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 خالصة

بعـد قـرابة أربعة عقود من االحتالل، ال تزال التدابري التقييدية واملواجهات العنيفة واألوضاع الشبيهة             
ويتطلب وضع االقتصاد   . باحلـرب تطغـى عـلى اآلفاق االقتصادية لألرض الفلسطينية يف الضفة الغربية وغزة             

 النمو املطرد فهم األوضاع املؤثرة يف إمكانيات التنمية الطويلة األجل هلذا االقتصاد، وخباصة الفلسطيين على مسار
ولقد . اهلـياكل اليت أنشئت يف أعقاب احتالل الضفة الغربية وغزة، والبنية املؤسسية اليت تؤثر يف ديناميات منوه                

 تلك اهلياكل، حاملا تتشكل، ترتع إىل حتديد        اعترف خرباء االقتصاد واملؤرخون االقتصاديون، منذ أمد بعيد، بأن        
ولذلك فإن من املهم االعتراف بتبعية االقتصاد الفلسطيين للمسار         . مسـار تطور معني ال سبيل إىل اخلروج عنه        

وغين عن القول إن أوضاع الصراع، وعدم االستقرار السياسي، وعدم . السليب الذي تشكَّل خالل حقبة االحتالل
اً، وإقامة الدولة املوعودة، هي أمور كان هلا تأثري سليب متزايد                 التمكن من ممارس   ة السيادة اليت ال تزال هدفاً عصّي

يف قـدرة السـلطة الفلسطينية على تأمني مقتضيات للحكم ناهيك عن إرساء منوذج للحكم اخلايل من الفساد                  
 .لفلسطينية باالستناد إليهوالقائم على أفضل املمارسات، وهو منوذج كثرياً ما ُيقاس أداء السلطة ا

وعلى الرغم من التحدي املتمثل يف إنشاء األجهزة السابقة إلقامة الدولة يف ظل البيئة املتقلبة اليت اتسمت  
، فقد حققت السلطة الفلسطينية، بدعم من اجملتمع الدويل، تقدماً ذا شأن يف وضع األطر ٢٠٠٠-١٩٩٤هبا الفترة 

وقد أظهرت هذه الفترة االنتقالية     . ة لتشغيل االقتصاد يف املناطق اليت ختضع لواليتها       املؤسسية والتنظيمية األساسي  
، هو أمر   االحتواء الالمتكافئ أن إضفاء الطابع املؤسسي على التدابري التقييدية، يف سياق ما ميكن تسميته بسياسة              

احلالية تتسم بالفعل ببعض جوانب التكامل ويف حني أن البنية املؤسسية . قد أحلق ضرراً بالغاً باالقتصاد الفلسطيين
ورغم أنه يظل من املمكن أن      . مـع إسرائيل، فإن هذه اجلوانب تشكلها أساساً سياسة االحتواء الالمتكافئ هذه           

 أقل حّدة، فإن إمكانية استمرارها ينبغي أن تؤخذ ٢٠٠٠تصبح القيود املفروضة على االقتصاد الفلسطيين منذ عام 
 .أي حتليل خليارات التنمية اليت حتقق انتعاش االقتصاديف االعتبار يف 

 إىل ظهور توافق متزايد يف اآلراء بني اجلهات         ٢٠٠٠ولقـد أفضت األزمة االقتصادية السائدة منذ عام          
الفاعلـة يف القطـاعني العـام واخلاص بشأن احلاجة إىل رؤية إمنائية جديدة للحد من االعتماد االقتصادي على                   

تعامل مع احلقائق االقتصادية اجلديدة اليت نشأت عن الصراع الذي طال أمده، وبناء مؤسسات عامة               إسرائيل، وال 
وهذه الشواغل، إىل جانب اآلمال املتجددة، وإن تكن متحفظة، املعقودة على . تتميز بالشفافية والكفاءة واملساءلة

. ٢٠٠٤ى وضع عدد من خطط التنمية منذ عام العودة جمدداً إىل عملية السالم، قد حفَّزت السلطة الفلسطينية عل
وهـذه تعكس وجود نقاش مستمر مل يتمخض بعد عن أية خطوط عريضة واضحة، ناهيك عن توافق يف اآلراء،                

 .بشأن االستراتيجية املُثلى لوضع االقتصاد الفلسطيين على مسار االنتعاش والتنمية املستدمية

دودة املتاحة للسلطة الفلسطينية خالل الفترة االنتقالية، ويف        ويف سـياق خيارات السياسة االقتصادية احمل       
ظـل احنسار آفاق حتقيق تسوية سياسية، جلأت السلطة الفلسطينية إىل انتهاج استراتيجيات لتوليد الدخل الريعي            

ضريبية اشتملت على املشاركة يف مشاريع جتارية، وتشجيع استثمارات املغتربني، واستخدام آليات غري اآلليات ال             
ويف ضوء استمرار وتزايد حدة القيود والتحدي . لزيادة اإليرادات العامة، ومن مثّ إفساح اجملال للمناورة السياسية

اهلـائل املتمثل يف بناء مؤسسات عامة حديثة وشفافة يف ظل هذه البيئة، فإن نوعية حكم السلطة الفلسطينية قد                   
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وقد ال يكون من املستغرب أن السلطة الفلسطينية قد باتت تواجه . قاليةتردت بالتأكيد منذ فترة احلكم الذايت االنت
مـثل هذه النظرة القاسية من ِقَبل املراقبني واجلهات املاحنة، ناهيك عن الشعب الفلسطيين نفسه حسبما أظهرته                 

 . ٢٠٠٦االنتخابات التشريعية الفلسطينية لعام 

تلّمس فوائد التعاون والتكامل االقتصادَيني، مهما      ، عندما كان ال يزال من املمكن        ٢٠٠٠وحـىت عام     
كانت هذه الفوائد حمدودة، ظلت مستويات تسامح املاحنني والتسامح العام إزاء سوء اإلدارة والفساد يف القطاع                

 بيد أنه مع االخنفاض الشديد يف. العام عالية، بالنظر إىل أن وعود عملية السالم كانت ال تزال تبدو معقولة ومقنعة
مستويات الدخل، تفشى الفقر وباتت املكاسب السياسية الضئيلة اليت حتققت يف العقد السابق جلية باملقارنة مع                
الوضع احلايل، وتردت نوعية حكم السلطة الفلسطينية حتت الضغط املستمر الناجم عن املواجهات وإدارة األزمة               

 .وخطر اإلفالس

تواجه حتدياً متعدد األبعاد، حيث يتعني املضي يف عملية حتقيق      وبالـتايل فـإن جهود التنمية الفلسطينية         
 قيود منهجية مكثفة حتد من القدرة على احلركة؛         `٢` أوضاع صراع مناوئة؛ و    `١`: االنتعاش واإلعمار يف ظل   

 اعتماد برنامج إصالح طموح، إن مل يكن واسع النطاق إىل حد غري             `٤` االفـتقار إىل السيادة الوطنية؛ و      `٣`و
  ضيق جمال التحرك املتاح للسلطة الفلسطينية على صعيد السياسة العامة من أجل إدارة االقتصاد؛       `٥`اقعـي؛ و  و
 . ترسخ اعتماد االقتصاد الفلسطيين على املعونة األجنبية`٦`و

ن يف املنطقة ال ميكن أ" بناء السالم"وهذا يعين أن أية مرحلة الحقة من مراحل إعادة التأهيل االقتصادي و 
ويف الوقت نفسه، مل يعد ينبغي التعامل       . تتخذ، كهدف هلا، العودة إىل احلالة اليت كانت سائدة قبل نشوء األزمة           

مـع املساعدة اإلنسانية والغوثية مبعزل عن االحتياجات اإلمنائية الطويلة األجل، وال سيما يف ضوء ضعف قدرة                 
 - أن يعمال معاً ضمن إطار رؤية للتنمية االجتماعية          بـل ينـبغي للسلطة الفلسطينية واجملتمع الدويل       . العـرض 

 نتيجة لشّدة وطأة احلصار     أفقر الفقراء  ختفيف األعباء اليت يرزح حتتها    االقتصـادية الفلسـطينية قـادرة عـلى         
االقتصـادي، مـع العمـل يف الوقت نفسه على احلد من االعتماد على الواردات من إسرائيل وتوسيع أسواق                   

 .ينيةالصادرات الفلسط

ورغـم أن السلطة الفلسطينية قد شرعت بالفعل يف بذل جهود إصالحية متواصلة يف جمال املالية العامة                  
وغري ذلك من اجملاالت، فإن السياسة اليت تنتهجها حالياً تقوم على أساس فرضية مفادها أنه جيب عليها إصالح                  

رشيد قبل أن تتمكن دولة فلسطني املرتقبة من        وجتديـد املؤسسات العامة والسياسات وحتقيق متطلبات احلكم ال        
وتواصل السلطة الفلسطينية إصالح املؤسسات العامة اليت أُنشئت أصالً ملرحلة حكم           . االنضمام إىل أسرة الدول   

وهذا ينطوي على خطر . ذايت انـتقايل، بدالً من أن تستجيب ملقتضيات تكوين مؤسسات احلكم الوطنية املناسبة   
ولـة الـيت ستنشـأ مستقبالً سوف تستجيب العتبارات احللول االنتقالية أكثر من استجابتها           يتمـثل يف أن الد    

 . للمقتضيات االستراتيجية للسيادة الفلسطينية كما يتصورها اجملتمع الدويل، ناهيك عن الشعب الفلسطيين نفسه

الزمة لعمل السلطة   ، املؤسسات ال  عملية تكوين ومما ال شك فيه أن عملية إصالح، بل واألهم من ذلك             
إال أنه من األمور اليت ال تقل       . الفلسطينية بكفاءة، تشكل خطوة أساسية يف اجتاه إقامة الدولة الفلسطينية املرتقبة          

إذ جيب على السلطة    . أمهـية ما يتمثل يف وجود رؤية للتنمية الوطنية توجِّه أولويات اإلصالح وبناء املؤسسات             
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السياسات واملؤسسات الالزمة إلقامة دولة مستقلة ودميقراطية وعصرية، مبا يف ذلك الفلسطينية أن حتدد األهداف و
اقتصادية يف اجتاه إقامة الدولة تكفل التماسك بني األهداف الفورية واألهداف االستراتيجية، " خريطة طريق"وضع 

.  وعلى احلد من الفقر    حيث تنصّب اجلهود على معاجلة ما يعانيه االقتصاد الفلسطيين من جوانب ضعف هيكلي،            
إال أنه من   . ومن شأن توسيع التجارة أن يساعد يف بلوغ هذه الغاية من خالل األخذ بنهج متدرج وأطول أجالً                

أجـل تيسري أداء التجارة لدور أقوى يف احلد من الفقر، ينبغي للجهود الفلسطينية أن تقوم على أساس هنج إزاء                    
 .اس هنج إزاء التنمية موّجه حنو التجارةالتجارة موّجه حنو التنمية ال على أس

ويف ظل أوضاع الصراع، وإذا كان من املستبعد أن يكون للتأثري السياسي اخلارجي أي دور كبري يف تغيري  
هو حتديد عدد من    " غري املشوِّهة "القـيود الداخلية أو اخلارجية للتنمية، فإن أفضل ما ُيرجتى من املعونة واإلغاثة              

ويف مثل هذه   . كن من خالهلا مساعدة السكان عامة باستراتيجيات للتكيف والتعامل مع واقع احلال           السبل اليت مي  
احلالة، تتمثل املسألة األساسية يف ما إذا كانت هناك استراتيجيات عملية للمعونة من شأهنا أن ختفف من حدة هذه 

أثري يف أوضاع هذا الصراع ويف عملية التنمية        وبالنظر إىل الدور اهلام للقيود اخلارجية يف الت       . القـيود اخلارجـية   
 .االقتصادية، فإن أي حتليل للمعونة والتنمية املشوهتني جيب أن ينظر يف التفاعل بني هذه العوامل مجيعها

ويشـري حتليل املعونة الدولية املقدمة لفلسطني إىل إمكانية وجود منط مشّوه من املعونة والتنمية قبل عام                  
وقد بات واضحاً اآلن، إن     . ته بعد احتدام الصراع والتحول عن التنمية حنو املساعدة الغوثية          تزايدت حد  ٢٠٠٠

مل يكن قبل عقد من الزمن، أن أشد قيود التنمية اليت تواجه الشعب الفلسطيين تتصل يف الغالب حبقيقة أنه ليست               
القتصاد الفلسطيين ما برحت تعتمد على فإمكانات تنمية ا. له دولة ميكن يف إطارها إدارة عملية إصالح ذات معىن

وإذا . سياسات مالية وجتارية ونقدية ومعايري خاصة حبركة اليد العاملة حتّددها إسرائيل يف ضوء مصاحلها السيادية  
كان من املؤكد أنه كان من املمكن جتنُّب حدوث عدد من إخفاقات احلكم ضمن السلطة الفلسطينية، فإن هناك                  

وقد . قد جنمت بصورة مباشرة عن القيود اخلارجية اليت عانت السلطة الفلسطينية من وطأهتاحاالت إخفاق أخرى 
خضـعت جوانب احلكم الداخلية هذه لعدد من اإلصالحات الرامية إىل حتسني شفافية ومساءلة اجلهاز التنفيذي                

ع السلطة الفلسطينية إىل  واليت أفضت إىل دف٢٠٠٠للسلطة الفلسطينية يف أعقاب التطورات اليت حدثت منذ عام        
ولكن العوامل اخلارجية اليت شكلت بصورة عامة أهم قيود التنمية واليت ميكن القول إهنا دفعت               . حافـة االهنيار  

والواقع أنه رغم التقدم احملرز . السلطة الفلسطينية إىل اختاذ بعض تدابري السياسة العامة غري التقليدية، ال تزال قائمة
 .٢٠٠٠الفلسطينية، فقد استمر التراجع االقتصادي منذ عام يف إصالح السلطة 

وتتمثل السمة احملددة للحالة الفلسطينية يف أن السيطرة االقتصادية الالمتكافئة تسهِّل االمتثال ملقتضيات              
املرتقبة وهذا يعين أن احملاوالت الرامية إىل تعزيز التنمية االقتصادية لدولة فلسطني            . األهـداف األمنية والسياسية   

. جيـب أن تتعامل مع بنية مؤسسية مفروضة من اخلارج ُتبقي االقتصاد الفلسطيين يف حالة من الضعف واهلشاشة         
 أن تكون السياسات اإلمنائية الناجحة يف السياق الفلسطيين سياسات غري تقليدية بالنظر ميكن توقعونتيجة لذلك، 

وميكن لقدرة الدولة على خلق أنشطة ريعية للمستثمرين أن         . ارجإىل اجملموعة الفريدة من القيود املفروضة من اخل       
وهذه القدرات ميكن أن تتأثر سلباً إذا خضعت        . تكون مفيدة إذا كانت هناك قيود خارجية حمددة يتعني تذليلها         

 .السترتاف مستمر أو حىت لإلمهال
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ق حالة من املصاعب اإلنسانية     وهـذه ليست ُحجة تنفي ضرورة توفري املساعدة الغوثية التقليدية يف سيا            
فمـا مـن شك يف أن املساعدة الغوثية اإلنسانية ودعم امليزانية جيب أن يظال، يف املستقبل القريب،                  . الشـديدة 

ولكنه جيب االعتراف بأن مثل هذه األدوات، على أمهيتها، ال تكفي           . يشكالن جزءاً رئيسياً من أية معونة ُتقدَّم      
بل . معاجلة حالة الفقر وضعف االقتصاد الفلسطيين يف سياق سياسة االحتواء الالمتكافئإلحداث أي تأثري دائم يف 

 إن مـا يلـزم هـو وضـع استراتيجية إغاثة طويلة األجل لالقتصاد الفلسطيين، وهذا هو ما ميكن أن ُينظر إليه                  
 .كمعونة غري مشوهة

ء الالمتكافئ ُيحتمل أن ينتهيا قريباً،      ولـيس هناك الكثري مما يوحي بأن االحتالل أو استراتيجية االحتوا           
ويتعني إعادة حتديد مكانة املعونة ضمن استراتيجية إمنائية طويلة األجل،          . رغم أن أشكاهلما وحّدهتما قد ختتلف     

وجيـب اختـاذ ما ُيالزم ذلك من خطوات على هذا املسار اإلمنائي حىت ولو كان تنفيذ هذه اخلطوات حيتاج إىل           
الالمتكافئ  إهناء سياسة االحتواء     إماحاً اآلن أن حتقيق االنتعاش االقتصادي املستمر يتطلب          وقد بات واض   .وقت
 انتهاج استراتيجية للتعامل على املدى القصري مع هذه السياسة بوصفها قيداً من القيود اخلارجية، مع العمل يف       أو

هذا اخليار األخري قد ال ُيفضي إىل حتقيق        ورغم أن   . الوقـت نفسـه يف اجتاه إهناء هذه السياسة يف هناية املطاف           
انـتعاش يقوم على منو قوي، فلرمبا يؤدي إىل وقف أو عكس اجتاه حالة التبعية للمسار السليب وذلك من خالل                    

 . وضع االقتصاد الفلسطيين الذي مزقته احلرب يف وضع ميكنه فيه التعامل بصورة واقعية مع هذه القيود

إىل ما هو أبعد من حكمة السياسة االقتصادية التقليدية وتكييف عملية التنمية وهذا يتطلب بدوره املضي  
وينبغي أن يستند األخذ مبثل هذا النهج إىل آلية         . مع السمات احلالية املميزة لالقتصاد ومع البنية املؤسسية القائمة        

سات العامة الرامية إىل احلد من قائمة على املشاركة، كما ينبغي أن يكون هذا النهج حمدداً من حيث تفصيل السيا
الفقـر، مـع وضع برامج حمددة تربط على حنو واضح مجيع أنواع املعونة، مبا فيها املساعدة الغوثية، باألهداف                   

واألهم من ذلك كله أن هذا النهج ينبغي أن يكون حمدداً على   . اإلمنائـية الطويلة األجل وبربنامج لتكوين الدولة      
 االقتصادية الوطنية لتوجيه تدابري الدعم، احمللية والدولية،        -ق رؤية للتنمية االجتماعية     حنو واضح كوسيلة لتحقي   

فضالً عن برنامج اإلصالح، يف اجتاه إقامة دولة فلسطني كدولة دميقراطية تقوم على أراضي يتصل بعضها ببعض                 
 .وتكون قادرة على البقاء واالستمرار اقتصادياً
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  االقتصاد الفلسطيين الذي مزقته احلرب-أوالً 

  اقتصاد صراع-ألف 

بعـد قـرابة أربعة عقود من االحتالل، ال يزال اقتصاد األرض الفلسطينية احملتلة يف الضفة الغربية وغزة                
اىن، على مدى مخس سنوات، من املواجهات العنيفة واألوضاع الشبيهة          خيضـع لتدابري إسرائيلية تقييدية، وقد ع      

فخالل الفترة املمتدة بني . وقد كانت هلذه العوامل انعكاسات خطرية على منو االقتصاد وهيكله وأدائه. )١(باحلرب
 كان تأثري وقد.  يف املائة١٥، انكمش االقتصاد، واخنفض الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة ٢٠٠٤ وعام  ١٩٩٩عـام   

ذلـك على رفاه السكان أشد وطأة، إذ اخنفض نصيب الفرد من الدخل القومي اإلمجايل احلقيقي بنسبة تزيد عن             
 ٢٠٠٤ دوالراً يف عام     ١ ٢٣٧ إىل   ١٩٩٩ دوالراً يف عام     ١ ٨٦٠، من   ١٩٩٧ يف املائـة، بدوالرات عام       ٣٣

 يف املائة   ٦٣عاً كبرياً، حيث أصبح ما نسبته       ونتيجة لذلك، سجلت مستويات الفقر ارتفا     ). ٢٠٠٥األونكتاد،  (
 يف  ١٦ دوالر للشخص يف اليوم، مبا يف ذلك ما نسبته           ٢,٣البالغ  ) الدخل(من السكان يعيشون دون خط الفقر       

 دوالر للشخص يف اليوم يف ١,٦املائة من السكان الذين أصبحوا يعيشون يف حالة فقر مدقع، أي بدخل يقل عن         
وفيما يتصل بتدهور ). أ٢٠٠٤البنك الدويل، ( فإهنم ال يستطيعون تلبية احتياجاهتم األساسية ، وبالتايل٢٠٠٣عام 

 يف املائة من األسر كانت تعيش دون خط الفقر البالغ ٦١مستويات دخل اُألسر، تشري التقديرات إىل أن ما نسبته 
اجلهاز املركزي   (٢٠٠٤هناية عام   يف الشهر حبلول    ) املكونـة من أربعة أفراد    ( دوالراً لألسـرة الواحـدة       ٣٥٠

 دوالرات ٦١٠ يف املائة من ٤٥وقد اخنفض متوسط الدخل الشهري لألسر بنسبة ). أ٢٠٠٥الفلسطيين لإلحصاء، 
 .)٢( دوالرا٣٣٠ً إىل ٢٠٠٠يف عام 

وقد كان من الصعب عكس اجتاه هذه االخنفاضات احلادة يف مستويات دخل اُألسر والدخل الوطين يف                 
سـة اإلسرائيلية املتمثلة يف عمليات اإلغالق الداخلي واخلارجي والنظام املعقد للقيود املفروضة على              ظـل السيا  

وأدى هذا النظام فعلياً إىل حتويل الضفة       . ٢٠٠٠أكتوبر  /احلركة واليت مت تشديد صرامتها منذ شهر تشرين األول        
 حاجز مادي يف    ٦٠٠ ذروة تطبيقه، على     الغربـية إىل جزر معزولة؛ فقد اشتمل نظام عمليات اإلغالق هذه، يف           

 وحبلول عام . شـكل نقـاط تفتيش دائمة، وبوابات معدنية، وسواتر ترابية، وجدران، وحواجز طرق وخنادق             
 من هذه احلواجز ال تزال قائمة، حيث إن حاجز الفصل اإلسرائيلي قد أدى إىل فرض ٣٠٠، كانت هناك ٢٠٠٥

 طريقاً تغطي ما    ٤١إىل ذلك أن الفلسطينيني خيضعون لقيود يف استخدام         وُيضاف  . قيود مادية واقتصادية جديدة   
 كلم من الطرق الربية، مبا يف ذلك عدة طرق رئيسية، أو أهنم ممنوعون متاماً من استخدام هذه  ٧٠٠يـزيد عـن     

 ).أ٢٠٠٥، ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف األرض الفلسطينية احملتلة، ٢٠٠٥منظمة بيتسيلم، (الطرق 

حىت (ومل تكن احلالة يف غزة أفضل منها يف الضفة الغربية، حيث أدى تطبيق نظام نقاط التفتيش الثابتة،                   
مكتب تنسيق الشؤون (معزولة " جيوب"إىل تقسيم غزة إىل أربعة      ) ٢٠٠٥تنفـيذ عملـية فك االرتباط يف عام         

ضائع عن طريق معرب كارين مع إسرائيل   وقد أصبح تدفق الب   ). ب٢٠٠٥اإلنسـانية يف األرض الفلسطينية احملتلة،       
يـنطوي عـلى قدر كبري من املشاكل بسبب التدابري األمنية املشدَّدة وترتيبات النقل من شاحنة إىل أخرى اليت                   

، كان معرب رفح مع مصر ُيفتح خالل ساعات حمدودة،          ٢٠٠٥وحىت هناية عام    . أصـبحت تطبَّق بصورة منهجية    
). ج٢٠٠٥مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف األرض الفلسطينية احملتلة،         (ارمة  كما كان خيضع لتدابري أمنية ص     
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 بشأن إعادة فتح معرب رفح، سجلت أوضاع        ٢٠٠٥نوفمرب  /ويف أعقـاب االتفاقات اليت ُعقدت يف تشرين الثاين        
 .عبور املسافرين حتسناً ملحوظاً

ون تدمري البىن التحتية املادية واملمتلكات اخلاصة  وباإلضافة إىل تأثري التدابري املذكورة أعاله، ُيقدَّر أن يك         
 يف املائة من ٣٠ مليار دوالر، أي ما يعادل نسبة ٣,٥والعامـة قـد كبَّد االقتصاد الفلسطيين خسائر تبلغ قرابة        

ويدل حتليل أجراه األونكتاد لتأثري العنف واالحتالل       ). ٢٠٠٥األونكتاد،   (٢٠٠٠الرصيد الرأمسايل ملا قبل عام      
لـذي طال أمده على آفاق التنمية االقتصادية الفلسطينية، إىل جانب اخلسائر الكبرية املتكبَّدة يف الدخل ورأس                 ا

املال، على وجود حالة مشتركة بني االقتصادات اليت مزقتها احلروب وحاالت الطوارئ اإلنسانية املعقدة، حيث               
العرض، مما يؤدي إىل دورة نكوص يف التنمية        تـتفاقم حالـة ضعف وهشاشة االقتصاد من جراء استنفاد قدرة            

وقد متثل التأثري املباشر هلذه التدابري يف تعطُّل األنشطة االقتصادية الداخلية واختالل التجارة             . وتقويـض منجزاهتا  
 . اخلارجية، مما أسفر عن تكبد خسائر يف الدخل وفرص العمل داخل األرض الفلسطينية احملتلة ويف إسرائيل

فة إىل اخلسائر املتكبدة يف الرصيد الرأمسايل، تشري تقديرات األونكتاد إىل أن الكلفة التراكمية              وباإلضـا  
 وحدها بلغت ٢٠٠٤-٢٠٠٠على مدى الفترة ) الناتج احمللي اإلمجايل(للدخل احملتمل للفرص االقتصادية الضائعة 

 يف املائة من الناتج ١٤٠ادل ما نسبته وهذا يع). ٢٠٠٥األونكتاد،  (١٩٩٧ مليار دوالر بدوالرات عام ٦,٤حنو 
وخالل الفترة نفسها، سجل معدل البطالة ارتفاعاً قوياً من         . احمللي اإلمجايل الفلسطيين املسجل قبل نشوء األزمة      

وبالتايل فقد أصبح    )٣(٢٠٠٥مارس  / يف املائة حبلول هناية آذار     ٣٢ إىل قرابة    ١٩٩٩ يف املائة يف عام      ١٢أقل من   
 . من الفلسطينيني عاطلني عن العمل شخص٢٧٢ ٠٠٠
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 )أ(املؤشرات الرئيسية): الضفة الغربية وقطاع غزة(االقتصاد الفلسطيين : ١-١اجلدول 

  ١٩٩٥ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ منقحة٢٠٠٢ مقدرة٢٠٠٣ مقدرة٢٠٠٤
 أداء االقتصاد الكلي       

 )٪( احلقيقي منو الناتج احمللي اإلمجايل ٦,١   ٨,٦   ٥,٦- ٦,٦- ٣,٨- ٤,٥   ١,٠-

 )مباليني دوالرات الواليات املتحدة(الناتج احمللي اإلمجايل  ٣ ٢٢٥      ٤ ٢٠١      ٤ ١٠٨      ٣ ٨١٦      ٣ ٤٨٤      ٣ ٩٢١      ٤ ٠١١     

 ) دوالرات الواليات املتحدةمباليني(الدخل القومي اإلمجايل  ٣ ٦٩٩     ٤ ٩٣٢      ٤ ٧٩٣      ٤ ١٤٣      ٣ ٧٠٠      ٤ ٢٠٤      ٤ ٣٧٣     

 )بدوالرات الواليات املتحدة(نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل  ١ ٣٨٠     ١ ٤٧٨      ١ ٣٨٦      ١ ٢٢٩      ١ ٠٧٣      ١ ١٥٨      ١ ١٤٦     

 )بدوالرات الواليات املتحدة(د من الدخل القومي اإلمجايل نصيب الفر ١ ٥٨٣     ١ ٧٣٦      ١ ٦١٧      ١ ٣٣٥      ١ ١٤٠      ١ ٢٤٢      ١ ٢٤٩     

 )٪(منو نصيب الفرد من الدخل القومي اإلمجايل احلقيقي  ٧,٩   ٤,١   ١٠,٧- ١٦,١- ٩,٨- ٢,٨   ٤,٢-

 )من الناتج احمللي اإلمجايل٪"(اإلنفاق احمللي  ١٥١,٨      ١٦٣,٦   ١٥٥,٤   ١٤٣,٣   ١٦١,٠   ١٥٣,٠   ١٦٤,٤  

 )٪(التضخم حمسوباً على أساس الرقم القياسي ألسعار االستهالك  ١٠,٨   ٥,٥   ٢,٨   ١,٢   ٥,٧   ٤,٤   ٣,٠  

 السكان والعمل       

 )باملاليني(عدد السكان  ٢,٣٤   ٢,٨٤   ٢,٩٦   ٣,١٠   ٣,٢٥   ٣,٣٩   ٣,٥٠  

 )ب() من قوة العمل٪(ة معدل البطال ٢٦,٦   ٢١,٧   ٢٤,٦   ٣٦,٢   ٤١,٢   ٣٣,٤   ٣٢,٦  

 )باآلالف(جمموع العمالة  ٤١٧      ٥٨٨      ٥٩٧   ٥٠٨      ٤٨٦      ٥٩١      ٦٠٧     

 يف القطاع العام ٥١      ١٠٣      ١١٥   ١٢٢      ١٢٥      ١٢٨      ١٣١     

 وطناتيف إسرائيل واملست ٥٠      ١٢٧      ١١٠   ٦٦      ٤٧      ٥٣      ٤٨     

 ) من الناتج احمللي اإلمجايل٪(الرصيد املايل        

 اإليرادات احلكومية ١٣,٢   ٢٣,٨   ٢٣,١   ٧,١   ٨,٣   ١٩,٥   ٢٣,٣  

 النفقات اجلارية ١٥,٣   ٢٢,٥   ٢٩,١   ٢٨,٧   ٢٨,٥   ٢٧,٢   ٣١,١  

 جمموع اإلنفاق ٢٥,٥   ٢٩,٨   ٣٤,٩   ٣٤,٣   ٣٤,٩   ٣٤,٧   ٣١,٩  

 الرصيد املتكرر ٢,١- ١,٣   ٥,٩- ٢١,٥- ٢٠,٢- ٧,٨- ٧,٩-

 الرصيد اإلمجايل ١٢,٣- ٦,٠- ١١,٨- ٢٧,١- ٢٦,٦- ١٥,٢- ٨,٦  

 ميزان التجارة اخلارجية       

 )مباليني دوالرات الواليات املتحدة(صادرات السلع واخلدمات  ٤٩٩      ٦٨٤      ٦٥٧      ٥٣٤      ٥٢٩      ٣٧٨   ٤٦٧  

 )مباليني دوالرات الواليات املتحدة(الواردات من السلع واخلدمات  ٢ ١٧٦      ٣ ٣٥٣      ٢ ٩٢٦      ٢ ٣٣٦     ٢ ٦٥٤      ٢ ٤٥٦      ٣ ٠٤٩  

 ) من الناتج احمللي اإلمجايل٪(الرصيد التجاري  ٥١,٨- ٦٣,٦- ٥٥,٤- ٤٣,٣- ٦١,٠- ٥٣,٠- ٦٤,٤-

 ) من الدخل القومي اإلمجايل٪(رصيد احلساب اجلاري  ٢١,٧- ٣١,٧- ٢٠,٩- ١٣,٠- ١٣,٦- ٨,٩- ١٦,٥-

 )مباليني دوالرات الواليات املتحدة(امليزان التجاري مع إسرائيل  ١ ٣٨٨- ١ ٦٤٤- ١ ٥٠٦- ١ ٥٤١- ١ ١٢٣- ١ ٥٢٤- ١ ٦٢١-

 )لي اإلمجايل من الناتج احمل٪(امليزان التجاري مع إسرائيل  ٤٣,٠- ٣٩,١- ٣٦,٧- ٤٠,٤- ٣٢,٢- ٣٨,٩- ٤٠,٤-

 ) من الدخل القومي اإلمجايل٪(رصيد احلساب اجلاري مع إسرائيل  ٢٤,٧- ١٨,٥- ١٧,١- ٢٩,٣- ٢٤,٥- ٢٩,٥- ٢٨,٨-

 )٪(االستهالك اخلاص للسلطة الفلسطينية /الواردات من إسرائيل ٥٦,٥   ٥٢,٤   ٥٠,٧   ٥٣,٨   ٣٦,٨   ٤٥,٧   ٤٦,٣  

 )ج()٪(إمجايل التجارة اإلسرائيلية /إمجايل جتارة السلطة الفلسطينية مع إسرائيل ٣,٧   ٣,٦   ٢,٨   ٢,٧   ٢,٠   ٢,٤   ٢,٣  

 )ج()٪(إمجايل جتارة السلطة الفلسطينية /جتارة السلطة الفلسطينية مع إسرائيل ٧٨,٨   ٦٧,١   ٧١,٢   ٧٨,٦   ٥٣,٤   ٧٥,١   ٦٦,٨  

 تقديرات وضعتها أمانة األونكتاد باالستناد إىل       ٢٠٠٤-٢٠٠٠كزي الفلسطيين لإلحصاء؛ ومتثل بيانات الفترة       بـيانات تارخيـية مستقاة من اجلهاز املر        :املصدر
؛ أما بيانات التجارة اإلسرائيلية     )٢٠٠٤(واىل التقديرات املالية لصندوق النقد الدويل        )٤(البيانات الصادرة حديثاً عن اجلهاز املركزي الفلسطيين لإلحصاء       

 .نشرة الشهرية لإلحصاءات الصادرة عن اجلهاز املركزي اإلسرائيلي لإلحصاءفمستقاة من ال
 .مجيع البيانات ال تشمل القدس الشرقية )أ( 
 .تشمل معدالت البطالة العمال املثبطني وفقاً للتعريف ذي الصلة الذي وضعته منظمة العمل الدولية )ب( 
 .طينية واإلسرائيلية إىل السلع واىل اخلدمات املتصلة وغري املتصلة بعوامل اإلنتاجتشري البيانات املتعلقة بإمجايل التجارة الفلس )ج( 
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وعـالوة على ذلك، فإن األزمة اليت نشبت مؤخراً قد أدت إىل تفاقم جوانب الضعف اهليكلي املترسخة           
لنمو االقتصادي،  وتـزايد التأثر بالصدمات اخلارجية نتيجة لالحتالل الذي طال أمده، حسبما يتجلى يف تقلُّب ا              

وكما هو مبّين يف تقارير سابقة      . واسـتمرار وارتفاع معدالت البطالة، واالختالالت الداخلية واخلارجية املزمنة        
، فقد زاد عجز ميزانية السلطة الفلسطينية كنسبة مئوية من الناتج احمللي  )٢٠٠٥األونكتاد،  (أصـدرهتا األمانـة     

أي أن هذا العجز، حمسوباً بالدوالر، قد . ٢٠٠٤ يف املائة يف عام ٨,٦ إىل ١٩٩٩ يف املائة يف عام ٦اإلمجايل من 
وخالل هذه الفترة، ظل العجز التجاري عند . ٢٠٠٤ مليون دوالر يف عام ٣٤٥ مليون دوالر إىل ٢٥٠ارتفع من 

ليار دوالر ليصل    م ٢,٧ يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل، حيث سجَّل اخنفاضاً طفيفاً من             ٦٤مستوى يبلغ حنو    
ومع استنفاد القدرة اإلنتاجية، يصعب توقع حتسن حالة العجز الداخلي          . ٢٠٠٤ ملـيار دوالر يف عام       ٢,٦إىل  

ويترتب على  . واخلارجي، ذلك ألن الفلسطينيني جمربون على أن يكونوا أقل إنتاجاً وأكثر اعتماداً على الواردات             
فقد اخنفضت حصة . نفاق بعيداً عن االستثمار وحنو االستهالك     هـذا العجـز املـزدوج املزيد من التحول يف اإل          

وهذا . ٢٠٠٤ يف املائة يف عام ٢٧ إىل ١٩٩٩ يف املائة يف عام ٤٣االستثمار اإلمجايل يف الناتج احمللي اإلمجايل من 
ان العجز يف ، ك٢٠٠٥وحبلول هناية عام . سـيؤدي أيضـاً إىل تقييد منو الطاقة اإلنتاجية الفلسطينية يف املستقبل         

 مليون دوالر، وقد كانت املعونة املقدمة من املاحنني هي ٧٠٠ميزانية السلطة الفلسطينية قد ارتفع إىل ما يزيد عن 
 .وحدها السبيل املمكن للوقاية من حدوث املزيد من التدهور

تاج وقـد أدى تزايد حّدة جوانب الضعف اهليكلي إىل فرض حتديات إضافية على القطاع اخلاص سيح                
 يف املائة من مؤسسات     ١٦، اضطر ما نسبته     ٢٠٠٤فبحلول عام   . التغلـب عليها إىل سنوات من اجلهود املكثفة       

ويف .  إىل التوقف عن العمل بصورة دائمة      ٢٠٠٠قطـاع اخلدمات والقطاع الصناعي اليت كانت قائمة قبل عام           
). أ٢٠٠٤اجلهاز املركزي الفلسطيين لإلحصاء،   ( يف املائة    ١٤قطاعي البناء والتجارة الداخلية، بلغت هذه النسبة        

 وعام  ١٩٩٩وقـد اخنفضت مستويات العمالة يف قطاعي الصناعة التحويلية والبناء خالل الفترة املمتدة بني عام                
فقد اخنفضت مسامهاهتما يف    . ، وبالتايل فَقد هذان القطاعان أمهيتهما كمصدرين رئيسيني للعمالة والدخل         ٢٠٠٤

 . يف املائة، على التوايل، من قوة العمل١٢ و١٣ يف املائة إىل ما يقل عن ٢٢ و١٦العمالة من 

ويف غضون ذلك، أصبح قطاعا الزراعة واخلدمات، مبا يف ذلك مؤسسات السلطة الفلسطينية، مصدرين               
 مقارنةً  ٢٠٠٤ يف املائة من قوة العمل الفلسطينية يف عام          ١٦فقد استخدم القطاع األول قرابة      . رئيسيني للعمالة 

 يف املائة من قوة العمل بعد أن كانت ٣٥، بينما استوعب القطاع األخري حنو ١٩٩٩ يف املائة يف عام ١٣مبا نسبته 
كما أن  ). ب٢٠٠٥اجلهاز املركزي الفلسطيين لإلحصاء،      (١٩٩٩ يف املائة يف عام      ٢٨هـذه النسبة قد بلغت      

 يف املائة يف حالة قطاع اخلدمات، ٤٢,٢ إىل ٤١,٦قد زادت من مسامهة هذين القطاعني يف الناتج احمللي اإلمجايل 
أما القطاعات األخرى فقد شهدت اخنفاضاً يف نسب        .  يف املائـة يف حالـة قطاع الزراعة        ١٢,٤ إىل   ١١ومـن   

 ١١,٨مسامهتها يف الناتج احمللي اإلمجايل على مدى الفترة نفسها، حيث اخنفضت نسبة مسامهة قطاع البناء من                 
اجلهاز املركزي الفلسطيين ( يف املائة ١٥,٧ إىل ١٦,١يف املائة واخنفضت نسبة مسامهة القطاع الصناعي من  ٣إىل 

 ).ب٢٠٠٤لإلحصاء، 

ومما ُيربز هذه التغريات حدوث حتول يف القاعدة الصناعية يف اجتاه األنشطة املنخفضة اإلنتاجية واملتدنية                
رأمسالية لالقتصاد واالخنفاض يف االستثمار اخلاص، شهدت الفترة منذ       وباإلضافة إىل استنفاد القاعدة ال    . األجـور 
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 تقلصاً إمجالياً يف متوسط حجم املؤسسات وتوسعاً يف املؤسسات البالغة الصغر اليت تستخدم أقل من                ٢٠٠٠عام  
)  شخصاً ١٩ أشخاص و  ٥اليت تستخدم ما يتراوح بني      (ومع ذلك، كانت املؤسسات الصغرية      . مخسـة عمـال   

مبثابة أداة المتصاص الصدمات اليت     )  شخصاً ٥٠ و ٢٠الـيت تستخدم ما يتراوح بني       (ؤسسـات املتوسـطة     وامل
وُيعزى هذا أساساً إىل التوسع امللحوظ يف أنشطة مؤسسات الصناعة التحويلية، أي . يواجهها االقتصاد املضطرب  

اجر وصناعة األثاث، اليت سجلت زيادة      تلك اليت تزاول أنشطة إنتاج األغذية واملشروبات، وأنشطة التعدين واحمل         
 ). أ٢٠٠٤األونكتاد، (ملحوظة يف حجم قوهتا العاملة بأجر ويف إمجايل القيمة املضافة ومستويات التعويضات 

كما أن التغريات اهليكلية اليت شهدهتا السنوات اخلمس األخرية قد تزايدت حدَّة من جراء استراتيجيات                
فباإلضافة إىل  .  اعتمدهتا األسر الفلسطينية يف مواجهة ما تكبدته من خسائر يف الدخل           التعامل مع واقع احلال اليت    

خفـض الـنفقات وحتويل الطلب حنو تلبية االحتياجات األساسية، اشتملت تلك االستراتيجيات أيضاً على بيع                
هذه االستراتيجيات قد   ، يبدو أن    ٢٠٠٤وحبلول هناية عام    . املمتلكات الشخصية وإرجاء دفع الفواتري واالقتراض     

 يف املائة فقط من األسر الفلسطينية يف الضفة الغربية كانت لديها ١٧استنفذت؛ إذ تشري التقارير إىل أن ما نسبته 
 يف املائة ٣٣مصادر دخل كافية للصمود يف مواجهة األوضاع املناوئة ملدة تزيد عن سنة، مقارنة بنسبة تبلغ قرابة           

 يف املائة من األسر كانت جتد صعوبة متزايدة يف حتمل تكاليف العالج             ٤٤سبته حنو   ويف حني أن ما ن    . يف غـزة  
 يف املائة من األسر يف حاجة ماسة للمساعدة الطارئة يف شكل إمدادات غذائية ٤٩الطيب، فقد كان هناك ما نسبته 

، )٢٠٠٣يوليه  /متوز (ويضاف إىل ذلك أنه يف ذروة األزمة      )). أ(٢٠٠٥اجلهـاز املركزي الفلسطيين لإلحصاء،      (
 يف املائة من الفلسطينيني يعانون من انعدام األمن الغذائي، وكانت هناك نسبة إضافية قدرها               ٤٠أصبح ما نسبته    

