
  
                www.palestine‐studies.org 

  
  
  

  215، ص )1997 ءاتش( 29، العدد 8المجلد  ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

1 
 

  وثائق دولية
  

  املقيم يف  تقرير أودين كنودسن، ممثل البنك الدويل
  بشأن حال االقتصاد  الضفة الغربية وقطاع غزة،

  الفلسطيني وعالقته بالتسوية السياسية
  ]مقتطفات[ .1996مايو / غزة، أيار

  

  
تابع مقيد  دعت مالحق االتفاقات االقتصادية إىل قيام كيان قبل بدء مفاوضات املرحلة النهائية،  

، اإلطار الذي يمكن استخدام 2وأوسلو ـ  1كما حدّد االتفاقان السياسيان، أوسلو ـ . باحتاد جمركي مع إسرائيل
أمّا اآلن، فإن اجلوانب السياسية حمكومة بواقع كيان فلسطيني ينبغي أن يكون . املساعدات االقتصادية ضمنه

سيزداد الفلسطينيون فقراً وسيزداد شعورهم باالستياء والعداء  ة،ومن دون هذه القابلي. قابالً للحياة اقتصادياً
  .جتاه إسرائيل

  [.......]  
ومن أجل دعم االقتصاد اخلاص، استُخدمت وسيلتان، تمثلت األُوىل يف برنامج استثماري تموله الدول   

األُخرى يف عالقات املانحة بقصد حفز االقتصاد الفلسطيني احمللي من خالل برنامج  أشغال عامة، وتمثلت 
املنصوص عليهما يف امللحق االقتصادي املرفق باتفاق ] للعمال الفلسطينيين يف إسرائيل[التجارة واالستخدام 

كما حدد امللحق اإلطار إلقامة احتاد جمركي أو عالقات جتارة حرة وسوق عمل موحدة بين إسرائيل . غزة ـ أريحا
والصعوبات املرافقة له،  ول الفلسطينيين باالحتاد اجلمركي والتعرفةلقد كان قب. والكيان الفلسطيني الناشىء

وكسب اإلسرائيليون، من خالل . بمعنى ما، ثمناً دفعه الفلسطينيون يف مقابل السماح لهم بالعمل يف إسرائيل
تعيش يف  استيالئهم على السوق الفلسطينية، ملياري دوالر سنوياً، باإلضافة إىل  مصدر أيد عاملة رخيصة نسبياً

أمّا الفلسطينيون فقد استفادوا من التحويالت الكبيرة التي ستستمر . بيوتها، ولديها نظام ضمان اجتماعي وصحي
    .نتيجة عمل الفلسطينيين يف إسرائيل، لكنهم دفعوا يف مقابل ذلك تكلفة أعلى للواردات إىل الضفة والقطاع

من وجهة نظر اقتصادية، فإنها بدت مالئمة، إذ خدمت اخليار األفضل  كونومع أن هذه الشراكة قد ال ت  
وعالوة على . البرنامج السياسي األوسع وحققت مكاسب ألصحاب البضائع اإلسرائيليين وللمصالح الفلسطينية

ذلك، كان من شأن هذه الشراكة أن تفسح يف اجملال أمام اإلسرائيليين والفلسطينيين لالندماج اقتصادياً على 
 ايل التخفيف نوعاً ما من وطأة التدهور احلاد الذي أصاب املشاريع التجارية والعالقات الشخصيةاألقل، وبالت

ولربما فكرت دول عربية أُخرى، مثل األردن ومصر وبعدهما . خالل االنتفاضة وخالل أعوام االحتالل اإلسرائيلي
إمّا رسمياً وإمّا من خالل اتفاقات ثنائية  سورية ولبنان، يف االنضمام إىل هذا االحتاد اجلمركي يف نهاية املطاف،

ويمكن االفتراض أن إقدام إسرائيل على خفض احلواجز . موازية لنظام التجارة املعتمد يف االحتاد اجلمركي
اجلمركية يف إطار برناجمها لتخفيف القيود على املبادالت التجارية كان من شأنه أن يجعل الفوائد املرجوة من 

  .ع أنحاء االحتاد اجلمركيذلك عامة يف جمي
ن لقد انخفض عدد العمال الفلسطينيين العاملين يف إسرائيل م[....] إن نموذج االندماج هذا مل يتحقق قط   

