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  أربعة اقتصاديين
  :من األراضي احملتلة يناقشون

  االقتصاد الفلسطيني يف ظل احلكم الذاتي

سمير صراص: إعداد  
  

فيما يلي مساهمة يف شأن موضوع " جملة الدراسات الفلسطينية"تقدم 
االقتصاد الفلسطيني يف ظل احلكم الذاتي، وهو موضوع بقي، على 

أهميته، بعيداً عن النقاش العام ومل يُبحث إال يف نطاق الدوائر 
وقد وجهت اجمللة عدداً من األسئلة إىل أربعة اقتصاديين . املتخصصة

راضي احملتلة، بعضهم يتوىل مسؤولية معينة يف معروفين يف األ
. اإلسرائيلية أو يتابعها عن كثب –املفاوضات االقتصادية الفلسطينية 

وتناول جانب من األسئلة الترتيبات االقتصادية بين إسرائيل واحلكم 
الذاتي، التي يجري التفاوض بشأنها يف باريس، والتي بقيت إىل حد ما 

التفاق االقتصادي بين منظمة التحرير بعيدة عن األضواء، وا
وناقش االقتصاديون الفلسطينيون املشكالت التي . الفلسطينية واألردن

تعترض بناء النظام االقتصادي الفلسطيني العتيد وعالقته بإسرائيل 
وجاء . من جهة واحمليط العربي، وال سيما األردن، من جهة أُخرى

  :احلوار على النحو التايل
  

ما هي املواقف التفاوضية التي طرحها اجلانب اإلسرائيلي يف  –س 
املفاوضات االقتصادية يف باريس، وما هي األهداف التي تم التفاهم بشأنها 

  لتحقيقها يف املرحلة األوىل؟
املبادىء املعتمدة يف  –بداية، يجدر اإلشارة إىل األهداف   :سمير حليلة

   :مفاوضات باريس والتي تتمحور حول
الضفة الغربية وقطاع غزة، " وحدة األراضي الفلسطينية"اإلطار اجلغرايف؛   - ١

يف املوضوع االقتصادي، بمعنى أنه ال يمكن احلديث عن أنظمة اقتصادية خمتلفة 
  .داخل األراضي نفسها

                                                            
   عبد ١٩٩٤فبراير /ساهم يف توجيه األسئلة إىل جمموعة االقتصاديين، يف أواسط شباط ،

  .الكريم مزعل عابد
   اللجنة االقتصادية/ عضو الوفد الفلسطيني يف املفاوضات املتعددة.  
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يجب ضمان إعادة توازن االقتصاد الفلسطيني بعالقاته مع الدول   -٢
بي، واألردن على وجه التحديد، بضمان فتح البوابات اجملاورة، وخصوصاً العامل العر

  .الشرقية عبر مصر واألردن، والذي هو هدف رئيسي يف التفاوض
العمل على أن يكون القرار االقتصادي الفلسطيني املستقل يف أيدينا،   -٣

  .إىل قرار سياسي الحقاً" االقتصادي"والعمل على تطوير هذا القرار 
ام اجلانب الفلسطيني بإقامة إطار للتعاون على الرغم من اهتم  -٤

االقتصادي اإلقليمي، فإن تركيزه يف هذه املرحلة يقوم على أساس إعادة هياكل هذا 
االقتصاد بإقامة بنية حتتية قوية ومسندة ليكون هذا االقتصاد قادراً على املساهمة 

فاوضات االقتصادية امل. إيجابياً يف التعاون االقتصادي اإلقليمي يف املرحلة املقبلة
  :جتري يف ثالث جلان

 .جلنة التجارة والعمال  -١
 .جلنة الضرائب واجلمارك -٢
 .جلنة البنوك والقطاع املايل -٣
   يف جلنة التجارة والعمال، الهدف واملطالبة الفلسطينية هما فتح اجملال

للعمال الفلسطينيين كافة ومن دون قيود للعمل يف إسرائيل، وثانياً، ضمان عقد 
اتفاقية مع اإلسرائيليين تنظم حقوق العمال وتمنع اإلجراءات التعسفية ضدهم؛ 

