
نظرة عامة

دأَب االحتالُل اإلرسائييل عىل تكبيد الفلسطينيني تكاليَف اقتصاديًة جسيمة ظلت 

لعقوٍد موضوع بحٍث ودراسة عند االقتصاديني، غري أنهم يغفلون جانبًا واحًدا يف 

دراستهم، أال وهو التشوهات يف هيكل االقتصاد الفلسطيني، وما يرتتب عليها من 

تكاليف اقتصادية. يُشري مصطلُح الهيكل االقتصادي هنا إىل مساهمة القطاعات 

االقتصادية املختلفة، مثل الزراعة والصناعة واإلنشاءات والتجارة، يف متغريات االقتصاد 

الكيل الرئيسية املتمثلة يف اإلنتاج )الناتج املحيل اإلجاميل( وتشغيل اليد العاملة. 

ال يتسع هذا املوجز السياسايت لدراسة هذه التشوهات الهيكلية دراسًة شاملة، ولكنه 

يُركُِّز عىل التجارَة الداخلية كقطاٍع اقتصادي تتنامى هيمنته عىل االقتصاد الفلسطيني. 

وتعني التجارة الداخلية، باختصار، بيَع السلع ورشاَءها بالتجزئة والجملة، وتشمل 

التجارة مع إرسائيل. وتندرج األهمية املتزايدة ملساهمة التجارة الداخلية يف إجاميل 

النشاط االقتصادي يف فلسطني ضمن التحول املستمر عن القطاعات اإلنتاجية مثل 

الزراعة والصناعة، والتوجه نحو الخدمات والتجارة واإلنشاءات.

يقرتح املوجز أنَّ هيمنَة التجارِة الداخلية ليست وليدَة سياسٍة واعية من السلطة 

الفلسطينية وال نتيجة “مبدأ عدم التدخل” يف السوق، بل هي ناتٌج ثانوي لسياسات 

االحتالل اإلرسائييل، وعاقبٌة واضحٌة من عواقب اعتامد االقتصاد الفلسطيني عىل 

االقتصاد اإلرسائييل الذي أخذ يتبلور بعد العام 1967. ويرى املوجز أن التجارَة 

الداخلية متثل منوذًجا مصغرًا لالقتصاد الفلسطيني، مام يرُبُز انعدام جدوى الدعم 

الدويل ودعم املانحني للتنمية الفلسطينية يف ظل االحتالل. واملطلوب، عوًضا عن ذلك، 

هو متكني الفلسطينيني من صنع سياساتهم باستقاللية وبشفافية، وبأساليب جامعية 

خاضعة للمساءلة، األمر الذي يتطلب نوًعا من القيادة والحكم ال تستطيع القيادة 

الفلسطينية عىل مدى السنوات الخمس والعرشين املاضية قيادتها أو تنفيذها.

هيمنة التجارة الداخلية يف فلسطني

قبل الخوض يف تحليل البيانات التي تُظهر هيمنة التجارة الداخلية عىل االقتصاد 

الفلسطيني، يجدر أن نتعرَف إىل األنشطة االقتصادية والقطاعات الفرعية املندرجة 

تحتها. وفًقا ألحدث إصدار من التصنيف الصناعي املعياري املوحد )ISIC-4(، ووفًقا 

للجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، فإن املسمى الرسمي لقطاع التجارة الداخلية هو: 

“تجارة الجملة والتجزئة، وإصالح املركبات ذات املحركات والدراجات النارية.” 

ويندرج تحت هذا التصنيف العام 43 قطاًعا فرعيًا مختلًفا. وبحسب تعداد املنشآت 

الذي أجراه الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني سنة 2017، فإن القطاعات الفرعية 

الثالثة األكرب املستأثرة بنسبة %50 من عدد املنشآت االقتصادية يف التجارة الداخلية 

الفلسطينية كانت: “البيع بالتجزئة يف املتاجر غري املتخصصة التي تكون فيها األغذية 

أو املرشوبات أو التبغ هي السلع السائدة فيها،” و”بيع التجزئة من املواد الغذائية 

يف املتاجر املتخصصة،” و “بيع املالبس واألحذية واألصناف الجلدية بالتجزئة يف 

املتاجر املتخصصة.” أي أنَّ نصَف عدد الوحدات االقتصادية يف أكرِب قطاٍع يف االقتصاد 

الفلسطيني يتكون من املحالت التجارية، املعروفة باسم “الدكاكني،” ومحالت بيع 

األغذية واأللبسة بالتجزئة.