منظمة األمم ( يف املائـة من الفلسطينيني الذي كانوا معرضني خلطر مواجهة املصري نفسه يف املستقبل القريب       ٣٠
 . )٢٠٠٤املتحدة لألغذية والزراعة، 

ويف الوقـت نفسـه، أدت املصادرة املستمرة لألراضي الفلسطينية من قبل إسرائيل إىل تقويض القدرة                 
، ٢٠٠٤يوليه  /وحبلول شهر متوز  )). ب(٢٠٠٥اجلهاز املركزي الفلسطيين لإلحصاء،     (اإلنتاجية للقطاع الزراعي    

 من أجل بناء حاجز الفصل اإلسرائيلي  يف املائة من األراضي اليت صودرت٨٦شكلت األراضي الزراعية ما نسبته 
املركز الفلسطيين حلقوق   (، مما أفضى إىل فقدان بعض أخصب األراضي يف املنطقة           )القسم دال (يف الضفة الغربية    

وكنتيجة رئيسية لذلك، اخنفضت النسبة املئوية لقوة العمل  الفلسطينية املستخدمة يف القطاع             ). ٢٠٠٤اإلنسان،  
 يف املائة حبلول هناية     ١٤ إىل ما يزيد قليالً عن       ٢٠٠٤ يف املائة يف عام      ٢٣لغربية من قرابة    الـزراعي يف الضفة ا    

ويف قطاع غزة، أدت عمليات جتريف      )). ب(٢٠٠٥اجلهاز املركزي الفلسطيين لإلحصاء،      (٢٠٠٥مارس  /آذار
 ١٥ من استخدام ما نسبته      ،٢٠٠٥األراضي من قبل القوات اإلسرائيلية إىل حرمان الفلسطينيني فعلياً، حىت عام            

 من  ١٠٢ شبكة من شبكات الري، و     ٣٥٧ويضاف إىل ذلك تدمري     . يف املائـة من األراضي الزراعية يف القطاع       
 ٢٠٠٤أبريل / إىل نيسان٢٠٠٣أبريل / مضخة مياه على مدى الفترة من نيسان٤٦، و"الدفيئات" من ٦٥اآلبار، و

وبالتايل فإن القطاع الزراعي مل يستوعب سوى ما نسبته        ). ٢٠٠٤املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان،     (وحدهـا   
 يف املائة يف الربع     ١٤,١، مقارنة مبا نسبته     ٢٠٠٥مارس  / يف املائة من قوة العمل يف غزة حبلول هناية آذار          ١٣,٢

 )).ب(٢٠٠٥اجلهاز املركزي الفلسطيين لإلحصاء،  (٢٠٠٤األول من عام 
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زال االقتصاد الفلسطيين يعمل متحدياً األوضاع املدمرة اليت شهدهتا ورغم كل هذه الظروف املناوئة، ال ي 
وهناك ثالثة عوامل رئيسية تفسر قدرة االقتصاد، واجملتمع ككل، على الصمود يف            . السـنوات اخلمـس املاضية    
 : وهذه العوامل هي. مواجهة مثل هذه األوضاع

 ووجود شبكات األمان غري الرمسية،      مـرونة اجملتمع الفلسطيين وقدرته على التكيف ومتاسكه،        `١`
 واالستجابات االبتكارية من قبل املؤسسات؛

 يف املائة من جمموع ٣٠قـدرة السلطة الفلسطينية على مواصلة العمل واستخدام ما ال يقل عن         `٢`
 األشخاص الذين يعملون حالياً؛

ألغراض دعم امليزانية وجهود    الـزيادة يف املـبالغ املصروفة من الدعم املقدم من اجلهات املاحنة              `٣`
 .اإلغاثة والتنمية

والواقـع أن األرقـام احلديثة للعمالة تظهر مرونة االقتصاد وقدرته على التكيف والتماسك االجتماعي للشعب                 
 ٢٠ ٠٠٠، زاد جمموع العمالة بنحو      ٢٠٠٤-١٩٩٩فخالل الفترة   . الفلسـطيين، ممـا حال دون حدوث اهنيار كامل        

)  يف املائة  ٦٢( شخص   ٨٠ ٠٠٠، بينما اخنفضت العمالة الفلسطينية يف إسرائيل بنحو         ٦٠٧ ٠٠٠شـخص ليصـل إىل      
 فرصة عمل   ١٠٠ ٠٠٠وهذا يعين أن االقتصاد احمللي قد استطاع استيعاب الصدمة وتوفري قرابة            . ٤٨ ٠٠٠لتصـل إىل    

 ٢٠ ٠٠٠إلضافة إىل توفري     با ٨٠ ٠٠٠إضـافية من خالل توظيف أولئك الذين توقفوا عن العمل يف إسرائيل وعددهم              
إال أن . وهذا يشكل تكيفاً إجيابياً يف اجتاه إعادة توزيع الدخل الوطين املتقلص     ). ٢٠٠٥األونكتاد،  (فرصـة عمل جديدة     

 وهي نتيجة أخرى من نتائج مسار التنمية املتعثرة         -مثـن ذلـك قـد متثل يف حدوث اخنفاض رئيسي يف إنتاجية العمل               
 . لالقتصاد الفلسطيين

  االحتالل الذي طال أمده وإطار السياسة االقتصادية�باء 

إن وضع االقتصاد الفلسطيين على مسار النمو املطّرد يتطلب فهماً واضحاً لألوضاع اليت أحاطت مبسار تنميته يف  
ك اهلياكل اليت ومما يتسم بأمهية خاصة يف هذا الصدد تل . املاضـي، وال سـيما اهلياكل املؤسسية املؤثرة يف ديناميات منوه          

 .أنشئت يف أعقاب احتالل الضفة الغربية وغزة واليت ال تزال حتدِّد آفاق التنمية الطويلة األجل لالقتصاد الفلسطيين

، أنشأت إسرائيل آليات أدت فعلياً إىل ربط االقتصاد         ١٩٦٧فعقب احتالل األراضي الفلسطينية يف عام        
شبه "اآلليات يف اإلجراءات اليت شكلت جمتمعة ما يشار إليه باسم           وقد متثل أبرز تلك     . الفلسـطيين باقتصـادها   

 سنة من االحتالل، كانت هذه اإلجراءات تسمح حبركة السلع واليد           ٢٥فعلى مدى أول    ". االحتـاد اجلمـركي   
العاملـة بـني االقتصادين يف إطار فرض قيود غري متبادلة، حيث كانت الصادرات والواردات الفلسطينية ختضع             

ري معقدة فيما يتصل بإصدار شهادات االسترياد والتصدير، من خالل األوامر العسكرية، مع فرض حدود على لتداب
كما أن  ). ١٩٨٨أبو كشك،   (أنـواع وكمـيات املواد اخلام املسموح بدخوهلا إىل الضفة الغربية وقطاع غزة              

اعات الفلسطينية ختضع لسياسات    وكانت الصن . مشاريع االستثمار كانت حتتاج إىل موافقة السلطات العسكرية       
، وكانت مرتبطة بقنوات اإلنتاج اإلسرائيلية من خالل ترتيبات         )٥(ضـريبية متيـيزية وحلواجز جتارية غري تعريفية       
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التعاقد من الباطن اليت كانت تسند إىل الصناعات الفلسطينية األنشطة الكثيفة العمالة من أجل جين الفوائد الناشئة 
وهذه التدابري، مقترنة مبصادرة املوارد الطبيعية الفلسطينية، قد أدت . خفضة لتكاليف اليد العاملةعن املستويات املن

وقد أفضت هذه السياسات واملمارسات إىل نشوء عالقات جتارية . فعلياً إىل فرض حدود على آفاق تنمية االقتصاد
 .ول إىل املوارد الطبيعيةغري متكافئة، وقيود تنظيمية، وضغط ضرييب، وتقلص يف إمكانيات الوص

، ساد شعور بالتفاؤل واسع النطاق وكانت هناك آمال بأن ١٩٩٤ومع إنشاء السلطة الفلسطينية يف عام  
اتفاقـات السـالم ستفضي إىل هتيئة بيئة تعود بأقصى قدر من املنافع املتبادلة على االقتصاد اإلسرائيلي واقتصاد                  

البنك ( االقتصادية للشعب الفلسطيين     -ايل إىل حتقيق التنمية االجتماعية      األرض الفلسـطينية احملتلة وتفضي بالت     
فقد ظلت األنشطة   . مل تتحقق " عائد السالم "إال أن الوعـود الرئيسية املتمثلة يف ما يسمى          ). ١٩٩٣الـدويل،   

ياة الفلسطينيني  االسـتيطانية اإلسرائيلية وعمليات مصادرة املوارد الطبيعية الفلسطينية تشكل السمات البارزة حل           
فخالل هذه الفترة، مل يكن لدى السلطة الفلسطينية        . وما بعدها ) ٢٠٠٠-١٩٩٤(اليومية خالل الفترة االنتقالية     

وأصبحت القيود املفروضة   . إال قدر حمدود من السيطرة الرمسية على األمن، واإلدارة االقتصادية، وتوفري اخلدمات           
 إسرائيل أكثر صرامة من ذي قبل، وقد مت توسيع نطاقها لتشمل التحكم    عـلى حركة اليد العاملة الفلسطينية إىل      

 . حبركة اليد العاملة بني القرى والبلدات حىت ضمن األراضي احملتلة نفسها

 بشأن العالقات   ١٩٩٤وقد مت إضفاء الطابع الرمسي على شبه االحتاد اجلمركي مبوجب شروط بروتوكول عام               
وعلى الرغم من أن النظام     ). املعروف باسم بروتوكول باريس   (ظمة التحرير الفلسطينية    االقتصـادية بـني إسـرائيل ومن      

الـتجاري الـذي نص عليه هذا الربوتوكول قد ُعرض بوصفه ميثل احتاداً مجركياً، فإنه يشكل يف الواقع نظاماً ميزج بني                     
ني إسرائيل وفلسطني ضمن تعريفة مجركية      وهو يشتمل على حترير التجارة ب     . ترتيب للتجارة احلرة وترتيب احتاٍد مجركي     

 اليت تطبقها إسرائيل على     خارجـية موحدة، مع اإلبقاء على اإلعانات، والضرائب غري املباشرة، واحلواجز غري التعريفية            
ويضاف إىل ذلك أن الواردات الفلسطينية من بقية أحناء العامل ختضع جملموعة من معدالت              . )٦(جمموعـة من الواردات   

 . فية اجلمركية اإلسرائيلية باستثناء جمموعة حمددة من املنتجات وبكميات حمددة مستوردة من مصر واألردنالتعري

 اإلسرائيلية هي أبعد ما يكون عن ترتيب االحتاد االقتصادي          -والواقع أن العالقة االقتصادية الفلسطينية       
تحدة يف خطة التقسيم اليت وضعتها عام       الكـامل الـذي يوضع بني شريكني متكافئني حسبما تصورته األمم امل           

، رغم أن هذه العالقة تشتمل على بعض مسات كل من االحتاد اجلمركي واالحتاد النقدي اليت أبرزها قرار                  ١٩٤٧
كمـا أن تصميم أو سري تطبيق الربوتوكول ال يتماشيان مع مضمون وآليات             ). ٢-د (١٩٤اجلمعـية العامـة     

كما يف حالة االحتاد اجلمركي للجنوب      ( تتضمنه من صيغ لتقاسم اإليرادات       االحتـادات اجلمركية الناجحة وما    
وإىل جانب الترتيبات التجارية الرمسية، فإن املركز اإلسرائيلي املهيمن يدفع االقتصاد الفلسطيين            ). األفريقي، مثالً 

وخالل الفترة  . للوارداتيف اجتاه املزيد من االعتماد على إسرائيل كوجهة للعمالة الفائضة وللتصدير وكمصدر             
 يف املائة من إمجايل ٦٤، كانت التجارة الفلسطينية مع إسرائيل متثل ما نسبته ٢٠٠٤ وعام ١٩٩٩املمتدة بني عام 

 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل       ٤٠الـتجارة الفلسطينية، مع تسجيل عجز يف التجارة مع إسرائيل ميثل قرابة             
 يف ١١ أن الدخل القومي اإلمجايل قد اخنفض خالل تلك الفترة بنسبة تزيد عن            ويضـاف إىل ذلك   . الفلسـطيين 

املائـة، وهو اخنفاض يرجع أساساً إىل اهنيار مستويات حتويالت العاملني يف إسرائيل حسبما ينعكس يف اخنفاض                 
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ر االقتصاد الفلسطيين وهذه األرقام تربز مدى قابلية تأث.  يف املائة٥٥صايف دخل عوامل اإلنتاج من اخلارج بنسبة        
 .بالصدمات اخلارجية، وخباصة تلك الصدمات اليت تسببها إسرائيل، شريكته يف االحتاد اجلمركي

 منط منو مشوه:  التبعية ملسار فرضته اهلياكل القائمة�جيم 

لذايت  عملية التنمية الفلسطينية يتطلب التركيز على الدروس املستفادة من جتربة فترة احلكم اأسسإن فهم  
السياسات العامة اليت أقرها جمتمع اهليئات املاحنة لتلك        " رزمة"فعلى العموم، مل تكن     ). ٢٠٠٠-١٩٩٤(احملدود  

فقد . )٧(الفـترة واعـتمدهتا السلطة الفلسطينية معنية كثرياً خبصوصية وضع االقتصاد الفلسطيين يف ذلك الوقت              
 :رة علىشددت التوصيات املتصلة بالسياسات العامة لتلك الفت

 الدور الرائد للقطاع اخلاص؛ �

 احلاجة إىل تقليص دور احلكومة إىل احلد األدىن؛ �

إدمـاج االقتصـاد الفلسطيين يف السوق العاملية من خالل نظام للتجارة احلرة يقوم على أساس       �
 تعزيز عالقة االحتاد اجلمركي مع إسرائيل؛

 . ستوى اجلزئي واالستقرار على املستوى الكليهتيئة بيئة ميكن ضمنها تعزيز الكفاءة على امل �

توافق آراء  "السياسات تلك مطابقة ملا أصبح يعرف آنذاك باسم         " رزمة"فلجمـيع املقاصد واألغراض، كانت       
ولكن . ، كما مت الترويج هلا بوصفها االستراتيجية الصحيحة القتصادات أوروبا الشرقية اليت متر مبرحلة انتقالية              "واشـنطن 

فهذه البلدان  .  يف االقتصـاد الفلسطيين يف ذلك الوقت كانت خمتلفة إىل حد بعيد عن حالة بلدان أوروبا الشرقية                 احلالـة 
األخرية كانت حتاول تفكيك هيكل احلكم الذي فرضه نظام يقوم على التخطيط املركزي ويهمن عليه القطاع العام، كما           

. قيمت من أجل محاية الصناعات الوطنية غري القادرة على املنافسة         التعريفات اجلمركية اليت أ   " جدران"كانت حتاول هدم    
أما األرض الفلسطينية، باملقابل، فلم تكن فيها حكومة وال قطاع عام؛ إال أنه كان هناك بعض املؤسسات اليت كانت توفر 

اعة مهمشة يف ظل    ويف غضون ذلك، كانت الصن    . خدمات عامة دون املستوى األمثل، مثل اخلدمات الصحية والتعليمية        
ومن الواضح أن هذه الفوارق     . )٨( من الدعم  نظـام جتاري موجه حنو محاية الصناعات اإلسرائيلية اليت حتظى بقدر كبري           

ناشـئة عن أن املشكلة اليت كانت تواجه بلدان أوروبا الشرقية قد متثلت يف كيفية ختليص اهليكل االقتصادي الداخلي من                    
عن اإلخفاق احلكومي، يف حني أن املشكلة الفلسطينية قد متثلت يف كيفية التخلص من اهلياكل               أوجه عدم الكفاءة الناشئة     

 .االقتصادية اخلارجية اليت تضر باالقتصاد احمللي وتضعه يف وضع من اخلضوع والتبعية

وميكـن للـبحوث االقتصـادية ذات الصـلة أن توفِّر بعض الرؤى املتبصرة اليت ُتساعد يف فهم احلالة                    
التبعية "ويدل حتليل حالة    . فلسـطينية، وال سـيما يف تقييم مدى االعتماد االقتصادي الفلسطيين على إسرائيل            ال

 عـلى أن بعض البلدان ال تزال، بعد سنوات من االستقالل، ُتعاين من تأثري اهلياكل املانعة للنمو اليت                   "للمسـار 
ويذهب أصحاب هذا ). ١٩٩٧سيفر ودييتز، (ستقالل أُنشئت خالل احلقبة االستعمارية ومل يتم تفكيكها بعد اال

ومن . الرأي أيضاً إىل أن اهلياكل، حاملا تتشكل، ترتع إىل حتديد مسار تطور معني للبلد ال سبيل إىل اخلروج عنه                  
 .املهم، استناداً إىل هذه االعتبارات، فهم حالة التبعية للمسار السليب الذي تشكَّل خالل حقبة االحتالل



-15- 

 عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة وأدجمت أسواقهما يف سوقها هي، كان ١٩٦٧ ففي عام 
وكان تنويع منتجاته . حجم االقتصاد اإلسرائيلي أكرب من حجم االقتصاد الفلسطيين مبا يزيد عن مخسة عشر ضعفاً

وهذا . أكرب مبا يزيد عن أربعة أضعافأكرب بكثري، وكانت حصة قطاع الصناعة التحويلية يف الناتج احمللي اإلمجايل 
الفـارق يف احلجـم واهليكل هو فارق بني اقتصاد كبري ومتطور وغين يقوم على ممارسة السيادة، واقتصاد صغري     

وتؤدي دينامية إدماج مثل هذين االقتصادين املختلفني هيكلياً إىل ظهور قوتني . ومتخلِّف وفقري ويفتقر إىل السيادة
 .ن على حنو غري متناسب يف االقتصاد األصغر وتتحكمان بعملية تنميتهمتعارضتني تؤثرا

ومـن االنعكاسـات املواتـية لذلك ما يتمثل يف زيادة الطلب على منتجات االقتصاد الصغري، ونشر                   
 الناشئة عن القرب اجلغرايف من سوق كبرية، مثل عمليات          "اآلثار املمتدة "التكنولوجـيا واملعرفة، وغري ذلك من       

أما االنعكاسات غري املواتية، املعروفة باسم      . عاقد من الباطن، واملشاريع املشتركة، والتنسيق يف جمال اخلدمات        الت
 فتنشأ عن اختفاء العديد من الصناعات يف اقتصاد البلد الصغري، واقتصار السلع اليت ال حيتاج )٩(اآلثار االستقطابية

 .ة جزء كبري من قوة العمل يف االقتصاد الصغري إىل االقتصاد اجملاورإنتاجها إال ملستوى متدٍن من املهارات، وهجر

وتدل التحليالت النظرية وكذلك الدراسات العملية على أن آثار االستقطاب ُيحتمل أن تكون مهيمنة               
ط ففي ظل الظروف العادية، ُتظهر ديناميات اإلدماج منط تباعد يليه من          . يف املـراحل املبكرة من مراحل اإلدماج      

ويف املراحل املبكرة، يتمتع االقتصاد الكبري، نظراً لوجود قطاع صناعي أكثر تطوراً، بعوائد متزايدة ناشئة . تقارب
عـن حجمه، وبالتايل فإنه يرتع إىل القضاء على إنتاج الصناعات الصغرية واحلرف اليدوية يف االقتصاد الصغري،                 

ملراحل املتأخرة، حيدث حتّول يف هذه الديناميات، حيث إن التكاليف          ويف ا . ونتـيجة لذلك تتسع الفجوة بني االقتصادين      
اخلارجية النامجة عن االكتظاظ، ُتصبح أكرب من الفوائد اليت ُتحقق من           " الوفورات السالبة "املـتزايدة يف االقتصاد الكبري و     

ونتيجة لذلك،  .  الصغري أكثر جاذبية   وُيصبح االستثمار يف االقتصاد   . خالل زيادة الكفاءة وارتفاع عائد رأس املال والعمل       
 .يبدأ االقتصاد الصغري يف النمو مبعدل أسرع من االقتصاد الغين، مما يؤدي إىل تضييق الفجوة بينهما

ولو كانت العالقات االقتصادية بني االقتصادين قد اقتصرت على ديناميات قوى السوق العادية غري املتحكّم هبا،          
. رد يف كل من االقتصادين قد اتّسعت يف سنوات االحتالل األوىل لتصبح أضيق بعد ذلك              لكانـت الفجوة بني دخل الف     

فقد كان النمط السائد هو منط التقارب البطيء       . ٢-١ولكـن ما حدث يف الواقع هو العكس حسبما يدل عليه اجلدول             
الفلسطيين  من الناتج احمللي اإلمجايل فقد ارتفع نصيب الفرد. خالل العقدين األولني من االحتالل، وهو تقارب أعقبه تباعد  

 يف املائة يف النصف الثاين من فترة السبعينات، ولكن هذه النسبة عادت بعد ذلك ١٤ يف املائة من مثيله يف إسرائيل إىل      ١١مـن   
توى الذي بلغته قبل ويف بداية الفترة االنتقالية، كانت هذه النسبة قد وصلت بالفعل إىل ما دون املس  . لُتسـّجل اخنفاضاً متواصالً   

 . سنة٣٠ لتصل إىل نصف املستوى الذي بلغته قبل ٢٠٠٠ سنة، مث سجلت مزيداً من االخنفاض منذ عام ٢٥

والسـبب يف هـذا الـنمط الشـاذ هو أن العالقة االقتصادية بني االقتصادين مل تكن تقتصر فقط على اآلثار                      
 املطبقة منذ بداية االحتالل واليت تزايدت حدهتا وقوهتا يف منتصف           فالسياسات. االستقطابية واملمتدة اليت تظهر يف السوق     

وقد نشأ معظم التقارب الذي شهدته فترة . فـترة السـبعينات قد أدت إىل تعزيز آثار االستقطاب وتقليص اآلثار املمتدة        
ذا، باإلضافة إىل القيود اليت    إال أن ه  . السـبعينات عن زيادة الدخل الناشئ عن تصدير اليد العاملة الفلسطينية إىل إسرائيل            
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فُرضـت عـلى تدفق صادرات السلع واخلدمات الفلسطينية، قد أدى على املدى الطويل إىل تشويه سوق العمل، حيث                   
 .متثلت النتيجة النهائية يف حدوث اخنفاض يف إنتاجية العمل احمللي

 مجايل احلقيقي نصيب الفرد من الناتج احمللي اإل- التباعد -منط التقارب : ٢-١اجلدول 
 )١٩٩٥بدوالرات عام (

 النسبة
)١)/(٢( 

 غزة/الضفة الغربية
)٢( 

 إسرائيل
)١( 

 
 )أ(السنة

١٩٦٩-١٩٦٨ ٨ ١٣٧ ٩٠٤ ٠,١١ 
١٩٧٦-١٩٧٥ ١٠ ٩٦٤ ١ ٥٤٣ ٠,١٤ 
١٩٨١-١٩٨٠ ١٢ ٠١٩ ١ ٥٩٩ ٠,١٣ 
١٩٨٦-١٩٨٥ ١٢ ٧٤٣ ١ ٧٠٨ ٠,١٣ 
١٩٩١-١٩٩٠ ١٤ ١٧٠ ١ ٤٠٧ ٠,١٠ 
١٩٩٦-١٩٩٥ ١٦ ٤٥٨ ١ ٣٦١ ٠,٠٨ 
١٩٩٨-١٩٩٧ ١٦ ٨٢١ ١ ٤٨٤ ٠,٠٩ 
٢٠٠٠-١٩٩٩ ١٧ ٣١٠ ١ ٥٢٨ ٠,٠٩ 
٢٠٠٢-٢٠٠١ ١٦ ٩٠٨ ١ ٢٤٤ ٠,٠٧ 
٢٠٠٤-٢٠٠٣ ١٦ ٧٥٥ ١ ١٦٩ ٠,٠٧ 

البـيانات اإلسرائيلية مستقاة من مؤشرات البنك الدويل اخلاصة بالتنمية العاملية؛ والبيانات الفلسطينية اخلاصة               :املصدر
 كسنة أساس؛ أما ١٩٩٥ مستقاة من اجلهاز املركزي الفلسطيين لإلحصاء بعد اختاذ سنة ٢٠٠٣-١٩٩٤بالفترة 

 جمّمعة من بيانات اجلهاز املركزي  - فمسـتقاة من قاعدة بيانات األونكتاد        ١٩٩٣-١٩٦٨بـيانات الفـترة     
 .اإلسرائيلي لإلحصاء

اإلمجايل الفلسطيين الناشئة عن الطابع ُتستخدم فترة متوسطها سنتان لتجاوز التفاوتات يف الناتج احمللي  )أ( 
 . تقديرات  وضعها األونكتاد٢٠٠٤ومتثل بيانات عام . الدوري حملصول الزيتون

، على أنه يف فترة السبعينات، أي العقد األول من       ٣-١وتـدل نتيجة حتليل حلساب النمو، كما يرد يف اجلدول            
 من النمو إىل منو رأس املال بالنسبة للعامل الواحد، وما يتراوح بني             يف املائة  ٧٧ و ٥٦االحتالل، ميكن عزو ما يتراوح بني       

، أصبح النمو يف اإلنتاجية     ١٩٨٠إال أنه ابتداًء من عام      .  يف املائـة إىل الـنمو يف إمجايل إنتاجية عوامل اإلنتاج           ٤٤ و ٢٣
الفلسطينيني يف إسرائيل يعود بالفائدة على  وبالتايل فإن الدخل الناشئ عن عمل       . سـلبياً، مما مهَّد للتحّول يف اجتاه التباعد       

والواقع أن الدراسات العملية قد     . االقتصـاد على املدى القصري ولكنه ميكن أن تكون لـه آثار سلبية على املدى البعيد              
لفة أظهـرت أن التشّوه الذي تسببه هذه اآلثار قد أسفر عن ارتفاع مصطنع يف األجور يف االقتصاد احمللي، مما يزيد من ك     

كما أن ذلك قد أسفر عن اخنفاض عائد التعليم      . )١٠(ورةاإلنتاج وحيّد من القدرة التنافسية الفلسطينية يف األسواق اجملا        
 ).١٩٩٥أنغرست، (وتزايد البطالة يف صفوف املتعلمني 

 : تعزيز األخرىوتصدير اليد العاملة إىل إسرائيل يؤثر يف االقتصاد احمللي الفلسطيين بطريقتني ترتع كل منهما إىل 

ففي جانب الطلب، تؤدي زيادة الدخل الناشئ عن أجور العاملني يف إسرائيل إىل زيادة الطلب                �
وبالتايل فإن الزيادة يف الطلب . الكلي يف االقتصاد احمللي دون حدوث زيادات موازية يف اإلنتاج      
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يادة يف الطلب على السلع غري     عـلى السلع املتداولة جتارياً ُتقابلها زيادات يف الواردات، أما الز          
 .القابلة للتداول جتارياً فتقابلها زيادة يف األسعار

ويف جانب العرض، يؤدي االرتفاع املُستحث يف األجور يف االقتصاد احمللي على حنو ال يعكس                �
وهذا يرجع إىل ارتفاع . حتقيق مكاسب يف اإلنتاجية احمللية إىل تراجع اإلنتاج الزراعي والصناعي

 .كاليف اإلنتاج واخنفاض مستوى الرحبية وفقدان القدرة التنافسية يف األسواق اخلارجيةت

وبالتايل فإن تأثري تصدير اليد العاملة إىل إسرائيل يؤدي، يف كال اجلانبني، أي يف جانيب الطلب والعرض،                 
ىل زيادة التبعية للمسار السليب، مما   وقد أدت هذه الدينامية إ    ". املرض اهلولندي "إىل ظهور دينامية مماثلة ملا ُيسمى       

وكما أُكِّد أعاله، فإن التأثري السليب هلذه التبعية مل يتوقف مع           . يشوِّه تنمية االقتصاد الفلسطيين، وحيول دون منوه      
بل على العكس من ذلك متاماً، فقد استمر هذا التأثري السليب حىت خالل             . زوال األوضاع اليت أفضت إىل نشوئه     

 .)١١(١٩٩٣النتقالية التالية لعام الفترة ا

إال أن هذا كان منواً     . فقد ُسجل أعلى معدل منو خالل فترة السبعينات       .  هذه النقطة  ٣-١ويوضـح اجلـدول      
فقد اخنفضت مسامهة   . انتقالياً مل يستمر يف العقود التالية ألن ما حرَّكه أساساً هو تراكم رأس املال وليس حتّس، اإلنتاجية                

 يف املائة يف النصف الثاين      ٢٣ يف املائة يف النصف األول من السبعينات إىل          ٤٤ية عوامل اإلنتاج يف النمو من       إمجايل إنتاج 
ويف فترة الثمانينات، ترّدت هذه احلالة حيث أصبح منو إمجايل إنتاجية عوامل اإلنتاج سلبياً إىل حد أنه كان                  . مـن العقد  

وخالل الفترة االنتقالية، ظلت مسامهة إمجايل إنتاجية عوامل        . عمل إىل رأس املال   أكرب من األثر اإلجيايب للزيادة يف نسبة ال       
-٢٠٠١ يف املائة يف الفترة      ٤١,٧- و ٢٠٠٠-١٩٩٥ يف املائة يف الفترة      ١١,٧-اإلنـتاج يف النمو سلبية حيث بلغت        

(ل الفترة اليت شهدت منواً إجيابياً       بالنسبة للعامل الواحد خال   ) الناتج احمللي اإلمجايل  (ومجـيع الزيادات يف الناتج      . ٢٠٠٤
كما أن هذا   ).  يف املائة  ١١٧(هـي زيـادات نشأت كلياً عن الزيادات يف رأس املال بالنسبة للعامل              ) ٢٠٠٠-١٩٩٥

 التباعد الذي اتسمت به العالقة بني االقتصادين منذ عام          -املنحى إلمجايل إنتاجية عوامل اإلنتاج ُيفّسر أيضاً منط التقارب          
 وكمـا يـرد حبثه يف الفرع التايل من هذه الدراسة، فإن اآللية املانعة اليت ورد وصفها أعاله ال تزال تتعزز نتيجة                       ١٩٦٧

 .للعديد من القيود اليت ُترّسخ سري االقتصاد الفلسطيين على مسار من التبعية وُتبعده عن مسار التنمية املستدمية

 *طيينمصادر النمو يف االقتصاد الفلس: ٣-١اجلدول 

 )كنسبة مئوية(متوسط معدل النمو السنوي  املسامهة يف النمو

إمجايل إنتاجية 
 العامل/رأس املال عوامل اإلنتاج

إمجايل إنتاجية 
 العامل/رأس املال عوامل اإلنتاج

الناتج احمللي 
 الفترة العامل/اإلمجايل

  ١٩٧٥-١٩٧٣ ٧,١٦   ٨,٤٠   ٦,٥٣   ٥٦,٣   ٤٣,٧ 
  ١٩٨٠-١٩٧٦ ٤,٥١   ٨,٣٤   ٢,٥٥   ٧٦,٦   ٢٣,٤ 
 - ١٩٨٥-١٩٨١ ٢,٠٦ -  ٣,٢٩   ٤,٧٩ -  ٢١٩,٠   ٣١٩,٠ 
 - ١٩٩٠-١٩٨٦ ٠,٠٤ -  ١,٠١   ٠,٥٨ -  ٢٣٦,٣   ١٣٦,٣ 
 - ١٩٩٤-١٩٩١ ١١,٨٦ -  ١٠,٩٨ -  ١٢,٣١ -  ٤٧,١ -  ٥٢,٩ 
 - ٢٠٠٠-١٩٩٥ ٠,٨٢   ٣,٠٦   ٠,٣٢ -  ١١١,٧   ١١,٧ 
 - ٢٠٠٤-٢٠٠١ ٥,٢٩ -  ٦,٥٢ -  ٤,٦٦ -  ٥٨,٣ -  ٤١,٧ 

 .تستند هذه النتائج إىل حماكاة لنموذج حساب النمو الوارد يف املرفق األول * 
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  القيود الرئيسية للتنمية-دال 

 االفتقار إىل السيادة الوطنية

، ُينظر إىل األرض الفلسطينية احملتلة ١٩٩٣ الفلسطيين يف عام -منذ التوقيع على إعالن املبادئ اإلسرائيلي  
ورغم أن هذا   . قل يف سياق املناقشات املتعلقة باألداء االقتصادي وقيود التنمية        ككـيان سياسي واقتصادي مست    

. يعكس التطلعات الفلسطينية، فإنه يتعارض على حنو ملحوظ مع احلقائق االقتصادية والسياسية للفترة االنتقالية             
ليس الب عن حقيقة أنه وعـلى أيـة حال، فإن قيود التنمية اليت تواجه الشعب الفلسطيين هي قيود ناشئة يف الغ              

 فقضايا حدود الدولة الفلسطينية، ووضع املستوطنات اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية           .للشعب الفلسطيين دولة  
احملتلة، ووضع القدس، وعودة الالجئني الفلسطينيني، هي قضايا ال تزال بدون حل ألن الطرفني مل يتفقا بعد على                  

وُيضاف إىل ذلك أن مساحة األراضي اليت ختضع للسلطة املدنية الكاملة           . هائيموعـد السـتئناف مفاوضات الوضع الن      
ويف الوقت نفسه، وكما أُوضح آنفاً، فإن       .  يف املائة فقط   ٣للسـلطة الفلسـطينية يف الضفة الغربية تقتصر على ما نسبته            

 الفلسطينية قد   -اقات السالم اإلسرائيلية    االقتصـاد الفلسطيين ال يزال خاضعاً لتدابري السيطرة اإلسرائيلية، يف حني أن اتف            
 .١٩٩٤أبقت على الترتيبات اليت كانت حتكم العالقات التجارية الفلسطينية مع إسرائيل خالل الفترة السابقة لعام 

وقد أفضى الصراع الذي طال أمده إىل نشوء حقائق جديدة مل يتصورها إعالن املبادئ واالتفاقات اليت ُعقدت                  
االحتاد األورويب، واالحتاد الروسي، واألمم     (الوقت احلاضر، فإن خريطة الطريق، كما قدمتها اللجنة الرباعية          ويف  . الحقاً

، متثل املسار السياسي املتصور     ٢٠٠٣إىل السلطة الفلسطينية وإسرائيل يف عام       ) املـتحدة، والواليـات املتحدة األمريكية     
أن تكون مبثابة   ) ٢٠٠٣جملس األمن التابع لألمم املتحدة،      ( خبريطة الطريق    واملقصود. الوحيد إلنقاذ عملية السالم املعتلة    

خـريطة طـريق قائمـة على األداء وموجهة حنو حتقيق األهداف وتشتمل على مراحل واضحة وحدود زمنية ومواعيد          "
ت السياسية واألمنية  قبل الطرفني يف اجملاالمسـتهدفة، ومعايري لقياس التقدم احملرز من خالل اختاذ خطوات متبادلة من     

خلريطة الطريق هذه يف التوصل إىل تسوية " الوجه النهائية"وتتمثل ". واالقتصادية واإلنسانية وجمال بناء املؤسسات
دولة فلسطينية دميقراطية مستقلة تعيش جنباً إىل       " العريب ُتفضي إىل ظهور      -هنائـية وشاملة للصراع اإلسرائيلي      

 .)١٢(على أساس القرارات ذات الصلة جمللس األمن" ائيل وجرياهنا اآلخرينجنب، يف سالم وأمن، مع إسر

ويف اآلونة األخرية، ُنظر إىل عملية فك االرتباط اليت قامت هبا إسرائيل من جانب واحد بوصفها خطوة                  
 كما  فقد انسحبت القوات اإلسرائيلية من قطاع غزة وأخلت املستوطنات،        . ممكنة يف اجتاه تنفيذ خريطة الطريق     

إال أن إسرائيل   . ٢٠٠٥سبتمرب  /أخلت القواعد العسكرية من أربع مستوطنات يهودية يف الضفة الغربية يف أيلول           
كما أن خيارات التنمية الفلسطينية     . قـد أبقـت على سيطرهتا على حدود غزة وخطها الساحلي وجماهلا اجلوي            

وعمليات مصادرة األرضي، واإلغالقات املتكررة     تـتقلص أكثر فأكثر يف مواجهة أنشطة االستيطان اإلسرائيلية،          
، بناء حاجز الفصل، ومجيعها تدابري ُينظر إليها بوصفها ُتقلص إمكانيات إقامة    ٢٠٠٢للحدود وكذلك، منذ عام     

وغين عن القول إن أوضاع الصراع هذه، وحالة عدم         . دولـة قادرة على احلياة على أراٍض يتصل بعضها ببعض         
وعدم التمكّن من ممارسة السيادة وإقامة الدولة املوعودة، كان هلا تأثري سليب شديد على قدرة االستقرار السياسي، 

السلطة الفلسطينية على تأمني مقومات أي حكم لألرض احملتلة، ناهيك عن التطلع إىل إرساء منوذج حكم خاٍل                 
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 قياس أداء السلطة الفلسطينية، سواء      من الفساد وقائم على أفضل املمارسات، وهو منوذج كثرياً ما ُيستند إليه يف            
 .على املستوى الدويل أو من قبل الشعب الفلسطيين نفسه

 استراتيجية االحتواء الالمتكافئ

إن آفـاق التنمية الفلسطينية مقيَّدة، كما أوضح أعاله، بالقيود املفروضة على حركة انتقال اليد العاملة                 
األمن "وهذه احلالة ناشئة عن منطق      . رض الفلسطينية احملتلة وداخلها   إىل األ /والسلع الفلسطينية إىل إسرائيل ومن    

وضمن هذا اإلطار، فإن قيام . الذي تنطوي عليه اتفاقات أوسلو وخريطة الطريق اليت ُوضعت يف وقت الحق" أوالً
واردات يؤدي  إسرائيل بتحصيل الرسوم اجلمركية الفلسطينية وضريبة القيمة املضافة الفلسطينية املفروضة على ال           

فعلـياً إىل حتكمهـا بأجزاء هامة من اإليرادات العامة الفلسطينية، حسبما جتلى يف احلاالت اليت مت فيها تكراراً                   
وهذه اجلوانب وغريها من ). ٢٠٠٣ وعام ٢٠٠١يف الفترة بني عام   (احتجاز هذه الرسوم والضرائب أو خفضها       

 على أساس املقتضيات القصرية األجل واحلاجة إىل ضمان         اجلوانـب االقتصـادية التفاقات أوسلو كانت مربرة       
إال أن الفترة   .  أن يتم نقل قدر أكرب من السيادة إىل السلطة الفلسطينية          قبلاالمتـثال من ِقَبل اجلانب الفلسطيين       

  قد أظهرت أن إضفاء الطابع     - ١٩٩٩ الـيت كان من املقرر أصالً أن تنتهي حبلول عام            -االنتقالـية املمـدَّدة     
االحتواء "املؤسسي على هذه التدابري قد أثَّر تأثرياً شديد الوطأة على االقتصاد الفلسطيين يف سياق ما مسي بسياسة 

، هي تدابري جّد خطرية بالنظر إىل قدرهتا احملتملة تصميمهاوهذه التدابري، من حيث ). ٢٠٠٤خان،  ("الالمتكافئ
 املتمثل يف ممارسة ضغوط غري متكافئة عندما تعترب إسرائيل أن هديدالتعلى اإلضرار باملصاحل الفلسطينية من خالل 

 .حالة معينة تشكل حالة عدم امتثال للمقتضيات األمنية من ِقَبل الفلسطينيني

ويف حني أن البنية املؤسسية لفترة ما بعد اتفاقات أوسلو تتسم ببعض جوانب التكامل، فإن هذه اجلوانب  
ويتبني من خالل النظر يف العالقات االقتصادية الفلسطينية        . ة االحتواء الالمتكافئ  تتشكل أساساً من خالل سياس    

، أن التكامل قد اقتصر أساساً على استخدام اليد العاملة ١٩٩٤ بل وحىت منذ عام ١٩٦٧ اإلسرائيلية منذ عام     -
ات البناء والصناعة التحويلية    الفلسطينية غري املاهرة يف أنشطة غري استراتيجية وذات قيمة مضافة متدنية يف قطاع            

ويضاف إىل ذلك أنه بالرغم من أنه كان هناك قدر من االستثمار اإلسرائيلي يف صناعات مثل صناعة                 . والزراعة
املالبـس يف األرض الفلسـطينية احملـتلة، فإن هذه االستثمارات ظلت حمدودة جداً من حيث نطاقها وحمتواها                  

 الفلسطينية منذ التسعينات يف نفس حاالت -اإلسرائيلية " ملشاريع املشتركةا"وقد متثلت أبرز   . )١٣(التكـنولوجي 
 ). مثل البرتين واإلمسنت(التعاون االحتكاري يف سلع رئيسية معينة 

وضمن هذا اإلطار االستراتيجي، تبدو آثار النمو بالنسبة لالقتصاد الفلسطيين خمتلفة اختالفاً ُملفتاً للنظر               
يها أية استراتيجية للتكامل، ذلك ألن الترتيبات االقتصادية، وال سيما القيود املفروضة            عـن تلك اليت تنطوي عل     

وال يزال . أو األمنية إلسرائيل/على احلركة، تؤدي حتماً إىل إبقاء االقتصاد الفلسطيين خاضعاً ملتطلبات السياسية و
يجيات اقتصادية ميكن أن تتصدى يف هناية       االقتصـاد الفلسـطيين يفتقر إىل االستقالل الذايت الالزم لوضع استرات          

فخالل فترات األزمات السياسية، يتعرض االقتصاد لتراجع شديد وسريع مع . املطاف لسياسة االحتواء الالمتكافئ
 . تزايد حدة اآلليات املؤسسية لسياسة االحتواء الالمتكافئ
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 يسعى  حوافز األمنية من خالل نظام      وكان ميكن إلسرائيل أن ختتار ضمان االمتثال الفلسطيين لشواغلها         
وكان ميكن أن تشتمل هذه احلوافز على احلد من القيود املفروضة       . إىل تعميق التكامل االقتصادي بني االقتصاَدين     