ن فصاعداً، وأيضاً تنظيم إعادة ضمان حقوق ومستحقات العمال وتعويضاتهم من اآل
وبصورة أساسية، كان الرد اإلسرائيلي على هذه املطالب إيجابياً . مستحقاتهم السابقة

باستثناء بعض االعتبارات األمنية التي ستجري مناقشتها يف اللجنة األمنية يف 
  .طابا

   يف اجلانب التجاري، كان املطلب الفلسطيني هو فتح الباب للتجارة مع
العامل العربي والعامل اإلسالمي من دون قيود، وثانياً جتارة مفتوحة بين األراضي 

وبعد مماطلة إسرائيلية، تم االتفاق مبدئياً على . احملتلة وإسرائيل من دون عقبات
النقطة األوىل بشرط أن تتناسب ووارداتنا من العامل العربي والعامل اإلسالمي وحجم 

  .حاجات األراضي احملتلة
 النقطة الثانية حتفظت إسرائيل عن السماح لنا بإدخال كل منتوجاتنا يف

الزراعية إليها، وال سيما خمس سلع زراعية أساسية، وطالبت، أو سمحت بإدخال 
سنوياً حتى تصل يف نهاية خمسة " احلصة"من هذه السلع وتزداد هذه " حصة معينة"
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، والبيض، واخليار، والبندورة، الدجاج الالحم: أعوام إىل حدود مفتوحة، والسلع هي
  .والباذجنان، وهي ذات قدرة تنافسية عالية إزاء مثيالتها من اإلنتاج اإلسرائيلي

   يف الضرائب واجلمارك، كان املطلب اإلسرائيلي إنشاء احتاد جمركي موحد
مع األراضي احملتلة، وقد تم رفضه كلياً من اجلانب الفلسطيني باعتبار أنه يوحّد 

  .سوق األراضي احملتلة مع إسرائيل ويفصله عن األسواق العربية
  
  
  

تم يف اجلوالت األخيرة طرح مدخل جديد يف هذا اجملال يجري على أساسه عقد اتفاق 
  :جمركي بثالث رزم

، وتشمل السلع التي تُفرض عليها جمارك وضرائب تختلف عن الرزمة األوىل  
  .إلخ... تلك التي يف إسرائيل، مثل الوقود والسيارات وغيرها

مل السلع التي تُستخدم بشأنها نسب اجلمارك والضرائب ، وتشالرزمة الثانية
  .نفسها املستخدمة يف إسرائيل

، وتشمل بضائع وسلعاً يتم االتفاق على جماركها وضرائبها الرزمة الثالثة
وال يحق ألي من . بين الطرفين وتكون خمتلفة عن تلك املستخدمة اآلن يف إسرائيل

  .الطرفين تغييرها من جانب واحد
ة اجلمارك، وافقت إسرائيل مبدئياً على أن يكون للفلسطينيين نظام يف قضي

من % ٥للضريبة اإلضافية يختلف بمعدالته عن تلك التي يف إسرائيل بما ال يتجاوز 
، %١٧وتبلغ نسبة الضريبة املضافة املتبعة حالياً يف األراضي احملتلة . املتبع حالياً

وهذا ينطبق على . يف املستقبل% ١٢ويمكن أن تصل نسبة الضريبة املضافة إىل 
وقد اتفق . البضائع املنتجة حملياً فقط، ال على البضائع املستوردة من اخلارج

. الطرفان كذلك على اعتماد اجلانب الفلسطيني نسب ضريبة الدخل التي يراها مالئمة
وستقوم إسرائيل بنقل جميع مقتطعات الضرائب واجلمارك التي جتبيها يف إسرائيل 

  . السلطة االنتقالية، أوالً بأولإىل
  اتفق الطرفان مبدئياً على أن يتسلم اجلانب : جلنة البنوك والقطاع املايل

الفلسطيني الصالحيات كافة يف جمال تشريع وتنظيم وترخيص البنوك وشركات 
. التأمين واملؤسسات املالية والبورصة، بصورة كاملة ومن دون تدخل إسرائيل

يف قضايا العمل والبنك املركزي، إذ إن اجلانب الفلسطيني يطالب  واختلف الطرفان

مدخل جديد يف جوالت التفاوض األخيرة 
 ق جمركي بثالث رزمباجتاه عقد اتفا
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بحقه يف إصدار عملة خاصة به عندما يكون مهيئاً لذلك وبحقه يف إقامة بنك مركزي 
ينظّم هذه العملية والقضايا املالية املصرفية األُخرى، بينما ترى إسرائيل أن هاتين 

