
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
  

  

  
  

  لحق اقتصاديم، 21/9/2011

  )8- 2( ةاقتصادي شؤون
   يف ظلّ األزمة االقتصادية املسعى الفلسطيني يف األمم املتحدة: اليتسحاق چ -
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  اقتصاديةؤون ش

 
 

 يتسحاق چال -  "مركز ديان للدراسات الشرقية واألفريقية"، جامعة تل أبيب
15/9/2011، 5، عدد 1، جملد "تصادياق"  
 

املسعى الفلسطيني يف األمم املتحدة[  
]يف ظلّ األزمة االقتصادية  

 
 اً يف طلب اعتراف األمم املتحدة بدولة فيما تمضي السلطة الفلسطينية قدم

ذلك أن انتعاشَ اقتصاد الضفة الغربية . فلسطينية، يغرق اقتصادها يف األزمة
د من تداعيات االنتفاضة، الذي حتقّق بفضل التخفيف اجلزئي للقيو

يف األراضي الفلسطينية، وأيضاً بفضل املساعدات  واالغالقات اإلسرائيلية
ونتيجة االنحسار احلاد يف . 2010اجع منذ منتصف اخلارجية، آخذٌ بالتر

، حتوّل التباطؤ 2011املساعدات الدولية الواردة إىل اخلزينة العامة يف 
  .االقتصادي إىل أزمةٍ ماليةٍ خطيرة

 عجزت السلطة الفلسطينية عن صرف رواتب 2011مايو /اعتباراً من أيار ،
أغسطس /هي مل تستطع يف آبف. وأجور موظفي القطاع العام يف املوعد احملدّد

ويصعب على . يونيو/أن تدفع سوى نصف رواتب املوظفين عن شهر حزيران
السلطة الفلسطينية االقتراض من البنوك احمللية لتمويل العجز املايل املتكرّر، 

وعليه، ويف سعي لصرف القسم الثاين . ألنها تدين بمبالغ كبيرة لهذه البنوك
حلول عيد الفطر، رتّبت السلطة الفلسطينية يف  يونيو قبل/من رواتب حزيران

أغسطس قرضاً مصرفياً قصير األجل، بينما طالبت اجلانبَ /آخر آب
. تايلاإلسرائيلي بتحويل مبكر ملستحقاتها من عائدات الضرائب عن الشهر ال

وبما أن هذا الطلب قوبل برفض وزير املال اإلسرائيلي، تأخر صرف رواتب 
يونيو جمدّداً، مما زاد حراجة موقف السلطة الفلسطينية جتاه القطاع / حزيران

ولقد وصف رئيس احلكومة الفلسطينية سالم فيّاض هذا الوضع . املصريف
 .كأسوأ األزمات املالية التي تمرّ بها السلطة الفلسطينية
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  يشكّل املوظفون احلكوميون، ومن ضمنهم مالك قوات األمن، نحو ربع القوة

ويؤثّر عجزُ السلطة الفلسطينية عن صرف رواتب هؤالء . الفلسطينية العاملة
 املوظفين سلباً يف القوة الشرائية لألسر الفلسطينية، التي تذمّرت من عدم

بدء العام الدراسي اجلديد، وأعربت عن ها من التحضير حللول عيد الفطر وتمكّن
 .قلقها على مداخيلها يف األشهر القادمة

 سريع القتصاد الضفة الغربية يف السنوات األخيرة مدعوماً إىل حد كان النمو ال
كبير باملساعدات الدولية السخيّة، التي ارتفعت بصورة حادة خالل سنوات ما 

بعد االنتفاضة، والتي موّلت رواتب املوظفين احلكوميين، واخلدمات العامة، 
حسرت ، وان2009تغيّر هذا املنحى يف . وشبكة أمان اجتماعي واسعة

وهبط املعدّل الشهري للهبات اخلارجية . 2011و 2010املساعدات بشدة يف 
الواردة لدعم موازنة النفقات اجلارية ومشاريع التنمية بنسبة أكثر من الثلثين، 

 ، إىل معدّل شهري2008مليون دوالر يف  150أي من معدّل شهري يزيد على 
 ).1أنظر الرسم البياين رقم ( 2011مليون دوالر يف الربع الثاين من  50 يبلغ

  
 

  
مارس /، أذار2008سبتمبر /، أيلول2011أبريل /تقارير صندوق النقد الدويل نيسان :املصدر 

 .2011يونيو /، حزيران2011فبراير /؛ وزارة املالية الفلسطينية، شباط2007
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 تراجع املساعدات اخلارجية تكشف االنعكاسات السلبية، السريعة والقوية، ل

على االقتصاد الفلسطيني، هشاشةَ وعدمَ استدامة النمو االقتصادي يف 
فلقد اعتبر صندوق النقد . وهذا ما يؤكده املراقبون. األراضي الفلسطينية

