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 املؤسسة املالية الفلسطينية والصندوق القومي اليهودي
 1صابر رمضانأ. 

 :امللخص
 

فلسطينية وهي املؤسسة املالية ال الورقة الضوء على أهم أدوات التحرر الوطين الفلسطيين،تسلط 
ها  تبحث يف أسباب ضعفها وفشل. كما املكونة من الصندوق القومي الفلسطيين ومؤسسة صامد

يف االرتقاء ملستوى حتقيق تطلعات التحرر الوطين. هتدف الورقة يف سبيل ذلك إىل اعتماد كمنظومة 
نقسم ت ستمرار فعالية الصندوق القومي اليهودي ليومنا هذا.اجناح و جتربة  جية التحليل املقارن معمنه

 القومي الصندوقو  الفلسطينية املالية تعريفية عن املؤسسة نبذة ، هي:الورقة إىل أربعة حماور مرتابطة
 وعالقة ،لرؤيةا غياب مقابل والفكري األيديولوجي الداخلية، والبعد والنظام والرتكيبة الصهيوين،
ة املالية ختلص الورقة اىل أن املؤسس .السلطة الفلسطينية و"الدولة اإلسرائيلية" أبجهزة املؤسستان

سياسية بيد  عد أكثر من جمرد أداة ماليةتومل  ،الفلسطينية عانت من ضعف شديد وفشل يف كافة احملاور
 هدافه.أالليته و الصهيوين احملافظ على دوره واستق على النقيض من الصندوق القومي خمالفيها، السلطة ضد  

نزعت الورقة لتقدمي أفكار إصالحية يف الشأن 
املايل للمنظمة عرب اإلصالح اجلزئي للصندوق 

شراك إقبل إصالح املنظمة سياسياً، وتعزيز 
الشعب الفلسطيين يف الوطن والشتات مالياً 
وسياسيًا إبحياء البعد الثوري والفكري، 

 ح العالقة بني السلطة واملنظمة.وإصال

 

                                                           
 من امعةج من الدولية الدراسات يف املاجستري درجة على حائز. والدويل اإلقليمي ابلشأن متخصص ابحث 1

 وترعنف يف املنازعات الدولية، والنظرايت املتعلقة ابلت ويهتم بدراسات العنف والال ،2006 سنة فلسطني يف بريزيت
 .املنشورة املقاالت من العديد وله العربية، للمجتمعات والسياسي االجتماعي
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  :املقدمة
 

جنازها إعلى أدوات مالية لتجسيد رؤيتها و  اً عتمدت حركات التحرر الوطين اترخييا
وق القومي إنشاء الصند إىلمنظمة التحرير الفلسطينية  سعتمن هنا ، لالستقالل الوطين

ومع ، رينات القرن العشيومؤسسة صامد االقتصادية منذ ستينيات وسبعين ،الفلسطيين
 جنازإتضح مدى تراجع دور املؤسسة املالية الفلسطينية يف اتطور السياق التحرري العام 

 ختفائها من جممل املشهد السياسي والوطين برمتهاإىل درجة  عملية التحرر واالستقالل،

 ن؟آلملاذا ا ،سؤاللمما دفع ل
زمات الوطنية واالقتصادية واملالية أعادت األ

للسلطة الفلسطينية، مث ملنظمة التحرير املسألة 
ىل قرار القيادة إضافة إاالقتصادية للواجهة، 

سر اي الشهيد وقف خمصصات مؤسسةبالفلسطينية 
ختالف السياسي مع مديرها انصر عرفات بعد اال

وسبقها قيام احلكومة ، 11/3/2021يف القدوة 
الصهيونية بوقف خمصصات األسرى والشهداء من 

 سرائيليةإلواخلارجية ا Avigdor Liebermanليربمان  أفيجدور راأموال املقاصة، مث اعتب
اط "، يف ظل  تزايد بروز نشرهابية"إن الصندوق القومي الفلسطيين منظمة أ 2017سنة 

 سؤاالً  هذه التحوالت طرحت l FundJewish Nationa.2 اليهوديالصندوق القومي 

                                                           
2 Jonathan cook, “Finished with the buffling Jewish national fund goes public with its aid to 

settlers,” site of Mondoweiss, 17/3/2021, p. 1.   
رض الفلسطينية مليون دوالر ملساعدة سلطات االحتالل على سلب األ 12رصد مبلغ القومي اليهودي ن الصندوق إحيث   

املستوطنني من  لضفة الغربية، ورفع نسبةاطان يف ي، كما خصص مئات املاليني من الدوالرات خلدمة االستراض  أحتت بند شراء 
طانية مع صندوق االستيإىل مليون يهودي. واستخدم الصندوق كذؤاع لليمني السياسي حيث برزت نشاطات ال ألف 450

 World Zionist Organization بعد رائسته للمنظمة الصهيونية العاملية ،له Avraham Duvdevaniاهام دوفدوفاين فر رائسة ا

(WZO).  واستطاع الصندوق العمل عرب شركة هيمنواتHimanuta مليون دوالر 70 ـبداية مببلغ يقدر ب القدس يف شرقي. 

 القدوة انصر
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حني جنح  إجهاض دورها احلقيقي، يف وت  ملاذا فشلت املؤسسة املالية الفلسطينية  ،مركزايً 
الدولة "وثبت أمام حماوالت أجهزة  حىت كتابة هذه الورقة،الصندوق القومي اليهودي 

فرص سياسية  ةمث ؟ وهل"ولةلدـ"ادارية ليف إضعافه وتذويبه يف نطاق البنية اإل ة"سرائيليإلا
 يف نطاق التحرر الوطين؟  ودوره ليعود الصندوق ملوقعه

سطينية  رض الوطن وأتسيس السلطة الفلألفرتاضات أنه بعد العودة ا الورقة على ينتنب
واهليمنة  ،لسلطةوبناء ا ،كنواة للدولة، ركزت قيادة السلطة على السياسات التثبيتية للحكم

اء رض كمحور للصراع وبنألوتوظيف مؤسسات املنظمة أكثر من االهتمام اب ،السياسية
غياب البعد الثوري  وأسهموتطبيقاهتا.  Oslo Accords نتيجة التفاقية أوسلو ،الدولة

 ستثماريةاستنزاف املوارد لصاحل مشاريع اه للسياسات املالية، يف يديولوجي املوج  واأل
 .دوار لكل مركبات املنظمة، والسياق التحرري العاموخمصصات ال تتناسب مع الثقل واأل

تكون ل كما لعبت طبيعة النظام الداخلي وتركيبته يف إضعاف املؤسسة املالية الفلسطينية
التعريف ابملؤسستني  ؛هي . لذلك تعتمد الورقة على عدة حماورأداة عقاب وثواب