تُظهر بيانات الحسابات القومية الصادرة من الجهاز املركزي لإلحصاء الفسلطيني 

أن التجارة الداخلية تلعُب دوًرا رئيسيًا متناميًا من حيث إسهامها يف إجاميل القيمة 

املضافة يف فلسطني )أّي يف الناتج املحيل اإلجاميل(. ففي العام 2018، بلغت مساهمة 

التجارة الداخلية يف الناتج املحيل اإلجاميل الفلسطيني %22 ) 3.6 مليار دوالر(، وهي 

نسبٌة فاقت مساهمة أي قطاٍع اقتصادي آخر، وال سيام الزراعة )%7.5( والصناعة 

التحويلية )%11.5(، وفاقت مساهمة قطاع الخدمات )%20( الذي يشمل التعليم 

والصحة والعقارات، وغريها من الخدمات. وتبلغ مساهمة التجارة الداخلية يف القطاع 

الخاص وحده، حوايل %40 من القيمة املضافة. 

إن استئثار التجارة الداخلية بقرابة ربع إجاميل النشاط االقتصادي ليس أمرًا طبيعيًا 

يف االقتصاد الفلسطيني، وال ميثل مهارات اليد العاملة فيه. يوضح الرسم البياين )1( 

أدناه أن السلطة الفلسطينية شهدت يف أيامها األوىل يف منتصف التسعينات ارتفاًعا 

يف مستوى الثقة لفرتة قصرية أسهَم يف زيادة قوة قطاع الصناعة التحويلية نسبيًا. غري 

أّن سنوات االنتفاضة الثانية )2005-2000( قلّصت القطاعات االقتصادية كلَّها تقريبًا 

باستثناء قطاع اإلدارة العامة، ما يعكس تزايد املساعدات املخصصة لدفع فاتورة 

العاملني يف القطاع العام كمالٍذ أخري الستحداث فرص التوظيف. 

وبعد االنتفاضة الثانية، أخَذ منٌط واضٌح يتبلور يف العام 2006 بالتزامن تقريبًا مع 

التحول النيوليربايل وزيادة فرص الحصول عىل االئتامن والقروض. ومع ذلك، ظلَّت 

القطاعات اإلنتاجية الفلسطينية، رغم التحول النيوليربايل، إّما راكدًة أو آخذًة يف 

الرتاجع، بينام ارتفعت مساهمة التجارة الداخلية بأكرث من الضعف يف غضون 10 

سنوات )من %10 يف 2008 إىل %22 يف 2018(. وهذا ليَس مستَغَربًا ألن التحوَل 

النيوليربايل عّزَز أفضلية األنشطة االقتصادية التي “تتحاىش االحتالل” وتحاول تفادي 

العقبات اإلرسائيلية وال تكاد تكون مساءلًة أمام الشعب الفلسطيني. ومن جهة أخرى، 

تتحدى القطاعات اإلنتاجية الوضع الراهن املتمثل يف السيطرة اإلرسائيلية عىل الحدود 

الربية التي تُعد حاسمًة بالنسبة إىل قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية. 

ومع ذلك، ال تُعدُّ املساهمُة يف الناتج املحيل اإلجاميل سوى دليٍل واحٍد عىل هيمنة 

التجارة الداخلية. لقد دأَب الجهاُز املركزي لإلحصاء الفلسطيني منذ العام 1997 

عىل إجراء تعداٍد شامل كلَّ عرِش سنوات، يوفر بياناٍت عن عدد املنشآت االقتصادية 

املحلية، وعدد العاملني يف مختلف القطاعات والقطاعات الفرعية. ونظرًا لطبيعته، 

فإنه ال يشمل بعض األنشطة االقتصادية مثل العمل يف إرسائيل والعمل الحر. غري أن 

استثناَء العمل يف إرسائيل يُسِهم يف زيادة دقة التقديرات حول فرص العمل املستحدثة 

يف القطاع الخاص املحيل. 

فرباير 2021

ر لتأثري االحتالل اندثار القطاعات اإلنتاجية الفلسطينية: التجارة الداخلية كنموذجٍ مصغَّ
إبراهيم الشقاقي
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املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني. الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة، لعدة سنوات. رام الله - فلسطني.

النسبة من إجاميل املنشآت االقتصادية النسبة من عدد منشآت التجارة الداخلية عدد املنشآت القطاع الفرعي

11% 21% 17,309 الدكاكني

6.7% 13% 10,567 محالت بيع األغذية بالتجزئة

6.5% 12.7% 10,364 محالت بيع املالبس بالتجزئة

5.5% ال تندرج تحت قطاع التجارة الداخلية 8,629 تصفيف الشعر وأنواع التجميل 

األخرى 

الجدول )1(: القطاعات الفرعية الفلسطينية األبرز 

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2018. التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت 2017، النتائج النهائية، تقرير املنشآت رام الله - فلسطني.

http://pcbs.gov.ps/Downloads/book2384.pdf
http://pcbs.gov.ps/Downloads/book2384.pdf


موجز سياساتي

االتجاهات التي أظهرها التعداد تكشف تزايد عدد املنشآت العاملة يف التجارة 

الداخلية من 39600 يف 1997 إىل 56993 و81260 يف 2007 و2017، عىل التوايل. 

