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ص التَّنفيذّي الُملخَّ
للسلطة  العامة  املالية  أزمة  فيه  تتفاقُم  أخذت  أيلول 2012، في وقت   / يعقد في سبتمبر  الذي  االرتباط اخلاصة،  اجتماع جلنة  يأتي 
الفلسطينية، بالّتزامن مع ظهور عالمات مثيرة للقلق تدلُّ على تباطؤ وتيرة الّنمو االقتصادي، وتَقلّص دعم املانحني للسلطة، وتوافر آفاق 

إيجابية ضئيلة على صعيد البيئة السياسية األوسع نطاقاً� 

تَبذُل السلطة الفلسطينية جهوداً جديرًة بالّثقة بها وتهدف إلى معاجلة أزمة املالية العامة واالستمرار في بناء املؤسسات� وبالفعل، فقد 
حتّدث البنك الدولي في هذا املنتدى، في تقرير له قبل عاٍم مضى، عن تقييمه للجهود التي تبذلها السلطة الفلسطينية على صعيد بناء 
من  غيرها  وفي  املنطقة  هذه  في  األخرى  البلدان  مؤسسات  مع  إيجاباً  تتقارن  الفلسطينية  العامة  “املؤسسات  أّن  ُمالحظاً  املؤسسات، 
مناطق العالم، في املجاالت التي تعتبر فيها فّعالية األداء احلكومي هي األكثر أهميًة، وهذه املجاالت هي: األمن والعدالة، وإدارة اإليرادات 
الٌة بصورة  فعَّ  ���  “ الفلسطينية  السلطة  أّن مؤسسات  أيضاً  الّتقرير  ذلك  وتقدمي اخلدمات”� والحظ  االقتصادية،  والّتنمية  والّنفقات، 
معقولة، سواءٌ أكان ذلك  حسب أّي معيار ُمطلق قد يتوافر، أم كان حسب املقارنة مع البلدان األخرى بصفة خاصة، في هذه املنطقة أو في 
أّي منطقة أخرى من العالم”� إّن التقييم املؤّسسي الذي أُجري قبل عام مضى ما يزال صاحلاً للتطبيق في الوقت احلاضر� غير أّن ذلك 
الّتقرير أيضاً حّذر من احلاجة إلى حتقيق منّو اقتصادي مستدام يُحّركه ويقوده االستثمار في القطاع اخلاص الفلسطيني� وهذه القضية 

هي بؤرة التركيز في هذا الّتقرير� 

لطة الفلسطينية وضعاً خطيراً جداً في ماليتها العامة مع ارتفاع عجز املوازنة عن املستوى املتوّقع له، واستمرار الدعم اخلارجي  تُواجه السُّ
ين املستحق للقطاع املصرفي احمللي حّده األعلى تقريباً، ومن غير احمُلتمل أن  للموازنة في االنخفاض في الوقت ذاته� كذلك فقد بلغ الدَّ

حتصل السلطة الفلسطينية على املزيد من اإلئتمانات من القطاع اخلاص في وقت قريب نظراً للمستوى احلالي املرتفع للمتأخرات� 

ومن الضروري، بناًء على ذلك، أْن يستمّر املانحون في دعمهم ملوازنة السلطة الفلسطينية، وأْن تَستمَر السلطة الفلسطينية في املُضي ُقُدماً 
في تنفيذ اإلصالحات األساسية لرفع مستوى حتصيل اإليرادات احمللية وملراقبة اإلنفاق� ومع ذلك، وحّتى في ظّل اّتخاذ هذه الّتدابير، فإّن 
اآلفاق احلقيقّية للّتقّدم على مساٍر يّتجه نحو حتقيق منو اقتصادي فلسطيني مستدام سوف ينطوي على الّتحّديات في ظّل غياب تغييرات 
أساسية كبيرة تُزيل العوائق الناجتة عن فصل املناطق الفلسطينية وعزلها عن بعضها بعضاً� إّنها ملعّوقات تَُقّيُد االستثمار، وترفع التكاليف، 

وتُعيق الّترابط االقتصادي� 

حجم  زيادة  على  يعتمد  الفلسطينية  املناطق  في  النمو  استدامة  فإّن  الّسابقة،  الدولي  البنك  تقارير  في  وتكراراً  مراراً  ذكره  ورد  وكما 
احمُلتمل  االستثمار  اعتراض سبيل  في  تستمر  اإلسرائيلية1  تفرضها احلكومة  التي  الّنافذة  القيود  أّن  َغيَْر  القطاع اخلاص�  استثمارات 
من  )ج(”  “للمنطقة  العزل اجلغرافي  استمراُر  ويفرض  املُستدام�  االقتصادي  النمو  وجه  الكبرى في  العقبة  وتظّل  القطاع اخلاص،  في 
الضفة الغربية َقيْداً ُملزماً على النمو االقتصادي احلقيقي جديراً باالعتبار، باعتباره عنصراً أساسياً من عناصر دعم الدولة الفلسطينية 
املستقبلية )تعتبر اّتفاقات أُوسلو “املنطقة )ج(” أحد الّترتيبات املؤّقتة(� وباعتبار املنطقة )ج( األرَض الوحيدة املتواصلة اجلوار في الضفة 
الغربية، والتي تربط بني 227 منطقة جغرافية منفصلة )املنطقتان “أ” و “ب”(، فإّن أهمية هذه املنطقة هي العنصر األساس في الّترابط 
االقتصادي، وهي املساحُة األكثر وفرًة وغنًى باملوارد في الضفة الغربية؛ فهي تكنز ُجلَّ املوارد املائية، واألراضي الزراعية، واملوارد الطبيعية 

واالحتياطي من األراضي في الضفة الغربية، التي توّفر أساساً اقتصادياً لتحقيق النمو في القطاعت األساسية من االقتصاد�

ويُوّضُح الّتحليُل األولي، الذي أُجرَي في عدد من القطاعات التي يُحتمُل أن تكون مربحًة اقتصادياً، الطرَق التي يُعيُق بوساطتها النظام 
احلالي للقيود التي تفرضها إسرائيل، املاّدية منها واإلدارية، أو التي مينع باستخدامها حتقيق االستثمار في القطاع اخلاص الفلسطيني� 
فالّتحليل يُبرُز مجموعًة كبيرًة من الّتحّديات التي مُيكن معاجلتها، سواءٌ ما يتعلّق منها بالوصول إلى األراضي واملياه، أم بالقضايا التنظيمية 

واإلجرائية، فضاًل عن احلواجز املادية البارزة للعيان بصورة متكررة كثيراً�

ولكي يكون الّدعُم املالي املستمر من جانب مجتمع املانحني وتكون زيادةُ حجم اجلهود اإلصالحية التي تبذلها السلطة الفلسطينية فّعالًة 
ومؤّثرًة كلها متاماً، فإّن ذلك الّدعم وتلك اجلهود يجب أْن تُصاحبها وتتضافَر معها أعماٌل تقوم بها حكومة إسرائيل لكي تُيّسر، إلى حدٍّ 
كبير، العقبات املتبقية التي متنع، في الوقت الّراهن، القطاع اخلاص الفلسطيني من أن يُصبَح احمُلّرك احلقيقي للنمو املستدام، باعتباره 

احلّل متوسط املدى الوحيد للخروج من أزمة املالية العامة املتطاولة األمد� 

تُورد احلكومة اإلسرائيلية بواعث قلق أمنية جّمة تُقّيد قدرتها على االستمرار في تيسير القيود املفروضة على الضفة الغربية وقطاع غزة أو رفعها�   1
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الّتطورات االقتصادية. 1
النمو � 1 معدل  أّن  إلى  التقديرات  وتشير  األول من عام 2012.  الربع  الغربية وقطاع غزة خالل  الضفة  االقتصادي في  النمو  تباطأ 

احلقيقي قد بلغ نسبة 5.6 في املئة1؛ منخفضاً إلى أكثر من ثالث نقاط مئوية عن مستوى رقم النمو االقتصادي الذي حتّقق في 
الربع األول من عام 2011، وإلى حوالي واحد في املئة عن الّتنّبؤات بشأن هذا النمو، التي وردت في املوازنة التقديرية السلطة 
الفلسطينية� ويُعزى هذا الّتراجع في النمو إلى حدوث تباطؤ رئيس للنمو في قطاع غزة، حيث انخفض النمو احلقيقي من نسبة 
21.3 في املئة إلى نسبة 6 في املئة على أساس الّتغّير املُقاَرن من سنة إلى أخرى� أما في الضفة الغربية، فإّن النشاط االقتصادي في 
الربع األول من عام 2012 لم يتغّير على نطاق واسع عن مستواه في عام 2011، وكانت نسبة النمو احلقيقي للناجت احمللي اإلجمالي 
5.4 في املئة� ويستمر النمو االقتصادي في املناطق الفلسطينية، بصفة عامة، في البقاء ُمكّباًل بالقيود التي تفرضها إسرائيل، 
وبالقصور في الدعم املالي من املانحني، وإضافًة إلى ذلك بالغموض الّناجت عن أزمة املالية العامة للسطلة الفلسطينية� ويتوّقع أن 

يبلغ مستوى النمو على مدار السنة كاملًة حوالي 6 في املئة: 5 في املئة في الضفة الغربية و9 في املئة في قطاع غزة� 2 
كل رقم 1 – معّدل منو الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي للفترة 1999 – 2012 الشَّ

*استناداً إلى البيانات األولية عن الربع األول من عام 2012، املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، احلسابات الوطنية� 

ُيعزى تباطُؤ النمو االقتصادي في قطاغ غزة خالل الربع األول من عام 2012، بصفة أساسية، إلى حدوث تراجع رئيس في منو قطاع � 2
الزراعة واألسماك، وهو تراجع يتكافأ مع َقْدٍر كبير من النمو الذي شهدته القطاعات األخرى. فقد تقلّص حجم هذا القطاع بنسبة 
43 في املئة في الربع األول من عام 2012 بسبب تكرار انقطاع الّتيار الكهربائي نتيجة لنقص الوقود في قطاع غزة� وقد أّدت حاالت 
انقطاع الّتيار الكهربائي إلى نقص إمدادات املياه إلى معظم املرافق الزراعية مما أعاق أداءها� أما اإلدارةُ العامة والدفاع فهو أيضاً 
قطاع آخر أسهم في حدوث تباطؤ في منو قطاع غزة، متقلّصاً بنسبة 5 في املئة بسبب الضبط الذي مُيارس في أوضاع املالية العامة� 
ويستمر قطاع الّتصنيع في اخلضوع لقيوٍد صارمٍة بسبب القيود اإلسرائيلية املفروضة على الصادرات، ولم يشهد هذا القطاع أّي 

مستوًى من النمو خالل الّربع األول من عام 2012 نتيجًة لذلك� 
مع ذلك، فقد منت القطاعات األخرى في قطاع غزة، وشهدت قطاعات اإلنشاءات، والفنادق واملطاعم أعلى مستويات النمو. ففي � 3

الّربع األول من عام 2012، تُشير التقديرات إلى أّن قطاع اإلنشاءات قد منا بنسبة 40 في املئة مقارنًة مبستوى منوه في الربع األول 
من عام 2011، ُمْسهماً بذلك بنسبة 4.4 في املئة من إجمالي مجموع النمو املُتحّقق في قطاع غزة� وهذا يعكس استمرار قطاع 
اإلنشاءات في االنتعاش َعِقًب تخفيف القيود اإلسرائيلية على الواردات من املواد اإلنشائية باإلضافة الى إرتفاع الواردات من هذه 

1  لم تتوافر إال بيانات احلسابات الوطنية للربع األول من العام أثناء الفترة التي يُغّطيها التقرير�
2  هذه هي الّتوّقعات التي أعّدها صندوق النقد الدولي بالّتشاور مع اجلهاز املركزي لإلحصا الفلسطيني، والبنك الدولي ووزارة املالية لدى السلطة الفلسطينية�
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ال معاً حوالي ثلث حجم النمو  املواد إلى قطاع غزة عبر األنفاق� كذلك فقد منا قطاعا الفنادق واملطاعم بنسبة 89 في املئة، وشكَّ
تقريباً في قطاع غزة في الربع األول من عام 2012� 

لم يتغّير مستوى النمو في الضفة الغربية، بصورة عامة، في الربع األول من عام 2012 مقارنًة مبستواه في عام 2011� فقد كان � 4
ُمعظم النمو ناجتاً عن التوّسع في قطاع اخلدمات، مسهماً بحوالي 2.2 نقطة مئوية من مجموع الّنمو البالغ 5.4 في املئة في الّربع 
األول من عام 2012� وقد حققت جتارة البيع باجلملة والّتجزئة مُنّواً بنسبة 12 في املئة، وأسهمت بأكثر من 1 في املئة من مجموع 
الّنمو� ويعكس الّتوّسع املُستمر، الذي شهدته القطاعات غير الّتجارية، أهمية املساعدات التي تقدمها اجلهات املانحة في حتريك 
االقتصاد الفلسطيني� وتضيف بيانات احلسابات القومية لدى السلطة الفلسطينية ثالث نقاط مئوية إلى مجموع النمو في الربع 
األول من عام 2012؛ بسبب الّزيادة في ضريبة القيمة املُضافة على املستوردات� ومُيكن أن يُعَزى ذلك إلى اجلهود املستمّرة التي 
تبذلها السلطة الفلسطينية في تعزيز جباية ضريبة القيمة املُضافة التي زادت بنسبة 19 في املئة في الربع األول من عام 2012 عّما 
كانت عليه في الربع األول من عام 2011� وعلى نحو الفت للنظر على وجه اخلصوص، فقد تقلّص منو قطاع اإلدارة العامة والدفاع 
بحوالي 1 في املئة في الربع األول من عام 2012 مع أّن هذا القطاع كان في عام 2011 أحد العوامل املساهمة األساسية في النمو 
في الضفة الغربية، وذلك نتيجة لضغط نفقات املالية العامة� وقد تباطأ منو قطاع اإلنشاءات بنسبة 9% في الربع األول من عام 
2012، وذلك راجٌع أساساً إلى مبلغ املتأخرات اآلخذ في االزدياد املُستحقة على السلطة الفلسطينية للمقاولني احملليني� ويستمر 
قطاعا التصنيع والزراعة في خضوعهما للقيود التي تفرضها إسرائيل، وقد تقلّص كال القطاعني بنسبة 4 و7 في املئة على التوالي 

على أساس سنوي مقارن�
5 �

اجلدول – 1: امُلساهمة في منو الناجت احمللي اإلجمالي حسب النشاط االقتصادي – الربع األول من عام 2012

