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املوؤ�شرات القت�شادية لل�شلطة الفل�شطينية 

 2013–1994

متهيد:

و�لتحليل،  �ملقارنة  من  �لكثري  �إىل  حتتاج  ومف�صلة  غزيرة  مادة  وجود  من  بالرغم 

�ملتاحة يف هذ�  �مل�صاحة  به  �ملوؤ�رش�ت مبا ت�صمح  �أبرز  بالتحدث عن  �أننا �صنكتفي هنا  �إال 

�لكتاب؛ مع �حلر�ص على ت�صكيل �صورة عامة منا�صبة عن �جلانب �القت�صادي لل�صلطة 

�لفل�صطينية )�لتي تغطي مناطق �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة( خالل ع�رشين عاماً.

اأواًل: حمددات االأداء االقت�شادي: 

لل�صلطة  �القت�صادي  �الأد�ء  حتكم  �لتي  و�لظروف  �ملحدد�ت  من  جمموعة  هناك 

عليه  ينطبق  ال  �أد�ء  وهو  وتقييمه،  لفهمه  �العتبار  يف  و�صعها  يجب  و�لتي  �لفل�صطينية، 

�لتطبيق �ملجرد للطرق �لنمطية �ملعتادة يف تقييم �أد�ء �لدول. و�أبرز هذه �ملحدد�ت:

غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  مناطق  تعاين  وتبعاته:  الإ�رشائيلي  الحتالل   .1

�مل�صتوطنني  ال�صتجالب  ي�صعى  �إحاليل،  ��صتيطاين  ��صتعماري  �صهيوين  �حتالل  من 

�ل�صهاينة وو�صع �أبناء �الأر�ص �لفل�صطينيني يف بيئة طاردة ت�صطرهم للنزوح و�لهجرة. 

معابرها  على  �صيطرته  �أبقى  �أنه  �إال   2005 �صنة  غزة  قطاع  من  �الحتالل  �ن�صحب  ولئن 

�أبنائها.  بحق  قا�صياً  ح�صار�ً  يار�ص  يز�ل  وما  و�جلوية،  و�لبحرية  �لبية  ومنافذها 

�أر�صها، وما ز�ل  60% من  و�إد�رياً على نحو  �أمنياً  ويف �ل�صفة �لغربية ما يز�ل ي�صيطر 

يتحكم مبنافذها، ويتابع �صيا�صة ��صتيطانية منهجية �أدت �إىل بناء نحو 200 م�صتعمرة، 

و�إىل �إ�صكان 700 �ألف م�صتوطن يهودي تقريباً. ويتابع �الحتالل �لتحكم بحركة �الأفر�د 

و�لب�صائع وي�صع مئات �حلو�جز يف د�خل �ل�صفة، كما بنى جد�ر�ً عن�رشياً عازالً �أ�رّش 

ب�صكل هائل باحلياة �القت�صادية و�الجتماعية ملئات �الآالف من �لفل�صطينيني، وي�صيطر 

�الحتالل على نحو 85% من م�صادر �ملياه يف �ل�صفة.
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ومنذ بدء هذ� �الحتالل �صنة 1967 مار�ص �صيا�صات �إحلاق �قت�صادي ملناطق �ل�صفة 

و�لقطاع باالقت�صاد �الإ�رش�ئيلي. ويف �لوقت نف�صه منع �الحتالل تنفيذ �ل�صلطة مل�صاريع 

�ل�رشيعة  �لطرق  وبناء  �الآبار  حفر  �أما  �لكهرباء،  و�إنتاج  و�مليناء  كاملطار  ��صرت�تيجية 

فوق  ملا  �الحتالل  ��صتغالل  مع  يتعار�ص  ال  ومبا  �لدنيا،  باحلدود  فتتم  �لتحتية  و�لبنى 

�لفل�صطيني.  �ل�صعب  �حتياجات  ولي�ص  �الحتالل  �حتياجات  وتلبية  حتتها،  وما  �الأر�ص 

وفوق ذلك، ال يرتدد �الحتالل يف ��صتخد�م كافة �لو�صائل �لوح�صية يف �لقتل و�العتقال 

ما  �إذ�  �لتحتية  و�لبنى  �القت�صادية  و�مل�صاريع  و�ملوؤ�ص�صات  �ملنازل  وتدمري  و�حل�صار، 

�لتنكيل  �أ�صاليب  ت�صببت  فقد  �ملثال  �صبيل  وعلى  �لفل�صطيني.  �ل�صعب  من  مقاومة  و�جه 

�قت�صادية  بخ�صائر   )2005-2000( �الأق�صى  �نتفا�صة  �أثناء  يف  �الإ�رش�ئيلية  و�لتدمري 

�أو�خر  غزة  قطاع  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  وت�صبب  دوالر.  مليار   15.6 بنحو  تقدر 

، بينما ت�صبب عدو�نه 
1
2008 ومطلع 2009 بخ�صائر مبا�رشة تقدر بنحو 2 مليار دوالر

.
2
على �لقطاع يف �صيف 2014 بخ�صائر مبا�رشة تقدر بنحو 2.8 مليار دوالر

�صادر�ت  من   %80 عن  يزيد  ما  �أن  �إىل  �أدت  �القت�صادي  �الإحلاق  �صيا�صة  �أن  كما 

“�إ�رش�ئيل” )�نظر  72% من و�رد�تها من  “�إ�رش�ئيل” بينما تاأتي نحو  �ل�صلطة تذهب �إىل 

�الإ�صكالية  جوهر  هو  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  فاإن  هذ�،  وعلى  �لتجاري(.  �لتبادل  بند 

�القت�صادية �لفل�صطينية، وال يكن فهم �قت�صاد �ل�صلطة دون فهم �الحتالل �الإ�رش�ئيلي 

و�أ�صاليبه و�صيا�صاته. 

بكد�ر، “�خل�صائر �القت�صادية �ملبا�رشة �لناجتة عن �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على قطاع غزة من 2008/12/28 – تاريخ   1

http://www.pecdar.org/atemplate.php?id=620؛  �نظر:   ،2009/1/29  ”،2009/1/18 �لنار  �إطالق  وقف 

�خل�صائر  ي�صتعر�ص  �لفل�صطيني  �الإح�صاء  رئي�ص  �صبانه  د.  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  و�جلهاز 

http://www. :القت�صادية �الأولية يف قطاع غزة جر�ء �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي حتى 2009/1/17، 2009/1/19، �نظر�

pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/gaza_losts.pdf
مالحظة: ذكر تقرير �صادر عن وز�رة �القت�صاد �لفل�صطينية �أن �خل�صائر �ملبا�رشة للعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على 

قطاع غزة �أو�خر �صنة 2008 ومطلع �صنة 2009 بلغت 1,346 مليون دوالر بينما بلغت �خل�صائر غري �ملبا�رشة 

نحو 750 مليون دوالر. �نظر: حازم �ل�صنار، “�لتقدير�ت �صبه �لنهائية للخ�صائر �القت�صادية لقطاع غزة جر�ء 

�لوطني،  �القت�صاد  �لفل�صطينية، وز�رة  �لوطنية  �ل�صلطة   ”،)2009/1/17-2008/12/27( �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن 

http://www.mne.gov.ps/mnemodules/epapers/gazastatics.pdf :2009/2/23، يف

 See Palestinian Economic Council for Development and Reconstruction (PECDAR),  2

 Gaza Strip: Reconstruction & Development Plan (Jerusalem: PECDAR, September 2014),
  http://www.pecdar.ps/new/userfiles/file/PECDAR-Gaza-English-spr.pdf
 2014 �صيف  يف  �الإ�رش�ئيلي  للعدو�ن  مبا�رشة  غري  خ�صائر  دوالر  ملياري  نحو  هناك  �أن  �إىل  �الإ�صارة  جتدر 

ح�صب تقرير بكد�ر نف�صه.  
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مع  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  وقعته  �لذي  �التفاق،  هذ�  نظم  باري�س:  بروتوكول   .2

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي �صنة 1995، �لعالقة �القت�صادية بني �لطرفني. غري �أن هذ� �التفاق 

مل يكن �تفاقاً �قت�صادياً بني بلدين باملعنى �حلريف للكلمة، ولكنه �تفاق مّت من خالله تنظيم 

�القت�صاد  على  �الحتالل  هيمنة  وتكري�ص  باالحتالل،  �القت�صادية  �لذ�تي  �حلكم  عالقة 

�لب�صائع و�الأفر�د،  م �الحتالل بحركة  �أبرز معامله ��صتمر�ر حتكُّ �لفل�صطيني. وكان من 

وباملعابر �لبية و�لبحرية و�جلوية، وبالتايل �لتحكم بحركة �ل�صادر�ت و�لو�رد�ت، كما 

توىل �الحتالل حت�صيل عائد�ت �ل�رش�ئب )�ملقا�صة( لل�صلطة �لفل�صطينية، و�لتي ت�صكل 

�لعائد�ت  هذه  ت�صليم  منع  �أو  ت�صليم  عملية  و��صتخدم  �ملحلية،  �إير�د�تها  من   %60 نحو 

لل�صلطة كاأد�ة �بتز�ز وتركيع لل�صعب �لفل�صطيني.

من  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  عانت  الفل�شطينية:  لل�شلطة  التنموية  الروؤية  �شعف   .3

تقم  ومل  و�القت�صادية.  �لتنموية  روؤيتها  وتنفيذ  بناء  يف  و�لع�صو�ئية  �لتخبط  من  �لكثري 

بانتهاج �صيا�صات تنموية تعمل على تعزيز �لقدر�ت �لذ�تية لل�صعب �لفل�صطيني وتقوية 

�القت�صاد  عن  و�النفكاك  لالنف�صال  ت�صعى  حقيقية  بر�مج  ُتقدم  ومل  �ملجتمعية،  �ملناعة 

�ن�صغل  بينما  ��صتهالكياً...  �القت�صادية منحى  �لعديد من �جلو�نب  �الإ�رش�ئيلي. ونحت 

“�قت�صاد  يف  بالتفكري  ين�صغلو�  �أن  بدل  �الحتالل”  حتت  “�لرفاه  بفكرة  �ملتنفذين  بع�ص 

مقاوم” �أو “�قت�صاد �صمود” يكون ر�فعة للتخل�ص من �الحتالل.

�إىل جو�نب غري  �ل�صلطة يذهب  �أن جانباً كبري�ً من ميز�نية  �الإ�صكالية  ويلحق بهذه 

من   %40 من  باأكرث  �لقطاع  هذ�  يحظى  حيث  باالأمن،  يتعلق  ما  وخ�صو�صاً  تنموية، 

جتاه  �اللتز�مات  تنفيذ  يف  جهوده  من  �لكثري  ت�صيع  بينما  و�الأجور؛  �لرو�تب  جممل 

�لطرف �الإ�رش�ئيلي، مبا يف ذلك منع �لعمل �ملقاوم ومالحقة ف�صائله ورجاالته.

�ملايل  �لف�صاد  ��صت�رش�ء  من  �ل�صلطة  موؤ�ص�صات  عانت  والإداري:  املايل  الف�شاد   .4

و�الإد�ري، ومن مظاهر �لرتف و�لتنفيع و�لو��صطة و�ملح�صوبية، ومن �لتعيني وفق �لوالء 

�حلزبي و�لف�صائلي، ومن �لبطالة �ملقنّعة. وبالرغم من عدد من �ل�صيا�صات �الإ�صالحية 

�لتي مّت تنفيذها يف �ل�صنو�ت �الأخرية، �إال �أن �لعديد من هذه �ملظاهر ما ز�ل حا�رش�ً و�إن 

بدرجات متفاوتة.

�ل�صلطة  ُوجدت  اخلارجية:  امل�شاعدات  على  والعتماد  ال�شيا�شي،  املال   .5

�لفل�صطينية منذ �لبد�ية يف بيئة ال مُتّكنها من �لقيام على رجليها، �صو�ء ب�صبب ��صتمر�ر 
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�الحتالل، �أم ب�صبب طبيعة �تفاقات �لت�صوية �ل�صلمية، �أم ب�صبب حد�ثة �صّن �ل�صلطة. ولذلك 

�أ�صبحت �مل�صاعد�ت و�لتمويل �خلارجي م�صدر�ً رئي�صياً من �مل�صادر �لتمويلية لل�صلطة؛ 

غري �أن هذ� �ملال �لذي ياأتي معظمه من دول غربية على عالقة قوية بـ“�إ�رش�ئيل”، ولها 

�لت�صوية و��صتحقاقاتها؛ هو مال ُم�صيَّ�ص يرتبط باأجند�ت هذه  روؤيتها �خلا�صة مب�صار 

تدفق  تعطل  ولذلك  لـ“�إ�رش�ئيل”.  �الأكب  �حلليف  �ملتحدة  �لواليات  ر�أ�صها  وعلى  �لدول، 

هذ� �ملال عندما فازت حما�ص يف �النتخابات و�صكلت حكومة �ل�صلطة و��صتُخدم كاأد�ة يف 

�إف�صالها و�إ�صقاطها، كما ��صتُخدم قبل ذلك وبعد ذلك مع حكومات فتح ل�صبط �لتز�مها 

�لوطنية  �لوحدة  معوقات  �أحد  �ملال  هذ�  و�أ�صبح  �لرباعية...  و�رشوط  �لت�صوية  مب�صار 

�لفل�صطينية... كما ��صتُخدم جانب من هذ� �ملال لتلبية �اللتز�مات �الأمنية �لفل�صطينية جتاه 

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي.

حمدودة  مناطق  ن�صبياً،  و�لقطاع،  �ل�صفة  ُتعّد  الطبيعية:  املوارد  حمدودية   .6

باإمكاناتها �لطبيعية من �لنفط و�لغاز و�ملعادن و�ملياه و�لغابات، باالإ�صافة �إىل م�صاحتها 

�القت�صادي  �لتو�صع  �إمكانات  جتعل  و�لتي  غزة،  قطاع  يف  خ�صو�صاً  ن�صبياً،  �ل�صيقة 

�الإمكانات  هذه  حمدودية  من  وبالرغم  كبري�ً.  وحتدياً  �صعباً  عمالً  و�ال�صتثماري 

�لقدر�ت  وتعطيل  و��صتغاللها،  م�صادرتها  يف  جهد�ً  ياألو  ال  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  فاإن 

�لفل�صطينية عن �ال�صتفادة منها.

يحفل �ل�صعب �لفل�صطيني باإمكانات ب�رشية هائلة ومتميزة  7. الإمكانات الب�رشية: 

�لتحديات  بها  يو�جه  �أن  لل�صعب  يكن  �لتي  �ملز�يا  �أبرز  �إحدى  وهي  �ملجاالت،  �صتى  يف 

و�لعقبات �القت�صادية. وهي عندما ُيح�صن ��صتثمارها يف د�خل فل�صطني وخارجها، فاإنها 

يكن �أن حتقق قفز�ت كبرية ونوعية يف �لن�صاط �القت�صادي �لفل�صطيني.

ثانيًا: الناجت املحلي االإجمايل:

ت�صري �ملعطيات �ملتوفرة للناجت �ملحلي �الإجمايل لل�صلطة �لفل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية 

وقطاع غزة خالل �لفرتة 1994-2013 �إىل �أنه ب�صكل عام مل يخرج عن �لبيئة و�مل�صار�ت 

�لعامة �لتي فر�صها �الحتالل منذ �صنة 1967، و�إىل �أن هذ� �الحتالل ظّل حمدِّد�ً �أ�صا�صياً 
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�لفل�صطيني  �لفل�صطيني. وت�صري معطيات �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء  للنمو �القت�صادي 

يف ر�م �هلل �إىل �أن �لناجت �ملحلي �الإجمايل لل�صلطة �لفل�صطينية �رتفع من نحو 3,081 مليون 

دوالر �صنة 1994 �إىل نحو 7,456 مليون دوالر �صنة 2013، �أي بن�صبة 142% على مدى 

4.8%. غري �أن بد�ية �القت�صاد من نقطة  ع�رشين عاماً، مبتو�صط زيادة �صنوي مقد�ره 

متخلفة، مقارنة باالإمكانات �لفل�صطينية �لكبرية، �أظهر وكاأن �قت�صاد �ل�صلطة حقق معدالً 

�صنوياً معقوالً، لكن بيئة �الحتالل �لتي و�صعت هذ� �القت�صاد يف �أو�صاع مرتدية جعلت 

�أي حالة حت�صن �صئيلة للغاية قيا�صاً باالأو�صاع �لطبيعية.

وكان تاأثري �الإجر�ء�ت �لقمعية و�لتدمريية لالحتالل يبدو و��صحاً يف �صنو�ت �نتفا�صة 

2000-2004 وحقق نتائج  �الأق�صى، عندما تر�جع �لناجت �ملحلي �الإجمايل طو�ل �لفرتة 

�صالباً،  �لناجت منو�ً  2006، عندما حقق  �الأمر نف�صه يف �صنة  1999؛ وحدث  �أقل من �صنة 

حما�ص  تولت  عندما  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �صدّ  و�لدولية  �الإ�رش�ئيلية  �الإجر�ء�ت  ب�صبب 

قيادة حكومتها.

�إ�صهام قطاع غزة يف �لناجت �ملحلي غري متنا�صب مع حجمه  �أن  ويالحظ ب�صكل عام 

يف  نظريه  من  �أقل  �ملا�صية  �لفرتة  طو�ل  وظّل  �لغربية،  بال�صفة  مقارنته  عند  �ل�صكاين 

�إذ�  �ل�صفة عند مقارنة ن�صبة ناجته �ملحلي بن�صبة �صكانه. وال يبدو ذلك �أمر�ً م�صتغرباً 

و�صعف  �لعالية،  �ل�صكانية  وكثافته  مل�صاحته،  �ل�صديد  �ل�صيق  �العتبار  يف  و�صعنا  ما 

مو�رده �لطبيعية، ومنع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي له من حرية ��صتغالل �صو�طئه �لبحرية. 