ويف املتوسط، متثِّل هذه األرقام %53 من جميع املنشآت االقتصادية العاملة يف 

االقتصاد الفلسطيني. وكام ذكر أعاله، وكام يُظهر الجدول )1(، تستأثر ثالثُة قطاعات 

فرعية بنصف هذا العدد.

أما بالنسبة للتشغيل، فقد استأثر قطاُع التجارة الداخلية، يف املتوسط، بنسبة 

%37 من جميع العاملني الذين شملهم التعداد، وهي أعىل نسبة بني القطاعات 

االقتصادية، يليه قطاع الصناعة التحويلية )%22(. وعالوًة عىل ذلك، كان هذا القطاع 

ل للنساء )%18(، بعد املنشآت التعليمية، التي توظف %26 من  ثاين أكرب ُمشغِّ

جميع العامالت املشموالت يف التعداد. وتجدر اإلشارة إىل أن متثيَل املرأة يف قطاع 

التجارة الداخلية ال ينم عن الحجم الحقيقي ملشاركة املرأة عموًما، حيث أشار تعداُد 

املنشآت لسنة 2017، عىل سبيل املثال، أن النساَء شكلنَّ %24 من مجموع اليد 

العاملة )مقارنة بنسبة %76 للرجال(، يف حني بلغت نسبُة العامالت يف قطاع التجارة 

الداخلية %9 مقابل %91 للعاملني الرجال.

ومن الجدير بالذكر أن قطاَع التجارة الداخلية ظّل منذ طفرة االئتامن الخاص يف 

2008 يشكُِّل أكرَب قطاع اقتصادي يحظى بالتسهيالت االئتامنية والقروض، حيث 

تراوحت النسبة بني %25-20 من إجاميل االئتامن املمنوح للقطاع الخاص.1 وقد 

ازداد حجم االئتامن املقدم ألنشطة التجارة الداخلية من نحو 300 مليون دوالر يف 

2008 إىل 1,350 مليون دوالر يف 2019، بزيادٍة بلغت حوايل %350 يف غضون عرش 

سنوات. وجاءت يف املرتبة الثانية يف العام 2019 قروض “العقارات السكنية” بحوايل 

1,050 مليون دوالر. أّما قطاعا الزراعة والصناعة التحويلية فاستأثرا مببالغ ائتامن 

وقروض مل تتجاوز 93 مليون و452 مليون عىل التوايل.

وفضاًل عن ذلك فالعاملة الفلسطينية يف إرسائيل التي بلغت %40 من إجاميل القوى 

العاملة يف 1987، فقد كان لها تأثرٌي مزدوج عىل اندثار القطاعات اإلنتاجية وازدهار 

األنشطة املتصلة بالتجارة يف االقتصاد الفلسطيني. فبالرغم من أن أجور الفلسطينيني 

كانت تقل بنسبة %50 عن أجور العامل اإلرسائيليني، إال أنها كانت أعىل من متوسط 

راتب الفلسطيني يف االقتصاد املحيل. وقد أغرى ذلك العامَل الفلسطينيني باالنخراط 

يف السوق اإلرسائيلية، وأعطى دفعًة مصطنعة لألجور املحلية، وكبََّد املنتجني 

الفلسطينيني تكاليف إضافية. ومن جهة ثانية، أحَدَث العمُل يف إرسائيل بحسب 

األونكتاد “فجوًة بني اإلنتاج والدخل عىل املستوى املحيل،” أّي أن دخَل العامل 

الفلسطينيني يف إرسائيل تسبَّب يف زيادٍة كبرية يف القوة الرشائية عجزت القطاعات 

ا عىل اإلنشاءات والبناء أو  اإلنتاجية املحلية عن مواكبته. وأُنفَق الدخل اإلضايف إمَّ

عىل زيادة الواردات باطراد، ما أدى إىل مستوى غري مسبوق من العجز التجاري.

يتضُح ماّم سبق أن التجارة الداخلية هي قطاع رائد يف مساهمته يف الناتج 

ه  االقتصادي، والتوظيف، والقروض الشخصية يف االقتصاد الفلسطيني. وهذا يوجِّ

رضبًة خطريًة للقطاعات اإلنتاجية الفلسطينية. وليك نفهم كيف آَل الوضع إىل هذه 

الحال ال بد من دراسة التاريخ االقتصادي الفلسطيني من حيث التشوهات الهيكلية 

1. هذه البيانات مأخوذة من موقع سلطة النقد الفلسطينية االلكرتوين.

التي أحَدثها االحتالُل اإلرسائييل وعالقِة التبعية التي نشأت يف أعقاب احتاللها 

فلسطني يف عام 1967.

