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 1 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات

 اديةيف سياقها السياسي وتداعياهتا االقتص للسلطة الفلسطينية أزمة إيرادات املقاّصة
 1حلسحممد رائد 

 
 :مقدمة

يتصف االقتصاد الفلسطيين أبنه ضعيف البنية بسبب صغر مساحته وقلة موارده ويتأثر بشدة 
ابلعوامل اخلارجية، وترتبط هذه اخلصاااابش بشااا ل سبا ابلسااايا  السااايالاااص والتار ص ل قتصااااد 
الفلسااااطيين، الذي ف يساااافر منذ نو قرم م  الومام د  وجود دولة  لسااااطينية لااااوا  قبل  نشااااا  

ياٍم صااااا يوٍ  س ل يف ظل  بعدها. ودليه،  قد منا االقتصااااااد الفلساااااطيين وتشااااا    مدولة االحت ل أ
دولة منتدبة، حيث ترتب دلى هذا الوضاااااااااص أم االقتصااااااااااد الفلساااااااااطيين منا  وقبل ا يف ظل   ،حمتل

بل  ،واردوامل ،والع قات ،هة م  حيث اهلي ل االقتصاااااااديمشااااااو   ،ل بطريقة غا لاااااالي ةوتشاااااا   
 واجلغرا يا.

وقد جا  ذلك يف  طار جم ل الساااااايالااااااات الا بلورتا لاااااالطات االحت ل لتشاااااا يل وتوجيه 
دم قيام دولة ر حقيقص  الفلسااااااااااطيين حلا  دم مصاااااااااااق ا، وحلا  ول دوم  قي  تطو  االقتصااااااااااد 
  لسطينية.

 قتصااااد ل النتيجة الربيساااية،  ضاااا ة ملا لاااب ، تشاااا    أم االقتصااااد الفلساااطيين أصاااب   بعا  
هذه النتيجة هص جوهر املشاااااا لة،  قد حرمع التبعية االقتصااااااادية االقتصاااااااد  د  اإللاااااارابيلص، وتع

عاته، ووضاااااص ألهدا ه وتطل لفلساااااطيين م  تطوير مهلاااااسااااااته وصاااااياغة د قاته االقتصاااااادية و قا  ا
رة دلى ابإلضااااا ة    الساااايط ،الساااايالااااات االقتصااااادية امل ب ة ملصاااااقه، وازاذ القرارات ال  مة

 املوارد املتاحة.

                                                           

ديد م  ال تب ، وله العالفلسطيين وخمتش يف الشأم االقتصاديابحث دستوراه يف  لسفة االقتصاد،  1 
 والدرالات واألحباث العل ية والتقديرات املنشورة.
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عد قدوم السااااالطة ، حىت بوالااااعا   لااااالبيا   ر هذا الوضااااص دلى االقتصااااااد الفلسااااطيين  ثاا  لقد أث  
م   ،بعد  لااايساااا ا، تت    ف ، نتيجة ألم السااالطة الوطنية الفلساااطينية1994لاااانة  الفلساااطينية

للتخلش م  التبعية االقتصاااااادية ل قتصااااااد اإللااااارابيلص، وذلك ، وتنفيذها واضااااا ة رؤية صاااااياغة
السااااايالاااااات و قداهنا السااااايطرة دلى أدوات  بسااااابب ددم قدرتا دلى تغيا هذا الواقص م  ج ة،

 ودلى معابرها ومواردها الطبيعية م  ج ة أخرى. ،والتجارية( ،والنقدية ،االقتصادية )املالية
وابلتايل بقيع معظم أدوات السااااايالاااااات االقتصاااااادية الربيساااااية يف أيدي اإللااااارابيلي ، أ  ا 

ة الا الاااااتخدمت ا   لااااارابيل  يف  دلى  لضاااااغطل ،أحداث لاااايالاااااية وأمنية خمتلفة يرادات املقاصاااا 
ا الوضاااص ما يضاااص اق ومة الفلساااطينية لتدار  هذ، ولااايالااايا   البتوا ها ماليا   ،السااالطة الفلساااطينية

االبتوا   وسذلك الاااتق لية مواردها املالية حىت ال تقص  ع ،وحماولة تعويو الاااتق ليت ا السااايالاااية
 املايل لا  لرابيل .
تناول الورقة نشأة  يرادات املقاص ة وتطورها، وتب ث يف ثناايها جوهر األ مة ت ،يف ضو  ذلك

 جرا ات  لوا  م  ج ة ،أبعادها االقتصادية ومناقشةلياق ا السيالص  خ ل  ليلاملت ررة م  
 ة م  ج ة اخلطوات االقتصادية الا ازذتا اق ومة الفلسطينية يف مواج ماالحت ل اإللرابيلص، أ

لى لبنا  اقتصاد وطين، وتعويو مقوماته، واقفاظ د ،جديدة مقاربة اقتصادية وتقد مأل مة، هذه ا
ددم تراجعه، أو التخفيف م  حدة االخت الت اهلي لية والتشوهات  يه؛ ترت و بش ل ألالص 
دلى خيار  اقتصاد الص ود  لتعويو وددم ص ود الشعب يف مواج ة االحت ل يف  طار االنف ا  

ادي، دلى الرغم م  وجود االحت ل، ووجود  طار مقي د ومعي  هلذا االقتصاد، يت ثل يف االقتص
 .Paris Protocolبروتوسول ابريس االقتصادي 
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 :أواًل: نشأة إيرادات املقاّصة
ة نشاااأة مشاااو   هة ومنقوصاااة السااايادة دلى الااات قاقات الوصاااول  لي ا، نشاااأت  يرادات املقاصااا 
 يف   لرابيلااااااااااااااا ، حيث أدطى الربوتوسول اق  ل1991 لنةحلوجب بروتوسول ابريس االقتصادي 

 ضاااااريبة القي ة املضاااااا ة م  الواردات م   صااااايل
، و دارة د ليات التخليش اجل رسص   لاااااااااااااارابيل 

دلى الواردات الفلسااااااااااااااطينياااة الا  ر درب املوان  
اإللاااااارابيلية، و صاااااايل الرلااااااوم اجل رسية وضااااااريبة 
القي اااة املضااااااااااااااااا اااة د  هاااذه الواردات ) يرادات 
ة(، وم  ا  وياال هااذه اإليرادات     املقاااصااااااااااااااا 

عد خصاام ب ،الساالطة الوطنية الفلسااطينية  اا راي  
 1من ا سرلم  صيل. 3%

ة أبهنا  يرادات الضاارابب الا تقوم رابيل  جببايت ا   لاا يف ضااو  ما لااب  ت عرر  يرادات املقاصاا 
الذي  ،حبساااااب ما جا  يف بروتوسول ابريس االقتصاااااادي ،نيابة د  السااااالطة الوطنية الفلساااااطينية

  م الع قات االقتصاااادية ب    لااارابيل  واألراضاااص الفلساااطينية، وتشااا ل هذه اإليرادات ث ثة 
 2أنواع م  الضرابب:

 : ضريبة الدخل دلى أجور الع ال الفلسطيني  يف   لرابيل  واملستوطنات. ضرائب مباشرة .1
ة ضااااااااريبة القي ة املضااااااااا ة دلى سا  :"إسرررررررائي "ضرائب غري مباشرة على املستوردات من  .2

وضاااريبة الشااارا  دلى مشاااتقات النفط والساااجابر وال  ول   ، لااارابيل السااالص املساااتوردة م  
  قط.

 ،واجل ار  ،ضاااااريبة القي ة املضاااااا ة سررررتوردات من ا:ار :الضرررررائب غري املباشرررررة على امل .3
 وضريبة الشرا  وغاها.