 ،2007 هذ�، باالإ�صافة �إىل �حل�صار �خلانق �لقا�صي �لذي تعر�ص له خ�صو�صاً منذ �صنة 

 .2014-2008 �لفرتة  يف  عليه  �ل�صهاينة  �صنّها  �لتي  �ملدمرة  �لثالث  و�حلروب 

�ملحلي  �لناجت  يف  �لقطاع  �إ�صهام  يف  حت�صناً  ُتظهر  �ملحلي  �لناجت  موؤ�رش�ت  فاإن  ذلك  ومع 

27.1%، مع �لعلم �أن ن�صبة �صكان قطاع غزة من  24% �إىل  2009-2013 من  يف �لفرتة 

38%. ويظهر  1967 )�ل�صفة و�لقطاع( تبلغ نحو  جمموع �صكان فل�صطني �ملحتلة �صنة 

 2013-1994 �لفرتة  يف  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  �لتايل  �جلدول 

�لثابتة: باالأ�صعار 
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جدول رقم )1(: الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية )مناطق ال�شفة الغربية 

3
وقطاع غزة( 1994–2013 بالأ�شعار الثابتة* )باملليون دولر(

ال�شلطة الفل�شطينية قطاع غزةال�شفة الغربيةال�شنة

19941,981.21,099.53,080.7
19952,158.71,141.33,300
19962,191.41,148.73,340.1
19972,531.31,298.73,830
19982,911.81,467.24,379
19993,2721,469.64,741.6
20003,0701,265.94,335.9
20012,703.21,2293,932.2
20022,306.31,134.83,441.1
20032,532.81,390.63,923.4
20042,8361,493.24,329.2
20053,003.81,792.94,796.7
20063,130.71,478.94,609.6
20073,529.91,383.54,913.4
20083,947.31,264.85,212.1
20094,304.61,3595,663.6
20104,6091,513.36,122.3
20115,101.21,781.16,882.3
20125,4091,905.87,314.8

**20135,435.12,020.57,455.6

�الأرقام �لو�ردة بناءً على �إح�صاء�ت �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني �لتي ال ت�صمل ذلك �جلزء  مالحظة: 

من حمافظة �لقد�ص �لذي �صّمته “�إ�رش�ئيل” عنوة ُبعيد �حتاللها لل�صفة �لغربية �صنة 1967. و�صوف 

ينطبق هذ� على كافة �جلد�ول �لتالية.

* �صنة �الأ�صا�ص 2004.
** تقدير�ت �أولية. 

�لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �نظر:   ،2012-1994 لل�صنو�ت  �لفل�صطيني  �ملحلي  للناجت  بالن�صبة   3

لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �هلل:  )ر�م   2012-1994 والثابتة  اجلارية  بالأ�شعار  القومية  احل�شابات 

�لفل�صطيني، �أيلول/ �صبتمب 2014(، يف:

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book2072.pdf
الأولية  التقرير ال�شحفي للتقديرات  �لفل�صطيني،  �ملركزي لالإح�صاء  �نظر: �جلهاز   ،2013 وبالن�صبة ل�صنة 

للح�شابات القومية الربعية )الربع الثاين 2014( )ر�م �هلل: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، �أيلول/ 

�صبتمب 2014(، يف:

http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_NationalAccounts-Q2-2014a.pdf
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الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية 1994–2013 بالأ�شعار الثابتة 

)باملليون دولر(

خالل  من  �لفل�صطيني  �القت�صاد  جتاه  �الحتالل  ل�صيا�صة  �ملدمر  �النعكا�ص  ويت�صح 

�ملقارنة مع �لناجت �ملحلي �الإ�رش�ئيلي، و�لذي ُيظهر �لفرق �لهائل يف �القت�صاد بني �لطرفني 

�لهائلة ظلّت م�صتمرة  �أن �لفجوة  27 عاماً من �الحتالل )1967-1994(، كما ُيظهر  بعد 

و�صيا�صاته  �الحتالل  �أن  مبعنى  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  قيام  من  عاماً  ع�رشين  بعد  حتى 

�ل�صنو�ت  و�أن  �لفل�صطيني،  لالقت�صاد  حقيقية  �نطالقة  �أمام  �أ�صا�صية  عقبة  ُت�صكل  ظلّت 

�لناجت  �الإ�رش�ئيلي. فقد منا  �القت�صاد  �ملقارنة مع  عند  �لع�رشين مل حُتدث فرقاً حقيقياً 

�ملحلي �الإ�رش�ئيلي )باالأ�صعار �جلارية( من نحو 74.3 مليار دوالر �صنة 1994 �إىل نحو 

منا  �لذي  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �ملحلي  بالناجت  مقارنة  2013؛  �صنة  دوالر  مليار   290.6

)باالأ�صعار �جلارية( من نحو 2.84 مليار دوالر �صنة 1994 �إىل نحو 12.58 مليار دوالر 

23 �صعفاً.  بنحو  �لفل�صطيني  يفوق نظريه  �الإ�رش�ئيلي  �ملحلي  �لناجت  2013؛ وظّل  �صنة 

وهي حالة ال يكن تف�صريها �إال يف �صوء �صيا�صات �الحتالل �مل�صتغِلة و�ملتحكِّمة بال�صعب 

�لفل�صطيني و�أر�صه، و�ملانعة لتطوره، خ�صو�صاً و�أن �ملنطقة �ملحتلة هي جزء من �لبيئة 

1967(. ويظهر  �صنة  �ملحتلة  1948 وفل�صطني  �صنة  �ملحتلة  )فل�صطني  نف�صها  �جلغر�فية 

�جلدول �لتايل �لناجت �ملحلي �الإجمايل لل�صلطة �لفل�صطينية مقارنة بنظريه �الإ�رش�ئيلي يف 

�لفرتة 1994-2013 باالأ�صعار �جلارية:
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جدول رقم )2(: الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية مقارنة بـ“اإ�رشائيل” 

4
1994–2013 بالأ�شعار اجلارية )باملليون دولر(

“اإ�رشائيل”ال�شلطة الفل�شطينيةال�شنة

19942,84374,251

19953,28396,156

19963,410105,290

19973,760108,389

19984,068109,819

19994,271110,685

20004,314124,144

20014,004122,279

20023,556112,848

20033,968118,595

20044,329126,415

20054,832133,698

20064,910145,122

20075,506166,347

20086,674201,526

20097,268194,771

20108,913233,282

201110,465258,410

201211,279257,206

*201312,579290,555

* تقدير�ت �أولية. 

بالن�صبة للناجت �ملحلي �لفل�صطيني، �نظر: املراجع نف�شها.  4

�أما بالن�صبة للناجت �ملحلي �الإ�رش�ئيلي ل�صنة 1994، �نظر:

Site of Central Bureau of Statistics (CBS), http://www.cbs.gov.il/archive/shnaton47/st06-01.gif
CBS, http://www.cbs.gov.il/publications13/1514/pdf/t01.pdf :أما بالن�صبة لل�صنو�ت 1995-2009، �نظر�

وبالن�صبة لل�صنو�ت 2010-2013، �نظر:

CBS, http://www.cbs.gov.il/publications14/yarhon1014/pdf/f1.pdf
�ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  معطيات  ح�صب  �لدوالر  مقابل  �ل�صيكل  �رشف  �صعر  �حت�صاب  مّت  مالحظة: 

�الإ�رش�ئيلية، �نظر:

CBS, http://www.cbs.gov.il/archive/shnaton47/st09-13.gif; and http://www.cbs.gov.il/publications14/
yarhon1014/pdf/i9.pdf
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ثالثًا: ن�شيب الفرد من الناجت املحلي االإجمايل:

�ل�صفة  يف  �الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  من  �لفرد  ن�صيب  �أن  �ملتوفرة  �ملوؤ�رش�ت  ُتظهر 

1,438 دوالر�ً  1994-1999، حيث ز�د من  �لفرتة  �لغربية وقطاع غزة �صهد حت�صناً يف 

�إىل 1,724 دوالر�ً، بن�صبة 19.9% مبتو�صط زيادة �صنوي مقد�ره 3.7%. غري �أن ن�صيب 

�لفرد �صهد حالة من �لرت�جع خالل �نتفا�صة �الأق�صى )2000-2004(، ثم عند ت�صكيل 

حما�ص للحكومتني �لعا�رشة و�حلادية ع�رش )2006-2007(، ب�صبب �الإجر�ء�ت �لقمعية 

�الإ�رش�ئيلية. ومل ي�صتطع �أن يعود �إىل م�صتو�ه �لذي بلغه �صنة 1999 �إال يف �صنة 2011.

�أما عند مقارنة ن�صيب �لفرد يف كل من �ل�صفة و�لقطاع، فتُظهر �الإح�صائيات تعافياً 

1999 يف  �أ�رشع يف �ل�صفة عن نظريه يف �لقطاع، �إذ رجع �إىل م�صتو�ه �لذي بلغه يف �صنة 

م�صتو�ه  �إىل  يعد  مل  �لقطاع  يف  �لفرد  ن�صيب  �أن  �الإح�صائيات  ُتظهر  بينما   .2009 �صنة 

�إىل ما كان عليه  2005، بل مل يعد بعد ذلك  �إال �صنة و�حدة هي   ،1999 �لذي بلغه �صنة 

.1994 �صنة 

وبالرغم من �أن �الأرقام �ملعدلة �لتي ن�رشها �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني يف 

�أيلول/ �صبتمب 2014، حول �لناجت �ملحلي �لفل�صطيني ون�صيب �لفرد منه، تتطلب مزيد�ً 

للفرد مقارنة  �أن يكون قطاع غزة ذ� ن�صيب متدنٍ  �أنه من �ملفهوم  �إال  من �لتو�صيحات؛ 

بنظريه يف �ل�صفة خ�صو�صاً يف �صوء �حل�صار و�حلروب �لتي خا�صها منذ تويل حما�ص 

�إد�رته. ويظهر �جلدول �لتايل متو�صط ن�صيب �لفرد من �لناجت �ملحلي �الإجمايل يف �ل�صلطة 

�لفل�صطينية يف �لفرتة 1994-2013 باالأ�صعار �لثابتة:
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جدول رقم )3(: متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية 

5
1994–2013 بالأ�شعار الثابتة* )بالدولر(

ال�شلطة الفل�شطينيةقطاع غزةال�شفة الغربيةال�شنة

19941,494.21,346.81,438.1

19951,522.91,292.71,434.6

19961,4611,224.41,369.9

19971,602.91,304.51,487.5

19981,787.61,420.71,645.2

19991,948.31,372.11,723.9

20001,774.31,140.71,526.7

20011,520.61,072.51,345

20021,263.1959.31,143.7

20031,350.51,138.81,267

20041,4721,184.11,358.1

20051,515.21,374.51,459.4

20061,534.81,096.11,360.1

20071,681.9991.31,406

20081,830.5878.11,449.1

20091,943914.11,529.8

20102,025.1985.71,606.4

20112,181.51,121.11,752.5

20122,251.31,1591,807.5

**20132,202.21,187.51,788.1

* �صنة �الأ�صا�ص 2004.
** تقدير�ت �أولية. 

بالن�صبة لن�صيب �لفرد من �لناجت �ملحلي �لفل�صطيني لل�صنو�ت 1994-2012، �نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء   5

�لفل�صطيني، احل�شابات القومية بالأ�شعار اجلارية والثابتة 2012-1994. 

الأولية  التقرير ال�شحفي للتقديرات  �لفل�صطيني،  �ملركزي لالإح�صاء  �نظر: �جلهاز   ،2013 وبالن�صبة ل�صنة 

للح�شابات القومية الربعية )الربع الثاين 2014(.
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متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية 1994–2013 

بالأ�شعار الثابتة )بالدولر(

وعند مقارنة ن�صيب �لفرد يف مناطق �ل�صلطة �لفل�صطينية بن�صيب �لفرد �الإ�رش�ئيلي 

نالحظ �لفرق �ل�صا�صع بني �لن�صيبني، وهو ما يوؤكد ما �صبق �الإ�صارة �إليه من �صيا�صات 

�أن  �جلارية  باالأ�صعار  �ملحت�صبة  �الإح�صائيات  وُتظهر  غا�صمة.  ��صتعمارية  �إ�رش�ئيلية 

للفرد  دوالر�ً   36,067 مقابل   2013 �صنة  دوالر�ً   3,016 بلغ  �لفل�صطيني  �لفرد  ن�صيب 

�الإ�رش�ئيلي، �أي �أن ن�صيب �لفرد �الإ�رش�ئيلي �أكب بنحو 12 �صعفاً عن نظريه �لفل�صطيني. 

�ل�صلطة  تاأ�ص�صت  )عندما   1994 �صنة  كان  �الإ�رش�ئيلي  �لفرد  ن�صيب  �أن  �إىل  �الإ�صارة  مع 

ز�دت  �لفجوة  �أن  مبعنى  �أ�صعاف،   9.5 بنحو  �لفل�صطيني  نظريه  من  �أكب  �لفل�صطينية( 

بنظريه  مقارنة  �صوء�ً(  �زد�د  )�أو  تر�جع  �لفل�صطيني  �لفرد  و�صع  و�أن  �لطرفني،  بني 

لل�صلطة  �الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  من  �لفرد  ن�صيب  يو�صح  �لتايل  و�جلدول  �الإ�رش�ئيلي. 

�لفل�صطينية مقارنة بنظريه �الإ�رش�ئيلي يف �لفرتة 1994-2013 باالأ�صعار �جلارية:
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جدول رقم )4(: متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية 

6
مقارنة بـ“اإ�رشائيل” 1994–2013 بالأ�شعار اجلارية )بالدولر(

“اإ�رشائيل”ال�شلطة الفل�شطينيةال�شنة

19941,32712,571

19951,42717,339

19961,39918,509

19971,46018,576

19981,52818,366

19991,55318,036

20001,51919,694

20011,36918,938

20021,18217,122

20031,28117,664

20041,35818,491

20051,47019,206

20061,44920,473

20071,57623,045

20081,85627,414

20091,96326,032

20102,33930,611

20112,66533,287

20122,78732,534

*20133,01636,067

* تقدير�ت �أولية.

بالن�صبة لن�صيب �لفرد من �لناجت �ملحلي �لفل�صطيني، �نظر: املراجع نف�شها.  6

�أما بالن�صبة لن�صيب �لفرد من �لناجت �ملحلي �الإ�رش�ئيلي ل�صنة 1994، �نظر:

CBS, http://www.cbs.gov.il/archive/shnaton47/st06-01.gif; and http://www.cbs.gov.il/archive/
shnaton47/st02-01.gif

CBS, http://www.cbs.gov.il/publications13/1514/pdf/t01.pdf :أما بالن�صبة لل�صنو�ت 1995-2009، �نظر�

وبالن�صبة لل�صنو�ت 2010-2013، �نظر:

CBS, http://www.cbs.gov.il/publications14/yarhon1014/pdf/f1.pdf
�ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  معطيات  ح�صب  �لدوالر  مقابل  �ل�صيكل  �رشف  �صعر  �حت�صاب  مّت  مالحظة: 

�الإ�رش�ئيلية، �نظر:

CBS, http://www.cbs.gov.il/archive/shnaton47/st09-13.gif; and http://www.cbs.gov.il/publications14/
yarhon1014/pdf/i9.pdf
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ين العام: رابعًا: الدَّ

وقد  �لفل�صطينية.  �ل�صلطة  �قت�صاد  ُتثقل  �لتي  �لكبرية  �لهموم  �أحد  �لعام  �لدَّين  ُيثِّل 

تطور هذ� �لدَّين من 96.3 مليون دوالر �صنة 1995 �إىل 2,376.3 مليون دوالر �صنة 2013. 

و�لدَّين �لعام ُيثِّل نحو 31.9% من �لناجت �ملحلي �الإجمايل ل�صنة 2013 باالأ�صعار �لثابتة. 

وقد ال يرى �لبع�ص يف هذه �لن�صبة موؤ�رش�ً خطري�ً مقارنة بالدول �لعربية �ملجاورة وعدد 

من �لدول �الأجنبية؛ غري �أن �القت�صاد �لفل�صطيني، �له�ّص و�ملُثقل بالتحديات و�لعقبات، 

يجب �أن يتعامل مع حجم َدْينه �ملتز�يد مبزيد من �حل�صا�صية و�حلذر. ومن جهة �أخرى، 

فاإن ديون �ل�صلطة كانت يف �أغلبها ديوناً خارجية، �إال �أن �ل�صلطة نحت يف �ل�صنو�ت �الأخرى 

وغريها،  �لطاقة  و�صلطة  كامل�صارف  �ملحلية،  �مل�صادر  على  �أكب  ب�صكل  يعتمد  منحى 

الأنها تتم ب�رشوط وت�صهيالت �أف�صل. وبذلك فقد ت�صاءلت ن�صبة �لديون �خلارجية من 

66.4% �صنة 2008 �إىل 46.7% �صنة 2013، لرتتفع بذلك �لديون �ملحلية )�لد�خلية( �صنة 

2013 �إىل 53.3%. وي�صري �جلدول �لتايل �إىل تطور �لدَّين �لعام لل�صلطة �لفل�صطينية خالل 

�لفرتة 2013-1995:

جدول رقم )5(: الدَّين العام لل�شلطة الفل�شطينية )اأ�شا�س نقدي( 2013-1995 

7
)باملليون دولر(

1995199619971998199920002001200220032004ال�شنة

520.1559.7597.2611611–––––الدَّين اخلارجي

342.8312.9151.9238.7391.2–––––الدَّين الداخلي

96.3258.2403.3548.3648.5863872.6749.1849.71,002.2اإجمايل الدَّين العام

200520062007200820092010201120122013ال�شنة

624.3629.41,034.41,034.41,086.91,043.31,114.31,097.91,108.7الدَّين اخلارجي

572.6462.6417523.1649.2839.61,098.61,384.71,267.6الدَّين الداخلي

1,196.91,0921,451.41,557.41,736.11,882.82,212.92,482.62,376.3اإجمايل الدَّين العام

1995-1999، �نظر: �صلطة �لنقد �لفل�صطينية، �ملوؤ�رش�ت �القت�صادية �لرئي�صة، بالن�صبة لل�صنو�ت   7

http://www.pma.ps/Portals/1/Users/002/02/2/Time%20Series%20Data%20New/Palestinian_
Main_Indicators/main_indicators_palestinian_economy.xls
�أما بالن�صبة لل�صنو�ت 2000-2013، �نظر: �صلطة �لنقد �لفل�صطينية،  �لدين �لعام لل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، 

http://www.pma.ps/Portals/1/Users/002/02/2/Time%20Series%20Data%20New/Public_
Finance/public_debt_for_palestinian_national_authority.xls
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الدَّين العام لل�شلطة الفل�شطينية )اأ�شا�س نقدي( 1995-2013 )باملليون دولر(

خام�شاً: املوازنة العامة لل�شلطة الفل�شطينية )رام الله(:

متيزت �ملو�زنة �لعامة لل�صلطة �لفل�صطينية بعجز مزمن منذ �إن�صائها. وظلّت �ل�صلطة 

طو�ل ع�رشين عاماً تعي�ص حتت هاج�ص �حلاجة للمعونات و�مل�صاعد�ت �خلارجية لتلبية 

�الإجر�ء�ت  من  �ملخاوف  �أ�صرية  تعي�ص  ظلّت  كما  مو�زنتها،  يف  �لعجز  و�صّد  �حتياجاتها 

�الإغالقات  �إىل  باالإ�صافة  �ل�رش�ئب،  عائد�ت  ت�صليم  عدم  خ�صو�صاً  �الإ�رش�ئيلية، 

و�حل�صار... وغريها.

