
نظرة عامة 

تعتمد موازنة السلطة الفلسطينية اعتامًدا شديًدا عىل إيرادات املقاصة - أي رضائب 

االسترياد التي تجبيها إرسائيل بالنيابة عن السلطة ولكن متتنع بانتظام عن دفعها لها 

من باب االبتزاز السيايس. ولهذا يواجه الفلسطينيون يف الضفة الغربية وغزة تبعات 

اقتصادية وخيمة.

ينأى هذا التعقيب عن املناقشات الدائرة حول اآلثار املرتتبة عىل امتناع إرسائيل 

املتكرر عن دفع إيرادات املقاصة للسلطة الفلسطينية، وإمنا يتحرى املنطق الذي 

يقوم عليه هذا الرتتيب. ويرى أن موازنة السلطة الفلسطينية املشوهة تعكس 

اسرتاتيجية النظام اإلرسائييل الرامية الحتواء الشعب الفلسطيني. أي أن افتقار السلطة 

الفلسطينية للسيطرة عىل إيرادات املقاصة ناجٌم عن املفارقة الكامنة يف إسناد 

مسؤوليات اإلنفاق املايل إليها دون أن يكون لديها سيادة سياسية، وهذا ترتيب غريب 

منصوص عليه يف بروتوكول باريس االقتصادي لعام 1994. وبالنظر إىل ضآلة القاعدة 

الرضيبية املحلية الذي ال يعوِّض اعتامد السلطة الكبري وغري االعتيادي عىل إيرادات 

املقاصة، تظل السلطة عاجزة عن إجراء إصالحات مالية جوهرية.

طاملا ظلت القيادة الفلسطينية ال متلك السيطرة عىل حدودها يف الضفة الغربية 

وغزة، وطاملا ظلت مصادر اإليرادات األخرى ضئيلة للغاية يف ظل االقتصاد الفلسطيني 

ر، ستظل تحويالت إيرادات املقاصة من إرسائيل رشيان الحياة االقتصادي  املدمَّ

للسلطة الفلسطينية. وستظل السلطة الفلسطينية لذلك عاجزًة أيًضا عن مامرسة أي 

ضغط سيايس حقيقي عىل النظام اإلرسائييل. ولذا ال يُجدي الحديث عن التغيري املايل 

داخل السلطة الفلسطينية دون التصدي لالحتواء االسرتاتيجي الذي ميارسه النظام 

اإلرسائييل عىل الفلسطينيني.

إخضاع اقتصادي متعمد 

األسس السياسية

مل يتحكم الفلسطينيون قط يف رضائب وارداتهم قبل اتفاقات أوسلو عام 1993 وال 

بعدها. فبني عامي 1967 و1994، كانت الضفة الغربية وغزة تحت اإلدارة املبارشة 

للجيش اإلرسائييل، وكانت إرسائيل تجبي الرضائب عىل السلع الفلسطينية املستوردة 

وعىل مداخيل الفلسطينيني كافة. وكانت تستخدم هذه الرضائب لتمويل نفسها، وكان 

نظامها معتمًدا بشدة عىل اإلنفاق االستخراجي مبوازاة الحد األدىن من االستثامر العام 

يف الفلسطينيني.

بعد توقيع بروتوكول باريس االقتصادي كجزء من اتفاقات أوسلو، أضحت السلطة 

الفلسطينية مسؤولًة عن اإلنفاق املبارش يف املنطقتني )أ( و )ب( داخل الضفة الغربية، 

وكذلك يف غزة. 

واستمر النظام اإلرسائييل يف السيطرة عىل الحدود، وبالتايل عىل إيرادات الرضائب 

املفروضة عىل واردات الفلسطينيني، ولكن بات يُفرتض به أن يحوَِّل هذه اإليرادات إىل 

السلطة الفلسطينية الوليدة التي كُلفت باإلنفاق العام.