توقيع اتفاق أوسلو الذي انسلخ عنه 
 ابريس االقتصادي روتوكولب
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ستوطنات ض   وامل   لرابيل  دراج ضاريبة الدخل دلى أجور الع ال الفلسطيني  يف  وقد ت  
تعل  جو ا  م  آلية املقاصة،  ع ليات املقاصة ت أنواع  يرادات املقاص ة، دلى الرغم م  أهنا ال تعد  

 قط بتباادل )تقاا (  واتا املشاااااااااااااابايت م  اخلاارج )البيام اجل رسص( واملشاااااااااااااابايت م  الطرر 
لتساااااااوية حسااااااااابت الضااااااارابب غا املبا ااااااارة بين  ا، ل    حصاااااااا ات و ارة املالية  ،اإللااااااارابيلص

ويل الضاااااااريبالفلساااااااطينية تعامل ضااااااارابب الدخل دلى أهنا أحد بنود  ة، و   ة دلى  يرادات املقاصااااااا 
 ر، واملساااتوطنات    و ارة املالية سل ث ثة أو لاااتة أ ااا   لااارابيل دخل الع ال الفلساااطيني  يف 

م   %22لنفساااااا ا    لاااااارابيل وليس  اااااا راي  س ا هو حال الضاااااارابب غا املبا اااااارة، وتسااااااتقطص 
 3ضرابب الدخل هذه قبل  ويل ا    السلطة الفلسطينية.

ي ا للرقابة لقا  خدمات الت صااايل واجلباية الا تهد   لاارابيل وزضااص النساابة الا تساااتقطع ا 
اإللرابيلية  قط، أي أم النسبة غا حمددة  اما ، وابلرجوع    و ارة املالية  إم هنا  اخت  ا  ب  

ة دلى ألاااااا  نقدي ة دلى ألاااااا  االلتوام الفعل ، يرادات املقاصااااا   شاااااف ص، وتو يرادات املقاصااااا 
 هذه االخت  ات االخت ل يف تعامل االحت ل مص ملف  يرادات املقاص ة.

 
  :اثنياً: تطور إيرادات املقاّصة

ة بشااا ل مسااات ر منذ  نشاااا  السااالطة الوطنية الفلساااطينية، نتيجة تطو   ر حجم  يرادات املقاصااا 
ات م  هلذه الواردتوايد حجم الواردات يف لاااااااااااااايا  ضااااااااااااااعف القطادات اإلنتاجية، وتو ر  ويل 

 4وارتفاع حجم االلت    الن ابص يف االقتصاد الفلسطيين. ،خ ل املساددات اخلارجية

ة خ ل الفبة  بشاااااا ل سبا،  ذ ارتفص حج  ا  2222–1991حيث توايدت  يرادات املقاصاااااا 
م ي  دوالر خ ل لاااااانة  1,003.6ليصاااااال حج  ا     1991 لاااااانةمليوم دوالر  321.7م  

2222. 
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 0202–1991: تطور حجم إيرادات املقاّصة خالل الفرتة 1شك  رقم 

 1الش ل م   دداد الباحث اباللتناد    البياانت املدرجة يف املل   رقم 
 

 ، ن حظ ما يلص:1وابلنظر يف الش ل رقم 
 (  ة يف السااااااانوات األو ( ووصاااااااوهلا    أد  2221–1991اخنفاض حجم  يرادات املقاصااااااا 

ة يف تلك الساااانة صاااافر وحلعدل 2221حجم هلا خ ل لاااانة  ، حيث بلغع  يرادات املقاصاااا 
ة يف %122-منو  ، نتيجة ددم الاااات م الساااالطة الفلسااااطينية أي أموال م   يرادات املقاصاااا 
حلجرايت  2221السانة، وذلك دلى خلفية  ثر أدا  االقتصااد الفلساطيين خ ل لنة  تلك

الفلساااااااااطينية الثانية، وما واسب ا م  عارلاااااااااات ق عية وتدماية،  ثلع يف قيام  االنتفاضااااااااة
االحت ل اإللااااارابيلص بفرض حصاااااار  اااااامل دلى األراضاااااص الفلساااااطينية، و ح ام  غ   
ودول األراضاااااااااااص الفلساااااااااااطينية د  العاف اخلارجص، و غ   اقدود واملنا ذ ا لية والدولية، 

جو ا ، ومنص االنتقال ب  املدم الفلساااااطينية  112نية    جبانب تقساااايم األراضاااااص الفلسااااطي
  5إبقامة اقواجو املسل ة، وحفر الطر  الربيسية بع   ودرض مخسة أمتار.

 ( ووصوهلا    أدلى حجم 2222–2227ارتفاع حجم  يرادات املقاصا ة يف السنوات األخاة ،)
دوالر  مليوم 2,483نو  ساانةال ، حيث بلغع  يرادات املقاصااة يف تلك2217هلا خ ل لاانة 

، ويعود هذا االرتفاع يف حجم  يرادات املقاص ة يف هذه السنة     قي  %1.2وبنسبة منو 
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، 2211مقارنة مص لاااااااانة  %3.1بن و  الساااااااانة االقتصاااااااااد الفلسااااااااطيين معدل منو يف تلك
ابإلضاااااااااااااااااا ااااة    توايااااد  جوة التجااااارة اخلااااارجيااااة، نتيجااااة لن و الواردات حلعاااادل أسرب م  

 2217.6مليارات دوالر لنة  1.2الصادرات، لتبلغ 

  حلتولط   ري  ،مليوم دوالر 127.1 نوبلغ املتولط السنوي لقي ة  يرادات املقاص ة وقد
ة م  2221–1991مليوم دوالر خ ل الفبة  33.1 ، وبلغ متولاااط نسااابة  يرادات املقاصااا 

ة م  النفقات %21.1 نواإليرادات ا لية  ، بين ا بلغ متولاااااااااط نسااااااااابة  يرادات املقاصااااااااا 
 .نفس ا خ ل الفبة %31.9 قرابةالعامة 

  

إيرادات املقاّصة يف اإليرادات احمللية والنفقات العامة خالل الفرتة  إسهام: 0شك  رقم 
1991–0221 

 
 1الش ل م   دداد الباحث اباللتناد    البياانت املدرجة يف املل   رقم 

  

  ة و يف املقابل العامة  يف اإليرادات ا لية والنفقات  لااااااااا ام اتوايدت قي ة  يرادات املقاصااااااااا 
ة يف تلك  ،2222–2227بشااااااااا ل سبا خ ل الفبة  نتيجة الرتفاع قي ة  يرادات املقاصاااااااااا 

ة  دوالر  ي م  1,709 نوالفبة، حيث بلغ املتولااااااااااط الساااااااااانوي لقي ة  يرادات املقاصاااااااااا 
، وبلغ متولااااااط نساااااابة 2222–2227مليوم دوالر خ ل الفبة  112.1حلتولااااااط  اااااا ري 
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ة م  اإليرادات ا لية  ، بين ا بلغ متولااااااااااط نساااااااااابة  يرادات %12.9 نو يرادات املقاصاااااااااا 
 .نفس ا خ ل الفبة %19.3 قرابةاملقاص ة م  النفقات العامة 

  

 إيرادات املقاّصة يف اإليرادات احمللية والنفقات العامة إسهام: 3شك  رقم 
 0202–0222خالل الفرتة  

 1الش ل م   دداد الباحث اباللتناد    البياانت املدرجة يف املل   رقم 
 

 اثلثاً: أزمة إيرادات املقاّصة:
ة م  حيث اجلوهر أب مة االقتصااد الفلساطيين الذي منا وتش  ل يف  ترتبط أ مة  يرادات املقاصا 
ٍل ومقيااااٍد ل قتصااااااااااااااااااد، يت ثاااال يف بروتوسول ابريس  ظاااال  وجود االحت ل، ويف ظاااال   طاااااٍر م باااا 

اقتصاااادية غا مت ا  ة، وأدى ، والذي أنشاااأ د قات 1991االقتصاااادي املوقص يف نيساااامل أبريل 
   7    حداث اخت الت هي لية وتشوهات د يقة يف االقتصاد الفلسطيين.