بة الفلسطينية واليهودية، مث البحث يف الرتكي
يديولوجي ألوالبعد ا خلي،والنظام الدا

سياسات قيادة السلطة يف و  والفكري،
اهليمنة على كامل هيئات منظمة التحرير 

خصوصًا الصندوق القومي  الفلسطينية
"حمور العالقة مع أجهزة  الفلسطيين عرب

 السلطة والدولة".
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 :ريفيةتع: املؤسسة املالية الفلسطينية والصندوق القومي الصهيوين: نبذة أوالً 
 

 .1964نة سمنظمة التحرير الفلسطينية املؤسسة املالية الفلسطينية بعد فرتة وجيزة من نشوئها  سستأ
رقابية وال داريةإلن الصندوق القومي الفلسطيين هو الدائرة املالية واإ" يقول مدير الصندوق رمزي خوري

 22 ، ونصت املادة رقماذاهتسنة تماد نظام أساسي للصندوق يف الاع كما ت   3ملنظمة التحرير".
القومي  "ينشأ صندوق يعرف ابلصندوقأن  ساسي ملنظمة التحرير الفلسطينية علىألمن النظام ا

  4الفلسطيين لتمويل أعمال املنظمة".
مؤسسة صامد االقتصادية ذاته  أنشأت يف السياق

ابة واستج ،، كمؤسسة اجتماعية وتشغيلية1970 سنة
يل أبناء عالة وتشغنيت إبوعُ  حلاجة فلسطينية طارئة،

 قتصرتااي احلرب. اسرى وأتهيل ضحألالشهداء وا
ادفة رفية واليدوية اهلعلى بناء العديد من املشاغل احلح 

ة نسانيإلنشطة اقتصادي ومايل لألاجياد دعم إىل إ
ذرع أي جزء متكامل واسرتاتيجي مع ابق ،ومتويلها ،ونشاطها ،ومل تكن يف نشأهتا واالجتماعية،

 5املؤسسة الفلسطينية املالية.
كانت صامد من املؤسسات اليت أُنشئت حلاجة فعلية معيشية أكثر من مسألة بناء اقتصادي 

ق دعنا لذلك يشري الباحث طار  .متني ميكن أن يندرج يف إطار ما يتعارف عليه ابقتصاد املقاومة
                                                           

كز األحباث مر  ،شؤون فلسطينيةجملة "الصندوق القومي الفلسطيين حتت اجملهر،" ، خوريقابلة مع رمزي م 3
  https://hcc.PLO.ps/arcgives ، انظر:2–1 ص ،2212 ،177 العدد، رام هللا، ملنظمة التحرير الفلسطينية التابع

)بريوت:  قراءات - واثئق – تعريف منظمة التحرير الفلسطينية واجمللس الوطين الفلسطيين:حمسن حممد صاحل،  4
نشأة املالية العامة  عاطف عطاونة، يضاً:أ نظروا؛ 31(، ص 2212، واالستشارات مركز الزيتونة للدراسات

 .23-22ص  ،(2212، دار الشروق للنشر والتوزيع)عمان:  معاصرة الفلسطينية وتطورها: قراءة
تقييم "حلقة نقاش  ،" يفمؤسسة صامد مثاالً  قراءة يف التجربة االقتصادية الفلسطينية:"عمل  بو فخر، ورقةأصقر  5

امه مركز الزيتونة ، الذي أق"االقتصادي والتشغيل على الالجئني الفلسطينيني يف لبناناألثر لربامج التمكني 
  https://www.alzaytouna.net، انظر:11-1ص  ،21/12/2217بريوت،  ،للدراسات واالستشارات

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
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قاوم يتطلب مدى واسع من األهداف االقتصادية واالجتماعية والسياسية بقوله إن "االقتصاد امل
لذلك كان ال بد  من  6اليت هلا دور مركزي يف تقوية سياق التحرر الفلسطيين وحتقيق تطلعاته".

بناء اقتصاد مقاوم اسرتاتيجي حقيقي، من خالل تعزيز البىن االقتصادية واالجتماعية والسياسية 
معاً، وتكون مربوطة هبدف التحرر الوطين، وليس جمرد اإلدارة السياسية للخالفات حتت 

د الفعل عن مشه االحتالل. وأسهم افتقار هذه املؤسسة )صامد( ملثل هذا التوجه، إىل غياهبا
السياسي والتحرري، بفعل طبيعة احلاجة اليت نشأت هذه املؤسسات على أرضيتها، وهذا أكده 

، وعمر شويكي يف حديثهم عن االقتصاد Mandy Turnerأيضًا ابحثني مثل ماندي ترينر 
 السياسي للشعب الفلسطيين بقوهلم: "برزت كحاجة ملشروع سياسي يتجه لبناء حركة حترر متك ن

الشعب من االكتفاء الذايت وإن ال بد  من روابط اجتماعية واقتصادية لتطوير االسرتاتيجية 
 7الوطنية".

 شريي أما ابلنسبة للصندوق القومي الصهيوين،
افيت سرائيلية ر إلستاذ اجلامعي وخمطط املدن ااأل

ر "يف املؤمت إنه ابلقول Ravit Hananel حنانئيل
 (1897)العام  [Basel]الصهيوين األول يف ابزل 

تقرر مبدئياً أتسيس الصندوق القومي اليهودي، 
وقد كانت الفكرة إقامة صندوق قومي جتمع 

مواله من أموال الشعب اليهودي كله على أن أ

                                                           
6 Tariq Dana, “A Resistance Economic; What is it and can it provide an alternative?,” Pal Paper, 

November 2014, site of Rosa Luxemburg Stiftung, Regional Office Palestine, Ramallah, p. 6, 

https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/sonst_publikationen/A_Resistance_Econo   
my.pdf                                                                                                                                              

7      “introduction: decolonizing the study of the political economy of the Palestinian People,” in 
Mandy Turner and Omar Shweiki, (eds.), Decolonizing Palestinian political Economy (New       

York: Palgrave Macmillan, 2014), pp. 1-9, www.research gate.net.                                                

 الصندوق القومي اليهودي

https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/sonst_publikationen/A_Resistance_Econo
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ونية لقانجتسيد الوضعية ا مث ت   8حلساب الشعب اليهودي". إسرائيليف أرض  راض  أ ختصص لشراء
ويف  ،1901 سنة Fifth Zionist Congress واملؤسساتية للصندوق يف املؤمتر الصهيوين اخلامس

الصهيونية العاملية،  Histadrut جنلرتا كشركة خاصة للهستدروتإسجل الصندوق يف  1905 سنة
على  دارة السيطرةإمركزي يف  وله دور ،دولة 50خريية يف أكثر من  ىل تسجيله كجمعيةإإضافة 

رض واالستيطان ألجهد الصندوق وجمال عمله على ا تركز 9مالك وهتجري السكان.ألرض واألا
 Avraham أبراهام دوفدوفاين يرأس الصندوق حالياً و  الزراعي كأساس لبناء جمتمع جديد،

Duvdevani ًمنواتيمساء شركات مثل هأحتت ستار و  ، وما زال هذا الصندوق فاعال Himanuta 
 احملدودة يف الضفة الغربية.