األهم من ذلك هو أن القدس الرشقية مستثناة من مخطط التحويل هذا بسبب 

ضمها غري القانوين إلرسائيل. وعالوة عىل ذلك، ال يُسمح للسلطة الفلسطينية الخاضعة 

لسيطرة حركة فتح، والتي تنفق ما يقرب من ثلث ميزانيتها عىل القدس الرشقية 

وغزة، وال يُسَمُح للحكومة الخاضعة لسيطرة حركة حامس يف غزة، بجبي الرضائب 

عىل البضائع الواردة إىل غزة الخاضعة للحصار اإلرسائييل منذ العام 2007. وما يزيد 

الطني بلة هو أن حامس تحصل عىل التمويل من خالل تحويالت السلطة الفلسطينية، 

واملساعدات اإلقليمية، والرضائب املحلية، والرضائب املفروضة عىل البضائع املنقولة 

عرب األنفاق. إن معاملة إرسائيل املتباينة للقدس الرشقية وغزة مقارنًة بالضفة الغربية 

تعكس اسرتاتيجيتها الرامية للسيطرة عىل الهياكل املالية الفلسطينية من خالل سياسة 

حدودية ُمحَكمة تندرج ضمن إطار بروتوكول باريس االقتصادي.

وهكذا، مكَّنت اتفاقات أوسلو إرسائيل من استدامة سيطرتها عىل الحدود الفلسطينية 

والسيادة الفلسطينية بينام أعفتها من مسؤولياتها اإلدارية السابقة تجاه الفلسطينيني 

الذين تُخِضعهم لها يف الضفة الغربية وغزة. يقوم هذا الرتتيب باألساس عىل رفِض 

إرسائيَل فكَّ االرتباط بالفلسطينيني أو دمجهم يف دولة ثنائية قومية، فيام يرقى إىل 

حل الالدولة بحكم األمر الواقع. إن أي ترتيب بديل مُيّكن السلطة الفلسطينية من 

تحصيل اإليرادات الجمركية باستقاللية غري ممكن يف غياب املتطلب السيايس املسبق 

املتمثل يف السيادة عىل الحدود. وأي بديل ينطوي عىل أن تُنفَق إرسائيُل مبارشًة عىل 

نظام حكٍم فلسطيني يفتقر إىل الحقوق السياسية من شأنه أن يرسخ طابع الفصل 

العنرصي لالحتواء اإلرسائييل. 

هيكل اإليرادات املشوه يف السلطة الفلسطينية

إن هذا الرتتيب الغريب الذي مُيكِّن النظام اإلرسائييل من تحصيل رضائب االسترياد 

من األرايض التي يحتلها ومن ثم تحويل هذه اإليرادات إىل الجهة الفلسطينية املحلية 

املكلفة بإدارة تلك األرايض مل ينشأ إال نتيجة لهذا السياق السيايس املشوه. ومبا أن 

لة عىل الحدود الفلسطينية تشكل الجزء األكرب من إيرادات  رضائب االسترياد املحصَّ

املقاصة للسلطة الفلسطينية، فإن هيكلها املايل مشوه يف األساس يف ظل غياب 

السيادة. 

يلخص الشكل )1( إيرادات السلطة الفلسطينية وإنفاقها ورصيدها قبل أي أموال 

تعويضية لألعوام 2021-2019. ونظرًا للدور املهيمن للمساعدات الخارجية يف االقتصاد 

الفلسطيني، يُظهر الشكل أيًضا مجاميع الرصيد قبل املساعدات الخارجية وبعدها، 

حيث إنها تسدُّ جزًءا من الفجوة بني اإلنفاق واإليرادات كل عام. 
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هيكل اإليرادات يف السلطة الفلسطينية واسرتاتيجية االحتواء اإلرسائيلية
أمل أحمد
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يُظهر الرسم البياين حقيقتني. أوالً، تنفق السلطة الفلسطينية أكرث مام تجني، وينجم عن 

ذلك عجٌز يف املوازنة. وهذا يف حد ذاته ليس أمرًا مستغربًا، حيث إن بلدانًا عديدة تعاين 