 الا والظرور دداتا  يف الت ع  م  بد   ولف م طبيعة الع قات االقتصادية غا املت ا  ة ال
د دت  ،1917 لنة  بعد احت ل األراضص الفلسطينية ابريس، بروتوسول  برام يف  طارها جرى

يف  د يقة اخت الت هي لية وتشوهات  جياد   حماربة االقتصاد الفلسطيين م  خ ل   لرابيل  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

)%
(

إيرادات المقاّصة كنسبة من  اإليرادات المحلية إيرادات المقاّصة كنسبة من النفقات العامة



 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                  8        

اد ودوله د  حميطه العريب واإلل مص، و ويله    اقتصاد  بص ل قتص ،االقتصاد الفلسطيين
 اإللرابيلص.

وسول ابريس وبروت Oslo Accordsتوقيص اتفا  أوللو وتواصلع هذه التشوهات حىت بعد 
، حيث ف تت    السلطة الفلسطينية بعد  ليس ا م  صياغة وتنفيذ رؤية واض ة االقتصادي

للتخلش م  التبعية االقتصادية ل قتصاد اإللرابيلص، وذلك بسبب ددم قدرة السلطة دلى تغيا 
 ،والتجارية( ،والنقدية ،و قداهنا السيطرة دلى أدوات السيالات االقتصادية )املالية ،هذا الواقص

 8ومواردها الطبيعية. ،ودلى معابرها

ودلى الرغم م  أم ديباجة برتوسول ابريس االقتصادي أسدت أهنا تهلس لتعويو االقتصاد 
الفلسطيين، و    الفلسطيني  م  تطبي  قراراتم االقتصادية حلا يت ا ى مص أولوايتم 

لم حد ت م  قدرة السلطة الفلسطينية دلى ر وخطط م التن وية،  ال أم بنود هذا الربوتوسول 
ليالات اقتصادية مستقلة تت ا ى مص أولوايت الشعب الفلسطيين ومصاقه، وأبقع دلى 
نظام الغ ر اجل رسص الذي سام لابدا  قبل  نشا  السلطة الفلسطينية، وحو لت ا م  أمٍر واقٍص 

سيالات سلطة الفلسطينية ابلبقوة االحت ل    اتفا  تعاقدي ب  الطر  ، وألومع ال
 9الضريبية اإللرابيلص.

س ا را   تطبي  هذا الربوتوسول املقي ِّد وامل بل لتن ية وتطوير االقتصاد، مواصلة االحت ل 
اإللرابيلص  جرا ات وعارلات حب  الشعب الفلسطيين تسببع أيضا  يف  داقة الع ل التن وي 

 اقصار الشديد دلى قطاع غوة، واالدتدا اتوخن  االقتصاد الفلسطيين، تت ثل يف  رض 
، وليطرة االحت ل 2211، و2212، و2223العس رية املت ررة دلى قطاع غوة خ ل لنوات 

دلى أجوا  سباة م  األرض الفلسطينية يف مناط  الضفة الغربية حلا  ي ا املنطقة ج و رقص القد ، 
ول ستوطنات ومصادرة األراضص، وحماوالت دوبنا  جدار الفصل العنصري، وااللت رار يف بنا  امل

وتويد  رقص القد ، والت  م حلقدرات الشعب الفلسطيين م  حدود وأراضص  رادية وموارد 
طبيعية وأجوا ، جبانب تقطيص األوصال وتقييد اقرسة والتجارة، عا تسبب يف  داقة الع ل التن وي 



 9 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات

بعا  له م  قة قسرية مص االحت ل وجعله  الفلسطيين م  ج ة، وربط االقتصاد الفلسطيين بع 
 10ج ة أخرى.

ويف ضو  ما لب ، يرى الباحث أم  جرا ات وعارلات االحت ل اإللرابيلص الق عية، جبانب 
بروتوسول ابريس االقتصاااااااادي، أدت    ت ريس التبعية االقتصاااااااادية القتصااااااااد االحت ل، نتيجة 

 ظل  هذه يف م  حالة التبعية ل قتصااااد اإللااارابيلصاالنعتا  ددم قدرة السااالطة الفلساااطينية دلى 
اإلجرا ات، ويف ظل  هذا الربوت ول املقي ِّد واملعي  للتن ية، ويف ظل  ددم الساااااااااااااايطرة دلى األرض 

در الت ويل دلى مصااااااوابلتايل سانع النتيجة الربيساااااية هص  ايدة االدت اد ، واملوارد والسااااايالاااااات
ة. سذلك  إم بقا  معظم القروض اخلارجية واملن  واملسااااددات ؛اخلارجية ، ودلى  يرادات املقاصااا 

أدوات الساااااايالااااااات االقتصااااااادية الربيسااااااية يف أيدي االحت ل اإللاااااارابيلص، أدت     و ل هذه 
 ،األدوات بعد ذلك ألدوات ضاااغط، يساااتخدم ا االحت ل لت قي  م الاااب لااايالاااية م  ج ة

نية اقتصااااااااداي  وماليا  م  ج ة أخرى، تساااااااببع يف وجود اخت الت وحماصااااااارة السااااااالطة الفلساااااااطي
 هي لية وتشوهات د يقة يف االقتصاد الفلسطيين.

 
 :: السياق السياسي ألزمة إيرادات املقاّصةرابعاً 

ة الفلسااااطينية لساااالساااالة م  االدتدا ات اإللاااارابيلية املت ررة )  يدا   تعرضااااع  يرادات املقاصاااا 
ذه االدتدا ات املت ررة يف لايا  الضاغط السايالاص دلى السلطة الوطنية والاتقطادا (، وتندرج ه

الفلساطينية لايالايا  واقتصااداي ، وقد ترا قع  بات التج يد مص التغاات السيالية دلى األرض،  
 .1  يف اجلدول رقم س ا هو موض  
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 : االعتداءات اإلسرائيلية على إيرادات املقاصة الفلسطينية1جدول رقم 
0202–1991خالل الفرتة  

11 

 

فرتات جتميد أو استقطاع إيرادات 
 املقاّصة

 السرياق/ احلجج اإلسرائيلية

أيلولل  – 1997أغسطس آبل 
 1997لبت رب 

 .توت ر أمين

 – 2222ديس رب سانوم األولل 
 .اندالع االنتفاضة الثانية )انتفاضة األقصى( 2222ديس رب سانوم األولل 

سانوم  – 2221مار  آذارل 
 2227ديس رب األولل 

االنتخاابت التشريعية الفلسطينية وتش يل حرسة محا  لل  ومة 
 .الفلسطينية العا رة

 2211نو  رب  لتشري  الثا 
 ملت دةا األمم منظ ةبلومالص م  ياملسادص الفلسطينية لنيل ادبار د

 ,United Nations Educational (اليونس و) والثقا ة والعلم للببية

Scientific and Cultural Organization (UNESCO). 

 2213ديس رب  لسانوم األول
جناح املسادص الفلسطينية يف اقصول دلى صفة دولة مراقب يف األمم 

 .املت دة

 – 2211ديس رب  لسانوم األول
 2212أبريل  لنيسام

 املسادص الفلسطينية ل نض ام    حم  ة اجلناايت الدولية
International Criminal Court (ICC). 

سانوم األولل   – باط  رباير 
  2219 ديس رب

حت ل ة بعد قيام االقاص  م  يرادات املر ضع السلطة الفلسطينية تسل  
الش دا   لعاب ت تقدم ا السلطةاإللرابيلص ابلتقطاع مبالغ مالية من ا، 

 . رهاباإل د ليات مالية لتغذية    لرابيل واجلرحى واأللرى،  ذ تعدها 

 شري  الثا ل نو  ربت –أايرل مايو 
2222 

ر ضع السلطة الفلسطينية تسل م  يرادات املقاص ة بعد قرار الربيس 
الفلسطيين وقف سا ة أ  ال التنسي  مص االحت ل اإللرابيلص املد  

واألمين، ردا  دلى املخطط اإللرابيلص بضم أجوا  والعة م  الضفة الغربية، 
 با صفقة القرم .يف  طار خطة ترامب لل ل ، املعرو ة 
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ساناااااااع تقاااااااوم رصااااااام مسااااااات قات لشااااااارسة ال  اااااااراب      لااااااارابيل ومااااااا  اجلااااااادير ابلاااااااذسر أم 
اإللاااااااارابيلية ومستشاااااااافياتا، قباااااااال أم ت فاااااااارج داااااااا  أمااااااااوال املقاص ااااااااة ا تجااااااااوة يف العديااااااااد ماااااااا  

 املرات.