منذ �لبد�ية، بد� �الأمر وكاأنه م�صمم الأن تعي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية يف حالة عجز مايل؛ 

فبدل �أن ُتفتح لها �أبو�ب �لعمل و�النطالق، وجدت نف�صها يف �صجن �إ�رش�ئيلي ُيحدِّد لها 

على  قدرتها  ويحكم  وو�رد�تها،  �صادر�تها  �إيقاع  وي�صبط  ون�صاطها،  حركتها  �صقف 

�إيقاعه  �أو خرجت عن  �إن جتاوزت خطوطه �حلمر�ء،  �لعمل و�لتنفيذ، ويقوم مبعاقبتها 

�لبد�ية،  ومنذ  للف�صل!!  م�صمماً  نظاماً  كان  وبالتايل  �لت�صوية...  مل�صار  هو  فهمه  عن  �أو 

ُوجد �ملانحون لي�ص فقط لي�صدو� �لعجز “�ملحتوم”، و�إمنا ليطمئنو� على م�صار �لت�صوية 

مع  يتنا�صب  مبا  �ل�صلطة  “تطويع”  عملية  ولي�صتكملو�  �خلا�صة،  بطريقتهم  �ل�صلمية 

روؤ�هم �ل�صيا�صية.

�ل�صلطة يف  �لذي تلقته  �لدعم  “متفق عليها” حول حجم  �أرقام دقيقة  �أيدينا  لي�ص بني 

�صنو�تها �الأوىل، حيث تختلف يف ذلك �مل�صادر �لتي بني �أيدينا؛ غري �أن �ملوؤ�رش�ت �ملتوفرة 
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لر�صيد �الإير�د�ت و�لنفقات تك�صف عجز�ً كبري�ً، ففي �صنة 1995 بلغت �الإير�د�ت �لعامة 

�أن �الإنفاق كان  �أي  715.3 مليون دوالر،  226 مليون دوالر بينما بلغت �لنفقات �لعامة 

�لعامة  �الإير�د�ت  بلغت   )1996( �لتالية  �ل�صنة  ويف  �الإير�د�ت.  حجم  من   %317 نحو 

299.7 مليون دوالر، �أما �لنفقات �لعامة فبلغت 774.1 مليون دوالر، �أي �أن �الإنفاق كان 

�الإير�د�ت.  حجم  من   %279 �الإنفاق  كان   1997 �صنة  ويف  �الإير�د�ت؛  حجم  من   %258

غري �أن هذ� �خللل �أخذ يخف تدريجياً لتبد�أ �الإير�د�ت من �القرت�ب من حجم �لنفقات يف 

�لفرتة 1998-2000، �أي دون �أن تنتهي م�صكلة �لعجز. وقد مّت �صّد �لعجز من خالل �ملنح 

و�لهبات �خلارجية، كما �أن �إير�د�ت �ملقا�صة �أو �ل�رش�ئب �لتي جتبيها “�إ�رش�ئيل” ل�صالح 

لت ر�فعة كبرية الإير�د�ت �ل�صلطة يف �لفرتة 1998-2000. وهي فرتة يالحظ  �ل�صلطة �صكَّ

�أنها �رتبطت بحالة هدوء ن�صبي يف �ل�صفة و�لقطاع )حتى �أو�خر �أيلول/ �صبتمب 2000( 

�رتبطت  �مل�صلحة، كما  �ملقاومة  �ل�صلطة من تفكيك و�رشب معظم خاليا  �أن متكنت  بعد 

�لفرتة بدخول م�صار �لت�صوية �ل�صلمية يف �حلديث عن �حللول �لنهائية. غري �أنه منذ بد�أت 

�نتفا�صة �الأق�صى عادت �لفجوة بني �الإير�د�ت و�لنفقات )ب�صبب �الإجر�ء�ت �الإ�رش�ئيلية( 

لالت�صاع من جديد. ويظهر �جلدول �لتايل �الإير�د�ت و�لنفقات �لعامة دون �حت�صاب �ملنح 

و�مل�صاعد�ت �خلارجية يف �لفرتة 1999-1995:

جدول رقم )6(: مالية ال�شلطة الفل�شطينية )اأ�شا�س نقدي( 1999-1995 

8
)باملليون دولر(

19951996199719981999ال�شنة

226299.7327.1699.2901.2�شايف الإيرادات

715.3774.1912.7849.71,194.3الإنفاق العام

بالن�صبة ل�صايف �الإير�د�ت �صنة 1995، �نظر: �أحمد قباجة، ال�شتدامة املالية لل�شلطة الوطنية الفل�شطينية:   8

�القت�صادية  �ل�صيا�صات  �أبحاث  معهد  �هلل:  ور�م  )�لقد�ص  امل�شتقبلية  والآفاق  التاريخية  التجربة 

http://www.mas.ps/2012/sites/default/files/Fiscal%20 يف:   ،17 �ص   ،)2012 )ما�ص(،  �لفل�صطيني 

Sustainability%20of%20the%20Palestinian%20PA.Ar_.pdf
�أما بالن�صبة لالإنفاق �لعام �صنة 1995، �نظر: معهد �أبحاث �ل�صيا�صات �القت�صادية �لفل�صطيني )ما�ص( و�جلهاز 

�ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، املراقب القت�شادي والجتماعي، ر�م �هلل، �لعدد 1، ني�صان/ �أبريل 2005.

وبالن�صبة لل�صنو�ت 1996-1999، �نظر: �صلطة �لنقد �لفل�صطينية، �ملوؤ�رش�ت �القت�صادية �لرئي�صة. 
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مالية ال�شلطة الفل�شطينية )اأ�شا�س نقدي( 1995-1999 )باملليون دولر(

وقد ف�صلنا عدم �إدر�ج �مل�صاعد�ت و�ملنح �خلارجية يف �جلدول �ل�صابق ب�صبب ت�صارب 

بع�ص �الأرقام، �لتي توفرها م�صادر �ل�صلطة �لر�صمية، رمبا ب�صبب �الختالف يف طريقة 

ت�صنيف �مل�صاعد�ت �أو يف �لرجوع ملعطيات خمتلفة... وعلى �صبيل �ملثال، ت�صري در��صة 

�أعدها ن�رش عبد �لكرمي وبا�صم مكحول و�صدرت عن معهد �أبحاث �ل�صيا�صات �القت�صادية 

�إىل معطيات وز�رتي �لتخطيط  2005، و��صتندت يف بياناتها  �لفل�صطيني )ما�ص( يف �صنة 

و�ملالية؛ �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية تلقت �رشفاً فعلياً ملنح وم�صاعد�ت بقيمة 2,029.3 مليون 

دوالر يف �لفرتة 1994-1997، كما تلقت �رشفاً فعلياً بقيمة 1,465.9 مليون دوالر يف �لفرتة 

 .
1998-2000؛ �أي مبعدل �صنوي مقد�ره 499.3 مليون دوالر عن �لفرتة 92000-1994

�أما معطيات �صلطة �لنقد �لفل�صطينية فت�صري معلوماتها �ملحدثة �إىل منح وم�صاعد�ت تلقتها 

. وكانت معلومات �صابقة 
101999-1997 264.9 مليون دوالر يف �لفرتة  �ل�صلطة بقيمة 

�لتي  و�مل�صاعد�ت  �ملنح  �أن  �إىل  �أ�صارت  و�الجتماعي”  �القت�صادي  “�ملر�قب  عن  �صادرة 

معطيات  وهي   .
11

دوالر مليون   1,547 تبلغ   1999-1997 �لفرتة  يف  �ل�صلطة  تلقتها 

لل�شعب  املقدمة  اخلارجية  للم�شاعدات  اأجنع  توظيف  نحو  مكحول،  وبا�صم  �لكرمي  عبد  ن�رش  �نظر:   9

الفل�شطيني )�لقد�ص ور�م �هلل: معهد ما�ص، 2005(، �ص 53، يف:

http://www.mas.ps/2012/sites/default/files/international%20aid%20Arabic_2005.pdf

�نظر: �صلطة �لنقد �لفل�صطينية، �ملوؤ�رش�ت �القت�صادية �لرئي�صة.  10

القت�شادي  املراقب  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  و�جلهاز  ما�ص  ومعهد  �لفل�صطينية  �لنقد  �صلطة  �نظر:   11

والجتماعي، ر�م �هلل، �لعدد 23، كانون �لثاين/ يناير 2011.
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تثري �لكثري من �ال�صتغر�ب، خ�صو�صاً و�أن �ملعطيات �ملحدثة ل�صلطة �لنقد ت�صري �إىل منح 

�ل�صابقة  ، بينما كانت معطياتها 
121998 4.1 ماليني دوالر �صنة  وم�صاعد�ت ال تتجاوز 

.
13

دوالر مليون   530 بقيمة  نف�صها  �ل�صنة  يف  وم�صاعد�ت  منح  عن  تتحدث 

 The Economic Journal ومن جهة ثالثة، فاإن در��صة ن�رشتها �ملجلة �القت�صادية

 Royal Economic ل�صادرة يف حزير�ن/ يونيو 2001 عن �جلمعية �القت�صادية �مللكية�

Society تقدم جدوالً يت�صمن يف �أحد معطياته دعم �ملانحني خالل �لفرتة 2000-1994 

بقيمة  تطويرية  خلطط  �إير�د�ت  �صمنه  ومن  دوالر،  مليون   4,223 جمموعه  مبا 

3,204 مليون دوالر عن �لفرتة نف�صها. ويذكر كاتبو �لتقرير �أنهم ��صتندو� يف بياناتهم 

.
14

�إىل معطيات وز�رة �لتخطيط و�لتعاون �لدويل �لفل�صطينية

 وعلى �أي حال، فاإننا عندما نتابع ��صتقر�ء �صايف �الإير�د�ت و�ملنح و�مل�صاعد�ت مقارنة 

1,449 مليون دوالر  �أنها ز�دت من  2000-2013، فاإننا نالحظ  �لفرتة  بالنفقات خالل 

غري  154%؛  مقد�ره  زيادة  مبعدل   ،2013 �صنة  دوالر  مليون   3,677.9 �إىل   2000 �صنة 

�أن �لنفقات �لعامة ز�دت من 1,668 مليون دوالر �صنة 2000 �إىل 3,419.1 مليون دوالر 

�أنه حت�صن يف �ملو�زنة، كان  �أن ما يظهر  105%. غري  2013 بن�صبة زيادة مقد�رها  �صنة 

�إال  �لكبري  دورها  من  بالرغم  و�لتي  �خلارجية،  و�ملنح  بامل�صاعد�ت  مرهوناً  �حلقيقة  يف 

تلك  �نتهت  حيث  �ملو�زنة  يف  �خللل  ل�صّد  كافية  تكن  مل   14 �لـ  �ل�صنو�ت  من  َع�رٍش  يف  �أنها 

�لفل�صطينية خالل  �ل�صلطة  �لتايل يو�صح مالية  �صالب. و�جلدول  �ل�صنو�ت بر�صيد كلي 

�لفرتة 2013-2000:

�نظر: �صلطة �لنقد �لفل�صطينية، �ملوؤ�رش�ت �القت�صادية �لرئي�صة.   12

القت�شادي  املراقب  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  و�جلهاز  ما�ص  ومعهد  �لفل�صطينية  �لنقد  �صلطة  �نظر:   13

والجتماعي، �لعدد 23.

 See Stanley Fischer, Patricia Alonso-Gamo and Ulric Erickson Von Allmen, ”Economic  14

 Developments in the West Bank and Gaza Since Oslo,“ The Economic Journal, Royal
Economic Society, vol. 111, issue 472, June 2001, p. 256.
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15
جدول رقم )7(: مالية ال�شلطة الفل�شطينية )اأ�شا�س نقدي( 2000-2013 )باملليون دولر(

2000200120022003200420052006ال�شنة

1,4491,1229871,3671,4032,0061,741�شايف الإيرادات واملنح وامل�شاعدات

1,6681,4351,2461,6351,5282,2811,707النفقات اجلارية والتطويرية و�شايف الإقرا�س

+34–275–125–268–259–313–219الر�شيد

2007200820092010201120122013ال�شنة

2,9383,757.82,950.43,204.73,153.63,172.33,677.9�شايف الإيرادات واملنح وامل�شاعدات

2,8773,487.73,375.93,258.33,256.83,258.23,419.1النفقات اجلارية والتطويرية و�شايف الإقرا�س

+258.7–85.9–103.3–53.6– 425.5+270.1+61الر�شيد

مالية ال�شلطة الفل�شطينية )اأ�شا�س نقدي( 2000-2013 )باملليون دولر(

ويف �لفرتة 2000-2013 ظهرت ه�صا�صة �قت�صاد �ل�صلطة �لفل�صطينية �أمام �لعقوبات 

و�الإجر�ء�ت �الإ�رش�ئيلية و�أمام �حلاجة �مللحة للم�صاعد�ت �خلارجية. وكان منوذج ذلك 

قد جتلى يف �أثناء �نتفا�صة �الأق�صى، وعند تويل حما�ص قيادة حكومة �ل�صلطة. ويف كل مرة 

كان يجري تعوي�ص حرمان �الإ�رش�ئيليني لل�صلطة من �أمو�ل �ملقا�صة، مبزيد من �العتماد 

�الإير�د�ت  ُربع  عن  تزيد  �ملحلية  �الإير�د�ت  تكن  مل  �حلالتني  كلتا  ويف  �مل�صاعد�ت؛  على 

)�أ�صا�ص  �لفل�صطينية  �لفل�صطينية، �الإير�د�ت و�لنفقات وم�صادر �لتمويل لل�صلطة �لوطنية  �لنقد  �نظر: �صلطة   15

http://www.pma.ps/Portals/1/Users/002/02/2/Time%20Series%20Data%20New/Public_ :نقدي(، يف

Finance/revenues_expenditures_and%20financing_sources_of_pna_fiscal_operations_00-12.xls
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متثل  ظلّت  و�مل�صاعد�ت  �الحتالل  �صلطات  جتبيها  �لتي  �ملقا�صة  �إير�د�ت  �أن  �أي  �لعامة، 

�أكرث من 75% من �إير�د�ت �ل�صلطة.

�أدنى  �إىل  مبا�رشة  بجمعها  �ل�صلطة  تقوم  �لتي  �ملحلية  �جلباية  �إير�د�ت  و�صلت  وقد 

�إجمايل �الإير�د�ت و�ملنح  11% فقط من  2007، عندما بلغت ن�صبتها  م�صتوياتها يف �صنة 

و�صلت  بينما  0.9%(؛  ن�صبتها  تبلغ  �لتي  �ل�رشيبية  �الإرجاعات  خ�صم  )قبل  �خلارجية 

�إجمايل  من   %44.9 �إىل  لل�صلطة  وت�صلمها  “�إ�رش�ئيل”  جتبيها  �لتي  �ملقا�صة  �إير�د�ت 

45%. وكان �لالفت للنظر يف  �ملنح و�مل�صاعد�ت �خلارجية  �الإير�د�ت و�ملنح، فيما غطت 

�الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  �صلمتها  �لتي  �ملقا�صة  مبالغ  يف  �لهائلة  �لقفزة  �ل�صنة  تلك 

�ل�صنة  �ملقا�صة يف  �نخف�صت عائد�ت  فقد  �لر�صمية  �الأرقام  �هلل. فبح�صب  ر�م  لل�صلطة يف 

�لتي �صبقتها  �ل�صنة  61.5% عن  بن�صبة   )2006 )�صنة  �لتي قادت حما�ص فيها �حلكومة 

)344 مليون دوالر �صنة 2006 مقابل 894 مليون دوالر �صنة 2005(، وعندما �صيطرت 

فتح على �حلكم يف ر�م �هلل يف منت�صف �ل�صنة �لتالية �رتفعت مبالغ �ملقا�صة �لتي ��صتلمتها 

مقد�رها  زيادة  بن�صبة  �أي   ،2007 �صنة  دوالر  مليون   1,318 �إىل  فيا�ص  �صالم  حكومة 

1,019 مليون  �ملنح و�مل�صاعد�ت �خلارجية فارتفعت من  �الإير�د�ت من  �أما   .
16%283.1

 .%29.7 2007 بن�صبة زيادة مقد�رها  1,322 مليون دوالر �صنة  �إىل   2006 دوالر �صنة 

و�لتوجيه  �ل�صغط  �أدو�ت  كاأحد  �ل�صيا�صي”  “�ملال  �إ�صكالية  و��صح  ب�صكل  يعك�ص  وهذ� 

لدى �الحتالل �الإ�رش�ئيلي و�لدول �ملانحة.

ب�صكل  حا�رش�ً  �ملقا�صة  �إير�د�ت  من  �لفل�صطينيني  حرمان  �صالح  ��صتخد�م  كان 

ثم   ،)%100 )خف�ص   2001 �صنة  �صيئاً  �ل�صلطة  ت�صتلم  فلم  �النتفا�صة،  �صنو�ت  يف  قوي 

��صتلمت مقد�ر�ً �صئيالً )72 مليون دوالر( لعله ال يزيد عن 10-15% من م�صتحقاتها؛ 

ثم حت�صنت �لن�صبة مع ��صتجابة �ل�صلطة �لفل�صطينية لل�رشوط “�الإ�صالحية” �ملفرو�صة 

عليها يف �صنة 2003؛ مبا يف ذلك �لتقليل من �صالحيات �لرئي�ص يا�رش عرفات، و��صتحد�ث 

من�صب رئي�ص �لوزر�ء، وغريها.

�أن  �إىل  ت�صري  الحقاً(  �لبيانات  هذه  حتديث  )قبل  �لفرتة  تلك  يف  �ملالية  وز�رة  م�صادر  �أن  �إىل  �الإ�صارة  جتدر   16

و�أن   ،2006 �صنة  �أو�ئل  يف  �ملقا�صة  �أمو�ل  من  دوالر  مليون   68.7 مبلغ  �صوى  تتلَق  مل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

�حلكومة.  تدير  حما�ص  كانت  طاملا   2006 �صنة  طو�ل  �ملقا�صة  �أمو�ل  حتويل  �أوقفت  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات 

وبالتايل فاإن �ملبلغ 344 مليون دوالر �مل�صجل عن �إير�د�ت �ملقا�صة ل�صنة 2006 يحتمل �أن يكون قد مّت ��صتكماله 

الحقاً عندما تولت حكومة فيا�ص �ل�صلطة يف ر�م �هلل، ومّت ت�صديده كمتاأخر�ت لل�صلطة. وهذ� يعني �أن �حلكومة 

�لتي قادتها حما�ص �صنة 2006 عانت مالياً �أكرث بكثري مما تظهره �الأرقام �لر�صمية لل�صلطة �لفل�صطينية.
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دون  من  �ل�صلطة  �إير�د�ت  �صايف  ُثلثي  نحو  �ملقا�صة  �إير�د�ت  �صكلت  عام  وب�صكل 

خ�صو�صاً  ت�صاعدياً،  منحى  �أخذت  �أنها  مالحظة  مع  �خلارجية،  �مل�صاعد�ت  �حت�صاب 

و2013،  و2012   2011 �صنو�ت  �أي  بياناتها،  تتوفر  �لتي  �الأخرية  �لثالث  �ل�صنو�ت  يف 

من  �ملقا�صة  و�صلتها  قيمة  �أعلى  �أما  �لتو�يل.  على  و%72.9  و%70.3   %68.4 وبن�صب 

�صايف �الإير�د�ت فكانت �صنة 2007 عندما بلغت ن�صبتها %81.6.