 
 :فالت: النظام والرتكيبة الداخلية: اهليمنة واإلاثنياً 

 

ل املؤسسات القانونية املنظمة لعم نصوصليس فقط ال يقصد ابلنظام والرتكيبة الداخلية هنا،
للمؤسسة وية وإمنا نقاش طبيعة النظام وتركيبة العض املالية الفلسطينية والصهيونية على أمهيتها،

املالية الفلسطينية والصندوق القومي الصهيوين. واهلدف هو التعرف على مدى أتثري ذلك يف 
، والسلطة رائيل""إسبعد قيام  يف نطاق البىن البريوقراطية منع ذوابن هذه املؤسسات تسريع أو

يضاً. أألن هذه الفكرة مرتبطة بطبيعة النشأة والرؤية 
 ساسيأللنظام اا يف احلالة الفلسطينية نص  و 

عضوًا وال  15 للصندوق على عضوية ال تقل عن
نون بقرار من اللجنة يعي   ،عضواً  20تزيد عن 

 ،عضاء من اللجنة التنفيذيةأويرأسه  التنفيذية،

                                                           

قضااي جملة  "راضي،ألسرائيلية يف موضوع اإلنظرة على السياسة القومية اليت تنتهجها الدولة ا"رافيت حنانئيل،  8
 .62ص  ، رام هللا،املركز الفلسطيين للدراسات اإلسرائيلية "مدار" ،سرائيليةإ

9  See ““Jewish National Fund” a Paraststal Institution Chartered to Dispossess and 
Discriminate,” p. 2, http://www.hic-mena.org/documents/JNF%20factsheet.pdf     

http://www.hic-mena.org/documents/JNF%20factsheet.pdf
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عام   مديردارة تعينيإلويتوىل جملس ا ،أعوام ثالثةإدارة الصندوق ل وتكون العضوية يف جملس
تتوىل اللجنة التنفيذية تعيني مراقيب حساابت للصندوق، أما نظامه فيعدل من  للصندوق، كما

 توصية من اللجنة التنفيذية. بقبل اجمللس الوطين 
ابلنظر إىل الرتكيبة السياسية ملنظمة التحرير، وملنظومة العمل الفصائلي الضعيف يف إطارها، فقد 
ساعد ذلك على عدم وضوح يف إدارة الصندوق وموارده وأوجه الصرف، حىت على مستوى النظام 

ي سالقانوين واإلداري املتعلق ابلصندوق. ويشري الكاتب خليل موسى بقوله "مع أن النظام األسا
ملنظمة التحرير ينص على أن رئيس الصندوق ينتخب مباشرة من اجمللس الوطين ليصبح عضواً يف 

اللجنة التنفيذية، لكن الرئيس حممود عباس يرتأـس 
الصندوق منذ سنوات، مع تكليف رمزي خوري إبدارة 

هذه  10".2005الصندوق من العاصمة األردنية عم ان منذ 
صوصاً خلجنة التنفيذية و يف هيمنة ال أسهمتالرتكيبة 

رئيسها يف التحكم ابلصندوق القومي ابعتماده على 
 املعادالت واملواقف السياسية وموازين القوى الداخلية،

أبن  رمزي خورييقول مدير الصندوق . ق كما ينبغيوأن دور اجمللس الوطين مل يطب   خصوصاً 
لس الوطين للسياسات واألولوايت اليت حيددها اجمل اً "ميارس مهامه التنفيذية وفق الصندوق قانونياً 

غلب القرارات تعتمد على التوجهات السياسية ألكن يف  11،واملوازانت اليت يعتمدها" ،الفلسطيين
اتيجية مالية سرت امن تبعية  مما جعل الصندوق يعاين، وليس النظام القانوين للصندوق واملنظمة

 ،دارتهوإصالح الصندوق إ يف 2005سنة ستعرضنا خطة الدكتور رمزي خوري لاذا إو  .ةوسياسي
ما  اً لة نوعسرتجاع املكانة السياسية واملالية املستقاىل إوال يهدف  لوجدان أن التغيري ليس جوهرايً 

                                                           

نية، لصاحل السلطة الفلسطينية،" صحيفة إندبندنت عربية اإلكرتو تقليص دور الصندوق القومي " خليل موسى، 10
 https://www.independentarab.com، انظر: 31/7/2222 الرايض، ،اجملموعة السعودية لألحباث والتسويق

، ركز األحباثم ،شؤون فلسطينيةجملة "الصندوق القومي الفلسطيين حتت اجملهر،" ، مقابلة مع رمزي خوري 11
 https://www.prc.ps ، انظر:2-1 ص، رام هللا، منظمة التحرير الفلسطينية

 رمزي خوري

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82
file:///C:/Users/R.Jarjour/AppData/Roaming/Microsoft/Word/منظمة%20التحرير%20الفلسطينية
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ذكر ملسألة  دون أي ،وترتيبات إدارية ،وتنظيم سجالت ،داريإه توج   واخلطة ذ فجل   للصندوق،
 لية العمل، لذلك بقي الصندوقآوخمصصات املؤسسات وفق الدور و  ،عادة النظر يف موازانتإ

 12وارد.ره من موفق تعبري مديره اتبع لوزارة املالية يف السلطة الفلسطينية وما توف  
لى ارتباطه ععتمد بشكل قوي يف بنيته وتنظيمه افقد  ،أما يف حالة الصندوق القومي الصهيوين

ن رض غري قابلة للتصرف وهي جزء مألوابملوارد غري املنقطعة، وأن ا والشعب رضألفكرة اب
رض ألفكرة اب ، واالرتباط جاء مرتبطاً االستعمال وليس التملك حق   فالدولة هلا ،يديولوجياألا

بة ترتكز "على إىل أن الرتكي . يشري الباحث رافيت حنانئيل"الدولة اليهودية"قيام بوليس فقط 
على  واليت تنص ،والصندوق القومي اليهودي إسرائيلبني دولة  1961 سنةبرمت أاملعاهدة اليت 