االرتبااااااااط الوثيااااااا  بااااااا   ااااااابات التج ياااااااد وااللاااااااتقطاع إليااااااارادات  1ويظ ااااااار اجلااااااادول رقااااااام 
وباااااا  املسااااااار السيالااااااص  ،املقاص ااااااة    الساااااالطة الفلسااااااطينية ماااااا  قباااااال االحاااااات ل اإللاااااارابيلص

دلاااااااااااى األرض، حياااااااااااث يظ ااااااااااار الضاااااااااااغط واالبتاااااااااااوا  السيالاااااااااااص الاااااااااااذي مارلاااااااااااه االحااااااااااات ل 
 ،ساااااااااانوات األخاااااااااااةلااااااااارابيلص دلااااااااااى الساااااااااالطة الوطنياااااااااة يف ملااااااااااف  ياااااااااارادات املقاصاااااااااة يف الاإل
، ادباضاااااا  دلاااااى 2221 لااااانةبعاااااد  اااااو  حرساااااة محاااااا  يف االنتخااااااابت التشاااااريعية يف  خصوصاااااا  و 

 .2221يناير سانوم الثا ل نتابج االنتخاابت الفلسطينية الا جرت يف  
ادتااااادا اتا املت ااااااررة دلاااااى  يااااارادات املقاصاااااة والاااااتخدام ا سورقااااااة   لااااارابيل  وقاااااد واصااااالع 

 ،2211–2211املااااااايل دلااااااى الساااااالطة الفلسااااااطينية خاااااا ل الفاااااابة ضااااااغط ل بتااااااوا  السيالااااااص و 
السااااالطة الفلساااااطينية دااااا  ج ودهاااااا السيالاااااية والدولياااااة أحادياااااة اجلاناااااب، بعاااااد  خفاااااا   لصاااااد  

الولااااااااايط األمري اااااااااص يف تعوياااااااااو اقضاااااااااور الفلساااااااااطيين يف املنظ اااااااااات الدولياااااااااة، ودااااااااادم التاااااااااوام 
 فلسطينية.عة مص السلطة الاالحت ل اإللرابيلص ابالتفاقيات املوق  

وقاااااااد تبااااااائ االحااااااات ل اإللااااااارابيلص الاااااااباتيجية جديااااااادة لفااااااارض ليالااااااااته دلاااااااى  يااااااارادات 
الااااااا  بي ااااااا نيابااااااة داااااا   ،املقاص ااااااة واملت ثلااااااة يف ليالااااااة االلااااااتقطاع ماااااا  األمااااااوال الفلسااااااطينية

مليااااااااوم دوالر يف  11.3 نااااااااوالسااااااااطلة دوم الرجااااااااوع  لي ااااااااا أو املوا قااااااااة دلي ااااااااا،  قااااااااد اقتطااااااااص 
 ااااااع  ،، حبجااااااة أهنااااااا تااااااذهب    دواباااااال الشاااااا دا  واجلرحااااااى واأللاااااارى2219 رباياااااار  ااااااباطل 

حسااااااب االحاااااات ل، وهااااااو   اإلرهاااااااب ذريعااااااة أم هااااااذه األمااااااوال هااااااص د ليااااااات ماليااااااة لتغذيااااااة 
 12وسذلك ر ضع الت م  يرادات املقاص ة منقوص ة. ،ما ر ضته السلطة الفلسطينية
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اإللااااااااااارابيلص  Knessetس اااااااااااا صاااااااااااادقع جلناااااااااااة اخلارجياااااااااااة واألمااااااااااا  التابعاااااااااااة لل نيساااااااااااع 
دلااااااااى مقاااااااابح اقتطاااااااااع أمااااااااوال التعويضااااااااات الااااااااا ت ااااااااد ص لل سااااااااتوطن  يف منطقااااااااة  ،ابإلمجاااااااااع
 13م  أموال املقاصة الفلسطينية. ،بسبب اقراب  ،غ ر غوة

 م ياااااااا  3.1وابإلضااااااااا ة    ذلااااااااك قااااااااام االحاااااااات ل اإللاااااااارابيلص ابلااااااااتقطاع مااااااااا يعااااااااادل 
 لسااااااااطينيا ، وج  ااااااااع  21، لصااااااااا  2219ل8ل12 يفدوالر ماااااااا  أمااااااااوال املقاص ااااااااة الفلسااااااااطينية 
 لااااااااااااي م الساااااااااااالطة الفلسااااااااااااطينية ت ااااااااااااة 
التخااااااااااابر مااااااااااص االحاااااااااات ل اإللاااااااااارابيلص 

ات يمناااااااااذ بداياااااااااة التساااااااااعين ، د ااااااااا   
وحاااااااااىت مطلاااااااااص األلفياااااااااة الثالثاااااااااة، بعاااااااااد 
 ااااااارارهم مااااااا  الساااااااجوم الفلساااااااطينية    

خاااااااااااااااا ل  ،2222لاااااااااااااااانة    لاااااااااااااااارابيل 
 14.د لية السور الواقص

م تااااااادر ج االقتطاداااااااات مااااااا  أماااااااوال املقاص اااااااة الفلساااااااطينية أ ،وي عتقاااااااد دلاااااااى نطاااااااا  والاااااااص 
املت اااااااااررة مااااااااا  قبااااااااال االحااااااااات ل اإللااااااااارابيلص، ي ظ ااااااااار مااااااااادى قااااااااادرة االحااااااااات ل يف الااااااااات  م 

ليالااااايا   ،بغااااارض عارلاااااة الضاااااغط دلي اااااا ،والسااااايطرة يف أهااااام ماااااورد ماااااايل للسااااالطة الفلساااااطينية
 قات ليالية.إلجبارها بقبول ما تفرضه دلي ا م   م  ات أو صف ،واقتصاداي  

 
  :: التداعيات االقتصادية لتكرار أزمة إيرادات املقاصةخامساً 

م  و  نتيجة ت رار   يد أو التقطاع ج ،هنا  انع الات للبية دلى االقتصاد الفلسطيين
ى  خا وسأم األمر ال يتعد ،أموال املقاص ة، وال توول هذه اآلاثر السلبية حلجرد دودة هذه األموال
ش ل دلى املدى الطويل، وت يالسداد بدوم آاثر للبية مستدامة تنع س دلى األدا  االقتصاد

 اآلاثر والتداديات ما يلص:
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 :هتديد االستقرار املايل الفلسطيين .1
ل لتقرار را  تديدا  مبا ميثل احتجا   يرادات املقاصة املت رر م  قبل االحت ل اإللرابيلص 

قة املايل الفلسطيين، نظرا  ملا يتسبب به م  تسر ب مايل والتنوار خلوينة السلطة الفلسطينية، وحقي
 إبيرادات املقاصة:  يل لراب نتيجة    م  ، ي  خمتلف  األمر أم  االقتصاد الفلسطيين يواجه تديد  

أ ي ت ا م  غم ر دلى الرادات، يتعل   بعدم القدرة دلى التنبه حبجم هذه اإلي التهديد األّول:
ص  ام األمام  د  ابلنسبة ل قتصاد الفلسطيين، س  و م ربيسص لإليرادات ا ل ي ة،   ذه اإليرادات ت ع

لل  ومة الفلسطيني ة يف قدرتا دلى الو ا  ابلتواماتا، ود ص املست قات املبت بة دلي ا، حيث 
 15ل ي ة الفلسطينية.تش  ل ابملتولط ث ثة أرابع اإليرادات ا 

خاة : يتعل   ابلتسر ب املايل م  خوينة السلطة الفلسطينية، حيث تعا  هذه األالتهديد الثاين
 ،يبة الشرا وضر  ،انمجة د  ضياع حصيلة قي ة ضريبة القي ة املضا ة ،م  خسابر مالية سباة

ايل انتج د  وهذا التسر ب امل.   لرابيل بسبب االلتااد غا املبا ر درب  ؛ومجار  املستوردات
ال توو د السلطة ابملعلومات ال ا ية د  حجم االلتااد واجل ة الا قامع بذلك،    لرابيل  مأ

ألم  اتفا  ابريس ال يلوم ا بذلك،  ضا ة     أم  بعض التجار ال يقد موم  واتا املقاصة لو ارة 
حجم  فواتا، وذلك حىت ال ي شفوا د الضرابب دلى ألا  ال   لرابيل املالي ة، حيث تد ص 

 16أد اهلم، الا يد عوم م  خ هلا ضريبة الدخل.