الضفة الغربية قطاع غزةالضفة الغربيةالنشاط االقتصادي
وقطاع غزة

-1.31-3.72-0.31الزراعة والغابات وصيد السمك

-0.680.03-0.33الّتعدين، والتصنيع، والكهرباء واملياه

-0.000.33-0.46التصنيع

4.380.65-0.90اإلنشاءات

1.140.250.88جتارة البيع باجلملة والّتجزئة 

0.160.680.31النقل والّتخزين

0.150.180.16النشاطات املالية والتأمينية 

0.760.020.54املعلومات واالّتصاالت

2.244.252.83اخلدمات

-0.45-1.23-0.12اإلدارة العامة احلكومية والدفاع

-0.000.01-0.01األَُسر املعيشية التي يعمل أفرادها

-0.31-0.14-0.39خدمات الوساطة املالية احمُلتَسبة على نحو غير مباشر

0.100.020.08الرسوم اجلمركية

2.910.572.23صافي ضريبة القيمة املُضافة على الواردات

5.405.965.57النسبة املئوية ملُعّدل النمو احلقيقي للّناجت احمللي اإلجمالي
المصدر:1حسابات1الجهاز1المركزي1لإلحصاء1الفلسطيني1وُموّظفي1البنك1الدولي.
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ينعكس الّتباطؤ الذي حدث مؤّخرًا في عملية الّنمو االقتصادي أيضًا في وجود مستويات مرتفعة من البطالة� فقد كان املجموع � 6
الكلي للبطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة 20.9 في املئة في الّربع الثاني من عام 2012 مقارنًة بنسبة مئوية مقدارها 18.7 خالل 
الفترة نفسها من عام 2011� ففي الضفة الغربية، ارتفعت نسبة البطالة من 15.4 في املئة في الربع الثاني من عام 2011 لتصل 
إلى 17.1 في املئة في الّربع الثاني من عام 2012، رغم بقاء ُمعّدل مشاركة القوى العاملة تقريباً على حاله دومنا تغيير بنسبة 45 
في املئة تقريباً� أما في قطاع غّزة، فقد بقي ُمعدل البطالة ُمرتفعاً على نحو يُنِْذر باخلطر، بنسبة 28.4 في املئة، ومبعدل منخفض 
ملشاركة القوى العاملة مقداره 40.3 في املئة� وقد منت معدالت البطالة في أوساط اإلناث في الضفة الغربية وقطاع غزة من 28.6 

في املئة في الربع الثاني من عام 2011 إلى 29.5 في املئة في الربع الثاني من عام 2012�
من بواعث القلق الشديد في الضفة الغربية وقطاع غزة املستوى املرتفع للبطالة في صفوف اليافعني والشباب، وما يصاحب تلك � 7

البطالة من مشاركة شبابية ُمنخفضة في القوى العاملة� ففي قطاع غزة، كانت نسبة 34 في املئة من اليافعني والشباب الفلسطينيني، 
في الفئة العمرية ما بني 15 – 29 سنة، ُمشاركني فاعلني في القوى العاملة في الربع الثاني من عام 2012، وكانت نسبة 43.5 في 
املئة من هؤالء اليافعني والشباب غير عاملني� أما في الضفة الغربية، فقد بلغت نسبة البطالة في صفوف الشباب 25.9 في املئة، 
مُبعدل مشاركة في القوى العامة وصل إلى 39.3 في املئة� ويستمر التوظيف في القطاع العام في بقائه مرتفعاً؛ إذ أّن نسبة 21.9 
في املئة من العاملني موّظفون مدنيون: 37.9 في املئة في قطاع غزة و14.9 في املئة في الضفة الغربية� وتفيُد التقارير الصادرة 
عن احلكومة اإلسرائيلية بأن احلّصة الكلّية للتصاريح املمنوحة للعمال الفلسطينني في إسرائيل قد ُرِفَعت في اآلونة األخيرة مبا 
مجموعه 10.250 تصريحاً� ولكن، مع أّن عدد األشخاص من الضفة الغربية الذين يُسمح لهم بالعمل في إسرائيل كان وما يزال 
يأخذ في األزدياد، إال أّن نسبة تلك احلصة من مجموع نسبة التشغيل بقيت تتراوح حول نسبة 12 في املئة منذ عام 2002، مقارنًة 

بنسبة 21 في املئة في عام 2000�
اجلدول – 2: إحصائيات القوى العاملة للربع الثاني من عام 2012

الضفة الغربية     
قطاع غزةالضفة الغربيةوقطاع غزة

20.917.128.4ُمعّدل البطالة

8.39.16.8البطالة اجلزئية

32.025.943.5البطالة في صفوف اليافعني والشباب في الفئة العمرية )15 - 29سنة(

37.339.334.00مشاركة اليافعني والشباب في القوى العاملة 
المصدر:1دراسة1القوى1العاملة1الصادرة1عن1الجهاز1المركزي1لإلحصاء1الفلسطيني.

األزمة املالية العامة للسلطة الفلسطينية اآلخذة في التفاقم3. 2
استمّرت السلطة الفلسطينية، خالل النصف األول من عام 2012، في مواجهة وضع مالي عام تزداد صعوبته تزايدًا مضطردًا نتيجًة � 8

حلجم اإلنفاق العام الذي بلغ أكثر مما هو ُمتوقع له، واإليرادات التي حتققت مببالغ أقل مما كان ُمتوقعاً لها، ونتيجة الستمرار 
انخفاض التمويل الذي تقّدمه اجلهات املانحة� فقد فاق مقدار العجز املُتكرر للّنصف األول من عام 2012، الهدف املتوّقع لَه في 
املوازنة، بنسبة 32 في املئة، فبلغ )2.4( مليار شيكل إسرائيلي جديد4 )632 مليون دوالر أمريكي(� وكان مجموع اإلنفاق وصافي 
اإلقراض أكثر بنسبة 4.5 في املئة من مجموعهما املتوّقع في املوازنة، في الوقت الذي كان فيه مجموع اإليرادات أقل بنسبة 7 
في املئة من الهدف املتوّقع لها في املوازنة� وذكرت الّسلطة الفلسطينية أّن نسبة اإلنفاق في مجال التنمية بلغ 444 مليون شيكل 
إسرائيلي جديد� ولهذا، فقد ارتفع مجموع احلاجة إلى التمويل، لكلٍّ من االنفاق املُتكّرر واإلنفاق في مجال التنمية، إلى )2.84( 
مليار شيكل إسرائيلي جديد )749 مليون دوالر أمريكي(� غير أّن الدعم اخلارجي الذي تلقته السلطة الفلسطينية بلغ )1.7( مليار 

3  جمبع األرقام املذكورة في هذا القسم هي على أساس االلتزام�
4  بلغ ُمتوّسط سعر صرف الشيكل اإلسرائيلي اجلديد إلى الدوالر األمريكي 1 دوالر أمريكي لكل 97،3 شيكل إسرائيلي جديد خالل الفترة من يناير / كانون الثاني إلى 

يونيو حزيران 2102�
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شيكل إسرائيلي جديد فقط )446 مليون دوالر أمريكي(� ونتيجة لذلك، فقط اضطرت السلطة الفلسطينية أيضاً إلى تكبُّد املزيدمن 
املتأخرات مقدارها )»1.1« مليار شيكل إسرائيلي جديد )290 مليون دوالر أمريكي( خالل النصف األول من عام 2012، حيث أّن 
42 في املئة منها للقطاع اخلاص� ويُقّدر مجموع املأخرات املتراكمة على السلطة الفلسطينية للقطاع اخلاص، منذ عام 2009 وحتى 
تاريخ إعداد هذا التقدير، بحوالي 500 مليون دوالر أمريكي� كذلك فقد اقترضت السلطة الفلسطينية مبالغ محلية إضافية بلغت 
ين احمللي إلى )4.8(  قيمتها 613 مليون شيكل إسرائيلي جديد خالل النصف األول من عام 2012، رافعًة بذلك املجموع الكلّي للدَّ

مليار شيكل إسرائيلي جديد )»1.2« مليار دوالر أمريكي(�
في األشهر الستة األولى من عام 2012، بلغت اإليرادات احمللية اإلجمالية )1.4( مليار شيكل إسرائيلي جديد )364 مليون دوالر � 9

أمريكي( فكانت أقّل بحوالي 11 في املئة من النسبة التي طالبت بها املوازنة. فقد منت تلك اإليرادات بنسبة 1 في املئة فقط عند 
مقارنتها بالفترة نفسها من العام املاضي، وذلك على الرغم من أّن املوازنة تُطالب بزيادة تلك اإليرادات بنسبة 17%� كذلك كانت 
اإليرادات الضريبية للنصف األول من عام 2012 أقل بنسبة 10 في املئة من الهدف املتوّقع لها في املوازنة� غير أن أداء تلك اإليرادات 
ن عند مقارنتها مع الفترة نفسها من العام املاضي، إذ منت مبوجب ذلك حتصيالت ضريبة الدخل بنسبة 45 في املئة، كما  قد حتسِّ
زادت مقبوضات ضريبة العقار بنسبة 6 في املئة، وبقيت حتصيالت ضريبة القيمة املُضافة دومنا تغيير تقريباً، ومن املمكن َعزِو 
الزيادة في مقبوضات الضريبة احمللية إلى اجلهود التي تبذلها السلطة الفلسطينية، الرامية إلى توسيع الوعاء الضريبي، وتعزيز 
حتصيل املبالغ الضريبية متأخرة الّدفع واملطلوبات من الشركات الكبرى� وذكرت السلطة الفلسطينية في تقاريرها أّن مدفوعات 
ضريبة الدخل املُقّدمة، مبوجب شريحه نسبة الـ: 20 في املئة اجلديدة، والتي جرى تطبيقها في بداية الّسنة، قد عّززت هي األخرى 
املقبوضات الضريبية�5 وباإلضافة إلى ذلك، وافقت 15 شركة من القطاع اخلاص على الّتنازل عن امتيازات اإلعفاء الضريبي التي 
مينحها قانون تشجيع االستثمار الفلسطيني ملدة عامني� وبالرغم من جميع هذه اجلهود املبذولة، فإنَّ السلطة الفلسطينية تقول بأّن 
اإليرادات الضريبية لن يكون مبقدورها حتقيق الهدف املتوّقع لها في نهاية العام� أّما بالّنسبة للمقبوضات غير الضريبية، فقد كانت 
أقلَّ بنسبة 12 في املئة من الهدف املتوّقع لها في املوازنة في منتصف السنة، وأقل بنسبة 8 في املئة من مستواها في األشهر الستة 
ي أرباح  األولى من عام 2011 ومع ذلك، فإّنه ملن املُتوقع لهذا البند في املوزانة أن يبلغ الهدف املتوّقع له في نهاية السنة بسبب تَلقٍّ

استثمارية مقدارها 30 مليون دوالر أمريكي من صندوق االستثمار الفلسطيني في يوليو / متوز�
كان أداُء إيرادات الّتخليص اجُلمركي جّيدًا طوال الّنصف األول من عام 2012 على الرّغم من فشلها في حتقيق الهدف امُلتفائل � 10

امُلتوّقع لها في املوازنة. فقد بلغ مجموع هذه اإليرادات )2.8( مليار شيكل إسرائيلي جديد )727 مليون دوالر أمريكي(، وكانت أقل 
بنسبة 6 في املئة من الهدف املُتوّقع لها في املوازنة، لكنها كانت أعلى بنسبة 13 في املئة مقارنًة مع مستواها في الفترة ذاتها من 
العام املاضي� وقد ارتفعت كلٌّ من اإليرادات اجُلمركية، وضريبة القيمة املُضافة وضريبة اإلنتاج املفروض على الّنفط بنسبة 9 في 
املئة، و20 في املئة، و10 في املئة على التوالي عند مقارنتها مع الّنصف األول من عام 2011� إّن هذا الّنمو في اإليرادات اجلمركية 
هو أحد إجنازات السلطة الفلسطينية، التي كانت وما تزال تبذل جهوداً قويًة لتخفيض الّتسّرب الذي تشهده عملية حتصيل كّل 
من ضريبة القيمة املُضافة ورسوم االستيراد� ومن الالفت للنظر، على وجه اخلصوص، أّن احلكومة اإلسرائيلية قّدمت موعد دفع 
إيرادات الّتخليص اجلمركي التي بلغت قيمتها 180 مليون شيكل إسرائيلي جديد للّسلطة الفلسطينية، في وقت متأخر من شهر 
يوليو / متوز، إضافة إلى تقدمي دفعة مقّدمة أخرى مقدارها 250 مليون شيكل إسرائيلي جديد في منتصف أيلول / سبتمبر لتيسير 
متني تدريجياً من حتويالت إيرادات الّتخليص اجلمركي  دفع األجور� وسوف تخصم وزارة املالية اإلسرائيلية هاتني الّدفعتني املَُقدَّ

إلى السلطة الفلسطينية على مدى األشهر القادمة�

5  ارتفع ُمعدل ضريبة الدخل املفروضة على فئات الدخل األعلى من 51 إلى 02 باملئة في شهر يناير / كانون الثاني 2102�
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اجلدول – 3: إيرادات السلطة الفلسطينية من شهر يناير / كانون الثاني حتى شهر يونيو / حزيران 2012: 
األرقام الفعلية باملقارنة مع األرقام املرصودة في املوازنة

بند اإليرادات
)مليون شيكل إسرائيلي جديد(

شهر يناير / كانون الثاني – 
موازنة نصف السنةشهر يونيو / حزيران 2012

بني  مئوية  كنسبة  الفرق 
واألرقام  الفعلية  األرقام 

املرصودة في املوازنة
-3931.24246.57.4مجموع صافي اإليرادات

-10.7 1378.31543.5اإليرادات احمللية اإلجمالية
-956.710629.9اإليرادات الضريبية

-421.6481.512.4اإليرادات غير الضريبية
-2753.52929.56.0إيرادات الّتخليص
يات الضريبية -200.622711.6الّردِّ

المصدر:1وزراة1المالية1لدى1السلطة1الفلسطينية.