ويكون  ،ممثلني للصندوق %49عضواً، يكون نصفهم انقص واحد  13أن يتألف اجمللس من 
مي شراكة  وق القو )...( وقد منحت هذه التسوية للصند سرائيلية،الباقي ممثلني للحكومة اإل

ك ستمراريته احملر ارتباطات الصندوق و امثلت  13سرائيل".إرض أكاملة يف اختاذ القرارات يف جملس 
مل حيصلوا على  ،من سكان احلضر واملدن مثالً  %90 وال غرابة يف أن لدوره وحيويته، يساساأل

 ،ه الطابع الزراعيالذي غلب علي Israel Land Council"إسرائيل" رض أأي متثيل هلم يف جملس 
داف الصهيونية هألوقد برزت قوة الصندوق اليهودي يف ميدان إنشاء الشركات الفرعية لتحقيق ا

 فدفاين.دو مديره هيئته املستقلة وقيادته اليت ميثلها وللصندوق  القومية والدينية،
 
 

                                                           

ىل صيغة القرار الصادر من مدير الصندوق القومي الفلسطيين رمزي خوري خياطب فيه وزير املالية يف السلطة إذا نظران إ 12
حواالت مالية من الوزارة أي   ويطلب فيه وقف خمصصات أو ،11/3/2221 يفالفلسطينية الدكتور شكري بشارة 

واملنظمة  ةالسلط قيادة ملؤسسة السياسي املختلف معإثر موقف مدير ا ،مؤسسة الشهيد ايسر عرفات للصندوق ضد  
وزير املالية وليس  يظهر أن القرار الفعلي بيد ،2221مايو  اير/أعقب التحضري لالنتخاابت املزمع عقدها يف 

 الصندوق القومي الفلسطيين.
 .62ص  "راضي،ألموضوع اسرائيلية يف إلنظرة على السياسة القومية اليت تنتهجها الدولة ا"رافيت حنانئيل،  13
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 :يديولوجي والفكري مقابل غياب الرؤيةعد األ: الب  اثلثاً 
 

ل رؤية فكرية مث   داة مالية وسياسية، وإمناأمل يكن الصندوق القومي الصهيوين جمرد 
اريته ستمر ا اً يضأذا قلنا إوال نبالغ  ،يديولوجية كمحرك لوجوده وعمله وانتشارهأو 

 وأوري ديفيس Walter Lehn . يشري والرت لني"الدولة"واستقالله يف مواجهة سياسات 
Uri Davis ن استمالك إ" إىل ذلك ابلقول

راضي يف الضفة الغربية مل الصندوق لأل
ال يف إطار إوال ميكن تقوميه  حيدث يف فراغ،

يولوجية يدألعالقته ابلثوابت السياسية وا
وهذا يتطابق مع امتالك  14الصهيونية".

رض يف ألمن ا %93الصندوق ملا نسبته 
عتماد او  والشتات وارتباطهم فيه، "الدولة"يف  "لشعب اليهوديـ"اومتثيله ل ،"سرائيل"إ

 "الدولة"مع يرادات بناء على ذلك االرتباط، لدرجة تدخل الصندوق واإل اإلسهامات
تعتمد  ميكن جتاهل التطوير والتنمية فيها، لكي راضي اليتألواحلكومة يف حتديد نسبة ا

كاته ر وجيب أن ال نغفل أن جمال عمل الصندوق بش يف املفاوضات اخلاصة ابلتسوية.
تربز الرؤية  15بطريقة غري مباشرة. اً يضأعربية  راض  أستهداف ااملتفرعة عرب العامل هو 

الصهيونية اليت تعتمد الفكر واأليديولوجيا يف خطة خريطة الطريق البليونية للصندوق 
، حيث انلت برامج الرتبية الصهيونية، 2021القومي الصهيوين للعقد القادم من سنة 

                                                           

(، 1222، ةمؤسسة الدراسات الفلسطيني :بريوت) الصندوق القومي اليهوديوالرت لني وأوري ديفيس،  14
 .172ص 

. ويف معظم الكتاب يتناول بشكل مفصل وموزع بني ثنااي الكتاب هذه املسألة عندما 32، ص املرجع نفسه 15
وأبن أكثر من  .ةراضي يف فلسطني وسوريابستعمار وشراء األن تسجيل الصندوق ونشاطه مرتبط أ يتحدث عن

وعلى أساس  Hermann Schapiraطرح فكرة الصندوق القومي الصهيوين هم احلاخامات أمثال هرمان شابريا 
 االرتباط ابلرواية التوراتية. 
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ني األجيال الصهيونية وبني الشعب واألرض، والذي جاء حتت بند وتعزيز الربط ب
جممل خمصصات الصندوق لذلك املشروع البالغة  من % 25"ارتباط اجليل القادم" على

 مليار دوالر.
 شهد حتوالً  د، فقالصندوق القومي صوصاً أما ابلنسبة للمؤسسة املالية الفلسطينية وخ

ا فيها مب من أيديولوجية الثورة والتحرر الوطين إىل أولوايت السياسة ومتطلباهتا أو انقالابً 
، فما حدث يف مؤسسة صامد والصندوق القومي إدارة الشأن السياسي احمللي والفصائلي

ىل يومنا يؤكد ذلك الرتاجع والضعف. وقبل اخلوض يف مسألة الصندوق إ منذ أوسلو
يف املقارنة  همةمسياسية الوطنية، علينا التأكيد على فكرة نفصاله عن الرؤية الفكرية والاو 

كونه   ،ياسيةجية سو يديولأرتبط بقوة دينية و ان نشاط الصندوق القومي الصهيوين إحيث 
ضوره وح الشعب الفلسطيين ما هو حالك  ،موجود عليها رض أوألشعب مل يكن ميلك ا

مل يكرتثوا   ينيونالفلسطبينما  .نيليسرائيإلرض مركزية لدى األ، لذلك كانت فكرة ااترخيياً 
حلمالت  رض قبل التعرضألموجودين كشعب على ا كثريًا ملسألة تثبيت األرض، كوهنم

رض أليف التقليل من فكرة االهتمام واالرتباط اب اً ن هذا لعب دور أويبدو  التطهري والنفي،
 يربر النفسه ابلصهيوين، لكن يف الوقت وة لدى الصندوق القومي الفلسطيين أس

 ال يرتك الفراغ حىت تها،وتسوي راضيألللصندوق عدم التدخل بطرق خمتلفة ملنع تسريب ا
التوجه هذا  .يف ابتالع املزيد من األرض للحركة الصهيونية والصندوق القومي الصهيوين