وم  مصادر التسر ب املايل أيضا  البضابص امل ر بة م  السو  اإللرابيلية، الا ت قد ر قي ت ا ما 
ر بة وامل   ل لرابي ، حيث  م  البضابص املنتجة يف   لرابيل م  جم وع الواردات م   %32-22ب  

 ،واجل ار  ،   السو  الفلسطينية تنتج دن ا خسابر سا ة الضرابب غا املبا رة )القي ة املضا ة
وضريبة الشرا (، بين ا البضابص الا منشهها بلد اثلث، ت وم اخلسابر  قط يف اجل ار  وضريبة 

لطة قاصة. واملعضلة هنا أم  الساملحلوجب  اتورة    لرابيل التاادها م   الشرا  يف حال ت  
الفلسطيني ة ال تستطيص  جرا  رقابة دلى حرسة مرور البضابص    السو  الفلسطيني ة، بسبب ددم 
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تواجدها دلى املعابر الدولي ة، وددم وجود حدود داخلية مص السو  اإللرابيلية، وهذا األمر يويد 
 17م  حد ة تريب البضابص م  األلوا  واملستوطنات.

وتشا التقديرات    أم التسر ب املايل للضرابب املبا رة وغا املبا رة املد ودة م  قبل 
املست لك الفلسطيين وا جو ة م  قبل اجلانب اإللرابيلص، يتسبب يف خسابر تت بدها اخلوينة 

م   يرادات  %17م ي  دوالر لنواي   دلى األقل، أي ما يعادل  321 بن والفلسطينية تقدر 
 18م  الناتج ا ل ص اإلمجايل. %1.3لضرابب للسلطة الفلسطيني ة، وهذا يش ل ا

  ضا ة  للخسابر املالية،  إم هنا  ت اليف وخسابر اقتصادية  ضا ية هلذا التسر ب املايل،  س  
الوايدة يف الناتج ا ل ص اإلمجايل و ايدة نسبة التشغيل، الا سام مي   ل قتصاد الفلسطيين أم 

ق ا لو ت  توقيف هذا التسر ب املايل، ولو ت   ويل هذه اإليرادات م  اخلوينة اإللرابيلية     ق  
اخلوينة الفلسطينية،  التقديرات تشا    أن ه لو ت  منص هذا التسر ب وأم   تو ا هذه اإليرادات 

ما يعادل   جياد، و %1سبة العامة للسلطة الفلسطينية، ل ام ع نا   ايدة الناتج ا ل ص اإلمجايل بن
 رصة د ل  ضا ية سل دام. س ا يويد هذا التسر ب املايل م  هشا ة الوضص املايل  دشرة آالر

للسلطة الوطني ة الفلسطينية، ويقل ل م  قدرتا دلى التخطيط املايل واإلنفا  دلى املوا انت 
درضة  لتأثا  وج من ا، ويبقيهالتطويرية، ويضص االقتصاد سل ه يف مرحلة منو  حرجة ال مي   اخلر 

 19السيالات االقتصادية واملالية اإللرابيلية.

 :التأثري على املوازنة العامة الفلسطينية .0
م  الناتج ا لص  %12ل دابدات التخليش اجل رسص   يرادات املقاص ة  والا تقدر بن و تش   

م  اإليرادات ا لية،  %12اإلمجايل، الع ود الفقري لل وا نة الفلسطينية،   ص تهم  أسثر م  
وأسثر م  نصف نفقاتا العامة، وابلتايل  إم   يد أو التقطاع  يرادات املقاص ة يهثر بش ل 

 الع ومي ، أي ور لل وظف مبا ر دلى قدرة اق ومة الفلسطينية يف  م   اتورة الرواتب واألج
مليوم  122  ونأم اق ومة الفلسطينية ل  تت    م  تسديد رواتب املوظف  ساملة والا تقدر ب

يب سا ة ليص ،ويف مثل هذا الوضص لتنع س تدادياته بصورة  به  لل دام 20،دوالر   راي  
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ساملة،   املوظف  رواتببسبب حالة الرسود النامجة د  ددم الت م  ،مناحص اقياة االقتصادية
   األلالص قرسة الطلب وااللت   .ا ر   د  ابدتبار أم رواتب املوظف  تع

 :التأثري على الدين العام واملتأخرات .3
نتيجة أل مة  يرادات املقاص ة واالرتفاع املل وظ وال با يف دجو املوا نة العامة،  قد ارتفص الدي  

 مليوم 2,795.2 نو    2213 لنةمليوم دوالر  2,369.5العام و قا  لبياانت و ارة املالية م  
 ومة اق، و ديدا  بسبب ارتفاع الدي  ا لص نتيجة قيام %17.9بنسبة  2019لنة  دوالر

الفلسطينية ابالقباض م  املصارر، وذلك يف حماولة من ا للتغلب دلى أ مة املقاص ة وتو ا مصادر 
م  أجل الو ا  ابملست قات وااللتوامات املبتبة دلي ا، عا ترتب دلى ذلك أيضا   ،أخرى للدخل

لص واملتأخرات لدي  ا ارتفاع حجم املتأخرات املباس ة دلى اق ومة، وابلتايل  إم ارتفاع حجم ا
املباس ة دلى اق ومة، ي دد ل مة اجل ا  املصريف وي دد خطط التولص واالقباض يف 

 21املستقبل.

 :التأثري على املناخ االستثماري .4
أ مة  يرادات املقاص ة، واخنفاض القدرة دلى التنبه ابملستقبل  خصوصا   م ت رار األ مات و 

وتراسم املتأخرات دلى القطاع العام  اه املوردي ، وارتفاع لعر الفابدة بتأثا الدي  العام،  بط 
  22مشاريص االلتث ار املستقبلية، وينع س للبا  دلى اإلنتاج والتشغيل املستقبلص.

م االحت ل اإللرابيلص يت  م يف أسرب جو  م  اإليرادات العامة أ يتب  م  قرا ة هذا الوضص
الفلسطينية   يرادات املقاص ة ، وابلتايل  إم غياب السيطرة والت  م هبذا اجلو  اجلوهري م  

  ،فلسطيينالشعب ال م وانت  يرادات اخلوينة العامة مي   ِّ  االحت ل م  التغ ل هذه األموال ضد  
سوليلة ل بتوا  والضغط السيالص واملايل، لذلك ينبغص دلى اق ومة الفلسطينية تدار  هذا 
 .الوضص وحماولة تعويو التق لية مواردها املالية حىت ال تقص  ع االبتوا  السيالص واملايل لا  لرابيل 
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 :: ا:طوات االقتصادية لتجاوز أزمة إيرادات املقاّصةسادساً 
ذت السلط ة الفلسطينية يف معظم املرات السابقة أل مة  يرادات املقاص ة ددية خطوات ازي

اقتصادية لتجاو  األ مة اقادة يف موا نت ا، النا ة د    يد  يرادات املقاص ة، وقد تراوحع يف 
ث ثة  جرا ات يف ليالاتا االقتصادية وهص: التوجه للدول املانة والدول العربية لتقدمي ددم 

  ملوا نت ا، وتطبي   جرا ات تقشفية، وااللتدانة الداخلية. ضايف
املش  ت  ةوغالبا  ما سام يبتب دلى هذه اخلطوات آاثر اقتصادية ومالية للبية، تويد م  حدي 