من األهمية مبكان أن ُتسّرع السلطة الفلسطينية جهود اإلصالح لزيادة حجم اإليرادات احمللية. ويجب على برنامج العمل متوسط � 11
األجل التركيز على تقوية إدارة اإليرادات وتوسيع نطاق الوعاء الضريبي� وفي مجال اإلدارة الضريبية، يجب أن ينصّب ُجلُّ التركيز 
على، إدماج إدارة ضريبة القيمة املُضافة مع ضريبة الدخل، وعلى إجراء تقييم ذاتي حسبما نصح به صندوق الّنقد الدولي� ومن 
العوامل األساسية األخرى، أْن يأخذ الّتعاون بني حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية مجراه، من أجل تعزيز أداء إيرادات الّتحصيل، 
مع األخذ في احلسبان، على وجه اخلصوص، أهمية تلك اإليرادات ألّنها مصدر الدخل الرئيس لدى السلطة الفلسطينية؛ فهي 
مُتثل حوالي ثُلُثَي مجموع اإليرادات� ومّما يبعث على التشجيع، توارد تقارير تفيد بأّن الّسلطة الفلسطينية واحلكومة اإلسرائيلية قد 
توّصلتا إلى تفاهم من خالل تبادل الرسائل يقضي بتوسيع نطاق الّتجارة بني الطرفني وتبسيط وتنظيم إجراءات إيرادات الّتخليص 
تنظيماً انسيابياً� ووفقاً لتصريحات أدلى بها الّطرفان، فإّن سلطة اجلمارك اإلسرائيلية سوف تبدأ مبشاركة نظيرتها الفلسلطينية 
بالبيانات ذات العالقة باملستوردات املباشرة إلى األراضي الفلسطينية، وباملعلومات اخلاصة مبقبوضات ضريبة القيمة املُضافة التي 
يُصدرها الّتجار اإلسرائيليون إلى املستوردين الفلسطينيني� وسوف يتم، باإلضافة إلى ذلك، استخدام تكنولوجيات ُمتطّورة بغية 
تسهيل ومراقبة الّتجارة بني كال الطرفني ومراقبتها، كما سوف يتم إنشاء مستودعات جمركية خاصة )مستودعات للبضائع التي 
لم تُستوَف رسوممها بَْعُد( في اجلانب الفلسطيني، حتى تُفِسَح املجال للجمارك الفلسطينية لكي تتحّمل املسؤولية بشأن تقليص 
املستوردات املباشرة القادمة إلى السلطة الفلسطينية من دول العالم الثالث� ومن املمكن لهذه التدابير تخفيض الّتسرب الضريبي 
بصورة جوهرية، وزيادة إيرادات الّتحصيل اجلمركي� وبناء على ذلك، فإّن األمل يحدونا في أن يقوم الطرفان كالهما بتنفيذ االتفاقية 

ابتداًء من عام 2013، كما هو ُمخّطط له�
في الّنصف األول من عام 2012، بلغ مجموع اإلنفاق وصافي اإلقراض )6.3( مليار شيكل إسرائيلي جديد )1.7 مليار دوالر أمريكي(، � 12

وكان أعلى بنسبة 4.5 في املئة من الهدف امُلتوّقع في املوازنة، وُيعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة غير امُلتوّقعة في اإلنفاق غير 
املرتبط باألجور وفي صافي اإلقراض، هذا من جهة� ومن جهة أخرى، فقد مّت اإلبقاء على فاتورة األجور، التي مُتّثل 54 في املئة من 
اإلنفاق اجلاري، دون هدفها املُتوّقع في املوازنة بقليل، والذي يَطلب زيادة مقدارها بنسبة 6.8 في املئة في عام 2012� وفي الّربع 
األول من عام 2012، بلغ صافي الّنمو في القوى العاملة العاّمة 965 ُموّظفاً� وعموماً، فقد ارتفع عدد ُموّظفي الّسلطة الفلسطينية 
للنظر على وجه  في قطاع غزة�6 ومن الالفت  تعييناً جديداً  الغربية، وانخفض بعدد 414  في الضفة  تعييناً جديداً  إلى 1.420 
اخلصوص أّن الّسلطة الفلسطينية استمّرت في زيادة الّتوظيف في قطاع األمن، حيث متت إضافة 484 ُموّظفاً جديداً إلى نظام 
قائمة املُرّتبات واألجور خالل الستة أشهر األولى من عام 2012� أّما في قطاعي الّتعليم والّصحة، فقد أُضيف 478 عاماًل جديداً 

و65 عاماًل جديداً إلى القطاعني، على التوالي�7

6  باإلضافة إلى ذلك، فقد بلغ صافي التوظيف/التشغيل، بالنسبة إلى النواب الدائمني والصندوق الوطني الفلسطيني والّسفارات، موّظفني اثنني�
7   الرقمان املذكوران لقطاعي التعليم والصحة يتضمنان صافي التشغيل بالنسبة إلى الّتعيينات اجلديدة في هذين القطاعني�
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جتاوز اإلنفاق غير املرتبط باألجور في الّنصف األول من عام 2012 املبالغ املرصودة له في املوازنة بنسبة 9 في املئة ليصل إلى � 13
)2.7( مليار شيكل إسرائيلي جديد )702 مليوني دوالر أمريكي(� وكانت التحويالت، التي تشتمل على معاشات التقاعد واملدفوعات 
ع لها في املوازنة رغم أّن املوازنة تطالب بخفض هذه املدفوعات بنسبة  للحكومات احمللية، أعلى بنسبة 19 في املئة من الهدف املتوقِّ
10 في املئة� إّن غالبية التحويالت تتعلّق مبدفوعات معاشات التقاعد إلى املتقاعدين في قطاع األمن، ولم تُرصد لهذه التحويالت 
مدفوعات  في  الزيادة  بني  توازن  إلى  الوصول  أجل  ومن  املوازنة�  في  لها  املتوّقع  الهدف  تتجاوز  وهي  املوازنة،  في  صات  َمخصَّ
الّتحويالت، فقد كان لزاماً على الّسلطة الفلسطينية، أن تفرض رقابة شديدة على النفقات الّتشغيلية والنفقات الرأسمالية الصغيرة� 
لقد كانت النفقات التشغيلية، نتيجة لذلك، أقل بنسبة 3 في املئة من الهدف املتوّقع لها في املوازنة� وقد تبّنت السلطة الفلسطينية 
تدابير خاصة بالسياسات من أجل اإلبقاء على نفقاتها الّتشغيلية ضمن حدود السيطرة�8 أّما بالّنسبة للنفقات الرأسمالية الصغيرة، 
فقد قّررت الّسلطة الفلسطينية تأجيل أّي إنفاق رئيس في هذا املجال خالل الّنصف األول من عام 2012� ونتيجة لذلك أيضاً فقد 

كانت النفقات املالية الصغيرة أقل بنسبة 76 في املئة من الهدف املتوّقع لها في املوازنة�
باملقارنة مع السنة املاضية، يبدو أّن الّتقّدم احمُلَرز على صعيد صافي اإلقراض آخٌذ في التباطؤ.9 فقد كان صافي اإلقراض، في � 14

الّنصف األول من عام 2012، أعلى بنسبة 37 في املئة من املستوى املتوّقع له على الرغم من انخفاض صافي اإلقراض بنسبة 20 في 
املئة طوال السنة� وقد كانت نسبة صافي اإلقراض أيضاً أعلى بنسبة 23 في املئة من املستوى الذي كانت عليه في الفترة نفسها من 
عام 2011� وتُعزى الزيادة في صافي اإلقراض أساساً إلى قيام شركة الكهرباء اإلسرائيلية بخصم مبالغ من إيرادات الّتخليص أكثر 
من املبالغ املُعتَاد خصمها من أجل تصفية مبالغ املتأخّرات املُستحقة على السلطة الفلسطينية� وقد أوردت التقارير هذه اخلصومات 
كصافي إقراض يشرح وجود بعض الزيادات التي حدثت ُمؤّخراً وتظهر حتت هذا البند� وذكرت وزارة املالية، إضافة إلى ذلك، أّن 
ثمة انخفاضاً كلياً في تسديد البلديات قيمة ما تستهلكه من الكهرباء إلى السلطة الفلسطينية، ويعود هذا االنخفاض، أساساً، إلى 
عدم قيام الّسلطة الفلسطينية بتحويالت ُمنتَظمة إلى البلديات بسبب افتقارها لألموال� فإذا ما أخفقت البلديات في التعّود على 
دفع فواتير مرافق اخلدمات بشكل ُمنتظم، فمن احمُلتمل فقدان ما حتّقق من تقّدم سابقاً في مجال صافي اإلقراض� ورمبا تكون 

استعادةُ السلطة الفلسطينية الّسيطرة على هذا البند من املوازنة أمراً بالغ الصعوبة مبكان�

اجلدول – 4: نفقات الّسلطة الفلسطينية من شهر يناير / كانون الثاني وحتى شهر يونيو / حزيران 2012: 
األرقام الفعلية  باملقارنة مع األرقام املرصودة في املوازنة

بند اإلنفاق
)مليون شيكل إسرائيلي جديد(

يناير / كانون الثاني 
–يونيو / حزيران 

من عام 2012

موازنة نصف 
الّسنة

الفرق كنسبة مئوية بني األرقام 
الفعلية واألرقام املرصودة في 

املوازنة

6327.260574.5مجموع النفقات وصافي اإلقراض

-3394.43406.50.4النفقات املُرتبطة باألجور

2659.72450.58.5النفقات غير املُرتبطة باألجور

-951979.52.9النفقات التشغيلية

1699.5143218.7التحويالت

-9.23976.4النفقات الرأسمالية الصغيرة

273.120036.6صافي اإلقراض

المصدر:1وزارة1المالية1لدى1السلطة1الفلسطينية.

8  تشتمل هذه التدابير على سحب االمتيازات اخلاصة بالسيارات، واملمنوحة إلى جميع موظفي السلطة الفلسطينية، مّمن تقّل مراتبهم عن رؤساء املؤسسات ونّوابهم� 
كذلك، فقد مت قصر السفر بالطائرة على الدرجة السياحية، إلى جانب تقنني بدالت املواصالت والعالوات اإلشرافية�

9  يُشير صافي اإلقراض إلى مبالغ الّدعم التي تُقّدمها احلكومة املركزية إلى البلديات، وُجلُّها يُخّصص لتسديد فواتير الكهرباء التي لم تُدَفع إلى شركة الكهرباء 
اإلسرائيلية�
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يجب على الّسلطة الفلسطينية املضي ُقُدمًا في إجراء إصالحات مالية عامة أساسية من أجل احتواء نفقاتها. ومُيكن احملاججة � 15
بالقول بأّن الوفورات الكبرى في املوزانة ال ميكن أن تتّحقق إال مبعاجلة بنود اإلنفاق الكبيرة مثل فاتورة األجور، وحتويالت املعونات 
احتوائها  بد من  املُتكّررة، ال  النفقات  األكبر من  النسبة  مُتّثل  والتي  األجور،  ففاتورة  العام�  التقاعد  ونظام معاشات  االجتماعية، 
التعيني  لتجميد  الفلسطينية  السلطة  عن  ُموخراً  صدرت  التي  املؤكدة،  غير  اإلعالناُت  تكون  وسوف  شديدة�  لقيود  وإخضاعها 
ٌب به� غير أّن وجود برنامج طويل األمد أكثر شموليًة يجب أن يُرّكز على  والترقيات في القطاع العام، تدبيراً قصير األمد ٌمرحَّ
اإلصالحات الهيكلية لنظام اخلدمة املدنية� ويجب على السلطة الفلسطينية أيضاً االستمرار في إصالح نفقات التحويالت، حيث أّن 
أكثر من نصفها يتم على شكل مدفوعات للمساعدات االجتماعية� وكي تضمن السلطة الفلسطينية أّن مواردها احملدودة تُستخدم 
استخداماً فّعاالً، فإّنها حُتاول جمع وتوحيد جميع برامج املدفوعات االجتماعية ضمن الّنظام الوطني للمدفوعات التحويلية الّنقدية، 
وكذلك شمول األُسر املعيشية التي تعاني من الفقر املُدقع فحسب� كذلك فإّن نظام معاشات التقاعد العام املُعسر يفرض مجاالً 
آخر من املجاالت التي تعّثرت فيها عملية اإلصالح� ويجب أن تُباَشر جهود اإلصالح من جديد نظراً حلجم املطلوبات على وجه 

اخلصوص: فالتقديرات األولية توحي بأّن قيمة مبالغ املتأخرات التقاعدية املُتراكمة تتجاوز مبلغ مليار دوالر أمريكي�10
من احمُلتمل أن يتفاقم سوءًا وضع املالية العامة للسلطة الفلسطينية بنهاية عام 2012. وتوّضح الّتوقعات احلديثة بأّن العجز املُتكّرر � 16

في عام 2012 سوف يبلغ )1.28( مليار دوالر أمريكي؛ أي بزيادة مقدارها 327 مليون دوالر أمريكي عن العجز الذي ورد ذكره في 
موازنة السلطة الفلسطينية لعام 2012 والبالغ 953 مليون دوالر أمريكي� وإضافًة إلى ذلك، يُتَوّقع للنفقات التنموية أن تبلغ للسنة 
د حتى اآلن مصادر  كلها 232 مليون دوالر أمريكي، مما يؤدي إلى حدوث عجز يبلغ )1.5( مليار دوالر أمريكي� ومع ذلك، فلم حُتدَّ
التمويل من املانحني إال حلوالي مبلغ 1.14 مليار دوالر أمريكي – 941 مليون دوالر أمريكي دعماً للموازنة املتكررة، و)202( مليون 
دوالر أمريكي متوياًل خارجياً للتنمية، مما يترُك فجوًة كبيرًة مقدارها )0.4( مليار دوالر أمريكي إذا أوفت اجلهات املانحة بتعهداتها� 
إلى احلد األقصى الذي يستطيع القطاع املصرفي حتّمله، وبناًء  ين احمللي املستحق على السلطة الفلسطينية تقريباً  وقد بلغ الدَّ
على ذلك، فمن غير احمُلتمل أن تقدم البنوك متوياًل إضافياً إلى السلطة الفلسطينية� ومن املشكوك فيه أيضاً أن يقّدم املوّردون من 
القطاع اخلاص مزيداً من االئتمانات إلى السلطة الفلسطينية إذا ما أخذنا في احلسبان املستوى املُرتفع للمتأخرات املُستحقة عليها� 
د أية جهة مانحة إضافية تُقدم التمويل، فمن املمكن أن جتد السلطة الفلسطينية نفسها ُمجبرًة على متويل الفجوة من  فإذا لم حُتدَّ
خالل ُمراكمة مبالغ إضافية من املتأخرات املُستحّقة لنظام معاشات التقاعد، وعلى خفض بعض نفقاتها األساسية كاألجور مثاًل، 

األمر الذي قد يكون له آثاٌر اجتماعية شديدة�

القطاع املصرفي. 3
يستمر القطاع املصرفي الفلسطيني في تقدمي مستوًى جيد من األداء حتت إشراف سلطة النقد الفلسطينية. وتواصل هذه السلطة � 17

تعزيز قدراتها املُؤّسسية، كما أنها تقوم بانتظام ببناء القدرات الالزمة إلنشاء بنك مركزي فلسطيني� وتُوّفر سلطة النقد الفلسطينية 
إشرافاً صارماً وتنظيماً للقطاع املصرفي، وذلك مبا يّتسق مع املمارسات الدولية� وقد دخل حّيز التنفيذ، منذ شهر أكتوبر / تشرين 
الدولي  النقد  فنية من صندوق  الدولية، مبساعدة  املعايير  مع  يتوافق  أُِعدَّ مبا  الذي  األموال،  مكافحة غسيل  قانوُن  أول 2007، 
والوكالة األمريكية للتنمية الدولية�11 وتقوم سلطة النقد الفلسطينية، في الوقت الراهن بوضع اللّمسات األخيرة على مسودة قانون 
ز استقالليتها ويُوّفر اإلطار التشريعي لها لتُصبح بنكاً مركزياً ُمْكتَِمل الّتكوين� وقد واظبت سلطة الّنقد الفلسطينية على تنفيذ  يُعزِّ
حتسينات في البنية الّتحتية للقطاع املصرفي طوال عام 2012� كذلك فقد أعّد ووافق مجلس إدارة سلطة الّنقد الفلسطينية ُمؤّخراً 
على قانون تأمني الودائع� وقد بُوِشر العمل في تأسيس مقسم وطني يقوم بربط أجهزة الّصرف اآللي احمللية مع نقاط البيع، ُمَسّهلة 

بذلك العمليات املصرفية الّشخصية.
املخاطر � 18 بسبب  وذلك  اخلاص،  القطاع  إقراض  على صعيد  ظة  ُمتحفِّ تطبيق ممارسات  في  الفلسطيني  املصرفي  القطاع  يستمر 

السياسية امُلرتفعة. ونتيجة لذلك، تستمر نسبة »القروض إلى الودائع« في هذا القطاع في بقائها مبستوى أدنى نسبياً من مستواها 
في معظم الدول، وقد بلغت حوالي 56 في املئة مع نهاية شهر يونيو / حزيران 2012� وخالل األشهر الستة األولى من عام 2012، 
بقيت النسبة املئوية »للقروض متعثِّرة األداء إلى مجموع االئتمانات« ُمنخفضة عند مستوى 3 في املئة� ومن الالفت للنظر على وجه 