من  مهمة  ن�صبة  �صكل  �خلارجية  و�مل�صاعد�ت  �ملنح  حجم  فاإن  �أخرى،  جهة  ومن 

�لفرتة  وخالل  �إن�صائها.  من  عاماً  ع�رشين  طو�ل  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �لكلية  �الإير�د�ت 

يف  �ملقا�صة  �إير�د�ت  من  حت�صيله  مّت  ما  و�مل�صاعد�ت  �ملنح  قيمة  جتاوزت   2013-2000

�مل�صاعد�ت عو�صت ب�صكل  �أن هذه  14 �صنة. وكان من �ملالحظ  �أ�صل  ثمان �صنو�ت من 

كلياً  �أو  جزئياً  “�إ�رش�ئيل”  ت�صديد  عدم  عن  �لناجت  �مليز�نية،  يف  �لهائل  �لعجز  حيوي 

الأمو�ل �ملقا�صة يف �صنو�ت �النتفا�صة 2001-2003، ويف �صنة حكومة حما�ص �لعا�رشة 

2006. وخالل �لفرتة 2000-2013 بلغ جمموع �ملنح و�مل�صاعد�ت �ملقدمة لل�صلطة وفق 

�ملقا�صة  �إير�د�ت  13,930.5 مليون دوالر، وبلغت  �لفل�صطينية  �لنقد  �صلطة  �إح�صائيات 

�ل�صلطة  تقوم  �لتي  �ملحلية  �جلباية  �إير�د�ت  �أما  دوالر،  مليون   12,638.5 نف�صها  للفرتة 

7,013.8 مليون دوالر. و�إذ� ما مّت جمع كافة  �لفرتة نف�صها  بجمعها مبا�رشة فبلغت يف 

و�لبالغة   2013-2000 للفرتة  �خلارجية(  �الإير�د�ت  مع  �الإير�د�ت  )�إجمايل  �الإير�د�ت 

33,582.8 مليون دوالر، فاإن ن�صبة �إير�د�ت �جلباية �ملحلية �إىل باقي �الإير�د�ت �صتكون 

20.9% فقط ومبعدل �صنوي مقد�ره 501 مليون دوالر؛ مع �الإ�صارة �إىل �أن عملية �جلباية 

�ملحلية حت�صنت ب�صكل كبري يف �لفرتة 2008-2013 عن �لفرتة �لتي �صبقتها. وبالطريقة 

نف�صها، فاإن ن�صبة �إير�د�ت �ملنح و�مل�صاعد�ت �إىل باقي �الإير�د�ت �صتكون 41.5% ومبعدل 

�صنوي مقد�ره 995 مليون دوالر. �أما ن�صبة �إير�د�ت �ملقا�صة �إىل باقي �الإير�د�ت ف�صتكون 

 %79.1 �أن  باخت�صار  يعني  وهذ�  دوالر.  مليون   903 مقد�ره  �صنوي  مبعدل   ،%37.6

من �الإير�د�ت �لكلية لل�صلطة خالل �لفرتة 2000-2013 كانت مرتهنة �أو مرتبطة بالعدو 

�الإ�رش�ئيلي �أو بالدول �ملانحة. ويظهر �جلدول �لتايل �صايف �الإير�د�ت و�ملنح و�مل�صاعد�ت 

لل�صلطة �لفل�صطينية يف �لفرتة 2013-2000:
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جدول رقم )8(: اإيرادات ال�شلطة الفل�شطينية )اأ�شا�س نقدي( 2013-2000 

17
)باملليون دولر(

2000200120022003200420052006ال�شنة

352275223291337476378اإيرادات جباية حملية

241183141167191231221- �إير�د�ت �رشيبية

1119282124146245157- �إير�د�ت غري �رشيبية

587072472713894344اإيرادات املقا�شة

9392752957631,0501,370722اإجمايل الإيرادات

000–16–5–02الإرجاعات ال�رشيبية )-(

9392732907471,0501,370722�شايف الإيرادات

5108496976203536361,019املنح وامل�شاعدات )اإيرادات خارجية(

1,4491,1229871,3671,4032,0061,741�شايف الإيرادات واملنح وامل�شاعدات

2007200820092010201120122013ال�شنة

324759585.1744.8702.1715.3851.5اإيرادات جباية حملية

202272.8301.5474.3482.1483.2597.2- �إير�د�ت �رشيبية

122486.2283.6270.5220232.1254.4- �إير�د�ت غري �رشيبية

1,3181,1371,0901,259.21,487.41,574.41,690.5اإيرادات املقا�شة

1,6421,8961,675.12,0042,189.62,289.72,542اإجمايل الإيرادات

–222.1–49.6–13.5–76.3–126.5–116.3–26الإرجاعات ال�رشيبية )-(

1,6161,779.71,548.61,927.72,176.12,240.12,319.9�شايف الإيرادات

1,3221,978.11,401.81,277977.5932.11,358املنح وامل�شاعدات )اإيرادات خارجية(

2,9383,757.82,950.43,204.73,153.63,172.33,677.9�شايف الإيرادات واملنح وامل�شاعدات

�لفل�صطينية  �لوطنية  لل�صلطة  �لتمويل  وم�صادر  و�لنفقات  �الإير�د�ت  �لفل�صطينية،  �لنقد  �صلطة  �نظر:   17

نقدي(. )�أ�صا�ص 
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ال�سلطة الفل�سطينية

اإيرادات ال�شلطة الفل�شطينية )اأ�شا�س نقدي( 2000-2013 )باملليون دولر(

نحو  �إىل   1995 �صنة  دوالر  مليون   700 نحو  من  لل�صلطة  �لعامة  �لنفقات  ت�صاعفت 

�لفريق  تقرير  �أ�صعاف. وقد الحظ  بنحو خم�صة  �أي   ،2013 �صنة  3,420 مليون دوالر 

�أبريل  ني�صان/  يف  �ل�صادر  لل�صلطة،  �ملالية  �ل�صيا�صة  حول  �ملو�زنة  �صفافية  لدعم  �الأهلي 

2012 )وت�صنده يف معظم نقاطه تقارير ودر��صات �أخرى( �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية عانت، 

خ�صو�صاً يف �لبد�ية، من �إ�صكالية �لتحول من �لثورة �إىل �ل�صلطة، حيث �صيطرت ف�صائل 

وكو�در منظمة �لتحرير على عمل �ل�صلطة وموؤ�ص�صاتها، ونقلت �لعديد من �أمناط �ل�صلوك 

ما  وهو  �لنا�صئة؛  �جلديدة  �ل�صلطة  �إىل  �ل�صفافية  عن  و�لبعيد  بال�رشية  �ملت�صم  �لثوري 

�أ�صعف �لقدرة على �لرقابة، وفتح �ملجال للف�صاد �ملايل و�الإد�ري. ومن جهة �أخرى، فقد 

�ملوؤ�ص�صات، دون در��صة معمقة جلدو�ها، حتى ز�د عددها  �إن�صاء  �ل�صلطة  تابعت قيادة 

�أدى  مما  خمتلفة...  وقو�نني  ومر��صيم  و�صالحيات  باأ�صكال  و�أن�صاأتها  �خلم�صني،  عن 

�أو تد�خل �ل�صالحيات، و�صعف �ل�صفافية، وزيادة  لبع�ص مظاهر �لفو�صى، وتعار�ص 

.
18

�لعاملني و�إهد�ر �ملال �لعام

حول  املوازنة  �شفافية  لدعم  الأهلي  الفريق  روؤية  )فل�صطني(،  �ملو�زنة  �صفافية  لدعم  �الأهلي  �لفريق   18

“ال�شيا�شة املالية لل�شلطة الوطنية الفل�شطينية يف املرحلة القادمة” )ر�م �هلل: �أمان، ني�صان/ �أبريل 2012(، 
 http://www.aman-palestine.org/data/itemfiles/3c9bcaf7f72c04b3ab9503bed832dd39.pdf :ص 4-5، �نظر�
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 ،
وب�صكل عام، ورثت �ل�صلطة 22 �ألف موظف عن �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية �صنة 191994

بن�صبة زيادة مقد�رها نحو  �أي   2013 �صنة  �ألفاً   175 �إىل نحو  �لعدد ت�صخم  �أن هذ�  غري 

، مع �أن عدد �لفل�صطينيني يف �ل�صفة و�لقطاع مل يزد يف �لفرتة 1993-2013 عن 
20%700

125%. وهو ما ي�صري �إىل مدى �لت�صخم و�لرتهل �لذي �أ�صاب �جلهاز �لوظيفي، وكيف 

�ُتخذت �لوظائف �لعمومية و�صيلًة لال�صرتز�ق بغري وجه حّق، و�أد�ًة للبطالة �ملقنَّعة. ومل 

تخُل �ملوؤ�ص�صات �حلكومية لل�صلطة من م�صاكل �أخرى مثل:

�ختالل �لهياكل �الإد�رية و�لوظيفية.  •
تدين كفاءة �ملوظفني.  •

�نت�صار �لنفاق و�ملح�صوبية و�لر�صوة و��صتغالل �لنفوذ و�ملنا�صب.  •
��صتخد�م �لتوظيف كاأد�ة ل�رش�ء �لوالء �لف�صائلي و�لتنظيمي.  •

ن�صوء ظاهرة �ملوظف �لوهمي، كجزء من �لف�صاد �الإد�ري و�ملايل و�ل�صيا�صي و�الأمني،   •
يتقا�صون  وهمي  موظف  �ألف   17-15 نحو  وجود  �إىل  �لتقدير�ت  بع�ص  ت�صري  حيث 

رو�تبهم دون �أن يقومو� باأعمالهم. وهو ما قد يكلف �خلزينة �لفل�صطينية �ملنهكة نحو 

126-143 مليون دوالر �صنوياً.

.
21

��صتنز�ف �الأمن جلزء كبري من �مليز�نية  •

لل�صلطة  �الإقر��ص  و�صايف  و�لتطويرية  �جلارية  �لنفقات  �لتايل  �جلدول  ويظهر 

�لفل�صطينية خالل �لفرتة 2013-2000:

املرجع نف�شه، �ص 5.  19

�نظر: احلياة اجلديدة، 2014/10/8، يف:  20

http://www.alhayat-j.com/newsite/details.php?opt=7&id=245329&cid=3439

�لفريق �الأهلي لدعم �صفافية �ملو�زنة )فل�صطني(، مرجع �شابق، �ص 6-4.  21
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جدول رقم )9(: نفقات ال�شلطة الفل�شطينية )اأ�شا�س نقدي( 2013-2000 

22
)باملليون دولر(

2000200120022003200420052006ال�شنة

6226786427438701,001658نفقات الأجور والرواتب

577417352324501649392نفقات غري الأجور

000173157344376�شايف الإقرا�س

1,1991,0959941,2401,5281,9941,426النفقات اجلارية و�شايف الإقرا�س

4693402523950287281النفقات التطويرية

1,6681,4351,2461,6351,5282,2811,707النفقات اجلارية والتطويرية و�شايف الإقرا�س

2007200820092010201120122013ال�شنة

1,3691,770.81,4671,563.61,6791,557.71,813.8نفقات الأجور والرواتب

6631,0551,3491,156.11,142.71,212.21,225.7نفقات غري الأجور

535446.9374263.5139277.2211.2�شايف الإقرا�س

2,5673,272.73,1902,983.22,960.63,047.13,250.7النفقات اجلارية و�شايف الإقرا�س

310215185.9275.1296.2211168.4النفقات التطويرية

2,8773,487.73,375.93,258.33,256.83,258.23,419.1النفقات اجلارية والتطويرية و�شايف الإقرا�س

نفقات ال�شلطة الفل�شطينية )اأ�شا�س نقدي( 2000-2013 )باملليون دولر(

�لفل�صطينية  �لوطنية  لل�صلطة  �لتمويل  وم�صادر  و�لنفقات  �الإير�د�ت  �لفل�صطينية،  �لنقد  �صلطة  �نظر:    22

)�أ�صا�ص نقدي(.
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ومتثل �لرو�تب و�الأجور عبئاً هائالً يثقل كاهل �ل�صلطة �لفل�صطينية، وحت�صد ن�صبة 

مرتفعة جد�ً من نفقاتها؛ فخالل �لفرتة 1996-2013 تر�وح معدل �الإنفاق على �لرو�تب 

بني 46.1% و63.3% من �لنفقات �جلارية، ح�صبما الحظت در��صة �لفريق �الأهلي لدعم 

�ملتوفرة  �الإح�صائيات  �أما   .
23ً

تقريبا  %54 مقد�ره  �صنوي  ومبتو�صط  �ملو�زنة،  �صفافية 

لدى �صلطة �لنقد �لفل�صطينية فت�صري �إىل �أن معدل �الإنفاق على �لرو�تب تر�وح بني %51.9 

مقد�ره  �صنوي  ومبتو�صط   ،2013-1996 �لفرتة  خالل  �جلارية  �لنفقات  من  و%69.6 

. ويف كلتا �حلالتني فاإن �لرو�تب تزيد عن ن�صف �لنفقات �جلارية.
24ً

58% تقريبا

�إن �أكرث ما يلفت �لنظر هو �الأعد�د �لكبرية للموظفني �الأمنيني ورو�تبهم؛ �إذ �إن ن�صبة 

�أعد�د �لعاملني يف �الأجهزة �الأمنية ظلّت تتمحور حو�يل منطقة �لـ 45% من جممل موظفي 

�ل�صلطة يف �لفرتة �لتي تتوفر لدينا عنها �إح�صائيات )1995-2011(، وهي ن�صبة ال تكاد 

ت�صل �إليها بلد يف �لعامل، حيث ي�صل معدل رجال �الأمن �إىل و�حد لكل خم�صني فل�صطينياً يف 

�ل�صفة و�لقطاع. ويعك�ص هذ� �لعدد �ملرتفع �صعي حركة فتح �إىل ��صتيعاب منت�صبيها من 

�ملقاتلني �ل�صابقني ومن موؤيديها يف هذه �الأجهزة، وتوفري م�صادر رزق لهم؛ كما يعك�ص 

�الأمن وتنفيذ �اللتز�مات جتاه �الحتالل  �ل�صلطة ل�صمان  �لذي تقوم به  �لوظيفي  �لدور 

معدله  ما  �الأمنية  �الأجهزة  يف  �لعاملني  رو�تب  ت�صتهلك  نف�صه،  �لوقت  ويف  �الإ�رش�ئيلي. 

40% من رو�تب �ل�صلطة �لفل�صطينية وهي �أحد �أ�صخم �لن�صب يف �لعامل. ويف �صنة 2009 

كان هناك 77,500 ع�صكري ي�صكلون ما ن�صبته 45.9% من جمموع �ملوظفني يف �ل�صلطة؛ 

ومع �أن عددهم �نخف�ص �صنة 2011 �إىل 64,700 ع�صكري مقابل 88,300 موظف مدين، 

�أ�صار تقرير  �ل�صلطة. ومع ذلك، فقد  42.3% من موظفي  �أن ن�صبتهم ظلّت يف حدود  �إال 

�لف�صاد ل�صنة 2010 �أن ح�رش �أعد�د �لعاملني �حلقيقيني يف �الأجهزة �الأمنية غري و��صح، 

. ويظهر �جلدول 
25

و�أن عملية �حل�صول على معلومات حول و�قعها ومو�زناتها �صعبة

�لتايل �أعد�د موظفي �ل�صلطة �ملدنيني و�لع�صكريني خالل �لفرتة 2011-1995:

�لفريق �الأهلي لدعم �صفافية �ملو�زنة )فل�صطني(، مرجع �شابق، �ص 6.  23

)�أ�صا�ص  �لفل�صطينية  �لفل�صطينية، �الإير�د�ت و�لنفقات وم�صادر �لتمويل لل�صلطة �لوطنية  �لنقد  �نظر: �صلطة   24

نقدي(؛ و�نظر �أي�صاً: �صلطة �لنقد �لفل�صطينية �ملوؤ�رش�ت �القت�صادية �لرئي�صة. 

قباجة،  �أحمد  و�نظر:  5-6؛  �ص  �شابق،  مرجع  )فل�صطني(،  �ملو�زنة  �صفافية  لدعم  �الأهلي  �لفريق   25

مرجع �شابق، �ص 66.
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جدول رقم )10(: اأعداد املوظفني يف ال�شلطة الفل�شطينية يف القطاع العام – �شنوات 

26
خمتارة )بالألف(

1995199619971998199920002001ال�شنة

32.64246.251.454.165.669.7مدين

24.433.436.940.944.449.352.4ع�شكري

5775.483.192.398.5114.9122.1املجموع

2002200320042005200620092011ال�شنة

71.273.97679.78491.588.3مدين

53.656.157.171.182.177.564.7ع�شكري

124.8130133.1150.8166.1169153املجموع

اأعداد املوظفني يف ال�شلطة الفل�شطينية يف القطاع العام – �شنوات خمتارة )بالألف(

�صنة  و�صلت  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مناطق  يف  �الأمنية  �لتكلفة  �أن  بالذكر  �جلدير  ومن 

2009 �إىل 32% من جممل �لنفقات �لعامة، مقارنة بـ 19.6% يف �الأردن، و14% يف لبنان، 

.
27

و15.3% يف �لكيان �الإ�رش�ئيلي، و4.5% يف �أملانيا

�لفريق �الأهلي لدعم �صفافية �ملو�زنة )فل�صطني(، مرجع �شابق، �ص 5؛ و�نظر: �أحمد قباجة، مرجع �شابق،   26

�ص 66.

�نظر: �أحمد قباجة، مرجع �شابق، �ص 73؛ و�نظر �أي�صاً: �الإنفاق �لع�صكري )% من �إنفاق �حلكومة �ملركزية(،   27

http://data.albankaldawli.org/indicator/MS.MIL.XPND.ZS/countries :لبنك �لدويل، يف�
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�إ�صكالية حقيقية يف طريقة  �إىل  �أدت  �لفل�صطيني  �النق�صام  فاإن حالة  �أخرى،  من جهة 

من  كبرية  �أعد�د  من  �هلل  ر�م  يف  �ل�صلطة  طلبت  �إذ  لنفقاتها.  �هلل  ر�م  يف  �ل�صلطة  �رشف 

مو�جهة  يف  وذلك  رو�تبهم،  ال�صتالم  ك�رشط  بيوتهم  يف  �لبقاء  غزة  قطاع  يف  �ملوظفني 

�صيطرة �حلكومة �لتي تقودها حما�ص على قطاع غزة منذ �صيف 2007.