 وتهثر يف زفيض الن و االقتصادي. ،املالية
 :التوجه للدول املاحنة والدول العربية لتقدمي دعم إضايف ملوازنتها .1

ان دت السلطة الوطنية الفلسطينية الدول املانة لتقدمي ددم  ضايف لددم موا نت ا يف سل أ مة 
م  أ مات  يرادات املقاصة السابقة، وقد القع منا دة السلطة التجابة م  اال اد األورويب 

 يفوبعض الدول املانة والدول العربية،  ذ سام هنا  تدخ ت خارجية د  طري  الدول املانة 
 لنةوأ مة  ،2222 لنةث ث حاالت  قط، وهص الا طالع مدتا، غالبا  مثل ا حدث يف أ مة 

،  ذ تدخل اال اد األورويب بش ل 1997 لنة، ابإلضا ة    أول أ مة الا حدثع يف 2221
 23مبا ر وسذلك بعض املان  م  خ ل:

 تقدمي تس يل ابت ا  قصا املدى م  اال اد األورويب European Union (EU) ملواج ة أ مة 
 .1997 لنة يرادات املقاصة 

  تقدمي تس يل ابت ا  خا  م  اال اد األورويب،  ضا ة    قروض م  املان  العرب م  خ ل
ل وقام البنك إبدارة هذا التس ي ؛البنك اإلل مص للتن ية، ض   مشروع ددم اخلدمات الطاربة

 .2222 لنةيف  خ ل أ مة  يرادات املقاص ة

  ار لتوجيه مس ،،  تم مواج ت ا آبلية د ل دولية مهقتة2221 لنةأما أ مة  يرادات املقاص ة يف
نية لد ص املخصصات مبا رة    سوادر اخلدمة املد ،أموال املان  خارج  طار السلطة الفلسطينية

  ع بنود املوا نة خارج بند األجور. ،والنفقات اخلاصة ابخلدمات األلالية
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، بدأت 2219–2211وخ ل األ مات اخلاصة إبيرادات املقاصة الا حدثع خ ل الفبة 
السلطة الفلسطينية الب ث د   ب ة أمام دربية بديلة د  الدول املانة الا زلع د  السلطة 

ل صول دلى صفة الفلسطينية لنتيجة توجه السلطة  ،الفلسطينية التجابة للت ديدات األمري ية
وسذلك انض ام ا لل نظ ات الدولية حلا  ي ا حم  ة اجلناايت  ،دولة مراقب يف األمم املت دة

مليوم  122 ا ع للدول العربية ل لتوام بتو ا  ب ة األمام العربية الا تقدر بالدولية، وابلتايل توج  
ربية الا  د هبا  د ا  الدول العربية يف الق م العوالا تع ،دوالر لددم املوا نة العامة الفلسطينية

 دقدت يف تلك الفبة.

ية ويف هذا الصدد  إم الدول العربية ف تلتوم بتع داتا املالية لصا   ب ة األمام ابلتثنا  السعود
 ،مليوم دوالر 22أي ما يعادل  ،بش ل مست ر سل ث ثة   ور %11الا تد ص حصت ا البالغة 

ا ر ا اه السلطة الفلسطينية    االلتدانة ا لية م  البنو  الفلسطينية ملواج ة أ مت وهو ما يفس
 24املالية النا ة د  أ مة  يرادات املقاص ة.

 :تطبيق إجراءات تقشفية .0
ات الا يف معظم األ منفس ا إلجرا ات ابواج ع اق ومة الفلسطينية أ مة  يرادات املقاص ة 

  ي ل 2222وحبد أد   (،%12)حدثع، وهص  جرا ات تقشفية  ثلع بد ص نسبة م  الراتب 
  ي ل. 2222وراتب سامل مل  يتقاضى راتب أقل  ،دوالر أمري ص( 562)نو 

ات    سانع للطة النقد الفلسطينية تصدر تعلي   ،ولتخفيف أثر التقشف دلى املوظف 
م  قي ة القسط املست  ، وددم  %22البنو  الفلسطينية تت ثل يف ددم خصم ما يويد د  

لة لراتب املوظف اق ومص، وددم التيفا  املصارر لع ولة م  القي ة ا و   %22 او  اخلصم 
  25ملوظف.الشي ات املعادة، وأال تتجاو  الشي ات قي ة راتب ا

 :االستدانة من البنوك احمللية .3
أقدمع اق ومة الفلسطينية دلى االقباض م  البنو  العاملة يف السو  ا لية، يف األ مات 

يف األ مات الا ف ي   الددم الدويل جبانب اإلجرا ات التقشفية سا ية  خصوصا  الا حدثع و 
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ول   هذا أدى    تراسم الديوم دلى اق ومة لتجاو  األ مة املالية ووقف االهنيار االقتصادي، 
 يف السنوات الا حدثع هبا أ مة.

 
تصاد ومعاجلة أزمة االق ملعاجلة أزمة إيرادات املقاصة املتكررة مقاربة اقتصادية: سابعاً 

 الفلسطيين:
يف  داما   21م  غا املعقول واملقبول أم يبقى االقتصاد الفلسطيين رهينة اتفاقية أبرمع قبل 

ه، وأدطع اق  ل حت ل اإللرابيلص الت  م والسيطرة أبهم  طار  به مجرسص منقو  ومشو  
ة جبانب     ا يف لو  الع ل والتجار  مورد مايل للسلطة الفلسطينية   يرادات املقاص ة ،

ابتع    ضغط ل بتوا  السيالص واملايل بش ل مت رر،اور أوالتخدام ا س اخلارجية واجل ا  املصريف
ل مقاربة م  خ جذري هلذه املش لة  مش لة حقيقية تتطلب  دادة التف ا اجلاد إلجياد حل  

اقتصادية جديدة تعت د بش ل ألالص دلى بنا   اقتصاد الص ود ، لددم ص ود الشعب يف 
 . طار التوجه نو االنف ا  االقتصادي مواج ة االحت ل دلى الرغم م  الت رار االحت ل، ض  

 تصاااااديةاألدوات والساااايالااااات االقالتعاطص والتعايش مص نتابج  قدام الساااايطرة دلى  م  ربة 
خ ل أسثر م  دقد م  الوم  سانع صاااااااااااعبة، طالع  ثااتا  ضاااااااااا   منظومة الواقص االحت يل

قدم الباحث يف هذه ي، ودليه الفلسطييننة ل قتصاد خمتلف القطادات االقتصادية اقيوية وامل و  
ة دلى وجه اخلصاااااو ، ومعاجلة أ مة الورقة مقاربة  اقتصااااادية جديدة ملعاجلة أ مة  يرادات املقاصاااا 

ي وم م  الصااااااااعب تنفيذها يف الوقع الراه  مص اإلدرا  دلى أنه ، االقتصاااااااااد دلى وجه الع وم
 ول   ل  ي وم مست يل.