10   يشير هذا الرقم إلى جزء من املعلومات بسبب وجود عدد من األنظمة التقاعدية )أي: النظام التقاعدي األول »نظام التقاعدات املوّحد«، والنظام التقاعدي الثاني 
»القطاع العسكري«، والنظام التقاعدي الثالث، والنظام التقاعدي الرابع( التي ال تتوافر البيانات أو األموال أو املطابقات / التسويات عنها؛ ولذلك فمن احملتمل أن تكون 

املتأخرات التقاعدية الفعلية لدى األنظمة التقاعدية كلها أعلى من الرقم املذكور�
11   صندوق النقد الدولي 2012، جتربة حديثة العهد وآفاق االقتصاد في الضفة الغربية وقطاع غزة، أُِعدِّ تقريُر موظفي الصندوق لتقدميه إلى اجتماع جلنة االرتباط 

اخلاصة�

 9

َأَزَمُة الماليُة العامُة، آفاٌق اقتصاديٌة

|  



اخلصوص أّن عائد القطاع املصرفي الفلسطيني على متوسط حقوق ملكية املساهمني قد بلغ 16 في املئة في نهاية شهر يونيو / 
حزيران 2012، أي أعلى بحوالي10 نقاط مئوية تقريباً من ُمتوّسط ذلك العائد على املستوى الدولي� ويُعزى ذلك، بصفة أساسية، 

إلى معدالت الفائدة املُرتَفعة التي تتقاضاها البنوك في الضفة الغربية وقطاع غزة�

القطاُع املصرفي مكشوٌف إلى حدٍّ كبير للّسلطة الفلسطينية، األمر الذي يجعله مصدرًا للقلق. فابتداًء من شهر يونيو / حزيران � 19
2012، بدأت سلطة النقد الفلسطينية تذكر بأّن القطاع املصرفي الفلسطيني قد قّدم أكثر من )1.2( مليار دوالر أمريكي على شكل 
تسهيالت ائتمانية إلى السلطة الفلسطينية؛ أي ما يُقارب 13 في املئة من مجموع أصول القطاع املصرفي و99 في املئة من حقوق 
امللكية� وقد مّثلت االئتمانات التي منحتها البنوك إلى القطاع العام وموّظفي الّسلطة الفلسطينية، ُمجتمعًة، حوالي 48 في املئة من 
إجمالي ائتمانات القطاع املصرفي الفلسطيني ابتداًء من شهر يونيو / حزيران 2012� ونتيجًة لذلك، فقد كانت وما تزال سلطة 
الّنقد الفلسطينية تُراقب بحذر املخاطَر املُرتبطة بهذا االنكشاف املُرتفع� فقامت هذه السلطة، منذ شهر مارس / آذار 2011، وما 
تزال تقوم بإجراء اختبارات الضغط على جميع البنوك العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة من أجل تقييم قدرة األنظمة املصرفية 
ي مجموعة متنّوعة من الّصدمات، والّتكّيف معها والعودة إلى الوضع الطبيعي، مبا في ذلك تأجيل السلطة الفلسطينية  على تلقِّ
تسديد مستحقات البنوك وتأّخر موظفي السلطة الفلسطينية ومؤسسات األعمال اخلاصة، التي تُزّود السلطة الفلسطينية بالبضائع 
الّصدمات  تلّقي هذه  قادٌر على  ككل  املصرفي  النظاَم  أّن  استُخلصت مؤخراً  التي  الّنتائج  وتُبنيِّ  القروض�  واخلدمات، في سداد 
والتكيف معها والعودة إلى الوضع الطبيعي� غير أّن النتائج الكلية تُخفي التفاوتات في أوساط البنوك منفردًة، فقد كان أداء البنوك 
الصغيرة أفضل من أداء بعض البنوك الكبيرة� ونتيجة لذلك، فقد طالبت الّسلطة الفلسطينية بعض البنوك الكبيرة برفع رأسمالها، 
وتبّني أدوات تخفيف إضافية، وتنويع محافظها املالية� وقد شرعت البنوك أيضاً بتوفير تسهيالت ائتمانية قصيرة األجل للّسلطة 

الفلسطينية بدالً عن منح القروض طويلة األجل التي سبق لها أن عرضتها�
تستمرُّ الّسلطة الفلسطينية في مواجهة صعوبات في عملية حتويل النقد إلى قطاع غّزة. إذ يتطلّب نقل املال إلى قطاع غزة تنسيقاً � 20

مع احلكومة اإلسرائيلية� وتقول سلطة النقد الفلسطينية في تقاريرها بأنها لم تكن قادرة على احلصول على اإلذن الالزم لتحويل 
النقد حسبما اقتضته الضرورة مراراً وتكراراً� وعلى سبيل املثال، فإّن آخر حتويل� نقدي إلى قطاع غزة مّت في شهر أّيار / مايو من 
عام 2012، أي تقريباً بعد ُمضي سنة ونصف على آخر عملية حتويل� وهذا األمر بدأ يأخذ في خلق نقص في السيولة الّنقدية لدى 
البنوك مرة أخرى، األمر الذي يؤدي بدوره إلى قيام عامة الناس باكتناز النقد لديهم، مما يزيد ُمشكلة النقص في السيولة النقدية 
سوءاً� كما أّن هذه املُشكلة تعمل على تآكل مصداقية القطاع املصرفي الرسمي في قطاع غزة بوتيرة بطيئة، وتُقوي دور القطاع 

م� املصرفي غير املنظَّ

النمو االقتصادي امُلسَتدام: اآلفاق وامُلعّوقات. 4
من الضروري، على املدى القصير، أن تستمر اجلهات املانحة في تقدمي الّدعم إلى موازنة الّسلطة الفلسطينية، وأن متضي الّسلطة � 21

الفلسطينية ُقُدمًا في تنفيذ أجندة اإلصالح التي تباطأت في األشهر األخيرة� وسوف تُستَخدم هذه اإلجراءات الستدامة املكاسب 
قت في عملية تطوير القدرات املُؤّسسية، وبناء الثقة، وتخفيف وضع األزمة الّراهنة� ويتساوى في الضرورة مع تلك  املُهّمة التي حتقَّ
األعمال بذُل جهود جاّدة للّنظر في الّتدابير ُمتوّسطة األجل التي بوسعها أن تعكس مسار االجتاهات السلبية الراهنة، ووضع اقتصاد 
الّسلطة الفلسطينية على مسار النُمو املُستدام� ويجب أن يكون ذلك من خالل بذل جهود تهدف إلى تعزيز منو اقتصادي يقوده 
القطاع اخلاص في األراضي الفلسطينية� وهذا يعتمد بالضرورة على زيادة استثمارات القطاع اخلاص لتمكني الّسلطة الفلسطينية 
من توسيع الوعاء الضريبي، وإيجاد ُفرص العمل، وتخفيض اعتمادها على املساعدات من اجلهات املانحة تخفيضاً كبيراً� وعلى 
الّرغم من تخفيف القيود على احلركة والّتنقل داخل الضفة الغربية خالل السنوات املاضية، وازدياد املستوردات إلى قطاع غزة، مبا 
في ذلك املستوردات املَخّصصة للمشاريع املُمّولة دولياً، إاّل أّن الّنظام الذي وضعته احلكومة اإلسرائيلية12 موضع الّتنفيذ يستمّر في 
الوقوف كحجر عثرة على طريق االستثمارات احملتملة من جانب القطاع اخلاص، كما يبقى هذا الّنظام العائق الرئيس الذي مينع 

االقتصاد الفلسطيني من بلوغ إمكاناته وطاقاته الكاملة�

دُّ من قدرتها على استمرار تخفيف القيود املفروضة على الضفة الغربية وقطاع غزة أو رفعها� 12  تذكراحلكومة اإلسرائيلية بواعث قلق أمنية ذات أولوية مطلقة حَتِ
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واملؤسّسية، � 22 املادية،  القيود  َيفرضها نظام من  الصرامة  الغربية ومنها لقيود شديدة  إلى الضفة  يستمر خضوع احلركة واالنتقال 
االقتصادي.  الترابط  أشكال  ُمعظم  إلى  تفتقر  إلى جيوب صغيرة  الفلسطينية  األراضي  أ  والذي جزَّ الّطبقات،  ُمتعّددة  واإلدارية 
أثر  ولها  األحيان،  أغلب  في  بها  الّتنبؤ  مُيكن  ال  تدابير وممارسات،  توجد  للعيان،  بروزاً  القيود  أكثر  املادية هي  القيود  أّن  ورغم 
اقتصادي عميق على ُمؤّسسات القطاع اخلاص� إّن املستوى املُرتفع من الّشك املُرتَبط بالبيئة الّسياسية، على سبيل املثال، يجعل 
املؤسسات الفلسطينية تترّدد في القيام مبزيد من االستثمارات أو في رفع كفاءة خطوط إنتاجها� وتتحّكم احلكومة اإلسرائيلية في 
حصول املستثمرين األجانب على تأشيرات دخول إلى األراضي الفلسطينية� ويتحّدث املستثمرون عن مواجهتهم مستويات مرتفعة 
من الّشكوك في احلصول على تصاريح، مما يُثبط عزميتهم ويثنيهم عن استكشاف الُفرص التجارية احملتملة في هذه األراضي� 
فقائمة املواد “ثنائية االستخدام” والتي ال ميكن استيرادها؛ نظراً ألّن حكومة إسرائيل تنظر إليها باعتبارها تهديداً أمنياً، والقيود 
القطاع  أمثلة أخرى على إعاقة منو  الكهرومغناطيسي، هي  املوارد كاملياه والطيف  إلى  الوصول  املفروضة على إمكانية  الصارمة 
اخلاص الفلسطيني وتطويره� وما تزال إمكانية الوصول إلى قطاع غزة تخضع للرقابة الشديدة من جانب إسرائيل، فوحدها الّسلع 
االستهالكية ومواد اإلنشاء الالزمة للمشاريع التي تُشرف عليها اجلهات املانحة هي التي يُسَمح بدخولها إلى القطاع� كذلك يُحَظُر 
خروج املُنتجات من قطاع غزة إلى الضفة الغربية واألسواق اإلسرائيلية، التي كانت تقليدياً أسواقاً رئيسة للصادرات من غزة�13 وال 
يُسمح إال بتصدير شحنات صغيرة من منتجات زراعية بعينها أو من منتجات مصنَّعة إلى أسواق أخرى من خالل املشاريع املدعومة�14 

أما القدس الشرقية، التي تُعتَبر سوقاً ُمربحاً للغاية، فهي منطقة يتعّذر الوصول إليها أيضاً�
القيود ذات الّصلة “باملنطقة )ج(” من الضفة الغربية، على وجه اخلصوص، هي من بني أكثر العوامل الّضارة بالنمو االقتصادي، � 23

مع األخذ في احلسبان ما وهبت الطبيعة هذه املنطقة من مصادر طبيعية وضرورتها لتوفير التواصل اجلغرافي بني أجزاء األراضي 
يعود  أن  مُيكن  ج«  »املنطقة  على  املفروضة  القيود  تخفيف  على صعيد  فالعمل  بينهما�  فيما  االقتصادي  والترابط  الفلسطينية 
بتأثيرات إيجابية جوهرية على االقتصاد الفلسطيني� َغيَْر أّن الترتيبات احلالية جتعل عملية حتقيق املكاسب من جانب القطاع 
اخلاص الفلسطيني، التي توّفرها املنطفة )ج( من الضفة الغربية، أمراً مستحياًل تقريباً، وهي، وبالّتالي حتدُّ من النُّمو الكلي احمُلتمل 
استعدادها للّنظر في تخفيف قيود ُمحّددة من تلك املفروضة على املنطقة  لالقتصاد� وقد أظهرت احلكومة اإلسرائيلية مؤّخراً 
الّتحتية في عام 2011� ومن  البنية  من مشاريع  املوافقة على 119 مشروعاً  لوزارة اخلارجية اإلسرائيلية، فقد مّتت  )ج(� ووفقاً 
شأن اإلجراءات اإلضافية التي على احلكومة اإلسرائيلية أن تقوم بها، والتي تهدف إلى تخفيف العقبات املُتبقّية، إلى حدٍّ كبير، أن 
تكون احللَّ األكثر فّعالّيًة واستدامًة لتشجيع مُنّو القطاع اخلاص الفلسطيني، الذي بدوره ميكن أن يأتي بآثار إيجابية متزامنة على 

االقتصاد وعلى الّتحديات التي تواجه املالية العامة� 

13   وفقاً ملا ذكرته منظمة »جيشاً – مسلك Gisha«، وهي منظمة ال تهدف إلى الّربح، تأسست عام 2005، حلماية حرية احلركة للفلسطينيني، وبخاصة املقيمني في قطاع 
غزة، فإّن 85 في املئة من منتجات قطاع غزة كانت ُتصّدر إلى إسرائيل والضفة الغربية قبل عام 2007 عندما شّددت إسرائيل من قبضة إغالقها للقطاع.

14   تقول حركة »جيشاً – مسلك Gisha » بأن احلكومة اإلسرائيلية تسمح مبرور كميات ال تكاد تذكر من الصادرات الزراعية من قطاع غزة إلى أوروبا كجزء من مشروع 
موسمي بتمويل من احلكومة الهولندية. وتذكر تلك احلركة أيضًا أن احلكومة اإلسرائيلية سمحت في يناير / كانون الثاني 2012، بتصدير أول شحنه أثاث من قطاع غزة، 

ت تلك الشحنة َعْبَر إسرائيل والضفة الغربية في طريقها إلى معرض لألثاث في األردن.  منذ أن اشتدت قبضة اإلغالق اإلسرائيلية على القطاع في عام 2007. وقد مرَّ
وفي فبراير / شباط ومارس / آذار 2012، عبرت حمولة ست شاحنات من الطماطم من قطاع غزة إلى اململكة العربية السعودية مرورًا بإسرائيل.
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املنطقة )ج( ودورها في عملية الّنمو االقنصادي امُلستدام. 5
عّرف االتفاق املُؤقت بني منظمة التحرير الفلسطينية واحلكومة اإلسرائيلية عام 1995 املنطقة )ج( من الضفة الغربية بأّنها »مناطق � 24

من الضفة الغربية تقع خارج ّكل من املنطقتني )أ( و)ب(15، والتي – باستثناء القضايا التي سوف ُيَتفاوُض عليها في مفاوضات 
الوضع الّنهائي- سوف ُتنقل تدريجيًا إلى الوالية الفلسطينية وفق هذا االتفاق.«16 )راجع خريطة املنطقة )ج( في املُلحق رقم – 
ل هذه املنطقة )ج( نسبة 61 في املئة من أراضي الضفة الغربية، ويقطنها 5.8 في املئة من السكان الفلسطينيني�18 وال  1(17� وتُشكِّ

متتلك الّسلطة الفلسطينية أية سلطة بلدية أو معنية بالتخطيط في املنطقة )ج( من الضفة الغربية�
قة وعدم وجود جدول زمني لطريقة تعريف املنطقة )ج( في وجود الوضع الذي نواجهه في الوقت � 25 ُيسهم كلٌّ من االفتقار إلى الدِّ

