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Abstract 

The Oslo Agreement and its annexes is considered as the agreement that has determined the 

Palestinian economic features and development, in addition to its economic relationship with the 

occupying state.  Though twenty four years have passed since the signing of this agreement, the 

Palestinian economy is still encountering an obvious weakness, especially in its great dependence 

on foreign aids and the taxes collected by the occupying state in favor of the Palestinian Authority. 

Hence, there is a need to diagnose the reality of the Palestinian economic development in order to 

examine the causes of the economic failure in Palestine and provide suggestions that would 

improve the economy and reduce the rate of poverty and unemployment. To achieve these 

objectives, the research employed the descriptive analytical approach. The research found that the 

economy has become more dependent on the occupation and foreign aids after signing the Paris 

Economic Agreement.  Then the economic growth has become so fluctuated and deceptive that it 

has not symbolized the economic reality. In addition, the economic development has become lost, 

while the foreign trade is still weak. The trade deficit has continue.  
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 الملخص
تعترب اتفاقيُة )بروتوكول( ابريس االقتصادية االتفاقيَة اليت رمست مالمح االقتصاد الفلسطيين والتنمية فيه، فمنذ توقيعها 
بقي االقتصاد يعاين ضعفًا واضحاً، فكانت احلاجة ملّحًة إىل تشخيص حقيقة الواقع االقتصادي التنموي الفلسطيين 

على املساعدات اخلارجية والضرائب. فاتبع البحث  -يف توفري املوارد-الكبري  يف ظل هذه االتفاقية، ويف ظل االعتماد
لتحقيق ذلك املنهج الوصفي التحليلي؛ فوصف التحليُل الواقَع وحكم عليه يف ضوء أهداف الدراسة. وتوصل البحث 

هي مبادئ ال تتوافق  إىل أن معدو خطط التنمية االقتصادية يف فلسطني يعتمدون على مبادئ اقتصاد السوق احلر؛ و 
يف معظمها مع مفاهيم التنمية من وجهة نظر اقتصادية إسالمية. وتوصل إىل أن التنمية االقتصادية ازدادت بعد توقيع 
اتفاقية ابريس االقتصادية تبعية وتشوهاً واعتماداً على املساعدات اخلارجية، فأصبح النمو متذبذابً وخادعاً وال يعرب عن 

 وفُقدت التنمية، وضعفت التجارة اخلارجية، واستمر العجز التجاري. حقيقة االقتصاد، 

 : فلسطني، التنمية االقتصادية، بروتوكول ابريس، املساعدات اخلارجية، االقتصاد الفلسطيين.الكلمات املفتاحية
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 مقدمة
التنمية االقتصادية يف البالد النامية عموماً، يعترب النقص يف املوارد املالية من أهم العوائق اليت تقف أمام حتقيق 

ويف فلسطني خصوصاً، إذ تعاين األنشطة االستثمارية يف فلسطني من ضعف يف املصادر التمويلية املوجهة هلا، كما 
تعاين اجلهات احلكومية أيضاً من عجز يف ميزانيتها واتكال على القروض واملساعدات اخلارجية يف تغطية معظم بنودها، 
ويرجع ذلك إىل عدة أمور من أمهها: قلة املوارد الناجم عن القيود اليت يفرضها االحتالل على استغالل خريات األرض 

من وقائع على األرض جعلت من االحتالل جابيًا ألموال ( 1)الظاهرة والباطنة. وإىل ما متخض عن بروتوكول ابريس
أزمات السلطة املالية؛ بفعل احتجازه املتكرر هلذه اإليرادات، ومنعها عن الضرائب ومتحكماً هبا، مث مصدراً لكثري من 

السلطة الفلسطينية. ويرجع أيضًا إىل اعتماد السلطة الفلسطينية على املساعدات الدولية اليت جعلت من االقتصاد 
 ذبذابً وغري مستدام.الفلسطيين رهينًة بيد أصحاب هذه املساعدات؛ الرتباطها أبجندات سياسية جعلتها مورداً مت

 أمهية البحث
يقدم البحث وصفًا حتليليًا للواقع االقتصادي التنموي الفلسطيين، ووصفًا ملا ترتب على اعتماد االقتصاد 

 الفلسطيين على بروتوكول ابريس واملساعدات اخلارجية؛ للوقوف على مواطن اخلل واستدراكها يف ذلك. 

 أهداف البحث
االقتصادي التنموي املعتمد يف فلسطني مع منهج التنمية من وجهة نظر اقتصادية بيان مدى توافق املنهج  .1

 إسالمية.
 .بيان املسارات اليت رمست الواقع التنموي الفلسطيين وقيدته .2
بيان حقيقة التنمية االقتصادية الفلسطينية يف ظل االعتماد على املساعدات اخلارجية وااللتزام ببنود بروتوكول  .3

 دي.ابريس االقتصا

 

، ويعترب أحد ملحقات 1995، مث ُعّدل يف العام 1994بروتوكول ابريس هو: االتفاق الذي ُوّقع ما بني منظمة التحرير الفلسطينية واالحتالل "اإلسرائيلي" يف العام  (1)
ن أبرز ما تضمنه هذا الربوتوكول، أنه أبقى على نظام االحتاد اتفاقية أوسلو، إذ حيكم هذا البوتوكول العالقات االقتصادية ما بني االحتالل والسلطة الفلسطينية وينظمها. إن م

الطرفان بسياسة جتارية واحدة جتاه األطراف اجلمركي ما بني االقتصاد الفلسطيين "واإلسرائيلي"، فغابت احلدود االقتصادية بني الطرفني، وبقيت حرية حركة التجارة بينهما، والتزم  
يني  اً تنظم العالقات التجارية واملالية والنقدية بني الطرفني، فنص على آلية جباية وتقاص الضرائب، وعلى آلية تنظم عمل العمال الفلسطين األخرى. كما تضمن الربوتوكول نصوص

ماس، ورقة عمل(،  - القتصادية ، هالة الشعييب، ) القدس ورام هللا: معهد أحباث السياسات ا بوتوكول ابريس االقتصادي: مراجعة الواقع التطبيقييف الداخل احملتل. ينظر: 
 pdf-http://www.palestineeconomy.ps/files/server/20151205151601.2.الرابط التايل: v، ص2013

http://www.palestineeconomy.ps/files/server/20151205151601-2.pdf
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 مشكلة البحث
جنم عن توقيع اتفاقية أوسلو وملحقاهتا )بروتوكول ابريس االقتصادي( أن أصبح النظر إىل السلطة الفلسطينية 
بعد إنشائها ابعتبارها دولة هلا كياهنا االقتصادي املستقل، إال أن الواقع كان مغايراً لذلك؛ فواجهت التنمية االقتصادية 

ود اليت أربكتها، وأصبح اقتصادها يعاين من اهلشاشة وكثرة التقلبات، خصوصاً يف ظل اعتماده يف أراضيها العديد من القي
الكبري على املساعدات اخلارجية والضرائب اليت جتبيها دولة االحتالل لصاحل السلطة الفلسطينية، واليت نُّظَمت جبايتها 

يف الواقع االقتصادي الفلسطيين لبيان حقيقته ومكامن   بناء على اتفاقية ابريس االقتصادية، األمر الذي استدعى البحث
اخللل فيه وتوضيحها، فربزت هنا مشكلة الدراسة وأاثرت معها تساؤاًل عن حقيقة الواقع التنموي الفلسطيين يف ظل 

 اعتماده على بروتوكول ابريس االقتصادي واملساعدات اخلارجية، ويف ظل مفهوم إسالمي للتنمية؟

 أسئلة البحث
 طلع الباحث إىل بيان حقيقة الواقع االقتصادي الفلسطيين من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية:يت

ما مدى توافق املنهج االقتصادي التنموي املعتمد يف فلسطني مع منهج التنمية ومفهومها من وجهة نظر  .1
 اقتصادية إسالمية؟ 

 ؟ما هي املسارات اليت رمست الواقع االقتصادي التنموي الفلسطيين وقيدته .2
جية وااللتزام ببنود  ما هي حقيقة التنمية االقتصادية الفلسطينية يف ظل االعتماد على املساعدات اخلار  .3

 بروتوكول ابريس االقتصادي؟

 منهجية البحث
اتبع البحث يف إجابته عن األسئلة اليت طرحها املنهج الوصفي التحليلي؛ فوَصَف مفهوم التنمية ومنهجها من 

، وأظهر صورة الواقع املسارات اليت رمست الواقع التنموي الفلسطيين وقيدتهوجهة نظر اقتصادية إسالمية، مث بنّي  
 التنموي يف ظل هذه املسارات.    

 ما متيز به البحث
، وبياانً ملا 2016و  2015ز البحث إبعطائه وصفاً للواقع االقتصادي التنموي الفلسطيين خالل عامي متي

 جنم عن اعتماده على املساعدات اخلارجية وخضوعه التفاقية ابريس االقتصادية.

 هيكل البحث
ة إسالمية، وبنّي املنهج تناول الباحث يف هذا املبحث مفهوم التنمية ومنهجها من وجهة نظر اقتصادياملبحث األول:  
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 االقتصادي املعتمد يف حتقيق التنمية االقتصادية يف فلسطني.

املبحث الثاين: تناول هذا املبحث املسارات اليت قيدت الواقع االقتصادي التنموي يف فلسطني، ومت ذلك من خالل 
 مطلبني اثنني.

وي يف ظل هذه املسارات، ومت ذلك من خالل ثالثة املبحث الثالث: بنّي هذا املبحث صورة الواقع االقتصادي التنم
 مطالب. 

 املبحث األول: التنمية االقتصادية من وجهة نظر اقتصادية إسالمية
يعترب موضوع التنمية االقتصادية من وجهة نظر اقتصادية إسالمية أحد املواضيع اليت مل حتظ حبظ وافر من البحث 

، وأظهر أنه مل 1975دبيات املتعلقة ابالقتصاد اإلسالمي حىت عام لأل 1978والتمحيص، فقد ُأجري مسح يف عام 
، واستمر  (2)يكن سوى اثنتان وعشرون دراسة ابللغات العربية واإلجنليزية واألوردو تتناول موضوع التنمية االقتصادية

االقتصادية من منظور إسالمي، وكان هلا ابلغ األمر على هذا النحو حىت قّدم خورشيد أمحد ورقة حبثية تتناول التنمية 
األثر يف إعطاء تصور عام لباحثي االقتصاد اإلسالمي عن وجهة نظر إسالمية يف موضوع التنمية االقتصادية، مث توالت 

، حىت أصبح للتنمية االقتصادية مفهوٌم خاٌص من وجهة نظر (3)بعدها أحباث وكتب تناولت املوضوع، وأضافت عليه
 دية إسالمية.اقتصا

 

 من وجهة نظر اقتصادية إسالمية  (  4)املطلب األول: مفهوم التنمية االقتصادية ومنهجها
تعددت آراء الباحثني اإلسالميني واختلفت يف تناوهلم ملفهوم التنمية االقتصادية فكل يراها مبنظاره ومن زاويته، 

 اة سواء أكانت مادية أو روحية أو اجتماعية أو ثقافية. فريىإال أن اجلميع يتفق على مشولية املفهوم جلميع نواحي احلي
أن التنمية يف ظل اإلسالم هي: " نشاط موجه إىل اهلدف، وحمقق للفضيلة، ويستلزم مشاركة اإلنسان  خورشيد أمحد

 

( 2 ) Contemporary Literature on Islamic Economics, Muhammad Nejatullah Siddiqi, (Jeddah: King Abdul 
AzizUniversity and Leicester: The Islamic Foundation) 1987, p 40-43.                     