وهذا . عـلى حركة تنقل اليد العاملة، والقيود الرمسية وغري الرمسية املفروضة على حركة عوامل اإلنتاج األخرى               
يادة نقل التكنولوجيا، مع قيام الشركات اإلسرائيلية باالستثمار يف األنشطة الفلسطينية ذات            كان سيعين أيضاً ز   

إال أن مثل هذه العالقة االقتصادية التعاونية، وهي حلم من . القيمة املضافة العالية والكثيفة االستخدام للتكنولوجيا
 . بعيد املناليف فترة ما بعد أوسلو، تظل هدفاً" الشرق األوسط اجلديد"أحالم 

 ميكن أن تصبح أقل ٢٠٠٠ومع ذلك، وبالرغم من أن القيود املفروضة على االقتصاد الفلسطيين منذ عام  
حـدة، على ما يبدو، يف وقت قريب، فإن استمرار هذه القيود ينبغي أن يؤخذ يف االعتبار يف أي حتليل خليارات       

ة البالغة األمهية هي ما إذا كانت سياسة االحتواء هذه غري قابلة واملسأل. التنمية من أجل إنقاذ االقتصاد الفلسطيين
أو بالدعم املقدم من املاحنني من أجل احلد من تأثر االقتصاد الفلسطيين بسياسة االحتواء /للتأثر بالضغط اخلارجي و

 .ويرد حبث هذه املسألة مبزيد من التفصيل يف الفصل الرابع. الالمتكافئ

 لية وحاجز الفصلاملستوطنات اإلسرائي

باإلضـافة إىل االنعكاسـات االجتماعية واالقتصادية للمستوطنات اإلسرائيلية يف األرض احملتلة، اليت مت               
، فإن أحد القيود األخرى ذات الصلة اليت تواجه التنمية االقتصادية )١٤(توثـيقها توثـيقاً كامالً يف أماكن أخرى    

وبينما تبيَّن أن هلذا احلاجز     . ٢٠٠٢ي بدأت إسرائيل يف بنائه يف عام        الفلسطينية يتمثل يف إقامة حاجز الفصل الذ      
فهو يفرض فعلياً .  االقتصادية الفلسطينية، فإن تأثريه الكامل مل يظهر بعد-آثاراً ضارة على األوضاع االجتماعية 

املشار إليها يف    ١٩٦٧حـدوداً اقتصادية جديدة مع األرض الفلسطينية احملتلة، وهي حدود ال تقابل حدود عام               
واحلاجز يطوِّق املدن الواقعة مشال الضفة الغربية واملناطق احمليطة . القرارات ذات الصلة الصادرة عن األمم املتحدة   

هبا يف جنني وقلقيلية وطولكرم، واملدن الواقعة يف الوسط مثل رام اهللا ومشال بيت حلم والقدس واملناطق اجملاورة،                  
من األرض  " منطقة مغلقة "تشمل مدناً مثل بيت حلم واخلليل واملناطق احمليطة هبما، مما خيلق            واملناطق اجلنوبية اليت    

وتبلغ مساحة هذه املناطق حنو     . واحلاجز) اخلط األخضر (الفلسـطينية بني خط اهلدنة الذي حددته األمم املتحدة          
وسوف تكون  . )١٥()مبا فيها القدس  ( يف املائة من مساحة الضفة الغربية        ١٠ فداناً متثل ما نسبته حنو       ١٤٢ ٦٤٠

هذه املناطق حماطة بنظام من األسيجة واحلفر واألسالك الشائكة والسواتر الترابية وُنظم املراقبة اإللكترونية والطرق 
املخصصـة للدوريـات والـيت ال ُيسمح بانتقال األشخاص والبضائع عربها إال من خالل بوابات معينة وخالل       

 .ن وقت إىل آخرساعات حمدودة تتغري م

 كلم  ٦٧٠ويشـري أحـدث اخلرائط املنشورة إىل أن طول هذا احلاجز سيبلغ، بعد االنتهاء من إنشائه                  
أما طوله الفعلي فسيبلغ    .  يف املائة فقط   ٢٠وسـوف يشكل اجلزء املمتد منه على طول اخلط األخضر ما نسبته             

 يف املائة، يف الضفة ٨٥زاء منه تبلغ نستها ؛ وسوف يتوغل احلاجز، يف أج) كلم٣١٥(ضعف طول اخلط األخضر 
وسوف تكون مدن قلقيلية وبيت حلم وطولكرم والقدس حماطة أو          .  كلم يف بعض املناطق    ٢٢الغربية بعمق يبلغ    

 . أمتار ويتصل بعضها ببعض لتشكل جدارا٨ًمقسومة بكتل خرسانية يبلغ ارتفاعها 
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ية وبلدة حمصورين يف مناطق تقع بني اخلط األخضر          قر ٣٨ فلسطيين يعيشون يف     ٥٠ ٠٠٠وسـوف يكون حنو      
أما . يطوقها احلاجز بالكامل  " جيوب"أو  " مناطق مغلقة " منهم أن يعيشوا يف      ٥ ٠٠٠واحلاجـز، وسوف يتعني على حنو       

 حييط هبا احلاجز وال تتصل ببقية مناطق الضفة الغربية إال" شبه جيوب"املتـبقون فسـوف يتعني عليهم إما أن يعيشوا يف      
أما الفلسطينيون الذين يعيشون خارج هذه      . تقع بني احلاجز واخلط األخضر    " مـناطق مغلقـة   "بطـريق واحـد، أو يف       

، فضالً عن الفلسطينيني الذين يعيشون خارج اجلدار، فسوف يتعني عليهم أن يتقدموا بطلبات    "املناطق املغلقة "و" اجليوب"
أماكن أعماهلم ومزارعهم، يف حني أن أولئك الذين يعيشون يف          للحصـول على تراخيص لكي يتمكنوا من الوصول إىل          

وال تكون هذه   . املـناطق املغلقـة سـيتعني عليهم احلصول على تراخيص خاصة من أجل االحتفاظ حبقوقهم يف اإلقامة                
 .يدةالتراخيص سارية إال ملدة أقصاها ستة أشهر وال ميكن استخدامها إال من أجل العبور من خالل بوابة معينة وح

من )  كيلومتراً مربعاً ٢٧٠( هكتاراً   ٢٧ ٠٥٥كمـا أن إنشاء احلاجز قد أفضى أيضاً إىل مصادرة قرابة             
، فضالً )البنك الدويل(، مبا يف ذلك بعض أخصب األراضي يف الضفة الغربية   ٢٠٠٤فرباير  /األراضـي حىت شباط   

اء احلاجز إىل تدمري البىن التحتية املادية، مما ترك وباإلضافة إىل ذلك، أدى إنش.  بئراً من آبار املياه٤٩عن مصادرة 
 يف املائة من مناطق الضفة الغربية احمليطة باحلاجز بدون شبكات طرق وشبكات مياه، كما أدى إىل                 ٢٢ما نسبته   

والواقع أن هذا احلاجز    .  يف املائة من املقيمني يف هذه املناطق من الوصول إىل اخلدمات الصحية            ٥٠حرمان قرابة   
يفـرض فعلياً حدوداً على آفاق التنمية يف الضفة الغربية، حيث يعزل مؤسسات األعمال عن أسواقها التصديرية                 

وقد أدت أشغال إقامة احلاجز إىل . الرئيسية وعن أسواقها احمللية ويزيد من املخاطر املرتبطة باالستثمارات اجلديدة  
وقد كانت  . ٢٠٠٤مارس  /لعمل حبلول هناية آذار    مؤسسة من مؤسسات األعمال على التوقف عن ا        ٩٥٢إجبار  

آثار ذلك شديدة الوطأة بصفة خاصة على القرى احلدودية الواقعة يف األجزاء الشمالية من الضفة الغربية، حيث                 
 .٢٠٠٤يوليه / يف املائة يف متوز٣١بلغ معدل البطالة فيها 

 حمدودية األسواق احمللية والُبعد عن قنوات التجارة الرئيسية

إن اقتصـاد الضفة الغربية وغزة هو اقتصاد صغري يتسم بدرجة عالية من االنفتاح، حيث متثل التجارة اخلارجية                   
 ٨٥إال أن الواردات ألغراض االستهالك املباشر متثل نسبة تزيد عن           .  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل      ٨٠نسبة تزيد عن    

ففي السنوات  . قتصاد يعتمد اعتماداً شديداً على التدفقات الرأمسالية الواردة       كما أن هذا اال   . يف املائـة مـن هذه التجارة      
 لكي تغطي جزئياً    اخلمـس األخـرية، متـثل املصـدر الرئيسي للموارد اخلارجية يف املعونة املقدمة من اجملتمع الدويل                

، كان مصدر ٢٠٠٠ل عام وقب. االحتياجات الطارئة واالحتياجات الغوثية يف مواجهة األزمات اليت حدثت مؤخراً
 . التدفقات الرأمسالية الواردة يتمثل يف الدعم اإلمنائي املقدم من اجلهات املاحنة وحتويالت العمال

وقد أسهم هذا االعتماد على اخلارج يف التقلُّب الشديد جداً يف مستويات الدخل، وتفاقم هذا الوضع من  
تجات، وتردي معدالت التبادل التجاري هلذه الصادرات يف        جـراء تركُّز الصادرات ضمن جمموعة ضيقة من املن        

ومما يزيد من تفاقم هذا الوضع اهلش عدم        . األسواق العاملية، وعدم وجود إال عدد حمدود من الشركاء التجاريني         
حتقـيق وفورات حجم يف معظم الصناعات الفلسطينية، مما حيّد كثرياً من كفاءة ختصيص املوارد احملدودة املتاحة                 

 .وبالتايل ُيضعف القدرة التنافسية التصديرية
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ولذلك فإن مثة حاجة ُملحة للتصدي لألوضاع غري املواتية اليت تواجه وصول الصادرات الفلسطينية إىل                
ومن الناحية الفعلية، ُتعترب األرض الفلسطينية احملتلة، حبكم األمر الواقع، أرضاً . األسواق، ولتنويع هذه الصادرات 

وليس من املعروف مىت، ويف ظل أي       . هلا على البحر وال موانئ، بالرغم من أن لقطاع غزة ساحالً حبرياً           ال منافذ   
كما أن مطار غزة الدويل الصغري قد توقف عن العمل يف    . شروط، ميكن استئناف تنفيذ مشروع تطوير ميناء غزة       

ستيعاب تدفقات كبرية من املسافرين،     وعلى أية حال، مل تكن تتوفر لدى هذا املطار القدرة على ا           . ٢٠٠٠عام  
ويف الوقت احلاضر، حيتاج هذا املطار حاجة ماسة لعمليات         . كمـا أنـه مل يكن ُمجهَّزاً ألغرض النقل التجاري         

ويضاف إىل ذلك أن    . إال أن هذه العمليات ال ميكن أن تبدأ دون موافقة إسرائيل          . إصـالح وإعادة بناء رئيسية    
تمرة على احلدود الرئيسية وطرق النقل حىت بعد عملية فك االرتباط بغزة جتعل التجارة              السيطرة اإلسرائيلية املس  

 .الفلسطينية شديدة التأثر باالعتبارات السياسية وانتكاسات عملية السالم

سرائيلية، إال أن التدابري األمنية اإل. ويف الوقت احلاضر، متر التجارة الفلسطينية أساساً عرب مرافق املوانئ اإلسرائيلية 
والرسـوم اجلمركـية املرهقة، وإجراءات النقل الربي املُطبَّقة عند احلدود الرئيسية، قد جعلت األنشطة التجارية باهظة                 

وتشـري تقديرات دراسة حديثة أجراها األونكتاد إىل أن التكاليف اليت يتحملها الُتجار             . الـتكلفة إىل حـد ال ُيطـاق       
وتواجه .  اإلسرائيليون  يف املائة من تلك التكاليف اليت يتحملها نظراؤهم        ٣٠ل عن   الفلسـطينيون هي أعلى بنسبة ال تق      

وهذه األرقام ُتربز التحدي ). ب٢٠٠٤األونكتاد، (املنتجات الناشئة يف غزة واملوجَّهة إىل األردن تكاليف باهظة          
 . يتصل بالوصول إىل األسواقاملتمثل يف زيادة الصادرات يف ظل تكاليف معامالت ُمبالغ فيها وأوضاع سيئة فيما

 التكامل اإلقليمي والعاملي املعوَّق

إن احلاجة إىل إعادة توجيه االقتصاد الفلسطيين يف اجتاه عالقات أكثر توازناً مع إسرائيل من خالل تعزيز التكامل        
زيادة املشاركة يف التجارة    وبصفة خاصة، ُيعترب التكامل اإلقليمي منطلقاً حنو        . اإلقلـيمي هي حاجة ماسة ال مبالغة فيها       

العاملـية، ممـا ُيفضي إىل حتقيق مكاسب من قبيل زيادة االستثمارات الواردة ونقل التكنولوجيات، باإلضافة إىل حتسني                  
إال أنه رغم وجود حدود مشتركة مع كل من مصر واألردن، فإن درجة التكامل اإلقليمي مع                . معدالت التبادل التجاري  

 ).١٩٩٨األونكتاد، (ا من البلدان العربية اجملاورة ال تزال متدنيةً جداً هذين البلدين وغريمه

وميكـن تفسري ما تواجهه الصادرات الفلسطينية من تكاليف باهظة للمعامالت ذات الصلة بالتجارة بالنظر إىل                 
 واألردن، مل   ففي حالة كل من مصر    . جوانـب القصور اليت تشوب عمل املؤسسات والسياسات على املستوى اإلقليمي          

فهذه االتفاقات  . تؤد االتفاقات التجارية اليت أُبرمت حىت ذلك التاريخ إىل دعم إمكانيات منو التجارة اإلقليمية الفلسطينية              
ومل تتحسن  . تقصـر تطبـيق املعاملـة التفضيلية املمنوحة للصادرات الفلسطينية على منتجات حمددة وبكميات حمدودة              

اق يف املنطقة إال من خالل التبين التدرجيي من قبل معظم البلدان العربية للقرار الذي اختذه                إمكانـات الوصول إىل األسو    
 بإتاحة وصول الصادرات الفلسطينية على أساس اإلعفاء من الرسوم اجلمركية ومن            ٢٠٠٠مؤمتـر القمة العربية يف عام       

ومثة عقبات أخرى تتمثل يف عدم      . اً حىت اآلن  حتديد احلصص، رغم أن هذه اإلمكانات ال تزال ُتستخدم استخداماً ناقص          
وجـود استراتيجية متماسكة، على املستوى اإلقليمي، لتوجيه جهود التنمية الوطنية يف اجتاه املزيد من التخصص فيما بني              
 بلدان الشرق األوسط ومشال أفريقيا، وضعف جوانب التكامل القطاعي ضمن املنطقة وبالتايل عدم توفر سوى القليل من                

 ).ب٢٠٠٤األونكتاد، (احلوافز لتشجيع املنافسة التصديرية اإلقليمية 
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 جمال التحرك املتاح على صعيد السياسة العامة

 يف تشجيع إصالح مؤسسات     ٢٠٠٠رغـم أن جمـتمع اجلهات املاحنة ظل يضطلع بدور نشط منذ عام               
د يضع السلطة الفلسطينية يف وضع غري   السـلطة الفلسطينية، فإن عدم توفر أدوات السياسة العامة إال بقدر حمدو           

مـواٍت إىل حـد بعيد يف التصدي للتشوهات وجوانب الضعف اهليكلي املذكورة أعاله، أو يف حتديد أولوياهتا                  
فاملالية العامة صغرية للغاية وامليزانية ُتعاين . اإلصالحية، أو حىت يف حماولة إخراج االقتصاد من حالة التراجع املستمر

وقد باتت السلطة الفلسطينية فعلياً حبيسة حالة من االعتماد املتزايد على املساعدة اإلمنائية             . ز مزمن من حالة عج  
 يف ٨٠وقد غطت املساعدة املقدمة من اجلهات املاحنة ما نسبته . الرمسية من أجل متويل النفقات اجلارية والرأمسالية

 يف املائة ٢,٥يد للنفقات الرأمسالية اليت شكلت نسبة       ، وهي املمول الوح   ٢٠٠٤املائـة من العجز اجلاري يف عام        
 ).٢٠٠٥األونكتاد، (فقط من إمجايل اإلنفاق العام يف السنة نفسها 

ومما يزيد من إضعاف اجلهود اإلمنائية اليت تبذهلا السلطة الفلسطينية ضعف قدرهتا املؤسسية، حيث ال تزال  
وُيضاف إىل ذلك التدابري    . ٢٠٠٢درجيي الختصاصاهتا منذ عام     الوزارات تكابد من أجل جتاوز حالة التآكل الت       

التقييدية اإلسرائيلية اليت حتول دون وصول املوظفني إىل أماكن عملهم، مما جيعل من الصعب تنسيق اجلهود ضمن                 
عيداً عن وُيشكل انعدام األمن عنصراً آخر حيّول اهتمام السلطة الفلسطينية ب. وفيما بني الضفة الغربية وقطاع غزة

 .اجلهود اإلمنائية ويوجهه حنو تلبية االحتياجات اإلنسانية الطارئة وحنو اإلدارة املستمرة لألزمة

وُيضـاف إىل هذه القيود ضيق جمال التحرك على صعيد السياسة العامة املتاح للسلطة الفلسطينية وفقاً                 
لفلسطينية هيكل التعريفة اجلمركية    فبموجب شروط هذا الربوتوكول، اعتمدت السلطة ا      . لـربوتوكول بـاريس   

لالقتصـاد اإلسـرائيلي األكـثر تطوراً، مع استثناءات طفيفة؛ فالسلطة الفلسطينية ُتطبق معدل القيمة املضافة                
 يف املائة فيما يتصل بعدد حمدود من السلع؛ وتقوم إسرائيل، نيابة            ٢اإلسرائيلي مع خيار زيادته أو خفضه بنسبة        

ة، بتحصيل الرسوم اجلمركية وضريبة القيمة املضافة املفروضة على الواردات الفلسطينية، وال عن السلطة الفلسطيني
وتبعاً لذلك، ال تتوفر لدى واضعي السياسات الفلسطينية أية         . يتوفر للسلطة الفلسطينية خيار إصدار عملة وطنية      

، كما ال تتوفر لديهم حىت      أدوات خاصـة بالسياسـات النقدية وسياسات أسعار الصرف والسياسات التجارية          
وال متارس السلطة الفلسطينية إال قدراً حمدوداً من السيطرة على     . جمموعـة كاملـة من أدوات السياسة الضريبية       

اإلدارة الضريبية وإدارة امليزانية، ذلك ألن اجلزء األعظم من اإليرادات العامة ُتحدده املعدالت اإلسرائيلية اليت ال                
وُيضاف إىل ذلك أن املوافقة على اإلفراج عن هذه اإليرادات من           . د الفلسطيين الذي مزقته احلرب    تالئـم هيكل االقتصا   

وبالتايل فإن جمال التحرك املتاح للسلطة      . اجلانـب اإلسـرائيلي إىل السلطة الفلسطينية خيضع لقرارات سياسية إسرائيلية          
، وهو )ختصيص النفقات(ر يف سياسة مالية وحيدة اجلانب الفلسطينية على صعيد السياسة االقتصادية يتقلص عملياً لينحص       

 .حيز حترك أضيق من ذلك الذي تتمتع به احلكومات اإلقليمية أو البلدية يف االقتصادات األكثر تطوراً
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  بناء املؤسسات الفلسطينية-ثانياً 

 ٢٠٠٠ نظرة عامة على املنجزات اليت حتققت قبل األزمة اليت حدثت عام -ألف 

لـرغم من التحدي املتمثل يف إقامة األجهزة الالزمة السابقة لقيام الدولة يف ظل البيئة االنتقالية                عـلى ا   
، حققت السلطة الفلسطينية قدراً كبرياً من التقدم يف إنشاء اُألطر املؤسسية            ٢٠٠٠ وعام   ١٩٩٤املتقلبة بني عام    

وقد اشتملت اإلجنازات الرئيسية اليت     . ضعة لواليتها والتنظيمية األساسية الالزمة لتشغيل االقتصاد يف املناطق اخلا       
 على إنشاء البىن التحتية املادية اليت كانت توجد حاجة ماسة هلا، ٢٠٠٠حتققت حىت عشية اندالع األزمة يف عام 

، وبذلت  )١٦(مبـا يف ذلـك مطار غزة، وأرست دعائم إطار مؤسسي وتنظيمي جديد ُينظم األنشطة االقتصادية               
 .ع أسواق الصادرات الفلسطينية وتنمية القطاعات اإلنتاجية وقطاع اخلدمات احملليةجهوداً لتوسي

. وقـد وقَّعت منظمة التحرير الفلسطينية عدة اتفاقات جتارية مع شركاء ُجدد لصاحل السلطة الفلسطينية       
وم اجلمركية، إىل   وتتـيح هذه االتفاقات ملعظم الصادرات الصناعية الفلسطينية إمكانية الوصول، معفاة من الرس            

أسواق عدد من البلدان، مبا فيها الواليات املتحدة األمريكية، واالحتاد األورويب، ورابطة التجارة احلرة األوروبية،           
ويف اآلونة األخرية، وقَّعت تركيا أيضاً اتفاقاً للتجارة احلرة مع منظمة التحرير     . ومـنطقة الـتجارة احلرة العربية     

 السلطة الفلسطينية التزاماً قوياً بتدعيم وحتسني أداء املؤسسات العامة قبل وقت طويل             كما أظهرت . الفلسطينية
، أنشأت السلطة الفلسطينية ١٩٩٩ويف عام  . مـن نشوء األزمة وتزايد اهتمام اجلهات املاحنة مبعاجلة هذه املسألة          

وار التجاري الوطين بغية    جلـنة مشتركة بني الوزارات من أجل حتديث املؤسسات العامة، وأطلقت مشروع احل            
 .تعزيز الشراكة بني القطاعني العام واخلاص من أجل التنمية

ومـا كـان هلذه اإلجنازات أن تتحقق دون وجود تدفقات مستمرة من املساعدة املقدمة من اجملتمع الدويل مبا                    
-١٩٩٤وطوال الفترة   . ٢٠٠٠م  متوسطه حنو نصف مليار دوالر من املساعدة اإلمجالية السنوية قبل نشوء األزمة يف عا             

 يف املائة من الدخل ١٤ مليارات دوالر، أي ما ُيعادل قرابة ٣، تلقت األرض الفلسطينية احملتلة معونة أجنبية بلغت     ٢٠٠٠
وكان معظم هذه املساعدة ُيقدم يف شكل قروض        ). أ٢٠٠٣األونكتاد  ( دوالراً للفرد    ١٧٥القومـي اإلمجايل يف السنة، و     

 ).٢٠٠٣بينيت وآخرون، (ت مساح سخية وفترات سداد طويلة ومعدالت فائدة منخفضة تساهلية بفترا

ومن أبرز األمور يف هذا . ومع ذلك، ال يزال هناك الكثري مما يتعني فعله على مستوى النهوض االقتصادي 
وامر العسكرية األ(اجملـال اإلصـالحات القانونـية والقضائية وتوحيد وحتديث خمتلف املدونات القانونية اجملزأة          

وُيضاف إىل ذلك أن . )١٧()اإلسـرائيلية، والقوانني العثمانية والربيطانية واألردنية واملصرية اليت عفى عليها الزمن          
البىن التحتية املادية ال تزال ضعيفة، وشبكة الطرق يف حالة يرثى هلا، وال تزال األرض الفلسطينية احملتلة حتتاج إىل              

ختضع لسيطرهتا، كما أن نقاط العبور الربية يف حالة سيئة، وال يتوفر إال قدر حمدود من                شبكة إمدادات كهربائية    
ويف هذه األثناء، ال    . قـدرات الشحن، ومرافق الدعم، واملرافق العامة، وحمطات توفري اخلدمات ملركبات الشحن           

السلطة الفلسطينية أن تضع    وال يزال يتعني على     . يـزال هـناك نظام جتاري مشوِّه ُيحدد مسار تنمية االقتصاد          
استراتيجية إمنائية شاملة من أجل تعزيز االلتزام العام باحلد من الفقر، إىل جانب التحرير التجاري واملايل، وخلق                 

 .قطاع خاص قادر على االستمرار وحتقيق التنمية من خالل ترويج الصادرات
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أجل إدارة اقتصادها حمدودة، فإن عدم      وباإلضـافة إىل كـون األدوات املتاحة للسلطة الفلسطينية من            
االستقرار السياسي الناشئ عن التأخريات املستمرة يف تنفيذ االتفاقات املوقَّعة، وصرامة التدابري اإلسرائيلية املتخذة 

وقد . من جانب واحد، هي أمور قد جعلت من الصعب على السلطة الفلسطينية أن ُتركّز على السياسة االقتصادية
وقد قُسِّمت  . ترة االنتقالية باتباع هنج غري شامل إىل حٍد ما إزاء صياغة السياسة االقتصادية وتنفيذها             اتسمت الف 

مهمة البناء من أجل إقامة الدولة، ومهمة إدارة وإنعاش     : القدرة الناشئة للسلطة الفلسطينية بني مهمتني متنافستني وملحتني       
ومل يكن  . ت نفسه أمام مصاحل إقليمية وعشائرية وطبقية وسياسية متنافسة        اقتصـاد مدمَّر ومشوَّه، مفسحة اجملال يف الوق       

عمـل السـلطة الفلسطينية يف جمال خلق األنشطة الريعية وإدارهتا حيدث يف فراغ أو ألغراض طفيلية بل إنه كان يرتبط                     
 . الهارتباطاً واضحاً باحملافظة على نظام سياسي من أجل مواجهة واحتواء التحديات املذكورة أع

. وعلى مستوى التخطيط، ال يزال هناك نقص يف اخلربات الفنية الوطنية يف جمال رسم السياسات العامة                
وعلى . فالسـلطة الفلسطينية ال تزال تعتمد على دعم املؤسسات اإلمنائية الدولية يف تصميم سياساهتا االقتصادية              

 مستويات االختصاص ضمن وفيما بني الوزارات،       مستوى التنفيذ، يضعف تأثري برامج التنمية من جراء اختالف        
وضعف القدرات التنفيذية على ترمجة األولويات واألهداف احملددة إىل إجراءات متسقة ومتماسكة، باإلضافة إىل              

وما برح هذا يتسبب يف حدوث تأخريات يف توفري اخلدمات ويف زيادة            . القدرة احملدودة فيما يتصل بعملية امليزنة     
كما أن عملية صياغة وتنفيذ السياسات تعوَّق من جراء ضعف الفصل بني السلطتني             . تشـدد املايل  إجـراءات ال  

 .التنفيذية والقضائية، باإلضافة إىل ضعف نظام احملاكم اليت ال يتوفر هلا إال عدد حمدود من القضاة املتمرسني

 بالتعاون مع صندوق النقد ومـن أجـل تذليل هذه القيود يف مرحلة مبكّرة، قامت السلطة الفلسطينية،        
، "إطار السياسة االقتصادية  " ضمن سياق    ٢٠٠٠الـدويل، بوضـع جمموعة من تدابري اإلصالح يف منتصف عام            

إال أنه مل يتم    . وبإنشاء جلنة وزارية لتعزيز الشفافية يف إدارة املالية العامة باعتبار ذلك الشرط الرئيسي حلفز النمو              
وقد اشتملت التدابري الرئيسية اليت اختذت ضمن       . ة بضعف القدرة اإلنتاجية لالقتصاد    التشديد على القضايا املتصل   

 :إطار السياسة االقتصادية على ما يلي

 دمج إيرادات السلطة الفلسطينية يف حساب واحد؛ �

 احلد من قيام السلطة الفلسطينية بتوسيع العمالة؛ �

 ن وزارة املالية؛جعل عملية إعداد كشوف املرتبات عملية مركزية ضم �

 إنشاء هيئة مراجعة داخلية حلسابات أصول السلطة الفلسطينية؛ �

إنشـاء صـندوق االستثمار الفلسطيين إلدارة أصول السلطة الفلسطينية وأنشطتها التجارية يف              �
 األرض الفلسطينية احملتلة ويف اخلارج، وخلصخصة ممتلكات السلطة الفلسطينية؛

 .يون العامة ضمن وزارة املاليةإرساء عملية إدارة الد �
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 ٢٠٠٠ املبادرات الفلسطينية الرئيسية يف جمال التنمية واإلصالح منذ عام -باء 

 إىل ظهور توافق متزايد يف اآلراء فيما بني املسؤولني عن           ٢٠٠٠لقد أفضت األزمة االقتصادية منذ عام        
امللحة لرؤية إمنائية جديدة ترمي إىل احلد من        رسـم السياسات العامة الفلسطينية والقطاع اخلاص بشأن احلاجة          

االعـتماد االقتصادي على إسرائيل، والتصدي للحقائق االقتصادية اجلديدة الناشئة عن الصراع الذي طال أمده،           
وقد أخذ الفلسطينيون يعيدون النظر أيضاً . وبناء مؤسسات قطاع عام تسترشد مببادئ الشفافية والكفاءة واملساءلة

د الرامية إىل تعزيز مرونة االقتصاد وقدرته على التكّيف، وال سيما ضرورة جتاوز نطاق التركيز الضيق          يف اجلهـو  
وكما أوضحت وزارة   . عـلى االحتـياجات اإلنسانية الطارئة واالحتياجات املتكررة إلعادة تأهيل الُبىن التحتية           

ألخرية قد أظهرت أن التنفيذ املتتايل، سنة بعد        جتربة السنوات اخلمس ا   "التخطيط التابعة للسلطة الفلسطينية، فإن      
" سنة، خلطط الطوارئ واإلغاثة املنفصلة عن احتياجات التنمية، ُيفضي إىل االعتماد على الغري وإىل كلل املاحنني               

 ).أ٢٠٠٤ وزارة التخطيط، -السلطة الوطنية الفلسطينية (

تحفظة، باستئناف عملية السالم قد حفَّزت    وهذه الشواغل، باإلضافة إىل ظهور آمال جمددة، وإن تكن م          
إال أن هذه اخلطط ال توفر . ٢٠٠٤قـيام السـلطة الفلسطينية بوضع عدد من خطط التنمية، وال سيما منذ عام      

بل إهنا تعكس نقاشاً مستمراً مل يتوصل بعد إىل حتديد أية خطوط   . اسـتراتيجية متماسـكة للتنمـية االقتصادية      
فق يف اآلراء، بشأن االستراتيجية األمثل لوضع االقتصاد الفلسطيين على مسار من           عريضـة، ناهـيك عن أي توا      

كمـا أن هـذا النقاش يعكس عملية معقدة لرسم السياسات تشمل، باإلضافة إىل السلطة     . التنمـية املسـتدمية   
السلطة الفلسطينية، أي وهذا ميثل قيداً آخر يواجه . الفلسطينية، القطاع اخلاص واملؤسسات الدولية والبلدان املاحنة

وليس هناك فعلياً أي سبب بديهي يستدعي       . احلاجـة إىل مراعاة أولويات واهتمامات املاحنني ووجهات نظرهم اإلمنائية         
ضرورة أن تكون أولويات املاحنني متطابقة مع أولويات السلطة الفلسطينية على املدى القصري أو املتوسط أو حىت الطويل،                  

 .ياسية أو جملرد دواٍع تقنية تتصل بالقوة املؤسسية لكل من املاحنني أو هبيكل الربامج أو حبالة امليزانيةوذلك إما ألسباب س

 خطة التنمية املتوسطة األجل

السلطة الوطنية (توفّر خطة التنمية املتوسطة األجل اليت وضعتها وزارة التخطيط التابعة للسلطة الفلسطينية  
، إطاراً استراتيجياً جديداً متماسكاً لتوجيه ختصيص املساعدة اإلمنائية         )أ٢٠٠٤،   وزارة التخطيط  -الفلسـطينية   

وهي تنطلق من تفاؤل حذر فيما يتصل مبستقبل عملية السالم، وُتشدد . ٢٠٠٧-٢٠٠٥الرمسية على مدى الفترة 
ر، وتنمية رأس املال    على النمو االقتصادي، وتربط جهود اإلغاثة بأهداف التنمية الطويلة األجل، واحلد من الفق            

وقد تلت هذه اخلطة خطة تنمية متوسطة األجل أكثر تركيزاً وتفصيالً           . االجـتماعي، وتدعيم مؤسسات الدولة    
 .٢٠٠٦، ومن غري املتوقع أن تكون هذه اخلطة متاحة إال يف أوائل عام ٢٠٠٨-٢٠٠٦للفترة 

يتسم " سيناريو تقدم مؤخر"ل يف سياق وتصف خطة التنمية املتوسطة األجل اجلهود اإلمنائية كجهود تبذ 
باخنفـاض يف عـدد الفلسطينيني العاملني يف إسرائيل والتأخر يف ختفيف القيود املفروضة على حركة النقل ويف                  

يف ظل األوضاع الراهنة " ما ميكن حتقيقه"وبالتايل فإن اخلطة تركز على . الوصول إىل األصول اإلنتاجية الفلسطينية
 مليار دوالر على مدى فترة      ٤,٥ذات األولوية ضمن مخس جمموعات برناجمية بكلفة ُتقدَّر مببلغ          وجتمع اجملاالت   

 : أربع سنوات، وذلك على النحو التايل
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 ؛) يف املائة من إمجايل التكاليف٣٥(تنمية رأس املال االجتماعي والبشري واملادي من أجل تعزيز القدرات  `١`

 ؛) يف املائة٢٩(دعم امليزانية  `٢`

 ؛) يف املائة١٦(هتيئة بيئة متكينية مواتية لنمو القطاع اخلاص  `٣`

 ؛) يف املائة١٣(توفري احلماية االجتماعية ملعاجلة حالة الضعف االقتصادي  `٤`

 ). يف املائة٧(بناء املؤسسات ألغراض احلكم الرشيد  `٥`

، ٢٠٠٨-٢٠٠٦سطة األجل لفترة وميكـن توقع تغري هذه النسب إىل حد ما يف صيغة خطة التنمية املتو      
 .وذلك بالنظر إىل األولويات اليت مت تنقيحها يف أعقاب فك االرتباط بغزة

. وتشتمل الربامج على جمموعة واسعة من املشاريع اليت مت اختيارها بالنظر إىل أمهيتها املباشرة واستدامتها      
 يف صلب اخلطة بوصفه موضوعاً شامالً وهـذه تعكـس جهداً مدروساً يرمي إىل إدراج موضوع احلد من الفقر            

ملخـتلف القطاعات يف سياق األخذ بنهج شامل يتجاوز املساعدات النقدية والعينية، باإلضافة إىل معاجلة مسألة                
وتشتمل كل جمموعة على عدد من املعايري الستهداف املناطق واجملتمعات احمللية األشد تأثراً،             . التفاوتات اإلقليمية 

ة املشاريع املختارة يف حتسني إمكانية وصول الفقراء إىل اخلدمات االجتماعية، وخباصة اخلدمات             مع ضمان مسامه  
ويف هذا الصدد، تشدد اخلطة على خفض       . الصـحية والتعليمـية، باإلضافة إىل تزويدهم مبصادر دخل مستدامة         

القطاعات اليت تتسم بأكرب إمكانات     لتخفيف وطأة الفقر، وتدعو املاحنني إىل دعم        " األداة األجنع "البطالة بوصفه   
خلـق فـرص العمـل، وال سيما قطاع الزراعة، وصناعات جتهيز األغذية، وتكنولوجيا املعلومات واالتصال،                
والسياحة، وعالوة على ذلك، تشدد اخلطة على ضرورة إقامة هذه املشاريع على أساس استراتيجية إمنائية موجهة      

 .ذه املشاريع بعملية ميزانية السلطة الفلسطينيةحنو كل قطاع من القطاعات، وربط ه

  االقتصادية الفلسطينية يف ظل األوضاع الراهنة�إطار للتنمية االجتماعية 

إطار التنمية "إن توجهات السياسة العامة اليت ُيسترشد هبا يف تنفيذ خطة التنمية املتوسطة األجل مبينة يف     
السلطة (الذي وضعته وزارة التخطيط الفلسطينية      " ظل األوضاع الراهنة   االقتصادية الفلسطينية يف     �االجتماعية  

اهلدف "ويشدد هذا اإلطار على ختفيف حدة الفقر بوصفه         ). ب٢٠٠٤ وزارة التخطيط،    -الوطنـية الفلسطينية    
ويلة وهـو ُيقسِّم القطاعات ذات األولوية إىل فئتني فرعيتني وفقاً الحتياجات االقتصاد الفورية والط             ". الشـامل 
وتشتمل الفئة الفرعية األوىل على القطاعات اليت ينبغي أن تشكل حمور تركيز اجلهود اإلمنائية على املدى                . األجل

وهذه القطاعات تشمل الزراعة وغريها من القطاعات اليت تعمل         . القصري بوصفها األداة الرئيسية للحد من الفقر      
وكما هو موضَّح يف اإلطار، . الصيدالنية وصناعة جتهيز األغذيةعلى تلبية الطلب احمللي، مثل صناعة املستحضرات 

إمكانات لتحقيق النمو وخلق فرص العمل أقوى من اإلمكانات اليت تتسم هبا "فـإن هذه القطاعات تنطوي على    
ويضاف إىل ذلك أن هذه القطاعات قادرة على ". القطاعـات املوجهـة حنـو التصدير يف ظل األوضاع الراهنة         

السـتثمارات، حيـث إهنا قد شهدت اخنفاضاً كبرياً يف مستويات األجور فيها نتيجة الخنفاض عدد              اجـتذاب ا  
ومن القطاعات األخرى اليت أدرجت ضمن القطاعات ذات األولوية قطاع          . الفلسـطينيني العـاملني يف إسرائيل     
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 ظل القيود اإلسرائيلية    تكنولوجيات املعلومات واالتصال وذلك بالنظر إىل قدرته على خلق فرص العمل حىت يف            
 .املفروضة على حركة النقل

كمـا يقـترح اإلطـار تدابري حمددة لدعم تلك القطاعات على املدى القصري، ومن هذه التدابري شراء                   
املنـتجات احمللـية الالزمـة لتنفـيذ برامج ختفيف الفقر املمولة من املاحنني، وإعطاء أولوية يف املعاملة ملشاريع                   

لعامة الكثيفة العمالة، وتوفري ضمانات للقروض املقدمة ألغراض االستثمارات اجلديدة يف القطاع            االستثمارات ا 
واهلدف من ذلك هو إجياد . الصناعي، ودعم شراء األمسدة والعلف من خالل تقدمي قسائم لشراء العلف املنتج حملياً

وهناك تدابري دعم أخرى    .  جتهيز األغذية  مـنفذ هلذه املنتجات، مع تعزيز الروابط اخللفية واألمامية ضمن قطاع          
إال أن هذه التدابري تعترب، يف ضوء . تشمل ترويج الصادرات من خالل حتسني شروط الوصول إىل األسواق العربية

 .الظروف الراهنة، خيارات ثانوية، فالصادرات ال ميكنها أن تؤدي إال دوراً حمدوداً كمحرك للنمو

ركيز اجلهود على تعزيز الصناعات املوجهة حنو التصدير من أجل حفز النمو، وعلى املدى الطويل، ينبغي ت 
ويف . خاصـة وأن احلجم احملدود لألسواق احمللية يستبعد إمكانية االعتماد على استبدال الواردات كمحرك للنمو              

فإنه يشدد على   حـني أن اإلطار ال حيدد القطاعات اليت ينبغي أن حتظى بدعم عاٍم أو طرائق تقدمي هذا الدعم،                   
" إعادة ربط"ويف هذا الصدد، يشدد اإلطار على أمهية . التكامل اإلقليمي بوصفه األداة الرئيسية لترويج الصادرات

ينبغي أال تدخل يف أي اتفاق اقتصادي       "وبالتايل فإن السلطة الفلسطينية     . االقتصـاد الفلسطيين باألسواق العربية    
وهذا يستبعد إمكانية   . القاهتا االقتصادية مع البلدان العربية لدى قيام الدولة       جديد مع إسرائيل مينعها من تعزيز ع      

 اإلسرائيلي احلايل وكذلك الدخول يف احتاد مجركي جديد مع إسرائيل،           -متديـد الترتيب االقتصادي الفلسطيين      
 ينبغي للسلطة الفلسطينية أن     ويف الوقت نفسه،  ". وذلك من أجل حترير االقتصاد من هيكل التعريفة اجلمركية اإلسرائيلية         

حتافظ على االنفتاح على االستثمار األجنيب والتجارة اخلارجية وأن تكفل االمتثال للنظام التجاري املتعدد األطراف، ألن                
 ". االنضمام إىل منظمة التجارة العاملية هو أمر حاسم بالنسبة للتنمية الفلسطينية الطويلة األجل"

 ارسياسة التجارة واالستثم

إن سياسات التجارة واالستثمار مفصلة يف وثائق مستقلة وغري رمسية بشأن السياسة العامة أعدهتا وزارة                
ومن مرتكزات هذه الوثائق التشديد على االنفتاح التجاري بوصفه احملرك الرئيسي للنمو،            . االقتصـاد الوطـين   

العاملية باعتبار ذلك العنصر احلاسم يف تعزيز منو لقواعد ولوائح منظمة التجارة     " الطوعي"باإلضـافة إىل االمتثال     
  ٢٠٠٣ وزارة االقتصاد الوطين،     -السلطة الوطنية الفلسطينية    (الصادرات والقدرة التنافسية على الصعيد العاملي       

تنمية اقتصاد سوقي تنافسي "ووفقاً هلذه الوثائق، تتمثل نقطة االنطالق لتنشيط االقتصاد الفلسطيين يف ). ٢٠٠٤و
منفـتح على التجارة واالستثمار يف ظل نظام ضرييب جذاب من أجل تشجيع االستثمارات الواردة وتعزيز النمو                 

 ". خلق فرص العمل وحتقيق الوفورات وحتسني مستويات املعيشة والرخاء

 متوافقاً"وهذا يعين أنه ينبغي، على املدى الطويل، استبدال بروتوكول باريس بنظام جتاري مستقل يكون  
توافقـاً تاماً مع متطلبات منظمة التجارة العاملية، مبا يف ذلك مجيع املتطلبات املتصلة بالشفافية، وإمكانية التنبؤ،                 