ها    تنفيذمي ،الااااااباتيجية واضاااااا ة وحل وانت لاااااايالاااااااتية حمددة املقاربة تصااااااور ورؤية د  وتع
بشا ل سامل أو بشا ل جوبص، لت قي  نتابج  جيابية لد ص دجلة االقتصااد الفلسطيين نو الن و 

الع يقة  االخت الت اهلي لية والتشاااوهات أو دلى األقل زف ف م  ابإلضاااا ة أهنا تعاج ،والتطور
 الا يعا  من ا االقتصاد الفلسطيين.
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 26و قا  ملا يلص: ويعت د تنفيذ هذا التصور دلى ث ث مراحل،
 :املرحلة األوىل: حتديد اجتاه السياسات .1

 ضااااااارورة الوضاااااااوح التاااااااام يف  دياااااااد ا ااااااااه السيالاااااااات االقتصاااااااادية تتطلاااااااب املرحلاااااااة األو 
وابلتاااااايل لااااي وم املطلاااااوب تباااااين  ،يف ا ااااااه ليالااااات اقتصااااااد الصاااا ود حبياااااث ت ااااوم املنالاااابة

 وضااااابط اإلنفاااااا  العاااااام يف مواج اااااة االحااااات ل، ليالاااااات تاااااددم صااااا ود الشاااااعب الفلساااااطيين
ت اااااوم قاااااادرة دلاااااى   ااااال الضاااااغوط املالياااااة  قيقاااااا   ،تباااااين ليالاااااة مالياااااة تقشااااافيةمااااا  خااااا ل 

ااااا، لسيالاااااات  اقتصااااااد الصااااا ود  ه ناااااو ددااااام و دطاااااا  األولوياااااة لاااااددم القطااااااع اخلاااااا ، والتوج 
نتاجيااااااااة إل اااااااار  د اااااااال، ودداااااااام القطادااااااااات ا جيااااااااادقطاااااااااع املشاااااااااريص الصااااااااغاة واملتولااااااااطة إل

تشاااااجيص االلااااااتث ار وبناااااا  البنياااااة الت تياااااة امل  ناااااة لع اااااال ، و الصااااانادة، والساااااياحة(و )الوراداااااة، 
ماااا  أباااار  مصااااادر داااادم التااااوا م مااااص  د  يف جمااااال الطاقااااة الااااذي يعاااا خصوصااااا  هااااذه القطادااااات، و 

 .  لرابيل 
 :معاجلة آاثر االنقسامالثانية: حتقيق املصاحلة و املرحلة  .0

و داااااادة الل  اااااة املصااااااقة الفلساااااطينية ويتطلاااااب يف هاااااذه املرحلاااااة املضاااااص قااااادما  ناااااو  قيااااا  
وتشاااااا يل ح ومااااااة  لسااااااطينية جدياااااادة تبا اااااار د ل ااااااا يف باااااا  الضاااااافة الغربيااااااة وقطاااااااع غااااااوة، 

والع ااااااال  ااااااااع مظلاااااااة الاااااااوط  الواحااااااااد و دارة  ،قطااااااااع غاااااااوة س اااااااا تبا ااااااااره يف الضااااااافة الغربياااااااة
عاجلااااااة آاثر االنقساااااام واقصاااااار ماااااا  خااااا ل اإلجاااااارا ات مالواحاااااد، ت ااااااوم أولويت اااااا االقتصااااااد 

واخلطااااااااط والااااااااربامج الااااااااا لااااااااور تنفااااااااذها اق ومااااااااة الفلسااااااااطينية يف  طااااااااار اقتصاااااااااد الااااااااوط  
 . اقتصاد املصاقة الواحد 

 :املرحلة الثالثة: التنمية الوطنية الشاملة .3

يتطلب  ،ر االنقسامآاثمعاجلة و قي  املصاقة و بعد  ديد ا اه السايالة االقتصادية امل ب ة 
تن وي يتم البسيو  ي ا دلى  دادة النظر يف  لسااااااافة التخطيط ال ؛تبين خطة تن وية وطنية  ااااااااملة

 داادة هي لاة ساا اة اإلجرا ات اق ومياة يف جماال  دارة الشااااااااااااااهوم االقتصااااااااااااااادية ، و الفلسااااااااااااااطيين
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اخلا ،  ة القطاعالتخلش م  الباوقراطية واإلجرا ات املعقدة واملثبطة ألنشااااااااط، و واملهلاااااااساااااااات
واملتسببة بش ل ربيسص يف تولص االقتصاد غا الرمسص )غا املنظم(، حبيث يتم الع ل دلى وضص 

اطعة ددم املنتج الوطين ومقو  ،منظومة حمددة وم نية و فا ة الزاذ أي قرار اقتصادي م  جانب
خ ل م   ل العربي ةلدو تن ية التبادل التجاري ب   لسااط  وا، والع ل دلى املنتجات اإللاارابيلية

ددم وتفعياال مبااادرة الت اااماال االقتصاااااااااااااااادي الفلسااااااااااااااطيين العريب، الا أطلق ااا منتاادى األد ااال 
، والا تدر     رير 2212نو  رب  لالفلساااااااااااااطيين الدويل يف د  ام يف  اااااااااااااا ر تشااااااااااااااري  الثا 

 دادة و  ،جارة العامليةتالتوجه نو االنض ام ملنظ ة ال ،  لرابيلاااا االقتصاد الفلسطيين م  التبعي ة ل
 وم يف نطا  نتاجيته ال أم ت يث ت وم يف نطا  حب هي لة منط االلت    لل واط  الفلسطيين
 والذي يتأثر بقوة حبجم املسااااااااددات واملن  الدولية، ،مساااااااتوى نصااااااايبه م  الدخل القومص املتاح

االرتقااا  اققيقص ب فااا ة م  خ ل الع اال اجلاااد دلى ،  دااادة هي لااة  ااااااااااااااااملااة لقطاااع التعليمو 
خمرجات املهلاااااااااساااااااااات التعلي ية جب يص مساااااااااتوايتا حلا يت  م مص متطلبات لاااااااااو  الع ل ا لية 

 .والدولية
 

 خامتة:

 م التوجه نو تطبي  هذه املقاربة االقتصادية أييت يف ليا  انف ا  التبعية االقتصادية مص 
يف  تصادي، خصوصا  وأم   لرابيل  جن عاقتصاد االحت ل الا سرل ا بروتوسول ابريس االق

ربط االقتصاد الفلسطيين ابالقتصاد اإللرابيلص بش ل قسري، وأ ر ت العديد م  االخت الت 
والتشوهات يف البنية االقتصادية، وحالع دوم بنا  اقتصاد وطين مستقل يعت د دلى قدراته الذاتية 

 ودلى موارده.
، بعية االقتصادية مص اقتصاد االحت ل قد ال ي وم ل    مص  دراسنا    أم تطبي  انف ا  الت

ليس مست ي  ، وابلتايل هنا  خطوات و جرا ات تستطيص اق ومة  ول نه يف الوقع ذاته
الفلسطينية تطبيق ا، م   أهنا  حداث تغيا جوهري يف الع قات االقتصادية القاب ة، خصوصا  
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الت الا لبب ا االحت ل م  خ ل السيطرة جل ة  حداث  ص ح جوهري للتشوهات واالخت 
دلى األرض واملوارد واقدود واملعابر والسيالات، وذلك ابتباع توج ات الباتيجية بديلة  ل 

 لل د   حمل الوواج األبدي مص االقتصاد اإللرابيلص، واأللوا  اإللرابيلية، والولطا  اإللرابيلي 
م  التبعية االقتصادية و ضعار هي نة االقتصاد اإللرابيلص دلى النشاط التجاري الفلسطيين، 
وهذا مي   تطبيقه بتعويو القدرات الذاتية ل قتصاد الفلسطيين، وتقليش االرتام املعيشص 

وسذلك  ،الفلسطيين لا  لرابيل ، وتنويص الع قات االقتصادية مص الدول العربية ودول العاف اخلارجص
تقليش قدرة   لرابيل  دلى التغ ل االدت اد املفرط دلي ا لت رير ليالة التعايش مص اإلم  ات 

ارية االقتصادية واألمنية والسيالية واإللرابيلية والتأقلم مع ا، درب التوصل    ترتيبات اقتصادية و 
ول   دلى  ا  ي ا   لرابيل ،ب  االقتصاد الفلسطيين والدول اجملاورة ودول العاف اخلارجص، حل

ألس جديدة وخارج  طار بروتوسول ابريس االقتصادي، وذلك لتف يك د قة التبعية مص اقتصاد 
االحت ل واقد م  التخدام مثلث األم  والسيالة واالقتصاد يف التعامل مص األراضص 

،    اقتصاد قوي صواالنتقال ابالقتصاد الفلسطيين م  اقتصاد صغا وضعيف و ب ،الفلسطينية
ومستقل ذي قاددة  نتاجية قادرة دلى  جياد  ر  د ل وتو ا منتجات وطنية حملية ذات جودة 