،  2004( ، 1، العدد17، أوصاف أمحد،)جدة: جملة جامعة امللك عبد العزيز، االقتصاد اإلسالمي، اجمللد التنمية االقتصادية من منظور إسالمي: عود على بدء  )3(
 .  57- 56ص

مرتفع، ويطبق على مستوى قطري،  املنهج اإلمنائي: هو جمموعة من العناصر اليت تدفع جمتمعاً معيناً لكي يستغل ما لديه من إمكانيات إنتاجية، حتقيقاً ملستوى اقتصادي    )4(
دوة إسهام الفكر اإلسالمي يف االقتصاد املعاصر، أحباث  ، عبد احلميد الغزايل، يف: أحباث نتعقيب على حبث: املنهج اإلسالمي يف التنميةأو إقليمي، أو عاملي. ينظر: 

.  1988سبتمرب    9:6نطن(، يف الفرتة  ندوة نظمتها جامعة األزهر )مركز صاحل عبد هللا كامل لألحباث والدراسات التجارية واالسالمية(، واملعهد العاملي للفكر اإلسالمي )واش
 . 430، ص1992(،  1)واشنطن: املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، ط
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األمة، لكي تقوم العميقة والواسعة، ويتجه إىل حتقيق احلد األقصى من الرفاه اإلنساين، يف كل مظاهره، وإىل بناء قوة 
 .(5)بدورها يف العامل، دور خليفة هللا يف األرض، ودور األمة الوسط"

فقد رأى أن اإلسالم يتوخى نظاماً اقتصادايً يستمد جذوره من الشريعة اإلسالمية، ويستقي   حممد عمر شابراأما  
منها النظرة العامة للحياة، وحيدد من خالهلا أهدافه واسرتاتيجيته، ورأى ضرورة استخدام املوارد بكفاءة وعدالة لتحقيق 

إىل حدها األدىن، وأن ذلك ينبغي أن يقرتن بعنصر   األهداف املادية وتقليل حاالت عدم االستقرار واختالالت التوازن 
الدين الذي يوفر مصفاة أخالقية لتخصيص املوارد وتوزيعها وفق مقتضيات األخوة والعدالة االجتماعية االقتصادية، إذ 
ال ميكن أن نعّرف الكفاءة والعدالة دون أن نلجأ إىل مصفاة أخالقية ونظام للحوافز يضفي على إشباع احلاجات 
والتوزيع العادل للدخل والثروة قوة فاعلة، واعترب أن ذلك من مسؤولية النظم االقتصادية، وأن الرشد يكمن يف اعتماد 

 .(6)نظام اقتصادي حيقق ذلك

فقد تكلم عن أربعة عناصر للتنمية االقتصادية، وأشار إىل أن هذه العناصر ابرزة يف  عبد الرمحن يسرىأما 
معظم النظرايت التقليدية وأثبتت التجربة البشرية أمهيتها، وانقشها من منطلق إسالمي، فجعل صالحية املناخ االقتصادي 

لتكوين الرأمسايل، وأبْ َرَز العوامل املؤثرة فيه من وجهة واالجتماعي أوهلا ألمهيته. أما العنصر الثاين فيتمثل يف ارتفاع معدل ا
نظر إسالمية. أما الثالث فكان التقدم التكنولوجي وأتثريه على اإلنتاج، وأَتث ُّرَه ابلقيم اإلسالمية. أما العنصر األخري 

 . (7)فكان السوق، إذ تناول العوامل املؤثرة يف اتساعه داخلياً وخارجياً من وجهة نظر إسالمية

فقد اعترب أن التنمية يف املنهج االسالمي ال تقوم إال ابإلنسان، فهي تبدأ ابإلنسان  عبد احلميد الغزايلأما 
وتنتهي ابإلنسان، وأن اإلنسان الذي يقصده املنهج اإلسالمي هو اإلنسان احملرر من الظلم بشىت صوره، وهو احملرتم 

عز وجل وإفراده ابأللوهية والربوبية يرفعه إىل شرف العبودية هلل، وحيرره من  لذاتيته واملكرم آلدميته، فتوحيد اإلنسان هلل
كل عبودية لغريه، ولكي تتعمق احلرية يف نفس اإلنسان َضِمَن هللُا له رزقه وأجله، وقرن رزقه ابلعمل والسعي والضرب 

 .(8)يف األرض

مي على أهنا: "قيام اجملتمع ابستخدام املوارد عّرف التنمية مبفهومها اإلسال يوسف إبراهيم يوسفبينما جند أن 
املادية والبشرية اليت وضعها هللا تعاىل حتت تصرفه أفضل استخدام ممكن، يف ظل املعرفة الفنية السائدة، وتوزيع الناتج 

 . (9)مبا حيقق للناس حد الكفاية، املتناسب مع حجم الناتج، عبادًة هلل تعاىل، وقياماً مبهام اخلالفة"

 

،  2، العدد2، خورشيد أمحد، ترمجة رفيق املصري، )جدة: جملة أحباث االقتصاد اإلسالمي، جامعة امللك عبد العزيز، اجمللدالتنمية االقتصادية يف إطار إسالمي  )5(
 . 68، ص1985(،  75- 53ص

 . 37- 30، ص1996ان: املعهد العاملي للفكر اإلسالمي(،  ، حممد عمر شابرا، ترمجة: حممد زهري السمهوري، )عماإلسالم والتحدي االقتصادي  )6(

 وما بعدها.   15، ص1981، عبد الرمحن يسرى أمحد، )اإلسكندرية: مؤسسة شباب اجلامعة للنشر والتوزيع(،  التنمية االقتصادية واالجتماعية يف اإلسالمينظر:    )7(

 . 69- 61، ص1989(،  1يد الغزايل، )املنصورة: دار الوفاء،ط، عبد احلمحول املنهج اإلسالمي يف التنمية االقتصاديةينظر:    )8(
 . 397، يوسف إبراهيم يوسف، يف: أحباث ندوة إسهام الفكر اإلسالمي يف االقتصاد املعاصر، مرجع سابق، صاملنهج اإلسالمي يف التنمية. ينظر:  )9(
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من العرض السابق ملفهوم التنمية ومنهجيتها يف اقتصاد إسالمي جند أن معظم الباحثني قد حاول إعطاء مفهوم 
إسالمي للتنمية من خالل التأكيد على اهلوية اإلسالمية يف طرح املفهوم، فبينوا دور العقيدة اإلسالمية والشريعة 

تدلوا آبايت وأحاديث تدلل على أن الفالح ابلدنيا مرتبط ومقاصدها واألخالق يف حتقيق التنمية والوصول هلا، واس
، "فإذا كانت التنمية يف الدنيا فهي بعض اإلسالم، وإذا كانت يف احلياتني فهي (10)ابآلخرة، فال انفكاك بني احلياتني

، (12)ميةكما أن أفكار السابقني كان هلا نصيب من البحث واالستدالل على مفهوم إسالمي للتن(. 11)كل اإلسالم"
فكانت مصطلحات كالعمارة والعمران مرادفة ملصطلح التنمية ومعربة عنه يف أفكار السابقني عند الالحقني. وجتدر 

 اإلشارة هنا إىل املالحظات التالية:

يالحظ من اجتهادات الباحثني اعتمادهم على املفهوم التقليدي للتنمية يف صياغة مفهوم إسالمي، فاستبعدوا  .1
سالم وأقروا ما اتفق معه، "وكأهنم بعد أن اختاروا املبدأ الليربايل يريدون وضع املسحة اإلسالمية ما خالف اإل

عليه، لنرى اجلهود تنصرف بصفة عامة، إىل دراسة النظم املالية يف االقتصاد، كأمنا هي األمر األساسي يف 
 (.13)االقتصاد"

رص على تفعيل القيم واألخالق ليس مقتصراً على معامالت التأكيد على ضرورة اتصال احلياة الدنيا ابآلخرة، واحل .2
املسلم االقتصادية فحسب، بل هو ممتد ليشمل نواحي احلياة كلها، فهو منهج حياة يفرتض أن يعيشه االنسان 
املسلم يف أكله وشربه ولبسه وتعامله وحكمه، فهو الوضع الطبيعي ملن يود االستثمار حلياته األبدية، وليس أمراً 

 تصاً ابلتنمية وحدها، وال ينبغي التعويل عليه إلحداث التنمية.خم
لو نزلنا إىل أرض الواقع لوجدان أن األخالق والقيم اليت يُ َعوَُّل عليها يف تطبيق مفهوم التنمية ومنهجها غائبة عن  .3

يمه، بل لن جتد أذهان معظم الناس، بل جتد كثرياً من املسلمني ال يؤدون فرائض اإلسالم فضالً عن أخالقه وق 
من دول املسلمني من يطبق شريعة اإلسالم على ما أراد هللا. وبذلك سيكون تطبيق مفهوم التنمية من وجهة 

 نظر إسالمية أمراً صعباً، ورهناً بتطبيق الشريعة وحتسن األخالق. 
وعلى ذلك سيكون من األفضل اعتبار التنمية قضية فكرية فلسفية خيتلف مفهومها ابختالف الزمان واملكان،  .4

يراعى يف التنظري هلا البعد الثقايف ملتلقيها، وحُيكم على منهجها ابلصحة عند جناحه وقت النزول إىل ميدان 
ج، لكن يراعى يف صياغة أسسه العامة عقيدة العمل، ومنهج التنمية اإلسالمي ينبغي أن يكون كغريه من املناه

املسلمني وشريعتهم، ويرتك لالقتصاديني احلرية يف ترتيب السياسات االقتصادية مبا ال يتعارض مع هذه األسس، 

 

 . 14- 8، عبد الرمحن يسرى أمحد، مرجع سابق، صقتصادية واالجتماعية يف اإلسالمالتنمية االملزيد من التفصيل حول مفهوم التنمية يف آايت القرآن ينظر:    )10(
 . 313، ص2009( ،  2، رفيق يونس املصري، )دمشق: دار املكتيب، طحبوث يف االقتصاد اإلسالمي  )11(
،  1996(،  1، إبراهيم العسل، )بريوت: املؤسسة اجلامعية، طالتنمية يف اإلسالم مفاهيم مناهج وتطبيقاتملزيد من التفصيل حول التنمية يف أفكار السابقني ينظر:    )12(

 .118- 81ص
 . 10، ص2000، مالك بن نيب، )دمشق: دار الفكر(،  املسلم يف عامل االقتصاد  )13(
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لَيْخَترب الواقع العملي بعد ذلك صحتها من خطأها. وجدير ابلذكر هنا أن أايً من مناهج التنمية اإلسالمية مل 
 اقع التطبيق والعمل.ينزل إىل و 