صالحات إخال إىل "إد ةبرؤية سياسية هادفًا تيار  يف السياق الفلسطيين أنتجاترخييًا 
 16وضاع املنظمة".أت جذرية ونوعية على شكلية وليس

 
 

                                                           

عميق احلوار العاملي الفلسطينية لتاملبادرة موقع  "جدلية التمثيل وحتمية التغري، منظمة التحرير:"براهيم محامي، إ 16
  www.miftah.org، انظر: 32/3/2226، "مفتاح" والدميقراطية
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 :اإلسرائيلية" الدولة"و الفلسطينية عالقة املؤسستان أبجهزة السلطة :رابعاً 
 

 صوصاً والسلطة الفلسطينية ابملؤسسة املالية وخ "سرائيليةالدولة اإل"العالقة بني أجهزة  مرت
يف إطار  لةالكام ذابةإىل السيطرة واإل وصوالً  حتواءحماوالت اال ابملراوحة بني الصندوق القومي

والسلطة. جنحت السلطة  "الدولة"جهزة ومؤسسات أ
خضاع كامل للصندوق القومي إذابة و إالفلسطينية يف 

متثل ذلك و  الفلسطيين يف نطاق السلطة القائمة ومؤسساهتا.
 يف هيمنة الرائسة الفلسطينية على رائسة الصندوق وإدارته.

 الوطين يف تعيني الرئيس والرقابة علىوتراجع دور اجمللس 
الصندوق. وهذا جاء يف إطار عملية كاملة قامت هبا قيادة 
السلطة الفلسطينية يف السيطرة على كل مؤسسات منظمة 

ساسي للمنظمة ألمبا يتعارض مع النظام ا التحرير الفلسطينية لتكون حتت إدارة السلطة وقيادهتا،
ي زابئين مبين على الوالء للشخص، فاملخصصات وصرفها وهذا نتاج نظام سياس، وللصندوق

فريقيا إومشال  وسطيشري الصحفي املختص يف الشؤون املالية يف الشرق األو ختضع ملزاج سياسي. 
حكمت سائر عالقات السلطة ابملنظمة اليت "إىل هذه السمة  Benoit Fauconبينويت فاكون 

  17."حقةوالصندوق القومي الفلسطيين وأسست ملراحل ال
يقول ذاته ه االجتعهد املال يف خدمة السياسة والتوجهات الشخصية. ويف ا نشأ مبوجب ذلك
 ص إىل تنفيذختزل دوره وقل  ان الصندوق "إ ،رمزي خوري 2005 سنة مدير الصندوق منذ

                                                           
17 How Money Made and Ruined the P.L.O , West Bankers from Arafat to HamasBenoit Faucon, 

and How it can Bounce Back (London: Mashariq Ltd., 2010), pp. 93-95.                                  
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سياسات وقرارات وزارة املالية يف حدود 
ولعل هذا  18بواب الصرف احملددة".أ

خري لقيادة السلطة يفسر القرار األ
وقف  يف ،11/3/2021 يفالصادر 

خمصصات مؤسسة الشهيد ايسر 
يؤكد و  ختالف التوجهات السياسية الداخلية كأداة للثواب أو العقاب.اعلى خلفية  ،عرفات

ملنظمة منذ آلت مقاليد ا"نه إبقوله  ،الكاتب عوين فرسخ أن هذا التوجه اترخيي ومتجدد
حيث  19،رادة والقرار"افتقد الصندوق حرية اإل 1969تح سنة لفصائل املقاومة بقيادة ف

و أ ،ويلمت وأ ،أصبحت السلطة الفلسطينية ممثلة بوزارة املالية هي عنوان أي مساعدات
انهيك عن انتقال ثقل الدعم املايل العريب من املنظمة والصندوق القومي إىل  20ضرائب.

 السلطة ووزارة املالية.
إن انعدام انتظام العالقة بني السلطة الفلسطينية واملنظمة، جعل الصندوق بدون إدارة 
مستقلة، أو رئيس مستقل بصالحيات فعلية وليست أرشيفية. وتتضح هيمنة السلطة على 
الصندوق من خالل الرتكيز على وقف املخصصات املالية، مع أهنا ال متث ل الوجه الوحيد 

 قة وتطبيقاهتا السياسية واملالية، حيث هناك االستثمارات والعقاراتللخلل القائم يف العال
وسائر ممتلكات الصندوق داخل وخارج فلسطني، والنفقات واملوارد. حيث جلأت قيادة 
السلطة الفلسطينية إىل اختاذ قرارات بوقف خمصصات مالية ختص اجلبهة الشعبية لتحرير 

                                                           

 ،ركز األحباثم ،شؤون فلسطينيةجملة "الصندوق القومي الفلسطيين حتت اجملهر،" ، مقابلة مع رمزي خوري 18
 ، رام هللا. منظمة التحرير الفلسطينية

وار العاملي املبادرة الفلسطينية لتعميق احل "استقالل القرار الفلسطيين والتمويل غري الوطين،"، عوين فرسخ 19
 .1 ص ،2225، "مفتاح"والدميقراطية 

 ، دار الكرمل للنشرصامد االقتصاديجملة  "(،1223–1262الصندوق القومي الفلسطيين )"مصطفى،  نعيمة أبو 20
 .222ص  ،2212، 26، سنة 131-137 عمان، العدد، والتوزيع
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وذلك بسبب  ات شفوية من الرئيس الفلسطيين،بقرار  2016فلسطني يف مطلع شباط/ فرباير 
سرائيل"، واملطالبة بتطبيق قرارات "إ املواقف السياسية من إدارة امللف السياسي وسبل مواجهة

اجمللس املركزي بوقف التنسيق األمين. انتهجت السياسة ذاهتا يف وقف خمصصات اجلبهة 
، وقد عزا هناد أبو غوش القيادي يف اجلبهة الدميوقراطية 2016أبريل نيسان/ الدميوقراطية يف 

ذلك إىل تراكم املواقف واخلالفات السياسية جتاه السلطة، 
واهلب ة الشعبية وتنظيم املسريات، وتفسري قرارات اجمللس 
املركزي، واملطالبة بعقد جلسة عادية للمجلس الوطين بدل 

 العضوية وجتاوز القنوات القانونية يف شطب الطارئة،
 21واستبداهلا يف جتاوز لكل أطر املنظمة القانونية واملالية.

وهذا كان واضحًا يف تصريح مدير الصندوق رمزي خوري 
عندما أكد على أن وزارة املالية كانت تطلع مبسؤوليات 

هيك عن حالة انالصندوق مبعزل عن املرجعيات القانونية والتنظيمية واإلدارية الناظمة لعمله. 
 22"تعدد اجلهات اليت كانت تتلقى األموال داخل املنظمة اترخييًا".