عجزًا سنويًا وتُضطر إىل االقرتاض ليك تستطيع اإلنفاق مبستويات تتجاوز اإليرادات، وهو 

ما يؤدي إىل تراكم املديونية الحكومية. ثانيًا، عىل الرغم من دور املساعدات البارز يف 

االقتصاد الفلسطيني، فإن حجم التمويل الخارجي الداخل يف موازنة السلطة الفلسطينية 

كان ضئيالً يف األعوام 2021-2019، ومل يسّد سوى جزٍء ضئيل من عجز املوازنة.1 وتلجأ 

السلطة عوًضا عن ذلك إىل سّد غالبية العجز يف موازنتها من خالل مراكمة الديون عىل 

الخدمات التي تتلقاها من القطاع الخاص املحيل، ومن خالل االقرتاض من املصارف 

املحلية. وبالتايل، فإن االقتصاد الفلسطيني - وليس مجتمع املانحني الدويل - هو الذي 

يتحمل العبء األكرب املرتتب عىل العجز يف موازنات السلطة الفلسطينية.

بالرغم من أن عجز الدولة أمٌر معتاد، إال أنَّ لرتكيبة إيرادات السلطة الفلسطينية طابًعا 

سلبيًا فريًدا ألنه متشابك عىل نحو وثيق مع االقتصاد السيايس لالحتالل اإلرسائييل. يقدم 

الشكل )2( تفصيالً ملوازنة السلطة الفلسطينية لعام 2021 بحسب املصدر، باستثناء 

مساعدات املانحني.2 مثَّلت إيرادات املقاصة من رضائب االسترياد عرب الحدود التي 

تسيطر عليها إرسائيل %65 من إجاميل موازنة السلطة الفلسطينية يف ذلك العام. 

1. بلغت نسبة املساعدات يف نفقات السلطة الفلسطينية السنوية يف هذه األعوام %5 إىل %10، وهو تراجع حاد عن األعوام السابقة، حيث بلغت نسبة التمويل الخارجي يف األعوام 2017-1997 30% من حجم 

اإلنفاق.

2. البيانات املستخدمة يف هذا الرسم البياين أُخذت من موقع وزارة املالية الفلسطينية عىل شبكة اإلنرتنت يف صيف 2022. غري أن إرسائيل أمرت وزارة املالية بعد ذلك بإزالة البيانات.

أّما مصادُر دخل السلطة الفلسطينية األخرى املتمثلة يف التحصيل املبارش - مثل رضائب 

الدخل املحلية، والرضائب العقارية، واإليرادات غري الرضيبية - فلم تُشكِّل سوى ثلث 

إيرادات السلطة يف عام 2021. 

إن من غري املألوف بتاتًا أن تستمد الدولة غالبية إيراداتها من رضائب االسترياد عوًضا 

عن رضائب الدخل املحلية. ولتوضيح مدى متيز هذا الرتتيب املشوه، يستخدم الشكل 

)3( بيانات البنك الدويل لرسم متوسط حصة البلدان املختلفة من إيرادات الدولة 

املكتسبة من الرضائب الجمركية عىل السلع املستوردة مقارنًة بالرضائب عىل الدخل 

واألرباح واملكاسب الرأساملية )مدرجة جميعها تحت بند رضيبة “الدخل”( يف األعوام 

2018-2010. بالنسبة للسلطة الفلسطينية، شّكلت الرضائب الجمركية، التي تبلغ 

حوايل نصف إجاميل إيرادات املقاصة، 28.5% من إيراداتها يف األعوام 2010-2018، 

بينام شّكلت رضائب الدخل 5.5% فقط. أّما بالنسبة للنظام اإلرسائييل ومعظم البلدان 

األخرى، فإن األمر معكوس. 