 املطلب الثاين: أهداف التنمية االقتصادية وخصائصها من وجهة نظر اقتصادية إسالمية
يشري املفهوم التقليدي للتنمية إىل هدفني رئيسيني لعملية التنمية االقتصادية؛ األول يتعلق بتحسني مستوى 

 توزيع الدخل. ويرى د. حممد القري أن معظم الدخل الفردي احلقيقي، والثاين يتعلق بتحسني مستوى العدالة يف
األهداف اليت يتحدث عنها الكتاب املسلمون تنضوي حتت هذين اهلدفني، مع تقدمي بعضهم ألهداف جديدة خيتص 

        :(15). وقد أشار عبد السالم العبادي إىل جمموعة من األهداف وهي كالتايل(14)هبا اجملتمع اإلسالمي

املرافق االقتصادية اليت حتتاجها األمة؛ فاالقتصاد الذي يقوم يف اجملتمع اإلسالمي اقتصاد متنوع، تغطية مجيع  .1
 .يهدف إىل حتقيق الكفاية ألفراد اجملتمع من خالل االهتمام ابملشاريع االقتصادية الزراعية والصناعية والتجاريه

ضمان االجتماعي يف اإلسالم أسلوب استخدام هذه حتقيق احلياة الكرمية لكل فرد يف اجملتمع: إذ تقرر قواعد ال .2
املوارد يف أتمني احلياة الكرمية للناس، وتعترب الزكاة أهم هذه القواعد، مضافًا هلا نظام النفقات بني األقرابء، 

 وحق الفقراء يف الكفاية من أموال األغنياء أبكثر من الزكاة يف حال مل تف أموال الزكاة بذلك.
 األمة االقتصادية لتكون قادرة على الصمود يف وجه التحدايت.بناء قوة  .3
حتقيق العمالة الكاملة وتوفري فرص العمل للقادرين عليه، فتهدف التنمية االقتصادية يف اإلسالم إىل رفع إنتاجية  .4

سائل العمل، وحتسني كفاءة العمال وقدراهتم يف جمال اإلنتاج، عن طريق التعليم والتدريب واستخدام كل الو 
 املمكنة اليت تنتج إنتاجاً أكرب وأفضل.

 أن: (16)وأضاف خورشيد أمحد  

تنمية املوارد البشرية ينبغي أن تكون اهلدف األول لسياستنا التنموية، وهذا يتضمن: الرتبية وغرس القيم اإلجيابية،  .5
زمة لألنشطة املختلفة، وتنمية طبائع الناس وشخصياهتم، وتدريبهم وتعليمهم وتطويرهم لتحصيل املهارات الال

 ومسامهة مجهور الناس يف صنع القرارات، وخصوصاً ما تعلق منها ابلتنمية.
العمل على إجياد تنمية متوازنة: ويتم ذلك من خالل حتقيق التوازن بني خمتلف املناطق يف البلد الواحد، وخمتلف  .6

كل منطقة وقطاع، هو أساس التقدم، وهو   القطاعات االقتصادية فيه، فتحقيق الالمركزية يف االقتصاد، وتنمية
 مطلب عادل يشكل عالجاً ملا تعاين منه معظم البلدان اإلسالمية.

 

 . 355، ص1992، حممد علي القري، يف: أحباث ندوة إسهام الفكر اإلسالمي يف االقتصاد املعاصر، مرجع سابق،  املعاصرة يف التنميةاستعراض للكتاابت  ينظر:    )14(
،  1992، ، عبد السالم العبادي، يف: أحباث ندوة إسهام الفكر اإلسالمي يف االقتصاد املعاصر، مرجع سابق تعقيب على حبث: املنهج اإلسالمي يف التنميةينظر:  )15(

 .466- 462ص

 . 70- 68، خورشيد أمحد، مرجع سابق، صالتنمية االقتصادية يف إطار إسالميينظر:    )16(
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زايدة التكامل بني بلدان العامل اإلسالمي واحلد من تبعيتها لدول اخلارج، إذ أن حتويل تبعية الدول اإلسالمية  .7
وة، يعد مطلباً مباشراً بصفتنا أمة خليفة. فالدفاع إىل حالة من االستقالل االقتصادي واحرتام الذات وبناء الق

 عن العامل اإلسالمي واستقالليته، وسالم اجلنس البشري وصفاءه، أهداف ابرزة يف ختطيطنا التنموي.

أما فيما يتعلق ابخلصائص املميزة للتنمية االقتصادية من وجهة نظر إسالمية فقد عّد الباحثون جمموعة من اخلصائص 
 ا ابآليت:ميكن إمجاهل

تتميز التنمية االقتصادية من وجهة نظر اقتصادية إسالمية خباصية الشمول، إذ تتضمن األبعاد اخلُلقية والروحية  .1
واملادية معاً، فاملعنوي واملادي، واالقتصادي واالجتماعي، والروحي واجلسمي، ال ينفصل أحدمها عن اآلخر. 

متجهاً حنو اخللق، هادفاً إىل بلوغ الرفاه البشري حده األمثل، دون إغفال لتكون التنمية بذلك نشاطاً هادفاً 
 . (17)امتداده واتصاله ابحلياة اآلخرة بال تنازع بني احلياتني

 .(18)اإلنسان هو مركز اجلهد التنموي، وعلى ذلك فإن التنمية تكون له ولبيئته املادية واالجتماعية والثقافية .2
جهة نظر اقتصادية إسالمية تنمية مرتبطة ابألخالق، فالتنمية االقتصادية عملية معقدة التنمية االقتصادية من و  .3

  ومتعددة اجلوانب، متثل القيم األخالقية أحد جوانبها األساسية.

 املطلب الثالث: املنهج االقتصادي املعتمد يف حتقيق التنمية االقتصادية الفلسطينية
اقتصادي خاص هبا، ليكون دلياًل ومرشداً هلا يف رسم سياستها االقتصادية يف تسعى الدول عادة إىل تبين منهج  

طريقها حنو التنمية، تراعي يف اختياره أحوال الدولة االقتصادية وظروفها، فيكون عوانً هلا على التطور واالزدهار، فكانت 
من   21نون األساسي الفلسطيين يف املادة  السلطة الفلسطينية ممن اختار السري على مبادئ االقتصاد احلر، إذ أشار القا

 :(19)الباب الثاين إىل أن 

االقتصاد الفلسطيين يقوم على أساس مبادئ االقتصاد احلر، وجيوز للسلطة التنفيذية إنشاء شركات عامة  •
 تنظم بقانون.

 كفالة القانون حلرية ممارسة األنشطة االقتصادية. •
 حبكم قضائي.صون امللكية اخلاصة، وال مصادرة إال  •

لذا كانت اخلطط التنموية انبعة من مبادئ االقتصاد احلر ومرتكزة عليه، وظهر ذلك يف اخلطط التنموية اليت 
أعدهتا حكومة سالم فياض وأقرهتا إلحداث إصالحات شاملة يف االقتصاد الفلسطيين، فذكرت إحدى اخلطط التنموية 

 

 . 66، خورشيد أمحد، مرجع سابق، صالتنمية االقتصادية يف إطار إسالمي  )17(
  . 67- 66املرجع السابق، ص  )18(
، م                       ن خ                       الل ال                       رابط الت                       ايل:  12/7/2017، مت االط                       الع علي                       ه بت                       اري :  القااااااااااااااااااااااااانو  األساسااااااااااااااااااااااااي الفلسااااااااااااااااااااااااطيينينظ                       ر:    )19(

https://www.bal.ps/law/basic_law.pdf    . 

https://www.bal.ps/law/basic_law.pdf
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على خلق بيئة متّكن من نشوء سوق حرة مفتوحة، وأن  -امهايف حال قي-أن مؤسسات الدولة الفلسطينية ستعمل 
االقتصاد فيها سيكون مفتوحاً على االقتصادات األخرى يف أحناء العامل، فكانت احلكومة بعيدة عن التدخل يف الشؤون 

قالل املايل االقتصادية ومكتفية ابلعمل اإلداري، واإلدارة املالية للميزانية، وإنشاء نظام ضرييب جديد يضمن االست
مستقبالً، بل كانت برامج احلكومة وسياساهتا تتجه حنو تقدمي خدمات اإلغاثة على أمل التحول واالنتقال إىل جمال 

، ومل تعكس اخلطط االقتصادية أية مشاريع تعتين ابلصناعات اإلنتاجية ذات الطابع الثقيل، أو حىت دعماً (20)التنمية
 . للمشاريع املتوسطة أو الصغرية

من جهة أخرى ميكن القول أبن التسليم مبقولة أن االقتصاد الفلسطيين اقتصاد سوق حر أمر ينافيه الواقع؛ إذ 
يقتضي التعبري عن احلالة االقتصادية الفلسطينية أبهنا اقتصاد سوق حر السماح لكل الفواعل االقتصادية ابلتنافس احلر 

كومة، وهذا األمر ال يعرب عن احلالة احلقيقية للسوق يف فلسطني، يف االقتصاد، ضمن ما حيدده السوق دون تدخل من احل
 :(21)وذلك راجع لعدة أمور، منها

السوق الفلسطينية ليست حرة وهي موجودة يف صلب اقتصاد استعماري يتحكم بكل مدخالهتا وخمرجاهتا،  .1
عسكرية، األمر يضاف لذلك حالة تفكك وانفصال األسواق عن بعضها البعض بفعل حواجز االحتالل ال

 الذي أدى إىل أن تعمل قوى العرض والطلب يف سوق الضفة الغربية بشكل منفصل عن سوق قطاع غزة.
تتأثر قوى العرض والطلب وجهاز األسعار يف األراضي الفلسطينية مبثيالهتا يف اقتصاد االحتالل حبكم التبعية  .2

ميكانيكية السوق )جهاز الثمن( كأداة لتخصيص املوارد حمكومة أكثر املالية والنقدية والتجارية، وهذا يعين أن  
 لقوى العرض والطلب اخلارجية وليس احمللية.

السلطة الفلسطينية تنافست مع القطاع اخلاص الفلسطيين من خالل إجياد احتكارات، ووكاالت جتارية،  .3
 وأتسيس شركات خاصة يقوم عليها مسؤولون من السلطة. 

خلاص ابإلشراف على قطاعات سيادية كبرية من املفرتض أن تشرف عليها الدولة، كاالتصاالت قيام القطاع ا .4
 والكهرابء، والسوق املالية.

انتشار االحتكار القائم على سيطرة جمموعات رأمسالية لقطاعات أبكملها، دون السماح ابلتنافس احلر والذي  .5
 يعترب أحد أهم شروط اقتصاد السوق.