وهذا سوف يساعد   ". وعدم التمييز، واملساءلة، على النحو املبني يف شروط التأهل لعضوية منظمة التجارة العاملية            
حتويل هياكل اإلنتاج والتصدير يف اجتاه "ع مستويات اإلنتاجية وإتاحة يف حتسني مناخ االستثمار، مما يفضي إىل رف
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 وزارة  -السلطة الوطنية الفلسطينية    " (القطاعـات ذات القيمة املضافة األعلى والكثيفة االستخدام للتكنولوجيا        
جارية مع األسواق   إعادة توجيه العالقات الت   "ويف هذا الصدد، ُتعلَّق أمهية كبرية على        ). ٢٠٠٣االقتصاد الوطين،   

، باإلضافة إىل تعزيز التكامل اإلقليمي، وال سيما        "اإلسرائيلية يف اجتاه السلع األساسية ذات القيمة املضافة األعلى        
 السلطة الوطنية  (مع إسرائيل واألردن ومصر     ) الترانزيت(مـن خـالل عقـد اتفاقـات يف جمـال النقل العابر              

 ).٢٠٠٤الفلسطينية وزارة االقتصاد الوطين، 

، ويف خيارات   )١٨(وهـذه الـتوجهات على صعيد السياسة العامة تنعكس يف عدد من مشاريع القوانني              
السياسـة التجارية للمستقبل اليت نظرت فيها وزارة االقتصاد الوطين التابعة للسلطة الفلسطينية يف سياق برنامج                

وتوصي وثائق السياسة . الدولية يف اململكة املتحدةالذي متوله بصفة رئيسية وزارة التنمية . )١٩(السياسة االقتصادية
العامة املنبثقة عن هذا الربنامج، يف مجلة ما توصي به، بانتهاج سياسة جتارية غري متييزية تستند إىل معدالت تعريفة 

وإزالة مجركية موحدة منخفضة، ألن من شأن هذا أن يساعد الدولة الفلسطينية املرتقبة يف زيادة الكفاءة اإلدارية              
ومن جهة ثانية، فإن دراسات برنامج السياسة االقتصادية حتذِّر من أن           . التشوهات الناشئة عن احلماية التعريفية    

تنفيذ مشروع حوار جتاري وطين ميكن أن يؤثر سلباً على العالقات التجارية مع إسرائيل ألن هذه األخرية قد ترد بتطبيق                    
لصادرات الفلسطينية، وحياجج أيضاً بأن اعتماد هذا اخليار قد يبطل مفعول أي             يف املائة من ا    ٩٦حواجـز تعريفية على     

 .حافز يدفع إسرائيل إىل التفاوض على اتفاقات ثنائية مع فلسطني، مبا يف ذلك االتفاقات القطاعية واتفاقات التجارة احلرة

قد خلصت  ) ٢٠٠٢،  البنك الدويل (وقـبل ذلـك، كانت مسامهة البنك الدويل البارزة يف هذا النقاش              
بـالفعل إىل أن انـتهاج سياسة جتارية غري متييزية تقوم على حترير شامل للتجارة يتم دفعة واحدة وعلى أساس                    

إال أن  . متوسـط مـنخفض ملعدالت التعريفة اجلمركية سيمثل الصيغة األكفأ لنظام جتاري فلسطيين يف املستقبل              
ألن هذه ميكن أن تفضي إىل عدم استقرار على         " احلمائية"تدابري  الـتقرير حيـث على عدم اللجوء إىل ما مساه بال          

انفصاالً حقيقياً عن   "ويشري التقرير كذلك إىل أن انتهاج سياسة جتارية غري متييزية يعين            . مستوى االقتصاد الكلي  
 هذا أن   ويف حني أن من شأن    . حيث سيكون هناك عدد أقل بكثري من الفلسطينيني العاملني يف إسرائيل          " إسرائيل

متوائماً مع مستوى "يـؤدي إىل اخنفـاض حتويالت العمال، فإنه سيسمح ملستوى األجور الفلسطينية بأن يكون       
ومن شأن هذا أن يزيد القدرة التنافسية احمللية     ". اإلنتاجية احلقيقية وليس مع األجور األعلى يف السوق اإلسرائيلية        

صادرات ويعتمد على ديناميته الداخلية اليت يعززها االبتكار        ويشـجع على املدى الطويل ظهور اقتصاد تقوده ال        
ويف الوقت نفسه، علَّق التقرير أمهية كبرية على العودة إىل  ". واملنافسـة واالندمـاج يف األسواق العاملية األخرى       

ب التقرير ويذه. التعاون التجاري مع إسرائيل من أجل ضمان النمو املطرد لالقتصاد الفلسطيين على املدى الطويل
إىل أن حتقيق اإلمكانات الكاملة للسياسة التجارية غري التمييزية يتوقف على عمل عدد معني من الفلسطينيني يف                 

وإذا مل حيدث ذلك، فيحتمل أن يكون من املفضل إقامة احتاد مجركي            . إسرائيل على مدى السنوات العشر التالية     
 . فروضة على تدفق البضائع الفلسطينيةمعدَّل مع إسرائيل يسمح باحلّد من القيود امل

إال أنـه ينبغي مالحظة أن تطبيق سياسة جتارية غري متييزية على أساس تعريفة مجركية موحدة منخفضة                  
أو /ميكن أن حيرم السلطة الفلسطينية من إمكانية االستفادة من املعاملة اخلاصة واملتمايزة اليت متنح للبلدان النامية و

وبالتايل فإنه بالرغم من أن انتهاج      . اً وذلك يف إطار تفاوضها على االنضمام إىل منظمة التجارة العاملية          أقـل الـبلدان منو    
سياسة جتارية غري متييزية ميكن أن ميثل اخليار املفضل للسلطة الفلسطينية مقارنة خبيار االحتاد اجلمركي، فإن هيكل تعريفتها 
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 دعم السياسات الصناعية يف املستقبل، وينبغي أن يكون تطبيق هذه السياسة            اجلمركـية ينـبغي أن ُيقيَّم بعناية من أجل        
 . متوائماً ومتدرجاً مع املبادرات الرامية إىل إعادة تأهيل القدرة اإلنتاجية وتوسيع وتنويع أسواق الصادرات الفلسطينية

نشيط قدرة االقتصاد   وتتفق وزارة االقتصاد الوطين مع وزارة التخطيط حول ضرورة العمل على إعادة ت             
إال أن وزارة االقتصاد الوطين     . الـتوريدية املستنفذة وذلك من خالل ربط جهود اإلغاثة الطارئة بأهداف التنمية           

ويف . ختتلف مع وزارة التخطيط يف أهنا تعترب أن تنمية الصناعات املوجهة حنو التصدير هي األداة لبلوغ هذه الغاية
قتصاد الوطين خطة عمل ملعاجلة اختناقات النمو على املستويني اجلزئي واملتوسط،           هذا السياق، اقترحت وزارة اال    
 ):٢٠٠٤ وزارة االقتصاد الوطين، -السلطة الوطنية الفلسطينية (وخباصة االختناقات النامجة عن 

ضـعف مسـتوى املهـارات اإلدارية للمؤسسات، وعدم توفر إمكانية للحصول على التمويل          `١`
 قدر حمدود، وارتفاع تكاليف اإلنتاج، وال سيما تكاليف العمل واملدخالت؛اخلارجي إال ب

 ؛)مثل خدمات التسويق ومراقبة اجلودة(االفتقار إىل خدمات األعمال واخلدمات التجارية الداعمة  `٢`

تكالـيف املعـامالت الباهظة الناشئة عن سياسة اإلغالق اليت تنتهجها إسرائيل، والقيود على               `٣`
 ار، وإجراءات النقل الربي املرهقة؛االستثم

 .االفتقار إىل البىن التحتية ذات الصلة بالتجارة `٤`

وتـتمحور الفحـوى الرئيسـية هلذه السياسة حول تعزيز التكامل اإلقليمي والدويل، وتبسيط وتسهيل        
ق أمهية كبرية على    وُتعلَّ. اإلجـراءات ذات الصـلة بالتجارة، وإنشاء املؤسسات الضرورية لتعزيز تيسري التجارة           

استعادة العالقات التجارية مع إسرائيل باستخدام بروتوكول باريس كمنطلق وتنفيذه تنفيذاً أميناً كشرط رئيسي              
 .لتحقيق االنتعاش السريع

 برنامج اإلصالح

يذه  والذي تعطل تنف   ٢٠٠٠مايو  /بالنظر إىل النتائج احملدودة اليت حققها إطار السياسة االقتصادية يف أيار           
السلطة " ( يوم١٠٠خطة إصالح مدهتا " أول ٢٠٠٢مـن جـراء ما وقع من أحداث على األرض، فقد أطلقت يف عام              

وقد علَّقت هذه اخلطة اإلصالحية أيضاً أمهية كبرية على حتسني اإلدارة املالية ولكنها مضت   ). ٢٠٠٢الوطنية الفلسطينية،   
الزمة لتحسني أداء القطاع العام يف جماالت إضافية، مبا يف ذلك احلكم الرشيد،             شوطاً أبعد إذ بيَّنت بعض التدابري احملددة ال       

 : وقد اشتملت هذه التدابري على ما يلي. واألمن العام، والسلطة القضائية، والدين والثقافة

 تعزيز فصل السلطات بني األجهزة التشريعية والقضائية والتنفيذية؛ � 

 تبسيط جهاز اخلدمة املدنية؛ � 

 حتديث الوزارات التنفيذية؛ � 
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 إنفاذ قواعد احملاسبة املالية الكاملة؛ � 

 تعزيز احلوار الوطين؛ � 

 إشراك اجملتمع املدين الفلسطيين يف عملية اإلصالح؛ � 

 .هتيئة بيئة قانونية شفافة وميكن التنبؤ هبا � 

 كإطار مرجعي لدى إعداد خطط ومن أجل ضمان التنفيذ، ُدعيت الوزارات التنفيذية إىل استخدام اخلطة 
تدابري اإلصالح مبكتب رئيس الوزراء املنشأ حديثاً، ومت إنشاء " حافظة"وعالوة على ذلك، فقد أُحلقت     . عمـلها 

وهذه اللجنة حتصل على دعم من وحدة دعم تنسيق اإلصالح          . جلـنة إصالح وزارية ُتعىن باألنشطة ذات الصلة       
اليت تقدم تقاريرها إىل مكتب رئيس الوزراء وتتوىل        )  دعم تنسيق اإلصالح    وحدة -السلطة الوطنية الفلسطينية    (

 .املسؤولية عن متابعة التنفيذ وتنسيق مبادرات اإلصالح واالتصال باجلهات املاحنة

وعـلى الرغم من الصراع الذي طال أمده، استطاعت السلطة الفلسطينية إحراز بعض التقدم يف تنفيذ                 
 :علق مبا يليبرنامج اإلصالح فيما يت

 إنشاء حساب اخلزانة املركزي؛ � 

 نقل احلوافظ التجارية وحوافظ االستثمار إىل صندوق االستثمار الفلسطيين؛ � 

 إنشاء إدارة للمراجعة الداخلية للحسابات ضمن وزارة املالية؛ � 

 جتميع كافة الوظائف املتصلة بكشوف املرتبات ضمن وزارة املالية؛ � 

 فاتورة أجور العاملني يف اخلدمة املدنية؛مراقبة تضخم  � 

 .)٢٠(إرساء عملية ميزنة منظمة وشفافة � 

 جلنة وطنية لإلصالح لتكون مبثابة حمفل ملمارسة الرقابة العامة       ٢٠٠٣وعالوة على ذلك، أنشئت يف عام        
 عضواً ٢٥، وهي تضم وتقدم اللجنة الوطنية لإلصالح توصياهتا إىل جلنة اإلصالح الوزارية. على برنامج اإلصالح

 .ميثلون اجمللس التشريعي الفلسطيين واألوساط األكادميية وقادة اجملتمع املدين ورجال األعمال

ومـن اجملاالت األخرى اليت حققت فيها السلطة الفلسطينية تقدماً هاماً جمال إصالح إدارة اجلمارك يف                 
نشاء نظام حديث إلدارة اجلمارك، واعتماد نظم       سياق برنامج شامل يتألف من وضع قانون مجارك فلسطيين، وإ         

وسياسـات متماسكة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال من أجل تيسري التجارة، وإضفاء الطابع املؤسسي               
وقد اشتمل التقدم احملرز حىت اآلن على تركيب النظام اآليل . على أفضل املمارسات الدولية يف جمال إدارة اجلمارك

يف املقر اجلمركي للسلطة الفلسطينية بوصفه الدعامة الرئيسية لإلدارة         ) ASYCUDA(يانات اجلمركية   لتحليل الب 
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اجلمركـية احلديثة املتوخاة؛ وإنشاء فريق خرباء وطين إلدارة املشروع؛ وإنشاء أربعة مواقع منوذجية يف املكاتب                
ام لتمكني السلطة الفلسطينية من إعداد تقارير       كما مت تعزيز هذا النظ    . اجلمركية يف أرحيا وبيت حلم والرام ورفح      

دقيقة بشأن اإليرادات اليت حتصلها إدارة اجلمارك اإلسرائيلية، وضمان الدفع الكامل والصحيح لإليرادات الضريبية 
 .املستحقة، والتحضري للنقل الكامل للمسؤولية عن العمليات اجلمركية

٢٠٠٦ة من أجل التطبيق الشامل هلذا النظام اعتباراً من عام           ويف غضون ذلك، جيري االضطالع بأعمال حتضريي       
وهـذا سـوف يشتمل على الربط اإللكتروين جلميع نقاط الدخول الدولية وإضفاء الطابع املركزي على مراقبة خمتلف                  . 

 رفع  وهذا سوف ميكِّن السلطة الفلسطينية من     . األنشـطة اجلمركـية حتت سقف واحد، وأمتتة مجيع املكاتب اجلمركية          
مسـتوى الرقابة اجلمركية يف ظل وجود ميداين حمدود، مع خفض التكاليف املرتبطة باملعامالت التجارية ومعاجلة املسائل             

 .ومن خالل تبسيط إجراءات التخليص والتفتيش اجلمركيني، يشتمل النظام على تدابري لضمان الشفافية. الضريبية

ازات الدائمة واملفيدة، فإن املهام اليت يتعني التصدي هلا تظل هائلة        وبالـرغم من هذه اإلجنازات وغريها من اإلجن        
وهذه تشمل قانون ضريبة الدخل، وتوحيد نظام     . بالـنظر إىل مـا تتسم به من تعقُّد وإىل احلاجة لسن تشريعات جديدة             

وعالوة على ذلك، فإن    . املعاشات التقاعدية، وتطبيق نظام للمراجعة الداخلية واخلارجية للحسابات يعمل على حنو كامل           
القـدرة املؤسسية واإلدارية للسلطة الفلسطينية ال تزال ضعيفة نظراً لعدم كفاية املوارد الالزمة الجتذاب أعلى مستويات                 
اخلـربات الفنية احمللية، كما تفتقر السلطة الفلسطينية إىل آليات للتنسيق بني الوزارات وإىل نظم سليمة للميزنة واحملاسبة                  

فالسلطة الفلسطينية، على سبيل املثال، ال تنشر بيانات مراجعة احلسابات والبيانات املالية، كما ال يزال يتعني       . غواإلبـال 
 ).ب٢٠٠٤البنك الدويل، (إدماج املشاريع املمولة من قبل املاحنني يف ميزانية السلطة الفلسطينية 

، من  "صالح مدَّهتا سنة واحدة   خطة إ "ويف اآلونـة األخـرية، أصـبحت اجلهـود منصـبة على تنفيذ               
). ٢٠٠٤ وحدة دعم تنسيق اإلغاثة،      -السلطة الفلسطينية    (٢٠٠٥سبتمرب  / إىل أيلول  ٢٠٠٤سـبتمرب   /أيلـول 

مع زيادة حتسني أداء القطاع العام املتوخى يف جماالت إضافية، " خطة املئة يوم لإلصالح"وتوسع هذه اخلطة نطاق 
وتعيد اجملموعة األخرية من التدابري تأكيد الدور . )٢١(لتعليم، واإلدارة االقتصاديةوال سيما جماالت احلكم احمللي، وا

الرئيسي الذي تؤديه خطة التنمية املتوسطة األجل كإطار توجيهي إلعادة تنشيط االقتصاد الفلسطيين، وهي تدرج 
ابري أخرى حمددة تركز على     وهناك تد . إنشاء اقتصاد سوقي يف مرتبة عالية على جدول أعمال التنمية الفلسطينية          

تعزيـز مؤسسـات القطاع اخلاص، وتطوير اإلطار القانوين، ودعم الصناعات الفلسطينية املوجهة حنو التصدير،               
 .وتبسيط إجراءات األعمال التجارية، وتعزيز قدرة سلطة األراضي

 كادمييةالقطاع اخلاص، واملنظمات غري احلكومية، واألوساط األ: اجملتمع املدين الفلسطيين

جملس تنسيق  (يف سـياق خطـة التنمية املتوسطة األجل، اقترح جملس تنسيق القطاع اخلاص الفلسطيين                
األخذ بنهج إزاء التنمية االقتصادية يتألف من شقني ويشتمل على محاية           ) ٢٠٠٣القطـاع اخلـاص الفلسطيين،      

وتشتمل املقترحات . ركة يف التجارة اخلارجيةالصناعات احمللية، مع العمل يف الوقت نفسه على تشجيع زيادة املشا
 :الرئيسية اليت تضمنتها كتب القطاع اخلاص البيضاء على ما يلي

 حتسني تنمية صناعات استبدال الواردات والصناعات املوجهة حنو التصدير؛ `١` 
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 توفري الدعم املباشر وغري املباشر للصادرات؛ `٢` 

 واق اإلقليمية؛دمج االقتصاد الفلسطيين يف األس `٣` 

 معاملة املنتجات الوطنية معاملة تفضيلية يف إطار املشتريات احلكومية؛ `٤` 

 .محاية األسواق احمللية من اإلغراق `٥` 

يأخذ يف االعتبار " هنج عملي"اتباع " الكتب البيضاء"وفيما يتصل بالعالقات التجارية مع إسرائيل، تقترح  
وهذا يعين أن االتفاقات اليت تعقد مستقبالً ينبغي أن تأخذ يف           . "ويلة األجل مصـاحل االقتصـاد االستراتيجية الط     

االعتـبار الفوارق يف أداء االقتصادين ومرحلة التنمية اليت بلغها كل منهما، وأن تكفل املعاملة باملثل، وأن توفر                  
 يف أعمال مؤسسات    كما أن هذه األنواع من التوصيات قد انعكست أيضاً        ". آلـيات واضحة لتسوية املنازعات    

إال أن التشديد ينصب إىل حد أبعد على فك ارتباط االقتصاد الفلسطيين باالقتصاد             . )٢٢(الـبحوث الفلسـطينية   
 .اإلسرائيلي من خالل تعزيز االندماج اإلقليمي والعاملي

وتتصدر كما أن اجملتمع املدين يشارك مشاركة نشطة يف برنامج اإلصالح الذي تنفذه السلطة الفلسطينية،  
 وهو الفرع   -) أمان(هـذه اجلهـود منظمات غري حكومية مثل االئتالف الفلسطيين من أجل املساءلة والرتاهة               

وكلتا املنظمتني عضوتان يف    . ، واللجنة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطنني     )٢٣(الفلسطيين ملنظمة الشفافية الدولية   
 .)٢٤(منتظمة لعملية اإلصالح اليت تقوم هبا السلطة الفلسطينيةاللجنة الوطنية لإلصالح، ومها تنشران تقييمات 

ويف جمال العالقات االقتصادية الفلسطينية مع إسرائيل واالستراتيجيات اإلمنائية، أسهم اجملتمع املدين أيضاً      
 ويذهب النقيب وعطياين ). ماس(مـن خالل العمل الذي يضطلع به معهد أحباث السياسة االقتصادية الفلسطيين             

إىل أن توازن التأثريات الدينامية هو أمر حاسم بالنسبة للعالقة بني االقتصاد الفلسطيين الصغري واالقتصاد ) ٢٠٠٣(
ويشري حتليلهما إىل أن االقتصاد الفلسطيين مل يستفد من العالقة مع إسرائيل إال يف العقد األول  . اإلسرائيلي األغىن 

ه العالقة ساءت بعد ذلك، مع حدوث اخنفاض كبري يف مجيع القطاعات ، ولكن هذ١٩٦٧التايل لالحتالل يف عام 
والسبب يف هذا االنتكاس يف العالقة االقتصادية ال        . الفلسـطينية اإلنتاجية تقريباً، وتزايد االعتماد على إسرائيل       

ونتيجة . احملتلةيرجع إىل االستقطاب السوقي فحسب وإمنا أيضاً إىل السياسات اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية              
فجوة يف املوارد وعدم توازن يف سوق العمل، : لذلك، أصبح االقتصاد الفلسطيين اقتصاداً يتسم باختاللني متزايدين

 .واعتماد كبري وغري صحي على املصادر اخلارجية

، ويبحث النقيب وعطياين كذلك العواقب االقتصادية املترتبة على االنفصال اإلسرائيلي من جانب واحد             
ومها يستكشفان، يف . معزولة" بانتوستانات"ومها يريان أن هذا سيفضي إىل تقسيم الضفة الغربية وقطاع غزة إىل 

 اإلسرائيلية اليت يتم التوصل إليها مستقبالً من خالل         -اجلـزء األخري من دراستهما، آفاق العالقات الفلسطينية         
ستقبالً إىل اتفاق اقتصادي ال يرتبط بقضايا األمن ويتضمن أحكاماً وتشتمل توصياهتما على إمكانية التوصل م. املفاوضات

كما أن هذا االتفاق ينبغي أن يعطي الفلسطينيني سيطرة كاملة على االستثمار    . خاصـة بالتحكـيم من قبل طرف ثالث       
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طرة الكاملة على األجـنيب يف األراضـي، مبـا يف ذلك السيطرة الكاملة على احلدود واملطارات واملوانئ، فضالً عن السي      
 .عالقاهتم االقتصادية مع العامل اخلارجي، مع اعتماد ترتيب لسياسة جتارية غري متييزية مع إسرائيل

إىل أن اجلهود املبذولة إلعادة بناء ) ب٢٠٠٣(وفيما يتصل باستراتيجية التنمية الفلسطينية، يذهب النقيب  
وهو ُيرجع هذا   . قت يف حتقيق تطلعات الشعب الفلسطيين     االقتصـاد الفلسـطيين خالل الفترة االنتقالية قد أخف        

اإلخفـاق إىل غياب رؤية سياسية وإمنائية وعدم وجود برنامج لتصحيح التشوهات اليت نشأت يف ظل االحتالل،   
. باإلضـافة إىل االفتقار إلجراءات فاعلة ذات أطر زمنية حمددة لتحقيق األهداف املعلنة بطريقة تدرجيية وتراكمية   

يرى أن الفترة االنتقالية جيب أن تعترب فترة حترر وطين إىل أن يتم حتقيق االستقالل الكامل، كما جيب أن                   وهـو   
وهو يعين بذلك استمرار حالة اقتصادية يف ظل أوضاع الصراع وليس حالة . تعترب يف الوقت نفسه فترة بناء للدولة

 .١٩٦٧حملتلة يف عام من التعاون إىل أن يتم إنشاء دولة فلسطينية يف األراضي ا

 :ومن أجل مواجهة مثل هذه األوضاع، يدعو النقيب إىل اقتصاد ال بد له من استيفاء ثالثة شروط 

 جيب توجيه النشاط االقتصادي حنو منط تقشف يف االستهالك؛ `١` 

 توفري احلوافز لالدخار واالستثمار يف االقتصاد واإلنتاج احملليني؛ `٢` 

 .ط االقتصادي حنو إنتاج كميات كافية من املنتجات الغذائيةجيب توجيه النشا `٣` 

ويف هذا اإلطار، يسلط النقيب الضوء على دور الزراعة والصناعة والسياحة، ويشدد على أمهية بناء رأس  
لة وفيما يتصل بدور التجارة الدولية، يرى النقيب أن املسأ        . املال البشري واحلاجة إىل توزيع الدخل توزيعاً عادالً       

املركـزية تتمـثل يف حترير االقتصاد الفلسطيين من االعتماد الكامل على االقتصاد اإلسرائيلي، وتطوير العالقات          
 .االقتصادية والتجارية الدولية، وال سيما مع البلدان العربية اجملاورة

 دمج املصاحل اإلمنائية اآلنية والطويلة األجل-جيم 

 متعدد األبعاد يواجه جهود التنمية الفلسطينية، حيث يتوجب املضي          يشري التحليل السابق إىل وجود حتدٍ      
 :يف عملية حتقيق االنتعاش واإلعمار يف ظل

 أوضاع صراع مناوئة؛ `١` 

 قيود مكثفة ومنهجية مفروضة على حركة التنقل؛ `٢` 

 االفتقار إىل السيادة الوطنية الكاملة؛ `٣` 

 اً إىل حد غري واقعي؛برنامج إصالح طموح، إن مل يكن واسع `٤` 
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جمال التحرك احملدود املتاح للسلطة الفلسطينية على صعيد السياسة العامة لكي تدير االقتصاد،              `٥`
 .واالعتماد على املعونة األجنبية الذي أصبح اآلن اعتماداً متأصالً يف بنية االقتصاد

يف املنطقة ال ميكن أن     " بناء السالم " و وهـذا يعين أن املرحلة املقبلة من مراحل إعادة التأهيل االقتصادي           
ويف الوقت نفسه، مل يعد من . تـتخذ ببساطة، كهدف هلا، العودة إىل الوضع الذي كان سائداً قبل نشوء األزمة     

املمكن التعامل مع املساعدة اإلنسانية والغوثية مبعزل عن االحتياجات اإلمنائية الطويلة األجل، خصوصاً يف ضوء               
وينبغي للسلطة الفلسطينية واجملتمع الدويل أن يعمال معاً ضمن إطار . ي تعرضت لـه قدرة العرضحالة الوهن الذ

 االقتصادية الفلسطينية تكون قادرة على إراحة أفقر الفقراء من وطأة           -يقوم على أساس رؤية للتنمية االجتماعية       
 من االعتماد على الواردات من إسرائيل       التأثري الشديد للحصار االقتصادي، مع العمل يف الوقت نفسه على احلد          

 .وتوسيع أسواق الصادرات الفلسطينية

وبالتايل فإن اجلهود ينبغي أن تركز، على املدى القصري، على تعزيز مرونة االقتصاد وقدرته على التكيف              
طالة مكان الصدارة   ويف هذا الصدد ينبغي أن حتتل املشاكل امللحة املتمثلة يف تفشي الفقر والب            . يف مواجهة األزمة  

ومن األمهية مبكان، يف هذا السياق، أن تعمل السلطة الفلسطينية، بدعم من . على جدول أعمال التنمية الفلسطينية
اجلهات املاحنة، ليس فقط على توجيه خططها اخلاصة خبلق فرص العمل حنو تلك القطاعات القادرة على استيعاب 

ن العمل يف السوق اإلسرائيلية وإمنا أيضاً على تصميم الربامج املناسبة الصـدمة وتشـغيل العمال الذين توقفوا ع      
 .لزيادة اإلنتاجية يف تلك القطاعات

ويضـاف إىل ذلـك أنه بالنظر إىل حجم التحديات اليت يتعني التصدي هلا، ينبغي إيالء أولوية الستعادة قدرة                    
وغين عن القول إن حتقيق هذه      . جتماعية والعامة األساسية  السـلطة الفلسـطينية على إدارة االقتصاد وتوفري اخلدمات اال         

األهـداف يتطلب بذل جهود متواصلة لتفكيك، أو على األقل تقليص، نظام القيود املفروضة على حركة التنقل وسياسة                  
د وإضفاء  تستخدم التكنولولوجيا العالية وتسمح باستمرار فرض تلك القيو       " تيسريية"اإلغـالق، وبدالً من األخذ بتدابري       

والواقع أن قدرة مؤسسات السلطة الفلسطينية على العمل دون تدخل إسرائيلي، على األقل يف              . الشرعية عليها يف النهاية   
 .املناطق اليت ختضع لوالية السلطة الفلسطينية، هو شرط مسبق لتنفيذ أي جهد إمنائي مستدمي

ياق خيارات السياسة االقتصادية املشروعة     وكمـا سريد حبثه يف الفصل الرابع من هذه الدراسة، ويف س            
احملدودة، والقيود اليت تؤثر على اإلدارة االقتصادية اليومية، باإلضافة إىل احنسار أفق التوصل إىل تسوية سياسية،                
فـإن السـلطة الفلسطينية قد انتهجت استراتيجيات خللق األنشطة الريعية وإدارهتا من أجل توسيع جمال التحرك       

ويف . ى صعيد السياسة العامة باستخدام جمموعة خمتلفة من األدوات اليت جتري مراقبتها وتركيزها بكفاءة       املتاح عل 
 خالل  تتردى نوعية حكم السلطة الفلسطينية    ضوء استمرار وتزايد حّدة القيود املفروضة، ليس من املستغرب أن           

ية من قبل املراقبني واملاحنني، ناهيك عن الشعب فـترة احلكم الذايت االنتقايل وأن ُينظر إىل هذه السلطة نظرة قاس  
 .الفلسطيين نفسه، حسبما جتلى يف االنتخابات التشريعية الفلسطينية

، عندما كان ال يزال من املمكن تلُمس فوائد التعاون والتكامل االقتصاديني، مهما             ٢٠٠٠وحـىت عام     
سامح العام إزاء سوء اإلدارة وفساد القطاع العام كانت هذه الفوائد حمدودة، ظلت مستويات تسامح املاحنني والت   
إال أنه بالنظر إىل االخنفاض الشديد الذي شهدته        . عالية بالنظر إىل أن وعود عملية السالم كانت ال تزال معقولة          
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مسـتويات الدخل منذ ذلك احلني، فقد تفشى الفقر وأصبحت املكاسب السياسية الضئيلة اليت حتققت يف العقد                 
لـية واضـحة يف ضـوء واقع احلال، وتردت نوعية حكم السلطة الفلسطينية حتت الضغط املتواصل          السـابق ج  

ورغم أن تفاصيل هذا اجلانب من جوانب حكم السلطة         . لـلمواجهات ومتطلبات إدارة األزمة وخطر اإلفالس      
ة تبدو هامشية أو ، يكفي القول هنا إن هذه املسأل)٢٠٠٤هالل وخان،  (الفلسطينية قد ُوثّقت يف مواضع أخرى       

 .أقل أمهية مقارنة بالقيود الطاغية اليت أشري إليها أعاله

وعـلى املـدى الطويل، ينبغي أن تنصب اجلهود على إعادة توجيه االقتصاد الفلسطيين بعيداً عن حالة                  
عملية وهذا يتطلب تعزيز قدرة االقتصاد على العرض من خالل          . الذي تشكل يف ظل االحتالل    " التبعية للمسار "

إعـادة هـيكلة تتيح زيادة التخصص يف املنتجات الكثيفة االستخدام لرأس املال والتكنولوجيا، وتعزيز األسواق              
والفصول التالية تتناول املواضيع   . احمللـية، باإلضـافة إىل تـنويع أسواق الصادرات الفلسطينية ومصادر اإلمداد           

 .املذكورة أعاله على هذا األساس
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  الفلسطيين، وسياسة التنمية، وشروط املعونة اإلصالح-ثالثاً 

، املؤسسات الالزمة لعمل السلطة     تكوينممـا ال شـك فـيه أن عملـية إصالح، بل واألهم من ذلك                 
هو عملية معقدة   " اإلصالح"و. الفلسطينية بكفاءة تشكل خطوة أساسية يف اجتاه إقامة الدولة الفلسطينية املرتقبة          

ل واخليارات، وهو يعتمد عادة على التجربة الوطنية وعلى التجارب الناجحة للبلدان تشتمل على العديد من البدائ
إال أن ما هو أكثر ضرورة حىت من هذه العملية نفسها هو توفر . أو توصيات املؤسسات الدولية/النامية األخرى و

 اجتاه جهود اإلصالح الفلسطيين   ويركز هذا الفصل على   .  اإلصالح وبناء املؤسسات   أولوياترؤيـة التنمية الوطنية توجه      
 .املبذولة حىت اآلن، والعوامل احملركة له، وأولوياته ومدى مالءمته ملواجهة التحديات اليت من املفترض أن يتصدى هلا

 غاية أم وسيلة:  إصالح القطاع العام-ألف 

الرقابة الدولية املكثفة، على الرغم من أن البعض يعزون جهود اإلصالح اليت تبذهلا السلطة الفلسطينية إىل  
وهذا يتجلى يف املشاركة النشطة للمجتمع املدين       . فلـيس مثـة شك يف وجود دعوات فلسطينية قوية لإلصالح          

الفلسطيين يف عملية اإلصالح، وتزايد النقاش العام ويف وسائط اإلعالم، وبرامج اإلصالح املتكررة اليت اعتمدهتا               
وكما أُوضح آنفاً، فإن األهداف املعلنة هلذه املبادرات تشمل إرساء عمليات . ٢٠٠٠السلطة الفلسطينية منذ عام 

رسـم للسياسـات قائمة على املشاركة وموجهة حنو حتقيق توافق يف اآلراء وتتسم باملساءلة والشفافية؛ وحتسني    
 .ادالكفاءة والفعالية على مستوى التنفيذ؛ وضمان القدرة على االستجابة الحتياجات تنمية االقتص

 النفقات ضمن   - اإليرادات   -واجلهود املبذولة حىت اآلن قد ركزت بصورة رئيسية على قطاع امليزانية             
ويف حني أن السلطة    . املالـية العامـة، مـع قيام املراقبني حبث السلطة الفلسطينية على تعزيز الشفافية واملساءلة              

االت وغريها، فإن سياستها الراهنة تقوم على       الفلسـطينية قد شرعت بالفعل يف بذل جهود متواصلة يف هذه اجمل           
احلكم "أسـاس فرضـية مفادها أنه جيب عليها إصالح وجتديد املؤسسات والسياسات العامة وحتقيق متطلبات                

ويف جماالت أخرى شرعت فيها السلطة      .  أن يتسـىن لدولة فلسطني االنضمام إىل أسرة الدول         قـبل " الرشـيد 
، قلّما )مثل اإلصالحات اجلمركية (أهداف تكوين الدولةة موجهة إىل حد أبعد حنو الفلسطينية يف بذل جهود حثيث

ُتعترب هذه اجلهود أدلّة على أن السلطة الفلسطينية تسعى إىل حتقيق أولوياهتا اخلاصة هبا عندما يتعلق األمر ببعض                  
لة حكم ذايت انتقايل، بدالً من       املؤسسات العامة الالزمة ملرح    إصالحوتواصل السلطة الفلسطينية    . جماالت احلكم 

ومن املعقول إذن توقع أن تكون     .  حلكم الدولة الفلسطينية املرتقبة    املالئمةاالستجابة ملقتضيات تكوين املؤسسات     
للمقتضيات االستراتيجية للسيادة الدولة اليت ستنشأ يف هناية املطاف أكثر استجابة العتبارات احللول االنتقالية منها 

 . كما يتصورها اجملتمع الدويل ناهيك عن الشعب الفلسطيين نفسهفلسطينيةالوطنية ال

والواقـع أن الـربنامج اإلصالحي للسلطة الفلسطينية، بشكله األوسع، ال يشتمل على تدابري للتصدي                
ح للمشـاكل اآلنية بقدر ما يصف ما تأمل السلطة الفلسطينية بالوصول إليه يف النهاية عندما تقيم الدولة وتصب                 

وتعترب قائمة اإلصالحات املؤسسية مفرطة     . قـادرة على التصدي بصورة شاملة لطائفة أهداف عملية اإلصالح         
السلطة الفلسطينية اليت أُعلن عنها يف اجتماع لندن املعقود " التزامات"الطموح، وهي ملخصة على أفضل وجه يف 

قيق مثل هذه األهداف الطموحة الواسعة      وحماولة حت .  بشـأن تدعيم السلطة الفلسطينية     ٢٠٠٥مـارس   /يف آذار 
النطاق ميكن أن ُتدخل السلطة الفلسطينية يف خضم عدد كبري من املمارسات الفضلى اليت ال ميكن التعامل معها                  
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والسلطة الفلسطينية ال متتلك حالياً ما . إال من قبل دولة ذات سيادة واليت تستغرق عادة مدة ُعمر أكثر من حكومة واحدة
كما . ن قدرات إدارية وموارد بشرية ورأس مال سياسي من أجل إجناز مثل هذا الربنامج اإلصالحي الواسع جداً              يلـزم م  

وتضاف إىل  . أن هذه القائمة اإلصالحية ال حتدد األولويات، وبالتايل فإن اجلهود تتشتت بني جمموعة واسعة من اجملاالت               
 .عدم التيقن نظراً النعدام االستقرار السياسيذلك حقيقة أن برنامج اإلصالح كله تكتنفه حالة من 

وال ينـبغي فهـم هـذا التقييم على أنه حماولة إلنكار أمهية معاجلة مشاكل احلكم الداخلية اليت تواجه السلطة                     
بل إن املسألة هي ما إذا كانت هذه اإلصالحات املؤسسية ممكنة عملياً يف هذه املرحلة وما إذا كان ينبغي                   . الفلسـطينية 

وهذا أمر يتسم بأمهية خاصة يف ضوء حقيقة أن العديد من املشاكل اليت             . عتبارها شروطاً مسبقة إلقامة الدولة الفلسطينية     ا
 ).٢٠٠٤؛ وهالل وخان، ٢٠٠٤خان، (أو أدامها االحتالل ووجود نظام جتاري مشّوه /تتطلب إصالحاً هي مشاكل سّببها و

لسلطة الفلسطينية، ينبغي جلهود اإلصالح أن تشتمل على رؤية وبدالً من أن يقتصر التركيز على إصالح ا 
وينبغي للسلطة الفلسطينية أن حتدد األهداف والسياسات       . وتدابـري تسهم يف تكوين دولة فلسطينية قابلة للحياة        

امة اقتصادية حنو إق" خريطة طريق"واملؤسسات الالزمة إلقامة دولة مستقلة ودميقراطية وعصرية، مبا يف ذلك رسم 
األهداف الدولة من أجل ضمان التساوق بني الغايات اآلنية واالستراتيجية، واألهداف القطاعية والكلية، فضالً عن 

وميكن حتقيق ذلك على النحو األجنع يف سياق عملية بناء توافق آراء وطين حتدد أولوياٍت               . الوطنـية واألوضـاع العاملية    
وعالوة على ذلك، ينبغي للسلطة الفلسطينية إشراك ممثلي اجملتمع املدين على           . لوأهدافـاً إمنائية واضحة تراعي واقع احلا      

 .مستوى القاعدة الشعبية يف عمليات رسم السياسات االقتصادية من أجل ضمان التوجه السليم حنو النهوض بالفقراء

  النهج إزاء التنمية واإلصالحات التجارية-باء 

حبثه يف الفصل السابق، بذل جهود جمددة من أجل إعادة تنشيط           لقـد شهدت الفترة املاضية، كما ورد         
إال أنه يبدو أن مثة هنجني اثنني ينطويان على توجهات خمتلفة . االقتصاد الفلسطيين واحلد من االعتماد على إسرائيل

 :إىل حد ما

إىل األخذ بنهج   فمن جهة، تويل خطة التنمية الفلسطينية املتوسطة األجل أولوية للحد من الفقر وتدعو               �
وكما بّين الفصل الثاين، فإن هذه اخلطة حتاول توزيع املعونة          . إمنائي يف عمليات اإلغاثة وإعادة اإلعمار     

 وفقاً لألولويات الوطنية، وتركز أساساً على تنسيق اجلهود اإلمنائية على مستوى املشاريع؛

شأن اإلصالح الفلسطيين يف جمال     ب" احلكمة التقليدية "ومـن جهـة ثانية، فإن قدراً كبرياً من           �
ويف هذا  . الـتجارة يـدل، أو يصّر، على ضرورة التحرير السريع واالندماج يف السوق العاملية             

السياسات العامة املقترحة من قبل مصادر فلسطينية ودولية قد اتبعت          " وصفات"الصـدد، فإن    
كما لو كان اقتصاد     )٢٥(ةحلـوالً منوذجـية لواقع يندرج يف حقل الدراسات األكادميية النظري          

الضـفة الغربـية وغـزة مماثالً القتصاد بلد ناٍم عادي يعاين من جمرد التدخل احلكومي وتشوه                 
وجيري التشديد على حترير التجارة كمحرك للنمو، حيث يعترب النظام التجاري املتوافق          . السوق

تصاد التصديرية وقدرته على    مع قواعد منظمة التجارة العاملية العنصر األهم يف تعزيز قدرة االق          
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املنافسة، مع قليل من التشديد، أو عدم التشديد على اإلطالق، على الكيفية اليت ميكن هبا إنعاش 
 .قدرة إنتاجية مشلولة

ويسلم النهج األول مبشكلة الفقر الواسع االنتشار وحالة الوهن اليت يعانيها االقتصاد الفلسطيين، واحلاجة  
إال أن النهج الثاين ال ُيسلّم بأن االقتصاد الفلسطيين يعاين من تشوهات            . رة العرض املتقلصة  إىل إعادة تنشيط قد   

ناشئة عن عقود من االحتالل وسنوات من التدمري واتباع مسار من التنمية غري املتوازنة اليت تشتمل أساساً على                  
كما أن هذا . إىل اقتصاد دولة االحتاللتوريـد الـيد العاملة الرخيصة والعمليات ذات القيمة املضافة املنخفضة       

 . نظام جتاري تأثريهأليالنهج ال يشمل تصحيح هذه التشوهات، كشرط مسبق لكي يكون 

 االقتصادية ليقتصر أساساً على توسيع التجارة الذي ُيسعى إىل          -وهذا ُيضّيق نطاق التنمية االجتماعية       
فالسياسات الصناعية وغريها من    . وحتقيق التنمية املستدمية  حتقـيقه كغايـة حبد ذاته ال كوسيلة للحد من الفقر            

وقد أسفر هذا عن األخذ بنهج تبسيطي إىل حد . السياسات االقتصادية ال تعترب أدوات فعالة للتعجيل بنمو الدخل
دة ال تعاجل بصورة    فاملهام املتمثلة يف حل مشكلة الفقر امللحة وإعادة تنشيط قدرة العرض املستنف           . ما إزاء اإلغاثة والتنمية   