و�الإعمار  للتنمية  �لفل�صطيني  �القت�صادي  �ملجل�ص  �أعدها  در��صة  وبح�صب 

موظف  �ألف   77 بلغ  غزة  قطاع  يف  �ل�صلطة  موظفي  عدد  فاإن   ،2008 �صنة  يف  )بكد�ر( 

يف  �ل�صلطة  لهم  �صمحت  �لذين  عدد  و�أن  مدنياً،  و45,650  ع�صكرياً   31,350 بينهم 

�لرتبية  وز�رتي  يف  يرتكزون  موظفاً،   17,750 بلغ  �أعمالهم  يف  باال�صتمر�ر  �هلل  ر�م 

فاإن  �لدر��صة  �لقطاع. وح�صب  �ل�صلطة يف  �إجمايل موظفي  23% من  و�ل�صحة، بن�صبة 

طبقاً  �أعمالهم  يز�ولو�  �أن  دون  ومرتباتهم  �أجورهم  يتلقون  موظفاً   43,250 نحو 

مليون   368 بقيمة  رو�تب  بدفع  تقوم  �ل�صلطة  فاإن  وعليه   ،2007 �صنة  الإح�صاء�ت 

.
28

دوالر يف �ل�صنة دون مردود ُيذكر

 ،)2014( �الآن  حتى  �لعمل  عن  �مل�صتنكفني  رو�تب  بدفع  ملتزمة  �ل�صلطة  ظلت  وقد 

بينما ��صطرت حما�ص مللئ �ل�صو�غر مبوظفني جدد تز�يد عددهم لي�صل يف �صنة 2014 

�ألفاً. وعندما ت�صكلت حكومة �لوفاق �لوطني يف مطلع حزير�ن/ يونيو   40 �أكرث من  �إىل 

�لرو�تب  ت�صليم  يف  �ال�صتمر�ر  على  �ل�صلطة  قيادة  �أ�رشت  �إذ  �صاذ  و�صع  ن�صاأ   ،2014

�لذين  للموظفني  �لرو�تب  ت�صليم  رف�صت  بينما  �ملا�صية،  �لفرتة  طو�ل  للم�صتنكفني 

قامو� وما ز�لو� يقومون بتغطية �ل�صوؤون �ملدنية و�الأمنية للقطاع ممن عينتهم حكومة 

ت�صيري �الأعمال يف قطاع غزة. وهي ما ز�لت من �لق�صايا �لتي تنتظر حالً حتى طباعة 

هذ� �لكتاب.

�نظر: بكد�ر، تقدير �خل�صائر �القت�صادية �لناجتة عن تعطل �ملوظفني يف قطاع غزة، 2008/8/18.  28

مالحظة: �أ�صارت در��صة بكد�ر �أن عدد موظفي �ل�صلطة يف قطاع غزة بلغ 78 �ألف موظف، ولكنها عندما ف�صلت 

�الإح�صائية كان �ملجموع هو77 �ألفاً، وبالتايل �أ�صبحت ن�صبة من �صمحت لهم �ل�صلطة يف ر�م �هلل باال�صتمر�ر يف 

�أعمالهم هي 23% ولي�ص 22.7%. كما �أن �لدر��صة قالت �إن نحو 43,250 موظفاً يتلقون �أجورهم ومرتباتهم 

دون �أن يز�ولو� �أعمالهم، �أي ما ن�صبته 56.2% من جمموع �ملوظفني، لكنها مل تو�صح ماذ� حدث للعدد �ملتبقي 

من �ملوظفني وهم نحو 16 �ألف موظف ون�صبتهم %20.8.
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�شاد�شًا: املوازنة العامة حلكومة ت�شيري االأعمال )غزة(:

تعاملت  �إذ  �صاذ�ً،  و�صعاً   2007 �صيف  يف  حدث  �لذي  �لفل�صطيني  �النق�صام  �أوجد 

�لفل�صطينية  �لرئا�صة  عينتها  �لتي  فيا�ص  �صالم  حكومة  مع  و�لدولية  �لعربية  �الأنظمة 

كحكومة �رشعية، بينما ووجهت حكومة �إ�صماعيل هنية �ملدعومة من �ملجل�ص �لت�رشيعي 

وُعزلة  �إ�رش�ئيلي،  بح�صار  غزة  قطاع  يف  عملها  متابعة  من  متكنت  و�لتي  �لفل�صطيني 

طريقها  �لدولية  و�ملنح  �مل�صاعد�ت  وجدت  ولذلك  ودولياً.  عربياً  و��صعة  ر�صمية 

خالل  ومن  تق�صفية،  بر�مج  خالل  من  �أمرها  فتدبرت  غزة  يف  �حلكومة  �أما  �هلل،  ر�م  �إىل 

بـ“�قت�صاد �الأنفاق” من جهة �حلدود مع م�رش، ومن خالل �لدعم من بع�ص  ما يُعرف 

�الأنظمة �ملتعاطفة معها كاإير�ن وقطر وتركيا.

�مل�صاحة  �صيق  مع  �إذ  هنية؛  حلكومة  بالن�صبة  كبري�ً  غزة  قطاع  �إد�رة  حتدي  كان 

ومع  �خلانق،  �الإ�رش�ئيلي  �حل�صار  ومع  �لطبيعية،  �ملو�رد  وحمدودية  �ل�صكان  وكثافة 

�أن  عليها  كان  فاإنه  �هلل،  ر�م  يف  �ل�صلطة  حكومة  ي�صل  كان  مبا  قيا�صاً  �مل�صاعد�ت  �صحّ 

تو�جه حروباً �إ�رش�ئيلية مدمرة و�عتد�ء�ت م�صتمرة �أ�رشت ب�صكل هائل بالبنى �لتحتية 

�الإجمايل )وفق  �ملحلي  �لناجت  �لفرد من  فاإن معدل دخل  �لنهو�ص. ومع ذلك  وباإمكانات 

بن�صبة   2013-2008 �لفرتة  يف  ز�د  �لقطاع  يف  �لفل�صطيني(  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز 

35.2%، كما �أن ن�صيب قطاع غزة من �لناجت �ملحلي �الإجمايل لل�صلطة يف �ل�صفة و�لقطاع 

ز�د يف �لفرتة نف�صها من 24.3% �إىل 27.1%. هذ� مع مالحظة �أن �ل�صلطة يف ر�م �هلل تلقت 

مليون   7,924.5 بقيمة   )2013-2008( �لفرتة  هذه  خالل  خارجية  ومنح  م�صاعد�ت 

“�إ�رش�ئيل”  �ل�صفة يف  �أبناء  �ألف عامل من   100 دوالر، وكذلك مع مالحظة وجود نحو 

�أ�صكال  �أن قطاع غزة، بالرغم من كل  �إىل  و�مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية. كما جتدر �الإ�صارة 

و�صبه   ،%97 بن�صبة  �خل�رشو�ت  من  ذ�تي  �كتفاء  حتقيق  من  متكن  و�حل�صار،  �ملعاناة 

.
�كتفاء ذ�تي من �لفو�كه بن�صبة 29%80

على  كبري  ب�صكل  �عتمدت  �أنها  �لقطاع  يف  �الأعمال  ت�صيري  حكومة  مو�زنة  وتظهر 

جممل  من   %64.3 �مل�صاعد�ت  هذه  ن�صبة  بلغت   2010 �صنة  ففي  �خلارجية،  �مل�صاعد�ت 

�الإير�د�ت، غري �أنها �نخف�صت �إىل ما ن�صبته 22.7% �صنة 2012؛ ثم عادت ن�صبة �مل�صاعد�ت 

القد�س العربي، 2014/4/22.  29
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يف  مزمناً  عجز�ً  تعاين  حكومة هنية  وظلّت   .%34.2 �إىل  لت�صل   2013 �صنة  �الرتفاع  �إىل 

مو�زنتها بلغ 55.7% مثالً يف �صنة 2012 من جممل �إير�د�تها. وي�صري �جلدول �لتايل �إىل 

�ملالية �لعامة حلكومة ت�صيري �الأعمال يف قطاع غزة خالل �لفرتة 2013-2010:

جدول رقم )11(: العمليات املالية حلكومة ت�شيري الأعمال يف قطاع غزة 2013-2010 

30
)باملليون دولر(

2010201120122013ال�شنة

232.2254.5286304جمموع الإيرادات والتمويل اخلارجي

83187.5221200- �الإير�د�ت �ملحلية �لفعلية

149.26765104- �لتمويل �خلارجي �لفعلي

297.3388445.3463.7جمموع النفقات العامة

228.7297.5340365- �لرو�تب و�الأجور

21.624.54040- �لنفقات �لت�صغيلية

45.253.46051- �لنفقات �لتحويلية

1.895.37.7- �لنفقات �لر�أ�صمالية و�لتطويرية

--3.6-- نفقات من �صنو�ت �صابقة

-159.7-159.3-133.5-65.1العجز الفعلي

و�نظر  2011/3/31؛   ”،2011 �ملالية  لل�صنة  �لعامة  �ملو�زنة  قانون  م�رشوع  يقر  �لت�رشيعي  “�ملجل�ص  �نظر:   30

يف:  ،2012/4/5 الربملان،   ”،2012 �ملالية  لل�صنة  �لعامة  �ملو�زنة  قانون  م�رشوع  يقر  �لت�رشيعي  “�ملجل�ص 
http://www.plc.gov.ps/img/Magazine/pdf_file/ea0af971-5f3b-46ad-8de9-aa6ac4371242.pdf؛ 
و�نظر: “�ملجل�ص �لت�رشيعي يقر م�رشوع قانون �ملو�زنة �لعامة لل�صنة �ملالية 2013،” الربملان، 2013/1/10، 

يف: http://www.plc.gov.ps/img/Magazine/pdf_file/cabf1cbf-e821-4086-b0f2-6463860579d1.pdf؛

الربملان،   ”،2014 �ملالية  لل�صنة  �لعامة  �ملو�زنة  قانون  م�رشوع  باالإجماع  يقر  �لت�رشيعي  “�ملجل�ص  و�نظر: 

2014/1/2، يف:
http://www.plc.gov.ps/img/Magazine/pdf_file/cb62d9e3-a5cf-4eab-a6bf-6d107fbcaaec.pdf
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العمليات املالية حلكومة ت�شيري الأعمال يف قطاع غزة 2010-2013 )باملليون دولر(

�شابعًا: العمل والبطالة والفقر:

�لر�غبني  و�ملتعطلني  فعالً،  �لعاملني  ت�صمل  )�لتي  �لعاملة  �لقوى  جمموع  بلغ 

�صنة  �ألفاً   513 نحو  و�لقطاع(  )�ل�صفة  �ل�صلطة  مناطق  يف  عنه(  و�لباحثني  �لعمل  يف 

مقد�رها  زيادة  بن�صبة   ،2013 �صنة  �صخ�ص  مليون   1.155 �إىل  �لعدد  و�رتفع   ،1995

1995، حيث  �ألفاً �صنة   358 125.1%. وبلغ جمموع �لقوى �لعاملة يف �ل�صفة �لغربية 

�أن ن�صبتها  �أي  112%؛  2013، بن�صبة زيادة مقد�رها  �صنة  �ألفاً   759 �إىل  �رتفع عددها 

�إىل   %69.8 من   2013-1995 �لفرتة  خالل  �نخف�صت  �لعاملة  للقوى  �لكلي  �لعدد  �إىل 

حيث   ،1995 �صنة  �ألفاً   155 �لعاملة  �لقوى  جمموع  فبلغ  غزة  قطاع  يف  �أما   .%65.7

155.5%، �أي �أن ن�صبتها  2013 بن�صبة زيادة مقد�رها  396 �ألفاً �صنة  �رتفع عددها �إىل 

�إىل   %30.2 من   2013-1995 �لفرتة  خالل  �رتفعت  �لعاملة  للقوى  �لكلي  �لعدد  �إىل 

34.3%. ويدل ذلك على �أن �لزيادة �ل�صكانية �الأعلى وترية يف قطاع غزة قد �نعك�صت 

�أعباء  �ألقى  ما  وهذ�  �لغربية.  بال�صفة  مقارنة  لديه  �لعاملة  �لقوى  حجم  تز�يد  على 

و�حل�صار  �ملو�رد  وقلة  �مل�صاحة  ب�صيق  �ملثقل  �لقطاع،  يف  و�لبطالة  �لعمل  على  �أكب 

�الإ�رش�ئيلية. �لعدو�نية  و�حلروب 
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حّل  على  عاماً  ع�رشين  مدة  مبهامها  وقيامها  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �إن�صاء  يوؤثر  مل 

م�صكلة �لبطالة، و��صتيعاب �الأعد�د �ملتز�يدة من �ل�صباب �لذين ينتقلون �إىل �صوق �لعمل. 

مناطق  يف  �لبطالة  ن�صبة  كانت  حيث  �صلبياً،  عاماً  مدلوالً  يعطي  �لعام  �ملوؤ�رش  �إن  بل 

وطو�ل   .2013 �صنة   %23.4 وبلغت   ،1995 �صنة   %18.2 و�لقطاع(  )�ل�صفة  �ل�صلطة 

يف  للبطالة  �لعامة  �لن�صبة  تنخف�ص  مل   ،)2013-1995( �الإح�صائيات  تغطيها  عاماً   19

مناطق �ل�صلطة عن �لن�صبة �لتي بد�أت بها �إال يف ثالث �صنو�ت )1998-2000(؛ وينطبق 

خذت لوحدها. �أما يف قطاع غزة فانخف�صت ن�صبة 
ُ
�الأمر نف�صه على �ل�صفة �لغربية �إذ� �أ

 ،2000-1997 �لفرتة  هي  فقط  �صنو�ت  خم�ص  يف  بها  بد�أ  �لتي  �لن�صبة  عن  فيه  �لبطالة 

.2003 و�صنة 

�ل�صلطة بلغت ذروتها يف �صنة  �لعامة للبطالة يف مناطق  �لن�صبة  �أن  وُتظهر �ملوؤ�رش�ت 

�إىل  تدنت  عندما   1999 �صنة  يف  كانت  لها  ن�صبة  �أدنى  و�أن   ،%31.2 بلغت  عندما   2002

11.8%. وهو ما ينطبق على �ل�صفة �لغربية �لتي بلغت �لبطالة فيها ذروتها �صنة 2002 

ويف   .%9.5 بلغت  عندما   1999 �صنة  ن�صبها  الأدنى  و�نخف�صت   ،%28.2 بلغت  عندما 

�ملقابل فاإن �أعلى ن�صبة بطالة يف قطاع غزة كانت �صنة 2008 عندما و�صلت �إىل %40.6، 

�أن  16.9%. ومن �لو��صح  1999 عندما بلغت  و�نخف�صت الأدنى ن�صبها يف �لقطاع �صنة 

�لتاأثري �الأق�صى على �لعمالة يف �ل�صفة كان يف �أثناء �نتفا�صة �الأق�صى؛ �أما �لتاأثري �الأق�صى 

�لقطاع فكان ب�صبب �حل�صار �الإ�رش�ئيلي �خلانق و�لعدو�ن �ملدمر عليه خ�صو�صاً  على 

�الأق�صى.  �نتفا�صة  �أثناء  يف  �لقا�صية  معاناته  �إىل  باالإ�صافة  هذ�،   .2009/2008 �لفرتة  يف 

وهو ما يوؤكد �أن �ملمار�صات و�لعقوبات و�العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية تلعب دور�ً جوهرياً يف 

م�صكلة �لبطالة �لفل�صطينية. و�جلدول �لتايل يبني حجم �لقوى �لعاملة يف مناطق �ل�صلطة 

ون�صب �لبطالة يف �لفرتة 2013-1995:
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جدول رقم )12(: توزيع الأفراد من �شّن 15 عاماً فاأكرث يف ال�شلطة الفل�شطينية ح�شب 

31
القوى العاملة والبطالة 1995–2013 )بالألف(

ال�شنة

ال�شلطة الفل�شطينيةقطاع غزةال�شفة الغربية

القوى 

العاملة

العمالة 

الفعلية )تامة 

وحمدودة(

ن�شبة 

البطالة 

)%(

القوى 

العاملة

العمالة 

الفعلية )تامة 

وحمدودة(

ن�شبة 

البطالة 

)%(

القوى 

العاملة

العمالة 

الفعلية )تامة 

وحمدودة(

ن�شبة 

البطالة 

)%(

199535830813.915510929.451341718.2

199639231519.616911432.556142923.8

199742635217.317612926.860248120.3

199845240011.518814920.964054914.4

19994624189.520517016.966758811.8

200046040412.220716818.966757214.3

200145035321.61921273464248025.3

200245032328.220712937.965745231.2

200348737123.723516629.172253725.5

200451339622.823915535.375255126.8

200553842820.425117530.378960323.5

200657546718.825916934.883463623.7

200759648917.928620129.788269021.7

200860948919.729917840.690866726.6

200964352917.830818938.695171824.5

201066555117.231119337.897674423.7

201171859417.334124328.71,05983720.9

201274360219371256311,11485823

201375961818.639626732.61,15588523.4

 2012 م�شح القوى العاملة الفل�شطينية: التقرير ال�شنوي  �لفل�صطيني،  �نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء   31

http://www.pcbs.gov.ps/ يف:   ،)2013 �أبريل  ني�صان/  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �هلل:  )ر�م 

م�شح  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  و�نظر:  Portals/_PCBS/Downloads/book1972.pdf؛ 
�لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �هلل:  )ر�م   2013 ال�شنوي  التقرير  الفل�شطينية:  العاملة  القوى 

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/Book2049.pdf :ني�صان/ �أبريل 2014(، يف
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ن�شبة البطالة لالأفراد من �شّن 15 عاماً فاأكرث يف ال�شلطة الفل�شطينية 1995–2013 )%(

ومن جهة �أخرى، فاإن “�إ�رش�ئيل” ت�صتفيد من جانب من �لعمالة �لفل�صطينية، وت�صتغل 

�لفل�صطيني  �الإن�صان  حاجة  لت�صتغل  بها  ت�صببت  �لتي  و�لبطالة،  و�لفقر  �لبوؤ�ص  �أو�صاع 

لي�صد رمق عي�صه. ويف �لوقت نف�صه، فاإن �لعمال �لفل�صطينيني يجدون يف �لعمل مع �جلانب 

م�صتوى  يف  �لفروق  من  ولال�صتفادة  �لبطالة،  معاناة  من  للخروج  فر�صة  �الإ�رش�ئيلي 

�ملعي�صة للح�صول على عائد �أف�صل لعملهم. �أما �جلانب �الإ�رش�ئيلي في�صتفيد من �لعمالة 

�الإ�رش�ئيليني  �لعمل  �أرباب  يلتزم  ال  �الأحيان  معظم  ويف  رخي�صة،  كعمالة  �لفل�صطينية 

�أ�ص�ص �ملياومة، ويتم طرد �لعامل  �أحيان كثرية على  بحقوق �لعمال، حيث يتّم �لعمل يف 

متى �صاء ربُّ �لعمل، ودومنا �أتعاب �أو نهاية خدمة �أو عالج �الإ�صابات �لناجتة عن �لعمل، 

باالإ�صافة �إىل �إعطاء �أجور �أقل بكثري مما ُيعطى لنظر�ئهم �الإ�رش�ئيليني.