 

.  51، ص2011للبح     وث واالمن     اء(،  ، ص     بيح ص     بيح، )رام هللا: مرك     ز بيس     ان  مقااااااتلو التنمياااااة: بااااا  خرائاااااة التطبياااااق وعقائدياااااة اخلطاااااا  والتصاااااويرينظ     ر:    )20(
  .22-21ص  2008، وزارة التخطيط الفلسطينية،  2010  –  2008خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية  وينظر:  

سات االقتصاد  إدارة سيا. وينظر:  102، ص2010، أيلني كتاب وآخرون، )رام هللا: مركز بيسان للبحوث واإلمناء(،  وهم التنمية: يف نقد خطا  التنمية الفلسطيين  )21(
 . 30- 29، ص2013، االحتاد العام لنقاابت عمال فلسطني،  الكلي يف احلالة الفلسطينية ب  النمو وغيا  عدالة التوزيع
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اقتصاد السوق يتجه حنو تطوير بنيته التحتية كنتيجة لرغبته التوسعية، وهذا ما مل حيصل، إذ مت االكتفاء مبا هو  .6
موجود من ُبىًن حتتية، ومل يتم االستثمار فيها لعوائدها القليلة وبعيدة املدى، واجته االستثمار حنو القطاعات 

 املرحبة والسريعة. 

صاد السوق احلر على حتقيق أهداف التنمية االقتصادية أو االجتماعية، ولعله فمثل هكذا أمور لن تساعد اقت
وما يفرضه من إجراءات، وما أيخذ به من -من املمكن القول أبن متسك السلطة الفلسطينية هبذا املنهج االقتصادي 

السلطة سيادة منقوصة  انبع من اتفاقية أوسلو وما تبعها من اتفاقيات أعطت -حتليالت تفسر أسباب تراجع التنمية
وبعضاً من صالحيات الدولة، وأحيت اآلمال لدى رجاهلا حبل الدولتني، فكان النظام االقتصادي للسلطة حريصاً على 
حتييد االحتالل كاحتالل يف التحليالت اليت تُ َقدَّم لفهم التنمية االقتصادية الفلسطينية، ألسباب متعلقة ابآلمال املعقودة 

ل دولة للفلسطينيني كاملة السيادة والصالحيات، وأصبحت سياسات االحتالل وإجراءاته كاحلواجز على منح االحتال
ومصادرة األراضي واالقتحامات هي املتهمة إبعاقة التنمية، وليس االحتالل حبد ذاته وما حيدثه من تغيريات بنيوية يف 

تحضار مبادئ اقتصاد السوق احلر وتوجيهات اقتصاد فلسطني، مستغاًل قوته وتفوقه العسكري، وعلى ذلك فإن اس
املؤسسات الدولية، وإغفال االحتالل وأطماعه االستعمارية يف تفسري الرتاجع احلاصل للتنمية االقتصادية يف فلسطني، 

 أمر سيبتعد عن الواقع ابتعاد االحتالل عن إعطاء الفلسطينيني حقوقهم ودولتهم وأرضهم.

ي املعتمد يف حتقيق التنمية االقتصادية يف فلسطني يعتمد وبشكل صريح على وعلى هذا فإن املنهج االقتصاد
مبادئ اقتصاد السوق احلر، واليت نص القانون األساسي الفلسطيين على اتباعها؛ وهي مبادئ يف معظمها ال أتخذ 

)الفائدة(، وفرض الزكاة،  ابحلسبان جمموعة املبادئ اليت حتث الشريعة اإلسالمية على تطبيقها؛ كتحرمي االحتكار والراب
واحلرص على تقليل حاالت عدم املساواة بني الدخل والثروة. وبذلك فإن املنهج االقتصادي املعتمد يف فلسطني بعيد 

 كل البعد عن مفهوم التنمية ومنهجها من وجهة نظر اقتصادية إسالمية.

 لسطيين وقيدتهاملبحث الثاين: املسارات اليت رمست الواقع االقتصادي التنموي الف
أفرز االحتالل للفلسطينيني بعد اتفاقية أوسلو واقعاً جديداً متعلقاً ابقتصادهم، فبعد توقيع االتفاقية ُرسم لالقتصاد 
الفلسطيين صورة جديدة، فأوسدت مسؤوليته للسلطة الفلسطينية اليت ُخط هلا مسارات إجبارية لتخطَو عليها يف طريقها 

رز هذه املسارات مسار بروتوكول ابريس وما تضمنه من بنود متعلقة ابلتجارة والضرائب حنو خّط مالحمه، فكان أب
والعمالت وغريها ثّبتت التبعية للمحتل، ومسار املساعدات اخلارجية اليت مت ربطها مبطالب وأجندات سياسية. واملطلبان 

علت الوضع االقتصادي والتنموي الفلسطيين التاليان يوضحان طبيعة هذين املسارين وما أفرزاه من وقائع على األرض ج
    مقيداً واتبعاً للمال األجنيب وللقرار "اإلسرائيلي".
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 املطلب األول: مسار التنمية عرب بروتوكول ابريس
كان املفرتض من بروتوكول ابريس أن ينظم العالقات االقتصادية الفلسطينية مع دولة االحتالل، وحيدث هنوضاً 

الفلسطيين من خالل تفويض الفلسطينيني رسم سياساهتم االقتصادية، ووضع خططهم التنموية،  وتنمية يف االقتصاد
وإفساح اجملال هلم الختاذ قراراهتم االقتصادية، إال أن ما حدث كان عكس ذلك، إذ فرض االحتالل من خالل بروتوكول 

ابكاً ومندجماً معه يف كل تفاصيله، سواء تلك  ابريس واقعاً على األرض جعل من االقتصاد الفلسطيين اتبعاً له، بل ومتش
املتعلقة ابلضرائب ومقدارها وجبايتها، أو التجارة واملعابر والتحكم فيها، أو العمالت وتداوهلا، فظهرت مالمح هذه 
 التبعية يف كل جانب من جوانب احلياة االقتصادية الفلسطينية، وأصبح هذا الربوتوكول مقيدًا للسلطة الفلسطينية يف
رسم سياساهتا االقتصادية املناسبة، فال هامش هلم يف جمال السياسة املالية؛ فالضرائب بصفتها أحد أدوات هذه السياسة 
يتحكم االحتالل مبقدارها وجبايتها من خالل بنود اتفق عليها يف الربوتوكول، وكذلك األمر يف السياسة النقدية اليت 

التقليدي يف اقتصادايت الدول املستقلة، األمر الذي يضعف من كفاءة السياسة   تعاين من غياب للعملة الوطنية ولدورها
النقدية، ومن قدرهتا على احملافظة على استقرار نقدي، أما السياسة التجارية واليت من املفرتض أن ختدم املصاحل التجارية 

سًا لسياسة االحتالل التجارية، فكان الفلسطينية فقد كان للربوتوكول وبنوده دور أساسي يف حتجيمها وجعلها انعكا
نظام الضرائب الفلسطيين متطابقًا مع نظام االحتالل، وأقرب إىل احتاد مجركي يُفرض فيه على الواردات الفلسطينية  
ضرائب مماثلة لتلك املفروضة على بضائع االحتالل، ابستثناء قوائم سلعية مت االتفاق على استثنائها من السياسة اجلمركية 

، كما أن سيطرة االحتالل على املعابر واحلدود اخلارجية كرس االعتماد على مرافقه يف (B,A2,A1)حتالل وهي  لال
االسترياد والتصدير، ورفع كلفة التجارة الفلسطينية من خالل تعطيله وعرقلته إلجراءات االسترياد والتصدير، عرب التذرع 

ية. لُيوَصف هذا الربوتوكول أبنه "شبه احتاد مجركي" منقوص؛ الحنيازه ابالعتبارات األمنية أو ابلشروط الصحية والبيئ
ملصاحل االحتالل، واشتماله على استثناءات مفصلة على مقاسه، لذا فإن أفضل ما توصف به العالقة االقتصادية 

هي "احتاد اقتصادي " منقوص أيضاً، فعلى أرض الواقع  -(22)حسب اخلالدي-الفلسطينية الفعلية مع دولة االحتالل  
وضمن  ليس هناك ما بني النهر والبحر سوى نظام اقتصادي واحد، وهو نظام االحتالل التجاري والضرييب والنقدي.

إرشادية  بقدر ما هو وثيقة هذا الواقع القانوين والظرف امليداين الراهن، فإن بروتوكول ابريس ال يعترب عقداً بني طرفني
"إسرائيلية" لبعض االستثناءات املتعلقة أبنظمة "االحتاد االقتصادي" التجارية والضريبية، واملسموح اعتمادها لدى السلطة 

 الفلسطينية إذا رغبت بذلك. 

 

  من 15/7/2017، ومت االطالع عليه بتاري  20/10/2012، مقال نُشر يف موقع جدلية بتاري  2012، رجا اخلالدي، تساؤالت ال بد منها: اجلزء الثالث  )22(
 http://www.jadaliyya.com/pages/contributors/36188خالل الرابط التايل:  

http://www.jadaliyya.com/pages/contributors/36188
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وبذلك يتضح أن الربوتوكول قد ُصمم ومتت صياغته وفق رؤية االحتالل، ومبا ينسجم مع سياساته املتمثلة بعدم 
، وهو ما دعى إفرامي ليفي إىل القول أبن هذا االتفاق فُرض على الفلسطينيني (23)بنشوء اقتصاد فلسطيين مستقل  السماح

 .(24)الذين كانوا يتطلعون إىل اقتصاد مستقل، وساهم يف كثري من التشوهات اليت تعرض هلا االقتصاد الفلسطيين

 املطلب الثاين: مسار التنمية واملساعدات اخلارجية
، إذ عقد املاحنون 1993ت املساعدات اخلارجية ابلتدفق حنو السلطة الفلسطينية مع توقيع اتفاقية أوسلو عام  بدأ

مؤمترًا تعهدوا فيه بدفع مبالغ هلا؛ لتبدأ السلطة من خالهلا ببناء مؤسساهتا وتقوية اقتصادها. وحدد اجملتمعون يف هذا 
: دعم عملية السالم بني االحتالل (25)ن تقدميهم للمساعدات، أمههااملؤمتر مجلة من األهداف اليت يُرجى حتقيقها م

ومنظمة التحرير الفلسطينية من خالل دفع عجلة التنمية االقتصادية يف الضفة الغربية وقطاع غزة، وإزالة أسباب النزاع 
 والتوتر والعنف، وتشجيع اقتصادايت السوق، وترسي  عمل املؤسسات الدولية. 