 .مباشرة بل إن حل هذه املشاكل ُيترك آلليات السوق احلرة يف املستقبل عندما تنشأ بنية مؤسسية لتحرير التجارة

فتوسيع التجارة . وال مغـاالة يف التشديد على أمهية التجارة الدولية بالنسبة حلفز النمو املطرد يف الدخل         
إال أنه من السابق ألوانه     . كثفة ال بد أن تتم حىت يف ظل أوضاع مناوئة         ميـثل عملية مطولة تتطلب استعدادات م      

التشـديد على تعزيز الصادرات وحترير الواردات كهدف من األهداف ذات األولوية العليا يف هذه املرحلة اليت                 
ير التجارة، فالتركيز احلصري على حتر   . يشهد فيها االقتصاد الفلسطيين دورة نكوص يف التنمية وتقويض منجزاهتا         

واالفـتراض بأن من املمكن احلد من الفقر من خالل ما ينطوي عليه حترير التجارة من آثار غري مباشرة، هو أمر             
فاملؤسسات الفلسطينية هي من الضعف حبيث ال تستطيع الصمود يف مواجهة املنافسة            . ميكن أن يفضي إىل نتيجة عكسية     

 .لية، وحيتمل أن تظل على هذا احلال لفترة طويلة بعد التوصل إىل تسوية سياسيةاملتزايدة يف األسواق العاملية أو حىت احمل

واملسألة ليست ما إذا كانت املؤسسات الفلسطينية مهيأة أم ال لزيادة الصادرات وتنويعها، بل هي مسألة  
بالتايل فإن تركيز السياسة و. الطريقة األفضل ملعاجلة مشكلة الفقر امللحة وإعادة تأهيل قطاعات االقتصاد اإلنتاجية

العامة ينبغي أن ينصب على احلد من الفقر مع العمل يف الوقت نفسه على تعزيز قدرة العرض، وإزالة التشوهات                   
. الناشئة عن االحتالل، وإرساء األساس إلنعاش االقتصاد على حنو متواصل، حيث تشكل التجارة عنصراً مكمالً              

ت الالزمة لبلوغ هذه الغاية والكيفية اليت ميكن هبا للتجارة أن تؤدي دوراً             ولذلـك ينبغي التركيز على السياسا     
ويتمثل هذا يف توفري أداة لتحقيق فوائض يف اإلنتاج، باإلضافة إىل املوارد املالية الالزمة              . داعمـاً يف هذا الصدد    

ي صدر عن األونكتاد مؤخراً     وكما يشري إليه التقرير الذ    . لتغطـية تكاليف الواردات الضرورية للتنمية الصناعية      
بشأن أقل البلدان منواً، فإن العالقة بني االنفتاح التجاري، والتكامل التجاري، والنمو واحلد من الفقر، هي أبعد ما تكون                   

 :وال بد، يف هذا السياق، من تناول ثالث قضايا). ٨، الفصل )ج(٢٠٠٤األونكتاد، (عن العالقة اآللية أو اخلطية 

وقد أوضح دوالر   . حتريـر التجارة ال يؤدي دائماً وبصورة مباشرة إىل احلد من الفقر           أوالً، إن    �
، أن  )١٩٩٩(، ورودريغيز وداين    ))ج(٢٠٠٤(، واألونكتاد   )٢٠٠٤(، وويد   )٢٠٠١(وكراي  

هـناك مشاكل منهجية وجوانب قصور مفاهيمية تشوب احلجج اليت تعترب أن مثة عالقة إجيابية               
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املخاطر وأوجه  ) ١٩٩٧األونكتاد،  (وتبني التجارب املقارنة    . )٢٦(النمومباشـرة بني االنفتاح و    
عدم التيقن اليت تنشأ عن التحرير العشوائي للتجارة، وال سيما تأثريه السليب على إمكانات منو               
املؤسسـات احمللـية نتيجة لتزايد املنافسة واالختالالت يف النظام التجاري العاملي اليت أدت إىل               

ات يف األجور ضمن قطاعات املنتجات القابلة للتداول جتارياً وذلك كنتيجة           تضـخم الـتفاوت   
إىل أن البلدان النامية اليت جنحت يف زيادة        )) ج(٢٠٠٣(ويشري األونكتاد   . لـتحرير الـتجارة   

فصادراهتا ال . حصتها من الصادرات املصنعة مل حتقق مجيعها زيادات موازية يف مستويات الدخل
نتجات القائمة على املوارد والكثيفة العمالة، وهي ذات إنتاجية منخفضة          تـزال تـتركز يف امل     

ويف الوقت نفسه، فإن احلد     . )٢٧(وبالتايل فليس هلا سوى تأثري حمدود على الناتج احمللي اإلمجايل         
من الفقر يتطلب املضي إىل ما هو أبعد من استيفاء الشرط الضروري، ولكن غري الكايف، املتمثل 

أنه ليست هناك   ) ٢٠٠٤عثماين،  (وتبني األدلة العملية    . وترية النمو االقتصادي  يف التعجـيل ب   
عالقـة دائمـة بني النمو واحلد من الفقر، وأنه يظل من الضروري، حىت يف ظل النمو األسرع                  

 .وترية، انتهاج سياسات موجهة حتديداً حنو احلد من الفقر

 ميزان املدفوعات، وليس جمرد حترير التجارة، هو ثانياً، إن األخذ بنهج أوسع جتاه رفع القيود عن �
ومن شأن هذا أن    . الـذي ميكن أن يكفل حتقيق منو اقتصادي أسرع يفضي إىل احلد من الفقر             

يسـمح بتحقـيق زيادة يف اإليرادات والنفقات العامة وبالتايل زيادة قدرة احلكومة على توفري               
لشامل ينطوي على خطر تفاقم قيود امليزانية       وعلى أية حال، فإن التحرير ا     . اخلدمات األساسية 

وهذا يتصل اتصاالً وثيقاً باحلالة الفلسطينية حيث       . من خالل ختفيض إيرادات الضريبة التجارية     
 يف املائة من إيرادات السلطة الفلسطينية،       ٢٥تشكل الضرائب على الواردات نسبة ال تقل عن         
 يف املائة من الناتج احمللي      ٦,٠كلت ما نسبته    وتشـري التقديرات إىل أن الرسوم اجلمركية قد ش        

). ٢٠٠٣بينيت،   (١٩٩٩ يف املائة يف عام      ٦,٧، منخفضة من    )٢٨(٢٠٠٤اإلمجـايل يف عـام      
وسيكون من الصعب استبدال اإليرادات املفقودة ذات الصلة بالتجارة بأنواع أخرى من الضريبة 

وبالنظر إىل االرتفاع الشديد يف . دمةاملباشـرة أو غـري املباشـرة، على األقل يف السنوات القا           
معدالت الفقر، وضعف هيكل جمتمع األعمال، وصغر القاعدة الضريبية للسلطة الفلسطينية، فإن      

 .من الصعوبة مبكان، إن مل يكن من املستحيل، زيادة ضرائب الدخل

عناصر سياسة ثالثاً، ينبغي أال يغيب عن البال أن السياسة التجارية ليست سوى عنصر واحد من  �
فسياسة التنمية تعتمد أيضاً على السياسات املالية والنقدية وسياسات أسعار الصرف           . التنمـية 

، كما تعتمد على    )ومعظمها غري متاحة لواضعي السياسات الفلسطينيني     (والسياسات الصناعية   
ذا الصدد  ومما يتسم بأمهية خاصة يف ه     . توفـر بيـئة متكينية مواتية لضمان االستجابة للحوافز        

السياسـات الـيت تشـجع تنمية القدرات اإلنتاجية من خالل االستثمار الرأمسايل، واكتساب              
 .املهارات، والتغيري التنظيمي، والتحديث التكنولوجي

وهـذا يعـين أنـه مـن أجل تيسري أداء التجارة لدور قوي يف احلد من الفقر، ينبغي أن تكون اجلهود          
وينبغي أن  . ج إزاء التجارة موجه حنو التنمية ال هنج إزاء التنمية موجه حنو التجارة            هنالفلسطينية قائمة على اتباع     
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وينبغي تناول مسألة توسيع التجارة . تنصب اجلهود على معاجلة جوانب الضعف اهليكلي اليت يعاين منها االقتصاد     
ورات احلجم واإلنتاجية،   واملكاسب املتصلة بتحسني الكفاءة ووف    . مـن خالل األخذ بنهج متسلسل أطول أجالً       

ليست على أمهيتها، سوى فوائد إضافية يستغرق حتقيقها فترة من الوقت وذلك ألسباب ليس أقلها حالة اهلشاشة            
والواقع أن التجارب املقارنة تدل على أنه كلما كان         . الدائمة اليت يعانيها االقتصاد وأوجه عدم التيقن السياسي       

وبعبارة أخرى، وكما بّين    . ايد دور التجارة يف حتقيق النمو ويف احلد من الفقر         هـيكل االقتصاد أكثر تنوعاً، تز     
، فإن التجارة الدولية ميكن أن تشكل على أفضل وجه أداة لتخفيف وطأة الفقر              )، الفصل الثاين  )ج(٢٠٠٤(األونكـتاد   

 .سياسات متكاملة" مةرز"عند نضوج االقتصاد، والسياسة التجارية ال تكون مفيدة إال عندما تشكل جزءاً من 

 ملختلف القطاعات والسياسة الداعمة اليت قد حتتاج        اإلمكانات املستقبلية وبدون إجراء تقييم متأٍن بشأن       
إلـيها، لن يكون من احلكمة قبول االنفتاح غري املشروط على التجارة عندما يكون االقتصاد الفلسطيين يف وضع   

والواقع أن االعتبارات البالغة . )٢٩(واملتمايزة اليت متنح ألقل البلدان منواًيسـمح له باالستفادة من املعاملة اخلاصة   
األمهـية املتمثلة يف وترية وتدرج عملية االمتثال اليت تدخل يف صلب جدول األعمال التفاوضي للبلدان النامية يف     

كما أنه ليس   . طة الفلسطينية إطـار منظمة التجارة العاملية ال تنعكس يف ورقات السياسة العامة اليت أعدهتا السل             
هـناك أي ذكر لإلطار الزمين لعملية االنضمام، سواء من حيث االستفادة من فترة مشاركة كمراقب أو خالل                  
الفـترة بني تقدمي املذكرة واختتام املفاوضات، فضالً عن خمتلف االستثناءات وفترات السماح اليت ميكن للدولة                

وبدالً من ذلك، ُيعرض االمتثال كتعهد وحيد، وهو . واعد منظمة التجارة العامليةالناشئة أن تستفيد منها يف إطار ق
ومن شأن مثل . تعهد أصبح بالفعل نافذاً جزئياً بالنظر إىل االحتاد اجلمركي مع إسرائيل، دون أي حتديد لألولويات

 من خالل احلكم مسبقاً على      هـذا املوقف التفاوضي أن يقوض اإلمكانات االقتصادية للدولة الفلسطينية املرتقبة          
 .نوع االلتزامات اليت سوف تقبلها إذا ما دخلت يف مفاوضات من أجل االنضمام إىل منظمة التجارة العاملية

كما أن هذا النهج إزاء التنمية املوجه حنو التجارة قد أفضى إىل تشديد مبالغ فيه على إسرائيل بوصفها                   
وعلى الرغم من أن استئناف العالقات . ي نظام جتاري ينشأ يف املستقبلالشـريك التجاري املهيمن واحلتمي يف أ   

 اإلسرائيلية يتسم بقدر كبري من األمهية بالنسبة للبدء يف حتقيق انتعاش سريع، فإنه ال ينبغي        -التجارية الفلسطينية   
ىل استبدال العمال وهذا يصح بصفة خاصة بالنظر إ. أن يشـكل عنصراً مهيمناً لدى صياغة استراتيجية اقتصادية      

يف اجتاه القطاعات ذات القيمة املضافة      (الفلسطينيني بعمال أجانب وإىل التغريات اهليكلية يف االقتصاد اإلسرائيلي          
 .، مما يعين طلباً أقل على املهارات الفلسطينية)األعلى والقطاعات القائمة على استخدام تكنولوجيا املعلومات

 االقتصادي الفلسطيين احلايل على إسرائيل ال يبني املزايا النسبية احملتملة           وعـلى أية حال، فإن االعتماد      
لالقتصادين أو هيكل احلوافز، بل إنه نتيجة نظام جتاري أدى إىل تضخم هياكل التكاليف وأعاق حتسني مستويات 

مس املاضية إمنا   ويضاف إىل ذلك أن الكثري من الصناعات اليت متكنت من البقاء خالل السنوات اخل             . اإلنتاجـية 
اسـتطاعت ذلك إما ألن هناك حاجة كبرية إىل منتجاهتا يف السوق اإلسرائيلية أو لكوهنا صناعات ُيعزى بقاؤها                  

أي أن اهليكل احلايل لالقتصاد الفلسطيين قد ظهر يف ظل أوضاع نشأت على    . واستمرارها إىل قدرة السوق احمللية    
 للقطاعات اليت ميكن    تشكيل اهليكل املستقبلي  ذا اهليكل ال يدل على      مدى عقود من االحتالل، ومن املؤكد أن ه       

أن تزدهر يف إطار بنية أكثر استقالالً لرسم السياسات تستجيب أوالً وقبل كل شيء للمقتضيات الفلسطينية يف                 
 .ظل قدر أقل من التأثريات املشوهة النامجة عن السياسات والتدابري اإلسرائيلية
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اليت وضعها جملس   " الكتب البيضاء "ق السياسات العامة للسلطة الفلسطينية تتناقض مع        وأخرياً، فإن وثائ   
اليت حتذر من العواقب السلبية ) ٢٠٠٣جملس تنسيق القطاع اخلاص الفلسطيين، (تنسيق القطاع اخلاص الفلسطيين     

تشدد على ضرورة   " ضاءالكتب البي "كما أن هذه    . للـتحرير االقتصادي الشامل على االقتصاد الفلسطيين املدمر       
إعادة توجيه العالقات التجارية مع إسرائيل من أجل خدمة األهداف اإلمنائية الوطنية على حنو أفضل وضمان توفري 

وهذا يثري مسألة مدى تنفيذ مبدأ الشراكة بني القطاعني العام واخلاص           . احلمايـة املناسبة للمؤسسات الفلسطينية    
 .سطيينتنفيذاً فعلياً يف السياق الفل

  اجلهات املاحنة، واإلصالح، والسياسة العامة، والدور الوطين الرائد-جيم 

، حسبما أشري إليه يف الفصل      ٢٠٠٢إن اجلهود اإلمنائية املتجددة اليت بذلتها السلطة الفلسطينية منذ عام            
ؤسسات املاحنة  سياسات اقترحتها، أو على األقل أثرت فيها، امل       " وصفات"السـابق، قـد اشتملت على اعتماد        

والوكـاالت اإلمنائـية املتخصصة، مبشاركة أو مسامهة حمدودة من مجيع اجلهات صاحبة املصلحة على مستوى                
ومما ال شك فيه أن القدرة احملدودة للسلطة الفلسطينية يف جمال رسم السياسات االقتصادية              . القـاعدة الشـعبية   

فوذ الذي متارسه اجلهات املاحنة، باإلضافة إىل اختالف مستويات مسؤولة إىل حد بعيد عن هذه القابلية للتأثر بالن        
االختصـاص ضمن وفيما بني الوزارات، وضعف القدرة التنفيذية على ترمجة األولويات واألهداف إىل إجراءات               

 وتشكل إعادة اهليكلة املستمرة للوزارات التنفيذية عامالً      . متماسـكة، وما ختضع لـه امليزانية من قيود صارمة        
 .آخر، مما يعين ضعف الذاكرة املؤسسية اليت تساعد يف االستفادة من اجلهود اإلمنائية السابقة

ويف حني أن املؤسسات الدولية تؤدي دوراً هاماً يف متكني السلطة الفلسطينية من االستفادة من التجارب       
أو سياسياً يف عمليات رسم     /متويلياً و اإلمنائـية الـناجحة، فإن املشاركة املباشرة لتلك اجلهات اليت تلعب دوراً             

. السياسـات االقتصادية الفلسطينية تنطوي على خطر تقويض التحكم الوطين بزمام هذه السياسات واستجابتها             
السياسات اليت تطرحها هذه املصادر عن تلك       " رزمة"والواقـع أنـه، جلمـيع املقاصد والغايات، يصعب متييز           

، بدءاً من احلكمة التقليدية اليت تعترب أن التحرير االقتصادي،          "اء واشنطن  الناشـئة عـن توافق آر      `الوصـفات `
 .واخلصخصة الكاملة، واحلكم الرشيد، هي أمور توفر اإلطار املثايل، إن مل يكن الكايف، لتحقيق النمو

ا مها  ويعتـرب التحرير التجاري الشامل واالندماج السريع أداتني مفيدتني لالقتصاد الفلسطيين املدمر كم             
وتعامل إخفاقات األسواق   . مفيدتان ألي اقتصاد نام ذي حجم مماثل، وبالتايل فإهنما يساعدان يف احلد من الفقر             

معاملة مستقلة ضمن سياق جهود     ) كمـا يف حالـة سياسات اإلقراض احملافظة اليت تطبقها املصارف التجارية           (
صرية، وتقوية مؤسسات دعم األسواق، وتطوير اإلطار       التطوير املؤسسي اليت تركز على إنشاء بىن حتتية مادية ع         

وباملـثل، فـإن اإلخفاقات يف إصالح السياسات، وسوء اإلدارة العامة، واألنشطة املوجهة حنو خلق               . القـانوين 
األنشطة الريعية، تفسر بوصفها إخفاقات مؤسسية تتعني معاجلتها من خالل هياكل حكم فعالة توفر نظم حوافز                

 .إلخفاقاتملواجهة هذه ا

السياسات هذه قلما تستجيب خلصوصيات     " رزمة"ومـع التسـليم مبـزايا االقتصادات املفتوحة، فإن           
كانت موجهة لدول ذات سيادة ضمن االقتصادات النامية  " الوصفات"فهذه  . احتـياجات االقتصـاد الفلسطيين    

غاء التدرجيي للتدابري احلمائية واحلد من      واالقتصـادات اليت متر مبرحلة انتقالية واليت كانت تسعى بنشاط إىل اإلل           
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واملشاكل اليت تواجه   . املشـاركة الواسعة للقطاع العام يف األنشطة التجارية من خالل مؤسسات مملوكة للدولة            
فليس لدى . الدولة الفلسطينية املرتقبة ختتلف على حنو ملفت للنظر عن تلك املشاكل اليت تواجه تلك االقتصادات

كومة راسخة، واملؤسسات الفلسطينية مهمشة من جراء وجود نظام جتاري موجه حنو محاية نظرياهتا الفلسطينيني ح
والواقع أن التحديات اإلمنائية اليت تواجه واضعي السياسات الفلسطينيني ناشئة عن . )٣٠(من املؤسسات اإلسرائيلية

قتصاد حنو حالة من اخلضوع والتبعية أكثر       االفتقار إىل السيادة السياسية وعن قيود مفروضة من اخلارج دفعت اال          
 .مما هي ناشئة عن التشوهات وأوجه انعدام الكفاءة النامجة عن التدخل احلكومي

ومـع ذلك، فإن وقع التطورات على األرض، وحالة الوهن اليت يعانيها االقتصاد حالياً، وقدرة العرض                 
ى أن تعي احلاجة امللحة لزيادة املساعدة اإلمنائية        املسـتنفدة، هي أمور فرضت نفسها وأجربت مجيع األطراف عل         

إال أن إعادة . ٢٠٠١املعونة، مع االستمرار يف الوقت نفسه يف بذل جهود اإلغاثة اجلارية منذ عام " حافظة"ضمن 
  إذ إن عدداً من مؤشرات أداء السلطة.الشروطالتوزيع املتوخاة للدعم الدويل املقدم للفلسطينيني ليست خالية من 

الفلسطينية، ال سيما يف جمال احلكم، مشروطة باستئناف املساعدة اإلمنائية، يف حني أن أحدث اجتماع للجهات                
 قد جعل جتديد تقدمي الدعم للميزانية مشروطاً بتقيد أكثر          ٢٠٠٥ديسمرب  /املاحنـة ُعقد يف لندن يف كانون األول       

 تقدمي املعونة، وال سيما ألغراض تطوير البىن التحتية،         كما أن . صرامة مبراقبة األجور من قبل السلطة الفلسطينية      
 املشروطيةوهذه  ). وهو شرط ال سيطرة للسلطة الفلسطينية عليه      (يرتـبط أيضاً بتخفيف حدة القيود اإلسرائيلية        

ب من  اخلاصة هبذه احلالة احملددة، وغري التقليدية إىل حد ما، ترد ضمناً يف تقارير أعدها مؤخراً البنك الدويل بطل                 
السـلطة الفلسطينية وإسرائيل واجلهات املاحنة من أجل استعراض خمتلف جوانب عملية فك االرتباط اإلسرائيلي               

التخفيف الفوري إلجراءات اإلغالق "وتدعو هذه التقارير، كمرحلة أوىل، إىل )). ج(٢٠٠٤البنك الدويل، (بغزة 
إال أن هذه   ". فروضة على حركة نقل البضائع عرب احلدود      الداخـلي يف مجيع أحناء الضفة الغربية وإزالة القيود امل         

مقترناً جبهد  "التقارير تعترب أن ختفيف تلك اإلغالقات لن يؤدي إىل إنعاش االقتصاد الفلسطيين إال إذا كان ذلك                 
 إىل  برنامج إلعادة تنشيط برنامج لإلصالح الفلسطيين على أساس اختاذ تدابري ترمي          "باإلضافة إىل   " أمين فلسطيين 

 ".هتيئة بيئة أعمال جتارية مواتية للمستثمرين

رئيسياً لقياس التقدم احملرز يف استيفاء    " معياراً "١٨ويف هـذا السـياق، حـددت تقارير البنك الدويل            
الشـروط املسبقة املذكورة أعاله، مبا يتوافق مع االلتزامات اليت يتوقع من السلطة الفلسطينية وإسرائيل الوفاء هبا                

وهذه تشمل، بصفة خاصة، توحيد األجهزة األمنية للسلطة الفلسطينية وحتسني أداء           .  خـريطة الطريق   مبوجـب 
كما اقترح  . املؤسسات يف جماالت حتقيق الدميقراطية وإرساء سيادة القانون، واإلدارة املالية، والشفافية، واملساءلة           

 إحراز تقدم باالستناد إىل هذه املعايري، باإلضافة إىل البنك الدويل عدداً من املشاريع ملساعدة السلطة الفلسطينية يف
 :)٣١(نقل أصول املستوطنات إىل السلطة الفلسطينية وذلك يف اجملاالت التالية

ختفيف القيود اإلسرائيلية املفروضة على تدفق البضائع واليد العاملة الفلسطينية          : تيسري التجارة  ↕
زة، وإعادة ربط الضفة الغربية بغزة، وإنشاء مرفق ميناء    من خالل املعابر احلدودية الرئيسية يف غ      

، وإعادة بناء مطار غزة، واستعادة حركة التنقل الداخلي يف          "سفن الدحرجة "يف غـزة خلدمة     
 الضفة الغربية؛
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 إصالح املنازل، والسماح بتحويالت نقدية مشروطة ألفقر الفقراء؛: االحتياجات اإلنسانية الطارئة ↕

إصالح األراضي الزراعية، واستعادة حركة نقل البضائع من وإىل املنطقة الصناعية : واستعادة النم ↕
يف غـزة، وإنشـاء مناطق صناعية مؤهلة، وخلق فرص العمل من خالل مشاريع البىن التحتية،                
 وتنظيف البيئة يف البلديات، والتنقيب عن الغاز الطبيعي، وإعادة تأهيل شبكات الطرق املتضررة؛

إنشاء صندوق لضمان القروض، ووضع خمططات للتمويل البالغ الصغر،         : لقطاع اخلاص تنمية ا  ↕
 والتأمني ضد املخاطر، باإلضافة إىل سن التشريعات التجارية األساسية؛

مكافحة الفساد، وحتسني إدارة امليزانية، وتنمية املوارد البشرية، واإلصالح         : احلكـم الرشـيد    ↕
 .القانوين والقضائي

بذل جهد رئيسي جديد من قبل اجلهات املاحنة أمراً         " إحراز تقدم ذي شأن، فسوف يكون        وإذا أمكـن   
الزيادات "وتتمثل احلجة هنا يف أن      ". مربراً، وينبغي عندها الدعوة إىل عقد مؤمتر إلعالن التربعات من قبل اجلهات املاحنة            

يف بيئة السياسات احلالية املشوَّهة، ولن يسهم       " ُتهدر"يف مستويات املساعدة اإلمنائية املقدمة من املاحنني سوف         " الكمـية 
وعدا عن االتفاق الذي مت التوصل إليه يف        . ذلك كثرياً يف اجتذاب االستثمار اخلاص الالزم لدعم وإدامة أية عملية انتعاش           

 يتسن إحراز    معربي رفح وكارين، مل     بشأن بعض القضايا اليت تؤثر يف حركة التنقل عرب         ٢٠٠٥نوفمرب  /تشـرين الثاين  
 .سوى قدر ضئيل من التقدم يف العنصر اآلخر لربنامج االنتعاش الذي وضعه البنك الدويل

وباإلضافة إىل الشروط املباشرة، فإن الدعم املقدم من املاحنني ميكن أن يتأثر بتوصيات املؤسسات الدولية                
وهذه التوصيات تستند . إسرائيل يف املستقبليف جمال السياسة العامة، وخاصة فيما يتصل بالعالقات االقتصادية مع 

يف الغالب إىل دراسات ال تأخذ يف االعتبار اإلمكانات الكاملة لالقتصاد مبا يتجاوز نطاق العالقات القائمة ومبا                 
وباإلضافة إىل ذلك، فإن    . يتجاوز الصناعات اليت متكنت من البقاء واالستمرار يف ظل ظروف االحتالل والتبعية           

ن هذه الدراسات ُيعدُّها خرباء دوليون مبسامهة وطنية حمدودة أو أهنا ال تشمل يف أفضل األحوال إال قدراً      الكثري م 
كلية لندن للعلوم   (ومن األمثلة النموذجية يف هذا الصدد برنامج السياسة االقتصادية          . قلـيالً من النقاش الوطين    

وعلى وجه التحديد، جاء يف دراسة . رد حبثها أعالهاليت و) ٢٠٠٢(ودراسات البنك الدويل ) ٢٠٠٤االقتصادية، 
 :البنك الدويل اليت أجنزت قبل سنة من إطالق استراتيجية الفصل اإلسرائيلية، ما يلي

سـيلزم يف أي اتفاق سالم يعقد مستقبالً وما يتصل بذلك من اتفاقات اقتصادية أن يتم عزل املتغريات                  " 
جتنب تكرر احلالة الراهنة اليت تقوَّض فيها األهداف االقتصادية         السياسية عن اجملال االقتصادي من أجل       

إال أنه يف إطار أي سيناريو، سوف تظل        . مـن جراء املطالب املتعارضة يف ظل بيئة سياسية غري مستقرة          
 ".إسرائيل متثل شريكاً بالغ األمهية للضفة الغربية وغزة

ملاحنني ملساعدة السلطة الفلسطينية يف االستجابة      وباإلضـافة إىل اجلهـود املتضـافرة املبذولة من قبل ا           
للمقتضـيات الناشـئة عـن فـك االرتباط بغزة، ينصب االهتمام حالياً على دعم الربنامج اإلصالحي للسلطة                  

وهذا الربنامج  . )٣٢( خالل اجتماع لندن   ٢٠٠٥مارس  /الفلسطينية كما ُعرض على اجلهات املاحنة يف أوائل آذار        
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خطة عمل  "يتوافق مع   " إعالن السلطة الفلسطينية بشأن جتديد املؤسسات     "حتت عنوان   اإلصـالحي الـذي جاء      
. ، واليت تبني التدابري ذات األولوية يف جماالت احلكم واألمن والتنمية االقتصادية           "اإلصالح اليت تستغرق مدة سنة    

نية يف استعداداهتا إلقامة    وقـد اختـتم االجتماع بإصدار إعالن يشدد على دعم اجملتمع الدويل للسلطة الفلسطي             
كما يشدد اإلعالن تشديداً كبرياً على      . الدولة، مع عقد التزامات حمددة يف إطار جماالت اإلصالح املذكورة آنفاً          

بتنفيذ خطة حيوية ] للسلطة الفلسطينية[االلتزام الصادق "إصالح مؤسسات السلطة الفلسطينية، حيث جاء فيه أن 
شيد هو أمر من شأنه أن يفسح اجملال حلكومات البلدان املاحنة لتقدمي دعم متجدد              للوفـاء مبعـايري احلكـم الر      

كما أن اجلهات املاحنة تظل تشارك مشاركة وثيقة يف عملية اإلصالح اليت تنفذها السلطة الفلسطينية               ". لفلسطني
اعية وممثلني عن أربعة    اليت تضم أعضاء اللجنة الرب    " فرقة العمل املعنية باإلصالح الفلسطيين    "وذلـك مـن خالل      

وتتلقى فرقة العمل هذه اليت أنشئت يف       ). النرويج واليابان والبنك الدويل وصندوق النقد الدويل      (ماحنني رئيسيني   
 دعمـاً مـن سبعة أفرقة لدعم اإلصالحات معنية مبواضيع االنتخابات، واملساءلة املالية، والسلطة               ٢٠٠٢عـام   

 .قتصاديات السوق، واحلكم احمللي، واإلدارة العامة، وإصالح جهاز اخلدمة املدنيةالقضائية، والعملية التشريعية، وا

وقـد أصبحت اهلواجس اليت تساور املاحنني إزاء احلالة املالية الفلسطينية املتدهورة أكثر حدة يف أعقاب                 
عة من أوجه عدم    ، حيث ظهرت جممو   ٢٠٠٦يناير  /االنتخابات التشريعية الفلسطينية اليت جرت يف كانون الثاين       

فالعجز يف ميزانية السلطة . التـيقن السياسـي اجلديـدة الـيت أضيفت إىل وضع حرج أصالً فيما خيص امليزانية             
 مليون  ٥٠ والذي ُيتوقع أن يزيد مبا ال يقل عن          ٢٠٠٥ مليون دوالر يف هناية عام       ٧٠٠الفلسطينية الذي بلغ حنو     

نطوي على خطر نشوء أوضاع إضافية تستلزم احلصول على         دوالر شـهرياً بعد ذلك، قد ظهر كمسألة ملحة ت         
وسوف يتناول الفصل التايل مبزيد من التفصيل مسألة الدعم املقدم من املاحنني وتأثريه على التنمية . معونة مستمرة

كما أنه سريكز على الضرورة احلتمية، يف حالة فلسطني، لربط جهود اإلغاثة            . وعـلى صياغة السياسات العامة    
 .ادة التأهيل واإلعمار بعملية التنميةوإع
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 ربط جهود اإلصالح واإلغاثة وإعادة: املعونة الدولية -رابعاً 
 التأهيل بعملية التنمية   

وهو .  وحياول ربطه باحلالة الفلسطينية    املشوِّهة وغري املشوِّهة  يطـرح هذا الفصل مفهوم املعونة اإلمنائية         
، ويسلط الضوء على    ٢٠٠٠ية املقدمة إىل الشعب الفلسطيين قبل وبعد عام         يركـز أيضاً على نوع املعونة الدول      

الضـرورة احلتمية لربط مجيع أنواع املعونة ضمن إطار يهدف إىل حتقيق األهداف الطويلة األجل لعملية التنمية                 
 . االقتصادية-االجتماعية 

 اإلغاثة املشوِّهة وغري املشوِّهة/ التنمية واملعونة-ألف 

قة بني املعونة والتنمية ال تتوقف على أنواع املعونة اليت يتم تقدميها فحسب بل إهنا تتوقف أيضاً                 إن العال  
ومن املؤكد أن بعض أنواع املعونة الدولية املقدمة إىل         . عـلى السياسات والربامج اإلمنائية اليت تستهدفها املعونة       

لطبيعية أو تفشي األمراض أو التدهور البيئي، وهي        الـبلدان النامية تعاجل بعض املشاكل اخلاصة، مثل الكوارث ا         
املعونة اليت ال إال أنه لدى حماولة حتديد نوع     . مشاكل يؤدي ختفيفها إىل إنقاذ األرواح وتعزيز االنتعاش أو التنمية         

عريف واملسألة األوىل هي أنه ينبغي ت. ، من الضروري تناول مسألتني مستقلتني وإن كانتا متصلتني     تشـوِّه التنمية  
أما املسألة الثانية فهي أنه ينبغي حتديد الطابع غري املشوِّه الستراتيجيات تقدمي  . غري املشوِّهة معىن السياسة اإلمنائية    

املعونة وذلك من خالل دراسة ما إذا كانت املعونة تساعد أو تعوِّق السياسات اإلمنائية أو تساعد يف تذليل القيود 
 .السياساتاليت يواجهها تنفيذ مثل هذه 

واملسـألة األوىل ليسـت مسألة بسيطة بأي حال من األحوال، ذلك ألن هناك أسئلة هامة تطرح حول                  
وميكن استخدام منوذج االقتصاد التقليدي لتقدمي إجابة بسيطة        . كيفية تعريف مفهوم التشوُّه يف خمتلف السياقات      

ة إذا أدت إىل تشويه سوق تنافسية أو مسحت         إن السياسة االقتصادية العامة تكون مشوِّه     : عـلى هـذا السؤال    
، فإن كلتا املسألتني مهمتان ألن اإلخفاقات   )١٩٩٠(وكما أوضحت دراسة آن كروجير      . باسـتمرار التشوهات  

 حيث يؤدي فعل الدولة إىل يف زيادة التشوهات يف         أفعالاحلكومـية ميكـن أن حتدث ليس فقط بسبب حدوث           
 .حيث تتخلف الدولة عن إزالة التشوهات) أو االمتناع عن الفعل (اإلغفالالسوق، وإمنا أيضاً بسبب 

وإذا كـان من املهم بيان أمهية كل من الفعل واإلغفال أو االمتناع عن الفعل، فقد كان منوذج السوق                    
التنافسـية، يف اآلونة األخرية، موضع تساؤل من حيث مدى مالءمته كنموذج يسترشد به املسؤولون عن رسم                 

وقد ظهرت جمموعة من األسئلة يف ضوء جتربة البلدان النامية اليت سجلت منواً . العامة يف البلدان الناميةالسياسات 
وتدل دراسة هذه . سـريعاً على مدى القرن املاضي، وهي جتربة ال تتوافق مع العديد من مقتضيات هذه النماذج   

ملية التنمية من خالل املساعدة يف تذليل القيود       الـتجربة التارخيية على أن السياسة االقتصادية ميكن أن تساعد ع          
وتنشأ جمموعة ثانية من األسئلة يف ظل أوضاع الصراع . التكنولوجية والسياسية والسوقية اليت يواجهها البلد النامي

 للقيود اخلارجية اليت ال ميكن      ثاين أفضل خيارات التصدي   حيـث يتعني على السياسة االقتصادية أن تكون مبثابة          
 .يريها على املدى القصريتغ
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 من قبل الدولة تدخالت تساعد يف تذليل هذه القيود          االستجابات اإلمنائية ويف كلتا احلالتني، قد تتطلب       
وهذه السياسات ميكن أن حتقق قدراً متفاوتاً       . من خالل خلق ريوع جديدة أو إدارة الريوع القائمة إدارة أفضل          

والواقع أن هذا النموذج األخري قد      . نموذج املثايل النظري للسوق التنافسية    من النجاح رغم أهنا تظل بعيدة عن ال       
ولكن مالحظة كروجير تظل وجيهة من حيث إن        . يكـون معياراً مضلالً لتقييم سياسة التنمية يف هذه السياقات         

من السياسـة اإلمنائـية ميكـن أن تصبح مرة أخرى سياسة مشوِّهة ليس فقط من خالل إحداث تشوهات حتّد                    
وبالتايل فإن السياسة اإلمنائية    . إمكانات التنمية وإمنا أيضاً من خالل إخفاقها يف إزالة التشوهات املوجودة بالفعل           

سياسة اقتصادية تساعد البلد    غـري املشوِّهة حتتاج إىل تعريف عملي بدرجة أكرب، كأن يتم تعريفها، مثالً، بأهنا               
من خالل تذليل قيود حمددة أو إزالة التشوهات اليت ميكن أن تنشأ إذا مل يتم النامي املعين يف التعجيل بعملية تنميته 

 .تذليل تلك القيود

وهـذا الـتعريف يوحي بأن السياسات اإلمنائية، يف ظل أوضاع الصراع، ميكن أن تصنَّف على الوجه                  
، ميكن مناقشة مسألة    ولدى املقارنة بني السياسات   . ختفيف قيود التنمية  األفضـل على أساس مدى مسامهتها يف        

مث ميكن . حتديد السياسات اليت ُيرجَّح أن تساعد يف تذليل أهم القيود اليت تؤثر يف عملية التنمية يف كل حالة بعينها
 .بعدها تناول مسألة املعونة واإلغاثة ضمن هذا السياق

 تنفيذ السياسات اإلمنائية     إما بوصفها سياسة لتقدمي املعونة تساعد يف       املعونة غري املشوِّهة  وميكن تعريف    
وبالتايل فإن املعونة ميكن أن تكون غري مشوِّهة إذا كانت الدولة الساعية . للدولة أو تساعد يف إزالة القيود املشوِّهة

للتنمية اليت تواجه قيوداً يف مواردها حتاول أن تنفذ سياسات إمنائية غري مشوِّهة وإذا كان دور املعونة يقتصر على             
ويف هذه احلالة، تكون املعونة غري مشوِّهة إذا مل حتاول تغيري           . وارد إضافية تتيح التعجيل يف وترية التقدم      توفـري م  

 .السياسات اإلمنائية للدولة بل يقتصر دورها على املساعدة يف التعجيل يف تنفيذ تلك السياسات

ليت تواجه التنمية أو غري راغبة يف       ومـن جهة ثانية، إذا مل تكن الدولة قادرة على تذليل القيود اخلطرية ا              
ويف هذه احلالة، إذا كان دور املعونة يقتصر        . ذلـك، تصبح مسألة املعونة غري املشوِّهة عندها مسألة أكثر تعقيداً          

وقد تكون . عـلى توفـري موارد إضافية هلذه الدولة، فقد ال يكون هلا سوى القليل من التأثري على عملية التنمية           
إال أن مسألة املعونة أو اإلغاثة غري املشوِّهة تزداد         . مشوِّهة بسبب اإلغفال أو عدم الفعل     عونة هذه   استراتيجية امل 

 عن طريق   أقل تشويهاً  اليت ميكن من خالهلا للمعونة أن تكون         املمكنة عملياً تعقـيداً بسبب صعوبة حتديد السبل       
وإذا مل تكن هناك طرق ممكنة عملياً ميكن من خالهلا  . املساعدة يف تذليل بعض القيود اليت حتد من التنمية الشاملة         

تَّبع يف هذه احلالة تتمثل                    لـلمعونة أن تساعد يف تغيري بعض القيود الداخلية أو اخلارجية، فإن أفضل استراتيجية ُت
ظل كما أن املعونة تكون غري مشوِّهة يف        . ببسـاطة يف التخفيف من حدة بعض التكاليف البشرية للتنمية املقيَّدة          

وبالتايل فإن درجة التشويه اليت تتسبب به استراتيجية معينة لتقدمي املعونة           . هذه الظروف وتتخذ املساعدة الغوثية    
، وعلى االستراتيجيات اإلمنائية اليت تنتهجها الدولة، وعلى ما القيود املفروضة على التنمية يف بلد حمددتتوقف على 

 . خالل إجراءات خارجية أو بتأثري خارجيإذا كان من املمكن تذليل تلك القيود من
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  خلق األنشطة الريعية وقدرة الدولة على إدارهتا-باء 

إن تعـريف التشوهات النامجة عن السياسات، الذي ُيستخدم يف أغلب األحيان يف سياق عمليات رسم               
فالسياسة . لرئيسيةالسياسـات االقتصـادية الدولية، هو تعريف ناشئ عن قراءة مبسطة للنظريات االقتصادية ا             

 من القيود متحررة وتنافسية إذا كانت تكفل أن تكون األسواق غري مشوِّهةاالقتصـادية ُتعـرَّف بأهنـا سياسة       
وميكن القول إن هذا بدوره يكفي لضمان توزيع املوارد توزيعاً يؤدي إىل زيادة             . واألنشـطة الريعـية املصطنعة    

 هامة يف النظريات االقتصادية الرئيسية جتعل هذا النموذج غري كاف    غري أن هناك شروطاً   . الكفاءة إىل أقصى حد   
كدلـيل ُيسترشـد به يف رسم السياسات العامة، وال سيما يف سياقات التنمية بل واألهم من ذلك يف سياقات                    

تتسارع وقد دلت جتربة البلدان اليت سجلت منواً سريعاً يف القرن املاضي على أن عملية التنمية ميكن أن                  . الصراع
على حنو مذهل إذا كانت لدى الدول القدرة على التعامل مع إخفاقات األسواق، والتعجيل يف حيازة التكنولوجيا 

ويتطلب تذليل هذه القيود، يف مجلة أمور أخرى، توفر القدرة على خلق . وحـل أو إدارة الصـراعات السياسية     
، وخان ١٩٩٧ فوجيوارا، -، وأوكي وكيم وأوكونو ١٩٩٦ستيغليتس، (وإدارة األنشطة الريعية مبختلف أنواعها 

 ).٢٠٠٤، وهالل وخان، ٢٠٠٠وجومو، 

وينبغي احلكم على سياسات التنمية باالستناد إىل مدى كفايتها بالنظر إىل القيود التكنولوجية والسياسية         
 على إدارة الريوع والتدخالت     وقيود البىن التحتية اليت يواجهها البلد املعين، والقدرة املؤسسية والسياسية للدولة          

 من أجل تذليل هذه     وتدار بفعالية فإذا كانت األنشطة الريعية تولَّد      . الـيت جيري من خالهلا التصدي لتلك القيود       
 حىت ولو كانت األسواق غري      غري مشوهة القـيود والتعجيل بعملية التنمية، فإن سياسات التنمية ميكن أن تكون            