التبعية والتجارة يف السياق الفلسطيني-اإلرسائييل 

كان الباحثون يف أمريكا الالتينية أوَل من وضع نظريات التبعية، حيث الحظوا أن 

ُر من  املوارد الطبيعية والبرشية والسلع األساسية، وغريها من املوارد، كانت تُصدَّ

بلدان األطراف يف الشطر الجنويب من الكرة األرضية إىل بلدان املركز يف الشطر 

الشاميل، بينام كانت السلع تامة الصنع أو النهائية تنتقل باالتجاه املعاكس. ونتيجًة 

لذلك، كانت عملية استخراج القيمة املضافة تتم يف معظمها يف املركز، بالتزامن مع 

تحوير الهيكل االقتصادي يف بلدان األطراف ليُلبي احتياجات املركز وليس التنميَة 

بعيدة األجل يف تلك البلدان. 

وقد تسببت تلك التبعية يف حبس اقتصادات األطراف ضمن حلقٍة من التخلف 

عجزت بسببها عن تطوير قاعدٍة إنتاجية قوية، بينام قَفَز عجزُها التجاري، وظلت 

معتمدًة عىل أسواق العمل والسلع يف اقتصادات املركز. وبلغِة املاركسيني، جنََّد 

املركُز “جيَش االحتياط” من العاملة يف بلدان األطراف لضامن تَدين تكاليف اإلنتاج، 

وفتَح أسواق األطراف لبضائعه يك ال تنشأ أزمٌة بسبب “فرط اإلنتاج”، حيث تعجز 

الرشكات عن بيع بضائعها ألن املعروض منها يفوق الطلب الحايل.

ويف ضوء فهم التبعية يف هذا السياق، نجُد أن العالقَة بني االقتصادين الفلسطيني 

ُد خرَي مثال للتبعية، إذ تنتقل املوارد الطبيعية  واإلرسائييل منذ العام 1967 تجسِّ

)مثل األرض، واملياه، واملعادن(، والبضائع غري الجاهزة، واملوارد البرشية )اليد 

العاملة( من الطرف الفلسطيني إىل االقتصاد اإلرسائييل-املركز، بينام تنتقل البضائع 

تامة الصنع من االقتصاد اإلرسائييل إىل االقتصاد الفلسطيني. 

ارتفع إجاميل العجز التجاري الخارجي يف االقتصاد الفلسطيني من 34 مليون دوالر 

إىل 657 مليون دوالر يف السنوات العرشين األوىل من االحتالل اإلرسائييل بدًءا من 

العام 1967. وكان هذا العجز التجاري يف الغالب ناجاًم من التجارة مع إرسائيل، 

والتي ارتفعت من 100 مليون دوالر إىل 1.44 مليار دوالر يف تلك السنوات العرشين 

ر الفلسطينيون البضائع املصنعة الخفيفة وصنوفًا معينًة من املنتجات  األوىل. صدَّ

الزراعية إىل إرسائيل، واستوردوا السلَع االستهالكية تامة الصنع مثل السلع املعمرة، 

وهي السلع التي ال تُستهلك عىل الفور وإمنا عىل مدى سنوات عديدة.

مل يتغري هذا املنحنى بعد قيام السلطة الفلسطينية سنة 1994، بل عىل العكس، 

بلغ العجُز التجاري ذروته عند 5.5 مليار دوالر يف 2019، مدفوًعا بتدفق املساعدات 

الدولية ووفرة االئتامن بعد االنتفاضة الثانية، ويُعزى %55 من ذلك العجز إىل 

التجارة مع إرسائيل. ومنذ وقت مبكر حتى عقد الثامنينيات، كان أكرث من ثلثي 

التجارة الفلسطينية مرتبطًا بإرسائيل. ومنذ تأسيس السلطة الفلسطينية، اعتمدت 

التجارة الفلسطينية عىل إرسائيل فيام متوسطه %75 من وارداتها و%80 من 

صادراتها. 

تنمُّ كلتا عمليتا االسترياد والتصدير هذه عن التبعية. اشتملت الواردات الفلسطينية 

من إرسائيل يف حاالٍت كثرية عىل منتجات كانت تُنتج محليًا يف السابق مثل املالبس 

واألحذية واملرشوبات الغازية واألثاث والبناء وحتى البنود الصيدالنية. إال أن 

الصادرات الفلسطينية شّكلت هي األخرى مثااًل واضًحا للتبعية. فمنذ بداية االحتالل 

يف 1967، استغلت إرسائيل اليد العاملة الفلسطينية الرخيصة للعمل يف إرسائيل، كام 
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“منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، اعتمدت 
التجارة الفلسطينية عىل إرسائيل فيام متوسطه 

%75 من وارداتها و%80 من صادراتها.”