، أن هذا االنتعاش االقتصادي لن تكتب له 2011أبريل /الدويل، يف نيسان
ود التي تفرضها على احلركة وعلى انتقال الديمومة إذا مل تخفف إسرائيل القي

إن هذا النمو ال "وحذّر البنك الدويل قائالً . السلع من وإىل األراضي الفلسطينية
فهو يعكس انتعاشاً من احلضيض الذي بلغه خالل االنتفاضة . يبدو مستداماً

 ".املانحين الثانية، لكنه حمصور يف القطاع غير التجاري، املدعوم بهبات

  أن التنمية  2013-2011يف خطة التنمية الفلسطينية للسنوات وجاء
القيود "كتب لها الديمومة بسبب تصادية يف ظل الظروف الراهنة لن يُاالق

والعراقيل يف وجه التجارة واالستثمار، التي تمنع نمو القطاع اخلاص، وتعيق 
 تنفيذ املشاريع االستثمارية للقطاع العام، وتؤدي إىل اضطراب النمو

ومن شأن انخفاض إيرادات املوازنة واملساعدات اخلارجية أن ... االقتصادي
يزيد معدالت البطالة والفقر التي ستستدعي زيادة االنفاق على التقديمات 

 ".املعيشية

  وتَظهر هذه املشكالت بجالء عند فحص مكوّنات النمو االقتصادي السريع يف
نما استهالك القطاع اخلاص يف  فلقد. الضفة الغربية خالل السنوات األخيرة

كما زاد االنفاق . 2009-2005خالل الفترة % 80الضفة الغربية بنسبة 
لألبنية السكنية (، وشهد االستثمار يف قطاع البناء %136احلكومي بنسبة 

 2008، يف ي املقابلـلكن ف. ، خالل الفترة املذكورة%120نمواً بنسبة ) أساساً
يف االستثمار ت يف القطاعات األخرى، وال سيما االستثماراتراجعت  ،2009و

من مستواها عام حتى أدنى ما هو زيادة الطاقة االنتاجية لالقتصاد، إىل 
وجتلى النمو السريع يف االستهالك ويف قطاع البناء السكني يف زيادة . 2005

. هائلة للبضائع املستوردة، قياساً بزيادة متواضعة للصادرات الفلسطينية
ردات والصادرات الفلسطينية من السلع اواتسعت الفجوة بين الوعليه، 

 2,8، إىل 2005بليون دوالر أميركي يف  1,6واخلدمات يف الضفة الغربية من 
  ).  2أنظر الرسم البياين رقم ( 2009بليون دوالر أميركي يف 
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  الواردات والصادرات الفلسطينية من البضائع -2رسم 
  اجلارية عارباألس -ماليين الدوالرات
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الصادرات

  
، منشور يف 2009اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، إحصائيات التجارة اخلارجية،  :املصدر

  2011مارس /آذار

  
 أال 1967يعكس هذا النمط من النمو نقاط الضعف والهشاشة التي ظهرت منذ ،

 ،على الدعم املايل اخلارجيو االقتصاد اإلسرائيلي،املفرط على  عتماداال: وهي
تركيبة معقّدة من التقييدات متصلة بالنظام  ،بنية حتتية غير متطورة

القيود على احلركة  ،دة مع إسرائيلاالقتصادي وبالترتيبات التجارية املقيِّ
، وسائر العراقيل التي ]من وإىل األراضي الفلسطينية[وعلى انتقال البضائع 

اإلضافة إىل الضغوط القاهرة، الديمغرافية، ب ،تشلّ احلركة االقتصادية
 .واملتعلقة بسوق العمل واالجتماعية

 املتكرر للنزاع مع تفجّر وتتداخل هذه املشكالت مع اجلمود السياسي، ومع ال
إسرائيل، لترخي بثقلها على االقتصاد وأحوال املعيشة يف األراضي 

 .الفلسطينية
  إذ تؤدي أنظمة التبادل . عحقيقة الوضأنماط التبادل التجاري وتوضح

مع القيود اإلسرائيلية املتعددة،  بالتضافرالفلسطيني،  - التجاري اإلسرائيلي
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ولقد راكمت السلطة الفلسطينية عجزاً . إىل منع تطور الصادرات الفلسطينية
جتارياً بنيوياً هائالً، كما بيّنا أعاله، أفضى إىل زيادة االرتهان الفلسطيني 

 . وللمساعدات اخلارجية للجهات املانحة
  ويجدر بنا التوقف عند مشكلة القوة الشرائية ومستوى املعيشة يف املناطق