مع هذه األهداف مرت مقادير الدعم بفرتات مد وجزر، خاضعة يف ذلك للظروف واألحوال لذلك وتوافقًا 
االقتصادية والسياسية، فلم تكن العالقة مع الدول املاحنة مثالية، فقد سادها التوتر يف كثري من األحيان، وُعرّب عنه 

لسلطة الفلسطينية الشديد عليها يف متويل عجز بتذبذب وتراجع يف املبالغ املمنوحة خالل األعوام األخرية، رغم اعتماد ا
 798بلغ ما قدمته الدول املاحنة للسلطة الفلسطينية    2015ميزانيتها ابعتبارها مصدراً رئيسياً لذلك، فمثاًل، يف العام 

مليون دوالر فقط لتمويل  89مليون دوالر لدعم ميزانية السلطة، وخصص  709مليون دوالر، ُخصص منها 
% من إمجايل املساعدات، ليتضح من ذلك اثنوية هدف متويل التنمية لدى مقدمي   12.5، أي ما نسبته  (26)التنمية

هذه املساعدات، وقلة املبالغ املوجهة حنو مشاريع تنموية. ورغم ذلك فقد تعرضت املساعدات لتعطيل كفاءهتا من قبل 
هذه املساعدات، واستهدافها بشكل مباشر، أو جعلها   االحتالل عرب تقويض األنشطة اإلنتاجية الفلسطينية اليت متوهلا

للتجميد واملنع من قبل  -أيضاً -غري قادرة على املنافسة من خالل رفع تكاليف اإلنتاج عليها. وتعرضت املساعدات 
 

اتفاقياااااة  ، نقله     ا الباح     ث ع     ن:  20/10/2012يف مقابل     ة بت     اري     -وزي     ر مالي     ة االح     تالل ال     ذي وق     ع عل     ى الربوتوك     ول-ه     ذا م     ا حت     دث ب     ه أفراه     ام ش     وحط    )23(
تح     دة للتج     ارة  ، األونكت     اد، )نيوي     ورك وجني     ف: م     ؤمتر األم     م امل: التزاماااااات إسااااارائيل ةااااااط التجاااااارة الفلساااااطينية2013تيساااااج التجاااااارة ملنظماااااة التجاااااارة العاملياااااة  

. لالط                                                                   الع عل                                                                   ى تفاص                                                                   يلها م                                                                   ن خ                                                                   الل ال                                                                   رابط:  7ص،  2015  والتنمي                                                                   ة(،
http://www.molad.org/en/articles/articlePrint.php?id=14   

ناصب هامة على مستوى التنسيق األمين مع السلطة الفلسطينية. نقل الباحث قوله عن: املصدر السابق،  إفرامي ليفي هو: مدير خمابرات االحتالل األسبق، شغل م )24(
economic-the-and-protocol-paris-n/articles/thehttp://www.molad.org/e-.لالطالع على التفاصيل من خالل الرابط: 7ص

for-implications   

، يونيو،  2، العدد12، عماد سعيد لبد، )غزة: جملة اجلامعة اإلسالمية، سلسلة الدراسات اإلنسانية، جملدةربة السلطة الفلسطينية يف استغالل املساعدات الدولية )25(
(،  2، عدانن العمد، ابسل العوراتين، )القدس: بكدار، طاالقتصاد الفلسطيين يف ظل املرحلة االنتقالية . نقلها املؤلف عن:470، ص2004(، 501- 467ص

 . 69- 68، ص1999
(26) Economic monitoring report to the Ad Hoc Liaison Committee meeting, World Bank, 19 
April,2016, p7, Available at: http://documents.worldbank.org/curated/en/474311473682340785/main-
report   

http://www.molad.org/en/articles/articlePrint.php?id=14
http://www.molad.org/en/articles/the-paris-protocol-and-the-economic-implications-for
http://www.molad.org/en/articles/the-paris-protocol-and-the-economic-implications-for
http://documents.worldbank.org/curated/en/474311473682340785/main-report
http://documents.worldbank.org/curated/en/474311473682340785/main-report
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املاحنني أنفسهم، يف ظل ظروف وأحداث طرأت على الساحة السياسية الفلسطينية ال تتفق مع آرائهم وتوجهاهتم 
سية، كما حصل عند فوز حركة محاس يف االنتخاابت التشريعية، وقيامهم مبقاطعة احلكومة اليت شكلتها، وتعليق السيا

املساعدات املقدمة هلا، إال إْن اعرتفت بشروط الرابعية الدولية، واليت أمهها االعرتاف بدولة االحتالل واالتفاقات املوقعة 
طالب مكتب ممثل املفوضية األوروبية لدى السلطة، َوَبنيَّ حدود دعمهم معه، ونبذ "العنف"، وقد َعرّب عن هذه امل

االقتصادي للفلسطينيني بقوله: "إن حجم الدعم االقتصادي للشعب الفلسطيين مرتبط ابلتقدم يف العملية السلمية بني 
دائرة أحباث الكونغرس، جاء فيه: أن يف تقرير صادر عن    -أيضاً -وُعرّب عن ذلك  .  (27)اجلانبني الفلسطيين واإلسرائيلي"

املساعدات األمريكية للفلسطينيني هتدف إىل تعزيز األولوايت الثالث للسياسة األمريكية، وهي: مكافحة "اإلرهاب" 
ومنعه أو التخفيف منه، وتشجيع االستقرار والتعايش السلمي مع "إسرائيل" للوصول حلل الدولتني، وتلبية احلاجات 

 . (28)اإلنسانية

إذن فاملساعدات من وجهة نظر املاحنني ما هي إال مثن مقابل أمن االحتالل، وخيار ُيسلك لتفعيل مسارات 
السالم معه، رغم علمهم ابملعيقات اليت يضعها االحتالل يف دواليب السالم، وليس أقلها التهام األرض وتوسيع 

على قيد احلياة، تؤدي التزاماهتا السياسية واألمنية  املستعمرات، فُتعطى املساعدات للفلسطينيني حىت تبقى سلطتهم
لدولة االحتالل، بغض النظر عن مسار التنمية االقتصادية وإىل أين يتجه، ويدلل على ذلك ختصيصهم املساعدات 

ئ ُيشّوش لدعم موازنة السلطة الفلسطينية بعيداً عن قضااي التنمية. فاألولوية لديهم لقضااي السياسة واألمن، ولو طرأ طار 
على هذه األولوايت، كفوز حركة محاس يف االنتخاابت التشريعية مثالً، فلن يرتددوا يف قطع املساعدات. وبذلك يتضح 
أهنا ليست مالذاً آمناً يُعتمد عليه يف تطوير االقتصاد وتنميته، وإمنا هي أداة ضغط ومساومة، وإيقافها ال حيتاج إال إىل 

أن يعملوا على  -بل الواجب-سياسية حلل القضية الفلسطينية، فاأَلْوىل ابلفلسطينيني معارضة أصحاهبا يف رؤاهم ال
تقليل اعتمادهم على املساعدات األجنبية، من خالل بناء قاعدهتم االقتصادية اخلاصة هبم، ورفضهم لالبتزازات األجنبية 

   اليت تقايضهم السالم ابالقتصاد.

 التنموي الفلسطيين يف ظل هذط القيوداملبحث الثالث: صورة الواقع  
ما زال الفلسطينيون يعانون من غياب أي حتسن ملحوظ يف واقع اقتصادهم، فرغم مرور ما يزيد على أربع 
وعشرين عامًا على اتفاقية أوسلو وملحقاهتا، إال أن االقتصاد الفلسطيين ما زال يعاين من تشوهات وعدم استقرار، 

 التالية:  ميكن توضيحها يف املطالب

 

(،  1، وليد عبد احلي، )بريوت: مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، طقضية الفلسطينية والوضع الدويل، ال2007التقرير االسرتاتيجي الفلسطيين لسنة  )27(
 . 21/9/2007. نقاًل عن: احلياة اجلديدة  253، ص2008

(28)  U.S. Foreign Aid to the Palestinians, Jim Zanotti, (Washington D.C: Congressional 
Research Service, 16 December, 2016), p1. available at:  
https://fas.org/sgp/crs/mideast/RS22967.pdf   

https://fas.org/sgp/crs/mideast/RS22967.pdf
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 املطلب األول: اقتصاد حر لكنه مشوط، وسلطة منقوصة السيادة
خيضع النظام االقتصادي الفلسطيين ملبادئ اقتصاد السوق احلر، واتضح هذا اخلضوع يف صياغة مواد كثرية يف 

س ومبادئ اقتصاد بروتوكول ابريس، خصوصاً تلك املتعلقة ابلتجارة وحريتها، ليتضح فيما بعد عدم مالئمة برتوكول ابري
السوق احلر للوضع االقتصادي الفلسطيين القائم، فربوتوكول ابريس منحاز يف مواده وبنوده لالحتالل، والوضع 
االقتصادي والسياسي على األرض الفلسطينية يواجه صعوابت مجة يف االستجابة لشروط ومتطلبات اقتصاد السوق 

 اة االقتصادية.احلر؛ نظراً لتحكم االحتالل بكل تفاصيل احلي

من الناحية األخرى؛ تعترب السيادة على األرض والسيطرة عليها، والتحكم بثرواهتا، ومعابرها، أمراً أساسياً ومعلوماً 
 -صاحبة سلطة وسيادة-من السيادة ابلضرورة، بل وشرطاً مسبقاً إلنعاش أي اقتصاد، فمن غري املعقول أن ترى دولًة 

 (29)وثرواهتا، إال يف احلالة الفلسطينية، فما زال األمر واقعاً ملموساً، فرغم القرارات الدولية  ممنوٌع عليها التصرف أبرضها
تتوخى منطقًة تعيش فيها دولتان،   -حتت مسمى حل الدولتني-اليت أكدت على رؤيٍة يُعطى فيها للفلسطينيني حقوقهم  

فرتض أن متهد مخس سنواهتا  االنتقالية ملرحلة االنتقال فلسطني و"إسرائيل". ورغم توقيع اتفاقية أوسلو واليت كان من امل
حنو الدولة والسيادة، إال أن الواقع حُيّدث بغري هذا، فاالحتالل عمل خالل الفرتة االنتقالية وما بعدها على ترسي  

يشتهم، فَ َفَصل سيطرته على األرض والثروات، وتعميق تبعية الفلسطينيني له يف اقتصادهم ويف معظم تفاصيل حياهتم ومع
املدن والقرى ابحلواجز العسكرية، وصادر األراضي، واقتلع األشجار، وزرع املستعمرات، وهدم البيوت، ليصبح قيام 

أمرًا من األمنيات. وتفصيل  -تتمتع ابلسيادة على األرض واملعابر والثروات-دولٍة فلسطينيٍة مستقلٍة ومتصلة جغرافيًا 
  ذلك يف النقطتني التاليتني:

% من أراضي الضفة الغربية ومنع التصرف فيها إال إبذن: تعترب السيطرة على املناطق  61احلجر على  •
املصنفة )ج( هي حُمَدٌِّد ملا إذا كانت السيادة على األرض تزدهر أو متوت، فهي ضمانة التواصل اجلغرايف بني 

احتياجات السكان االمنائية يف املناطق  أراضي الضفة الغربية، وهي أساسية لتوسيع البنية التحتية، وتلبية
( 2016 – 2014املصنفة )أ( و )ب(. وأكدت على هذا املعىن خطة التنمية الوطنية للفرتة ما بني )

% من مساحة الضفة الغربية، وهي مبثابة املخزون االقتصادي والتنموي   61ابلقول: أبن هذه املناطق تشكل  
. إال أنه ورغم هذه األمهية ما زالت السيطرة والسيادة عليها خاضعة (30)واالسرتاتيجي للدولة الفلسطينية

 

لس                  نة    1515(،  2002لس                  نة )  1397(،  1973لس                  نة )  338(،  1967لس                  نة )  242املتعلق                  ة ب                  ذلك ه                  ي:    القااااااااااااااااااارارات الدولياااااااااااااااااااة  )29(
(، ومب                      ادئ مدري                      د. مت االط                      الع عليه                      ا بت                      اري :  2009لس                      نة )  1860(،  2008لس                      نة )  1850(،  2004لس                      نة )  1544(،  2003)