http://pcbs.gov.ps/Downloads/book2384.pdf
http://pcbs.gov.ps/Downloads/book2384.pdf
https://www.pma.ps/Portals/0/Users/002/02/2/Time%20Series%20Data%20New/Annual_Banking_Data/17_facilities_by_economic_sectors.xlsx
https://www.routledge.com/Palestinian-Labour-Migration-to-Israel-Labour-Land-and-Occupation/Farsakh/p/book/9780415650649
https://www.routledge.com/Palestinian-Labour-Migration-to-Israel-Labour-Land-and-Occupation/Farsakh/p/book/9780415650649
https://www.routledge.com/Palestinian-Labour-Migration-to-Israel-Labour-Land-and-Occupation/Farsakh/p/book/9780415650649
https://unctad.org/system/files/official-document/gdsapp2017d1_en.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/gdsapp2017d1_en.pdf
https://www.pma.ps/ar/
https://unctad.org/system/files/official-document/dsdseud1_en.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/dsdseud1_en.pdf
http://pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/detailed-indicators-english.html
https://unctad.org/system/files/official-document/gdsapp2017d1_en.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/gdsapp2017d1_en.pdf


استغلت العاملة الفلسطينية داخل الضفة الغربية وغزة والقدس الرشقية، مبا يف ذلك 

النساء.

 يُرسُل رجاُل األعامل اإلرسائيليون املنسوجات الخام إىل أرباب العمل الفلسطينيني 

املتعاقدين من الباطن الذين يقومون بتوظيف النساء الفلسطينيات، ودفع أجور 

منخفضة لهن. ثم تُعاد املنتجات النهائية إىل رجال األعامل اإلرسائيليني الذين يبيعونها 

غالبًا يف األسواق الفلسطينية. وهكذا، فإن العديد من البنود التي تُعد صادرات 

فلسطينية إىل إرسائيل كانت يف الواقع منتجات وسيطة ذات ارتباطات إرسائيلية أُعيد 

بيعها يف وقت الحق يف السوق الفلسطينية كسلعٍ تامة الصنع ومغلفة، وذلك حتى 

يكسب الرأسامليون اإلرسائيليون من الجزء النهايئ من سلسلة القيمة. وبعبارٍة أخرى، 

كانت التبعية راسخًة لدرجِة أن التصديَر مل يكن مثرَة قطاٍع إنتاجي مزدهر، بل كان 

دينامية مبنية عىل الرضوخ واإلذعان يجني معظم مثارها النظام اإلرسائييل.

التكاليف االقتصادية لالحتالل اإلرسائييل العسكري

تُظهر الديناميات املبينة أعاله اعتامَد الفلسطينيني الراسخ عىل البضائع وسوق العمل 

اإلرسائيلية، وتفرُس أيًضا كيف أصبحت تجارُة البضائع، وال سيام اإلرسائيلية، النشاَط 

االقتصادي الرئييس يف الضفة الغربية وغزة. ويُعزى بعض السبب يف ذلك إىل تدفق 

الدخول التي يجنيها العاملون يف إرسائيل وتدفق التحويالت املالية من الفلسطينيني 

العاملني يف الخليج، وإىل ضعف القطاعات اإلنتاجية.

ومع ذلك، مل تكن ديناميات التبعية الكامنة هذه وحدها التي عززت التجارة الداخلية 

وقلَّصت القطاعات اإلنتاجية، بل صاحبَتها جهوٌد منسقٌة بذلها النظاُم اإلرسائييل لخنق 

النشاط االقتصادي الفلسطيني مبوازاة متكني التجار الفلسطينيني. وقد وثَّقت تقاريُر 

إرسائيليٌة رسمية الجهوَد الرامية إىل كبح قطاع الصناعة التحويلية الفلسطيني. وعىل 

سبيل املثال، جاء يف تقرير لجنة سدان لسنة 1991 أن: “األولويُة مل تُعَط لتعزيز قطاع 

دت مبنافسة  األعامل املحيل”، وأن “السلطات تُثبِّط مثل هذه املبادرات كلام هدَّ

الرشكات اإلرسائيلية القامئة يف السوق اإلرسائيلية.”

لقد كانت بعض األوامر العسكرية األوىل التي أصدرتها إرسائيل اقتصاديًة يف طابعها، 

وأسفرت عن إغالق كافة املصارف العاملة يف الضفة الغربية وغزة، وفرض شبكة معقدة 

من اإلجراءات اإلدارية والقيود عىل منح التصاريح ال تزال ساريًة إىل يومنا هذا. وبسبب 

تلك القيود، بات من شبه املستحيل عىل الفلسطينيني أن يُنشئوا أعاماًل تجارية أو 

يستوردوا آالت جديدة، مبا يف ذلك ألغراض البناء واإلنشاءات. ففي الفرتة بني عامي 

2016 و2018، إرسائيل مل توافق سوى عىل %3 من تصاريح البناء يف املنطقة )ج( التي 

تغطي %60 من مساحة الضفة الغربية. وعالوًة عىل ذلك، تضاءلت قدرات املصالح 

التجارية يف غزة بسبب الحصار املفروض منذ 2007 حيث ترضرت القطاعات اإلنتاجية 

بشدة، وتكبَّد االقتصاُد خسائر جاوزت 16 مليار دوالر يف الفرتة بني 2007 و2018. 