وبعبارة أخرى، تُشكِّل رضائب الدخل املحلية يف معظم بلدان العامل حصة أكرب من 

قاعدة اإليرادات مقارنًة بالرضائب املتحصلة من السلع املستوردة. واألهم من ذلك 

هو أن الغالبية العظمى من الدول تتمتع بالسيادة السياسية وتتحكم يف حدودها، مبا 

مُيكِّنها من جبي اإليرادات مبارشًة من االسترياد والدخل املحيل. وعىل النقيض، تعتمد 

السلطة الفلسطينية اعتامًدا كبريًا عىل رضائب الواردات التي يجبيها النظام اإلرسائييل 

عند الحدود غري الخاضعة لسيادة السلطة، وال تضطلع السلطة إال بجبي اإليرادات 

املحلية األقل بكثري من رضائب الواردات تلك. وهذا الواقع ميثُِّل رضبًة قاسية للسلطة 

الفلسطينية من حيث سيطرتها عىل قاعدة إيراداتها وقدرتها عىل مقاومة االحتواء 

اإلرسائييل عىل نحو مؤثر.
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“مُيثِّل هيكل إيرادات السلطة الفلسطينية األساَس 
االقتصادي لحل الالدولة القائم بحكم الواقع، 

والذي ال يُسمح مبوجبه للفلسطينيني باالندماج يف 
دولة ثنائية قومية وال مُينحون االستقالل.”

الشكل )1(: موازنة السلطة الفلسطينية، 2021-2019. األرقام مباليني الدوالرات وعىل أساس األسعار يف عام 2021. يشري “الرصيد أ” إىل الرصيد )صايف 

اإليرادات مطروًحا منه إجاميل اإلنفاق( قبل التمويل الخارجي، بينام يشري “الرصيد ب” إىل الرصيد بعد التمويل الخارجي.

https://data.oecd.org/gga/general-government-deficit.htm
https://mas.ps/cached_uploads/download/migrated_files/20172211161032-2-1640017260.pdf
https://mas.ps/cached_uploads/download/migrated_files/20172211161032-2-1640017260.pdf
https://al-shabaka.org/commentaries/%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ae%d8%b7%d9%8a/
https://www.springerprofessional.de/en/the-palestinian-authority-political-economy-the-architecture-of-/19174286
https://www.springerprofessional.de/en/the-palestinian-authority-political-economy-the-architecture-of-/19174286
https://www.springerprofessional.de/en/the-palestinian-authority-political-economy-the-architecture-of-/19174286
https://pmof.ps/internal.php?var=10&tab=03
https://data.worldbank.org/indicator/GC.TAX.IMPT.CN
https://data.worldbank.org/indicator/GC.TAX.IMPT.CN
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هيمنة رضائب االسترياد عىل قاعدة الرضائب املحلية

إن عجز السلطة الفلسطينية عن تحصيل رضائب االسترياد مبارشًة فضالً عىل ضآلة 

قاعدتها الرضيبية املحلية هي نتيجة لالحتواء املستمر الذي متارسه إرسائيل عىل الشعب 

الفلسطيني. إن إدرار الرضائب املحلية وتحصيلها هو عالمة عىل اإلنتاجية والسيادة 

االقتصادية، وقد أدى التضييق الدائم الذي ميارسه النظام اإلرسائييل عىل الفلسطينيني 

وتحّكمه بهم يف ظل االحتالل العسكري إىل تدمري قدرة السلطة الفلسطينية عىل تحصيل 

الرضائب داخل الضفة الغربية وغزة. ويف املقابل، ال تستطيع السلطة الفلسطينية، بدون 

االستقالل املايل أو النقدي، من توجيه سياساتها نحو احتياجات التنمية املحلية، وهو ما 

يُضِعُف رشعيتها أكرث يف أوساط الشعب الفلسطيني. 