  .ي ال تستطيع قبوله اآلنالقضيتين هما عنوان سيادة للكيان الفلسطين
واتفق الطرفان، وبصورة أولية أيضاً، على السماح بفتح فروع للبنوك وشركات 

بنوك فلسطينية يف إسرائيل وبنوك إسرائيلية يف الكيان ": بالتبادل"التأمين 
  .الفلسطيني، وذلك بحسب األنظمة والقوانين املتبعة يف كل بلد

مفاوضات باريس االقتصادية، لذا فإن إجابتي تستند مل أشترك يف    :سمير عبد الله
كما أود أن أحتدث عن اإلطار العام . إىل متابعات من هنا وهناك، ومن مصادر خمتلفة

  .ال عن التفصيالت
األوىل بشأن التجارة : كما هو معروف، جرى تأليف ثالث جلان للتفاوض  

وقد تم ذلك . الضرائب واجلمارك والعمال، والثانية بشأن البنوك والنقد، والثالثة بشأن
وهذا يف حد ذاته أحدث فوضى كبيرة يف . بصورة مبكرة منذ انطالقة املفاوضات

العملية التفاوضية، وذلك لعدة أسباب أهمها التداخل يف املوضوعات، وعدم حسم 
املوضوع الرئيسي الذي يحدد املواقف التفاوضية من جميع القضايا، أال وهو 

ومن املالحظ  . ارة بين فلسطين وإسرائيل خالل املرحلة االنتقاليةموضوع نظام التج
أن كل طرف من الطرفين ال يمكن أن يصل إىل اتفاق مع الطرف اآلخر يف اية جلنة من 

كما أن املوضوع الرئيسي . اللجان إال بعد أن يعرف طبيعة االتفاق يف اللجان األُخرى
وضوع نظام التجارة بين اجلانبين يف الذي أخذ الوقت األكبر يف املفاوضات هو م

ومن الواضح أن هناك تبايناً بين املوقفين؛ فاجلانب الفلسطيني . املرحلة االنتقالية
يطالب بإنهاء صيغة االحتاد اجلمركي الذي فرضته إسرائيل من جانب واحد منذ 

، فوضعت االقتصاد الفلسطيني ضمن ١٩٦٧احتاللها لألراضي الفلسطينية سنة 
اجلمركي اإلسرائيلي، وفرضت يف الوقت ذاته قيوداً على وصول املنتوجات  الغالف

الفلسطينية إىل األسواق اإلسرائيلية وإىل األسواق التي تتمتع إسرائيل فيها بمعاملة 
ويطالب اجلانب الفلسطيني بقيام نظام للتجارة احلرة بين السوقين . تفضيلية

  .التجارة بين السوقينالفلسطينية واإلسرائيلية بما يسمح بحرية 

                                                            
   املشرف على دائرة . نابلس/ قسم االقتصاد يف جامعة النجاح الوطنية/ أستاذ مشارك

  .السياسات االقتصادية يف اجمللس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار
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لكن يسمح بأن تمتلك السلطة الفلسطينية حرية تامة يف سياساتها التجارية 
واجلمركية اخلاصة جتاه األسواق اخلارجية وفق ما تقتضيه مصلحة االقتصاد 

وهذه الصيغة وحدها يمكن أن تسمح بقيام عالقات متينة باألسواق . الفلسطيني
كما أنها تسمح لالقتصاد الفلسطيني باحلصول . يةالعربية، وخصوصاً السوق األردن

على مواد خام ومنتوجات أساسية بأسعار أقل، األمر الذي يقلل من تكاليف اإلنتاج، 
  .ويقوي القدرة التنافسية للمنتجين الفلسطينيين

كما أن فتح السوق اإلسرائيلية أمام العمال الفلسطينيين من األهداف التي 
فمن الواضح أن مشكلة العمل يف إسرائيل التي . ينيون لهايسعى املفاوضون الفلسط