فالتداخل االقتصادي مع السوق اإلسرائيلية ينعكس يف مستوى . الفلسطينية
لألسعار شبيه أو قريب من مستوى األسعار يف إسرائيل، يف حين أن الرواتب 

وعليه، فإن القوة . من معدالتها يف إسر ائيلواألجور الفلسطينية أدنى بكثير 
الشرائية احلقيقية لألسر الفلسطينية أدنى بكثير من القيمة االسمية املدوّنة يف 

وينطوي هذا . احلسابات الوطنية الفلسطينية ويف إحصائيات دخل األسرة
 إذ تُظهر املقارنات الدولية أن الناجت. يف األسعار على تداعيات مؤثرةترابط ال

احمللي القائم الفلسطيني للفرد، احملتسب على قاعدة القوة الشرائية احمللية، 
هو أدنى بكثير من الناجت احمللي القائم للفرد يف البلدان العربية اجملاورة، 

وأنه أعلى بنسبة طفيفة فقط من مستواه يف البلدان الفقيرة كالسودان واليمن 
  ).3أنظر الرسم البياين رقم (

  

  

الناجت احمللي القائم للفرد بناًء : ، مقارنة بين البلدان"2010إي السنوي  .آي .كتاب السي" :املصدر
                              ".تعادل القوة الشرائية"على 
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  وعلى الرغم من نقاط الضعف املذكورة، حقّقت السلطة الفلسطينية خطوات

من القاعدة إىل أعلى قمة الهرم "ء مؤسسات الدولة، كبيرة على طريق بنا
ومنذ انطالق . ، بحسب مقاربة رئيس احلكومة سالم فياض"املؤسساتي

برنامج سالم فياض، عزّزت السلطة الفلسطينية مؤسساتها وحسّنت أداءها يف 
جماالت احلوكمة، واإلدارة االقتصادية، والبنى التحتية، واملسؤولية الضريبية، 

ومع أن الفضل يف هذا التقدّم . وحكم القانون، واخلدمات االجتماعية والعدل
بتحسين أداء [ يعود لتعهّد حكومة السلطة الفلسطينية برئاسة سالم فياض

 .ن الدعم القوي للجهات املانحة ساهم يف حتقيقهإالّ إ، ]مؤسسات احلكم
  على 2013-2011عالوة على ذلك، تشدّد خطة التنمية الفلسطينية للسنوات ،

أن بناء املؤسسات ينبغي أن يترافق مع التنمية االقتصادية البعيدة املدى، 
وعلى أنه لن تكتب الديمومة لهذا البناء إال إذا تواصل تدفّق املساعدات الدولية 

 .يف السنوات القادمة
 فاألسرة الدولية تعتبر املساعدة . إن املساعدات الدولية للسلطة الوطنية مسيّسة

وبسبب . الفلسطيني  – ية ركيزةً من ركائز املسار السلمي اإلسرائيلياالقتصاد
الطبيعة السياسية اجللية للدعم املايل الدويل للسلطة الفلسطينية، أدّى توقف 

املسار السلمي إىل تلكؤ املانحين عن اإليفاء بالتزاماتهم، وإىل تدين حجم 
تبارنا الضغوطَ وإذا وضعنا يف اع. 2010املساعدات اعتباراً من مطلع 

الواليات املتحدة  –االقتصاديةَ الداخليةَ املتزايدةَ على املانحين األساسيين 
فمن املرجح جداً أن يتواصل منحى تراجع   –األميركية واالحتاد األوروبي 

دعم املانحين واالنخفاض احلاد يف حجم املساعدات الذي طرأ خالل السنتين 
الدولية بانتعاش مسار السالم، وبفرصة  ، إال إذا شعرت األسرة2010-2011

 .حقيقية يف التوصل إىل حل سياسي
 ضعف االقتصاد  باإلضافة إىلنخفاضُ املساعدات اخلارجية، ا يهدّد

 وقد تتزايد . الفلسطيني، االستقرارَ االقتصادي والسياسي للسلطة الفلسطينية
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لةٍ فلسطينيةٍ يف اخملاطر االقتصادية واالجتماعية إذا أفضى طلبُ العضويةِ لدو

لقيود عى ااألمم املتحدة، إىل جمودٍ سياسي قد يطلق تشديدَ إسرائيل 
وهذا من شأنه أن . غالقات، وتأخيرَها حتويل عائدات الضرائب الفلسطينيةواإل

وقد . يفاقم األزمة االقتصادية ويؤدي إىل إضعاف كبير للسلطة الفلسطينية
طُ السياسي، فيدفعا الشباب الفلسطيني يتضافر االحتقانُ االجتماعي واإلحبا

 - إىل الشارع، مما يزعزع وضعَ السلطةِ الفلسطينية والعالقاتِ اإلسرائيلية
  . الفلسطينية

  
  
  
 