وحاولت إسرائيل احملافظة على شيء من . 1995عامل سنة  30.000 إىل نحو 1993عامل سنة  120.000
عليها يف امللحق االقتصادي، وذلك ببنائها منشآت موسعة املظهر اخلارجي التفاقات التجارة احلرة املنصوص 

 لكن على الرغم من الزيادة يف االستثمارات املقدمة من الدول. للتفتيش والتدقيق األمني خاصة بقطاع غزة
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املانحة، وعلى الرغم من موسم زراعي ناجح نسبياً وازدهار ال بأس فيه يف قطاع البناء، فقد انخفض الناجت 
  .1995سنة % 8جمايل للفرد الواحد بما يقدر بـ القومي اإل
حتمل يف طياتها بعض األمل للنموذج االندماجي عندما ازداد عدد تصاريح  1996وبدا أن أوائل سنة   

). من العمال غير املسجلين رسمياً 20.000باإلضافة إىل (يناير / تصريح يف كانون الثاين 50.000العمل حتى 
، تعرضت الضفة الغربية وغزة لإلغالق وألشد عقوبة 1996فبراير / ت التي حدثت يف شباطإنه بعد االنفجارا إالّ

. فلسطيني وظائفهم أو مصادر عيشهم 150.000وبين عشية وضحاها فقَدَ أكثر من . اقتصادية منذ حرب اخلليج
. قيق اخلبز ومواد البناءواألسوأ من ذلك أن جميع العمليات التجارية توقفت تماماً، إذ مل يعد ممكناً نقل حتى د

صندوق النقد الدويل، يف اجتماع للجنة االرتباط  روقد قدّ. وأصيب اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة بكساد شديد
يوليو، فإن الناجت / أبريل، أنه حتى لو بدأ تخفيف اإلغالق يف تموز/ التابعة للدول املانحة يف بروكسِل يف نيسان

مليون دوالر من الدخل الذي كان  800سينخفض بمقدار الربع، أي أقل بـ  1996ني سنة الفلسطي القومي اإلجمايل
مليون دوالر، وهذا العجز من املفترض  180مليون دوالر إىل  75زانية سيزداد من كما قُدِّر أن عجز املي. متوقعاً

لكن األرجح أن يكون ما هو أسوأ من . أن تسده الدول املانحة التي يزداد ترددها يف تقديم املعونات يوماً بعد يوم
. اب رؤوس األموال اخلاصةخسائر الدخل االقتصادية املباشرة األثر الذي تركه اإلغالق يف املستثمرين من أصح

وبدأت التحركات األُوىل  ،وبعد عقد االتفاق املرحلي وإجراء االنتخابات الفلسطينية، نشأ إحساس معين بالتفاؤل
إنه نظراً إىل القيود املفروضة على التنقل والسفر، حتى بالنسبة  إالّ . احلذرة لفلسطينيي الشتات والوسطاء اآلخرين

يف الضفة الغربية وغزة  ، بدا واضحاً لكثير من املستثمرين احملتملين)بما فيها األمم املتحدة(إىل الهيئات الدولية 
  .خاص كبير أن الوضع يظل غير مضمون وغير مستقر بالنسبة إىل أي استثمار

مايو، جرى تخفيف بعض القيود املفروضة على حركة البضائع، / أبريل وأوائل أيار/ ويف أواخر نيسان  
وظلت حركة التصدير من الضفة . ، لكن بتكلفة نقل مرتفعة%70ـ % 60 بنسبة إىل حالته السابقة وعاد الوضع

ومل يتجاوز عدد تصاريح العمل املمنوحة يف الفترة السابقة إلغالق املناطق  الغربية وغزة مقيدة بدرجة كبيرة،
الوضع قليالً، فإن االقتصاد لكن على الرغم من انفراج . تصريح 10.000بمناسبة االنتخابات العامة الـ 

  .الفلسطيني وثقة املستثمرين تلقيا ضربة شديدة، ولن يسترد االقتصاد عافيته بسرعة أو بسهولة
وبدأ البعض . ويبدو لكثير من الفلسطينيين اآلن أن الثمن الذي دفعوه بقبولهم االحتاد اجلمركي باهظ