 .  /http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions، من خالل الرابط:  29/7/2017

. مت االط        الع  35، ص2014، وزارة التخط        يط والتنمي        ة اإلداري        ة،  ، بناااااااااء الدولااااااااة وةساااااااايد الساااااااايادة2016-2014خطااااااااة التنميااااااااة الوطنيااااااااة  ينظ       ر:    )30(
 ، من خالل الرابط التايل:  29/7/2017عليها بتاري :  

http://www.palestineeconomy.ps/files/server/20151205153844-2.pdf  :وينظر .  Report on 

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/
http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/
http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/
http://www.palestineeconomy.ps/files/server/20151205153844-2.pdf
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لالحتالل، ويعمل على تكريسها من خالل مصادرة أراضيها لصاحل بناء املستعمرات وتوسعتها، وإسكان 
موقعاً، منها   425بلغ عدد املواقع االستعمارية يف أراضي الضفة الغربية    2016املستعمرين فيها، ففي العام  

 636452مستعمرة، ما بني مستعمرة وبؤرة استعمارية ومواقع أخرى، يف حني بلغ عدد املستعمرين   150
 268756مستعمرة، و  141(، لوجدان أن هناك  1993مستعمراً. ولو قاران ذلك بعام توقيع اتفاقية أوسلو )

ي مؤشراً يؤكد على تعط 2016و  1993. فالزايدة امللحوظة يف عدد املستعمرات بني عامي (31)مستعمراً 
عدم جدية االحتالل يف إعطاء الفلسطينيني حقوقهم وسيادهتم، وتوجهه حنو مزيد من السيطرة على األرض 

 وتوسعة املستعمرات وترسي  وجودها، وجتاهله لتوجهات فلسطينية ودولية تنادي حبل الدولتني.
نود اتفاقية أوسلو وملحقاهتا، واتفاق املعابر التحكم حبركة الفلسطينيني وتنقالهتم الداخلية واخلارجية: نصت ب •

على تنظيم حركة املرور والعبور والتجارة، بني األراضي الفلسطينية واألراضي احملتلة عام  (32)2005عام 
من جهة، ودوليت مصر واألردن من جهة اثنية، وكفلت هذه البنود حرية احلركة لألشخاص والبضائع   1948

ق الفلسطينية. رغم ذلك عمل االحتالل على تقييد حركة الفلسطينيني وإعاقة عرب احلدود وداخل املناط 
تنقالهتم الداخلية بني القرى واملدن واحملافظات، بواسطة شبكة من احلواجز الثابتة واملتنقلة، ابإلضافة إىل 

ابع لألمم املعيقات احملسوسة؛ كالكتل الرتابية ومكعبات اإلمسنت. فقد سجل مكتب الشؤون اإلنسانية الت
، وبلغ تعداد 2016حاجزًا وعائقًا على احلركة يف أراضي الضفة الغربية حىت هناية العام  572املتحدة 

، بينما ما زال (33)حاجزاً  98 -حسب مركز بتسيلم- 2017احلواجز الثابتة منها حىت هناية كانون الثاين 
للخارج فظل فيه الفلسطينيون خاضعون إلجراءات قطاع غزة قابعاً حتت احلصار ومعزوالً عن العامل. أما السفر  

االحتالل وأوامره، يتساوى يف ذلك الرئيس واملرؤوس، وبقي املنع املتعلق إبنشاء ميناء حبري قائماً، بعد تدمري 
املطار الدويل. األمر الذي انعكس سلبًا على احلياة االقتصادية الفلسطينية، فالعراقيل املفروضة على النقل 

 

 UNCTAD assistance to the Palestinian people: Developments in the economy of the 
Occupied Palestinian Territory, UNCTAD, (Geneva: United Nation, 15-26 September 
2014), p12.  

، ومت االطالع  2017، نشر يف نوفمرب 47، ص2017ملركزي لإلحصاء الفلسطيين،  ، اجلهاز ا2016املستعمرات اإلسرائيلية يف ئلسط : التقرير االحصائي السنوي ينظر:    )31(
يين  اجلهاز املركزي لإلحصاااااااء الفلسااااااط. وينظر:  http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2326.pdf، من خالل الرابط التايل:  1/4/2018عليه يف:  

، م                ن خ                الل ال                راب                ط ال                ت                ايل:  30/7/2017، مت االط                الع ع                ل                ي                ه ب                ت                اري                 : )املااااااااااااوقااااااااااااع اإللااااااااااااكاااااااااااارتوين(
http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/739/default.aspx  . 

بروتوكول ابريس االقتصاااااااااااادي: مراجعاة الواقع  ملزي د من املعلوم ات حول املواد املتن اول ة حلرك ة العبور واخلروج يف بروتوكول ابريس ومق ارنته ا ابلوض              ع الق ائم، ينظر:    )32(
 .  4- 3، ص2013، مرجع سابق،  التطبيقي

، نش         ر بتاري :  2017بتس         يلم،  –اإلس         رائيلي حلقوق اإلنس         ان يف األراض         ي احملتلة ، مركز املعلومات احلواجز: املعيقات احملساااااااوساااااااة والشاااااااوار  املمنوعةينظر:   )33(
دل ب             ت             اري              : 11/1/2016 ، م             ن خ             الل ال             راب             ط:  31/7/2017، ومت االط             الع ع             ل             ي             ه ب             ت             اري              : 1/2/2017، وع             ُ

http://www.btselem.org/arabic/freedom_of_movement/checkpoints_and_forbidden_roads  :حاياااااااة جمازأة: ناظارة  وي ن ظ ر
، ومت االطالع عليه  31/5/2017. نش      ر بتاري :8، ص2017األمم املتحدة،    –، مكتب تنس      يق الش      ؤون اإلنس      انية  2016عامة على األوضااااا  اإلنسااااانية يف عام  

   .  fault/files/fragmented_lives_2016_arabic.pdfhttps://www.ochaopt.org/sites/de، من خالل الرابط:  31/7/2017بتاري :  

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2326.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/739/default.aspx
http://www.btselem.org/arabic/freedom_of_movement/checkpoints_and_forbidden_roads
https://www.ochaopt.org/sites/default/files/fragmented_lives_2016_arabic.pdf
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لداخلي واخلارجي أثرت على حركة األشخاص والبضائع، وعزلت السوق احمللي عن العامل اخلارجي، والسفر ا
وزادت البطالة من خالل احلد من قدرة العمال على بلوغ أماكن عملهم وارتفاع تكاليف وصوهلم إليه، 

جع عن مشاريع واخنفاض جدوى مكاسبهم، كما سادت حالة من عدم اليقني لدى املنتجني دفعتهم إىل الرتا
 اقتصادية خوفاً من منع االحتالل تصدير خمرجاهتا أو وضعه معيقات تزيد من تكاليف إنتاجها.

 املطلب الثاين: منو متذبذ  وخاد  وتنمية مفقودة
( 2014( )2013( )2012( )2011( )2010لو تتبعنا نسب النمو يف الناتج احمللي اإلمجايل لألعوام )

( 4.1(، )3.4(، )0.2-(، )2.2(، )6.3(، )12.4(، )9.3لوجدانها ) -املثال على سبيل-( 2016( )2015)
وسيكتشف من خالهلا ضعف االقتصاد   على التوايل، فالناظر هلا سيالحظ مقدار التذبذب احلاصل فيها ارتفاعاً واخنفاضاً،

وإىل مقادير مساعدات املاحنني  وعدم استقراره الراجع يف معظمه إىل إجراءات االحتالل وقيوده وإغالقاته واعتداءاته،
 قلت أم كثرت أم ُمنعت.

لوجدان أن ذلك عائد إىل ارتفاع استثنائي يف نسبة النمو   2011عن سر ارتفاع نسبة النمو يف العام    -مثالً -فلو حبثنا  
 :(34)% يف الضفة الغربية؛ وذلك راجع إىل جمموعة من العوامل وهي5.2%، مقارنة مع 23يف قطاع غزة والبالغة 

 طفرة اإلنشاءات يف غزة واملمولة يف معظمها من املعوانت واملساعدات اخلارجية. •
 ختفيف القيود اليت تفرضها إسرائيل على دخول بعض املواد اخلام وبعض مواد البناء إىل قطاع غزة. •
 زايدة التجارة مع مصر عرب اإلنفاق. •

، لوجدان أن ذلك راجع إىل التدهور الكبري احلاصل يف 2014يف املقابل لو تتبعنا سبب اخنفاض النمو يف العام 
النشاط االقتصادي لقطاع غزة بسبب: احلصار اخلانق عليه، والعدوان "اإلسرائيلي" الذي أسفر عن تدمري البىن التحتية 

ولية ومواد البناء، واملنشآت الصناعية، وتوقف أنشطة االنشاءات نتيجة القيود اليت يفرضها االحتالل على دخول املواد األ
ابإلضافة إىل اخنفاض نسبة التجارة مع مصر من خالل األنفاق. فاخنفض نتيجة لذلك الناتج احمللي اإلمجايل يف القطاع 

، األمر الذي أدى يف احملصلة إىل اخنفاض نسبة (35)%5.1%، يف حني كان النمو يف الضفة الغربية بنسبة  15.2بنسبة  
 (.0.2-صبحت سالبة )النمو يف فلسطني إىل أن أ

أما عن كون النمو خادعاً؛ فإن ال ُمطّلع على ِنَسبه يف بعض األعوام تعطيه انطباعًا أبن االقتصاد يعيش حالة من 
االزدهار والتقدم، غري أن الواقع مغاير لذلك، فلو متعنا يف أسباب ارتفاعه لوجدانها راجعة إما إىل تدفق نسب أعلى من 

ل للضرائب الفلسطينية احملتجزة، أو إىل منو استثنائي يف قطاع غزة نتيجة دخول املساعدات الدولية، أو إىل تسليم االحتال
 

،  2012أاير    15. نش          ر بت          اري :  15، ص2012فلس          طني،    –، اجله          از املرك          زي لإلحص          اء الفلس          طيين، رام هللا  2011أداء االقتصاااااااااااد الفلسااااااااااطيين    )34(
 .  http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book1883.pdf، من خالل الرابط:  2/8/2017ومت االطالع عليه بتاري :  

 .13، ص2015، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين، مرجع سابق،  2014أداء االقتصاد الفلسطيين    )35(

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book1883.pdf
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عملت على حتريك عجلة اإلنتاج، وزادت من وترية األنشطة االقتصادية املتعلقة  -عرب املعابر أو األنفاق-مواد أولية له 
 إبعادة اإلعمار بعد احلرب والدمار، واملثال السابق يدلل على ذلك. 