صة السياسية ني الفر ين لدى الفلسطينالك واضحة، ستمر الصندوق ابستقالليةالذلك لو 
ات لكن عملي حصار مايل. أو قرة بعيدًا عن أي ابتزازستالواسعة لتشكيل حكومات م

ينية مكان مؤسسات منظمة التحرير أضعف الصندوق إحالل مؤسسات السلطة الفلسط
"إحالل  نه ت  إيقول الباحث والصحفي بينويت فاكون  .ومكانته يف عملية التحرر الوطين

اعدات املالية خري للمسألقتصادية تتبع القيادة الفلسطينية لتكون املستودع اامؤسسات 

                                                           

 ؛ وانظر أيضاً: هلذه األسباب www.raialyoum.com، انظر: 11/2/2216، لندن، رأي اليومموقع صحيفة  21
، انظر: 17/2/2216، لندن، العريب اجلديدقطع أبو مازن خمصصات "اجلبهة الدميقراطية"، موقع صحيفة 

www.alaraby.co.uk. 
، دار الكرمل صامد االقتصاديجملة  "(،1223–1262الفلسطيين )الصندوق القومي "مصطفى،  عيمة أبون 22

 .221ص عم ان، ، والتوزيع للنشر

 هناد أبو الغوش

http://www.raialyoum.com/
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لف املوارد املالية حتت سيطرة السلطة وقيادهتا إىل توهذا جعل خم 23الدولية مثل بكدار".
 جانب التحوالت اليت تعرضت هلا منظمة التحرير.

جهود  سعت حنو بذل، فوأجهزهتا "الدولة"يف إذابة الصندوق يف إطار  "إسرائيل"فشلت 
إىل  Yossi Katz يوسي كاتس كادمييألالباحث وا ذهبي. و احتواء الصندوق القومي اليهودي

أبنه على الرغم من توقيع  راضي،ألا هناء اهليمنة الكاملة للصندوق القومي الصهيوين علىاملطالبة إب
 ،1980سنة ىل الواجهة إأعيدت املطالبات إال أن  28/11/1961 يفوالصندوق اتفاقية  "الدولة"
 ق،لصندو بدل ملكيتها ل إسرائيل"رض "ألتخصيص نسبة أكرب من  "الدولة"زادت الضغوط على و 

 إسرائيل".رض "أفقط من  %4دارة الصندوق بلغت إراضي خارج ألن نسبة اأو  صوصاً خ
بيد  "لةراضي الدو "أإال أن  ،مساليةأغربية ور  "قراطيةو دولة دمي"كوهنا من  رغم على ال "الدولةـ"ف

 ىل اليوم يعكس قوةإإن عدم استقرار العالقة املستمرة  24فريدة. هرةالصندوق وهذا جعل منها ظا
عن  هاملستقرة، وقدرته على احلفاظ على دوره ومكانته واستقالليت "الدولة"الصندوق القومي إزاء 

رز بوأ إسرائيل".راضي "أمن  %93ـ ل ابمتالكهيف العمل  ارهستمر او  أجهزهتا، ةوبقي "الدولة"رائسة 
ندوق والدولة  ن عدم التوافق بني الصإ" ن بقولهـرت ليــدليل على عالقة االحتواء ما أورده الكاتب وال

                                                           
23 How Money Made and Ruined the PLO , West Bankers: From Arafat to HamasBenoit Faucon, 

and How it can Bounce Back (Mashrek Editions Ltd., 2010), p. 104.                                             
24 The land shall not be sold in perpetuity: the Jewish National Fund and the history Youssi Katz, 

of state ownership of land in Israel (Berlin: Gryteroldbourg, 2016).                                             
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وهذا يفسر  25هداف يف االستعمار الصهيوين لفلسطني".كان ينصب على التكتيك وليس األ
لتنظيم  1961نوفمرب تشرين الثاين/  والصندوق الصهيوين يف "الدولة"و العقد الذي وقعته أاالتفاق 

 .سؤوليات لكليهماحرتام نطاق الصالحيات واملاساس أالعالقة بينهما، على 
وتتبع  يل"إسرائرض "أمها إدارة  ،تفاق ونتج عنه والدة جسمانتوقيع اال مبوجب ما سبق ت  

تة ممثلني مقابل س "لدولةـ"اسبعة ممثلني ل ؛عرب وزارة الزراعة، تكون العضوية فيها "لدولةـ"ال
ومي بعضوية الصندوق القراضي اليت خضعت هليمنة ألخر هو سلطة تطوير اآلواجلسم ا للصندوق،

على  اً قادر  وجعل الصندوق ،حالة توازن أوجدمما  ،"لدولةـ"اسبعة ممثلني للصندوق وستة ممثلني ل
يكمل  ويف الشتات. اً االستمرار والعمل كوكالة مستقلة للمنظمة الصهيونية العاملية داخلي

لتفاهم بني ل اليت وضعت ابن "احللو إبقوله  ذاهتاكادميي أوري ديفيس التأكيد على العالقة األ
يف ازدواجية لتال ومنها الصندوق القومي اليهودي، سرائيلية واملنظمات غري الرمسية،إلاحلكومة ا

 من انحية، واحلفاظ على استمرارية التواصل بني إسرائيلالنشاط االستيطاين عقب قيام دولة 
لشعب فرعة كأداة سياسية لستخدام الصندوق من خالل شركاته املتوا إسرائيل،يهود الشتات و 

 26."اليهودي
 كما ساعدت مسألة تنظيم العالقات بني "الدولة" والصندوق على تقوية جهوده، فمثالً 

ارتن سم زوجة ماإبعادة أتهيل غابة يف اجلليل وتسميتها على  2006سعى الصندوق سنة 
 Coretta Scott)كوريتا سكوت كينج   .Martin Luther King Jrجونيورلوثر كينج 

Kingمل( 2222/2212) عامي القوانني "تعديالت ، ويضاف لذلك أن( على أثر احلرب 

                                                           
25 , Institute for Palestine  Journal of Palestine StudiesWalter Lehn, “The Jewish National Fund,” 

Studies, Beirut, Vol. 3, 1974, p. 79.                                                                                                
كخالصة للكتاب وضمن غالفه  . وقد جاء ذلك226ص  ،الصندوق القومي اليهوديس، والرت لني وأوري ديفي 26

 خري.الداخلي األ
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 يف نفوذه عززت بل وجهوده، الصندوق تضعف
 لنقب،ا يف الفلسطينيني أراضي على اهليمنة
 احلكومة مع األراضي تبادل على والعمل