 ألنه يدل   مشوِّهاً الريوع يف سياق كهذا ميكن أن ُيعترب عامالً          عدم وجود  والواقع أن    .خالية من األنشطة الريعية   
عـلى عـدم وجـود تدخل من أجل التعامل مع اإلخفاقات السوقية اخلطرية ومع حالة التخلف التكنولوجي أو     

 .األزمات السياسية

، أو أخفق يف إدارة توزيع      عطَّلة ضارة أو م   ومن جهة ثانية، إذا أدى تدخل الدولة إىل خلق أنشطة ريعية           
تشوه مسار التنمية   الـريوع على النحو املناسب، فإن سياسات التدخل احلكومية تكون فعالً سياسات تزيد من               

ولذلـك فإنه من أجل حتديد ما إذا كانت سياسات الدولة مشوهة أو غري مشوهة هو أمر يتطلب                  . الفلسـطينية 
ؤل البسيط عما إذا كانت األسواق تنافسية مبا فيه الكفاية وخالية من األنشطة املضي إىل ما هو أبعد من جمرد التسا

 .غري املشوهةالريعية، وهو شرط غري ضروري وال كاٍف بالنسبة لتحقيق التنمية 

ومـن أجل حتديد أنواع األنشطة الريعية وقدرات إدارهتا اليت ستلزم للتعجيل يف عملية التنمية يف سياق                  
وميكن بعد ذلك مقارنة البدائل اإلمنائية املمكنة مع قدرات .  أهم القيود اليت تواجه التنمية حتديدينبغي أوالًمعني،  

خلق وإدارة األنشطة الريعية اليت تالحظ فعلياً وذلك حتديد ما إذا كانت السياسات احلكومية احلالية مشوهة أم                  
االستقرار السياسي تتطلب خلق األنشطة الريعية      ومن األمثلة على ذلك أنه إذا كانت احملافظة على          . غري مشوهة 

قدرات الدولة على إدارة هذه     حسبما تدل عليه التجربة الفلسطينية، فسوف يكون من املهم معرفة ما إذا كانت              
وباملثل، إذا  . تسمح هلا بتوزيع تلك الريوع بطريقة حتافظ على االستقرار السياسي بأدىن كلفة اقتصادية            األنشطة  

 التخلف التكنولوجي متنع االستثمار، فإن خلق األنشطة الريعية ميكن أن ُيعترب آلية عملية الجتذاب               كانـت حالة  
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ويف هذه احلاالت، يكون من الضروري النظر يف القدرة السياسية واملؤسسية للدولة على             . وتشـجيع االستثمار  
 .فرض الضوابط على متلقي هذه الريوعى ، فضالً عن قدرهتا علتعزز األهداف اإلمنائيةتوزيع هذه الريوع بطريقة 

فاجملموعات املهيمنة غري املنتجة قد تعمل . ويف املقـابل، قد يكون خلق األنشطة الريعية مضراً باالقتصاد         
بدعوى حتقيق االستقرار السياسي أو لصاحل مجاعات الضغط التقليدية أو           (تولـيد الريوع واالستيالء عليها    عـلى   

ويف بعض احلاالت، قد . توزيع هذه الريوعغري قادرة على تنظيم أو إدارة    نما تكون الدولة    ، بي )الصـناعات الناشئة  
ويف حاالت . تكون هناك جمموعات داخلية نافذة هلا مصلحة يف احملافظة على الريوع املضرة قد سيطرت على الدولة               

ويف حاالت أخرى، .  األنشطة الريعيةأخرى، قد تكون الدولة مفتقرة إىل اهليكل املؤسسي والتنظيمي املناسب إلدارة
قد تكون احلكومة مفتقرة إىل القدرة السياسية الالزمة لتغيري القيود اخلارجية الصارمة، وهي مسة يبدو أهنا تنطبق على 

ويف هذه احلاالت، ُتخفق الدول يف تذليل القيود القائمة وقد تعمل، يف            . احلالـة الفلسطينية السابقة لتكوين الدولة     
 . التنميةظهور املزيد من قيود تؤدي فعلياً إىل خلق أنشطة ريعية غري إنتاجية احلاالت، على أسوأ

وعندما يتم حتديد أهم القيود اليت تواجه التنمية واجلهود اليت تبذهلا الدولة لتذليل هذه القيود، ميكن عندها  
واحلالة البسيطة نسبياً يف هذا     . ك السياق  أنواع سياسات املعونة واإلغاثة غري املشوهة يف ذل        :مسألة ثانية طـرح   

الصـدد هي احلالة اليت تكون فيها الدولة قد بدأت بالفعل يف انتهاج سياسات إمنائية مناسبة بدرجة أو بأخرى                   
أما احلاالت األصعب فهي تلك اليت تكون . ولكنها حتتاج إىل املساعدة من أجل التعجيل يف تنفيذ تلك السياسات

ويف هذه احلاالت،   . قة يف التصدي على حنو كاف للقيود الداخلية واخلارجية اليت تواجه التنمية           خمففـيها الدولة    
وهذه احلاالت األصعب هي أكثر شيوعاً بكثري يف البلدان . يصبح تعريف املعونة واإلغاثة غري املشوهة أكثر تعقيداً

و خارجية، حيث يكون للمصاحل السياسية   النامـية، وال سـيما يف تلك البلدان اليت تعاين من صراعات داخلية أ             
وميكن، يف هذه احلاالت، مالحظة وجود جمموعة واسعة من العوامل اليت حترك السياسات             . لـلماحنني تأثري كبري   

وبدون إجراء حتليل للعوامل احملدِّدة احملركة هلذه السياسات، ال يكون من املفيد حتديد ما هي               . احلكومية املشوِّهة 
 .املعونة واإلغاثة غري املشوهةاستراتيجيات 

فهل من املمكن إذن استهداف احلصول على املعونة من املاحنني على أساس بعض التوقعات املعقولة فيما                 
 أن يكون لإلجراءات اخلارجية أو غري احملتمليـتعلق بأثر هذه املعونة على التنمية، وبأي الشروط؟ وإذا كان من       

تغيري القيود الداخلية أو اخلارجية اليت تعوق التنمية، فإن أفضل ما ميكن أن يؤمل من ملمارسة النفوذ تأثري كبري يف      
املعونـة واإلغاثة غري املشوَّهة هو حتديد عدد من السبل اليت ميكن من خالهلا مساعدة السكان عموماً عن طريق                   

إىل ) ٢٠٠٠(يوارت وفيتزجريالد وانطالقاً من هذا االفتراض الضمين، يذهب ست. استراتيجيات ملواجهة واقع احلال
 ينبغي أن ميثل األولوية الفورية للمعونة، وليس حل الصراع الذي جيب أن            خفـض التكاليف البشرية للصراع    أن  

 .يظل هدفاً ُيسعى إىل حتقيقه على املدى الطويل

وامل داخلية إىل ويف حني أن هذه احلجة ُتعترب قوية يف احلاالت اليت تكون فيها العوامل احملركة للصراع ع      
حـد كبري، فإنه ميكن القول بأن هذه احلجة تصبح موضع حتفظات هامة إذا كان ما حيرك الصراع هو، إىل حد                     

. كبري، احتالل أجنيب وإذا كان طرفا الصراع كالمها يعتمدان، وإن بطرق خمتلفة، على الدعم واملعونة اخلارجيني               
 من شأهنا أن    استراتيجيات عملية لتقدمي املعونة   ما إذا كانت هناك     ويف مثل هذه احلالة، تصبح املسألة األهم هي         
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ويف حالة وجود مثل هذه االستراتيجيات، يتعني عندها أن تكون املعونة موجَّهة حنو . تضعف هذه القيود اخلارجية
 .حتقيق هذه األهداف لكي تكون معونة غري مشوِّهة

ملعونة ميكنها أن ُتضعف القيود الداخلية واخلارجية اليت        تكون هناك استراتيجيات لتقدمي ا    ال  إال أنـه قد      
، وفقاً  استراتيجية اإلغاثة القائمة على احلد من التكاليف البشرية       وهذه حالة أخرى تكون فيها      . تواجـه التنمية  

 ألهنا تفضي إىل خفض التكاليف البشرية دون أن تفعل أي شيء من             غري مشوِّهة حلجـة ستيورات وفيتزجريالد،     
وبالنظر إىل الدور اهلام للقيود اخلارجية يف التأثري على         . ه أن يغري مدة استمرار الصراع وبالتايل حالة التخلف        شأن

أوضـاع هذا الصراع والقيود اليت تؤثر يف عملية التنمية االقتصادية، فإن أية مناقشة للمعونة والتنمية املشِوهتني                 
 .يعهاينبغي أن تنظر يف التفاعل بني هذه العوامل مج

 ٢٠٠٠قبل وبعد عام :  اإلغاثة واملساعدة اإلمنائية-جيم 

، استجاب اجملتمع الدويل بزيادة كبرية      ٢٠٠١مع تزايد حدة الفقر يف األرض الفلسطينية احملتلة منذ عام            
جة لذلك، ونتي. يف الدعـم الـذي يقدمه ملساعدة الشعب الفلسطيين من أجل تلبية االحتياجات الغوثية والطارئة املتزايدة   

 إىل ما يزيد    ٢٠٠٠-١٩٩٩ مليون دوالر يف السنة يف الفترة        ٥٢٨تضاعف حجم مدفوعات املساعدة من متوسط قدره        
وباإلضافة إىل أن هذه املبالغ املتزايدة قد ). ١-٤اجلدول  (٢٠٠٤-٢٠٠١عن مليار دوالر يف السنة خالل الفترة 

بة كبرية من األموال اليت سبق التعهد بتقدميها ألغراض         ُخصصـت بالكامل للمساعدة الغوثية والطارئة، فإن نس       
فقد اخنفضت نسبة املساعدة    . املسـاعدة اإلمنائـية قد أعيد توزيعها ألغراض تلبية االحتياجات الغوثية والطارئة           

فقط يف  يف املائة   ٢٨ إىل ما متوسطه     ٢٠٠٠ يف املائة قبل عام      ٨٨اإلمنائية يف جمموع املساعدة اإلمنائية الرمسية من        
والواقع أن قدراً كبرياً مما ُيصنَّف كمساعدة إمنائية كان يف شكل مساعدة طارئة يف جمال               . السنوات األربع التالية  

 ).ب٢٠٠٣أ، و٢٠٠٣األونكتاد (البىن التحتية والقطاعات االجتماعية، وال سيما قطاع الصحة 

، فإن ضغط األوضاع السائدة على األرض قد وفيما يتصل بتوزيع املساعدة اإلمنائية حبسب فئاهتا الرئيسية 
فقد اخنفضت احلصة غري الكافية ملا ميكن وصفه        . أدى أيضـاً إىل تغـيريات يف الـتوزيع القطاعي هلذه املساعدة           

. ٢٠٠٢ يف املائة يف عام ٣ إىل ٢٠٠٠ يف املائة يف عام  ٧من  ) الزراعة وتنمية املشاريع  (بالقطاعـات اإلنتاجـية     
. ٢٠٠٢اعة إىل ما دون نصف النقطة املئوية من جمموع املساعدة اإلمنائية املقدمة يف عام               واخنفضـت حصة الزر   

وعلى الرغم من أن هذه احلصص الضئيلة جداً تدل بالفعل على عدم اتساق يف توزيع أموال املاحنني، فإن درجة                   
 الدعم املقدم من عـدم االتسـاق هذا تصبح واضحة جبالء عند التركيز على حصص هذه القطاعات من جمموع               

 مليون دوالر يف السنة يف    ٩,٨ أنه بينما اخنفضت األموال املقدمة لقطاع الزراعة من          ٢-٤ويبني اجلدول   . املاحنني
اخنفض متويل قطاع تنمية    . ٢٠٠٤-٢٠٠١ ملـيون دوالر يف السنة يف الفترة         ٧,٦ إىل   ٢٠٠٠-١٩٩٩الفـترة   

وفيما يتصل حبصة هذين القطاعني من جمموع الدعم        . دوالر مليون   ١٣,٥ مليون دوالر إىل     ٢٠,٤املشاريع من   
 ٢٠٠٠-١٩٩٩للدعم املقدم إىل قطاع الزراعة يف الفترة        )  يف املائة  ١,٨(املقدم من املاحنني، سجلت النسبة الضئيلة جداً        

قطاع بل إن االخنفاض يف حصة      . ٢٠٠٤-٢٠٠١ يف املائة يف الفترة      ٠,٧اخنفاضاً مبا يزيد عن النصف لتصل إىل        
 . يف املائة١,٣ يف املائة إىل ٣,٩تنمية املشاريع كان أشد، إذ تقلصت هذه احلصة من 
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 الدعم املقدم من املاحنني إىل السلطة الفلسطينية حبسب الفئة الرئيسية: ١-٤اجلدول 
 )مباليني الدوالرات(

٢٠٠٠-١٩٩٩ ٢٠٠٤-٢٠٠١ 

 احلصة من اجملموع
 )نسبة مئوية(

املتوسط 
 السنوي

 
 اجملموع

احلصة من اجملموع
 )نسبة مئوية(

املتوسط 
 السنوي

 
 الفئة اجملموع

 املساعدة اإلمنائية ٩٣٠,٥ ٤٦٥,٢ ٨٨,١ ١ ١٦٣,٢ ٢٩٠,٨ ٢٨,٤

 املساعدة الطارئة ٩٩,٠ ٤٩,٥ ٩,٤ ١ ١٨٦,٠ ٢٩٦,٥ ٢٩,٠
 دعم امليزانية ٢٧,٢ ١٣,٦ ٢,٦ ١ ٧٤٢,١ ٤٣٥,٥ ٤٢,٦

 جمموع الدعم ١ ٠٥٦,٦ ٥٢٨,٣ ١٠٠,٠ ٤ ٠٩١,٢ ١ ٠٢٢,٨ ١٠٠,٠

بـيانات مسـتمدة مـن قاعدة بيانات وزارة التخطيط التابعة للسلطة الفلسطينية، مديرية إدارة وتنسيق املعونة، املوقع                
تحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني    وتشـتمل البيانات على الدعم املقدم لوكالة األمم امل        . /http://db.mop.gov.ps/amcاإللكـتروين   

. إال أنه قد تكون هناك بعض األموال املقدمة من املاحنني واليت مل ُيبلَّغ عنها أو ُتسجَّل               ). األونروا(الفلسـطينيني يف الشرق األدىن      
يانات على األموال اليت    وال تشتمل الب  . وبالـتايل فإن األرقام الواردة يف اجلدول قد تكون أدىن من أرقام املبالغ اليت ُدفعت بالفعل               

 .ُدفعت مباشرة للمنظمات غري احلكومية

 جمموع الدعم املقدم لقطاعي الزراعة وتنمية املشاريع: الدعم املقدم من املاحنني: ٢-٤اجلدول 
 )مباليني الدوالرات(

 اجملموع الزراعة تنمية املشاريع

 احلصة
 املتوسط السنوي )نسبة مئوية(

 احلصة
 السنة املتوسط السنوي املتوسط السنوي )نسبة مئوية(

٢٠٠٠-١٩٩٩ ٥٢٨,٣ ٩,٨ ١,٩ ٢٠,٤ ٣,٩ 

٢٠٠٤-٢٠٠١ ١ ٠٢٢,٨ ٧,٦ ٠,٧ ١٣,٥ ١,٣ 

 درجة عدم االتساق بني التوزيع القطاعي للدعم املقدم من          ٤-٤ و ٣-٤وتـربز املقارنـة بني اجلدولني        
 أصبحت الزراعة متثل أداة امتصاص رئيسية       ،٢٠٠٢سبتمرب  /فبعد أيلول . املـاحنني واالحتياجات الطارئة الفعلية    

 يف املائة ١٢,٦للصدمات االقتصادية اليت يتعرض هلا االقتصاد املُدمَّر، حيث ارتفعت حصتها يف العمالة احمللية من             
وخالل الفترة نفسها، اخنفضت حصتها يف املساعدة اإلمنائية . ٢٠٠٤ يف املائة يف عام ١٦ إىل قرابة ١٩٩٩يف عام 

، ولكنها عادت فزادت إىل ٢٠٠٢ يف املائة يف عام ٠,٤لتصل إىل مستوى متدٍن قدره ) يف جمموع املساعدةوليس (
ومبقارنة حصة قطاع الصناعة التحويلية من العمالة احمللية حبصة قطاع تنمية املشاريع            . ٢٠٠٤ يف املائة يف عام      ٢

إال أنه . لك املتصلة بقطاع الزراعة وإن تكن بدرجة أقلمن املساعدة اإلمنائية يتبني وجود حالة عدم اتساق مماثلة لت
جتدر مالحظة أن حاالت عدم االتساق هذه كانت موجودة بالفعل يف التوزيع القطاعي للدعم املقدم من املاحنني                 

 . ولكنها أصبحت أكثر وضوحاً بعد التحول حنو املساعدة الطارئة والغوثية٢٠٠٠قبل عام 
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 االتساق هذه يف سياق القضايا اليت أُثريت يف الفروع السابقة من هذه الدراسة، وإذا ُنظر إىل حاالت عدم 
، وهو منط أصبح أكثر تشويهاً يف أعقاب ٢٠٠٠ُتالحظ إمكانية وجود منط من املعونة والتنمية املشّوهتني قبل عام 

ساعدة اإلمنائية حنو املساعدة    احتدام الصراع وتشديد صرامة التدابري اإلسرائيلية وما ارتبط بذلك من حتول عن امل            
 .وسريد حبث هلذه املسألة مبزيد من التفصيل يف الفرع التايل من هذه الدراسة. الغوثية

 املساعدة اإلمنائية املقدمة إىل السلطة الفلسطينية وتوزيعها القطاعي: ٣-٤اجلدول 

 )بالنسبة املئوية(التوزيع القطاعي 

 أخرى
تنمية املوارد 
 البشرية

البىن 
 الزراعة تنمية املشاريع التحتية

 جمموع املساعدة اإلمنائية
 السنة )الدوالراتمباليني (

١٩٩٩ ٤٧٤,٤ ٢,٥ ٣,٦ ٣٧,٥ ٢١,٩ ٣٤,٥ 
٢٠٠٠ ٤٥٦,١ ١,٧ ٥,٢ ٤٦,٤ ١٦,٢ ٣٠,٥ 
٢٠٠١ ٣١٨,٠ ٧,٠ ٤,٢ ٣٦,٩ ٢٧,٢ ٢٤,٧ 
٢٠٠٢ ٢٢٩,٤ ٠,٤ ٢,٦ ٣٣,٢ ٣٨,٠ ٢٥,٨ 
٢٠٠٣ ٣٥٩,٢ ٠,٦ ٤,٦ ٣٢,٢ ١٦,٧ ٤٦,٠ 
٢٠٠٤ ٢٥٦,٦ ٢,٠ ٧,١ ٢٥,١ ١٧,١ ٤٨,٧ 

 العمالة الفلسطينية وتوزيعها القطاعي: ٤-٤اجلدول 

 التوزيع القطاعي للعمالة احمللية
 )نسبة مئوية(

 العمالة
 )باآلالف(

اخلدمات 
 وغريها

النقل 
والتخزين 
 واملواصالت

التجارة، والفنادق 
 البناء واملطاعم

التعدين واحملاجر 
ة والصناع
 التحويلية

الزراعة، 
والصيد، وصيد 

 السنة يف إسرائيل حملية األمساك

١٩٩٩ ١٢٧,٠ ٤٦١,٠ ١٢,٦ ١٥,٥ ٢٢,١ ١٧,٠ ٤,٧ ٢٨,١ 

٢٠٠٠ ١١٠,٢ ٤٨٦,٨ ١٣,٧ ١٤,٣ ١٩,٧ ١٧,٥ ٤,٩ ٢٩,٩ 

٢٠٠١ ٦٥,٩ ٤٤٢,١ ١١,٧ ١٣,٩ ١٤,٥ ١٩,٦ ٥,٦ ٣٤,٧ 

٢٠٠٢ ٤٦,٩ ٤٣٩,١ ١٤,٩ ١٢,٩ ١٠,٩ ٢١,١ ٥,٥ ٣٥,٧ 

٢٠٠٣ ٥٢,٥ ٥٣٨,٢ ١٥,٧ ١٢,٥ ١٣,١ ٢٠,١ ٥,٨ ٣٢,٨ 

٢٠٠٤ ٤٨,١ ٥٥٨,٨ ١٥,٩ ١٢,٧ ١١,٧ ١٩,٩ ٤,٩ ٣٤,٩ 

  ضرورة ربط اإلغاثة غري املشوِّهة بالتنمية غري املشوِّهة-دال 

من املمكن، باستخدام اإلطار الذي ُبحث أعاله، التعرف على بعض املشاكل احملددة اليت تواجه يف دراسة  
، ١٩٩٣فمنذ التوقيع على اتفاقات أوسلو يف عام        . املعونة غري املشوهة يف السياق الفلسطيين     سياسـات التنمية و   

عوملـت األرض الفلسـطينية يف أحيان كثرية بوصفها كياناً مستقالً سياسياً وذلك يف املناقشات املتعلقة باألداء         
اً عن التطلعات الفلسطينية ولكنه مل يكن ورمبا يكون هذا تعبرياً جزئي. االقتصادي والقيود املفروضة على االقتصاد
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، وحامد وشعبان،   ١٩٨٨عبد،   (١٩٦٧مـتوافقاً مع احلقائق االقتصادية والسياسية املرتبطة باالحتالل منذ عام           
وعلى الرغم من الدور االستباقي للسلطة . ، والـيت ظـل الكثري منها سارياً عقب توقيع اتفاقات أوسلو         )١٩٩٣

معاجلة الشواغل العامة وشواغل اجلهات املاحنة فيما يتعلق حبالة احلكم خالل هذه الفترة    الفلسـطينية يف حماولـة      
، فإن حقيقة االفتقار إىل السيادة قد )٢٠٠٤؛ والّزاغة وُزملط،  ١٩٩٩؛ وديوان،   ١٩٩٥شـعبان وجوهـري،     (

 ). ٢٠٠٣صندوق النقد الدويل،  (٢٠٠٠برزت أكثر يف التطورات اليت حدثت منذ عام 

لواضح اليوم، إن مل يكن قبل عقد من الزمن، أن أشد القيود اإلمنائية اليت تواجه األرض الفلسطينية     ومن ا  
فاألرض الفلسطينية قد ظلت فعلياً     . احملتلة هي يف الغالب قيود تتصل حبقيقة أن الشعب الفلسطيين يفتقر إىل دولة            

وهذه األخرية  . لسياسية لدولة االحتالل  ، ختضع للسيطرة االقتصادية وا    ١٩٦٧، بل ومنذ عام     ١٩٩٤مـنذ عام    
املصاحل  طويلة األجل عن منو أو تنمية االقتصاد الفلسطيين، على الرغم من             مسؤوليةبدورهـا قلما اعترفت بأية      

وبالتايل فإن إمكانات تنمية    . ٢٠٠٠-١٩٩٤ اليت انطوى عليها التعاون االقتصادي يف الفترة         املشتركة املتصورة 
 قد اعتمدت على النظام التجاري والسياسة املالية والنقدية ومعايري حركة تنقل اليد العاملة اليت االقتصاد الفلسطيين

 . ميكن لدولة االحتالل أن توجهها يف ضوء سيادهتا ومصاحلها هي

كان ويف حني أن هناك عدداً من إخفاقات احلكم ضمن السلطة الفلسطينية اليت ُيعترب على نطاق واسع أنه  
 واليت ميكن عزوها إىل عمليات سياسية داخلية، فإن هناك حاالت أخرى من إخفاقات احلكم            ن جتنبها مـن املمك  

 اليت تكابدها   نشأت بصورة مباشرة عن القيود اخلارجية      واليت   ٢٠٠٠-١٩٩٤الواضحة اليت حدثت خالل الفترة      
بأن العديد من األنشطة غري ومن املمكن القول، جدالً ). ٢٠٠٤، وهالل وخان ٢٠٠٤خان (السلطة الفلسطينية 

مفيدة التقلـيدية للسـلطة الفلسطينية يف جمال خلق الريوع واليت حظيت بقدر كبري من االهتمام كانت أنشطة                  
وقد خضعت جوانب احلكم الداخلي هذه لعدد       .  إىل أرض ليس هلا أي مستقبل مضمون       الجتذاب االستثمارات 

ءلة السلطة التنفيذية يف أعقاب التطورات اليت حدثت منذ عام          مـن اإلصالحات الرامية إىل حتسني شفافية ومسا       
ويبدو أنه قد مت إحراز تقدم يف حتسني جوانب      .  واليت أفضت إىل دفع السلطة الفلسطينية إىل حافة االهنيار         ٢٠٠٠

 .٢٠٠٣احلكم هذه منذ عام 

نمية واليت أدت، كما يقال، ولكن العوامل اخلارجية اليت شكلت، إىل حد بعيد، أهم القيود اليت تواجه الت 
 تظل قائمة مع ما ينطوي      دفـع السلطة الفلسطينية إىل اختاذ بعض التدابري غري التقليدية خللق األنشطة الريعية            إىل  

إصالح السلطة  والواقع أنه رغم التقدم احملرز يف       . علـيه ذلـك مـن آثار على استراتيجيات التنمية الفلسطينية          
وهذا التناقض البسيط يربز األمهية النسبية      . ٢٠٠٠راجع االقتصادي قد استمر منذ عام       ، فإن اجتاه الت   الفلسطينية
 . يف حتديد أداء منو االقتصاد الفلسطيينالقيود الداخلية واخلارجيةلكل من 

الذي " األمن أوالً "وإن أهـم القيود التشغيلية اليت تواجه احلرية االقتصادية الفلسطينية ناشئة عن مسار               
واملنطق الذي يقوم عليه هذا املسار هو أن املتطلبات األمنية       .  اتفاقـات أوسـلو مث يف خريطة الطريق        جتسـد يف  

اإلسـرائيلية ميكـن أن تطغـى على القضايا احلرجة اليت تؤثر يف اقتصاد األرض الفلسطينية والسيادة السياسية                  
 عملية السالم، فإن هذه املقتضيات ستظل       يشكل األساس الذي تقوم عليه    " األمن أوالً "وإذا ظل هنج    . الفلسطينية

ومل يكن لدى السلطة الفلسطينية حىت اآلن أي خيار . حتتل املرتبة العليا إىل أن تتحقق املتطلبات األمنية اإلسرائيلية
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آخـر سوى قبول ما هو أقل بكثري من السيادة العادية لفترة انتقالية طال أمدها، وهي تفرض حدوداً هامة على                    
 .ل الذايت االقتصادي للسلطة الفلسطينيةاالستقال

ومن األمثلة على ذلك أن . القيود االقتصادية والسياسية اخلارجية فهي، بدورها، مترابطة ترابطاً وثيقاًأما  
اإلبقاء على السيطرة على احلدود الفلسطينية قد استدعي قيام إسرائيل بتحصيل الرسوم اجلمركية الفلسطينية، ومن 

ـ     وهذه اجلوانب  . يطرهتا على أجزاء كبرية من اإليرادات الضريبية واالتفاقات التجارية الفلسطينية         مثّ ممارسـة س
وغريهـا مـن اجلوانب االقتصادية التفاقات أوسلو معروفة متاماً وقد بررها اجلانب اإلسرائيلي باعتبارها إما من          

 أن ُينقل إليه قدر أكرب من       قبلفلسطيين،  الضرورات القصرية األجل أو بسبب احلاجة إىل ضمان امتثال اجلانب ال          
، أصبحت هذه الترتيبات ختضع فعلياً      ٢٠٠٥سبتمرب  /إال أنه بعد فك االرتباط اإلسرائيلي بغزة يف أيلول        . السيادة

وليس من الواضح ما إذا كان هذا سيفضي إىل نقل قدر أكرب من السيادة إىل السلطة الفلسطينية                 . لعملية مراجعة 
وعلى أية حال، فإن . ة الغربية وغزة، أو ما إذا كان سيفضي إىل نوع خمتلف من القيود اخلارجية يف كل من الضف   

 .أية مناقشة بشأن القيود اليت تواجه التنمية جيب أن تقيِّم البدائل اليت قد تنشأ يف إطار السيناريوهات املختلفة

، أن احملافظة على االمتثال     تكافئاالحتواء الالم وُيضـاف إىل ذلـك، يف سياق سياسة تقوم على عالقة             
جزاءات أحادية اجلانب يف حالة عدم االمتثال للمتطلبات        الفلسطيين قد تتخذ شكل إنشاء آليات مؤسسية تفرض         

وتنشأ صالحية هذه السياسة عن ُنظم السيطرة على حركة تنقل اليد العاملة، وعلى التجارة واحلدود               . اخلارجية
وقد تكون سياسة االحتواء هذه مربرة من . حركة التنقل الداخلي واخلارجي للسكانواإليرادات الضريبية، وعلى 

إال أنه من وجهة نظر     . منظور األمن اإلسرائيلي أو حىت من منظور اإلدارة املالية للماحنني ومنظور املساءلة العامة            
ادي باعتبارها العوامل الرئيسية اليت     التنمية الفلسطينية، ُينظر إىل القيود اليت تؤثر يف معظم جوانب النشاط االقتص           

ومن منظور تقييم استراتيجيات املعونة والتنمية، تتمثل املسألة األهم يف . تكمن خلف هشاشة االقتصاد الفلسطيين
من التأثر بالضغط اخلارجي أو بتأثري الدعم املقدم من املاحنني الستراتيجيات           " ُمحصَّنة"ما إذا كانت االستراتيجية     

ـ    وهذه القيود اخلارجية . احلد من سرعة تأثر االقتصاد الفلسطيين بسياسة االحتواء الالمتكافئ دف إىل   حمـددة هت
 .وقدرهتا على مقاومة التدخالت، ينبغي أن ُتؤخذ يف االعتبار يف أي حتليل خليارات التنمية الفلسطينية

مر يتوقف على مدى قوة     ولذلـك فـإن ما يشكل تنمية ومعونة غري مشوهة يف السياق الفلسطيين هو أ               
فإذا مل يكن بإمكان املاحنني أن يفعلوا أي شيء لالعتراض على           . العوامـل املُحددة لسياسة االحتواء الالمتكافئ     

املساعدة الغوثية ألضعف شرائح السكان     جـدوى انتهاج استراتيجية تقوم على االحتواء الالمتكافئ، فإن تقدمي           
ومن جهة ثانية، إذا كان يف مقدور استراتيجيات        . يجية األفضل لتقدمي املعونة   ميكن أن ميثل االسترات    الفلسطينيني

املـاحنني أن تؤدي إىل التقليل من إمكانية انتهاج مثل هذه االستراتيجية، وإذا كان يف مقدورها بالتايل أن متكِّن                   
 "عدم فعل "م عن إغفال أو     إخفاق ناج االقتصـاد الفلسطيين من حتسني أدائه، فإن اإلخفاق يف ذلك ُيعترب مبثابة             

 . ُيسهم يف التشويه املتزايد لالقتصاد الفلسطيين

ومـن اخلطأ أن يفترض املاحنون بأنه ليس من املمكن فعل الكثري إلزالة القيود اخلارجية احلالية اليت تواجه                   
 ميكن أن تسعى إىل التقليل فاستراتيجيات املاحنني. االقتصاد الفلسطيين أو للحد من أي توسيع هلذه القيود يف املستقبل

وميكن للمعونة أن توفر سبيالً إلدارة التنمية االقتصادية . إىل أدىن حد من خماطر اتباع سياسات معونة وتنمية مشوَّهة
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األمهية الفريدة للقيود ويف الوقت نفسه، فإن . الفلسطينية يف سياق استمرار الصراع الالمتكافئ على األرض والسيادة
وهذا يستدعي ضرورة قيام    .  سياق هذا الصراع احملدد ينبغي أن ُتراعى يف أية استراتيجية لتقدمي املعونة            اخلارجية يف 

 احلد من التوسع يف استراتيجيات االحتواء الالمتكافئ      املـاحنني والسلطة الفلسطينية ببذل كل جهد ممكن من أجل           
 .ية االقتصادية الطويلة األجلوذلك كجزء ضروري من عملية حتقيق االنتعاش االقتصادي والتنم

  ُنهج بديلة إزاء املعونة يف السياق الفلسطيين-هاء 

إن توافق آراء واشنطن مل ُيثر مرة أخرى إال يف اآلونة األخرية يف الدراسة اليت أعدها البنك الدويل بعنوان  
 وذلك يف حلظة مناسبة يف      )٢٠٠٥ ("التعلم من جتربة عقد من اإلصالح     : الـنمو االقتصادي يف فترة التسعينات     "

. النقاش الدائر حول التنمية الفلسطينية، ويف وقت مل تظهر فيه بعد االجتاهات احلامسة على صعيد السياسة العامة                
 :وُيربز داين رودريك، يف مراجعته ملنشور البنك الدويل، أحد االستنتاجات الرئيسية للدراسة، ومفاده أن

املفروضة على النمو االقتصادي بدالً من      القيود  تقائية وأن تركّز على     جهود اإلصالح ينبغي أن تكون ان     "
فعلى ... األخذ بنهج ال انتقائي يقوم على تناول األمور كلها دفعة واحدة على غرار توافق آراء واشنطن 

الـرغم من أن البلدان ميكن أن تواجه حاالت يتعني فيها معاجلة العديد من القيود يف الوقت نفسه، فإن                   
ففي معظم احلاالت، ميكن للبلدان أن تعاجل القيود على أساس    `. الـتقرير يعتـرب أن هذه احلاالت نادرة       

 ).٢٠٠٦رودريك، )" (١٦الصفحة  (`تسلسلي حبيث تتناول بضعة منها يف كل مرة

  بطريقة خاصة إمنا يساعدخصوصيات معضلة التنمية الفلسطينيةوهذا التذكري الواعي بضرورة التعامل مع  
وميكن . ٢٠٠٦عـلى تشجيع األخذ بنهج أكثر واقعية على صعيد السياسة العامة يف ظل الظروف اجلديدة لعام                 

للمناقشات اجلارية حىت اآلن أن تساعد يف شرح األسباب اليت جتعل دور املعونة دوراً هامشياً يف عملية التنمية يف               
واخلاصية احملددة للحالة الفلسطينية هي أن السيطرة . ٢٠٠٠احلالـة الفلسـطينية، وال سيما يف فترة ما بعد عام          

وهذا يعين أن احملاوالت الرامية إىل تعزيز التنمية . االقتصادية غري املتكافئة تيسر االمتثال لألهداف األمنية والسياسية
كن االقتصـادية لدولـة فلسطني املرتقبة تواجه مشكلة وجوب التعامل مع بنية مؤسسية مفروضة من اخلارج ومي        

 .القول إهنا تسعى إىل اإلبقاء، بل إهنا تبقي قطعاً، على حالة اهلشاشة اليت يعاين منها االقتصاد الفلسطيين

غري ونتـيجة لذلـك، ميكن توقع أن تكون السياسات اإلمنائية الناجحة يف السياق الفلسطيين سياسات                 
وليس من املستغرب أنه خالل فترة النمو . خلارج بالنظر إىل وجود جمموعة فريدة من القيود املفروضة من اتقليدية

املـرتفع نسـبياً الذي ُسجل يف هناية عقد التسعينات، كان لقدرة السلطة الفلسطينية على خلق األنشطة الريعية                  
للمسـتثمرين املغتربني دور هام يف التعويض جزئياً عن حالة عدم التيقن النامجة عن عدم وضوح آفاق املستقبل                  

مث إن قدرة دولة ما على خلق األنشطة الريعية للمستثمرين ال           ). ٢٠٠٤هالل وخان،   (ه األراضي   السياسـي هلذ  
كما يرد حبثه يف    (وهذه ميكن أن تكون تكنولوجية      . يكون هلا معىن إال إذا كانت هناك قيود حمددة يتعني تذليلها          

خان (ما يف حالة فلسطني     ، أو سياسية ك   )١٩٩٧ فوجيوارا   -، وأوكي وكيم وأوكونو     ١٩٨٩دراسات أمسدن   
 . شديد الضررتقويض هذه القدرات أو حىت اإلخفاق يف تنميتهاويف ظل هذه الظروف، يكون ). ٢٠٠٤
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وإذا كـان مـن املمكن لسياسة املعونة أن تؤثر يف فعالية االحتواء، فإن إخفاقها يف إحداث هذا التأثري                    
أمهية بكثري من جمرد مسألة استخدام املصطلحات اليت        ومن احملتمل أن يكون هذا أكثر       . يسـبب تشويهاً خطرياً   

فبينما كان من املمكن لإلغاثة احملضة أن تكون غري         . تعرِّف بعض االستراتيجيات باعتبارها استراتيجيات مشوِّهة     
مشـوِّهة يف تلك الظروف اليت كانت فيها القيود املفروضة خارجية حبق، فإن استراتيجية اإلغاثة نفسها ميكن أن   

 إذا ما قبلت وعززت انتهاج استراتيجيات للتعامل مع واقع احلال تفضي إىل جعل االقتصاد اقتصاداً                مضرةكون  ت
وهذا يرجع إىل أن بعض . غري رمسي وإىل إضعاف القدرات اإلمنائية للسلطة الفلسطينية، وهي قدرات حمدودة أصالً

 يف مواجهة سياسة    أقل مناعة عل االقتصاد الفلسطيين    أنواع االستجابات القائمة على املساعدة الغوثية ميكن أن جت        
وبالتايل فإن اهلواجس اليت يعبَّر عنها إزاء دور املعونة كدور غوثي جيب أن متيَّز عن احلجة اليت                 . االحـتواء يف املسـتقبل    

 اآلخر يف حاالت    ومفادها أن اإلغاثة والتنمية مها أمران ميكن أن يعزز كل منهما          ) ٢٠٠٠(طرحها ستيوارت وفيتزجريالد    
وهـذه احلجة هي، بصفة عامة، حجة معقولة ومقنعة ولكنه من غري احملتمل، يف هذا السياق احملدد، أن تؤدي               . الصـراع 

املساعدة الغوثية إىل إضعاف القوى احملرِّكة للصراع بل إهنا قد تؤدي، بدالً من ذلك، إىل جعل استراتيجية االحتواء احملددة      
 . يف املستقبل من خالل السماح باسترتاف القدرات اإلمنائية للسلطة الفلسطينيةارأكثر قابلية لالستمر

وهـذا املنظور اهلام ميكن أن يساعد واضعي السياسات الفلسطينية واجلهات املاحنة املقدمة للمعونة على                
توفري االحتياجات الغذائية دراسة اآلثار اإلمنائية اليت تترتب على استراتيجيات اإلغاثة التقليدية، كتحديد أولويات 

ويف هذه احلالة، ال يبدو أن استراتيجيات اإلغاثة التقليدية         . الطارئـة واإلمـدادات الطبية بل وحىت دعم امليزانية        
فكل ما تفعله هذه االستراتيجيات هو أهنا، من خالل حتديد أولويات هذا            . ُتضـعف القـيود اليت تواجه التنمية      

د تؤدي دون قصد إىل تسهيل التغيري اهليكلي لالقتصاد الفلسطيين يف اجتاه األنشطة             الشكل من أشكال املعونة، ق    
 .الزراعية وأنشطة القطاع غري الرمسي املنخفضة اإلنتاجية

 يف سياق الضائقة الشديدة اليت ال ميثل حجة مضادة لإلغاثة التقليدية     وهـذا االجتـاه يف استقصاء احلالة         
سيم أيضاً االعتقاد بأن تعليق تقدمي املساعدة الغوثية ميكن أن يؤدي إىل أي شيء من ومن اخلطأ اجل. يعانيها الناس

أو دعم امليزانية   /فمما ال شك فيه أن املعونة اإلنسانية و       . شـأنه أن يغري القيود اليت يواجهها االقتصاد الفلسطيين        
ولكن هذا ال يعين بالضرورة أن .  من معونةجيب أن يظال، يف املستقبل القريب، يشكالن جزءاً كبرياً مما ُيقدم فعلياً

فما دامت أوضاع الصراع . اإلغاثـة اإلنسانية ودعم امليزانية ينبغي أن يشكال أولوية من األولويات االستراتيجية        
وانعـدام االسـتقرار السياسي مهيمنة، فإن الشعب الفلسطيين يف األرض احملتلة سوف يكون جمرباً على مواصلة                 

وحىت ولو مت ختفيف عمليات اإلغالق جزئياً، فإن ما . توى املعيشي املنخفض الذي يعاين منه فعالًالتكيف مع املس 
 .يعقب ذلك من حتسن يف مستويات املعيشة يرجح أن يكون ُعرضة للتأثر حبالة عدم االستقرار السياسي

 تتسم به من أمهية حيوية،      األجور، رغم ما  / وبالتايل فإن بعض األدوات كاملعونة اإلنسانية ودعم امليزانية        
هي أدوات جيب االعتراف بأهنا ال تكفي إلحداث أي تأثري دائم يف حالة الفقر الفلسطيين واهلشاشة االقتصادية يف  

كما أن اآللية اليت استخدمها ستيوارت وفيتزجريالد ال ُيحتمل أن تنطبق هنا،            . سـياق واقع االحتواء الالمتكافئ    
بل إنه يتعني وضع     إىل إضعاف اقتصاد احلرب الذي هو مصدر احلرمان االقتصادي           حيـث تؤدي املعونة الغوثية    

 .استراتيجية غوثية طويلة األجل لالقتصاد الفلسطيين، وهذا هو ما ميكن اعتباره معونة غري مشوِّهة
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من املنظور  وإن مـا ورد أعاله من مناقشة ملنطق العالقة بني التنمية غري املشوِّهة واملعونة غري املشوِّهة،                  
 :الفلسطيين، يدل على أن استراتيجيات التنمية الفلسطينية جيب أن تشمل، على األقل، العناصر التالية

، جيب أن تشتمل هذه االستراتيجيات على التزام سياسي من جانب اجلهات املاحنة واجملتمع              أوالً �
صاعد حالة االحتواء   ، احلّد من ت   على األقل الـدويل والسـلطة الفلسـطينية بعكس اجتاه أو،          