  .يفكر يف ضرورة إعادة النظر يف املالحق االقتصادية
 100(وعالوة على ذلك، ترى الدول املانحة أن توفير األموال الالزمة لسد العجز املتزايد يف امليزانية   

يعني أن يحول لهذا الغرض مزيد من األموال اخملصصة لبرامج االستثمار الهادفة إىل خلق ) مليون دوالر إضافية
كما يقلق الدول املانحة انعدام التنافس . لسطينيينالقاعدة االقتصادية احلقيقية الكفيلة بتأمين مستقبل أفضل للف

أسعار مواد البناء أغلى مما لو  الناجم عن االحتاد اجلمركي اإلسرائيلي ـ الفلسطيني، الذي تسبب بجعل] يف األسعار[
ومع تلف الزهور . تم السماح باستيرادها من األردن أو مصر، والذي أدى إىل تأكّل يف أموال الدول املانحة

لبرتقال يف قطاع غزة، وتضعضُع املشاريع التجارية يف الضفة الغربية، ووجود عشرات اآلالف من الفلسطينيين وا
ض أن ترالعاطلين عن العمل، يبدو أن أساس العملية السلمية، املتمثل يف املكاسب االقتصادية التي كان من املف

بوضوح، فإن  1996أبريل / الدول املانحة يف نيسانوكما دل اجتماع . تتحقق ملليوين فلسطيني، آخذ يف االنهيار
جمموعة الدول املانحة أصبحت أقل رغبة واستعداداً لتحمل تكاليف احلرب اإلرهابية السرية واإلجراءات 

  .اإلسرائيلية املضادة
 إن نسبة البطالة بين الشعب الفلسطيني، التي. من الواضح أن الوضع ال يمكن أن يستمر على هذا املنوال  

ويف ظل عدم . ، وتتركز يف أوساط الشبان بصورة خاصة%50يف أحسن أحوالها، تبلغ حالياً % 30تقارب 
االستقرار التجاري، وركود املشاريع االستثمارية اخلاصة، وبطء وصول معونات الدول املانحة، عالوة على حتويل 

  .ستقبل القريب يبدو ضرباً من اخليالجزء منها إىل امليزانية، فإن إمكان حتقيق إجنازات اقتصادية يف امل
واآلن، بعد انتهاء االنتخابات اإلسرائيلية، سيواجه رئيس احلكومة اإلسرائيلية اجلديد مسألة صعبة تتمثل   

وسيكون عليه أن يأتي إىل مفاوضات الوضع الدائم ببعد جديد . يف شريك يف السالم وجار يعاين انهياراً اقتصادياً
إن على صناع القرار السياسي . حق اقتصادية تتيح احملافظة على االتفاقات من االنهيارلعملية السالم وبمال

ويجب تقويم االتفاقات . ومفاوضي الوضع الدائم أن يصوغوا اتفاقاً يسمح لالقتصاد الفلسطيني بأن ينمو ويزدهر
لسطيني يتمتع بأسباب كيان ف السياسية من خالل احملك االقتصادي، أي من خالل ما إذا كانت تسمح بنشوء
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ئذ دوإذا كان الفلسطينيون لن يستطيعوا املتاجرة مع إسرائيل، أو استخدام موانئها للتصدير واالستيراد، فعن. احلياة
كما أنه سيكون على اجملتمع الدويل وإسرائيل املساعدة من خالل تقديم . ستكون هناك حاجة إىل إيجاد البدائل

وينبغي السعي لتجديد اجلهود الرامية . م من التكاليف التي تكبداها فعالً يف السابقاملزيد من املعونات، على الرغ
ني يف إىل املساهمة يف معاجلة جذور املشكالت االقتصادية لعملية السالم، ومن ثم مساعدة االقتصاد الفلسطي

قتصادية، ومن دون وما هو واضح اآلن أنه من دون إضافة بُعد جديد للمالحق اال. اد عافيته وتقويتهاسترد
ومن دون ذلك، فإن جميع االتفاقات . مساعدة أكبر وأسرع، فإن الكيان الفلسطيني لن يكون قادراً على البقاء

  .السياسية التي قاتل اجلميع من أجلها بضراوة لن جتلب السالم واألمن
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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