 صولح ت   ومبوجبه النقب يف( اإلسرائيلية)
 مبساحة أراض   على القومي الصندوق

وهذه العالقة  27دومن".( 000,60–000,50)
 رضألأن فهم وحتليل فكرة استمالك ا تؤكد

 "الدولة"ن أ من رغمعلى اليف فهم واضح، ف وعالقته ابلدولة احلديثة أمر معقد وال يصب  
أن  لكن امللكية فيها عامة للصندوق، وعلى ما يبدو ،قراطية على النمط الغريبو مسالية دميأر 

ات بني لدرجة التوجه حنو توقيع اتفاق "الدولة"ستقاللية الصندوق عن هيمنة ايف  أسهمهذا 
 سرائيلية لتنظيم العالقة وجمال العمل، ويظهر أن العالقة فيها هامشالصندوق واحلكومة اإل

 إطار يف حيث تشري الكاتبة سنية احلسيين ،"الدولة"من التأثري املتبادل بني الصندوق و
"وعد  أن رئيس الصندوق القومي اليهودياألراضي اخلاضعة للتفاوض مع الفلسطينيني إىل 

صندوق وذلك غلبية ثلثي جملس إدارة الجراء تعديالت على القرار يسمح ابلتصويت عليه أبإب
مجاع إبظى يطانية اليت حتاضي يف الضفة الغربية يف مناطق الكتل االستر حبصر شراء األ

ليست  "سرائيل"إمما يظهر أن العالقة بني الصندوق القومي الصهيوين وحكومة  28سرائيلي".إ
  رض.هدف واحد وهو االستيطان واهليمنة على األ خلدمةأكثر من تبادل أدوار 

                                                           
27 state institution in the Service of Colonialism and -The Jewish National Fund: A para“

Apartheid,” al-majdal magazine, Badil Resource Center for Palestinian Residency and 

Refugee Rights, Bethlehem, pp. 1-72.                                                                               
 رام هللا، ،صحيفة األايمموقع  "ن؟،الصندوق القومي اليهودي: ملاذا يفصح عن سياستة اآل"، سنية احلسيين 28

يقصد ابلقرار هنا أن الصندوق القومي الصهيوين قرر االستمرار يف استيطان أراض   .3-1، ص 18/2/2021
خمتلفة يف الضفة الغربية وليس فقط تطوير املستوطنات القائمة مما أجج العالقة مع اإلدارة األمريكية اجلديدة 

دف ىل استمرار اهل، ومع الضغوطات توصلت قيادة الصندوق القومي الصهيوين إJoe Bidenبقيادة جو ابيدن 
   وهو االستيطان مع تكيف طفيف يف مناطق االستيطان.

 النقب منطقة
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 :خامساً: الصناديق القومية املقارنة: رؤية يف اإلجنازات
 
 

 

 

احلديث عن اإلجنازات بشكل خمتصر، يتطلب عكس احملاور األربعة يف الورقة اليت أتثرت ابلعديد 
من السياسات اليت أوجدت مستوايت كبرية من التفاوت يف الدور والفاعلية واإلجناز. بداية سأتطرق 

ية وما توافر تإىل إجنازات الصندوق القومي الصهيوين، ابلنظر إىل موقع الصندوق على الشبكة العنكبو 
من مصادر مرتمجة عن العربية. اإلجنازات ارتبطت بشكل وثيق ابملهمة الرئيسية للصندوق وهي "ضمان 
قوة وأمن وازدهار مستقبل األرض والشعب )اإلسرائيلي( عرب املشاريع واملبادرات، واحلمالت وتعزيز 

ية الصهيونية، لسياحة، وتعزيز الرتبروابط الشعب ابألرض، وبناء البيوت، واحلدائق، ومصادر املياه، وا
لى جزء من إجنازات الصندوق القومي ولالطالع ع 29ودعم أحباث الزراعة، والبيئة، والغاابت، والرتاث".

                                                           
29 www.jnf.orgJewish National Fund, https://Site of  

املخصص املايل  البند اسم املشروع الرقم
 )ابملليون دوالر(

املبلغ املرصود  النسبة )%(
 )ابملليون دوالر(

1 
 بناء اجملتمع يف

 "إسرائيل"

 غري حمدد صندوق تنمية املساكن
 غري حمدد بناء احلدائق والفضاءات 400 40

 غري حمدد تطوير املناطق البدوية
   غري حمدد مبادرات التوظيف

2 

ارتباط اجليل 
القادم 

 "إسرائيل"ـب

 200 ...الرتبية الصهيونية واملدارس
 45 وققيادة الصندتنمية وتطوير  250 25

 5 التعاون الدويل

 ةالبنية التحتي 3

 35 50 املياه ومشاكلها
 
 
 

 

350 
 100 الغاابت واخلضرة
 50 األحباث والتطوير

 50 خدمة احتياجات خاصة
 100 املواقع الرتاثية الرتاث 4

 مليار دوالر اجملموع املخصص خلريطة املليار دوالر

http://www.jnf.org/
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" من 2021الصهيوين، سيتم عرض خطة اعتمدها الصندوق أو "خريطة طريق املليار دوالر للعقد القادم 
  خالل اجلدول التايل:

 250مليون شجرة، وبناء  250إىل جانب ذلك، عمل الصندوق القومي الصهيوين على زراعة 
وبناء ( من األرض 2م 200,4ألف فدان )الفدان يساوي  250وتطوير أكثر من  خزان وسد ،

ألف جتمع سكاين، وسعى إىل تعزيز روابط األجيال  100ألفي حديقة، ودعم البنية التحتية ملا يقارب 
 اجلديدة واألطفال والشباب بـ"إسرائيل"
والرتاث، انهيك أن النشاطات 
االستيطانية واملستوطنات انلت حظها 
الوافر من تلك الربامج حتت مسميات 

 شىت أو بنود ظاهرة أو خمفية.
عىن حسب رخيية من اإلجنازات اللحظية، مبتشري الدراسات إىل جوانب ات ،على الصعيد الفلسطيين

الظرف السياسي للقضية الفلسطينية. يف نظرة ملوقع الصندوق واملنظمة نالحظ أن الصندوق قدم 
لة راضي الفلسطينية احملتأل، ومعوانت للهيئات العامة داخل ا1987إسهامات يف مساندة انتفاضة سنة 

ورعاية أسر  لتحرك الديبلوماسي واملفاوضات السلمية،، ودعم ا)الضفة الغربية وقطاع غزة( 1967سنة 
الشهداء واملصابني، ورصد موازنة خاصة للخدمات الطبية عن طريق اهلالل األمحر الفلسطيين ملعاجلة 