وهذا ليس جمرد أمر مستحسن حبد ذاته، بل إن مدى حتقيق ذلك سوف حيّدد مدى               . الالمتكافئ
 جدوى األجزاء األخرى لالستراتيجية املترابطة فيما بينها ترابطاً وثيقاً؛

 ، إن أهم االستراتيجيات الواعدة من املنظور الفلسطيين، إىل أن يكون من املمكن عكس             ثانـياً  �
اجتـاه حالة االحتواء الالمتكافئ، استراتيجية تتمثل يف تعزيز قدرات الدولة على أن تنمي، إىل               

. أقصـى حـد ممكن، القطاعات ذات اإلنتاجية األعلى يف جماالت الصناعة والزراعة واخلدمات     
ل وينـبغي أن ينصب التركيز هنا على التعلم عملياً من التجارب الناجحة للبلدان النامية يف جما               

خلـق األنشطة الريعية وإدارهتا، وهي جتارب استطاعت فيها تلك البلدان أن تذلل بعض القيود           
وهذه الدروس املستفادة ال ميكن أن تطّبق تطبيقاً . احملددة من خالل تدخالت ذات أهداف حمددة

 تدل على أن خلق األنشطة      ٢٠٠٠-١٩٩٤مباشراً على احلالة الفلسطينية، ولكن جتربة الفترة        
. لريعية للمستثمرين يف األرض الفلسطينية ميكن أن يؤدي دوراً يف إطار مثل هذه االستراتيجية             ا

وهـذا يتطلـب بـدوره توفر قدرات حكومية على ضبط ومراقبة نشاط متلقي الريوع وذلك                
 باالستناد إىل هذه التجارب اإلمنائية للدول؛

املشورة التقنية أن يؤديا، عندئذ، دوراً حيوياً يف        ، ميكن لتقدمي املعونة غري املشوِّهة وإلسداء        ثالثاً �
املسـاعدة يف تنمية الصناعات املوجهة حنو التصدير والقائمة على استخدام تكنولوجيات ذات             

 .مستويات متوسطة أو عالية

 ال  اإلعانات واستبدال الواردات والسياسة الصناعية    ويف احلالـة الفلسطينية، هناك مفاهيم وأدوات مثل          
فالواقع أن املعونة ميكن أن تساعد يف       . ي استبعادها كلياً باعتبارها غري ذات صلة أو قدمية أو حىت مشوِّهة           ينـبغ 

حتديـد املهـارات املـتاحة وأنسـب الصناعات العالية اإلنتاجية والقطاعات الزراعية اليت ميكن أن تستفيد من                  
كما أن الزراعة ميكن أن تستفيد      . لعام واخلاص اسـتراتيجية إعانات هادفة أو من إقامة شراكات بني القطاعني ا          

أيضاً من اإلعانات اهلادفة للتعويض عن نتائج االختالالت الناشئة عن القيود اإلسرائيلية املفروضة على إمدادات               
ية كما أن للمعونة دوراً آخر بالغ األمهية يف إصالح وحتسني الُبىن التحت . املـياه الفلسطينية، وتعزيز القدرة التقنية     

ويف . ففي بعض احلاالت، يتعني إعادة بناء وإصالح هذه الُبىن التحتية املادية          . املادية الالزمة للصادرات والتجارة   
 ضرورية من أجل إتاحة تدفق التجارة الفلسطينية إىل اخلارج دون عوائق،            مشاركة املاحنني حاالت أخرى، تكون    

 .باط اإلسرائيلي بغزةوهو ما ُبذلت حماوالت لتحقيقه يف أعقاب فك االرت

وقد يكون مثل هذا النهج طموحاً، ولكنه ليس هناك الكثري مما يوحي بأن االحتالل وانتهاج استراتيجية                 
. االحتواء الالمتكافئ ُيحتمل أن ينتهيا يف أي وقت قريب، رغم أهنما قد يتخذان أشكاالً ودرجات ِحّدة خمتلفة                

 إمنائية طويلة األجل، كما ينبغي اختاذ اخلطوات الضرورية على هذا           وينـبغي إعادة تعريف اإلغاثة كاستراتيجية     
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وحيدد الفصل التايل إطاراً لربط اإلغاثة واملعونة بعملية التنمية . املسار اإلمنائي حىت ولو استغرق تنفيذها وقتاً طويالً
ف اليت تتوخاها رؤية للتنمية     الطويلـة األجل، وهو ُيربز ما يتسم به هذا اإلطار من أمهية بالنسبة لتحقيق األهدا              

 . االقتصادية الفلسطينية حىت يف ظل األوضاع املقيِّدة�االجتماعية 

  النتائج املُحتملة يف احلالة الفلسطينية-واو 

فالقيود الداخلية واخلارجية ُتحّدد ما إذا      .  اجلوانب العامة للمناقشة يف هذا الصدد      ١-٤ُيلخص الشكل    
فإذا كانت السياسات االقتصادية . اإلمكانات اإلمنائية لالقتصاد" ال تشّوه"أو " تشوِّه"ة كانت السياسات االقتصادي

للتنمية إذا هي أدت، بقصد أو بدون قصد،        " مشوِّهة"القائمة هي سياسات إمنائية، ميكن عندها أن تكون املعونة          
ي تأثري على السياسة االقتصادية بل اقتصر وإذا مل يكن للمعونة أ). النتيجة ألف(إىل تقييد هذه السياسات اإلمنائية 

وعندها ميكن للمعونة أن    . يف ظل هذه الظروف   " غري مشوِّهة "دورها على جمرد توفري املوارد، فإهنا تكون عندئذ         
واحلالة األشيع هنا هي احلالة املعقدة اليت تكون فيها ). النتيجة باء(تساعد يف التعجيل يف تنفيذ السياسات اإلمنائية 

 .سياسات االقتصادية غري مالئمة لتذليل القيود الداخلية أو اخلارجية املفروضة على التنميةال

واملسـألة اهلامة يف هذا الصدد هي ما إذا كان ميكن للمعونة أن تساعد يف تغيري هذه القيود الداخلية أو                     
 تفعل ذلك أو زادت من حدة تلك        فإذا كان بإمكان املعونة أن تساعد يف تذليل هذه القيود ولكنها مل           . اخلارجية

ومن الواضح، من جهة ثانية، أن املعونة تكون غري مشوِّهة إذا           ). النتيجة جيم (القيود، فإهنا تكون معونة مشوِّهة      
وأخرياً، إذا مل يكن    ). النتيجة دال (مـا سـاعدت يف تذليل بعض هذه القيود وبالتايل التعجيل يف عملية التنمية               

ؤدي عملياً إىل تغيري أي من القيود الداخلية أو اخلارجية املفروضة على التنمية، فمن غري               بإمكـان املعونـة أن ت     
ويف هذه احلالة، . الواقعي عندئذ أن تصنَّف هذه املعونة بأهنا مشوِّهة جملرد أهنا أخفقت يف حتقيق ما ال ميكن حتقيقه  

. لسكان الذين يعانون من ضائقة شديدة     ال ميكـن للمعونة، يف أفضل األحوال، أن توفر سوى مساعدة غوثية ل            
وبالتايل فإن املعونة ينبغي أن تصنَّف هنا بأهنا غري مشوِّهة ألهنا ال تؤدي إىل زيادة سوء احلالة بل إهنا ميكن أن حتد 

 ).السيناريو هاء(من التكاليف البشرية اليت ينطوي عليها الصراع أو التنمية الناقصة 

عندما يناقشان إمكانية وجود معونة     ) هاء(و) دال(زجريالد يشريان إىل التصورين     ومن الواضح أن ستيورات وفيت     
فحىت إذا مل يكن بإمكان املعونة أن . إال أن املناقشة السابقة تشري إىل وجود إمكانيات أخرى ينبغي النظر فيها. غري مشوِّهة

ولذلك فإن من املهم . هذه القيود جبعلها أكثر سوءاًتسـاعد يف تذليل القيود املفروضة على التنمية، يظل بإمكاهنا أن تغري           
حيث تشكل املعونة حبق جمرد مساعدة   ) هاء(التميـيز متيـيزاً دقيقاً بني احلاالت املماثلة لتلك املندرجة يف إطار السيناريو              

 احلالة بل إهنا تؤدي     حيث ال تؤدي املعونة إىل حتسني     ) جيم(غوثـية، واحلاالت املشاهبة لتلك املندرجة يف إطار السيناريو          
كما أن املعونة اليت تقدَّم كمساعدة غوثية قد يكون هلا . حـىت إىل جعل القيود املفروضة على التنمية أسوأ مما كانت عليه       

 .مثل هذا األثر يف بعض األحيان إذا ما أدت إىل زيادة حدة القوى الداخلية أو اخلارجية املقيدة للتنمية

فاملعونة اليت ميكن أن    :  مييز بني عدد من اإلمكانيات املختلفة      ١-٤قترح يف الشكل    وبالتايل فإن اإلطار امل    
النتيجة (تسـاعد يف خفض التكاليف البشرية للصراع وتكون، مع ذلك، غري مشوِّهة هي إما معونة حمض غوثية                  

يد من احتماالت   أو معونـة تساعد يف زيادة مرونة اقتصاد احلرب وقدرته على التكيف وبالتايل فإهنا تز              ) هـاء 
وميكن إلدراج املناقشة اليت وردت يف الفصول السابقة ضمن سياق          ). النتيجة دال (التدخالت اإلمنائية يف النهاية     
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هذه السيناريوهات أن يساعد يف التوصل إىل فهم أفضل للعالقة بني إصالح السياسات الفلسطينية واملعونة ومسار 
 ُتشبه أكرب ما ُتشبه احلالة املتصورة ٢٠٠٠دو أن التجربة الفلسطينية منذ عام ويف حني يب. هذه العالقة يف املستقبل

، فإنه يظل من الضروري معرفة ما إذا كان تزايد التزام املاحنني وااللتزام الدويل يف عام   )هاء(يف إطـار السيناريو     
 ).مجي(أو ) دال( سيدفع احلالة يف اجتاه النتيجة املتصورة يف إطار السيناريو ٢٠٠٦

 املعونة والتنمية املشوهتني وغري املشوهتني: ١-٤الشكل 

 

ويف احلالة الفلسطينية، يوجد خطر كبري يف أن املعونة ميكن أن ُتفضي إىل نتائج شبيهة بتلك املتصورة يف                   
ال فإن املعونة ميكن    ما مل يتم االهتمام بعناية بآثار املعونة على القيود اليت تواجه التنمية، وإ            ) جيم(إطار السيناريو   

أن تؤدي، دون قصد، إىل زيادة سوء قيود التنمية حىت ولو كانت املعونة توفر املساعدة الغوثية الضرورية للسكان 

 القيود الداخلية واخلارجية واستجابة السياسة االقتصادية

 

 املعونة) ألف(
 مشوهة ألهنا تضّر

 بالتنمية

 ال نعم

 املعونة هي) هاء(
حمضة " غوثية"مساعدة 

 وليست مشوهة

املعونة تكون غري)دال(
  ساعدتمشوهة إذا

 يف تذليل قيود التنمية

 ال نعم

السياسات االقتصادية القائمة 
 غري مالئمة

السياسات االقتصادية القائمة
 هي سياسات إغاثية

 

 هل تغّير سياسات
 الدولة أم تقّيدها؟

 هل ميكن
للمعونة تذليل القيود 
 الداخلية أو اخلارجية؟

 املعونة تكون) جيم(
 مشوهة إذا أبقت على

  التنمية أو زادهتا سوءاًقيود

املعونة غري)باء(
 مشوهة وتساعد يف
 تنفيذ سياسات التنمية
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اقتصادية ويف القطاع غري    " جيوب"الفلسطينيني الذين ُيعانون ضغوطاً شديدة والذين أصبح نشاطهم ينحصر يف           
وهذه احتماالت خطرية يف احلالة الفلسطينية ألن القيود املفروضة على . املستمرةالرمسي من جراء التدابري التقييدية 

التنمـية االقتصادية الفلسطينية هي، إىل حد بعيد، قيود مفروضة من اخلارج وألن للمعونة أثراً غري متكافئ على                  
 مر الزمن، ولكن ممارسة فمن جهة، ميكن لتدخل اجلهات املاحنة أن يؤثر يف هذه القيود على          . تذلـيل هذه القيود   

ضغط جّدي على إسرائيل من جانب اجلهات املاحنة اليت ُتقّدم املعونة هلا ومن جانب شركائها التجاريني هو أمر                  
ومن جهة ثانية، إذا اعُتربت القيود اخلارجية املفروضة من قبل إسرائيل قيوداً ثابتة ال تقبل التغيري           . مستبعد عموماً 

د يتحتم أن تنطوي االستراتيجيات الفلسطينية املنتهجة لتأمني البقاء على حتويل االقتصاد            ، فق )مثل املستوطنات (
. إىل اقتصاد غري رمسي مما يؤدي إىل إضعاف قدرة السلطة الفلسطينية على املضي يف استراتيجيات التنمية التقليدية

لسطيين من خالل إعادة النظر يف وبقـدر مـا كـان مـن املمكن جتنب تقلّص اإلمكانات اإلمنائية لالقتصاد الف     
 .استراتيجيات املعونة، فإن استراتيجيات املعونة احلالية قد تؤدي، دون قصد، دوراً مشوهاً

ويف هذا السياق، ينبغي للسلطة الفلسطينية أن تنظر بعناية يف مقترحات لتقدمي الدعم الدويل على نطاق                 
 املتواصل للميزانية من أجل ضمان أن تكون املعونة املقدمة          واسـع أو متابعة إضفاء الطابع املؤسسي على الدعم        

معونـة غـري مشّوهة وحتديد أنشطة اإلغاثة وغريها من الربامج اليت ال تغّير اإلمكانات الطويلة األجل لالقتصاد                  
ياً للتصدي  وهذا ميثل حتدياً ينبغي أن تكون السلطة الفلسطينية وجمتمع املاحنني مستعدين استعداداً كاف            . الفلسطيين

 .٢٠٠٦لـه، وال سيما يف ظل البيئة اجلديدة لعام 
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يف اجتاه اقتصاد لدولة قادرة على : الرؤية واألولويات -خامساً 
 البقاء واالستمرار

إن التحلـيل السابق يدل على أن املصاعب اإلمنائية اليت تواجه االقتصاد الفلسطيين ناشئة عن مسار منوه                  
، مقترناً باالحتواء الالمتكافئ، وقدرة العرض التبعية ملساٍر فرضته اهلياكل القائمة  ن هنج   وبصفة خاصة، فإ  . املشّوه

املستنفذة لالقتصاد الذي مزقته احلرب، وتأثري سياسات االستيطان والفصل، هي أمور قد أفضت إىل ظهور دورة                
ة للسلطة الفلسطينية تنظر يف     إال أن معظم خيارات السياسة االستراتيجي     . يف التنمية وتقويض منجزاهتا    نكـوص 

وعالوة على ذلك، فإن خيارات . احتـياجات االقتصاد يف ظل بيئة مواتية لالستثمار والتجارة ال وجود هلا فعلياً           
السياسـة االسـتراتيجية هذه تفترض ضمناً أن جوانب الضعف اهليكلي اليت ُيعاين منها االقتصاد واالرتفاعات                

تتالشى تلقائياً نتيجة لآلثار غري املباشرة لعمل قوى السوق احلرة، ذلك ألن من الشديدة يف معدالت الفقر سوف 
شأن وجود نظام جتاري أكثر حترراً أن ُيشجع عملية إعادة اهليكلية الصناعية وحتقيق زيادة يف مستويات اإلنتاجية             

 .عّوق إمكانيات النمو اليت تبدون إزالة القيود اخلارجيةوُيفترض أن هذا سوف يكون ممكناً حىت . والدخل

 :إال أنه قد بات من الواضح أيضاً أن حتقيق االنتعاش االقتصادي املستمر يتطلب إما 

 إهناء سياسة االحتواء الالمتكافئ؛ أو �

انتهاج استراتيجية للتصدي هلذه السياسة وما يتصل هبا من تشوهات ناشئة عن القيود اخلارجية               �
 .سه العمل يف اجتاه إزالة هذه التشوهات على املدى الطويلعلى املدى القصري، ويف الوقت نف

وعلى الرغم من أن هذا اخليار األخري قد ال ُيفضي إىل حتقيق معدل منو مرتفع وانتعاش مستمر، فإنه يعد                    
على األقل بظهور مسار يف اجتاه وقف ولرمبا عكس اجتاه دورة نكوص التنمية وتقويض منجزاهتا، وذلك عن طريق 

وهذا بدوره يتطلب جتاوز . القتصاد الذي مزقته احلرب يف وضع ميكنه، انطالقاً منه، أن يتصدى هلذه القيودوضع ا
السياسات االقتصادية التقليدية وتكييف عملية التنمية مع السمات احلالية املميزة لالقتصاد والبنية            " حكمة"نطاق  

 وملموساً من حيث تفصيل السياسات الالزمة للحد من     وينبغي أن يكون مثل هذا النهج حمدداً      . املؤسسية القائمة 
الفقر، مع وضع برامج حمددة تربط على حنو واضح مجيع أنواع املعونة، مبا فيها اإلغاثة، باألهداف اإلمنائية الطويلة 

 واألهم من ذلك كله أن هذا النهج ينبغي أن يكون حمدداً بوضوح كوسيلة لبلورة             . األجـل وخبطة إلقامة الدولة    
رؤيـة فلسـطينية توّجه تدابري الدعم احمللية والدولية على السواء يف اجتاه إقامة دولة فلسطينية دميقراطية متصلة                  

 .األراضي وتتوفر هلا مقومات االستمرار اقتصادياً

  اقتصادية وطنية ذات أولويات حمددة- رؤية اجتماعية -ألف 

ية النظر يف إطار السياسة االقتصادية احلايل، وهذا        ال تـزال الفرصـة ساحنة لكي ُتعيد السلطة الفلسطين          
النظام التجاري، وعملية التكامل اإلقليمي، والتبعية لالقتصاد اإلسرائيلي، وإدارة  وتوزيع األموال املقدمة       : يشمل

ت التنمية وينبغي إدماج هذه العناصر بطريقة ختدم على حنو مباشر متطلبا. من املاحنني، وعملية التنسيق بني املاحنني
 االقتصادية  - للتنمية االجتماعية    رؤيةاالقتصـادية الفلسطينية ومصاحل األمن القومي االستراتيجية يف اجتاه بلورة           
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ومن شأن انتهاج سياسة تنمية وطنية حمددة بوضوح ُتعّبر عن تطلعات خمتلف شرائح اجملتمع الفلسطيين أن . الوطنية
 .االقتصادية واالجتماعية واملؤسسيةُييسر النهوض مبهمة حتديد األولويات 

ومن منظور التنمية االقتصادية، من شأن مثل هذه الرؤية أن ُتتيح حتديد األولويات القطاعية مع التركيز                 
عـلى عـدد حمـدود من القطاعات أو القطاعات الفرعية من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية الكمّية احملددة زمنياً           

وفيما يتعلق  . كن تطبيق هذا النهج من أجل حتديد األولويات يف القطاعات االجتماعية          كما مي ). العمالة والدخل (
بعملـية تكويـن املؤسسات، من شأن وجود رؤية إمنائية ذات أولويات حمددة أن يوّضح للمسؤولني عن رسم                  

هلذه العملية، مبا يف السياسـات العامة أنواع املؤسسات الالزمة لتحقيق األهداف احملددة والعناصر األكثر إحلاحاً     
 .ذلك جدول أعمال حمدد األولويات يف جماالت سن القوانني ووضع اُألطر التنظيمية واإلصالح القطاعي

وينـبغي هلذه الرؤية أن توّجه احلكومة حنو تلك السياسات املالية والصناعية والتجارية األنسب لتحقيق                
وُيضاف إىل  . دعم منو الصناعات يف القطاعات ذات األولوية       االقتصادية ذات األولوية ول    -األهداف االجتماعية   

ذلك أن من شأن هذه الرؤية وأولوياهتا احملددة على صعيد السياسة العامة أن ُتعزز السيطرة الوطنية على املشاريع                
 يف احلد من والربامج املمولة من اجلهات املاحنة، وأن تدعم املوقف الفلسطيين يف التفاوض مع املاحنني، وأن ُتساعد       

وعالوة على ذلك، فإن من شأن هذه الرؤية أن متكِّن          . االعتماد الطويل األجل على املساعدة املقدمة من املاحنني       
للقطاعات ذات  (السـلطة الفلسـطينية مـن االضطالع بدور رائد وحاسم يف توزيع الدعم املقدم من املاحنني                 

 -حتقيق أهدافه االجتماعية ن ُتساعد الشعب الفلسطيين يف     وخالصة القول إن من شأن هذه الرؤية أ       ). األولويـة 
 .االقتصادية بأقل كلفة ممكنة

 حتديد األهداف:  بناء الرؤية-باء 

يبدو أن من املعقول توقع استمرار الشعب الفلسطيين يف تلقي الدعم من اجملتمع الدويل حىت وإن مل ُتسفر    
موال اليت ُيقدمها املاحنون إىل السلطة الفلسطينية قد تتفاوت يف         واأل. عملـية السالم عن أية نتائج فورية ملموسة       

، وذلك  )مساعدة طارئة، دعم للميزانية، أو مساعدة إمنائية      (السـنوات القليلة املقبلة من حيث حجمها ونوعها         
ىل تقديرات إال أنه باالستناد إ.  األمنية واألوضاع اإلنسانية القائمة على األرض     -يتوقف على األوضاع السياسية     

حمافظة، يرجح أن يصل هذا الدعم إىل مستوى ُيقارب مبلغ املليار دوالر الذي ُدفع سنوياً خالل السنوات األربع                  
جلنة االتصال  (والواقـع أنه يف سياق املناقشات اليت أحاطت باالجتماع الذي عقده املاحنون يف لندن               . األخـرية 

، ُيعتقد أن االحتياجات السنوية والتعهدات      ٢٠٠٥ديسمرب  /وليف كانون األ  ) املخصصـة ملسـاعدة الفلسطينيني    
وبصرف النظر عن النتائج اليت     .  مليار وملياري دوالر يف السنة     ١,٥احملـتملة بالتـربع تصل إىل ما يتراوح بني          

ها  وينبغي ختصيص  موارد وطنية ستنتهي إليها املفاوضات بني إسرائيل وفلسطني، فإن هذه األموال ينبغي أن ُتعترب             
وينبغي أن يتم ذلك بطريقة ُتمكّن الشعب الفلسطيين وقدرته اإلنتاجية من           . وفقـاً للـتطلعات اإلمنائية الوطنية     

الصمود يف مواجهة التأثري املشّوه الناجم عن االحتالل، مع العمل يف الوقت نفسه على حتقيق عملية تراكمية يف                   
 .األجلاجتاه بلوغ األهداف االقتصادية املتوسطة والطويلة 

ومثة مسألة أخرى يتعني على السلطة الفلسطينية التصدي هلا، وهي مسألة التسرب املفرط للمعونة الدولية  
واالعتماد الفلسطيين على االقتصاد اإلسرائيلي يبدو واضحاً   . إىل خـارج االقتصـاد احمللي، وإىل إسرائيل حتديداً        
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 ، بلغ   ٢٠٠٤ وعام   ٢٠٠١فبني عام   . ىل الناتج احمللي اإلمجايل   بالنظر إىل نسبة الواردات الفلسطينية من إسرائيل إ       
 ١ ٤٥٢ويف غضون ذلك، بلغ متوسط العجز يف التجارة الفلسطينية مع إسرائيل .  يف املائة٤٦متوسط هذه النسبة 

 ٢ ١٤٧ يف املائة من متوسط العجز التجاري اإلمجايل السنوي البالغ ٦٨وشكّل ما نسبته (مليون دوالر يف السنة، 
، ٢٠٠٤-٢٠٠١ التمويل، تدل هذه األرقام على أنه خالل الفترة          -ومن زاوية العجز التجاري     ). مليون دوالر 

غري كاٍف لتمويل العجز يف امليزان      ) حنو مليار دوالر سنوياً   (كان جمموع مبالغ األموال املقدمة من اجملتمع الدويل         
فقد متت تغطيته بواسطة    )  مليون دوالر يف السنة    ٣٩٥(جز  أما اجلزء املتبقي من هذا الع     . الـتجاري مع إسرائيل   

ومثة زاوية توضيحية ). وال سيما حتويالت الفلسطينيني العاملني يف إسرائيل(صايف دخل عوامل اإلنتاج من اخلارج 
ناتج ميكن من خالهلا النظر إىل هذا التسرب، وهي تتمثل يف نسبة العجز يف التجارة الفلسطينية مع إسرائيل إىل ال                  

، أي أنه مقابل كل دوالر ٢٠٠٤-٢٠٠١ يف املائة يف الفترة ٣٨احمللي اإلمجايل الفلسطيين اليت بلغت يف متوسطها 
 . سنتاً لتغطية االلتزامات جتاه االقتصاد اإلسرائيلي٣٨يولده االقتصاد احمللي، كان يتم ختصيص 

ج خلق فرص العمل، إذ إنه ال ميكن يف ظل وتترتب على ذلك آثار هامة بالنسبة للتنمية الفلسطينية وبرام       
الظروف الراهنة توقّع أن يكون ملُضاعف الدخل الناشئ عن أموال املاحنني اليت ُتضّخ يف االقتصاد الفلسطيين تأثري                 

ومن املهم التشديد هنا . حمـلي إجيايب ملموس، ولكنه ميكن تلّمس هذا األثر إىل حٍد أكرب يف االقتصاد اإلسرائيلي         
بل على  . ه ال ينبغي النظر إىل ذلك كسبب ُيربر عدم وفاء اجملتمع الدويل بالتزاماته جتاه الشعب الفلسطيين               على أن 

العكس من ذلك متاماً، فإن االقتصاد الفلسطيين حيتاج إىل دعم إضايف لكي يتمكّن من الصمود والتعايف من آثار                  
 -ويل ينبغي أن يعمال معاً ضمن رؤية للتنمية االجتماعية          إال أن السلطة الفلسطينية واجملتمع الد     . األزمة املستمرة 

االقتصادية الفلسطينية تكون قادرة على محاية أفقر الفقراء من وطأة التأثري الشديد للحصار االقتصادي املستمر، مع العمل                 
 .نيةيف الوقت نفسه على احلد من االعتماد على الواردات من إسرائيل وتوسيع أسواق الصادرات الفلسطي

ومـن األمهـية مبكـان، بالنظر إىل املناقشة الواردة أعاله والنمط القطاعي للمساعدة اإلمنائية على مدى الفترة                   
، أن ُتحـدد السلطة الفلسطينية أهدافها اإلمنائية وعملية توزيع املوارد من أجل احملافظة على اجلزء األكرب                 ٢٠٠٤-١٩٩٩

ومن الطرق اليت ميكن هبا حتقيق ذلك تغيري  . ضمن االقتصاد احمللي  ) ملساعدة اإلمنائية أموال اإلغاثة أو ا   (مـن املوارد املتاحة     
 وإتاحة املزيد من األموال للصناعات الكثيفة       ٢٠٠٤-١٩٩٩الـنمط القطاعي للمساعدة اإلمنائية الذي لوحظ يف الفترة          

القطاعات ذات القدرة األعلى على توفري      وعلى وجه التحديد، ينبغي أن يتلقى قطاع الزراعة وغريه من           . العمالـة نسبياً  
فـرص العمـل نسبة أعلى من املساعدة اإلمنائية املقدمة من املاحنني، سواء أكانت مساعدة تقنية أم مالية أم غري ذلك من                   

 إال أن هذا التحول املقترح ينبغي أن يكون مقترناً بربامج حمددة لرفع مستوى إنتاجية القطاعات الكثيفة               . أشـكال الدعم  
 .العمالة، مع العمل يف الوقت نفسه على زيادة قدرة هذه القطاعات على استيعاب العمالة

وبالتايل فإنه بصرف النظر عن التوجه املوضوعي للرؤية الوطنية، من املهم مواصلة التركيز على املهمة الرئيسية اليت 
دف إىل إزالة الدينامية الناشئة عن فترة       هتتواجـه االقتصاد الفلسطيين، وهي تتمثل يف ضرورة اعتماد استراتيجية           

وهذه املهمة تشتمل على .  وهتيئة بيئة ميكن فيها للقطاعني اخلاص والعام أن يؤديا وظائفهما العاديةالتشوه الطويلة
 :ثالثة أهداف مترابطة
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 فكما أوضح أعاله، فإن االقتصاد الفلسطيين يعاين      . سـد فجوة املوارد يف االقتصاد الفلسطيين       -١ 
فإمجايل االستيعاب احمللي   . حالـياً من عجز مزمن إذ ال تتوفر لـه القدرة على توليد أكثر من ثلثي دخله الوطين                

بأكثر ) الناتج احمللي اإلمجايل  (يفوق اإلنتاج اإلمجايل    ) االستهالك واالستثمار احملليان والنفقات احلكومية    (السنوي  
. ل بواسطة الدخل الناشئ عن عمل الفلسطينيني يف إسرائيلوالواردات تسد هذه الفجوة ومتوَّ. من ضعف ونصف

ويتطلب سد هذه الفجوة إعادة تنشيط قدرة العرض .  بواسطة املساعدات األجنبية - وبصورة متزايدة    -وكذلك  
حبيث تسهم مبا يصل إىل نصف الناتج     ) الزراعة والصناعة التحويلية  (املتقلصة من أجل توسيع القطاعات اإلنتاجية       

ـ  وتولِّد ما يكفي من القدرة على خلق فرص العمل للحد من تصدير اليد العاملة إىل جانب                 )٣٣(لي اإلمجـايل  احمل
 .تصدير السلع واخلدمات

إدماج االقتصاد الفلسطيين يف األسواق اإلقليمية والعاملية وإهناء اعتماده على شريك جتاري واحد  -٢ 
القة بني اقتصادين جماورين، حيث ميكن للتدابري اليت يتخذها         فمن الواضح أنه ال ميكن حتمل تبعات ع       . مهـيمن 

 يف املائة ٩٠ يف املائة من وارداته و٧٠أحدمها أن تسبب لآلخر فقدان دخل ثلث قوة عمله وأن تؤدي إىل تعطيل           
 جيعل من العالقة االقتصادية     - يف ما ميكن تسميته بتكلفة الفصل        -وإن عـدم التناسب هذا      . مـن صـادراته   

 اإلسـرائيلية الراهنة عالقة غري مستقرة على حنو متأصل، وهي عالقة جيب تصحيحها إذا ما أريد  -سـطينية   الفل
وهذا يتطلب، من املنظور الفلسطيين، القيام على حنو تدرجيي وواضح بعكس اجتاه            . حتقـيق منو اقتصادي مطّرد    

. يل أو إىل تعزيز اآلثار االستقطابية هلذه العالقة    األنشطة اليت تؤدي إما إىل احنراف العالقة االقتصادية لصاحل إسرائ         
األخذ بنهج إزاء التجارة موّجه حنو التنمية       وكمـا ذُكر آنفاً، فإن اجلهود الفلسطينية ينبغي أن تقوم على أساس             

 . وليس على أساس هنج إزاء التنمية موّجه حنو التجارة

 اعتبارات احلد من الفقر، واإلنصاف، واألمن اعتماد استراتيجية لتحقيق النمو املستدام تقوم على -٣ 
وباإلضافة إىل املشاكل   . االجـتماعي، والتضـييق املتواصل لفجوة الدخل بني املناطق احلضرية واملناطق الريفية           

مثل التحول احلضري السريع، والتوسع املفرط للقطاع (االجتماعية واالقتصادية املشتركة بني معظم البلدان النامية 
، يعاين اجملتمع الفلسطيين من مشاكل أخرى نامجة عن أوضاع          )ري املنتج، وتردي معدالت التبادل التجاري     العام غ 

وهذه تشمل تردي حالة توزيع الدخل، والتهميش االقتصادي جلزء كبري من           . االحتالل واحلرب اليت طال أمدها    
 األنشطة االقتصادية عن إنتاج السلع      ، والتحول يف  )وال سـيما يف خميمات الالجئني واملناطق الريفية       (السـكان   

وهذه املشاكل ال تتالشى مبجرد     . املتداولة جتارياً حنو إنتاج السلع غري القابلة للتداول التجار، القطاع غري الرمسي           
، ولكنها تستمر من جراء ما أسفرت عنه من حالة تبعية ملساٍر فرضته اهلياكل              اسـتعادة األوضاع األمنية العادية    

 وعكس اجتاه هذا املسار يتطلب اختاذ إجراءات مدروسة على صعيد السياسة العامة موجهة حنو جمتمعات     .القائمة
الذي يعزز العدالة   " التمييز اإلجيايب "حملـية ومـناطق وشرائح اجتماعية معينة على أساس هدف معلن يتمثل يف              

 .واإلنصاف واألمان االجتماعي

 ننتقل اآلن إىل التحديات اليت يتعني التصدي هلا على الفور وعلى واسترشاداً هبذه االعتبارات واألهداف، 
 .املدى الطويل
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  إطار لربط اإلغاثة واملعونة بعملية التنمية-جيم 

ربط اإلغاثة واملعونة بالتنمية يتطلب ختصيص أموال املساعدة الغوثية والطارئة واإلمنائية ربطاً            إن مفهوم    
لتراكم اإلمنائي، مهما كانت بطيئة أو متقطعة، يف اجتاه حتقيق األهداف الطويلة            متواصالً يهدف إىل حتقيق عملية ا     

ويف هذا السياق، يتطلب األخذ هبذا النهج حتديد األولويات على مستوى القطاعات            . األجـل لـرؤية وطنـية     
حتقيق أهداف والقطاعات الفرعية، مع التركيز على عدد حمدود جداً من القطاعات أو القطاعات الفرعية من أجل 

وعندما يتم حتقيق األهداف ضمن اجملموعة األوىل من األولويات،         ). العمالة والدخل (إمنائـية كمية حمددة زمنياً      
 .ميكن االنتقال إىل العمل يف اجتاه حتقيق جمموعة ثانية منها

 املعايري اخلاصة باختيار القطاعات ذات األولوية

ية قادرة على وقف االنكماش االقتصادي، واحملافظة على مستويات         مـن املهم أن تكون القطاعات ذات األولو        
وبالتايل فإن من املهم أن تكون هذه القطاعات       . العمالة أو زيادهتا، واحلد من تسرب املوارد االقتصادية إىل العامل اخلارجي          

اعدة االقتصادية القائمتني   ذات األولويـة قـادرة عـلى مواجهـة األوضاع الراهنة واحملافظة على القدرة اإلنتاجية والق               
. وتوسـيعهما، األمـر الذي يشكل األساس الذي تقوم عليه أية تنمية يف ظل أوضاع تكون أكثر استقالالً يف املستقبل                   

وكمـنطلق لذلك، ينبغي لعملية حتديد األولويات أن تركز على القطاعات والقطاعات الفرعية اليت استطاعت أن تستمر                 
.  السنوات اخلمس األخرية واليت متكنت من مواصلة نشاطها واحملافظة على مستويات العمالة            رغـم الظروف اليت شهدهتا    

 :أن" هنج ربط اإلغاثة بالتنمية"وعلى العموم، ينبغي للقطاع الذي ُيعطى أولوية يف إطار 

 يكون قادراً على خلق فرص عمل مستدامة، حىت بعد انتهاء برنامج الدعم؛ � 

 وروابط أمامية قوية؛) وال سيما املوارد الطبيعية(ة تكون لـه روابط خلفي �

 يتسم بأمهية استراتيجية بالنسبة لالقتصاد واجملتمع ككل؛ �

 ؛يعمل يف صاحل االستثمار الرأمسايل الذي يكون نسبياً مقاوماً للتدمري ويتميز بكلفة استبدال منخفضة �

 . وق احمللية حىت يف ظل األوضاع الراهنةيكون قادراً على التصدير أو يكون لـه وجود قوي يف الس �

وعلى أساس هذا اإلطار املبني أعاله، ميكن اعتبار عدد من القطاعات والفروع املرشحة إلدراجها ضمن                
القطاعـات أو القطاعات الفرعية ذات األولوية، مبا يف ذلك بعض املنتجات الزراعية وفروع الصناعة التحويلية                

وارد الطبيعية، فضالً عن خدمات تكنولوجيا املعلومات وما يتصل بذلك من الصناعات والصناعات القائمة على امل
ومن شأن حتديد هذه األولويات القطاعية أن يؤدي بعد ذلك إىل تيسري عملية حتديد              . ذات التكنولوجـيا العالية   

 الوفاء جبميع املعايري ال يعين أن وينبغي التشديد على أن. األولويات يف أنشطة إعادة تأهيل وإعادة بناء البىن التحتية
القطاع ذا األولوية سوف يؤدي دوره وحيقق النتيجة املتوخاة من خالل املعونة واالستثمار وحدمها، فهذان ميثالن  

فهذا النجاح يتطلب حتقيق زيادات يف . هنج ربط اإلغاثة واملعونة بالتنمية شرطاً ضرورياً ولكنه ليس كافياً لنجاح       
تجات القطاعات ذات األولوية والطلب عليها على املستوى احمللي، وذلك استجابة لربنامج            كـل مـن عرض من     
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وهذا بدوره يتطلب دعم جانب العرض من خالل زيادة اإلنتاجية، واالرتقاء مبستوى رأس املال البشري               . الدعم
ت احمللية من خالل برامج     واملادي، ونقل التكنولوجيا، مع العمل يف الوقت نفسه على تشجيع الطلب على املنتجا            

 .أو القيام حبمالت لتشجيع استهالك هذه املنتجات/لتوفري احلوافز و

 تكامل األولويات االقتصادية واالجتماعية وختصيص املوارد

كما أن ربط اإلغاثة بعملية التنمية ينبغي أن يشمل أيضاً القطاعات االجتماعية، حيث يلزم حتديد جمموعة  
. املية يف جماالت الصحة والتعليم واجملتمعات احمللية والرعاية وشبكات األمان االجتماعي          مـن األولويـات التك    

ومن . وينـبغي لألولويات احملددة يف القطاعات االجتماعية والقطاعات اإلنتاجية أن تكمل وتعزز بعضها البعض             
هالت الالزمة لتحقيق أهداف    األمـثلة عـلى ذلك أن األولويات التعليمية ينبغي أن تشمل توفري املهارات واملؤ             

) وال سيما توفري فرص العمل(كما أن برامج شبكات األمان االجتماعي . األولويات احملددة يف القطاعات اإلنتاجية
وفيما يتعلق باحتياجات الفقراء للغذاء والسكن والدواء،       . ينبغي أن تتركز يف القطاعات اإلنتاجية ذات األولوية       

كما أن التوزيع اجلغرايف    . غي أن ُتلىب قدر اإلمكان من خالل القطاعات اإلنتاجية احمللية         فإن هذه االحتياجات ينب   
إال أنه من أجل احملافظة على حد أدىن من احلياة          . للسـكان ينـبغي أن يؤخذ يف االعتبار أيضاً يف أنشطة الربجمة           

التغذية، (ة االحتياجات األساسية    الكـرمية اليت تليق باإلنسان، من الضروري أن يتم ختصيص بعض األموال لتلبي            
 .قبل توزيع املوارد على قطاعات النمو ذات األولوية) والسكن، والصحة، والتعليم

وما يقابلها ) يف القطاعات اإلنتاجية واالجتماعية على السواء(وتتمثل اخلطوة التالية يف ترتيب األولويات  
. ، بقدر توفرها، لتحقيق أهداف حمددة زمنياً)غري الغوثية(املتبقية وُتخصص املوارد . من برامج معونة ترتيباً تنازلياً

ويف هذا الصدد، ينبغي التشديد على أن عدد القطاعات ذات األولوية املمولة يف إطار كل دورة متويلية ينبغي أن                   
 تركيزاً وبالتايل   يظـل عند احلد األدىن، إذ إن من شأن ذلك أن جيعل عملية التنفيذ والتقييم واملتابعة عملية أكثر                 

وهناك عدد من آليات الربط اليت ميكن استخدامها على مستوى القطاعات الفرعية أو . يسهِّل حتقيق تلك األهداف
 :مستوى قطاعات حمددة، ومن بني هذه اآلليات

 خفض أسعار الفائدة ومنح إعفاءات ضريبية؛ �

 خمططات متويل املشاريع الصغرية والبالغة الصغر؛ �

  العمال واالرتقاء مبستوياهتم؛تدريب �

 نقل التكنولوجيا؛ �

 دعم عوامل اإلنتاج؛ �

 تقاسم األجور؛ �

 .تنفيذ برامج وسياسات يف جماالت العمل والتجارة والصناعة �

. واختيار الربامج يعتمد بطبيعة احلال على حالة القطاع ذي األولوية وطبيعته والتكنولوجيا اليت يستخدمها 
امج ينبغي أن تكون متخصصة وانتقائية وموجهة حتديداً حنو القطاع املعين، وينبغي أن تصنَّف يف               ولكن هذه الرب  
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وميكن للسلطة الفلسطينية هنا أن تستفيد من التجارب        . خمططات تصحيح التشوهات  إطـار مـا ميكن تسميته       
 .الناجحة لبلدان أخرى من البلدان النامية وأقل البلدان منواً

نه من املهم التشديد على ما عانت منه اجملتمعات احمللية الفلسطينية واقتصادها من             ويضـاف إىل ذلك أ     
ومما ال شك فيه أن الدعم املقدم من املاحنني قد ساعد، ولكن هذه             . حصـار اقتصادي على مدى مخس سنوات      

 ألمم املتحدةفقد أجرى مكتب املنسق اخلاص ل. القـدرة على البقاء قد نشأت، إىل حد كبري، عن عوامل داخلية   
دراسـة استقصـائية لتدابري التكيف مع واقع احلال اليت اختذها املنتجون والعمال واجملتمعات احمللية يف                ) ٢٠٠٥(

الضـفة الغربـية يف السـنوات اخلمس املاضية، وقدَّم عدداً من التوصيات اليت تدعو إىل االستفادة الكاملة من                   
 :املنسق اخلاص لألمم املتحدة بأنهوقد أوصى تقرير مكتب . استراتيجيات التكيف

ينـبغي لواضـعي السياسات ومقدمي املعونة أن يولوا عناية كبرية لتحديد استراتيجية التكيف أو               "... 
 ".التعامل مع واقع احلال اليت يلزم دعمها