احلاضر� فالطبيعة غير احلاسمة لهذا الّتعريف صّعبت بشكل واضح عملية حتديد احلدود الّدقيقة حلّيز هذه املنطقة، وأصبحت 
املنطقة )ج(، نتيجة لذلك، تُعَرف بأّنها جميع أراضي الضفة الغربية غير املشمولة في املنطقتني )أ( و)ب(� ويرتبط حلُّ عدد من 
املسائل التي يُعاجلها هذا التقرير باملفاوضات السياسية بني الطرفني وفق اتفاقات أوسلو وما تالها من اتفاقات أخرى� ومع ذلك، 
فإن إجراء تقييم للطاقات االقتصادية )للمنطقة ج( يعتبر أمراً قّيماً، وال سيما عند األخذ في االعتبار طول الفترة الزمنية التي 
انقضت منذ إبرام تلك االتفاقات )التي أدت إلى رسم حدود املنطقة ج(، واملستجدات الالحقة على أرض الواقع، والتي لم تكن 
تتوّقعها تلك احلكومتني� فقد خّصصت السلطات اإلسرائيلية أقل من نسبة 1 في املئة من املنطقة )ج(، وهي منطقة مأهولة بالّسكان 
حالياً، الستخدامها من جانب الفلسطينيني، في حني فرضت قيوداً صارمًة على اجلزء املُتبقي من املنطقة أو منعت الفلسطينيني من 
دخوله�19 أّما اجلزء احملدود من املنطقة )ج( الذي يستطيع الفلسطينيون الوصول إليه فهو يخضع لألنظمة العسكرية اإلسرائيلية20 
وإلدارة األراضي، وخطط تطوير األراضي، إلى جانب خضوعه إلى شرط احلصول على تراخيص اإلنشاء أيضاً� وفي أغلبية القرى 
الفلسطينية املوجودة في املنطقة )ج(، كان احلصول على رخص البناء وما يزال تقريباً أمراً ال ميكن حتقيقه، وكانت عملية طلبات 

رخص البناء تّتصف بالغموض، والتعقيد والتكلفة�21
لكي يبني القطاع اخلاص الفلسطيني اقتصاده، فإّنه يحتاج إلى إتاحة فرص الوصول إلى املنطقة )ج( من الضفة الغربية، حيث � 26

في  باملستوطنات  املأهوله  املناطق  وتستمر  فشيئًا�  الّتقلص شيئًا  في  احمُلتمل  الفلسطيني  املتوافرة لالستخدام  األراضي  تستمر 
املنطقة )ج( من الضفة الغربية بالّتوسع على مّر الّسنني� وعلى سبيل املثال، فقد منت تلك املستوطنات بنسبة 35 في املئة في الفترة 
ما بني 2000 و2011، وهي مُتّثل اآلن نسبة 3.25 في املئة من الضفة الغربية أو نسبة 5 في املئة من املنطقة )ج(�22 وال مُيّثل هذا 
الرقم املساحة الفعلية لألراضي التي تخضع لسيطرة املستوطنات، والتي بلغت نسبتها تقريباً 42 في املئة من أراضي الضفة الغربية� 
وباإلضافة إلى املناطق املأهولة، فإّن هذه املساحة تشمل احلدود البلدية للمستوطنات، وخططها الشمولية وشبكات الّطرق التي ال 
يستخدمها إال »املستوطنون فقط«� وتفيد التقارير التي أعدتها وزارة الدفاع اإلسرائيلية بأّنه قد مت ُمؤّخراً تخصيص مساحة إضافية 
بنسبة 10 في املئة لتوّسع املستوطنات� فقد عمل النمو املُستمر في حجم األراضي املُخصصة للنشاط االستيطاني داخل الضفة 
الغربية على جتزئة املنطقة إلى أجزاء أصغر فأصغر وإلى جيوب مقّطعة األوصال� وقد ترك انعدام الّتواصل املتجاور بني املناطق 
في الضفة الغربية آفاقاً محدودًة لتحقيق انتعاش اقتصادي ُمستَدام فيها، حتى وإن كانت بعض األراضي قد انتقلت بشكل دائم إلى 
سيطرة الّسلطة الفلسطينية� وقد كان وما يزال منو املستوطنات والوجود اإلسرائيلي في الضفة الغربية أيضاً مرتبطاً باستمرار 

القيود املفروضة على حركة وّتنّقل الفلسطينيني وذلك بهدف حماية النشاط االستيطاني وحركة املستوطنني�23

15  تقرير جلنة االرتباط اخلاصة التابعة للبنك الدولي، اآلفاق االقتصادية الفلسطينية: الدعم، وإمكانية الوصول إلى املوارد، واإلصالح، سبتمبر /أيلول 2008� فقد حّددت 
االتفاقية املؤقتة املبرمة عام 1995 نسبة 18 في املئة من الضفة الغربية لتشّكل املنطقة )أ( ولتخضع بشكل كامل للسيطرة الفلسطينية األمنية واملدنية، ونسبة 21 في 
ل املنطقة )ب( وتكون حتت السيطرة املدنية الفلسطينية والسيطرة األمنية الفلسطينية اإلسرائيلية املشتركة� وحُتيط املنطقة )ج( بكّل من  املئة من الضفة الغربية لتشكِّ

املنطقتني )أ( و)ب( أو بكلتي املنطقتني معاً�
16  االتفاق اإلسرائيلي - الفلسطيني املؤقت بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة، الفصل الثاني، املادة11، 3 ج، متوافر على املوقع اإللكتروني لوزارة اخلارجية 

http://www�mfa�gov�il/MFA/Peace+Process/Guide+to+the+Peace+Process/THE+ISRAELI-PALESTINIAN+INTERIM+AGREEMENT+- :اإلسرائيلية
 +Annex+VI�htm

� www�ochapot�org :17   مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية – خارطة األراضي الفلسطينية احملتلة
18  مبكوم Bimkom«، املنطقة احملظورة: سياسة التخطيط اإلسرائيلية في القرى الفلسطينية املوجودة في املنطقة )ج(، يونيو / حزيران 2008، الصفحة رقم 159� عدد 
السكان غير دقيق، وذلك راجع أساساً إلى عدم توافر البيانات اخلاصة باملنطقة )ج( مقارنة ببيانات املنطقتني )أ( و)ب(، وألّن ثلثي البلدات واملُدن والقرى تقع جزئياً في 

املنطقة )ج( وجزئياً في املنطقتني )أ( و)ب(�
19  مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، 2009، تقييد احليِّز: سياسة تخطيط املناطق، التي تطبقها إسرائيل في املنطقة )ج( من الضفة الغربية�

20  تقوم اإلدارة املدنية اإلسرائيلية، الّتابعة ملنسق أنشطة احلكومة في األراضي الفلسطينية، بإدارة الشؤون املدنية في الضفة الغربية�
21  البنك الدولي، اآلثار االقتصادية لتوفير إمكانية الوصول إلى األراضي في الضفة الغربية، أكتوبر / تشرين األول 2008� يُعزى تعقيد اإلجراءات بشكل رئيسي إلى تعليق 

احلكومة اإلسرائيلية إجراءات تخطيط األراضي وتسجيلها في عام 1968، مما جعل عملية إثبات امللكية أمراً صعباً وُمكلفاً�
�)ARIJ 22  قاعدة بيانات معهد األبحاث الّتطبيقية في القدس )أريج

23  البنك الدولي، القيود املفروضة على احلركة والتنّقل والوصول إلى املوارد في الضفة الغربية: الّشك وعدم الكفاءة في االقتصاد الفلسطيني، مايو / أّيار 2007�
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املنطقة � 27 من  أجزاًء  بأّن  التوضيح  من  املزيد  ُيضفي  الغربية  الضفة  من  )ج(  املنطقة  في  اجلاري  اإلسرائيلي  االقتصادي  الّنشاط 
من  العديد  إلى  باإلضافة  الغربية،  الضفة  في  إسرائيلية  صناعية  مستوطنة   20 حوالي  فثمة  اقتصاديًا.  مفيدًة  تكون  رمبا  )ج( 
املستوطنات األخرى التي متتلك مساحات زراعية مزروعة )متتّد التطّورات الزراعية أحياناً لتصل إلى ما وراء حدود املناطق املأهولة 
رت إلى  للُمستوطنات(� وتُقّدر احلكومة اإلسرائيلية بأّن قيمة البضائع، التي أُنِتَجت في املستوطنات القائمة في الضفة الغربية، وُصدِّ
أوروبا، بحوالي 300 مليون دوالر أمريكي سنوياً� ويتناول حتليٌل آخٌر أيضاً البضائع التي أُنتجت جزئياً في املستوطنات، مما أّدى إلى 

رفع قيمة تلك التقديرات إلى )5.4( مليار دوالر أمريكي في عام 24.2008 
ومما ال شكَّ فيه، فإّن املنطقَة )ج( من الضفة الغربية ُمهّمٌة لتطوير اقتصاد فلسطيني ُمستدام. وتكمن أهميتها، بشكل رئيس، في � 28

تركيبتها؛ فهي األرض الوحيدة املُتِّصلة اجلوار في الضفة الغربية، والتي تربط فيما بني 227 منطقة جغرافية ُمنفصلة عن بعضها 
بعضاً ُمصّنفة حتت ُمسّمى »املنطقتان )أ( و)ب(«� ومن ثم فإّن الّترابط االقتصادي بني هذه املناطق سوف يستمر في الّتعرض للخطر، 
بشكل كبير، طاملا استمّرت القيود اإلسرائيلية املفروضة على املنطقة )ج(� كما أّن املنطقة )ج( هي أكثر املساحات وفرة باملصادر 
في الضفة الغربية: فهي تكتنز أغلبية املياه، وُمعظم األراضي الزراعية، واملصادر الطبيعية، واالحتياطي من األراضي التي تُوّفر 
األساس االقتصادي للنمو في القطاعات االقتصادية الرئيسة� وفي نهاية املطاف، فإّن االقتصاد الفلسطيني يتأثر برمته مبا يحدث 

في املنطقة )ج(�
ُر التحليَل األّولي للمجاالت احمُلتمل أن تكون مربحًة اقتصادياً لنمو � 29 عند أخذ أهمية املنطقة )ج( في احلسبان، فإّن القسم الّتالي يوفِّ

القطاع اخلاص� وسوف يوّفر إجراء املزيد من األبحاث َقْدراً من االستبصار أكبر في عمق هذه القطاعات وغيرها من القطاعات 
األخرى، ولكن األمثلة التي ُضربت في هذا التقرير توّضح بصورة عملية املجاالت احملتملة الستثمارات القطاع اخلاص، وذلك عندما 
، أو إذا ما مَتَّ احلدُّ من القيود املفروضة على املنطقة )ج(: قطاع االتصاالت، وقطاع السياحة، وقطاع اإلسكان واإلنشاءات، وقطاع  يَتمُّ

الزراعة، واملؤسسات الصغيرة واملُتوسطة احلجم�25 

قطاع االّتصاالتأ. 
من الضروري وجود نظام اّتصاالت فّعال وتنافسي ألي اقتصاٍد حديث. فمثُل هذا النظام ُمهّم، على وجه اخلصوص، ألية دولة تأمل � 30

في تطوير صادراتها من اخلدمات� ومع أّن قطاع صناعة االتصاالت الفلسطيني كان وما يزال يشهد مستويات جيدة من التطور 
والّنمو، إال إّنه ما يزال يخضع للقيود الشديدة املفروضة على إمكانية الوصول إلى املوارد، وبخاصة إلى املنطقة )ج(� فطاملا بقيت 
لي شبكات الهاتف احملمول )اجلّوال( والهاتف األرضي نافذة املفعول، سوف يكون من الّصعوبة  هذه القيود، التي تُؤثر على كلٍّ من ُمَشغِّ

مبكان على هذه الّصناعة تقدمي خدمات تنافسية، مما يؤّثر َسلباً في عملية الّنمو في القطاعات األخرى أيضاً�
عدم قدرة ُمشغلي الهاتف اجلّوال على إنشاء ُبنية حتتية وأبراج في املنطقة )ج( من الضفة الغربية هي إحدى امُلعّوقات الرئيسة التي � 31

لني الفلسطينيني يعتبر غير كاٍف  لون. إن العدد احلالي من املرافق القائمة في املنطقة »ج«، واململوكة للمشغِّ ُيواِجهها هؤالء املشغِّ
لتقدمي اخلدمات ونتيجة لذلك، فإّن الفرصة تضيع على أولئك املشغِّلني خلدمة العديد من املئة ألف فلسطيني الذين يعيشون في تلك 
املنطقة� وتتحّدث الشبكات الناقلة الفلسطينية عن عدم قدرتها على توفير تغطية السلكية ملساحات واسعة من الضفة الغربية؛ فتلك 
الناقالت حتتاُج إلى ربطها من خالل بينة حتتية تُقام في املنطقة )ج(� وفي ظّل غياب هذه البنية التحتية، تُوَجُد تغطية ضعيفٌة على 
وجه اخلصوص، في القرى الواقعة غرب رام الله، وفي شمالي الضفة الغربية داخل املنطقة احمليطة بقلقيلية، وفي جنوب الضفة 
الغربية بالقرب من يّطا� وبسبب نقص األبراج، فإّن شبكات النقل الفلسطينية ال تُغّطي أيضاً أجزاًء ُمهمًة من الّطرق التي تربط املُدن 
داخل الضفة الغربية� فثمة تغطيٌة ضئيلٌة بني رام الله وأريحا، وبيت حلم واخلليل، وفي أجزاء كبيرة بني نابلس ورام الله�26 وباإلضافة 
إلى ذلك، ال تُوجد تغطيٌة تقريباً في معظم أجزاء وادي األردن� وتشير التقارير الصادرة عن الشبكات الناقلة الفلسطينية إلى أّن 
سة داخل  االفتقار إلى بنية حتتية لالتصاالت في املنطقة )ج( يزيد أيضاً حمل حركات االتصاالت على الشبكات املُنهكة أصاًل واملُؤسَّ

املنطقتني )أ( و)ب(، مما يؤدي إلى عدم مرور املكاملات بصورة متكررة، وإلى انخفاض مستوى جودتها�
لكي ُتْدِخل كلتا الشبكتني الّناقلتني الفلسطينيتني املزيد من التطوير إلى عملياتهما، فإّن كاًل منهما تذكر بأنها قد حتتاج رمبا إلى � 32

إقامة ما بني 75 برجًا و100 برٍج في املنطقة )ج(، لكنهما لم تتمّكنا، لغاية اآلن، من احلصول على إذن من احلكومة اإلسرائيلية.27 
24  مجلة شبيغل أُْن الين “Spiegel Online” األملانية، تسمح محكمة االحتاد االوروبي بفرض رسوم على املُنتجات القادمة من املستوطنات، فبراير / شباط من عام 

.http://wwwspiegelde/international/europe/made-in-israel-eu-court-allows-duties-on-products-from-the-settlements-a-680380html12010
25  هذا القسم يستند إلى األبحاث والتحليالت األولية، وال بُدَّ من إجراء أبحاث إضافية بشأن الوضع في القطاعات التي ُذَكَرت� 

26  تقع رام الله في وسط الضفة الغربية، وتقع أريحا في وادي األردن، أّما نابلس فتقع في شمالي الضفة الغربية، وأما اخلليل وبيت حلم فتقعا في جنوبي الضفة الغربية�
27   ووفقاً حلكومة إسرائيل، فإّن 57 من مرافق البنية التحّتية اخلاصة باالتصاالت قد حصلت على املوافقة في املنطقة »ج« في عام 2011� غير أّن أحد املُشغِّلني 