67,600 عامل فل�صطيني لدى �جلانب �الإ�رش�ئيلي بن�صبة  1995 كان هناك  ويف �صنة 

�إىل  و�صل  عندما   1999 �صنة  ذروته  و�صل  رقم  وهو  �لعاملني؛  جمموع  من   %16.2

134,700 عامل بن�صبة 22.9% من جمموع �لعاملني. غري �أن ظروف �النتفا�صة خّففت 

بلغته  عدد  �أقل  �إىل  و�صلت  حيث  �الإ�رش�ئيلي،  �جلانب  لدى  �لعاملني  �أعد�د  من  ب�رشعة 

الأعد�د  ن�صبة  �أقل  �أن  غري  �لعاملني.  جمموع  من   %9.3 بن�صبة   2002 �صنة  �ألفاً   42 وهو 

�لعاملني لدى �الإ�رش�ئيليني كانت يف �صنة 2004 عندما بلغت 8% و�إن كان جمموع �لعمال 

�لعمال  �عتماد  ن�صبة  فاإن  عام،  وب�صكل   .2002 �صنة  يف  نظريه  من  �ألفاً(   44( قليالً  �أكب 

�لفل�صطينيني على �لعمل يف “�إ�رش�ئيل” قد خفّت يف �أثناء �نتفا�صة �الأق�صى، ولعل ذلك مثّل 
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�ألقى �أعباء جديدة  فر�صة لالنفكاك ولو جزئياً عن �القت�صاد �الإ�رش�ئيلي؛ غري �أنه عملياً 

على �ل�صلطة �لتي ��صطرت لتوظيف �الآالف من �لعمال يف وز�ر�تها وموؤ�ص�صاتها، بينما 

يف  �لتحتية  و�لبنى  لالقت�صاد  �ملنهجي  �الإ�رش�ئيلي  �لتدمري  ب�صبب  معاناتها  تزد�د  كانت 

�أثناء �النتفا�صة، وب�صبب عدم حتويل “�إ�رش�ئيل” ملعظم �إير�د�ت �ل�رش�ئب �لتي جتبيها 

حل�صاب �ل�صلطة. كما ت�صببت عملية �لتوظيف مبزيد من �لرتهل و�لبطالة �ملقنّعة يف �أجهزة 

�ل�صلطة.

�ل�صفة  من  ياأتون  �الإ�رش�ئيلي  �جلانب  لدى  �لعاملني  معظم  �أن  �إىل  �الإ�صارة  وجتدر 

�لغربية، وعلى مدى 19 عاماً )1995-2013( كان معدلهم �ل�صنوي هو 69 �ألف عامل. �أما 

�لعاملون من قطاع غزة فقد “��صتفادو�” ب�صكل �أقل بكثري من �صوق �لعمل �الإ�رش�ئيلي؛ 

م�صاركتهم  �أخذت  ثم  �الأق�صى،  �نتفا�صة  �صبقت  �لتي  �لفرتة  يف  خ�صو�صاً  ذلك  وكان 

�ملعدل  بلغ  وقد   .2006 �صنة  مطلع  منذ  متاماً  توقفت  �أن  �إىل  �رشيع  ب�صكل  بالت�صاوؤل 

 5,900 نحو   )2013-1995( �لفرتة  يف  غزة  قطاع  من  �لقادمني  �لعمال  لهوؤالء  �ل�صنوي 

عامل. �أي �أن معدل �إ�صهام قطاع غزة يف �لعمل لدى �جلانب �الإ�رش�ئيلي مل تزد ن�صبته عن 

7.9% مقابل 92.1% من �ل�صفة �لغربية.

يف  للعمل  �أف�صل  بيئة  عن  �حلديث  عند  �حلذر  بعني  ننظر  �أن  يجب  �أخرى،  وبعبارة 

�ل�صفة �أو عن جناح �ل�صلطة يف ر�م �هلل مقارنة بال�صلطة يف غزة يف عالج م�صكلة �لبطالة. �إذ 

لو مّت حتييد ن�صب �لعمالة لدى �جلانب �الإ�رش�ئيلي من كال �ملنطقتني )�ل�صفة و�لقطاع(، 

بيئة  وجود  من  بالرغم  �لطرفني،  بني  مت�صابهة  تكون  تكاد  �لبطالة  ن�صبة  �أن  الت�صح 

الإ�صهام  �لكبري  �ل�صلبي  �النعكا�ص  جانباً  و�صعنا  �إذ�  هذ�،  �لقطاع.  يف  �أ�صعب  وظروف 

�لعمال �لفل�صطينيني يف بناء �القت�صاد �الإ�رش�ئيلي على �لفل�صطينيني �أنف�صهم مبا يف ذلك 

�ل�صلطة  �لغربية، حتت �صمع  �ل�صفة  �الإ�رش�ئيلية يف  �مل�صتعمر�ت  �إ�صهام بع�صهم يف بناء 

وب�رشها. ويظهر �جلدول �لتايل �أعد�د �لعاملني �لفل�صطينيني عند �جلانب �الإ�رش�ئيلي يف 

�لفرتة 2013-1995:
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جدول رقم )13(: اأعداد العاملني الفل�شطينيني يف “اإ�رشائيل” وامل�شتعمرات 

32
1995–2013 )بالألف(

ال�شنة

ال�شلطة الفل�شطينيةقطاع غزةال�شفة الغربية

الن�شبة )%(العددالن�شبة )%(العددالن�شبة )%(العدد

199562.220.23.63.367.616.2

199652.316.69.28.160.514.1

199768.619.514.21182.317.1

1998962424.116.2119.121.7

1999108.325.926.715.7134.722.9

200086.521.421.212.6107.518.8

200157.916.42.31.86012.5

200238.8123.22.5429.3

200341.611.25.13.146.78.7

200442.410.71.71.144.18

200555.212.90.70.456.19.3

200654.611.70054.78.6

200761.112.50061.48.9

200867.513.80067.410.1

200973.513.90073.210.2

201078.214.20078.110.5

201183.2140083.710

201283.113.80083.29.7

201399.516.90099.111.2

�ملركزي  �لتي وفرها �جلهاز  �لن�صب  بناء على  “�إ�رش�ئيل” و�مل�صتعمر�ت  �لعاملني يف  مالحظة: متّ �حت�صاب عدد 

لالإح�صاء �لفل�صطيني.

�نظر: املراجع نف�شها.  32
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ن�شبة العاملني الفل�شطينيني يف “اإ�رشائيل” وامل�شتعمرات 1995–2013 )%(

الفقر:

�ل�صلطة  مناطق  يف  �لفقر  م�صكلة  عالج  يف  ُيذكر  حت�صناً  �ملتوفرة  �ملوؤ�رش�ت  ُتظهر  ال 

�الإجمايل  بالناجت  مرتبطة  �أخرى  معطيات  باآخر  �أو  ب�صكل  عك�صته  ما  وهو  �لفل�صطينية. 

ودخل �لفرد ون�صب �لبطالة. وُتظهر �الإح�صائيات �أن معدل �لفقر على م�صتوى �الأ�رش يف 

 ،2007 34.5% �صنة  1996، و�زد�د �صوء�ً لي�صل �إىل  23.6% �صنة  �ل�صفة و�لقطاع كان 

�نتفا�صة  �لقمعية يف مو�جهة  �الإ�رش�ئيلية  �الإجر�ء�ت  �لفل�صطينيني من  وذلك بعد معاناة 

�الأق�صى، و�إجر�ء�تها �لتالية كذلك من خنق وح�صار، يف حماولة �إ�صقاط و�إف�صال �حلكومة 

.
33

�لتي تقودها حما�ص

�ل�صنو�ت  يف  �لرت�جع  بع�ص  �صهدت  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفقر  ن�صبة  �أن  �ملالحظ  ومن 

�إىل   %16.2 من   1998-1996 �لفرتة  يف  فانخف�صت  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  حلكم  �الأوىل 

14.5%. �أما يف قطاع غزة، �ملثقل �أ�صا�صاً بفقره، ف�صهدت �لن�صبة �أي�صاً بع�ص �لرت�جع يف 

�لفرتة نف�صها، حيث �نخف�صت من 41.9% �إىل 33%. غري �أن �لو�صع تدهور يف �ل�صنو�ت 

.
�لتالية فو�صلت ن�صبة �لفقر �صنة 2007 يف �ل�صفة �إىل 23.6% ويف �لقطاع �إىل 34%55.7

 ،2012-1994 فل�صطني،  يف  لالألفية  �الإمنائية  �الأهد�ف  موؤ�رش�ت  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز   33

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/MDGsPal_2013_Arabic.pdf :2013/10/10، يف

�ملرجع نف�صه.  34
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وقد �ختلفت طريقة �حت�صاب ن�صبة �لفقر يف �ل�صنو�ت �لتالية، حيث �أ�صبحت حُتت�صب 

على م�صتوى �الأفر�د ولي�ص على م�صتوى �الأ�رش. ومع ذلك فاإن ن�صبة �لفقر ظلّت مرتفعة، 

بن�صبة  �لغربية  �ل�صفة  على  موزعة   ،%25.8 �ل�صلطة  مناطق  يف   2011 �صنة  بلغت  حيث 

17.8% وعلى قطاع غزة بن�صبة %38.8.

ومن �جلدير بالذكر �أن تقارير �أخرى ترفع ن�صب �لفقر بدرجة كبرية، خ�صو�صاً يف 

قطاع غزة. ولعل ذلك يعود �إىل �لطرق و�الأ�صاليب �لتي يتم من خاللها �حت�صاب ن�صبة 

 2007 ل�صنة  �لفل�صطينية  �الأ�رشة  و��صتهالك  �إنفاق  م�صح  بيانات  �أ�صارت  فقد  �لفقر. 

مناطق  يف   %57.3 بلغ  �لدخل،  الأمناط  وفقاً  �لفل�صطينية  �الأ�رش  بني  �لفقر  معدل  �أن  �إىل 

 .
35

غزة قطاع  يف  لالأ�رش  و%76.9  �لغربية،  �ل�صفة  يف  لالأ�رش   %47.2 بو�قع  �ل�صلطة؛ 

كما �أعطت تقارير �أخرى ن�صباً متفاوتة عن �لفقر يف قطاع غزة �صنة 2009 تر�وحت بني 

.
80% و36%90

ثامنًا: النـاجت املحـلي االإجمـايل للقطـاعني ال�شنـاعي

        والزراعي:

ت�صري �ملعطيات �إىل �أن �لناجت �ملحلي �الإجمايل �ل�صناعي �صهد تعرث�ً يف م�صريته طو�ل 

�ملعوق  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  ظّل  حيث  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �إد�رة  من  عاماً  ع�رشين 

�لرئي�صي للنمو و�لتطور �ل�صناعي. ويبدو ذلك و��صحاً من �ملمار�صات �الإ�رش�ئيلية �لتي 

يظهر  كما  للحكومة.  حما�ص  �إد�رة  �أثناء  ويف  �النتفا�صة  �أثناء  يف  �ل�صناعي  �لنمو  عوقت 

يف تدمري �لبنى �لتحتية و�ملر�فق �ل�صناعية، ويف �لتحكم يف �لرت�خي�ص ويف �لت�صويق ويف 

�الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  تطور  �لتايل  �جلدول  ويظهر  وغريها.  �الإنتاج  م�صتلزمات  توفري 

للقطاع �ل�صناعي خالل �لفرتة 2013-1994:

�جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، �الإح�صاء �لفل�صطيني ي�صدر بياناً �صحفياً ع�صية يوم �لطفل �لعاملي،   35

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/child_int_day_A.pdf :2009/11/19، �نظر

�نظر: اخلليج، 2009/2/25؛ ووفا، 2009/9/17؛ و�نظر:  36

 Site of United Nations Information System on the Question of Palestine (UNISPAL), 9/9/2009,
http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/F04E5003379702F88525762C006A1233

وحم�صن  374؛  �ص   ،2007 ل�شنة  الفل�شطيني  ال�شرتاتيجي  التقرير  �صالح،  حممد  حم�صن  �أي�صاً:  و�نظر 

حممد �صالح )حمرر(، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2008 )بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات 

و�ال�صت�صار�ت، 2009(، �ص 322.
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جدول رقم )14(: الناجت املحلي الإجمايل للقطاع ال�شناعي لل�شلطة الفل�شطينية 

37
1994–2013 بالأ�شعار الثابتة* )باملليون دولر(

1994199519961997199819992000ال�شنة

705.9702.8592.1607.5671.5659.3591.5القيمة

–10.3–1.8+10.5+2.6–15.8–0.4–معدل النمو اأو الرتاجع ال�شنوي )%(

2001200220032004200520062007ال�شنة

673.9572.4696.9707.6831.8643.6710.2القيمة

+10.3–22.6+17.6+1.5+21.8–15.1+13.9معدل النمو اأو الرتاجع ال�شنوي )%(

2013**20082009201020112012ال�شنة

894.5925.9956.6963.31,091.61,171.1القيمة

+7.3+13.3+0.7+3.3+3.5+26معدل النمو اأو الرتاجع ال�شنوي )%(

* �صنة �الأ�صا�ص 2004.
** تقدير�ت �أولية.

الناجت املحلي الإجمايل للقطاع ال�شناعي لل�شلطة الفل�شطينية 1994–2013 

بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(

القومية  احل�شابات  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �نظر:   ،2012-1994 لل�صنو�ت  بالن�صبة   37

بالأ�شعار اجلارية والثابتة 2012-1994. 

وبالن�صبة ل�صنة 2013، �نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، التقرير ال�شحفي للتقديرات الأولية 

للح�شابات القومية الربعية )الربع الثاين 2014(.
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�لذي  �ل�صناعي  �لقطاع  على  ينطبق  ما  �لزر�عي  �لقطاع  على  عام،  ب�صكل  وينطبق، 

عانى من �الإجر�ء�ت �لتع�صفية �الإ�رش�ئيلية مب�صادرة معظم م�صادر �ملياه، ومب�صادرة 

�أر��صيهم  ��صتغالل  من  �لفالحني  ومبنع  �لزر�عية،  �الأر��صي  من  و��صعة  م�صاحات 

�لزر�عية،  �ملناطق  �إىل  �مل�صتعمر�ت  من  و�مللوثة  �لعادمة  �ملو�د  وب�صّخ  �ملنا�صب،  بال�صكل 

مع  و�ملو�جهات  �النتفا�صة  �أثناء  يف  للمزروعات  �لتدمريية  �لعقابية  وباالإجر�ء�ت 

�الحتالل، ويف �عتد�ء�ت �مل�صتوطنني �ل�صهاينة على �ملزروعات و�ملز�رعني، ويف �الأ�رش�ر 

�لهائلة �لتي تت�صبب بها �حلو�جز و�جلد�ر �لعن�رشي �لعازل على قطاع �لزر�عة.

�لقطاعني  جتاه  �مل�صوؤولية  من  ن�صيبها  تتحمل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  فاإن  ذلك  ومع 

�ل�صناعي و�لزر�عي، وجتاه توفري مقومات �ل�صمود و�لنمو لهما. و�جلدول �لتايل يظهر 

�لناجت �ملحلي �الإجمايل للقطاع �لزر�عي خالل �لفرتة 2013-1994:

جدول رقم )15(: الناجت املحلي الإجمايل الزراعي لل�شلطة الفل�شطينية 1994–2013 

38
بالأ�شعار الثابتة* )باملليون دولر(

1994199519961997199819992000ال�شنة

361.2372.8435.3385430.8422356.1القيمة

–15.6–2+11.9–11.6+16.8+3.2–معدل النمو اأو الرتاجع ال�شنوي )%(

2001200220032004200520062007ال�شنة

297.1244.7276.3300236.1240.4299.6القيمة

+24.6+1.8–21.3+8.6+12.9–17.6–16.6معدل النمو اأو الرتاجع ال�شنوي )%(

2013**20082009201020112012ال�شنة

336.9347.5332.9408.7339.1308.3القيمة

–9.1–17+22.8–4.2+3.1+12.4معدل النمو اأو الرتاجع ال�شنوي )%(

* �صنة �الأ�صا�ص 2004.
** تقدير�ت �أولية.

�نظر: املراجع نف�شها.  38
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ال�سلطة الفل�سطينية

الناجت املحلي الإجمايل الزراعي لل�شلطة الفل�شطينية 1994–2013 بالأ�شعار الثابتة 

)باملليون دولر(

تا�شعًا: التبادل التجاري:

ُتعدُّ مناطق �ل�صلطة �لفل�صطينية من �أكرث �ملناطق �عتماد�ً على �ال�صتري�د. فباالإ�صافة �إىل 

�صّح �لعديد من �مل�صادر �الأولية، فاإن �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية تعمد �إىل تخفيف �لقيود على 

�ال�صتري�د، ما عد� �ل�صلع �الإنتاجية �لتي يكن �أن تنه�ص باقت�صاد �ل�صلطة. كما تفر�ص 

�ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية �لكثري من �لعر�قيل على عمليات �الإنتاج و�لت�صدير. وبالتايل فقد 

ن�صوئها.  على  عاماً  ع�رشين  طو�ل  �لتجاري  ميز�نها  يف  مزمن  عجز  من  �ل�صلطة  عانت 

وُتظهر �ملوؤ�رش�ت �أن حجم �لتبادل �لتجاري لل�صلطة �رتفع من نحو 2,052 مليون دوالر 

�صنة 1995 �إىل نحو 6,065 مليون دوالر �صنة 2013 بزيادة مقد�رها 195.6%. وقد ظّل 

تطور حجم �ل�صادر�ت �صئيالً مقارنة بزيادة حجم �لو�رد�ت. فبالرغم من �أن �ل�صادر�ت 

�أن  �إال  2013؛  901 مليون دوالر �صنة  �إىل نحو   1995 394 مليون دوالر �صنة  ز�دت من 

حجم �لو�رد�ت قد قفز من 1,658 مليون دوالر �صنة 1995 �إىل 5,164 مليون دوالر �صنة 

2013. �أي �أن �لعجز �ل�صنوي �رتفع من 1,264 مليون دوالر �صنة 1995 �إىل 4,263 مليون 

2013؛ وهو ما يعني �أن على �ل�صلطة �أن تعمل �لكثري الإعادة توجيه �مليز�ن  دوالر �صنة 

�لتجاري ب�صكل �إيجابي، وكبح �لعجز. و�جلدول �لتايل يو�صح �مليز�ن �لتجاري �ل�صلعي 

لل�صلطة خالل �لفرتة 2013-1995:
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 2013–1995 جدول رقم )16(: امليزان التجاري ال�شلعي لل�شلطة الفل�شطينية 

39
)باملليون دولر(

العجزالوارداتال�شادراتالتبادل التجاريال�شنة

19952,052.4394.21,658.21,264–

19962,355.5339.52,016.11,676.6–

19972,621382.42,238.61,856.1–

19982,769.9394.82,375.11,980.3–

19993,379.4372.13,007.22,635.1–

20002,783.7400.92,382.81,982–

20012,324290.32,033.61,743.3–

20021,756.5240.91,515.61,274.7–

20032,079.9279.71,800.31,520.6–

20042,685.9312.72,373.22,060.6–

20053,003335.42,667.62,332.1–

20063,125.4366.72,758.72,392–

*20073,7975133,2842,771.1–

20084,024.6558.43,466.22,907.7–

20094,119.1518.43,600.83,082.4–

20104,534575.53,958.53,383–

*20115,119.3745.74,373.63,628–

20125,479.7782.44,697.43,915–

20136,064.5900.65,163.94,263.3–

* بيانات منقحة.

�نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، اإح�شاءات التجارة اخلارجية املر�شودة لل�شلع واخلدمات،   39

2013: نتائج اأ�شا�شية )ر�م �هلل: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، �آب/ �أغ�صط�ص 2014(، يف:
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book2070.pdf
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ال�سلطة الفل�سطينية

امليزان التجاري ال�شلعي لل�شلطة الفل�شطينية 1995–2013 )باملليون دولر(

ن�صيب  ياأخذ  “�إ�رش�ئيل”  مع  لل�صلطة  �لتجاري  �لتبادل  �أن  �إىل  �الإح�صاء�ت  وت�صري 

يف  جنح  �الإ�رش�ئيلي  �لطرف  و�أن  وت�صدير�ً؛  ��صتري�د�ً  �خلارجية  جتارتها  من  �الأ�صد 

�ل�صلطة  حكم  طو�ل  �ل�صيطرة  د�ئرة  حتت  �إبقائه  ويف  به،  �لفل�صطيني  �القت�صاد  �إحلاق 

�لفل�صطينية، و�أن �ل�صلطة مل تقم مبا يكفي للم�صي يف فّك عالقتها و�رتهانها لالقت�صاد 

تاأتي من  �لفل�صطينية ظلّت  �لو�رد�ت  70% من  �أكرث من  فاإن  �الإ�رش�ئيلي. وب�صكل عام، 

�إىل  تذهب  ظلّت  �لفل�صطينية  �ل�صادر�ت  من   %80 من  �أكرث  �أن  كما  �الإ�رش�ئيلي،  �جلانب 

�جلانب �الإ�رش�ئيلي. وهو ما ي�صري �إىل هيمنة طاغية لالقت�صاد �الإ�رش�ئيلي على �القت�صاد 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  بني  �لتجاري  �لتبادل  �إىل  ي�صري  �لتايل  و�جلدول  �لفل�صطيني. 

و“�إ�رش�ئيل” خالل �لفرتة 2013-1995:
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املوؤ�شرات االقت�شادية لل�شلطة الفل�شطينية 1994–2013

جدول رقم )17(: التبادل التجاري وال�شادرات والواردات ال�شلعية لل�شلطة الفل�شطينية 

40
مع “اإ�رشائيل” 1995–2013 )باملليون دولر(

ال�شنة

الوارداتال�شادراتالتبادل التجاري

املبلغ

الن�شبة من 

املجموع 

الكلي للتبادل 

التجاري )%(

املبلغ

الن�شبة من 

املجموع الكلي 

لل�شادرات )%(

املبلغ

الن�شبة من 

املجموع الكلي 

للواردات )%(

19951,824.488.936492.31,460.488.1

19962,062.487.6319.2941,743.286.5

19972,210.784.3358.493.71,852.482.7

19982,212.679.9379.596.11,833.177.2

19992,214.165.5360.596.91,853.661.6

20002,109.275.8369.792.21,739.573

20011,624.669.9273941,351.666.5

20021,333.575.9216.389.81,117.173.7

20031,565.675.325691.51,309.672.7

20042,02975.5281.189.91,747.973.7

20052,164.372.1290.686.61,873.770.2

20062,328.774.5326.689.12,002.272.6

20072,898.176.3455.288.72,442.974.4

20083,294.381.9499.489.42,794.880.6

20093,104.675.4453.587.52,651.173.6

20103,361.774.1488.484.92,873.372.6

20113,734.973643.986.33,09170.7

20123,99072.8639.281.73,350.871.3

20134,481.273.9786.487.33,694.871.6

�نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، �إح�صاء�ت �لتجارة �خلارجية، يف:  40

http://www.pcbs.gov.ps/pcbs_2012/Publications_AR.aspx
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ال�سلطة الفل�سطينية

التبادل التجاري وال�شادرات والواردات ال�شلعية لل�شلطة الفل�شطينية مع “اإ�رشائيل” 

1995–2013 )باملليون دولر(

بع�ص  �أن  نالحظ  �لعامل،  دول  باقي  مع  لل�صلطة  �لتجاري  �لتبادل  ��صتقر�ء  وعند 

�ملا�صية.  �ل�صنو�ت  مدى  على  �ل�صلطة  مع  �رش�كتها  طورت  و�الإ�صالمية  �لعربية  �لدول 

 1995 �صنة  4.3 ماليني دوالر  �لتجاري من نحو  تبادلها  تطوير  تركيا من  وقد متكنت 

“�إ�رش�ئيل”،  �أكب �رشيك جتاري بعد  2013 لت�صبح ثاين  292.2 مليون دوالر �صنة  �إىل 

146.9 مليون دوالر،  2013 بتبادل جتاري مقد�ره  �لر�بع �صنة  و�حتلت �الأردن �ملركز 

بينما �حتلت �ل�صعودية �ملركز �لثامن يف �ل�صنة نف�صها مببلغ 52.4 مليون دوالر، �أما م�رش 

فكانت يف �ملركز �لـ 11 يف �ل�صنة نف�صها مببلغ 43.7 مليون دوالر. وت�صتفيد كل من تركيا 

“�إ�رش�ئيل” يف ت�صهيل تبادلها �لتجاري  و�الأردن وم�رش من وجود عالقات ر�صمية مع 

مع �ل�صلطة.

طورت  �لتي  �ل�صني  فتت�صدره  �الأجنبية  �لدول  مع  لل�صلطة  �لتجاري  �لتبادل  �أما 

تبادلها �لتجاري من 9.5 ماليني دوالر �صنة 1995 �إىل 236.6 مليون دوالر �صنة 2013، 

�إيطاليا  ثم   ،2013 �صنة  دوالر  مليون   125.9 بلغ  جتاري  تبادل  بحجم  �أملانيا  تليها 

62.3 مليون دوالر لل�صنة نف�صها، ثم �إ�صبانيا وفرن�صا و�لواليات �ملتحدة وكوريا  مببلغ 

�جلنوبية و�ل�صويد وبريطانيا.
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وترتكز �أهم و�رد�ت �ل�صلطة �لفل�صطينية يف زيت �لوقود و�لغاز و�الإ�صمنت، �أما �أهم 

. ويلخ�ص �جلدول �لتايل �لتبادل 
41

�صادر�ت �ل�صلطة فهي �أحجار �لبناء و�الأع�صاب �لطبية

�لفرتة  �صنو�ت خمتارة، على مدى  �لفل�صطينية مع دول خمتارة، ويف  لل�صلطة  �لتجاري 

 :2013-1995

جدول رقم )18(: التبادل التجاري لل�شلطة الفل�شطينية مع دول خمتارة – �شنوات 

42
خمتارة )باملليون دولر(

1995200020052010201120122013ال�شنة

1,824.42,109.22,164.33,361.73,734.93,9904,481.2“اإ�رشائيل”

4.366.4121.9179.6215.1234292.2تركيا

9.589.3111.3181.3194.1197.3236.6ال�شني

32.932.752.698.6128.9157146.9الأردن

14.227.854.785.6101.5114.8125.9اأملانيا

37.89741.65063.26662.3اإيطاليا

16.434.728.439.956.156.760.6اإ�شبانيا
اململكة العربية 

ال�شعودية
0.519.72.816.832.745.752.4

16.122.931.243.949.663.452.2فرن�شا
الوليات املتحدة 

الأمريكية
16.456.83649.248.657.452

1013.632.342.53536.443.7م�رش

8.115.410.829.947.642.638.7كوريا اجلنوبية

1.96.126.418.633.636.726.3ال�شويد

8.424.923.428.831.332.425.9بريطانيا

51.5167.2265.3307.6347.1349.3367.6باقي دول العامل

2,052.42,783.73,0034,5345,119.35,479.76,064.5املجموع

�ملركزي  �جلهاز  �هلل:  )ر�م   2013 الفل�شطيني  القت�شاد  اأداء  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �نظر:   41

لالإح�صاء �لفل�صطيني، ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2014(، يف:

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book2078.pdf

�نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، �إح�صاء�ت �لتجارة �خلارجية، يف:  42

http://www.pcbs.gov.ps/pcbs_2012/Publications_AR.aspx
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ال�سلطة الفل�سطينية

التبادل التجاري لل�شلطة الفل�شطينية مع دول خمتارة – �شنوات خمتارة 

)باملليون دولر(

عا�شرًا: امل�شاعدات واملنح اخلارجية:

�أ�صارت بيانات وز�رتي �لتخطيط و�ملالية يف �ل�صلطة �لفل�صطينية، بناء على �لدر��صة 

�أن �إجمايل ما تعهدت به �لدول �ملانحة  �إىل  �لتي �أعدها ن�رش عبد �لكرمي وبا�صم مكحول، 

ما  �إجمايل  �أما  دوالر،  مليار�ت   9 نحو   2004 �صنة  نهاية  وحتى  �أو�صلو  �تفاقية  منذ  بلغ 

�أن ما قامت فعلياً  7.5 مليار�ت دوالر؛ غري  �لتزمت به هذه �جلهات للفرتة نف�صها فبلغ 

 .
43ً

ب�رشفه هو نحو 7 مليار�ت دوالر حتى نهاية 2004؛ مبعدل 630 مليون دوالر �صنويا

وباالإ�صافة �إىل هذه �مل�صاعد�ت فقد مّت تقدمي منح طارئة عب وكالة �الأمم �ملتحدة الإغاثة 

 United Nations Relief )�وت�صغيل �لالجئني �لفل�صطينيني يف �ل�رشق �الأدنى )�الأونرو

 and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)

بنحو 400 مليون دوالر. وبح�صب بيانات وز�رة �لتخطيط، فقد تلقت �ل�صلطة باأجهزتها 

�إجمايل �مل�صاعد�ت �ملقدمة للفل�صطينيني، وتلقت �ملوؤ�ص�صات  87% من  �لتنفيذية �ملختلفة 

.
�الأهلية NGO’s نحو 8% وح�صلت �الأونرو� على 44%5

�نظر: ن�رش عبد �لكرمي وبا�صم مكحول، مرجع �شابق، �ص 24-22.  43

�نظر: املرجع نف�شه، �ص 30-29.  44
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�لتقارير  من  مكحول  وبا�صم  �لكرمي  عبد  ن�رش  جمعها  �لتي  �لبيانات  وح�صب 

�الأوروبي  و�الحتاد  �ملتحدة  �لواليات  فاإن  و�ملالية،  �لتخطيط  وز�رتي  عن  �ل�صادرة 

و�لدول �الأوروبية قدمت �لق�صط �الأكب من �مل�صاعد�ت و�ملنح خالل �لفرتة 2003-1994 

�لعربية  �لدول  قدمت  بينما   ،%65.4 وبن�صبة  دوالر،  مليون   4,283.4 جمموعه  مبا 

دوالر  مليون   482 �ليابان  وقدمت   ،%18.4 بن�صبة  دوالر  ماليني   1,203.1 جمتمعة 

وت�صدرت   .%6.6 بن�صبة  دوالر  مليون   434.7 �لدولية  و�ملوؤ�ص�صات   ،%7.4 بن�صبة 

1,028 مليون دوالر  �لواليات �ملتحدة، كبلد منفرد، قائمة �لدول �ملانحة مبا جمموعه 

�لفرتة  يف  �صئيالً  كان  �لعربية  �لدول  �إ�صهام  �أن  �لو��صح  من  وكان   .%15.7 وبن�صبة 

مليون   299.7 جمموعه  ما  قدمت  �إذ  �الأق�صى،  �نتفا�صة  �صبقت  �لتي   )2000-1994(

جممل  8.6% فقط من  �لتبع بها، وبن�صبة  مّت  3,495.2 مليون دوالر  �أ�صل  دوالر من 

�صهدت  �لتي  �لفرتة  يف  ت�صاعفت  �لعربية  �مل�صاعد�ت  �أن  مالحظة  ويكن  �مل�صاعد�ت. 

�لفل�صطيني؛  �ل�صعب  �ل�صلطة ودعم �صمود  لت�صهم يف دعم  �الأق�صى  �نتفا�صة  ت�صاعد 

وبن�صبة   2000-1998 �لفرتة  يف  دوالر  ماليني   105.9 من  �مل�صاعد�ت  فقفزت 

29.5% من جممل  2001-2003 وبن�صبة  903.4 ماليني دوالر يف �لفرتة  �إىل   ،%7.2

2001 �أخذت �ملنح �ملقدمة لدعم مو�زنة �ل�صلطة ت�صتحوذ على  �مل�صاعد�ت. ومنذ �صنة 

ويظهر  �لتطويرية.  للم�صاريع  �ملقدمة  �ملنح  ح�صاب  على  �مل�صاعد�ت  من  �الأكب  �لقدر 

�لفل�صطينية  لل�صلطة  �ملانحة  �جلهات  من  �ملقدمة  �لدولية  �مل�صاعد�ت   )19( رقم  جدول 

.2003-1994 يف �لفرتة 

عدت �صنة 2007 باال�صتناد �إىل �أرقام وز�رة �لتخطيط �لفل�صطينية، 
ُ
وت�صري �إح�صائيات �أ

�لدول  م�صاعد�ت  �أن  �إىل   ،2007 ل�صنة  �لفل�صطيني  �ال�صرت�تيجي  �لتقرير  يف  وُن�رشت 

ن�صبة  بلغت  بينما   ،2006 �صنة   %36 �إىل   2005 �صنة   %14 ن�صبتها من  �رتفعت  �لعربية 

�أمريكا  �أما  2006؛  33% �صنة  بـ  2005 مقارنة  46% �صنة  �الأوروبي  م�صاعد�ت �الحتاد 

�ل�صمالية )وخ�صو�صاً �لواليات �ملتحدة( فانخف�صت ن�صبة �إ�صهامها من 20% �صنة 2005 

. ويبدو �أن زيادة ن�صبة �مل�صاركة �لعربية تعود لتعوي�ص �لنق�ص 
�إىل 12% �صنة 452006

ب�صبب جمموعة �الإجر�ء�ت �لتي �تخذتها “�إ�رش�ئيل” و�لدول �لغربية جتاه �حلكومة �لتي 

�صكلتها حما�ص �صنة 2006.

�نظر: حم�صن حممد �صالح، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2007، �ص 308.  45
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ال�سلطة الفل�سطينية

جدول رقم )19(: امل�شاعدات الدولية املقدمة من اجلهات املانحة لل�شلطة الفل�شطينية 

46
1994-2003 )باملليون دولر(

اجلهة املانحة

املجموع1997-19942000-19982003-2001

)2003-1994(

ال�رشفاللتزاماتال�رشفاللتزاماتال�رشفاللتزاماتال�رشفاللتزامات

312.3193.8101.5105.95.2903.44191,203.1الدول العربية

520.2219.1507.2235.2187.3787.31,214.71,241.6الحتاد الأوروبي

292.9285.3396.8260.4759.5482.31,449.21,028الوليات املتحدة

298.9308.3167.5132.437.541.3503.9482اليابان

225.5139.3180.5140.754.5154.7460.5434.7موؤ�ش�شات دولية

1,107.6810.9858.6533.4519.3669.52,485.52,013.8دول اأوروبية

101.572.657.257.916.718.9175.4149.4دول اأخرى

2,858.92,029.32,269.31,465.91,5803,057.46,708.26,552.6املجموع

امل�شاعدات الدولية املقدمة من اجلهات املانحة لل�شلطة الفل�شطينية 2003-1994 

ح�شب الدول )باملليون دولر(

�نظر: ن�رش عبد �لكرمي وبا�صم مكحول، مرجع �شابق، �ص 53.  46

نظر�ً  �لفرتة  لهذه  و�الإح�صائيات  �الأرقام  دقة  �إىل  متاماً  �لركون  عدم  �رشورة  �إىل  �الإ�صارة  جتدر  مالحظة: 

�إح�صائيات  �إىل  ت�صتند  وكلها  لها  �لباحثني  تناول  وطريقة  بينها،  و�لت�صارب  �لتعار�ص  من  حاالت  لوجود 

وز�رتي �لتخطيط و�ملالية.

و�لتحديات،” بحث مقدم �إىل �ملوؤمتر �لعلمي  “�لتمويل �الأجنبي، �لو�قع.....  �إبر�هيم �صامل جابر،  �نظر مثالً: 

�الإ�صالمية،  �جلامعة  �ملعـا�صـرة،  و�لتحديـات  �لتنميـة  �آفـاق  بني  فل�صطني  يف  و�لتمويل  �ال�صتثمار  �الأول: 

�أي�صاً  و�نظر  http://research.iugaza.edu.ps/files/8018.PDF؛  يف:   ،2005/5/9-8 غزة،  �لتجارة،  كلية 

مو�صى  وب�صري  �صالح  حممد  حم�صن  يف:   ،2003-1994 �لفرتة  خالل  و�مل�صاعد�ت  �ملنح  حول  �الإح�صائيات 

نافع، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2005، �ص 210.
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امل�شاعدات الدولية املقدمة من اجلهات املانحة لل�شلطة الفل�شطينية 2003-1994 

ح�شب الفرتات الزمنية )باملليون دولر(

منحه  �إي�صال  يتم  بحيث  بديلة  �آلية  باإيجاد  �الأوروبي  �الحتاد  قام   2006 �صنة  يف 

�لتي  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  حكومة  بقنو�ت  �ملرور  ودون  مبا�رش  ب�صكل  وم�صاعد�ته 

 Temporary �ملوؤقتة”  �لدولية  “�الآلية  يُ�صمى  ما  �أ�ص�ص  ذلك،  ولتحقيق  حما�ص.  تقودها 

International Mechanism (TIM) و�لتي طورها يف �صنة 2008 �إىل “�الآلية �لفل�صطينية 

 Palestino-Européen de Gestion ”الأوروبية الإد�رة �ملعونة �الجتماعية �القت�صادية�

et d’Aide Socio-Economique (PEGASE). والأن �لعامل �لغربي )وحتديد�ً �لواليات 

�ملتحدة( ي�صيطر على نظام �لتحويالت �ملالية، والأن معظم هذه �لدول قررت فر�ص ح�صار 

طريق  عن  متر  �أ�صبحت  �الأخرى  �ملالية  �لتحويالت  فاإن  هنية،  �إ�صماعيل  حكومة  على 

�أو تتهرب  �لغربي  �الأمريكي  �أو بطرق ال تتحدى �حلظر  �لفل�صطينية،  �لرئا�صة  موؤ�ص�صة 

منه. وبعد �أن �صيطرت فتح على �ل�صلطة �لفل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية، و�صيطرت حما�ص 

�ل�صلمية  �لت�صوية  مل�صار  �ملوؤيدة  �لقوى  دفعت   ،2007 �صنة  منت�صف  يف  غزة  قطاع  على 

باجتاه دعم �حلكومة �لتي عينتها قيادة فتح يف �ل�صفة �لغربية، وباجتاه ��صتمر�ر ح�صار 

حكومة ت�صيري �الأعمال �لتي تقودها حما�ص يف �لقطاع. 