تُسهم التنمية االقتصادية املخنوقة والرشعية السياسية املتناقصة يف تدين القاعدة 

الرضيبية للسلطة الفلسطينية عىل نحو مهول. بل إن املرة الوحيدة التي أدرَّت فيها 

رضائب الدخل إيرادات كبرية عىل الفلسطينيني كانت إبان السبعينات والثامنينات، عندما 

كانت إرسائيل مبفردها تدير احتاللها للضفة الغربية وغزة. ويُعزى ذلك إىل أن إرسائيل 

ُل تلك اإليرادات الرضيبية مبارشًة، وإىل أن أعداًدا كبريًة من الفلسطينيني  كانت تُحصِّ

كانوا ُمستخَدمني يف االقتصاد اإلرسائييل. وبالطبع، مل تُستَخدم هذه القاعدة الرضيبية 

يف إحداث التنمية االجتامعية واالقتصادية للفلسطينيني، الذين ظلوا تحت االحتالل 

العسكري القمعي للنظام اإلرسائييل.

لذا فإن الدمار الذي لحق باالقتصاد الفلسطيني وقاعدة الرضائب املحلية أدى إىل اعتامد 

السلطة الفلسطينية املفرط عىل إيرادات رضائب االسترياد التي تسيطر عليها إرسائيل 

وذلك من أجل بقائها. ويتفاقم هيكل اإليرادات املشوه هذا بسبب التدمري املستمر الذي 

يستهدف القطاعات االقتصادية الفلسطينية املنتجة يف ظل االحتالل، األمر الذي يزيد 

اعتامد الفلسطينيني عىل السلع اإلرسائيلية. ويف املقابل، يواصل الفلسطينيون استهالك 

السلع املستوردة مبستويات تفوق بكثري املخرجات اإلنتاجية القتصادهم، وذلك بسبب 

تدفقات املساعدات وتحويالت املغرتبني وتزايد القروض الخاصة. ويف هذا السياق، ال 

مُتثل محاوالت الحد من الترسب املايل من إيرادات املقاصة وتحسني عمليات التحصيل 

والتحويل من إرسائيل إىل السلطة الفلسطينية سوى حلول مؤقتة ال تتصدى ألساسات 

هذا الهيكل املشوه. 

ترسيخ الهياكل املالية املؤذية ضمن االحتواء الدائم

إن اعتامَد السلطة الفلسطينية عىل إيرادات املقاصة وافتقارَها إىل السيطرة عليها سوف 

يستمر ما استمر االحتالل العسكري اإلرسائييل. ولن يتغري هذا الهيكل بالضغط عىل 

النظام اإلرسائييل لتحويل إيرادات املقاصة إىل السلطة الفلسطينية ألن هذا سيؤدي إىل 

تخفيف الضغوط املالية يف األجل القريب وحسب دون أن يُغريِّ واقع االعتامد والسيطرة. 

وعالوًة عىل ذلك، ومن منظور اقتصادي، فإن مطالبة السلطة الفلسطينية بتقليل 

االستثامر يف األمن وزيادة االستثامر يف التنمية لن يُفيض إىل تغيري اقتصادي هيكيل طاملا 

استمر الوضع الراهن لالحتالل اإلرسائييل. فهياكل اإليرادات ترتبط ارتباطًا وثيًقا مبدى 

السيادة السياسية، وال ميكن فصل الطريقة التي تستمد بها السلطة الفلسطينية إيراداتها 

عن وضعها الحايل كهيئة حاكمة خاضعة لالحتالل ومفتقرة إىل السيادة.

مُيثِّل هيكل إيرادات السلطة الفلسطينية األساَس االقتصادي لحل الالدولة القائم بحكم 

الواقع، والذي ال يُسمح مبوجبه للفلسطينيني باالندماج يف دولة ثنائية قومية وال مُينحون 

االستقالل. فال طائل من الحديث عن اإلصالح املايل داخل السلطة الفلسطينية طاملا أنها 

غري قادرة عىل مقاومة اسرتاتيجية االحتواء التي يتبعها النظام اإلرسائييل والذي كثريًا ما 

ميتنع عن تحويل إيرادات املقاصة للسلطة، مصدر دخلها الرئييس.

الشكل )2(: تفصيل إيرادات السلطة الفلسطينية، 2021.