الفلسطينيني يذكر بأن تلك املوافقة مشروطٌة وتخضع ملتطلبات مسبقة، تشمل ما يلي: أ( أْن يتّم تركيب املوقع في مناطق متلكها السلطات اإلسرائيلية� ب( ال مُيكن 
ل  للموقع أن يُربَط باملنطقتني »أ« و«ب«� ج( ضرورة أن تُخّصص ذبذبات الّتراسل الالزمة لربط املواقع في املنطقة »ج« ضمن النطاق الّترددي اإلسرائيلي� ويذكر املُشغِّ
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وتُوِرد التقاريُر الصادرة عن ُمشغِّل إحدى الشبكتني الناقلتني أّن احلكومة اإلسرائيلية سوف متنح تصاريح لبناء األبراج، ولكن فقط 
لشركاتها� وهذا سوف يتطلّب من مشّغل الشبكة الناقلة الفلسطينية التعاقد مع إحدى الشركات إسرائيلية من أجل بناء األبراج 
وصيانتها بدالً عن الّتعاقد مع الشركة احلالية التي تقوم ببناء بنيتها الّتحتية في باقي أنحاء الضفة الغربية، مما يجعل املشغِّل احلالي 
يتكّبد تكاليف إضافية كبيرة� وحتّدثت التقارير أيضاً عن إحلاق شرطني آخرين ملنح التصاريح؛ أّما الشرط األول، فهو ينّص على أّن 
الشركة الفلسطينية لن تكون قادرًة على ربط األبراج في املنطقة )ج( مع شبكتها في املنطقتني )أ( و)ب( مباشرًة، وال بُدَّ لألبراج، 
بدالً عن ذلك، من أن تُْربََط عن طريق شبكة إسرائيلية متّر عبر إسرائيل، ثم بعد ذلك َعبْر مقاسم دولية حتى تصل إلى ُمشّغل 
شبكة الناقل املوجودة في الضفة الغربية، األمر الذي يؤدي إلى حتميل املشّغل تكاليف تراسل إضافية� وأّما الشرط الثاني، فيقضي 
بعدم إمكانية استخدام ذبذبات )ترّددات( األمواج امليكروية )الالسلكية( لربطها بالشبكة اإلسرائيلية، وال بُدَّ للشركة الفلسطينية من 
استئجار تلك الّترّددات مببلغ 2.000 دوالر أمريكي في السنة لكل بُرج من الشركة اإلسرائيلية� ومن املفهوم أّن املُشّغل الفلسطينيي 

قد تراجع عن متابعة إبرام هذه االتفاق بسبب التكاليف التي ينطوي عليها�
يتعنيَّ على مستخدمي هواتف اجلّوال الفلسطيني في مناطق من الضفة الغربية التي ال ُتغّطيها شبكات النقل الفلسطينية دفَع � 33

رسوم جتوال كبيرة للشركات اإلسرائيلية، التي تتكّفل بتغطية جميع أرجاء الضفة الغربية لتقدمي اخلدمة للمستوطنني. فرغم 
ما حتّدثت عنه التقارير من توّخي احلَذَر في استخدام هواتفهم اجّلوالة في املناطق »غير املُغّطاة« السلكياً، إاّل أّن بعض الّتقديرات 
تشير إلى أّن نسبة ما يدفعه املشتركون نظير رسم التجوال يصل إلى 30 في املئة مما يدفعونه جّراء استخدام خدمة اجلوال� ووفقاً 
رت بحوالي 30.3 في  للجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، فإّن حصة األسر املعيشية الفلسطينية، التي متتلك هواتف جّوالة ُقدِّ
املئة عام 2011� وإضافًة إلى ذلك، فإن الضرائب املفروضة من شركات الهاتف اجلوال اإلسرائيلية ال تؤول إلى السلطة الفلسطينية، 

بل إلى احلكومة اإلسرائيلية، وهذا يعني خسارة خزينة الّسلطة الفلسطينية َقْدراً كبيراً من اإليرادات احمُلتملة�
َيتعنّي على إحدى شبكات النقل الفلسطينية توجيه مسار املكاملات احمللية من الضفة الغربية إلى األردن ثم إلى الضفة الغربية � 34

بسبب عدم قدرة تلك الشبكة على استيراد مقاسم إلى الضفة الغربية؛ وذلك ألّن املركز الرئيس للشبكة موجود في األردن، وكان ال 
بّد من أن ميّر الّرابط بني املقاسم األردنية ورام الله عبر املنطقة )ج(� ونظراً ألّن احلكومة اإلسرائيلية لم متنح املُشّغل الفلسطيني 
تصريحاً إلنشاء مثل خطوط الّربط هذه، فقد اضطر املُشّغل إلى الّتعاقد مع شركة إسرائيلية لتأسيس هذا الّرابط وتشغيله� ووفقاً 
ر بأنه سوف يُضيُف مبلغ 20 مليون دوالر أمريكي سنوياً إلى التكاليف  للمشغِّلني احملليني، فإن وضع هذا الّرابط خارج رام الله يُقدَّ
األخرى، حيث يذهب جزء كبير من تلك التكاليف إلى املُشغِّل اإلسرائيلي لصيانة الّرابط مع األردن، وإلدامة وجوده عبر املنطقة )ج(�

لم تقم احلكومة اإلسرائيلية، في الوقت الراهن، بتوفير الذبذبات الالزمة للشبكات الناقلة الفلسطينية لكي تخدم اجليل الثالث 
ر هذا االفتقار إلى خدمات اجليل الثالث سبباً آخر  من الهاتف اجلوال، وهذا الّرفض ميّثل أحَد املساوئ الّتنافسية الكبرى. 28 ويوفِّ
للمستهلكني الفلسطينيني يدفعهم إلى استخدام الشبكات الناقلة اإلسرائيلية التي توّفر خدمة اجليل الثالث في أجزاء كثيرة من 
في  املجاالت األسرُع منواً  زبائنها )مشتركيها(� فأحُد  االتصاالت  يتعّدى خسارة شبكات  االفتقار  أثر ذلك  ولكّن  الغربية�  الضفة 
صناعة تكنولوجيا املعلومات هو تَطويُر البرمجيات التطبيقية للهواتف الّذكية ولالّتصاالت الالسلكية� وسوف تتوّقف هذه الصناعة 
ُر إحدى شركات الشبكات الّناقلة  عن النمو داخل الضفة الغربية في ظل عدم توافر خدمة اجليل الثالث من الهاتف اجلوال� وتُقدِّ
أّن نسبة 11 في املئة من مشتركيها يستخدمون الهواتف الّذكية، مرتفعًة من نسبة 2 في املئة في عام 2010؛ وذلك رغم عدم قدرتهم 
على استخدام  الّسمات الفنية لهذه الهواتف أو على الوصول إلى شبكة اإلنترنت� وتعتقد شركات الشبكات الناقلة الفلسطينية أّن 
بقاَءها رمبا يعتمد على قدرتها على عرض خدمات اجليل الثالث في الوقت الذي يتزايد فيه عدد الهواتف الذكية املستخدمة وتقّدم 
العالم نحو بلوغ خدمات اجليل الرابع� وحّتى لو أّن احلكومة اإلسرائيلية سمحت بتوفير ذبذبات اجليل الثالث في املستقبل إلى 
شركات الشبكات الّناقلة الفلسطينية، فإّن تلك الشركات سوف حتتاج إلى تنفيذ استثمارات كبيرة في البنية التحتية لتوفير خدمات 
ذلك اجليل إلى زبائنها� ومن شأن ذلك أن يُصعِّب إلى حدٍّ كبير، على شركات الشبكات الناقلة الفلسطينية، الّتنافس مع الشركات 
ُذ في الوقت احلاضر استثمارات كبيرة في البنية الّتحتية خلدمات اجليل الثالث في جميع أنحاء الضفة  اإلسرائيلية العريقة التي تُنَفِّ

الغربية، وهي ال تتكّبد التكاليف املرتفعة التي تفرضها القيود األمنية اإلسرائيلية على الشركات الناقلة الفلسطينية�

ل الوطني لشبكة الهواتف األرضية � 35 ِدُث القيوُد املفروضة على إمكانية الوصول إلى املنطقة )ج( أيضًا العديَد من الّتحّديات للُمشغِّ حُتْ
في املناطق الفلسطينية. إذ ال تستطيع هذه الشركة )املُشغِّل الوطني( توسيع قاعدة مشتركيها في مناطق وأحياء من املنطقة )ج( 
بسبب القيود اإلسرائيلية املفروضة على إنشاء البنية التحتية في تلك املنطقة� وتُقّدر الشركة بأّن هذه الفرصة املفقودة، واملُتمّثلة في 

مت طلباتها قد استوفت تلك املتطلبات املسبقة حتى اآلن� الفلسطيني كذلك أنَّ 4 مواقع فقط من املواقع الـ: 57 التي ُقدِّ
28  تخّصص إسرائيل، كما هو احلال في غيرها من البلدان، 60 ميغاهيرتز للجيل الثالث من اخلدمات، منها 10 ميغاهيرتز تدرس حكومة إسرائيل مسألة تخصيصها إلى 

الشركتني الناقلتني الفلسطينيتني )مبعدل 5 ميغاهيرتز إلى كل شركة ناقلة(� 
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خدمة حوالي 8.000 مشترك محتمل، مُيكنها أن تُِدَرّ إيرادات إضافية تُقّدر بحوالي 2 مليوني دوالر أمريكي سنوياً� فشبكة األلياف 
الضوئية الرئيسة العائدة لهذه الشركة، والتي جرى متديدها خالل الفترة بني عامي 1997 و 2001، تُغّطي املنطقتني )أ( و )ب( إلى 
جانب تغطية أجزاَء محدودة فقط من املنطقة )ج(� ولكن حكومة إسرائيل، كانت وما تزال، منذ ذلك احلني، تتجّنب إلى حدٍّ كبير 
إصدار الّتصاريح الالزمة لتوسعة الشبكة في املنطقة )ج(� وقد حدَّ ذلك من قدرة الشركة على رفع كفاءة جودة اخلدمة التي تُقّدمها 
وسرعة شبكة اإلنترنت في مناطق كبيرة من الضفة الغربية املوصولة باخلدمة عبر شبكة األلياف الضوئية املوجودة في املنطقة 
)ج( مبا في ذلك مناطق جنني، وطولكرم وقلقيلية�291 وجتد هذه الشركُة صعوبًة بالغًة في احلصول على إذن لتنفيذ أعمال الصيانة 
املنتظمة أو أعمال إصالح أعطال الشبكة في املنطقة )ج(، األمر الذي يؤّدي إلى وجود معدالت مرتفعة إللغاء االشتراكات بسبب 
انقطاع اخلدمة عن املشتركني لفترات طويلة� أما أجزاء الشبكة لهذه الشركة في املنطقة )ج( فهي ُعرضٌة للسرقة والّتخريب؛ وذلك 
ألّن السلطة الفلسطينية ال تستطيع فرض القانون في تلك املنطقة� وتذكر الشركة في تقاريرها أّن خمسة حوادث كبرى وقعت، خالل 
النصف األول من عام 2012، في املناطق احمليطة باخلليل، مما تسّبب في انقطاع اخلدمة عن بضعة آالف من املشتركني لفترة بلغت 
ل الوطني( بأّن كلفة تلك احلوادث بلغت )1.2( مليار دوالر أمريكي، وهي  6 أيام، في املتوسط، في كل انقطاع� وتُقّدر الشركة )املُشغِّ
حُتسب على شكل خسائر سنوية� كذلك يُقّدر هذا املُشّغل الفلسطيني لشبكة الهواتف األرضية أّن القيود املفروضة على الوصول 
يات آنفة الذكر والتي تُقلِّص أيضاً مستوى  إلى املنطقة )ج( تُكلّفه 6 ماليني دوالر أمريكي في املتوسط، وذلك راجٌع إلى جميع الّتحدِّ

الّتنافسية مع املُشغِّلني اإلسرائيليني�

قطاع السياحة ب. 
تنعم الضفة الغربية مبجموعة متنّوعة من املواقع السياحية املهمة التي مُيكن تطويرها لكي ُتوّفر عددًا كبيرًا من فرص العمل. � 36

َغيَْر أّن العديد من هذه املواقع يقع داخل املنطقة )ج(، ووجودها هناك مينع إلى حدٍّ كبير حتقيق فرص تنموية كبيرة )مع أّن حكومة 
إسرائيل طّورت عدداً من تلك املواقع(� يُقّر االتفاق اإلسرائيلي الفلسطيني املؤقت، املبرم في عام 1995، بتوافر اإلمكانات الالزمة 
لتطوير السياحة )كما ورد في امللحق – 6، املادة 5، الفقرة 6، التي تطرح خمس مجاالت إليالءها االهتمام “   بهدف االستفادة 
بأهمية البحر امليت  الفضلى من احملاسن الفريدة التي توّفرها صناعة السياحة في الظروف التي تنعم باالستقرار���”� وإقراراً 
على وجه اخلصوص، فإّن امللحق ذاته يالحظ “��� ضرورة التزام اجلانبني بالّنظر في ُسبل��� )5( تشجيع وإقامة الشراكات في 
مجال السياحة في جميع املجاالت ذات املنفعة املتبادلة، مبا فيها على شواطئ البحر امليت� وفي هذا الشأن، فإّن املشاريع اخلاصة 

الفلسطينة واملشروعات املشتركة وفقاً إلعالن املبادئ، سوف تُنّفذ على شاطئ البحر امليت وفق ما يتّم االتفاق عليه�
يقع جزء كبير من الطرف الشمالي للبحر امليت في الضفة الغربية. وقد شهد الطرف الشمالي من اجلانب األردني للبحر امليت � 37

حجماً كبيراً من تطوير وتنمية فنادق فارهة تستقطب الّسياح من أنحاء العالم� وباملقارنة مع ذلك، ذكرت وزارة السياحة األردنية في 
تقاريرها، الصادرة في عام 2010، أّن أكثر من 1.700 شخص استُخدموا مباشرًة من جانب تلك الفنادق� وثمة عدٌد أكبر من هؤالء 
إلى عدد مجموعات الليالي التي قضاها  مي دعم من خارج املوقع� واستناداً  جرى تشغيلهم بطريقة غير مباشرة كمقاولني ومقدِّ
السياح في فنادق البحر امليت، فإّن وزارةَ االقتصاد الوطني الفلسطينية تُقّدر بأّن املنتجعات السياحية األردنية أََدرَّت إيرادات تُقّدر 

بحوالي 360 مليون دوالر أمريكي في عام 2010�301 
يوّفر البحر املّيت، من جانب الضفة الغربية، إماكانات مماثلة جلانبه األردني. وكان صندوُق االستثماُر الفلسطيني قد طّور خططاً � 38

أّولّيًة إلنشاء مدينة سياحية على اجلانب الشمالي الغربي للبحر امليت� وكما هو احلال في األردن، فإّن أّي تطوير كبير احلجم في من 
ل من االستثمار األجنبي املباشر� ويُوِرُد صندوق االستثمار الفلسطيني في تقاريره أّنه قد تلّقى اهتماَم عدد من الشركاء  شأنه أن مُيوَّ
ط لتطوير عدد من الفنادق، واملناطق السكنية ومرافق نشاطات األعمال بكلفة إجمالية  احملتملني في هذا املجال� فهذا املشروع يُخطِّ
مقدارها )1.4( مليار دوالر أمريكي� ويُتوّقع لهذا املشروع أن يُِدرَّ إيرادات تُقّدر بحوالي 500 مليون دوالر أمريكي، ويستحدُث ما 
يقرب من 50.000 فرصة عمل� بَيَْد أّن االستفادة من إمكانات البحر امليت ال مُيكن أن تتحّقق طاملا بقيت املنطقة )ج( بعيدة املنال 
قة تتعّدى نطاق وجود منتجعات محتملة على شاطيء البحر امليت من  عن االستثمار الفلسطيني� إّن املكاسب االقتصادية غير املُتحقِّ
جانب الضفة الغربية� فبناء مثل هذه البنية التحتية كبيرة احلجم، وحتسني اخلدمات السياحية من شأنهما معاً أن يجلبا املزيد من 