يف قطاع غزة أو الضفة الغربية ال يعين حصول تقدم أو ازدهار، وهو ارتفاع  ارتفا  نسبة النموا فإن وعلى هذ 
ال يعكس احلالة املوجودة على أرض الواقع، فما زال الناس يف غزة حماصرون، ويعانون من الفقر والبطالة ونقص األدوية 

من الفقر والبطالة واحلواجز واإلغالقات واالقتحامات، كما   وانقطاع الكهرابء واملاء، وما زال أهل الضفة يعانون كذلك
ال يعين التحول من واقع أفضل إىل آخر أسوأ، وإمنا يعين التحول من واقع سيء إىل آخر أشد سوءاً؛  اخنفاضهاأن 

عن ويرجع ذلك إىل أن النمو يف معظم األحيان أييت بعد تدهور اقتصادي وتراجع يف القطاعات االقتصادية انتج 
احلروب واإلغالقات، أو قطع املساعدات، أو منع الضرائب، فإذا ما انعكس التدهور والرتاجع حتسناً، انعكست معه 
نسب النمو بشكل يعطي انطباعاً إجيابياً بلغة األرقام ال الواقع؛ فالواقع يتحدث عن توقف التدهور، واألرقام تتحدث 

 عن منو اقتصادي وتقدم وازدهار.    

هذا التذبذب يف النمو، وما ختفيه نسبه من تضليٍل ينكشُف ابالطالع على تفاصيل ارتفاعه واخنفاضه لذا فإن 
وحيثياهتما، لن يفضي إىل تنمية اقتصادية حقيقية، فالنمو يف املناطق الفلسطينية ما زال متفاواتً وغري موزع بشكل عادل 

 على نسب البطالة املرتفعة فيها، وخصوصاً يف قطاع غزة، فمثالً مل ينعكس إجياابً   -النسيب أحياانً -فيها، كما أن ارتفاعه  
(، 4.1(، )3.4(، )0.2-( بلغت نسب النمو يف األراضي الفلسطينية )2016( )2015( )2014يف األعوام )

 43.9( )2016( )2015( )2014إال أن نسب البطالة بقيت مرتفعة، فبلغت يف قطاع غزة يف ذات األعوام )
%(  لذات   18.3%( )  17.5%( )  18%(، على التوايل، بينما كانت يف الضفة الغربية )  %41.7( )  %41( )
، فلم ترتاجع البطالة ابالرتفاع املتواضع للنمو، الذي مل يكن  يف ارتفاعه جماراة للنمو السكاين املتزايد أيضاً، (36)األعوام  

حداث حالة تنموية فلسطينية، خصوصاً وأن مصدره أن يساهم  يف إ -إن بقيت مصادره على حاهلا-لذا ال ميكن له 
عائد يف قطاع غزة إىل مشاريع إعادة اإلعمار املعتمدة على املساعدات الدولية، بعيداً عن افتتاح مشاريع تنموية جديدة، 

-كالمها وعائد يف الضفة الغربية إىل اإلنفاق احلكومي املعتمد أيضًا على املساعدات الدولية مضافًا هلا الضرائب، و 
مصدران معرضان لالنقطاع، وخيضعان العتبارات خارج اإلرادة الفلسطينية. كما حيركان  -املساعدات والضرائب

قطاعات اقتصادية غري مؤثرة كقطاعي التجارة واخلدمات، بعيدًا عن القطاعات احليوية كالزراعة والصناعة واخلدمات 
 احلديثة.  

ٍة يف مصادره، وغياب للعدالة يف توزيعه على املناطق اجلغرافية، وخداع فضعف النمو وما يعانيه من تذبذٍب وقل
يف داللته، وغياب ألثره على نسب البطالة، كلها مظاهر تدلل على ضعف التنمية االقتصادية وهشاشتها، يضاف إىل 

 

،  2017أاير    16. ُنش          ر بت          اري :  18، ص0172فلس          طني،    –، اجله          از املرك          زي لإلحص          اء الفلس          طيين، رام هللا  2016أداء االقتصاااااااااااد الفلسااااااااااطيين    )36(
 .  http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2268.pdf، من خالل الرابط:  5/8/2017ومت االطالع عليه بتاري :  

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2268.pdf
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من األسر  %26.8، و2015% من األسر يف العام  27هذه املظاهر انعدام األمن الغذائي، الذي أصاب ما معدله 
مليون فلسطيين تقريبًا عانوا يف هذين العامني من مستوايت متوسطة إىل شديدة  1.6، مما يعين أن 2014يف العام 

من انعدام األمن الغذائي. وميثل هذا املعدل حتسنًا يف أوضاع انعدام األمن الغذائي مقارنة مبا كان عليه احلال يف عام 
% من األسر يف عام 15الفلسطينية غري آمنة غذائياً، يف حني كانت % من األسر 27.9عندما كانت  2013
 .(37)% صنفت على أهنا آمنة غذائياً 58.3تتمتع مبستوى متوسط من األمن الغذائي مقابل   2014

 املطلب الثالث: ضعف التجارة اخلارجية واستمرار العجز التجاري والتبعية
، خصوصاً امليزان التجاري، والذي (38)على ميزان املدفوعات ومكوانتهتساهم التجارة اخلارجية يف التأثري املباشر  

من خالل متغريات الواردات، مع  -يف احلالة الفلسطينية يف وقتها الراهن-تتحدد حتوالته حنو الفائض أو العجز 
يل القياسي . فرغم إثبات نتائج التحل(39)اضطالع الصادرات بدور اثنوي؛ نظرًا لضآلة حجمها مقارنة ابلواردات

إلحدى الدراسات الفلسطينية وجود عالقة إجيابية بني منو الصادرات، ومعدل منو الناتج احمللي اإلمجايل الفلسطيين، 
وأتكيدها على وجوب توجيه السياسات االقتصادية الفلسطينية حنو تعزيز هذه العالقة؛ ملا هلا من أثر مهم يف مسرية 

لصادرات الفلسطينية ما زالت تعاين ضعفاً كبرياً جيعل من تراجعها سبباً رئيسياً ومباشراً ، إال أن ا(40)التنمية االقتصادية
لوجدانه قد سجل عجزاً   2016و  2015للعجز التجاري. ولو حتدثنا بلغة األرقام عن واقع امليزان التجاري يف عامي  

% من الناتج احمللي 40.8 ، أي ما نسبته2015مليون دوالر )عجز سلع وخدمات( يف العام  5178.7بقيمة 
مليون دوالر، أي ما  5170.5ووصل إىل  2016اإلمجايل اإلمسي هلذا العام، يف املقابل اخنفض العجز يف العام 

 

  األسر القادرة على أتمني استهالك غذائي كاف دون احلاجة إىل استخدام اسرتاتيجيات التكيف واملواجهة، مع القدرة على أتمني االحتياجات أسر آمنة غذائيًا: )37(
غذاء، واألسر اليت لديها  األسر اليت تواجه خطر عدم القدرة على احلفاظ على استهالك ما يكفي من ال أسر آمنة غذائيًا بشكل جزئي:الضرورية الغذائية وغري الغذائية. 

األسر اليت تواجه صعوابت يف توفري كمية أو   أسر تعاين انعدام األمن الغذائي بدرجة متوسطة:موارد مالية كافية ولكنها ال تستطيع توفري نظام غذائي ابملستوى املقبول. 
أسر تعاين   ما تلجأ إىل اسرتاتيجيات التكيف واملواجهة لتأمني احتياجات الغذاء الضرورية.نوعية الطعام املستهلك، وذلك بسبب حمدودية املوارد املالية، وهذه األسر غالباً 

نشرة  األسر اليت تعاين فجوة استهالك كبرية وال تستطيع يف نفس الوقت ردم هذه الفجوة من خالل سبل التقنني أو آليات التكيف. ينظر:    انعدام األمن الغذائي الشديد:
 .3- 2(، ص2016، شتاء  15ماس، العدد    –، )القدس ورام هللا: معهد أحباث السياسات االقتصادية الفلسطيين  (2016األمن الغذائي )

مسية، وحتديد القدرة التنافسية  ميزان املدفوعات: أحد أهم األدوات اليت تقيس أداء االقتصاد احمللي مع العامل اخلارجي، إضافة إىل قياس حجم االحتياطات األجنبية الر  )38(
احلساب اجلاري، وينقسم إىل: امليزان التجاري، ميزان الدخل، ميزان التحويالت اجلارية.    - 1لدول مقارنة ابلدول األخرى. ويتكون هيكل ميزان املدفوعات الفلسطيين من:  ل
، ومت االطالع عليه بتاري   2016متوز  . نُشر يف40، ص2016، سلطة النقد الفلسطينية، 2015التقرير السنوي لعام احلساب الرأمسايل واملايل. ينظر:  - 2
 eg/publications/annualreports.aspx-http://www.pma.ps/ar، من خالل الرابط التايل:  12/8/2017

)نيويورك وجنيف: مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية،  ، األونكتاد، الفلسطيين: حنو االنتعاش االقتصادي وتكوين الدولةإعادة بناء قطا  سلع التبادل التجاري  )39(
، من خالل الرابط:  12/8/2017مت االطالع عليه بتاري :  .10، ص2011وحدة مساعدة الشعب الفلسطيين(، 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/gdsapp2010d1_ar.pdf 
، عمر حممود أبو عيدة، )غزة: جملة جامعة األزهر، سلسلة  ( 2011-1994أداء الصادارت الفلسطينية وأثرها على النمو االقتصادي: دارسة قياسية للفرتة )  )40(

 . 367، ص2013(،  376- 347، ص1، العدد15العلوم اإلنسانية، اجمللد  

http://www.pma.ps/ar-eg/publications/annualreports.aspx
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/gdsapp2010d1_ar.pdf
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. وعادة ما يرتبط العجز يف امليزان التجاري يف احلالة الفلسطينية (41)% من الناتج احمللي اإلمجايل اإلمسي38.5نسبته  
مليون دوالر، بينما سجل   4300.4مبا قيمته    2015يف ميزان السلع، إذ سجل عجزاً يف العام    ابلعجز الكبري واملزمن

 .(42)مليون دوالر 4282.1عجزاً مبا قيمته    2016يف العام  

ويرجع االهتمام بفائض/ عجز امليزان التجاري، إىل أمهيته الكبرية عند حتليل احلساب اجلاري، ابعتباره املكون 
واملسبب الرئيس لعجز احلساب اجلاري )يكاد يصل إىل نصف الناتج احمللي اإلمجايل ابملتوسط(، إذ يعد هذا األهم 

العجز كاشفًا ملواطن الضعف يف االقتصاد، وملدى قصور الطاقات اإلنتاجية يف تلبية احتياجاته اليت تسد من خالل 
مل القطاعني العام واخلاص الفلسطيين. ليؤكد وجوده االسترياد، خاصة تلك املتعلقة ابلطلب االستهالكي، ومبا يش

على عدم وجود سياسة جتارية واضحة املعامل مبنية على تعزيز الصادرات وتطوير القطاعات املرتبطة هبا، ومن مث زايدة 
ده قيمة السلع واخلدمات املستوردة مقارنة بقيمة الصادرات، ويف ذلك إشارة إىل أن االقتصاد ال يعتمد على موار 

الذاتية، كما أن يف استمرار العجز وارتفاعه داللة على احتمال اخنفاض اإلنتاجية وارتفاع معدالت البطالة اليت تنعكس 
 .(43)بشكل سليب على االقتصاد