تسيطر إرسائيُل عىل التجارة الفلسطينية منذ العام 1967. وقد سمحت مّذاك بدخول 

بعض املحاصيل واملنتجات املصنعة الخفيفة الفلسطينية، مثل السمسم والتبغ والقطن، 

إىل األسواق اإلرسائيلية ألنها رضورية للتصنيع وإنتاج املواد الغذائية يف إرسائيل. وتُعدُّ 

سياسة “الجسور املفتوحة” جزًءا أساسيًا يف اسرتاتيجية إرسائيل االقتصادية، فهي تسمح 

بحركة البضائع دون تقييد بني الضفتني الرشقية والغربية لنهر األردن، بهدف “تفريغ” 

السوق الفلسطينية من بعض السلع الفلسطينية إلفساح املجال للمنتجات اإلرسائيلية 

التي ال ميكن تصديرها إىل البلدان العربية بسبب مقاطعة العرب إلرسائيل. 

أخذت تجارة املنتجات اإلرسائيلية بالجملة والتجزئة تضطلع تدريجيًا بدوٍر كبري يف 

النشاط االقتصادي للضفة الغربية وغزة. وما انفكت اإلدارة املدنية اإلرسائيلية منذ 

إنشائها يف 1981 تقدُم حوافز ومكافآت نقدية للمصالح التجارية الفلسطينية والتجار 

الفلسطينيني الذين يوافقون عىل تصدير بعض املنتجات، وما تزال هذه اإلدارُة تسيطر 

عىل املنطقة )ج( بعد أن كانت الهيئَة الحاكمة الوحيدة يف الضفة الغربية وغزة حتى 

العام 1994. يتسبُب ذلك يف تفريغ األسواق الفلسطينية من تلك املنتجات، ويُعد مصدًرا 

أساسيًا الحتياطات إرسائيل من العملة، حيث إنَّ من رشوط الحصول عىل تلك الحوافز 

إيداَع املبالغ بالدينار األردين يف املصارف اإلرسائيلية. وبسبب سياسِة “الجسور املفتوحة،” 

تحوَّل اإلنتاَج الفلسطيني من تلبية االحتياجات املحلية إىل زراعة املحاصيل وإنتاج 

السلع بغرض التصدير لألسواق الخارجية. 

ومن خالل تفريغ السوق الفلسطينية والسامح بحركة البضائع اإلرسائيلية دون قيود، 

تسببت سياسُة “الجسور املفتوحة” يف اعتامد الفلسطينيني عىل املنتجات اإلرسائيلية، 

إنتاًجا واستهالكًا، وعزَّزت دوَر التجارِة عند التجار الرأسامليني الفلسطينيني األثرياء. بل 

إّن أصحاَب املنشآت االقتصادية الكبرية ورؤساء الغرف التجارية يف املدن الفلسطينية 

جنوا ثروات بفضل االحتالل. واستحوَذ بعض هؤالء التجار عىل امتيازاٍت لعالمات 

تجارية، وأخذوا يسوِّقون البضائع اإلرسائيلية. وألن مصالحهم متوازيٌة مع مصالح التجار 

ون  اإلرسائيليني، وألنهم مييلون إىل اسرتضاء نظام االحتالل والتفاوض معه، فإنه يُعدُّ

“الرشيحة االجتامعية األوىل التي أصبحت مرتبطًة باالقتصاد اإلرسائييل.” 

مرحلة ما بعد أوسلو والتخيل املستمر عن االستقاللية يف صنع السياسات

أعاقت السنوات الخمس والعرشين األوىل من االحتالل اإلرسائييل تنميَة القطاعات 

اإلنتاجية الفلسطينية، وتركَّز فيها النشاُط االقتصادي عىل تجارة السلع املستوردة، 

اإلرسائيلية يف معظمها. وبعد تأسيس السلطة الفلسطينية يف 1994، مل يطرأ تغري يُذكر 

عىل هيكل االقتصاد. وبينام ضمنت االتفاقات املوقعة، مثل بروتوكول باريس، سيطرًة 

اسميًة للفلسطينيني عىل اإليرادات املالية، فإنها أضفت الطابع الرسمي عىل االتحاد 

الجمريك الظامل والقائم بني االقتصادين. واستمرت املستويات السعرية غري املتامثلة ترض 

املنتجني واملستهلكني الفلسطينيني عىل السواء ألنها أجربت االقتصاد الفلسطيني عىل 

العمل مبوجب الهيكل اإلرسائييل مرتفع التكاليف بالرغم من التفاوت الهائل يف الدخل 

بني االقتصادين. 