الّسياح إلى مواقع أخرى، مثل أريحا، فضاًل على أّنهما يُساعدان على حفز إطالق صناعتي اإلنشاء واخلدمات� 
29  تقع جنني، وطولكرم وقلقيلية في اجلزء الشمالي من الضفة الغربية� 

30  وزارة االقتصاد الوطني الفلسطينية ومعهد األبحاث التطبيقية في القدس )أريج(، سبتمبر / أيلول 2011 – »التكاليف االقتصادية لالحتالل اإلسرائيلي لألراضي 
الفلسطينية احملتلة«، صفحة رقم 30� 

 15

َأَزَمُة الماليُة العامُة، آفاٌق اقتصاديٌة

|  



ر القيود املفروضة على املنطقة )ج( على تطوير املواقع السياحية األخرى في الضفة الغربية. تتوافر لدى وزارة السياحة واآلثار � 39 تؤثِّ
خطط لتنفيذ حفريات في عشرة مواقع أثرية موجودة في املنطقة )ج(، وتشمل: سبسطية )بالقرب من نابلس( وتل النصبه )بالقرب 
من رام الله(� وتذكر هذه الوزارة أنها لم تستطع بَْعُد احلصول على إذن من حكومة إسرائيل لتطوير هذه املواقع� وقد قامت حكومة 
إسرائيل، في الوقت ذاته، بتطوير العديد من املواقع السياحية في الضفة الغربية مثل احملميات الطبيعية في عني فشخة على البحر 
امليت من جانب الضفة الغربية، وكهوف قمران في وادي األردن، وموقع املغطس على نهر األردن وقصر هيرودين بالقرب من بيت 
حلم� أما األردن، فقد قام بتطوير صناعة بيئية سياحية صغيرة ولكنها مزدهرة في محمياته الصحراوية، وتوجد في الضفة الغربية 
املنطقة )ج( حتول دون قيام  البناء في  املفروضة على  تُشبه نظيرتها في األردن� غير أن احملظورات  لها وفرصة  ظروف مماثلة 

لني الفلسطينيني من تأسيس مساكن إيكولوجية )بيئية ��(، األمر الذي مينع التطوير احملتمل لصناعة أخرى ممكنة� املُشغِّ

قطاع اإلسكان واإلنشاءات ج. 
كان قطاع اإلنشاءات وما يزال أحد أسرع القطاعات منوًا في االقتصاد الفلسطيني في بحر السنوات األربع األخيرة. فمعظم هذه � 40

ُذ في مشاريع صغيرة احلجم� وقد منع الّنقُص في توافر قطع األراضي في املنطقتني )أ( و )ب( تنفيَذ االستثمارات  اإلنشاءات تُنَفَّ
السكان�  من  املتزايد  العدد  لتلبية حاجة  املطلوبة  املساكن  في  املتنامي  الّنقص  رغم  كبيرة احلجم  وإنشائية  إسكانية  في مشاريع 
كاً مهّماً للنمو وخلق فرص العمل، كما مُيكن أن توّفر الفرص ملنشآت األعمال  ومُيكن للمشاريع اإلنشائية كبيرة احلجم أْن تكون ُمحرِّ
الفلسطينية الصغيرة لتطوير قدراتها في مجال الهندسة املعمارية وإدارة املشاريع، على سبيل املثال ال احلصر� إّن هذه املشاريَع 
الكبيرة احلجم مستثناةٌ تقريباً بسبب االفتقار إلى إمكانية الوصول إلى املنطقة )ج( التي توّفر مساحات من األراضي كبيرة والزمة 
للتطوير فيما لو مّت الّسماح بذلك� ويوجد لدى صندوق االستثمار الفلسطيني خطٌط لتطوير 8.000 دومن31 من قطع األراضي التي 
ميتلكها في املنطقة )ج( عند مدخل مدينة أريحا� وقد وضع الصندوق كذلك خططاً أّولّية لتطوير األراضي ألغراض إقامة املساكن 
والصناعات، وقد تواردت أنباءُ عن إعراب مستثمرين أجانب عن اهتمامهم لدعم املشروع� ولكنهم لم يتمّكنوا حتى اآلن من إحراز 
تقّدم على صعيد احلصول على تصاريح بناء من احلكومة اإلسرائيلية� وتفيد وزارة اخلارجية اإلسرائيلية أن العمل جاٍر في الوقت 

الراهن على صعيد املوافقة على 8 خطط شمولية داخل املنطقة “ج�
املشروع � 41 الله. فهذا  رام  الروابي، شمالي مدينة  التنفيذ، مشروُع إسكان  البدء في  التي متّكنت من  الكبرى،  من مشاريع اإلنشاءات 

الغربية،  ُط لها في الضفة  أّول مدينة يُخطَّ يضرب مثااًل قّيمًا على عاملْي الطاقات الكامنة والقيود كليهما. ومُيّثل هذا املشروُع 
ويتوّقع املَُطوِّرون أّن هذه املدينة سوف تُؤوي، بعد اكتمال العمل فيها، حوالي 40.000 نسمة يقيمون في مدينة حديثة توّفر املرافق 
ع للمرحلة األولى من املشروع أن تنتهي بحلول صيف عام 2013 )ليُؤوي 6.000 ُمقيم  السكنية وأماكن العمل للمقيمني فيها� ويُتَوقَّ
فيه(� ويُوظف املشروع لديه، بصورة مباشرة، 2.300 موظف متفّرغ )بدوام كامل( و 1.000 بدوام جزئي )غير متفّرغ(، في حني 
وابي تُبنى حالياً برمتها ضمن املنطقة )ب(،  يوّظف موّردو املشروع في إسرائيل والضفة الغربية آالفاً أُخرى غيرهم� ومع أّن مدينة الرَّ
إال أن جناحها يتوّقف على إمكانية الوصول إلى املنطقة )ج(� ومع أّن األعمال اإلنشائية في هذه املدينة تسير على قدم وساق، إال 
أّن املُطوِّرين لم يحصلوا بعد على إذن من إسرائيل لشقِّ طريق دائمة تعبر من خاللها إلى املنطقة )ج(� ولن يتوافر أّي سبيل نافذ 
للمقيمني في هذه املدينة لكي يُسافروا من املدينة اجلديدة إلى بقية أنحاء الضفة الغربية من دون شّق هذه الطريق، وسوف ينتهي 
املطاُف مبدينة الّروابي، على هذا الّنحو، ألْن تُصبح مدينًة من دون َمْدَخل� لقد وّفرت احلكومة اإلسرائيلية في اآلونة األخيرة إذناً 
لشقِّ طريق مؤقتة لتعبر إلى مسافة )2.8( كيلو متر داخل املنطقة )ج( إلدخال املواد اإلنشائية إلى املدينة� غير أن املُطّور يقول بأنه 
ر بأّن التأخيرات التي حدثت في احلصول  ر املُطوِّ ال يوجد أي ضمان يكفل بأن يُسَمح لهذه الطريق بأن تبقى على أرض الواقع� ويُقدِّ

على إذن الستخدام هذه الطريق قد أّخرت تنفيذ أعمال اإلنشاء ملدة سنة أو أكثر، مما رفع إلى حدٍّ كبير تكاليف اإلنشاء�321 
ف القيود املفروضة على املنطقة )ج(. فأوالً � 42 عوبة مبكان تكرارها ما لم ُتَخفَّ مدينة الّروابي جتربٌة فريدٌة من نوعها، وسيكون من الصُّ

سيكون من الصعب العثور على قطعة أرض بهذا احلجم في املنطقة )أ( أو في املنطقة )ب(� وفيما لو توافرت قطعة األرض، فسوف 
رة، ولكن املُسّجلة، والواقعة في القرى احمليطة برام الله، أكثر من  يكون من الصعب حتّمل كلفتها؛ إذ بلغت كلفة األراضي غير املُطوَّ
100.000 دوالر أمريكي للدومن الواحد� ومع أّن األراضي في أجزاء أخرى من الضفة الغربية أقّل كلفًة، إال أّنها ما تزال باهظة 
الّثمن� وإضافًة إلى ذلك، فإّن عدداً قلياًل من املستثمرين سيكون مستعداً لتنفيذ مثل هذا املشروع الكبير في ظل الشكوك التي تثار 

حول القدرة على شّق طريق دائمة تُوصل إلى موقع إنشاء املشروع� 

ان� 31   الدومن يعادل تقريباً 0،25 في املئة من الفدَّ
32  ال مُيكُن شّق طريقاً أخرى للوصول إلى املدينة، في شمالي املوقع املقترح لها؛ وذلك ألّن الطريق حتتاج إلى العبور مسافة 300 متر فقط من املنطقة )ج(� 
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قطاع الّزراعةد. 
دوُر قطاع الّزراعة في االقتصاد الفلسطيني آخٌذ في التضاؤل باّطراد رغم ما لديه من إمكانات ُمرتفعة. فمنذ عام 1999، انخفض � 43

إسهام قطاع الزراعة في الّناجت احمللي اإلجمالي إلى أكثر من الّنصف: من 9.3 في املئة في عام 1999 إلى 4 في املئة في الّربع األول 
من عام 2012� ويرجع ذلك أساساً إلى القيود اإلسرائيلية املفروضة على إمكانية الوصول إلى األراضي واملياه، التي يُوجد ُمعظمها 
في املنطقة )ج(� ومن الالفت للنظر على وجه اخلصوص، أّن املنطقة )ج( تكنُز تقريباً ما نسبته 63 في املئة من أراضي الضفة الغربية 

الزراعية، مبا في ذلك وادي األردن ذو اخلصوبة املُرتفعة�33
ال تستطيع الّسلطة الفلسطينية تطوير أغلبية مساحة وادي األردن الذي ُيشّكل حوالي نصف )46 في املئة( مساحة أراضي املنطقة � 44

)ج(34 ويكتنز في باطنه ُثلث احتياطات الضفة الغربية من املياه اجلوفية.35 ميتاز هذا الوادي بظروٍف مناخية فريدة من نوعها 
احمللية  لألسواق  السنة  مدار  على  ُمرتفعة  ُمضافة  قيمة  ذات  زراعية  ُمنتجات  إلنتاج  استخدامها  ميكن  اخلصوبة  عالية  وبتربة 
والتصديرية� ومع ذلك، فإّن 94 في املئة من مساحة وادي األردن محظوٌر على التنمية الفلسطينية تطويرها بسبب عدم القدرة 
على احلصول على تصاريح البناء من احلكومة اإلسرائيلية وبسبب ما تفرضه تلك احلكومة من القيود على املنطقة )ج(�36 فاإلنتاُج 
الّزراعي قليُل الكثافة وحده هو املُسموح به في األراضي الفلسطينية املوجودة في املنطقة )ج(�37 إّن اإلنتاج الزراعي اإلسرائيلي 
ًة حوالي  اآلخذ في االزدهار داخل املستوطنات اإلسرائيلية في وادي األردن لشهادة على اإلمكانات التي تتمّتع بها املنطقة )ج(، ُمِدرَّ
500 مليون شيكل إسرائيلي جديد سنوياً في السنوات األخيرة،38 وُمنتجًة ما نسبته 60 في املئة من إنتاج الّتمور في إسرائيل�39 كذلك 
فقد شهد اجلانب األردني من الوادي تطّوراً زراعياً كبير احلجم: فنسبة 70 في املئة من إنتاج األردن للخضار والفواكه يأتي من 
هذه املنطقة� وتُشير الّتقديرات إلى أّن االقتصاد الفلسطيني يستطيع إدرار مليار دوالر أمريكي إضافية سنوياً )9 في املئة من الناجت 
ل نسبة  احمللي اإلجمالي(�40 إذا ما سمحت احلكومة اإلسرائيلية للفلسطينيني بزراعة 50.000 دومن إضافي في املنطقة )ج( )تشكِّ
1.5 في املئة من املنطقة )ج(� وإضافة إلى ذلك، فإّن قطاع الزراعة  يستطيع خلق ما بني 150 – 200 ألف فرصة عمل جديدة41، 

فيما لو سمحت احلكومة اإلسرائيلية للفلسطينيني بزراعة 100.000 دومن إضافي� 42
تركت التفاوتاُت في إمكانية الوصول إلى األراضي واملياه املزارعني الفلسطينيني في وضع تنافسي ضارٍّ إزاء امُلنافسني اإلسرائيليني، � 45

ر املُزارعون، في ُمعظم املناطق، إلى شراء املياه املنقولة في  ومنعت القطاع الزراعي الفلسطيني من حتقيق إمكاناته الكاملة. فاضطُّ
الّصهاريج، بأسعار ُمرتفعة للغاية، من أجل سقاية أراضيهم، مما رفع كلفة منتجاتهم إلى حدٍّ كبير�43 وإضافًة إلى ذلك، فإّن 10.000 
مستوطن إسرائيلي يعيشون في 37 مستوطنة في وادي األردن واملنطقة الشمالية من البحر امليت يتلّقون تخصيصات من املياه تبلغ 
حوالي 44 مليون متراً مكعباً من املياه سنوياً، وتساوي هذه الّتخصيصات حوالي ثلث كمية املياه التي يستطيع املليونني ونصف املليون 
أجريت مؤخراً  الصعوبات، فقد كشفت مقابلٌة  وللتعامل مع هذه  الغربية احلصول عليها�44  الضفة  يعيشون في  الذين  فلسطيني 
الّنقاَب عن أن شركًة فلسطينيًة محلية كانت وما تزال تستكشف إمكانية تطوير مرافق للمياه وملياه املجاري في الضفة الغربية، ميكن 
استخدامها في الزراعة، ولكّن عزميتها على القيام بذلك ثُبِّطت وما تزال تُثَبَّط لألسباب التالية: فأوالً، يجب أن تُوضع محطة معاجلة 
املياه العادمة بكل مكّوناتها في املنطقة )ج( لتكون قابلة للحياة من الناحية االقتصادية، ولتكون سليمة بيئياً، مّما يزيد مخاطر عدم 
احلصول على التراخيص الالزمة لتنفيذ هذا الّتطوير� وثانياً، فال بُّد ملعظم املياه التي يُعاد تدويرها، والتي مُيكن إنتاجها ألغراض 
الّري، من أن تُباع إلى مشاريع تُقام في املنطقة )ج(، آخذين في احلسبان أّن معظم األراضي الزراعية موجودة في هذه املنطقة� غير 

33   استعراض لقطاع الّزراعة الفلسطيني عام 2007، القنصلية العامة إلسبانيا في الُقدس�
34   حسابات املُوظفني العاملني لدى البنك الدولي استناداً إلى البيانات املتوافرة�

35   انخفض عدد آبار املياه العاملة في وادي األردن من 209 آبار في عام 1967 إلى 89 بئراً في عام 2012� فال يُسَمح للفلسطينيني بحفر آبار يزيد عمقها عن 200 متر، 
في حني يستطيع املُستوطنون اإلسرائيليون حفر آبار على عمق مئات املترات�

36   مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، صحيفة حقائق الشؤون اإلنسانية في منطقة وادي األردن والبحر امليت، فبراير / شباط 2012�
37   يفرض نظام منح التصاريح قيوداً دائمًة على االستثمار وتكثيف الّزراعة�

38   معهد األبحاث االقتصادية في فلسطني “MAS”: األساس االقتصادي للمستوطنات االستعمارية اإلسرائيلية في الضفة الغربية، 2012، صفحة رقم 34 ُمقتبس من 
»بتسليم B’Tselem« )مركز املعلومات اإلسرائيلي حلقوق اإلنسان في األراضي احمُلتَلّة(، 2011� تُنِتج املستوطنات اإلسرائيلية في وادي األردن محاصيل زراعية تصديرية 

�)2012 ،OXFAM ذات قيمة ُمضافة ُمرتفعة ألسواق االحتاد األوروبي ولألسواق العاملية )منظمة أوكسفام
39  أوكسفام، على حافة الهاوية: املُستوطنات اإلسرائيلية وأثرها على الفلسطينيني في وادي األردن� بيان صادر عن ديفد الهياني، رئيس مجلس املستوطنات اإلسرائيلية في 

وادي األردن�
40   غال وآخرون 2010، ورد في: تقرير جلنة االرتباط اخلاصة لدى البنك الدولي في شهر سبتمبر / أيلول 2010�

41   »بتسيليم B’Tselem«، نزع امللكية واالستغالل: السياسة اإلسرائيلية في وادي األردن وشمالي البحر امليت، مايو / أّيار 2011، صفحة 58�
42   مؤسسة إنقاذ الطفل في اململكة املتحدة، صحيفة احلقاقق: وادي األردن، صدرت في شهر أكتوبر / تشرين األول 2009�

43   مُمثل اإلحّتاد األوروبي في القدس: املنطقة )ج( وبناء الدولة الفلسطينية، يوليو، مّتوز 2011�
44   ُمؤّسسة إنقاذ الطفل في اململكة املُّتحدة، صحيفة احلقاقق: وادي األردن، صدرت في شهر أكتوبر / تشرين األول 2009�
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أّن الشركة تُفيد بأّنها تعتقد أّنه من غير احمُلتمل أن حتصل على إذن من احلكومة اإلسرائيلية لتمديد أنابيب مياه عبر املنطقة )ج(� 
وبناًء على ذلك، فإّن الشركة لم تتابع العمل على تنفيذ أّي مشروع من هذه املشاريع� 

فرض شبكُة الطرق قيودًا على التنمية الزراعية أيضًا. فأربعة طرق من الطرق اخلمس املُؤّدية إلى وادي األردن ال يستطيع ُمعظم � 46
الفلسطينيون استخدامها،45 وتُقّدر قيمة تكاليف النقل اإلضافية التي يتكبدها املزارعون الفلسطينيون نتيجًة للقيود املفروضة على 
احلركة والّتتقل مببلغ )7.2( مليون شيكل إسرائيلي جديد سنوياً.46 ويضطرُّ املزارعون والّتجار الفلسطينيني إلى أن يسلكوا طرقاً 
حتويلية طويلة، وإلى قضاء وقت كبير على نقاط الّتفتيش واملعابر الّتجارية حتى يتمّكنوا من نقل املُنتجات الزراعية داخل الضفة 
الغربية، ثّم إلى األسواق اإلسرائيلية واألسواق العاملية، األمر الذي يؤدي إلى خفض مستوى جودة ُمنتجاتهم وأسعارهم� فعلى سبيل 
املثال، توجد طريق ُمصانٌة جيداً تربط بني طوباس، الواقعة في اجلزء الشمالي الشرقي من الضفة الغربية، وقرية بردلة في شمالي 
شرق طوباس في شمال وادي األردن، يستيطع الفلسطنيون استخدامها لنقل منتجاتهم الزراعية� ومع ذلك، فال يُسمح للفلسطنيني، 
في الوقت احلاضر، باستخدام الطّريق الرئيسة لوقوعها حتت سيطرة نقطة تفتيش تياسير، كما أّنهم ُمرَغمون على استخدام مسار 

بديل مير عبر العديد من القرى مما يضيف وقتاً طوياًل جديراً باالعتبار إلى الفترة الزمنية التي يحتاجونها للسفر واالنتقال�

املؤسسات الصغيرة وامُلتوسطة احلجمه. 
األغلبيُة الّساحقة من ُمؤّسسات األعمال الفلسطينية صغيرُة احلجم ويعمل لديها 4 ُعّمال في املتوسط، ووفقًا إلحصاء املؤسسات � 47

الذي ُأجري في اآلونة األخيرة، فقد كان يوجد 57 مؤسسًة فقط يعمل لديها أكثر من 100 عامل، في جميع األراضي الفلسطينية 
بُل� فهناك نقص شديد في األراضي  احمُلتّلة. وتتأّثر املؤسسات الصغيرة احلجم باحمُلّددات التي تفرضها املنطقة )ج( بعدد من السُّ
الصناعية القابلة لالستخدام في املنطقتني )أ( و )ب(� وتعمل معظم مؤّسسات األعمال في األراضي التي متلكها األَُسر في وسط 
املناطق السكنية املجاورة� فالعثور على مصانع صغيرة في األفنية اخللفية للبيوت بالقرب من اجليران ليس باألمر غير املألوف� وال 

يُقّيد هذا الوضع منو املؤسسات الصناعية فحسب، بل إنه يفرض أيضاً مخاطر على الصحة�
توجد مساحة كبيرة من األراضي املالئمة للتنمية الّصناعية في املنطقة )ج( والتي مُيكنها تخفيف االكتظاظ في املنطقتني )أ( � 48

و)ب(. وسعر األرض في هذه املساحة أرخص بكثير أيضاً� فقد وجدت دراسة أجراها البنك الدولي في عام 2008 أّن الفوارق في 
أسعار األراضي املشابهة لها في املنطقتني )أ( و)ب( تراوحت بني 30 و150 في املئة وذلك متوّقف على السالمة النسبية لألراضي 
في املنطقتني )أ( و)ب( والناجمة عن تعّرضها للمصادرة أو للهدم من السلطات اإلسرائيلية�47 وبناًء على ذلك، فإّن القدرة على البناء 

في املنطقة )ج( من شأنها أن تتيح املجال للشركات الفلسطينية للّتوسع بُكلفة أقل�
يات بعينها، ولكن من املفيد دراسة بعض األمثلة لنبدأ بفهم القيود � 49 سوف ُتسّلط األبحاُث املستقبلية املزيَد من الضوء على حتدِّ

املفروضة على تطور املؤسسات الصغيرة والكبيرة احلجم فهمًا كاماًل. وما جتربُة مؤّسسة العقارات، التي كانت قد خّططت لتطوير 
مشروع سكني على قطعة أرض مملوكة لأُلَسرة في املنطقة )ج(، إال مثاٌل على إحدى تلك القضايا� ومبا أّن احلكومة اإلسرائيلية 
لم متنح التصريح الالزم ملباشرة املشروع، فقد نُقل املشروع إلى قطعة أرض أخرى في املنطقة )أ(� ونتيجة لذلك، فقد أفاد املالك 
بأّن مجموع التكلفة للوحدة الواحدة قد ارتفع مببلغ 30.000 دوالر أمريكي في املتوسط بسبب ارتفاع التكاليف في املنطقة )أ(� 
وثمة مثاٌل ثاٍن نسوقه على مؤسسة صغيرة احلجم لتصنيع اجللود في منطقة اخلليل، والتي حصلت على عقد لتصدير اجللود إلى 
أحد املُشتَرين األوروبني، فاحتاجت إلى الّتوسع لتكون قادرًة على الوفاء بالتزاماتها اجلديدة� يقع املصنع احلالي لتلك املؤسسة في 
منطقة سكنية، ولم يكن هذا املوقع يُعتبر مالئماً للتوسعة حتى وإن توافرت مساحة لذلك، عند األخذ في احلسبان املواد الكيماوية 
املُستخدمة في تصنيع اجللود� ومع أّن صاحب املصنع ميلك قطعة أرض في املنطقة )ج( رمبا تكون مالئمة للتطوير، إاّل أّن احلكومة 
اإلسرائيلية لم متنح الترخيص املطلوب إلقامة املصنع� فنقلت املؤسسة عملياتها إلى منطقة صناعية في اليونان بدالً عن القيام 
بالبناء من دون ترخيص ُمسَبق واملجازفة في الّتعّرض خلطر التدمير� فأوجدت هذه املؤسسة بذلك 15 فرصة عمل جديدة كان 
من املمكن أن تُخلق، خالفاً لذلك، في الضفة الغربية� إّن هذه األمثلة تُبرز بعض الصعوبات، مع أّن تكاليف توفير اخلدمات كانت 
وما تزال كذلك تعتبر من القيود املفروضة عليها لوال االستفادة من ميزة وفورات احلجم� ويُسمح للسلطة الفلسطينية، من الناحية 
املثالية، تطوير مناطق صناعية داخل املنطقة )ج(، إذ أّن األرض فيها أرخص ثمناً، وأّن تنظيم األراضي ألغراض األعمال الصناعية 
أكثر مالءمة بهدف إبعادها عن املناطق الّسكنية� وفي ظل الظروف احلالية، تُنّفذ منشآت األعمال الفلسطينية عملياتها في مواقع 

غير مالئمة، ومتتنع، في بعض احلاالت، عن الّتوّسع بسبب ارتفاع كلفة األرض املُزّودة باخلدمات�48
45    مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، احلركة والّتنقل وإمكانية الوصول إلى املوارد في الضفة الغربية، أيلول / سبتمبر 2011� تخضع أربعة ُطِرٍق لسيطرة أربع نقاط تفتيش 

مأهولة بصفة دائمة، وهي: تياسير، واحلمرا، ومعاليه أفرامي، وييتاف� ومُتنع أكثرية الفلسطينيني من عبور نقاط التفتيش هذه مبركباتهم اخلاصة باستثناء سّكان وادي 
األردن )56.000 نسمة تقريباً( وأولئك الذين يستطيعون احلصول على تصريح خاص�

46    مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، اهتمام خاص: حتديث معلوماتي عن حرية احلركة والّتنقل وإمكانية الوصول إلى املوارد في الضفة الغربية، أغسطس / آب 2011�
47    »اآلثار »االقتصادية للوصول املَُقيَّد إلى األراضي في الضفة الغربية«، البنك الدولي 2008�

وجدت الدراسة التي أجراها البنك الدولي عام 2008 أّن »املتر املرّبع من األرض في املنطقة الصناعية الصغيرة الكائنة في رام الله / بيتونيا يُكلِّف ما بني 100 دوالر   48
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تّتجه املؤسسات الفلسطينية التي جنحت في اتخاذ املنطقة )ج( موقعًا لها إلى جتّنب دفع الضرائب للسلطة الفلسطينية. وألّن � 50
الّسلطة الفلسطينية ال تستطيع ممارسة سلطاتها على تلك املؤسسات في املنطقة )ج(، فإنها غير قادرة على ممارسة التنفيذ اجلبري 
للقوانني أو لتنظيم ُمؤسسات األعمال في تلك املنطقة� ونيتجة لذلك، فإّن ُمؤّسسات األعمال الواقعة في املنطقة )ج( تستطيع إجراء 
عملّياتها من دون دفع الضرائب، والرسوم أو من دون استيفاء معايير الّصحة والّسالمة� واملالذ الوحيد للّسلطة الفلسطينية في 
معاجلة ذلك هو محاولة اعتراض سبيل املنتجات التي جُتلَُب إلى املنطقتني )أ( و)ب(، حيث تستطيع السلطة الفلسطينية فيهما 
بسط قانونها وتطبيقه جبرياً عليها� ويترّتب على ذلك خسارة السلطة الفلسطينية اإليرادات الضريبية التي جتبيها من املؤسسات 

الصغيرة العاملة في املنطقة )ج(�

اخلامتة. 6
استعراضًا للمسائل التي سّلط هذا الّتقرير الضوء عليها، فإّن وضع املالية العامة للسلطة الفلسطينية آخذ في الّتعقيد باّطراد � 51

وميكن أن يتفاقم سوءًا بحلول نهاية عام 2012 جّراء حدوث فجوة مالية ُمتوّقعة بنهاية العام، تبلغ حوالي )0.4( مليار دوالر أمريكي. 
إّن اجلهود املٌستمّرة واملُتجّددة التي تبذلها السلطة الفلسطينية لتسريع عجلة اإلصالح الذي يجري على قدم وساق، ولزيادة قيمة 
اإليرادات وإدارة الّنفقات عن كثب هي كلها عوامل مهّمة� ويجب، عالوة على ذلك، استمرار تدفق الدعم للموازنة الفلسطينية من 
اجلهات املانحة� كذلك فإّن إصالح املالية العامة وبناء املُؤّسسات، بطبيعة احلال، يستغرق وقتاً أطول لكي يُؤتي ثماره� وقد أسهم 
الّدعم الذي تُقّدمه اجلهات املانحة في الّتقدم احمُلَرز واجلدير بالثناء، على صعيد بناء املُؤّسسات في الّسلطة الفلسطينية، وسوف 
يكون استمرار هذا الّدعم أمراً بالغ األهمية على املدى املُتوّسط، بهدف استدامة هذه اإلجنازات ودعم السلطة الفلسطينية أثناء 

اجتيازها أزمتها الراهنة�
لكن، فمع أّن األزمة قصيرة األجل تقتضي إيالؤها االهتمام العاجل، إاّل أّنه من الضروري إحراز تقدم بشأن التدابير التي سوف تعمل � 52

ز عملية الّتنمية بقيادة القطاع  على إيقاف ثم عكس االجتاه الّنزولي للنمو االقتصادي. وميكن حتقيق ذلك من خالل تدابير تُعزِّ
اخلاص في األراضي الفلسطينية كلها� ويُوّضح هذا الّتقرير كيف أّن رسم حدود املنطقة )ج( من األراضي الفلسطينية قد خلق 
شبكة من القيود املفروضة على تنمية القطاع اخلاص، وضيَّق اخلناق على االستثمار� وسوف تؤدي اجلهود املبذولة للتغلّب على هذه 
املُشكالت، وتطوير الّترابط االقتصادي في األارضي الفلسطينية إلى حتقيق أرباح اقتصادية كبيرة كذلك، األمر الذي سوف يؤّدي 
أيضاً إلى توسيع الوعاء الضريبي وخلق عدد أكبر من ُفرص العمل، ويُقوي أيضاً القدرات املُؤّسسية� فجميع هذه الّنتائج جوانب 

أساسية القتصاٍد ُمستدام يصّب في مصلحة إقامة دولة فلسطينية في املُستقبل�

أمريكي و400 دوالر أمريكي، هذا إذا ما ُوجد أصاًل� وفي املقابل، تُقّدر قيمة األرض في املوقع الذي خّططت السلطة الفلسطينية إلقامة منطقة ترقوميا الصناعية 
عليه )املنطقة »ج« التي مازال منح الترخيص لها ُمعلّقاً( بحوالي )4،5( دوالر أمريكي للمتر املرّبع� فحتى من دون إيصال اخلدمات إلى هذه املنطقة الصناعية، فإّن هذه 

األسعار ُمفّضلة إلى حدٍّ كبير، مقارنًة مع املنطقة الصناعية بالقرب في اخلليل )حوالي 85 دوالراً ملتر املرّبع(�«
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