لوجدان أن غالبيتها   2016يف العام    اةاط الصادرات السلعية الفلسطينية وهيكلها من جهة أخرى لو نظران إىل  
متجه حنو سوق دولة االحتالل، نظراً لالرتباط املباشر بينه وبني السوق الفلسطيين، إذ تشري اإلحصاءات إىل استحواذ 

% 3.5% إىل العامل العريب، و12% من إمجايل الصادرات الفلسطينية، مقابل 84.5سوق دولة االحتالل على حنو 
ة العامل. أما هيكلها فيشري إىل أن جمموعة املصنوعات األساسية )مصنوعات خشبية وورقية ومعدنية، فقط تتجه إىل بقي

% من حجم 33.4ومنسوجات، وغريها( قد حظيت ابلنصيب األكرب من الصادرات السلعية، إذ شكلت ما نسبته 
%، مث األغذية واحليواانت 22.9سبة  الصادرات، تلتها جمموعة املصنوعات املتنوعة )أاثث، مالبس، أحذية، وغريها( بن 

%، إضافة إىل جمموعة 5%، واملواد الكيماوية بنسبة 10.6%، أما املواد اخلام عدا الوقود فبلغت 16.2احلية بنسبة 
 .(44)% من إمجايل الصادرات السلعية7%، بينما شكلت الصادرات األخرى حوايل 5املشروابت والتبغ بنسبة 

% من إمجايل الواردات، 69من دولة االحتالل يف نفس العام ما نسبته    ت السلعيةالواردايف املقابل شكلت  
% فقط من 5.2%، والعامل العريب على 12.7%، وتركيا والصني بنسبة 11.8فيما حظي االحتاد األورويب بنحو 

% من 1.3  إمجايل الواردات السلعية الفلسطينية، بينما حظيت بقية الدول اليت تربطها عالقة جتارية مع فلسطني على

 

(  2016. وينظر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين )29، ص2017، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين، مرجع سابق،  2016أداء االقتصاد الفلسطيين  ينظر:    (41)
 . 29، مرجع سابق، ص5201أداء االقتصاد الفلسطيين  ،  
 . 30املرجع السابق، ص  )42(

 . 40، مرجع سابق، ص2016، سلطة النقد الفلسطينية،  2015التقرير السنوي لعام    )43(
، من خالل الرابط التايل:  2/2018/ 4، ومت االطالع عليه بتاري :  2017. نُشر يف متوز  39، ص2017سلطة النقد الفلسطينية،    ،2016التقرير السنوي لعام    )44(

eg/publications/annualreports.aspx-http://www.pma.ps/ar 

http://www.pma.ps/ar-eg/publications/annualreports.aspx
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فقد استحوذت جمموعة الوقود املعدين )الطاقة( على املرتبة األوىل فيه، وبنسبة   هيكلهاإمجايل الواردات السلعية. أما 
%، أما جمموعة املصنوعات 20.5% من حجم الواردات، تلتها جمموعة األغذية واحليواانت احلية بنسبة 29.4

%، أما جمموعة 13.2جمموعة املكائن ومعدات النقل بنسبة %، فيما حظيت 16.3األساسية، فشكلت ما نسبته 
% على 4.4%، و5%، وبلغت نسبة املصنوعات املتنوعة واملشروابت والتبغ  9.7املواد الكيماوية فشكلت ما نسبته  

 .(45)% من إمجايل الواردات  1.5التوايل، بينما استحوذت بقية الواردات على  

 زان التجاري ميكن تسجيل املالحظات التالية:بعد العرض السابق لبعض بياانت املي

جتارية مع تشري ضخامة العجز التجاري الفلسطيين إىل أن بروتوكول ابريس وما تبعه من اتفاقات وشراكات  •
دول عربية وغري عربية، مل ينجح يف زايدة حجم الصادرات إىل السوق العاملي، أو احلد من تركيزها مع دولة 

س كرس الربوتوكول استغالل االحتالل لبنود االتفاق يف احتكار االقتصاد والتجارة االحتالل، بل على العك
 .(46)الفلسطينية، ويف منع أي تعديل عليه مبا خيدم تطور االقتصاد الفلسطيين

تنتهي معظم املساعدات الدولية يف اقتصاد االحتالل لتمّول فائضه التجاري وتزيده على حساب العجز  •
، وبعبارة أخرى، ُتستخدم أموال املعونة لشراء السلع واخلدمات من سوق االحتالل وشركاته التجاري الفلسطيين

بدل استغالهلا يف السوق الفلسطيين وتعزيز مشاريعه وشركاته مبا خيدم امليزان التجاري الفلسطيين. وأشار إىل 
التجاري بني األراضي الفلسطينية ( يف دراسته اليت تناولت العالقة بني العجز Tillekensذلك تيليكنز )

ودولة االحتالل من جهة، واملساعدات الدولية لألراضي الفلسطينية من جهة أخرى، إذ وجد يف دراسته 
٪ بني املساعدات املقدمة لألراضي الفلسطينية احملتلة واالختالل التجاري بني األراضي 71ارتباطًا بقوة 

 . (47)الفلسطينية ودولة االحتالل
نوعية املواد املستوردة إىل مدى درجة ارتباط االقتصاد وتبعيته للخارج، وتكشف كذلك عن طبيعة تشري  •

يُظهر عدم القدرة على توفري األمن الغذائي، واسترياد   -مثالً -اهليكل اإلنتاجي له، فاسترياد املواد الغذائية 
الصناعة، وهذا مما ينطبق على احلالة اآلالت واملعدات وعدم القدرة على توفري الطاقة، يدالن على قصور يف  

 .(48)الفلسطينية عند استعراض هيكل الصادرات والواردات
ُتظهر اإلحصاءات املتعلقة مبصادر الواردات واجتاهات الصادرات تبعية كبرية لالحتالل، إذ ما زال االعتماد  •

وغري متكافئة معها، ويدلل على التجاري واالقتصادي على دولة االحتالل مستمراً، وما زالت التجارة مشوهة  
ذلك العجُز الكبرُي يف امليزان التجاري معها. ولتصحيح هذا العجز وهذا اخللل، فال بد من إعادة بناء القاعدة 

 

  .42- 41املرجع السابق، ص  )45(
 . 43املرجع السابق، ص  )46(

(47)  How Much International Aid to Palestinians Ends Up in the Israeli Economy?, Shir 
Hever, (Aid Watch Palestine, September 2015), p2.                                                                                               

 . 41، ص2016، سلطة النقد الفلسطينية، مرجع سابق، 2015التقرير السنوي لعام    )48(



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 4, 2018           

 
 235 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

اإلنتاجية الفلسطينية مبا خيدم رفع القدرة التصديرية، وتعزيز إجياد بدائل لواردات السلع "اإلسرائيلية" لالستغناء 
أنه ومن خالل التحليل التجرييب فباإلمكان إنتاج   يعزز ذلك ما أشارت إليه دراسٌة لألونكتادعنها ما أمكن. و 

بعض الواردات حمليًا وبشكل كفؤ؛ كاألغذية، واحليواانت احلية، واملشروابت اخلفيفة، والتبغ، واملواد اخلام، 
عن إمكانية أن يُنتج  -أيضاً - واحليواانت، واخلضروات، واملنتجات املصنَّعة، واآلالت واملعدات. وحتدثت

االقتصاد وُيصدر منتجات معينة من األغذية واحليواانت احلية، واملواد اخلام )احلجر والرخام(، والزيوت احليوانية 
 .(49)والنباتية )زيت الزيتون(، واملنتجات املصنَّعة )منسوجات، مالبس، أحذية، أاثث(

األهم املتحكم يف التجارة الفلسطينية، إذ تؤدي احلواجز اليت  تعترب سياسة اإلغالق "اإلسرائيلية" العامل •
تفرضها دولة االحتالل إىل احلد من الصادرات الفلسطينية، وزايدة الواردات يف الوقت نفسه ليرتتب على 
ذلك إحداث عجز يف امليزان التجاري، إال أن رفع القيود واملعيقات وإجياد ظروف جتارية حرة وطبيعية 

%، يف حني 50نوعاً ما، سيهبط ابلواردات الفلسطينية القادمة من دولة االحتالل بنسبة تصل إىل  ومتكافئة  
ارتفاع قيمة صادرات األغذية  -على سبيل املثال-%، وسيكون 30ترتفع الصادرات بنسبة تصل إىل 

 .(50)سطمليون دوالر أمريكي يف املتو   ٧٠واحليواانت احلية، واملنتجات املصنعة، مبقدار يصل إىل 

 خامتة
أن املنهج االقتصادي املعتمد يف حتقيق التنمية االقتصادية  أظهر استعراض واقع التنمية االقتصادية يف فلسطني

فيها يعتمد وبشكل صريح على مبادئ اقتصاد السوق احلر، وهو منهج بعيد كل البعد عن مفهوم التنمية ومنهجها من 
وظهر ذلك يف   حمكومة ابالحتالل واتفاقياته االقتصادية،وجهة نظر اقتصادية إسالمية. كما تبني أن التنمية االقتصادية  

بنود بروتوكول ابريس االقتصادي اليت ُصمَِّمت لتلبية االحتياجات االقتصادية واألمنية لدولة االحتالل، وإلعاقة أي 
 جهد اقتصادي ميكن أن يتم يف األراضي الفلسطينية.

االعتماد يف حتقيق التنمية إذ ترتب على هذه االتفاقية ارهتان االقتصاد الفلسطيين لدولة االحتالل، كما أصبح 
االقتصادية على املساعدات اخلارجية، فازداد االقتصاد يف ظلهما )الربوتوكول واملساعدات( تبعية وتشوهاً، وأصبح النمو 
فيه متذبذابً وخادعاً وال يعرب عن حقيقة االقتصاد، وفُقدت التنمية، وضعفت التجارة اخلارجية، واستمر العجز التجاري، 

-اع اخلدمات التقليدي على القطاعات االقتصادية األخرى، وتبني ضعف مسامهة قطاع الوساطة املالية وسيطر قط
يف الناتج احمللي اإلمجايل، واتضح ضعف املصارف اإلسالمية يف هذه املسامهة، ليعطي  -ابعتباره من أنشطة اخلدمات

ًا متقنة، وجهودًا حثيثة تتغلب على معيقات ذلك انطباعًا بفقدان التنمية االقتصادية، األمر الذي يتطلب خطط
 االحتالل، وتنتشل االقتصاد من غرقه لتضعه على املسار الصحيح.

 

 .49، 46، ص  2011، مرجع سابق،  ، األونكتادالتبادل التجاري الفلسطيين: حنو االنتعاش االقتصادي وتكوين الدولةإعادة بناء قطا  سلع   )49(
 . 48،  45املرجع السابق، ص  )50(
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 التوصيات
 ضرورة إعادة النظر يف اتفاقية ابريس االقتصادية أو تعديل بنودها مبا خيدم االقتصاد الفلسطيين. .1
و مشاريع تنموية؛ ومنها زايدة االهتمام ابملصارف ضرورة االعتماد على الذات يف توفري موارد حملية لتوجيهها حن .2

 .خصوصاً اإلسالمية منها
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