وقد تال موؤمتر �أنابولي�ص �لذي ُعقد يف 2007/11/27 لدفع م�صار �لت�صوية، موؤمتر�ً �آخر 

عُقد يف باري�ص هو “موؤمتر �ملانحني لقيام �لدولة �لفل�صطينية” يف 2007/12/17، مب�صاركة 

87 دولة وهيئة دولية، حيث تعهدت �لدول و�لهيئات �ملانحة بتقدمي م�صاعد�ت حلكومة 
�صالم فيا�ص يف ر�م �هلل بقيمة 7.4 مليار دوالر على مدى ثالث �صنو�ت. ووعدت �خلطة 

�لتي قدمتها حكومة فيا�ص للموؤمتر بتحقيق تطوير حقيقي يف جماالت “�حلكم �لر�صيد”، 
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مثاالً  �ملانحني  موؤمتر  كان   .
47

�لتحتية و�لبنى  �خلا�ص  و�لقطاع  �الجتماعي،  و�ملجال 

�آخر،  طرفٍ  ح�صاب  على  فل�صطيني  طرفٍ  دعم  يف  �ل�صيا�صي”  “�ملال  دور  على  و��صحاً 

�ل�صلطة  “�رشعية” رئا�صة  �آخر؛ ويف دعم  ويف دعم م�صار فل�صطيني على ح�صاب م�صارٍ 

�لفل�صطينية على “�رشعية” �ملجل�ص �لت�رشيعي لل�صلطة؛ ويف تفعيل دور �لرئا�صة وتعطيل 

دور �ل�صلطة �لت�رشيعية. وعلى �أي حال، فاإن �لدعم �لذي ��صتلمته �ل�صلطة يف ر�م �هلل فعلياً 

بلغ يف �ل�صنو�ت �لثالث �لتالية )2008-2010( ما جمموعه 4,656.9 مليون دوالر منها 

4,264.6 مليون دوالر، �أي �أن 91.6% من هذه �ملنح ذهبت لدعم �ملو�زنة. وبالرغم من 
�أن حكومة �ل�صلطة يف ر�م �هلل جنحت جزئياً يف تقليل �عتمادها على �مل�صاعد�ت �خلارجية، 

�إال �أن هذه �مل�صاعد�ت ظلّت متثل ركناً �أ�صا�صياً من �أركان �قت�صاد �ل�صلطة. فقد بلغت ن�صبة 

هذه �ملنح من جممل �إير�د�ت �ل�صلطة 52.6% و47.5% و39.8% لل�صنو�ت 2008 و2009 

 .%29.4 ن�صبتها  بلغت  عندما   2012 �صنة  �الأدنى  حدها  وو�صلت  �لتو�يل.  على  و2010 

غري �أن هذه �ل�صيا�صة مل تنجح يف �ال�صتمر�ر على ما يبدو؛ �إذ قفز جمموع �لدعم �خلارجي 

من 932.1 مليون دوالر �صنة 2012 �إىل 1,358 مليون دوالر �صنة 2013، بن�صبة زيادة 

مقد�رها 45.7%؛ ُم�صكِّالً بذلك 36.9% من جممل �إير�د�ت �ل�صلطة. ويظهر �جلدول �لتايل 

حجم �ملنح و�مل�صاعد�ت لل�صلطة �لفل�صطينية خالل �لفرتة 2013-2000:

جدول رقم )20(: املنح وامل�شاعدات لل�شلطة الفل�شطينية )اأ�شا�س نقدي( 2013-2000 

48
)باملليون دولر(

2000200120022003200420052006ال�شنة

54531468261353349738منح لدعم املوازنة

4563182293590287281منح لدعم امل�شاريع التطويرية

5108496976203536361,019املنح وامل�شاعدات )اإيرادات خارجية(

2007200820092010201120122013ال�شنة

1,0121,763.11,3551,146.5808.7777.11,251.2منح لدعم املوازنة

31021546.8130.5168.8155106.8منح لدعم امل�شاريع التطويرية

1,3221,978.11,401.81,277977.5932.11,358املنح وامل�شاعدات )اإيرادات خارجية(

�نظر: حم�صن حممد �صالح، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2007، �ص 372-371.  47

�لفل�صطينية  �لوطنية  لل�صلطة  �لتمويل  وم�صادر  و�لنفقات  �الإير�د�ت  �لفل�صطينية،  �لنقد  �صلطة  �نظر:   48

نقدي(. )�أ�صا�ص 



391

املوؤ�شرات االقت�شادية لل�شلطة الفل�شطينية 1994–2013

املنح وامل�شاعدات لل�شلطة الفل�شطينية )اأ�شا�س نقدي( 2000-2013 )باملليون دولر(

ت�صري �الإح�صائيات �إىل �أن �لدول �لعربية قدمت دعماً مليز�نية �ل�صلطة يف ر�م �هلل مقد�ره 

مليون   361.3 مقد�ره  �صنوي  مبعدل   ،2013-2007 �لفرتة  يف  دوالر  مليون   2,528.9

�أما باقي   . 8,122 مليون دوالر(  31.1% من �لدعم �لدويل )�لبالغ  دوالر، وهو ما يثل 

دوالر  مليون   5,593.1 مقد�ره  دعماً  نف�صها  �لفرتة  يف  فقدمت  �ملانحة  و�جلهات  �لدول 

مبعدل �صنوي مقد�ره 799 مليون دوالر، وهو ما يثل 68.9% من �لدعم �لدويل. وهو ما 

يعني �أن �لدول �لغربية ظلّت تقدم �أكرث من ثلثي �لدعم �ملقدم لل�صلطة.

�لفرتة  يف  �هلل  ر�م  يف  �ل�صلطة  مليز�نية  �لعربي  �لتمويل  �ل�صعودية  ت�صدرت  وقد 

�لدعم  جممل  من   %51.1 نحو  �أي  دوالر  مليون   1,293.4 جمموعه  مبا   2013-2007

�لعربي ونحو 15.9% من �لدعم �لدويل. وحلّت �الإمار�ت يف �ملرتبة �لثانية مبا جمموعه 

من   %7.8 ونحو  �لعربي،  �لدعم  جممل  من   %25.2 بنحو  �أي  دوالر،  مليون   636.5

 %10.8 بنحو  دوالر،  مليون   273.5 جمموعه  مبا  ثالثاً  �جلز�ئر  وحلّت  �لدويل.  �لدعم 

من �لدعم �لعربي ونحو 3.4% من �لدعم �لدويل؛ تلتها قطر مبا جمموعه 158.3 مليون 

دول  �أربع  �أن  �أي  �لدويل.  �لدعم  من  و%1.9  �لعربي  �لدعم  من   %6.3 وبنحو  دوالر 

عربية ��صرتكت يف تغطية 93.4% من �مل�صاعد�ت �لعربية �ملقدمة لدعم ميز�نية �ل�صلطة؛ 

بينما �صاركت �لعر�ق و�لكويت وم�رش وُعمان يف متويل �لـ 6.6% �ملتبقية. مع مالحظة 
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�مل�صاعد�ت؛ وهو ما  �أرباع هذه  �أكرث من ثالثة  تا  �ل�صعودية و�الإمار�ت وحدهما غطَّ �أن 

�لت�صوية  م�صار  دعم  يف  �هلل  ر�م  يف  �ل�صلطة  دعم  يف  �لعربي  “�العتد�ل”  خطّ  دور  يوؤكد 

�ل�صلمية.

�أما على �مل�صتوى �لدويل )غري �لعربي( فقد تابع �الحتاد �الأوروبي )من خالل �الآلية 

ميز�نية  دعم  يف  و�حليوي  �حلا�صم  دورهما  �ملتحدة  و�لواليات  �الأوروبية(  �لفل�صطينية 

جمموعه  ما  �الأوروبية  �لفل�صطينية  �الآلية  فقدمت   ،2013-2007 �لفرتة  يف  �ل�صلطة 

2,701.6 مليون دوالر �أي بن�صبة 33.3% من جممل �لدعم �لدويل )وما ي�صاوي جمموع 

�لدعم �لعربي تقريباً(، وقدمت �لواليات �ملتحدة دعماً للميز�نية يف �لفرتة نف�صها مقد�ره 

�لواليات  وكانت  �لدويل.  �لدعم  جممل  من   %14.8 بن�صبة  �أي  دوالر  ماليني   1,204.2

�ملتحدة قد خف�صت من م�صاعد�تها مليز�نية �ل�صلطة يف �صنتي 2011 و2012، بالرت�فق مع 

تعّطل م�صار �لت�صوية �ل�صلمية، ثم قفزت م�صاعد�تها �إىل 349.4 مليون دوالر �صنة 2013 

م�صاعد�ت  �لدويل  �لبنك  وقدم  �ل�صنة.  تلك  �صيف  يف  �لت�صوية  م�صار  �نطالق  �إعادة  مع 

بقيمة 1,373.7 مليون دوالر بن�صبة 16.9% من �لدعم �لدويل. وهناك دول �أخرى قدمت 

وتركيا  و�لهند  و�ل�صني  رو�صيا  مثل  نف�صها،  �لفرتة  يف  رمزية  �أو  حمدودة  م�صاعد�ت 

�لد�عم مليز�نية  �لياباين  �لدور  �أن  و�ليابان و�ليونان... وغريها. وكان من �لالفت للنظر 

�الأوىل من عمر  �لع�رش  �ل�صنو�ت  بقوة يف  �أن كان حا�رش�ً  �ل�صلطة كان �صئيالً جد�ً، بعد 

�ل�صلطة.

�ملتعلقة بحجم م�صاركة  �ملعطيات  لدينا  تتوفر  �لتطويري فال  �لتمويل  ناحية  �أما من 

�لدول فيه؛ غري �أن �لظاهرة �لعامة �لتي حَكمته خالل �لفرتة 2007-2013 �أنه كان �صئيالً 

�لدعم  12.2% من جممل  �ل�صلطة، و�أنه مل ُيثل �صوى  �لذي جاء مليز�نية  بالدعم  قيا�صاً 

�خلارجي �ملقدم لل�صلطة، بينما َمثَّل �لدعم �خلارجي �ملقدم للميز�نية 87.8% من جمموع 

وي�صري �جلدول �لتايل �إىل �لدعم �خلارجي �ملقدم لل�صلطة �لفل�صطينية  �ملنح و�مل�صاعد�ت. 

خالل �لفرتة 2007–2013:
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جدول رقم )21(: امل�شاعدات الدولية املقدمة من اجلهات املانحة لل�شلطة الفل�شطينية 

49
2007–2013 )باملليون دولر(

املجموع2007200820092010201120122013اجلهة املانحة

)2013-2007(

444445.9461.6230.8288.2272.7385.72,528.9الدول العربية

127.7234.1241.1143.7181.7103.8261.31,293.4�ململكة �لعربية �ل�صعودية

110134.2173.942.942.584.348.7636.5�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة

52.862.92626.352.325.927.3273.5�جلز�ئر

29.58.9158.3-9.8--110.1قطر

262864----10�لعر�ق

14.617.88.11.63.26.451.7-م�رش

33.4------33.4�لكويت

5.118.1-10.1-2.9--ُعمان

5681,317.2893.3912.7526.1502.7873.15,593.1املجتمع الدويل )غري العربي(
�الحتاد �الأوروبي/ �الآلية 

�لفل�صطينية �الأوروبية 

PEGASE
493651.1433.2374.6287.7212.3249.72,701.6

282.9135.1279.5172.1266.12381,373.7-�لبنك �لدويل

349.41,204.2-4.7302.3273.2222.951.7�لواليات �ملتحدة �الأمريكية

20.335.727.715.914.624.325.2163.7فرن�صا

41.1------41.1�لرنويج

9.829.6--9.9-9.9-رو�صيا

121--10.19.9--�لهند

58.3----8.935.314.1�أخرى

31021546.8130.5168.8155106.81,132.9التمويل التطويري

1,3221,978.11,401.71,274983.1930.41,365.69,254.9املجموع

�الإح�صائيات �ملتعلقة مبجموع �ملنح و�مل�صاعد�ت �لو�ردة يف جدول رقم )20( وجدول رقم )21( تختلف  مالحظة: 

�أحياناً بن�صب ب�صيطة ال تتعدى �لـ 0.5%، وذلك ب�صبب تعدد �مل�صادر �لتي ��صطررنا للتعامل معها.

http://www.pmof.ps/41؛  �نظر:  �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، وز�رة �ملالية، �لتقارير �ملالية �ل�صهرية، يف:   49

�لفل�صطينية  �لوطنية  لل�صلطة  �لتمويل  وم�صادر  و�لنفقات  �الإير�د�ت  �لفل�صطينية،  �لنقد  �صلطة  و�نظر: 

)�أ�صا�ص نقدي(.
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امل�شاعدات الدولية املقدمة من اجلهات املانحة لل�شلطة الفل�شطينية 2007–2013 

)باملليون دولر(

م�شاعدات الدول العربية لل�شلطة الفل�شطينية 2007–2013 )باملليون دولر(

امل�شاعدات الدولية )غري العربية( لل�شلطة الفل�شطينية 2007–2013 )باملليون دولر(
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على  �العتماد  كبح  �إىل  �هلل  ر�م  يف  �ل�صلطة  �صعي  من  بالرغم  �أنه  �إىل  �الإ�صارة  وجتدر 

مل   2012-2010 �لفرتة  يف  حتقق  �لذي  �جلزئي  �لنجاح  �أن  �إال  �خلارجية،  �مل�صاعد�ت 

ي�صتمر، �إذ بدالً من �ال�صتمر�ر يف �لتخفي�ص فاإن �مل�صاعد�ت �خلارجية �صنة 2013 ز�دت 

بقيمة 425.9 مليون دوالر عن �ل�صنة �لتي �صبقتها، �أي بن�صبة �رتفاع مقد�رها 45.7% يف 

�صنة و�حدة فقط. كما جتدر �الإ�صارة �إىل تز�يد �لدور �لعربي يف دعم �مليز�نية خالل �لفرتة 

�لدعم  غالبية  يثل  �الأجنبي  �لدعم  ظّل  و�إن  �الأجنبي،  �لدور  ح�صاب  على   2013-2000

�ملقدم لل�صلطة.

خال�شة:

�ل�صلطة  القت�صاد  و�ملحددة  �ملوؤثرة  �لعنا�رش  �أبرز  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  يظّل 

وظلمه  �الحتالل  من  يتحرر  �أن  دون  ينطلق  �أن  �القت�صاد  لهذ�  يكن  وال  �لفل�صطينية؛ 

و�عتد�ء�ته. ولالأ�صف فقد جاء بروتوكول باري�ص ليكر�ص هيمنة �الحتالل �القت�صادية، 

بدالً من �أن يفتح �لطريق لالنفكاك عنه. كما �أن قيادة �ل�صلطة �لتي �فتقدت لروؤية تنموية 

و�قت�صادية نا�صجة، مل تقدم بر�مج فاعلة لتعزيز �لقدر�ت �لذ�تية لل�صعب �لفل�صطيني؛ 

ثقلت مو�زنتها 
ُ
وعانت وز�ر�تها وموؤ�ص�صاتها من ��صت�رش�ء �لف�صاد �ملايل و�الإد�ري؛ بينما �أ

مببالغ �صخمة ُت�رشف على جو�نب غري تنموية كاالأمن �لذي يخدم يف جزء و��صع من 

مهامه �لتز�مات �ل�صلطة جتاه �جلانب �الإ�رش�ئيلي. كما �أن �ل�صلطة ن�صاأت يف بيئة ال مُتكنها 

وهي  �خلارجية،  و�ملنح  �مل�صاعد�ت  على  كبري  ب�صكل  �العتماد  دون  مبهامها  �لقيام  من 

�لد�عمة مل�صار  �ملانحة  �لدول  با�صرت�طات  �صيا�صي” مرتبط  “مال  م�صاعد�ت يف معظمها 

ُيغ�صب  ال  مبا  وم�صار�تها،  �ل�صلطة  �أجندة  ل�صبط  ��صتخدم  و�لذي  �ل�صلمية،  �لت�صوية 

�لدول �لغربية )وخ�صو�صاً �لواليات �ملتحدة( �ملتحالفة مع �لعدو �الإ�رش�ئيلي �أو �مللتزمة 

بعالقة ر��صخة معه.

فاإن  �لطبيعية،  مو�ردها  حمدودية  من  تعاين  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مناطق  والأن 

�أن  يكن  و�لتي  �لكبرية،  �لفل�صطينية  �لب�رشية  �الإمكانات  يف  يتمثل  �حلقيقي  ر�أ�صمالها 

حُتدث فارقاً كبري�ً �إذ� ما �أح�صنت �ال�صتفادة منها.
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�إن ع�رشين عاماً من جتربة �ل�صلطة �القت�صادية مل حُتدث �إجناز�ً حقيقياً على م�صتوى 

و�خلدمات،  �لتحتية  و�لبنى  و�لبطالة،  �لفقر  م�صاكل  وحّل  �لفرد،  ودخل  �ملحلي  �لناجت 

مقارنة  عند  حتى  �أو  �الإ�رش�ئيلية،  باملعطيات  معطياتها  مقارنة  يتم  عندما  خ�صو�صاً 

معطياتها �صنة 1994 مبعطياتها �صنة 2013.

من  و�لتخل�ص  و�الإن�صان  �الأر�ص  بتحرير  مرتبط  �لفل�صطينية  �لق�صية  جوهر  والأن 

دعم  على  يرتكز  �أن  يجب  �لفل�صطيني  �القت�صادي  �مل�صار  فاإن  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل 

�صمود �ل�صعب �لفل�صطيني على �أر�صه، وتقوية �إمكاناته �لذ�تية لالنفكاك عن �القت�صاد 

�الإ�رش�ئيلي، وتعزيز �ملقاومة بكافة �أ�صكالها، و�لبعد عن �القت�صاد �ال�صتهالكي و�لرتكيز 

�لعمل و�النغر��ص  �الإنتاجي؛ وبّث روح �جلد و�ل�صب و�لت�صحية وقيم  �القت�صاد  على 

يف �الأر�ص، ومو�جهة قيم �للذة و�ملتعة �لتي تغزو جمتمعنا؛ وتر�صيخ هذه �لروح و�لقيم 

خ�صو�صاً لدى �أجيالنا �لفتية و�ل�صابة.