األهم من ذلك أن السيطرَة عىل الحدود واملوارد والرتخيص يف معظم األرايض الزراعية 

الفلسطينية - واألرايض الصالحة ألغراض التصنيع - ال تزال بيد إرسائيل. وال تزال 

القطاعات اإلنتاجية تتضاءل، بينام تتزايد أهمية التجارة الداخلية أكرث من أي وقت 

مىض. وابتعدت النخبُة االقتصادية عن النشاط االقتصادي اإلنتاجي الذي من شأنه أن 

يتحدى الوضع الراهن، واختارت أن تستثمَر يف قطاعات الخدمات والتمويل واالسترياد. 

فلم ينشأ النفوذ االقتصادي للرأسامليني الفلسطينيني املرتبطني بدول الخليج من 

األنشطة املتصلة باإلنتاج، وإمنا من األرباح التي جنوها من “حقوق االسترياد الحرصية 

عىل البضائع اإلرسائيلية، والسيطرة عىل االحتكارات الكبرية.”

توالت الخطط الدولية بعد االنتفاضة الثانية عىل شاكلٍة مشابهة، مبا فيها “مرشوع 

القوس” الذي تبنته مؤسسة راند البحثية، وخطة جون كريي واللجنة الرباعية يف العام 

2014، وآخرها خطة جاريد كوشرن املعلنة يف 2019. ويف حني تتباين هذه الخطط من 

حيث مستوى مشاركة الفلسطينيني، وحساسيتها تجاه الوضع السيايس، إال أنها تتبنى  4
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“منذ بداية االحتالل يف 1967، استغلت إرسائيل 
اليد العاملة الفلسطينية الرخيصة للعمل يف 

إرسائيل، كام استغلت العاملة الفلسطينية داخل 
الضفة الغربية وغزة والقدس الرشقية، مبا يف 

ذلك النساء.”

https://academic.oup.com/ej/article-abstract/111/472/291/5139941
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https://www.middleeastmonitor.com/20200121-just-3-of-palestinian-building-permits-in-area-c-are-approved-by-israel/
https://unctad.org/system/files/official-document/a75d310_en_1.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/a75d310_en_1.pdf
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موجز سياساتي

نُسًخا من األصولية السوقية، مقارنًة بتبني مقاربٍة تُعنى أكرث بدور فاعل للقطاع 

العام. وعىل سبيل املثال، تزخر خطة كوشرن باأليديولوجيات االقتصادية املحافظة 

مثل ما يسمى الهيكل الرضيبي الحافز للنمو، وتعتمد عىل مبادئ عقيدة “القانون 

واالقتصاد” التي تدفع املراجعة القضائية للترشيعات إلعطاء األولوية لأليديولوجية 

االقتصادية األرثوذكسية فوق االعتبارات األخالقية والقانونية. 

وباختصار، أدت زيادة التجارة الداخلية إىل االبتعاد عن النشاط اإلنتاجي، والتوجه 

نحو األنشطة التي توفر مساحة أقل للتنمية والتحول االقتصادي. وهناك شواغل 

اجتامعية أخرى تتجاوز االتجاهات السلبية عىل صعيد اإلنتاج. فالنساء أقل متثياًل يف 

اليد العاملة يف هذا القطاع. فضاًل عىل أن غلبة التجارة الداخلية تُؤدي إىل تأثريات 

سلبية يف التوزيع داخل املجتمع الفلسطيني.

فمن مقاييس عدم املساواة يف الدخل مقياُس تطور حصة األجور، وهي حصة إجاميل 

الدخل املتولِّد من العمل مقارنًة بحصة إجاميل الدخل املتولِّد من رأس املال )األرباح، 

واإليجار، والفائدة(. وبالرغم من عدم وجود متواليٍة رسمية لحصة األجور، إال أنه 

ميكن تطبيق إجراٍء بسيط يتمثل يف تقسيم أجر املوظفني يف قطاٍع ما عىل إجاميل 

القيمة املضافة ملعرفة التوزيع بني العامل والرأسامليني. وباستخدام هذا األسلوب، 

نجد أن التجارة الداخلية كانت األسوأ أداًء مقارنًة بالقطاعات األخرى، حيث بلغ 

معدلها %15 يف السنوات العرش األخرية، مقارنًة مبعدل %27 لسائر قطاعات 

االقتصاد األخرى. 

الخالصة والتوصيات 

ال توجد توصيٌة سياساتية واحدة تناسب جميع السياقات وتكفي ملعالجة التشوهات 

الهيكلية يف االقتصاد الفلسطيني التي َصفته عن القطاعات اإلنتاجية. ومع ذلك، 

ينبغي تعهُُّد منو القطاعات اإلنتاجية ضمن إطاٍر أوسع للسياسة االقتصادية التنموية. 

ويف هذا الصدد، يوِجز فضل النقيب، الخبري يف االقتصاد السيايس الفلسطيني، ثالَث 

توصيات للقطاع االقتصادي عىل النحو التايل: إحياء القطاع الزراعي، وتوسيع قطاع 

الصناعة التحويلية، وتَبّني اسرتاتيجيٍة وطنية للتطوير التكنولوجي. 