 دالية وقادرة دلى املنا سة، و ل حمل املنتج املستورد، وخصوصا  املنتج اإللرابيلص.
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تطور إيرادات املقاّصة ومسامهتها يف اإليرادات احمللية والنفقات العامة خالل : 1ملحق رقم 
 27(ابملليون دوالر) 0219–1991الفرتة 

 السنة
 إيرادات
 املقاّصة

معدل منو إيرادات 
 )%( املقاّصة

مسامهة إيرادات املقاّصة 
يف اإليرادات احمللية 

)%( 

مسامهة إيرادات املقاّصة 
 يف النفقات العامة )%(

1996 351.7  54.5 32.8 

1997 475.9 35.31 59 42.1 

1998 543.9 14.29 62.6 50.6 

1999 579.7 6.58 61.6 49 

2000 587 1.26 62.5 35.2 

2001 0 -100 0 0 

2002 72 172 24.4 5.8 

2003 472 555.56 61.9 28.9 

2004 713 51.06 67.9 46.7 

2005 894 25.39 65.3 39.2 

2006 344 -61.52 47.6 20.2 

2007 1,318 283.14 80.3 45.8 

2008 1,137 -13.73 60 32.6 

2009 1,090 -4.13 65.1 32.3 

2010 1,234.2 13.23 64 38.6 

2011 1,487.4 20.52 67.9 45.7 

2012 1,574.4 5.85 68.8 48.3 

2013 1,690.5 7.37 66.5 49.4 

2014 2,054.3 21.52 70.1 57 

2015 2,046.9 -0.36 69.2 59.4 

2016 2,332.4 13.95 63.9 63.7 

2017 2,483 6.46 67 65.4 

0212 2,255.3 -9.17 62.6 61.7 

0219 2,219.2 -1.6 64.7 60.6 

2020 1,003.61 -54.8 65.9 49.3 

 هص م  سانوم الثا ل يناير حىت تشري  األولل أستوبر. 2222حظة: البياانت اخلاصة بسنة م 
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 اهلوامش

 األونكتاد، :جنيف) المحتلة األرض اقتصاد شهدها التي التطورات تقرير )األونكتاد(، والتنمية للتجارة المتحدة األمم مؤتمر 1
 .3 ص ،(2211

 لتقريرا واالجتماعي االقتصادي المراقب األمد،" طويلة وآثار متكررة أزمة: المقاصة أموال "تجميد صالح، وسالم كنفاني نعمان 2
 .32ص  ،(2212 وآخرون، ماس – الفلسطيني االقتصادية السياسات أبحاث معهد: هللا رام) 0214 السنوي 

 .نفسه المرجع 3
 الفلسطيني زالمرك ،"والتداعيات والخيارات السياقات: الفلسطينية المقاّصة إيرادات على اإلسرائيلية العجلة، "القرصنة مازن  4

 .2ص  ،2219 مسارات، غزة، -االستراتيجية  والدراسات السياسات ألبحاث
ظبي:  أبو) 0221 الموحد العربي االقتصادي التقريرالعربي،  النقد الفلسطيني،" في صندوق  االقتصاد: عشر الثالث "الفصل 5

 .192ص  ،(2222 العربي، النقد صندوق 

ظبي:  )أبو 0212 الموحد العربي االقتصادي التقريرالعربي،  النقد الفلسطيني،" في صندوق  االقتصاد: عشر الثالث "الفصل 6
 .219ص  (،2213 العربي، النقد صندوق 

 ،"إسرائيل" عن االقتصادي االنفكاك: االقتصادي باريس برتوكول ظل في االقتصادي االرتهان كيفية مسيف، جميل مسيف 7
 .9ص  ،2219 ،17 العدد هللا، رام العامة، السياسات معهد ،سياسات مجلة

 إلى تصديرها دالمعا الواردات على االعتماد وتقليص المباشرة الفلسطينية الواردات مصادر وتنوع حجم زيادة "سبل النتشة، آمنة 8
 .13ص  ،2213 هللا، رام بيرزيت، جامعة ماجستير، رسالة إسرائيل،"

 .12ص  االقتصادي، باريس برتوكول ظل في االقتصادي االرتهان كيفية مسيف، جميل مسيف 9
 .2ص  ،(2211 النقدية، والسياسات األبحاث دائرة: هللا رام) 0213 السنوي  التقرير الفلسطينية، النقد سلطة 10
 التطورات التي شهدها اقتصاد األرض المحتلة. :األونكتادمن تقرير إعداد الباحث باالستناد إلى أعداد مختلفة الجدول من  11
 .9 ص ،2219 العربية، السياسات منتدى ،الفلسطينية المقاّصة ألزمة السياسي االقتصاد في العامودي، معاذ 12
 http://bit.ly/2TOHsWB: انظر ،11/6/2018، 13 عرب موقع السلطة، ميزانية من الحرائق أضرار تعويضات يقتطع االحتالل 13
 المونيتور، موقع معها، بالتعامل متهمين لصالح الضرائب أموال من شيكل مليون  13 قرابة تقتطع إسرائيل ملحم، أحمد 14

 http://bit.ly/2Uc6cXI: انظر ،3/9/2219
 وتحديات كزاتمرت: الفلسطيني القومي األمن الفلسطيني،" في القومي لألمن االقتصادية "التحديات عيسى، ومحمود حلس رائد 15

 .123ص  ،(2211 الفلسطيني، التخطيط مركز: غزة)
 غير اجستيرم رسالة المباشرة،" غير بالمستوردات وعالقته الفلسطينية السلطة خزينة لدى المالي "التسرب الهدهد، سوسن 16

 .123ص  ،2212 نابلس، النجاح، جامعة منشورة،
 منشورة، غير ماجستير رسالة ،"(2222-1992) من فلسطين في الضريبية اإليرادات على المقاصة "تأثير حميض، حنين 17

 .32ص  ،2221 نابلس، النجاح، جامعة
 جنيف: األونكتاد،و  )نيويورك االقتصادي باريس بروتوكول ظل في إسرائيل إلى الفلسطينية المالية اإليرادات تسرب األونكتاد، 18

 .39ص  (،2211
 .11ص  نفسه، المرجع 19
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 :ظبي أبو) 0212 الموحد العربي االقتصادي التقريرالعربي،  النقد الفلسطيني،" في صندوق  االقتصاد: عشر الثالث "الفصل 20

 .223ص  ،(2219 العربي، النقد صندوق 
 ،المصرفية المرساة مجلة ،2219 العام نصف خالل الفلسطينية الموازنة بنود على وأثرها المقاّصة إيرادات أزمة صافي، وسيم 21

 .17ص  ،2219 هللا، رام الفلسطينية، النقد ، سلطة21 العدد
 .31ص  األمد،" طويلة وآثار متكررة أزمة: المقاصة أموال "تجميد صالح، وسالم كنفاني نعمان 22
 ،2211 رتشرين األول/ أكتوب التخليص،" إيرادات في األخيرة المستجدات: غزة وقطاع الغربية "الضفة الدولي، النقد صندوق  23

 .9ص 
 .13ص  الفلسطينية، المقاّصة ألزمة السياسي االقتصاد في العامودي، معاذ 24
 بتاريخ )شوهد http://bit.ly/2x0IiXc: انظر هللا، رام الفلسطينية، النقد سلطة الفلسطينية، للمصارف النقد سلطة تعليمات 25

11/3/2219.) 
 :التالية بالمراجع االقتصادية المقاربة مراحل صياغة في االستعانة تم 26

 االقتصاد نفكاكال سياسات حلس، االقتصادي؛ ورائد باريس برتوكول ظل في االقتصادي االرتهان كيفية مسيف، جميل مسيف 
 273 العددان ،هللا رام الفلسطيني، األبحاث مركز ،فلسطينية شؤون  مجلة اإلسرائيلي، االحتالل مع التبعية من الفلسطيني

 .2219 شتاء – 2213 خريف ،271و
انظر: ، 2222 ،اإليرادات والنفقات ومصادر التمويل للسلطة الوطنية الفلسطينية، سلطة النقد الفلسطينية، رام هللا 27
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