“إسناد مسؤوليات اإلنفاق املبارش للسلطة 
الفلسطينية يف غياب السيادة السياسية يُرسخ 

فعليًا ما يتعرض له الفلسطينيون من قمعٍ يف ظل 
النظام اإلرسائييل، وال يُسِهم يف دفع عجلة 

التنمية االقتصادية.”

https://www.routledge.com/State-Formation-in-Palestine-Viability-and-Governance-during-a-Social-Transformation/Amundsen-Giacaman-Khan/p/book/9780415338011
https://www.springerprofessional.de/en/the-palestinian-authority-political-economy-the-architecture-of-/19174286
https://al-shabaka.org/commentaries/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a8%d8%b6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9-%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86/
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a/
https://al-shabaka.org/commentaries/%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ae%d8%b7%d9%8a/
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%af%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%85%d8%b1-e1-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85/
https://unctad.org/system/files/official-document/a74d272_en.pdf
https://al-shabaka.org/memos/%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d8%aa%d8%b9%d8%b2%d9%8a%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b6%d8%b7%d9%87%d8%a7%d8%af-%d9%88/
https://al-shabaka.org/memos/%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d8%aa%d8%b9%d8%b2%d9%8a%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b6%d8%b7%d9%87%d8%a7%d8%af-%d9%88/
https://al-shabaka.org/scenario-matrix-2/
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الشكل )2(: تفصيل إيرادات السلطة الفلسطينية، 2021.

 وباملثل، فإن الدعوة إىل تعديل بروتوكول باريس االقتصادي أو إيجاد بدائل لالتحاد الجمريك التجاري، الذي يَعدُّ الحكم الذايت عىل الحدود رشطًا مسبًقا له، هي دعوة غري ذات 

جدوى إذا ما استمر حرمان الفلسطينيني من السيادة.

تُظهر حالة إيرادات املقاصة أن إسناد مسؤوليات اإلنفاق املبارش للسلطة الفلسطينية يف غياب السيادة السياسية يُرسخ فعليًا ما يتعرض له الفلسطينيون من قمعٍ يف ظل النظام 

اإلرسائييل، وال يُسِهم يف دفع عجلة التنمية االقتصادية. ومبا أن السلطة الفلسطينية تعتمد عىل تحويالت اإليرادات هذه من أجل بقائها، فإنها تفتقر إىل القدرة عىل املساومة السياسية 

وأي رشعية للعمل من أجل التحرير الفلسطيني. يجب عىل الفلسطينيني أن يناضلوا من أجل حقوقهم السياسية الجامعية بغض النظر عن إقامة الدولة وقيادتهم. وال بد لهم من 

أن يضعوا يف صلب نضالهم من أجل التحرير والتنمية االقتصادية مناهضَة ما يقرتفه النظام اإلرسائييل يف حقهم من احتواء ضمن حل الالدولة الدائم. وهذا هو الرد األنسب لكل 

اسرتاتيجية إرسائيلية تقوم يف جوهرها عىل حرمان الفلسطينيني من حقوقَهم السياسية. 

ها املؤلف  الشكل )3(: متوسطات البلدان لحصة إيرادات الدولة املكتسبة من الرضائب الجمركية عىل السلع املستوردة مقارنًة برضيبة الدخل يف األعوام 2018-2010. أعدَّ

بناًء عىل بيانات البنك الدويل. 

https://al-shabaka.org/briefs/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b1%d9%83%d9%8a-%d9%88%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6/
https://al-shabaka.org/commentaries/%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86-%d8%a5%d8%b0-%d8%aa%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%b3%d9%8a%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88/
https://data.worldbank.org/indicator/GC.TAX.IMPT.CN
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»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.

أمل أحمد باحثة اقتصادية فلسطينية تدربت يف معهد أبحاث السياسات 

االقتصادية الفلسطيني )ماس( يف رام الله قبل حصولها عىل درجة املاجستري 

يف اقتصاديات التنمية من كلية الدراسات الرشقية واألفريقية بجامعة لندن. 

يركز عملها عىل العالقات املالية والنقدية بني إرسائيل وفلسطني، وتشمل 

اهتامماتها أيًضا االقتصاَد السيايس للتنمية يف عموم الرشق األوسط.

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