ال بد كذلك من مراعاة الحقائق السياسية التي تؤثر يف التنمية االقتصادية 

الفلسطينية. وقد أدرك البنك الدويل يف 2010 أن “فاعلية دعمه للتنمية طويلة 

األجل تعتمد اعتامًدا كبريًا عىل اإلطار السيايس الفلسطيني اإلرسائييل،” ولذا يجب 

عليه أن “يُعيد النظَر يف واليته ودوره ونطاق أنشطته يف الضفة الغربية وغزة.” 

وفيام ييل توصيات موجهٌة إىل املؤسسات املالية الدولية، مبا فيها البنك الدويل 

وصندوق النقد الدويل، وكذلك املجتمع الدويل ووكاالت املعونة بعمومها، لدعم حق 

االقتصاد الفلسطيني يف تقرير املصري:

إدراُك أنَّ العالقَة بني االقتصادين الفلسطيني واإلرسائييل تُقوِّض كلَّ أَمٍل 	 

يف تنمية االقتصاد الفلسطيني. بل إن االفرتاض بأن الديناميات التي تحكم 

العالقة بني االقتصادين هي نفسها ديناميات السوق الحرة هو افرتاٌض خاطئ 

وسخيف.

توجيه املساعدات الدولية لدعم املزارعني الفلسطينيني يف املناطق املهددة 	 

بالضم، مبا فيها املناطق املترضرة من املستوطنات اإلرسائيلية والجدار. 

مامرسة الضغط عىل النظام اإلرسائييل لتيسري إصدار الرتاخيص يف املنطقة )ج(، 	 

مبا فيها تراخيص تشييد املباين السكنية والتجارية.  

متكني صناعة السياسات الفلسطينية املستقلة من خالل دعم مراكز البحوث 	 

املستقلة والباحثني املستقلني والنقابات العاملية وممثيل الفئات املغيَّبة يف 

العادة عن عملية صنع القرار، مام يشمل النساء والشباب والالجئني. وال بد 

من تحقيق ذلك بواسطة عملية شفافة وجامعية خاضعة للمساءلة يشارك 

فيها جميع أصحاب املصلحة الفلسطينيني. 

مامرسة الضغط عىل الحكومة االرسائيلية لِتُنهي احتاللها ليك يتوىل 	 

الفلسطينيون السيطرَة عىل سياساتهم االقتصادية. 

إدراُك أن إنهاَء االحتالل اإلرسائييل سيؤدي أيًضا إىل ازدهار القطاع الخاص 	 

الفلسطيني. 
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“إّن أصحاَب املنشآت االقتصادية الكبرية 
ورؤساء الغرف التجارية يف املدن الفلسطينية 

جنوا ثروات بفضل االحتالل.”

http://mas.ps/page.php?id=76e00y486912Y76e00
http://arabcenterdc.org/policy_analyses/an-economic-analysis-of-kushners-failed-plan/
https://search.proquest.com/openview/5cc1e9d11813984633a71307eddaa211/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y
http://pcbs.gov.ps/Downloads/book2474.pdf
http://pcbs.gov.ps/Downloads/book2474.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/gdsapp2017d1_en.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/gdsapp2017d1_en.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/144151467998201026/pdf/100011-PUB-P108234-WestBankGaza-CPE-Box393217B-PUBLIC.pdf
https://www.mas.ps/files/server/20190905104256-1.pdf
https://www.mas.ps/files/server/20190905104256-1.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/864951468140640370/pdf/680370ESW0GZ0P0IC0disclosed08020012.pdf
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 Trinity( إبراهيم الشقاقي هو أستاذ مساعد يف دائرة االقتصاد بجامعة

 The( يف والية كونيتيكت. حصل عىل شهادة الدكتوراه من جامعة )College

New School for Social Research - NSSR( يف نيويورك. عمل إبراهيم 

كأستاذ زائر يف جامعات بريزيت والقدس يف فلسطني.

»شبكة السياسات الفلسطينية« شبكة مستقلة غري حزبية وغري ربحية، 

مهمتها نرش وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق االنسانية 

للفلسطينيني وحقهم يف تقرير املصري، وذلك ضمن إطار القانون الدويل 

وحقوق اإلنسان. يلتزم األعضاء واملحللون السياسيون يف الشبكة املناقشة 

الجدية للقضايا املطروحة.ميكن اعادة نرش وتوزيع هذه امللخصات 

السياسية رشط ان يتم االشارة بوضوح اىل »الشبكة«، »شبكة السياسات 

الفلسطينية«، كمصدر اسايس لتلك املواد.

www. :ملزيد من املعلومات عن »الشبكة«، زوروا املوقع االلكرتوين التايل

contact@ :او اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايل al-shabaka.org

al-shabaka.org األراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب بالرضورة عن رأي 

املنظمة ككل.

https://al-shabaka.org/ar/author/IbrahimShikaki/