كما يتوىل الصندوق حتويل خمصصات مجعية اهلالل األمحر، وجيش التحرير الفلسطيين،   30املقاتلني.
ومؤسسة أسر الشهداء، ومؤسسة ايسر عرفات، ومؤسسة حممود درويش، واجمللس األعلى لإلبداع 
والتميز، واللجنة الرائسية العليا لشؤون الكنائس، وبيت الشرق، ومركز األحباث الفلسطيين. ويف السياق 

يدير الصندوق نفقات البعثات واهليئات الفلسطينية اليت ما زالت قائمة داخل وخارج الوطن،  ،حلايلا
عرب املخصصات احملددة من وزارة املالية والسلطة الفلسطينية. وينتاب احلالة الفلسطينية وخصوصاً 

                                                           

 http://www.plo.psموقع منظمة التحرير الفلسطينية، انظر:  30
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سات املنظمة مؤس بياانت الصندوق واملنظمة حالة من عدم الوضوح، إما بسبب احلالة السياسية ملعظم
 داخلياً، أو لصفة السرية اليت سادت إدارة املوارد املالية للمنظمة الفلسطينية.

 
  :خالصة

 

حاولت الورقة تبيان مواطن الضعف والفشل يف أداء املؤسسة املالية 
الفلسطينية، ممثلة بـ"الصندوق القومي ومؤسسة صامد االقتصادي"، 

هنا  الصندوق القومي الفلسطيين. وحناولوبشكل أكثر، الرتكيز على 
 إمجال تلك املواطن اليت ختللها التحليل والنقد مبا يلي:

 

. خضعت املؤسسة املالية الفلسطينية إىل حتوالت جذرية، كباقي مؤسسات منظمة التحرير 1
 الفلسطينية، منذ توقيع اتفاقية أوسلو وحىت كتابة هذه الورقة.

السلطة الفلسطينية على إدارة املؤسسة املالية واملنظمة. وأصبح الصندوق نفوذ مؤسسات  ةغلب. 2
القومي ميارس مهامه وفق تعليمات سياسية، وشخصية، وحزبية حتتكرها القيادة. كما أصبح 

 الصندوق بنداً من بنود وزارة املالية يف السلطة الفلسطينية.

بة النظام أتثريًا خارج املنظمة(، وتركيساعدت البنية السياسية واحلزبية )الفصائل األكثر . 3
على غياب رقابة حقيقية من اجمللس الوطين الفلسطيين على  ،الداخلي للمنظمة، والصندوق

أداء الصندوق القومي الفلسطيين. إذ لو كان هناك تركيبة سياسية قوية، وحزبية، ومتثيل داخل 
 د.املنظمة لدفعت هبذا االجتاه، وقّلصت من عملية االستفرا

ارتبط الصندوق القومي ومؤسسة صامد بدور حموري تشغيلي ونفقات جارية على مباين وأجهزة . 4
املنظمة، ومل يرتبط بشكل اسرتاتيجي مبسألة األرض، ومتثيل حقيقي للشتات الفلسطيين. فمؤسسة 

 31لدولة.لبنية اقتصادية أو ، مل تؤسس 2017صامد كما أشار الباحث صقر أبو فخر، سنة 

                                                           

  .11-1 ص ،"مؤسسة صامد مثاالً  االقتصادية الفلسطينية:قراءة يف التجربة "عمل  بو فخر، ورقةأصقر  31



 21 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات

عدم ارتباط املؤسسة املالية وخصوصاً الصندوق القومي الفلسطيين مبشروع فكري . 5
وأيديولوجي ثوري وحترري أبعد من حدود السلطة كنواة للدولة، ويضمن لكل فلسطيين 

خصوصاً يف الشتات حق  املشاركة يف التحرير وإدارة السياسة، ويدعم ابجتاه عمل الصندوق 
واحدة، هبدف واحد وإن اختلفت اجملاالت والساحات، القومي ومؤسسة صامد كمنظومة 

 وتعزيز مكانة املقاومة الوطنية بكافة أشكاهلا.

انعكست حالة اجمللس الوطين الفلسطيين وعدم انتظام جلساته على مكانة ودور املؤسسة . 6
 فاملالية والصندوق القومي، خصوصًا على صعيد املساءلة والرقابة واختاذ القرارات فيه. يضا

أنه نتيجة لذلك فشل الصندوق يف احلفاظ على وضعه القانوين والتنظيمي يف عالقته مع بقية 
 أجهزة السلطة واملنظمة، خصوصاً يف ظل  تعدد املرجعيات.

تعمدت قيادة السلطة الفلسطينية عدم الفصل بني مؤسسات املنظمة والسلطة، يف استهداف . 7
 الصعوابت اليت ميكن أن تواجهها قيادة السلطة يفواضح حملور اهليمنة والسيطرة، وتقليل 

 التعاطي السياسي احمللي والدويل، مما أضر ابملناعة الوطنية يف مقاومة االحتالل الصهيوين.

بقيت موارد الصندوق واالستثمارات واملمتلكات والعقارات املنتشرة يف أحناء العامل دون رؤية . 8
نها للمجلس الوطين أو أمام الشعب الفلسطيين. واضحة، ودون معلومات وبياانت يفصح ع

عقارًا برعاية ودعم مباشر من الرئيس  153إىل  28فمثاًل املمتلكات العقارية قفزت من 
  حد  تعبري مدير الصندوق رمزي خوري. ، علىالفلسطيين
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 :يف اخلروج من األزمة
 

ال شك  أن إصالح منظمة التحرير الفلسطينية 
ابلغة، لكنها ال جيب أن تتحول يف الوقت  ضرورة

ذاته إىل معيق للبدء ابإلصالح اجلزئي من بوابة 
املشاركة الفصائلية والوطنية الشاملة )ملن هم داخل 
أو خارج نطاق املنظمة( يف إعادة االعتبار للمؤسسة 
املالية الفلسطينية. وأن يتم اإلفصاح عن مواردها 

طن النفقات، وحتديث مواردها إبعادة ربط الشعب الفلسطيين يف الو املوجودة واستثماراهتا ونطاق 
والشتات مبختلف السبل مبا فيها فرض ضريبة أو اشرتاك رمزي، وإصالح العالقة بني السلطة 
 الفلسطينية والصندوق القومي الفلسطيين، ينهي حالة االشتباك املايل بني السلطة وبقية الفصائل

ء البعد الفكري والثوري يف املؤسسة املالية، فهو احملرك الضامن الفلسطينية. وأن يعاد إحيا
للسياسات املالية. ولكي تكون عملية اخلروج من األزمة ذات جدوى أكثر ال بد  من وضع 

  البياانت الرقمية واملالية حتت اجملهر البحثي لتفسري وفهم السياسات.

 