 القـيام بـتدخالت تسعى إىل ضمان حتويل اإلمكانات اإلجيابية لقدرة اجملتمعات احمللية على التكيف،              " 
 ".والدروس املستفادة من حتليل هشاشة اجملتمعات احمللية، إىل عملية تنمية مستدامة أطول أجالً

ولذلك فإن من املهم دراسة آليات التكيف والتعامل مع واقع األزمة، وهي اآلليات اليت قامت الصناعات  
أمني القدرة على البقاء يف مواجهة احلصار       احمللية والتجار احملليون واجملتمعات احمللية بابتكارها وتكييفها من أجل ت         

وينبغي حتسني هذه الوسائل احليوية لتحقيق      ). يف ظل األوضاع الراهنة املشوهة    " قصص النجاح "أي  (االقتصادي  
االكتفاء الذايت والتجارب املتراكمة، ونقلها إىل جمتمعات حملية أخرى وتطبيقها يف الصناعات األخرى ذات الصلة، 

 تشكل األساس لعملية انتعاش مستدام حىت ولو مل تشهد األوضاع الراهنة أي حتسن يف املستقبل                كمـا ينبغي أن   
وهذا النهج، إىل جانب الربامج الرامية إىل تطوير الصناعات ذات القيمة املضافة العالية واليت تتوفر هلا                . القريـب 

 اقتصادية ذات أهداف -اة لرؤية اجتماعية فرص طيبة للبقاء واالستمرار رغم الظروف الراهنة، ينبغي أن يشكل نو
كما ينبغي للسلطة الفلسطينية أن تستفيد استفادة أكرب من األعمال البحثية بشأن االقتصاد . وطنية وقطاعية حمددة

الفلسطيين املضطلع هبا من قبل مؤسسات البحوث واملؤسسات اإلمنائية الوطنية والدولية منذ بداية األزمة بل وحىت 
 .اء السلطة الفلسطينية، كما ينبغي هلا أن تساهم يف إجراء هذه البحوث مسامهة أوسعمنذ إنش

 رأس املال االجتماعي

ومن أجل  . لقـد مت التركـيز يف سـياق املناقشة السابقة على عملية تراكم رأس املال املادي والبشري                 
، أي يف نظام اإلطار القانوين واملؤسسي       االستفادة من هذا التراكم، مثة حاجة لالستثمار يف رأس املال االجتماعي          

. الذي يشجع االستثمار ال االستهالك كما يشجع األنشطة اإلنتاجية ال األنشطة الرامية إىل توليد الدخل الريعي               
وهو ميثل عنصراً أساسياً    . ١٩٦٧وقد كان هذا النوع من رأس املال مهمالً يف األرض الفلسطينية احملتلة منذ عام               

ـ      ط املعونة بعملية التنمية نظراً ألنه يزيد من كفاءة املعونة من خالل تعزيز الشفافية واملساءلة               مـن عناصـر رب
نظام لإلشراف على ) أ: (ويتطلب تراكم رأس املال االجتماعي تطوير ثالثة أنواع من املؤسسات، هي. واملشاركة

 .نظام قضائي) ج(نظام مايل؛ و) ب(الدعم اخلارجي؛ و
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 يتطلب إنشاء هيئة مستقلة تكون تابعة بصورة مباشرة للمجلس          الدعم اخلارجي اإلشراف على    )أ( 
التشريعي وتضم الوزارات التنفيذية التابعة للسلطة الفلسطينية وممثلني عن القطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية 

ن تكون األولويات واألهداف    وتتمثل املهمة الرئيسية هلذه اهليئة يف ضمان أ       . واألوساط األكادميية واجملتمع املدين   
وآلـيات ربـط املعونة بالتنمية حمددة على أساس هنج قائم على املشاركة، وأن يكون توزيع األموال املقدمة من                 

 . االقتصادية الفلسطينية�املاحنني متوافقاً مع عملية ربط املعونة بالتنمية وأن خيدم أغراض رؤية التنمية االجتماعية 

 ينبغي أن يكفل تقاسم أعباء التنمية على أساس منصف وأن يتم ختصيص وتوزيع              الـنظام املايل   )ب( 
األمـوال املقدمة من املاحنني بطريقة تعزز التوزيع املنصف للدخل من خالل نظام عادل لتحويل األموال وفرض                 

 وكفؤاً مع   كمـا ينبغي أن يكفل استخدام األموال املقدمة من املاحنني استخداماً سليماً           . الضـرائب وحتصـيلها   
 .توجيهها حنو األنشطة ذات األولوية

 ينبغي أن يكون مستقالً وكفؤاً من أجل احملافظة على حقوق مجيع املواطنني             الـنظام القضـائي    )ج( 
 .وبالتايل تشجيع االستثمارات احمللية واألنشطة اإلنتاجية واإلدارة الكفؤة للريوع العامة

تصادية الوطنية، واختيار القطاعات ذات األولوية وأهدافها الكمية،  االق-وينبغي وضع الرؤية االجتماعية  
. وإعـداد خطط التنمية املتوسطة األجل، باالستناد إىل هنج يقوم على املشاركة ويشمل احلكومة واجملتمع املدين               

 وعلى  وميكـن تنسيق هذه العملية من قبل وزارة التخطيط مع دعمها من قبل فريق إمنائي مشترك بني الوزارات                 
 .أساس شراكة وثيقة مع اجملتمع املدين

ومن أجل إدماج وظائف التخطيط والوظائف املالية، قد يتطلب هذا إنشاء وحدة تنظيمية جديدة ضمن                
وزارة التخطيط، إىل جانب تنسيق أوثق مع عملية صياغة امليزانية اليت تقوم هبا وزارة املالية، على النحو الذي مت                   

. ٢٠٠٥ديسمرب /اع جلنة االتصال املخصصة ملساعدة الفلسطينيني املعقود يف كانون األول التسـليم بـه يف اجتم     
 توجيه تنسيق عملية بلورة الرؤية الوطنية وأولوياهتا، اليت ينبغي أن تكون عملية             `١`: ويتمثل اهلدف من ذلك يف    

فاعلياً بتصميم وتنفيذ وتقييم وتنقيح      ربط هذه العملية ربطاً ت     `٢`قائمة على املشاركة وبناء التوافق يف اآلراء؛ و       
 دمج أولويات ونفقات التنمية املتوسطة األجل باحتياجات ومقتضيات         `٣`خطـط التنمـية املتوسطة األجل؛ و      

ومن شأن آليات التعاون هذه بني وزارة التخطيط ووزارة املالية واجملتمع املدين أن تزيد إىل حد         . امليزانـية األقـرب أجالً    
كما أن من شأهنا أن حتّسن . كم الوطين خبطط التنمية املتوسطة األجل وأن تساعد يف ترشيد عملية امليزانية    كـبري من التح   

 يف عملية التنسيق بني اجلهات      الرائداإلدارة اإلمجالـية لعملية التخطيط ومتكِّن السلطة الفلسطينية من االضطالع بالدور            
 .احنني بكفاءة من أجل حتقيق تطلعات الشعب الفلسطييناملاحنة وكذلك يف ختصيص األموال املقدمة من امل

  دور الدولة الفلسطينية يف سياسة التجارة والتنمية�دال 

تدل التحليالت اليت أُجريت يف مواضع أخرى على أن احلد من الفقر على حنو مستدام ميكن أن يتحقق                   
. ة هيكلة االقتصاد وتوسع سوق العمل     عـلى أفضل وجه من خالل اتباع استراتيجية ذات شقني تسعى إىل إعاد            

وينبغي أن تقوم هذه االستراتيجية على األخذ بنهج تدرجيي إزاء حترير التجارة، وأن تويل األولوية لألنشطة الكثيفة 
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االسـتخدام للتكنولوجـيا من أجل حفز التقدم التكنولوجي والنهوض باألنشطة الكثيفة العمالة بوصفها األداة               
 . الفقر على املدى القصريالرئيسية للحد من

ولـدى تصميم مثل هذه االستراتيجية، ميكن لدولة فلسطني املرتقبة أن تستفيد من جتارب بلدان شرق آسيا اليت            
فقد اعتمدت هذه البلدان استراتيجيات . جنحت يف حتقيق منو اقتصادي سريع يف ظل أزمة اقتصادية عميقة وصراع سياسي

واشتملت هذه القطاعات على    . نهوض بعدد حمدود من القطاعات يف كل فترة بعينها        حمـددة زمنـياً اشـتملت على ال       
صـناعات كثـيفة االسـتخدام لرأس املال كما اشتملت على قطاعات كثيفة االستخدام لليد العاملة املتدنية املهارات،                  

 .دم التكنولوجيباإلضافة إىل أنشطة مرتبطة بإنتاج السلع الوسيطة والرأمسالية من أجل دفع عملية التق

وُتظهر دراسة هذه االستراتيجية وجود هنج ذي مسارين يشتمل على صناعات موجهة حنو التصدير تعمل  
وقد كانت هذه االستراتيجيات موجهة     . عـلى أساس مبادئ التجارة احلرة، جنباً إىل جنب مع صناعات حممية           

 املرتبطة باالستثمارات يف التكنولوجيات أساسـاً حنـو معاجلـة حاالت إخفاق األسواق، وخباصة تلك احلاالت          
خلق األنشطة الريعية مع "وقـد كان اهلدف الشامل هبذه االستراتيجيات هو إقامة نظام يتمثل يف             . )٣٤(اجلديـدة 

 ).١٩٩٩إيفانز، (بغية تسخري قطاع الشركات خلدمة أهداف التنمية الطويلة األجل " إخضاعها لضوابط

يف القطاعات ذات األولوية    " صلة بني الربح واالستثمار   "الل إجياد   وقـد أُنشـئت هذه الضوابط من خ        
بواسـطة مزيج من السياسات واحلوافز املالية أفضى إىل زيادة األرباح إىل ما يتجاوز مستوياهتا يف السوق احلرة                  

 وقد انطوى ذلك على إعفاءات ضريبية شاملة وأخرى خاصة بقطاعات حمددة وعلى). ١٩٩٩أكييوز وآخرون، (
وقد تعزز  . خمصصات استهالك، باإلضافة إىل تدابري إلدارة املنافسة، مثل فرض القيود على الدخول إىل األسواق             

تـأثري مزيج السياسات هذا من خالل التدابري املتخذة لكبح االستهالك وال سيما أثناء املراحل األوىل من عملية                  
. كمالية وعلى تدفقات رؤوس األموال إىل اخلارج      التصـنيع، وذلك عن طريق فرض قيود على استرياد السلع ال          

إىل " صلة بني الصادرات واالستثمار   "ويضـاف إىل ذلك أنه من أجل ترويج الصادرات، قامت احلكومة بإنشاء             
وقد حتقق ذلك عن طريق إعانات التصدير، . يف عدد حمدود من القطاعات" الصلة بني األرباح واالستثمار"جانب 

واشتملت التدابري الرئيسية املتخذة على سحب اإلعفاءات الضريبية املمنوحة للواردات   . ناشئةومحاية الصناعات ال  
من السلع الوسيطة والسلع الرأمسالية، ومنح إعفاءات ضريبية أعلى لالستثمارات يف الصناعات اليت تشتري اآلالت 

م مايل مباشر ألغراض التدريب على      كما حصلت الصناعات احمللية على حوافز ضريبية وعلى دع        . املصنوعة حملياً 
 . املشاريع يف إطار الربامج التدريبية الوطنية

ومن األمثلة على ذلك أن     . وقد ُدعمت هذه التدابري بآليات هتدف إىل ضمان االستخدام السليم للريوع           
لصناعات مجهوريـة كوريـا ومقاطعـة تايوان الصينية قد نفذتا نظاماً موجهاً حنو الصادرات على مستويات ا                

وقد ُحددت أهداف التصدير من قبل      . واملنـتجات والشـركات هبدف إجبار املؤسسات على توسيع أنشطتها         
الـرابطات املمثلة ملؤسسات األعمال والصناعات باالشتراك والتنسيق مع احلكومة، ومت إنفاذها من خالل فرض               

وقد أُلغيت .  املدّعمة وتراخيص االسترياد واجلوائزتدابري جزائية وتدابري تروجيية مثل إتاحة الوصول إىل االئتمانات
هذه التدابري بعد جناح الصناعات يف ترسيخ وجودها يف األسواق العاملية ومحِّل البريوقراطيون املسؤولية عن حتقيق                

 ).٢٠٠٣الل، (أهداف التصدير يف الصناعات اخلاصة بكل منهم 
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؛ ٢٠٠٤؛ وويد، )٢٠٠٣الل،  (اجتذاب االستثمار األجنيب املباشر     كما اتبعت بلدان شرق آسيا هنجاً انتقائياً يف          
وباستثناء الصني، ُسمح باالستثمار األجنيب املباشر يف عدد حمدود من القطاعات اليت اعُترب فيها هذا      ). ٢٠٠٤وتامـبوان،   

ار األجنيب املباشر ُيدار    وعالوة على ذلك، كان االستثم    . االستثمار ضرورياً للوصول إىل التكنولوجيا ولترويج الصادرات      
ومن األمثلة على ذلك أن     . مـن قـبل احلكومـات مباشرة من أجل ضمان نشر التكنولوجيا فيما بني الصناعات احمللية               

من خالل االستثمار   (مجهوريـة كوريا ومقاطعة تايوان الصينية قد حصرتا الواردات التكنولوجية يف أشكال مطوعة حملياً               
من خالل تشجيع املشاريع    ) مثل إصدار التراخيص  (ا تلك الواردات التكنولوجية من اخلارج       وشجعت) األجـنيب املباشـر   

وقد أغلقت إندونيسيا بعض    . املشـتركة، وفـرز التكنولوجيات املستوردة، والتفاوض على اتفاقات بشأن احملتوى احمللي           
دخول، وانتهاج سياسات خاصة باحملتوى     القطاعات أمام االستثمار األجنيب املباشر من خالل فرض قيود على أساليب ال           

احمللي والتعاقد من الباطن من أجل احلد من االعتماد على الواردات وتعزيز الروابط بني الشركات عرب الوطنية واملؤسسات   
الصغرية واملتوسطة احلجم، وفرضت على شركات التعدين األجنبية اشتراطات املسامهة النشطة يف برامج تنمية اجملتمعات               

ويف هـذه احلـاالت الثالث، كانت التدابري التقييدية املفروضة ذات طابع مؤقت هبدف منع املؤثرات اخلارجية                 . حمللـية ا
وعالوة على ذلك، كانت املؤسسات احمللية      . السـلبية، ومتكني املؤسسات احمللية من اكتساب املهارات والقدرة التنافسية         

 .لنشطة يف التطوير التكنولوجيختضع ملراقبة دقيقة من أجل ضمان مشاركتها ا

وهـذا الـنهج يتعارض مع النظام األكثر حترراً الذي اعتمدته ماليزيا وتايلند اللتان اعتمدتا اعتماداً شديداً على                   
وعلى الرغم من أن هذين البلدين قد أرسيا        . االستثمار األجنيب املباشر من أجل النهوض بالصناعات املوجهة حنو التصدير         

ة هلما ضمن املصدرين الرئيسيني لصادرات التكنولوجيا العالية، فإن صادراهتما تتركز يف العمليات البسيطة              مكانـة راسخ  
وال يزال يتعني على هذين البلدين تنمية قدراهتما التكنولوجية، حيث إن الصناعات احمللية          . وعمليات التجميع وإمتام الصنع   

ر اليت هتيمن عليها الشركات عرب الوطنية، وهي تعتمد اعتماداً شديداً           ال تـزال متخلفة عن مواكبة تطور قطاعات التصدي        
وهذا يلقي ضالالً من الشك حول استدامة هذا النمو،    . عـلى املصادر اخلارجية للحصول على السلع الرأمسالية والوسيطة        

 . وال سيما بالنظر إىل الطابع املعومل للشركات عرب الوطنية

ق آسيا، وإن كانت تشترك يف اتباع هنج واحد إزاء التصنيع، قد أظهرت فوارق              وغـين عن القول إن بلدان شر       
ومن األمثلة على ذلك أن مجهورية كوريا ومقاطعة تايوان الصينية قد قامتا،       . كبرية فيما بينها على مستوى السياسة العامة      

وعلى النقيض من . استخداماً واسع النطاقكمـا فعلت اليابان قبلهما، باستخدام تدابري محاية التجارة والسياسة الصناعية    
ذلـك، فقـد اعتمدت سنغافورة هنجاً تقليدياً بدرجة أكرب إزاء السياسة التجارية، ولكنها استخدمت السياسة الصناعية                 

وأياً كان خليط السياسات املعتمد، فإن هذه البلدان قد استطاعت إقامة صلة قوية             ). ٢٠٠٤رودريك،  (استخداماً واسعاً   
األرباح واالستثمار وكذلك بني الصادرات واالستثمار يف القطاعات ذات األولوية، مما أتاح خلق جماالت جديدة               بـني   

كما أن هذا قد أتاح خلق تفاعالت دينامية بني املدخرات          . للتخصـص وأسهم يف توسيع القدرات التكنولوجية الصناعية       
والواقع أنه مع تطور الصناعات، أصبحت      . يل عملية إعادة اهليكلة   احمللـية والصادرات واالستثمارات البالغة األمهية لتمو      

املدخـرات احمللية تفوق منو االستثمارات سواء باألرقام املطلقة أو كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل، مما قلّص إىل أدىن حد                   
 .لةاالعتماد على التدفقات الرأمسالية الصافية الواردة ألغراض متويل عملية إعادة اهليك

إال أن إمكانية استفادة السلطة الفلسطينية من النموذج اإلمنائي لدول شرق آسيا تبدو صعبة بسبب النظام  
 الـتجاري املـتعدد األطراف املتطور الذي قّيد جمال التحرك املتاح للسلطات الوطنية على صعيد السياسة العامة                 
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 ذلك أنه بافتراض أن االنضمام إىل منظمة التجارة         ويضاف إىل . وال سـيما فيما يتصل بتطبيق السياسة الصناعية       
العاملية سيخدم املصاحل االقتصادية االستراتيجية الفلسطينية، فإن الدولة الفلسطينية املرتقبة ستواجه ضغوطاً هائلة             

جارة من أجل زيادة انفتاح االقتصاد وبوترية أسرع مما قد يكون مستحسناً خالل أية عملية انضمام إىل منظمة الت     
التجارة وتدل جتارب البلدان النامية األخرى على أنه باإلضافة إىل االمتثال جلميع قواعد منظمة . العاملية يف املستقبل

العاملـية، جيب على البلد الساعي إىل االنضمام أن يستجيب لطلب أن بلد من البلدان األعضاء لتقدمي املزيد من التنازالت       
 تتركز على   `الطلبات املضافة إىل متطلبات منظمة التجارة العاملية      `الطلبات اليت تسمى    وهذه  . لكي يدعم طلب انضمامه   

. االنفتاح السريع أمام املستثمرين الدوليني يف قطاعي اخلدمات والصناعة التحويلية، وإزالة احلواجز اليت تعترض الواردات              
ن أجل تنفيذ التزامات أشد صرامة تنطوي على        والـبلدان الـيت أخفقت يف الدفاع عن مصاحلها هي بلدان إما تكافح م             

 .انعكاسات واسعة النطاق على إمكانياهتا اإلمنائية، أو حتاول إعادة التفاوض على جدول التزاماهتا

ومع ذلك، يظل هناك جمال واسع للتحرك على صعيد السياسة الصناعية يف إطار النظام التجاري املتعدد                 
وسوف يتوقف  . ض هنا أيضاً بأن فلسطني ستنضم إىل منظمة التجارة العاملية         األطراف، وذلك على أساس االفترا    

فأقل البلدان منواً،  . الكثري على قدرة فلسطني على االستفادة من الفرص الساحنة لدى تصميم سياساهتا االقتصادية            
الفئة من البلدان   على سبيل املثال، ميكن أن ُتعفى من احلظر املفروض على اإلعانات ما دامت تندرج ضمن هذه                 

وما دامت مل تبلغ حدوداً معينة باالستناد إىل حصصها يف األسواق العاملية من املنتجات اليت تستفيد من إعانات                  
كما ميكن تطبيق اإلعانات غري اخلاضعة للدعاوى القضائية، مبا فيها تلك اإلعانات اليت ترمي إىل النهوض . التصدير

ويضاف إىل ذلك أنه بقدر ما تظل املعدالت التعريفية غري مثبتة أو بقدر ما . تنمية اإلقليمية بالبحوث األساسية والزراعة وال   
تكـون مثبـتة عـند مسـتويات قصوى تفوق املعدالت املطبقة حالياً، فإن هذه املعدالت ميكن أن تزاد من أجل محاية                

امة اليت تظل خارج نطاق املفاوضات اجلارية يف    واألهم من ذلك أن هناك الكثري من تدابري السياسة الع         . الصناعات الناشئة 
وهذا يعين أن الكثري من السياسات اليت مت        . إطـار منظمة التجارة العاملية، مثل قيام احلكومة بتوفري املعلومات للمصدرين          

لعضوية يف منظمة   حتديدهـا آنفـاً واليت تتوفر فيها الصلة الدينامية بني األرباح واالستثمارات تظل قابلة للتنفيذ يف إطار ا                 
الـتجارة العاملـية، مبا يف ذلك التسهيالت الضريبية العامة فيما خيص مدخرات واستثمارات الشركات، وفرض ضرائب                 

 ).١٩٩٩أكييوز وآخرون، (على االستهالك واإلنتاج احملليني ) ضريبة القيمة املضافة واملكوس(تفاضلية 

سيا يبّين أن عملية إعادة اهليكلة الصناعية ال ميكن أن          وخالصة القول إن النموذج اإلمنائي لدول شرق آ        
إال أنه ال ينبغي فهم ذلك كمحاولة لدعوة احلكومة لكي حتل حمل            . تتحقق بدون وجود دولة تنتهج هنج التدخل      

القطاع اخلاص يف الدور الذي يؤديه، بل إن ما ينبغي التشديد عليه هنا هو ضرورة وجود إطار مرجعي للسياسة                   
 يوجه القطاع اخلاص ويكفل اتساق وتضافر اجلهود اإلمنائية على املستويني الكلي واجلزئي حول معاجلة               العامـة 

وينبغي هلذا اإلطار أن يتجاوز نطاق ضمان االستقرار        . االختناقات اليت يتعرض هلا منو االقتصاد خالل فترة معينة        
ومثل هذا السياق   . ق الريوع االقتصادية  االقتصـادي الكـلي ليشـمل معاجلة االخفاقات السوقية من خالل خل           

كما . االستراتيجي للسياسة التجارية واإلمنائية الفلسطينية يبدو اليوم حتمياً أكثر من أي وقت يف املاضي القريب              
أن جـدواه تظل متوقفة إىل حد بعيد على التخلص من قبضة سياسة االحتواء الالمتكافئ، مع العمل يف الوقت                   

 .التنمية املستدامة وغري املشّوهةاسات وبرامج لإلغاثة وإعادة التأهيل تعزز نفسه على تصميم سي
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  حساب النمو-املرفق األول 

 .ُيفصل هذا املرفق النموذج البسيط املستخدم لبيان مصدر منو االقتصاد الفلسطيين يف الضفة الغربية وغزة 

 النموذج

 : دوغالس-ب بافتراض أن القتصاد ما دالّة إنتاج من نوع دالة كو 

 )١( 

.  تدل على رأس املال، والعمل، ومؤشر التقدم التكنولوجي، على التوايلA و,Y, K, L؛ وa > 0حيث  
 كدالـة على العمل الفعلي، وبالتايل فإن التقدم التكنولوجي هو للعمل املضاف من نوع منوذج    ALوُيشـار إىل    
 .هارود احملايد

مع مراعاة الفوارق ) ١(الوقت مبعدالت ثابتة، وحبساب لوغاريتم  تتغري مع مرور A وL وKوبافتراض أن  
 :حبسب النتائج على مّر الزمن

)٢( )Α/Α( ) − (1 + )/( )−( + )Κ/Κ( = &&&& ααα LL1  /Y)Y( 

 من كال   (Ĺ/L)وبطرح  . حيـث تدل النقطة املوجودة فوق املتغّير على مشتق ذلك املتغري حبسب الوقت             
 :اجلانبني، حنصل على

 )٣( )Α/Α( ) − (1 + )( = &&& αα /kk  /y)y( 

وبالتايل .  على الناتج بالنسبة لكل عامل ورأس املال بالنسبة لكل عامل، على التوايل    Y و Kيـث تدل    ح 
معدل منو رأس املال بالنسبة     ( aتدل على أن معدل منو الناتج بالنسبة للعامل الواحد يساوي           ) ٣(فـإن املعادلة    

مستوى الكفاءة الذي حتّول به دالة اإلنتاج       وهذه األخرية متثل    . (TPF)جمموع إنتاجية عوامل اإلنتاج     ) + للعامل
حالة رأس املال البشري،    "وهذا يتوقف على عدد من العوامل، مبا يف ذلك          . كل جمموعة عوامل اإلنتاج إىل ناتج     

أصحاب /وحالة املعرفة البشرية، والدراية العملية احملددة واخلربة املتراكمة، واجلهود واملهارات اإلدارية للمنتجني           
 ).٢٠٠١فان دان بريغ " (يعاملشار

وقد استخدمت البيانات اخلاصة بالناتج احمللي اإلمجايل وبالعمال احملليني وبرصيد رأس املال، املستقاة من               
درجة  (aوبالنسبة إىل   . ٢٠٠٤-١٩٧٢على مدى الفترة    ) ٣(قاعدة بيانات األونكتاد، من أجل حماكاة املعادلة        

؛ ٢٠٠٢( وفقاً لتقدير البنك الدويل      ٠,٣٣٨، فُيفترض أن تكون     )نسبة لرأس املال  مرونة الناتج احمللي اإلمجايل بال    
 .، الفصل األول٣-١وترد نتيجة عملية احملاكاة هذه يف اجلدول ). ١٢١ص 
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 احلواشي
وفقاً للقرارات واملقررات ذات الصلة الصادرة عن اجلمعية العامة وجملس األمن، تدل اإلشارات الواردة  )١( 

وتوخياً .  على قطاع غزة والضفة الغربية، مبا فيها القدس الشرقية   الفلسطينية احملتلة ) األراضي(يف هذا التقرير إىل األرض      
وعالوة على ذلك، فإن استخدام     . أيضاً حسب مقتضى احلال   " الفلسطينية) األراضي(األرض  "لإلجيـاز، ُيستخدم تعبري     

 مع ١٩٩٤-١٩٩٣ات ُيشري إىل منظمة التحرير الفلسطينية اليت أنشأت السلطة الفلسطينية بعد عقد اتفاق" فلسطني"كلمة 
متوافقة مع الرؤية املعّبر عنها يف القرارات املذكورة الصادرة عن جملس        " دولة فلسطني "واإلشارات الواردة إىل    . إسرائيل

وما مل ُيذكر خالف ذلك، فإن ما يرد يف هذه الوثيقة من بيانات بشأن االقتصاد الفلسطيين ". خريطة الطريق"األمن ويف 
 . والضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقيةينطبق على قطاع غزة

 يف عام   ٤,٠٨٦بلـغ متوسط سعر صرف الشاقل اإلسرائيلي اجلديد مقابل دوالر الواليات املتحدة              )٢( 
 .٢٠٠٤ يف عام ٤,٤٩ و ٢٠٠٠

 وفقـاً لـتعريف الـبطالة الفضـفاض الذي وضعته منظمة العمل الدولية والذي يشمل املثبطّني من                )٣( 
 . عملالباحثني عن

 .ج٢٠٠٤ب و٢٠٠٤اجلهاز املركزي الفلسطيين لإلحصاء،  )٤( 
على ( يف املائة    ٤٠-٣٥ومـن األمثلة على ذلك أن املصّنعني الفلسطينيني كانوا يدفعون ضرائب تزيد بنسبة               )٥( 

قتضي احلصول على   كما أصدرت احلكومة اإلسرائيلية أوامر عسكرية ت      . مقارنة بنظرائهم اإلسرائيليني  ) اإلنـتاج وصايف األصول   
تراخـيص واختاذ تدابري فحص صحي فيما خيص الصادرات الفلسطينية من األغذية اجملهزة، فضالً عن إصدار شهادات تفيد بأن                   

 ).١٢٧ و١٢٥: ١٩٨٨شديد (املنتج لن يؤدي إىل حدوث فوائض إسرائيلية 
عية الفلسطينية إىل إسرائيل ، كان جزء من الصادرات الزرا١٩٩٨ومن األمثلة على ذلك أنه حىت عام  )٦( 

 .خيضع لنظام احلصص، بينما مل تكن هناك أي حصص مفروضة على الصادرات اإلسرائيلية إىل األرض الفلسطينية احملتلة
هـناك مشاريع خمتلفة برعاية منظمات أمريكية وأوروبية تستقصي العالقة االقتصادية اليت ستنشأ يف               )٧( 

باهتمام وقد صدر عن مشروع من هذه املشاريع حظي         . عندما يتم التوصل إىل تسوية    املسـتقبل بني إسرائيل وفلسطني      
وقد قام كل من ). ١٩٩٤ (واسع تقرير أصبح ُيعرف باسم تقرير هارفرد وقد ُنشر فيما بعد يف كتاب وضعه فيشر وآخرون

شورات خمتلفة تتضمن حتليالت    البـنك الدويل وصندوق النقد الدويل بإيفاد بعثات إىل األراضي الفلسطينية وأصدرا من            
ويف حني أن معظم هذه املنشورات قد اتبعت املنطق الوارد يف ما . لألوضاع االقتصادية وتوصيات يف جمال السياسة العامة

، فإن منشورات األونكتاد اليت تناولت بالدراسة مجيع اجلوانب االقتصادية لالحتالل           "توافـق آراء واشـنطن    "ُيسـمى   
مت توصيات خمتلفة يف جمال السياسات العامة ُتشدد فيها على ضرورة تفكيك إرث االحتالل أوالً    اإلسـرائيلي قـد قد    

 ).١٩٩٦ و١٩٩٤انظر األونكتاد (وتعزيز املؤسسات الفلسطينية قبل دمج االقتصاد الفلسطيين يف األسواق العاملية 
املعدالت التعريفية بنسبة   قامـت إسرائيل منذ ذلك احلني بتحرير نظامها التجاري من خالل خفض              )٨( 

ولكنها ال تزال تفرض حواجز غري تعريفية قوية، وهي تطبق بصفة خاصة معياراً صارماً جداً فيما خيص املنتجات، . كبرية
وهـو معـيار يعـترف خرباء االقتصاد اإلسرائيليون بأن اهلدف منه هو محاية املنتجني اإلسرائيليني وليس املستهلكني                  

 ).أ٢٠٠٣(ر النقيب انظ. اإلسرائيليني
 ).١٩٩٨(وكرومجان ) ١٩٩٤(واآلثار االستقطابية، انظر ثريوال " املمتدة"لالطالع على حتليل لآلثار  )٩( 
 ).١٩٩٤(وعورتاين ) ١٩٦٦(لالطالع على مناقشة مفصلة هلذه املسائل، انظر خمول  )١٠( 
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 طُبِّقت خالل االحتالل قد توقفت خالل فترة وهذا ال يعين أن مجيع السياسات والتدابري اإلسرائيلية اليت )١١( 
فجميع السياسات املتصلة مبصادرة األراضي وتوسيع املستوطنات اليهودية وفرض السيادة          . احلكـم الـذايت احملـدودة     

 .إال أن السلطة الفلسطينية قد مارست قدراً من السيطرة على الشؤون االقتصادية. اإلسرائيلية على احلدود ظلت كما هي
الصـادر عن جملس األمن التابع لألمم املتحدة يطرح صيغة األرض مقابل            ) ١٩٦٧(٢٤٢إن القـرار     )١٢( 

يدعو األطراف إىل وقف العمليات احلربية وإهناء كل        ) ١٩٧٣(٣٣٨السـالم كأساس حلل الصراع، يف حني أن القرار          
عيش فيها دولتان، إسرائيل وفلسطني، جنباً فيؤكد رؤية ملنطقة ت) ٢٠٠٢(١٣٩٣أما القرار . األنشطة العسكرية على الفور

 .إىل جنب ضمن حدود آمنة ومعترف هبا
، والّزاغة  )٢٠٠٤(، وهالل وخان    )٢٠٠٤(لالطـالع على مناقشة مفصلة هلذه املسائل، انظر خان           )١٣( 
 ).٢٠٠٤(وُزملط 

؛ ومكتب تنسيق الشؤون )٢٠٠٥(البيانات واملعلومات الواردة يف هذا الفرع مستقاة من األمم املتحدة  )١٤( 
؛ )ب٢٠٠٤(؛ واجلهاز املركزي الفلسطيين لإلحصاء      )٢٠٠٤(؛ ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية      )د٢٠٠٥(اإلنسانية  

 ).ج٢٠٠٤(؛ واجلهاز املركزي الفلسطيين لإلحصاء )د٢٠٠٤(واجلهاز املركزي الفلسطيين لإلحصاء 
 . مترمربع١٠ ٠٠٠=  هكتار ٠,٤= الفدان  )١٥( 
وهذه . شر يف اجلريدة الرمسية عدد من القوانني اليت هلا تأثري مباشر على النشاط االقتصادي والتجاريُن )١٦( 

تشـمل قانون األشغال العامة واملناقصات؛ وقانون املشتريات العامة؛ وقانون املوارد الطبيعية؛ وتعديل قانون الصريفة؛               
املناطق الصناعية؛ وقانون العمل؛ وقانون ترويج االستثمار؛ وقانون وقانون مراقبة وختم الذهب واملعادن الثمينة؛ وقانون 

البيئة؛ وقانون إنشاء سلطة النقد الفلسطينية؛ وقانون إنشاء صندوق التأمينات واملعاشات التقاعدية؛ وقانون الوكاالت              
 وقانون إنشاء سلطة املياه الفلسطينية؛      الـتجارية؛ وقانون إنشاء سلطة الطاقة الفلسطينية؛ وقانون ملكية الشقق السكنية واملتاجر؛           

 .وقانون املواصالت واالتصاالت السلكية والالسلكية؛ وقانون تربية املواشي؛ وقانون امليزانية العامة والشؤون املالية
عشـية جتدد الصراع، مل يكن اجمللس التشريعي الفلسطيين قد أصدر بعد بعض القوانني الرئيسية مثل                 )١٧( 

وق رأس املال؛ وتعديل قانون ضريبة الدخل؛ وقانون غرف التجارة؛ وقانون التأمني واألوراق املالية؛              قـانون سلطة س   
 .وقانون املنافسة؛ وقانون التجارة اخلارجية؛ وقانون امللكية الفكرية؛ وقانون اجلمارك

فكرية واحلواجز التقنية   وهذه تشمل قانون التجارة اخلارجية الفلسطينية؛ والقوانني املتعلقة بامللكية ال          )١٨( 
 .وتدابري الصحة العامة والصحة النباتية، واجلمارك، واملنافسة، واملشتريات احلكومية

 دراسة لالسترشاد هبا ٤٠ على أكثر من ١٩٩٦يشتمل برنامج السياسة االقتصادية الذي اسُتهل يف عام  )١٩( 
لتجارية يف املستقبل، مبا يف ذلك اتفاق الوضع النهائي للتجارة يف املقررات اليت تتخذها السلطة الفلسطينية بشأن السياسة ا

وقد مت تنسيق هذا الربنامج من قبل كلية لندن للعلوم االقتصادية بتمويل من املفوضية األوروبية ووزارة                . مـع إسرائيل  
 .التنمية الدولية يف اململكة املتحدة

ويف . ٢٠٠٣ عام   ة يف ميزاني  ٢ ٧٧٢جلديدة إىل   خفَّـض اجمللس التشريعي الفلسطيين عدد الوظائف ا        )٢٠( 
 وظيفة على   ٢ ٥٩٥، توسع جهاز اخلدمة املدنية مبا جمموعه        ٢٠٠٣مايو  / وأيار ٢٠٠٢ديسمرب  /الفترة بني كانون األول   

 ).٢٠٠٣بينت، (أساس صاٍف 
اإلدارة العامة  اجملـاالت األخـرى املشمولة هي احملاسبة املالية، والسلطة القضائية وسيادة القانون، و             )٢١( 

خطة املئة "والتدابري املطروحة يف اخلطة متوافقة مع تلك احملددة يف . واخلدمة املدنية، واألمن واالنتخابات احمللية، والوطنية
 ".يوم لإلصالح

 .٢٠٠٣، )ماس(انظر، مثالً، معهد أحباث السياسة االقتصادية الفلسطيين  )٢٢( 
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مة دولية غري حكومية هتدف إىل مكافحة الفساد على املستويات          مـنظمة الشـفافية الدولية هي منظ       )٢٣( 
ولالطالع .  فرعاً مستقالً يف شىت أحناء العامل٩٠ويوجد مقر أمانتها يف برلني بأملانيا، وهلا ما يزيد عن        . الوطنية والدولية 

 .www.transparency.org: على مزيد من التفاصيل، انظر موقع منظمة الشفافية الدولية على شبكة اإلنترنت
: لالطـالع عـلى مـزيد مـن التفاصيل، انظر موقع االئتالف الفلسطيين من أجل املساءلة والرتاهة              )٢٤( 

www.aman-palestine.orgو PICCR :http://www.piccr.org. 
والسلطة الوطنية الفلسطينية،   ) ٢٠٠٢(، والبنك الدويل    )٢٠٠٤(انظر كلية لندن للعلوم االقتصادية       )٢٥( 

 ).٢٠٠٤، و٢٠٠٣(وزارة االقتصاد الوطين 
الناتج احمللي اإلمجايل ومتوسط التخفيضات التعريفية لقياس درجة        /بعضـها يسـتخدم نسب التجارة      )٢٦( 

الناتج احمللي اإلمجايل   /سوى تلك البلدان اليت ُتسجل ارتفاعاً يف نسب التجارة        " املتعوملة"دان  االنفـتاح التجاري، وال ُتعترب من البل      
وبالتايل فإن البلدان الفقرية اليت ُتسجل مستويات عالية ولكن غري متزايدة يف نسب             . والتخفيضـات التعريفـية عـلى مر الزمن       

أما إذا أُدرجت هذه البلدان ضمن هذه الفئة، فإن ضعف أدائها           "  املتعوملة الـناتج احمللي اإلمجايل ُتستبعد من فئة البلدان       /الـتجارة 
.  واحلد من الفقر   ُيفضي إىل التعجيل يف وترية النمو     " العوملة"سـُيلقي ظالالً من الشك حول صحة الفرضية اليت تعترب أن تزايد             

 .النظام التجاري ومنو الناتج احمللي اإلمجايلبني " عدم تساوق"والواقع أن دراسة دقيقة لألداء االقتصادي للبلدان ُتظهر 
 .، تقرير التجارة والتنمية، نيويورك وجنيف، األمم املتحدة)٢٠٠٣(األونكتاد  )٢٧( 
هذه وترد . ٢٠٠٤يستند هذا التقدير إىل تقارير اإليرادات الشهرية عن األشهر التسعة األوىل من عام    )٢٨( 

 .http://www.mof.gov.ps/Reports-E.htm: لسطينية على شبكة اإلنترنتالتقارير على موقع وزارة املالية الف
 ،١٩٨٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٠ املؤرخ   ٤٣/١٧٨منحت اجلمعية العامة لألمم املتحدة، يف قرارها         )٢٩( 

ة املمنوحة ألقل البلدان منواً، وذلك إىل أن ينتهي االحتالل اإلسرائيلي           األرض الفلسـطينية احملتلة نفس املعاملة التفضيلي      
 .وُيمارس الشعب الفلسطيين السيطرة الكاملة على االقتصاد الوطين دون تدخل خارجي

، قامت إسرائيل منذ ذلك احلني بتحرير نظامها التجاري من خالل خفض معدالهتا             )أ٢٠٠٣(وفقـاً للنقيب     )٣٠( 
ولكن خرباء االقتصاد اإلسرائيليني يعترفون بأن إسرائيل ال تزال تفرض حواجز غري تعريفية قوية كما ُتطبق                . بة كبرية التعريفية بنس 

 .معياراً شديد الصرامة فيما خيص املنتجات من أجل محاية املنتجني اإلسرائيليني وليس املستهلكني اإلسرائيليني
" ورقات تقنية "عادة تنشيط االقتصاد الفلسطيين وذلك يف       عـرض البنك الدويل طائفة من التدابري إل        )٣١( 

مستقلة ُيقترح فيها استخدام تكنولوجيات وتدابري إدارية حديثة عند احلدود الرئيسية؛ وإحياء برنامج املناطق الصناعية               
التجارية من خالل   الفلسـطينية لتيسري التجارة الفلسطينية مع إسرائيل وبلدان أخرى؛ وهتيئة بيئة مواتية لدعم األعمال               
 .اإلصالح القانوين واإلداري، مما ُييسر حصول املؤسسات على التمويل وإزالة املعّوقات البريوقراطية

 من أجل حشد الدعم الدويل      ٢٠٠٥مارس  / آذار ١كان هذا اجتماعاً استغرق يوماً واحداً وُعقد يف          )٣٢( 
لطة الفلسطينية ومساعدهتا لالستعداد لفك االرتباط وتنفيذ       إبداء الدعم السياسي لعمل الس    "لإلصالحات الفلسطينية، و  

 . بلداً، باإلضافة إىل ست منظمات دولية٢٣وقد حضر االجتماع مسؤولون من ". خريطة الطريق
 يف املائة من الناتج احمللي      ٣٠إن قطـاعي الزراعة والصناعة التحويلية ُيسهمان حالياً بنسبة تقل عن             )٣٣( 

 يف املائة يف تلك البلدان اليت يبلغ فيها نصيب الفرد من            ٥٠، يف حني تبلغ هذه النسبة عادة أكثر من          اإلمجايل الفلسطيين 
 ).٢٠٠١(انظر فان دون بريغ . الناتج احمللي اإلمجايل مستوى مماثالً

والواقع أن هذه البلدان قد مسحت ببعض الضغوط التضخمية من أجل إعادة هيكلة اقتصاداهتا يف اجتاه   )٣٤( 
 ).١٩٩٩أكيوز، (إنتاج املنتجات ذات القيمة املضافة األعلى 

- - - - - 