تراكمت خالل ستة وعشرين عاماً ال يمكن حلها بسرعة أو بسهولة، وال سيما أنها تمس 
ألف عامل، وأنها تأتي يف وقت تتفشى البطالة السافرة واملقنّعة على  ١٠٠أكثر من 

لعربي، وعودة عشرات األلوف نحو مل يسبق له مثيل، خصوصاً بعد إقفال سوق اخلليج ا
  .من الفلسطينيين من هناك

   

  
  
  

وبصورة عامة، فإن ما نسعى له هو إعادة صوغ العالقات مع إسرائيل على 
ثل؛ عالقات تعاقدية أسس جديدة من التكافؤ، واملنفعة املتبادلة، وحق املعاملة بامل

تأخذ بعين االعتبار املصالح الفلسطينية، وبما يسمح لالقتصاد الفلسطيني بالتعامل 
  .بحرية مع األسواق األخرى، وخصوصاً األسواق العربية التي نعتقد أننا جزء منها

قد يستغرب القارىء من إجابتنا عن هذا السؤال؛ إذ باستثناء أعضاء   :عادل سماره
ينسقون معهم، فإن أحداً يف الشارع الفلسطيني ال يعرف ما هي األفكار  الوفد ومن

وبكلمة أوضح، فإن التسوية تتم بسرية تامة . التي طرحت، سواء من هذا اجلانب أو ذاك
وليس يف وسع أحد احلصول . على الصعيد االقتصادي كما هي على الصعيد السياسي

كل ما يسمعه املواطن هو أن و. على أية معلومات حمددة بشأن ما طرح هناك
  .املفاوضات االقتصادية تسير بصورة جيدة

  
                                                            

    كنعان"مدير مركز الزهراء لألبحاث، ورئيس حترير جملة."  

نسعى إلعادة صوغ العالقات مع إسرائيل 
 على أسس من التكافؤ واملنفعة املتبادلة
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لذلك فإن بناء املوقف من املفاوضات ينحصر يف ثالثة أمور، كلها بعيدة عن 
  :جوهر ما يتم عرضه يف أروقة التفاوض، وهي

إن االتفاق هو، من حيث املبدأ، اتفاق اقتصادي ال اتفاق سياسي أو   -١
  .سيادي، وهذا يرتبط باألمر الثاين

التطبيق يف هيئة مشاريع؛ إذ عُقدت عدة مؤتمرات للمستثمرين من عدة   -٢
 –جنسيات، وُأعلنت أسماء شركات خمتلطة، على الرغم من عدم وصول ترتيبات غزة 

  .واضحة يف اجلانب السياسي أريحا بعدُ إىل نتائج
إن ما رشح من األفكار التي عرضها الفلسطينيون هي املقاالت التي كُتبت  -٣

يف أحيان متفرقة يف الصحف احمللية، التي ملخصها أن الفلسطينيين يسعون 
للوصول إىل تعاون اقتصادي إقليمي متبادل، وأنهم ليسوا معنيين بالعمل على تطبيق 

من قِبل العامل الذاتي أو (ويف هذا توجه انفتاحي خطر . ى الذاتسياسة االعتماد عل
على اقتصاد فيه من مقومات التبعية أكثر مما ) صانع القرار السياسي يف االقتصاد

ويف احلقيقة إن هذا تقيد . فيه من مقومات االستقالل، واالعتماد على الذات، والنمو
قتصاد، وأقصد حتديداً أن األمر ليس باتفاق أوسلو من قِبل صانع القرار السياسي لال

مصادفة، وال قصوراً يف فهم اخملاطر، إال إنه عجز عن جتاوز حمددات االتفاق نفسه، 
وهذا ما تدركه السلطات اإلسرائيلية التي تركز باستمرار على تنفيذ االتفاق كما ورد 

  .يف صيغه األساسية
الذاتي معنية بانتهاج  وموجز التعليق على هذه األفكار هو أن قيادة احلكم

متكيفة مع متطلبات النظام العاملي، األمر الذي يعني " انفتاحية"سياسة اقتصادية 
  ."توليد اقتصاد تابع منذ حلظة البدء"يف النهاية 

يدور احلديث يف باريس حول طبيعة العالقات االقتصادية بين   :عاطف عالونة
: املستقبل، وذلك يف اجملاالت التاليةالكيان الفلسطيني واالقتصاد اإلسرائيلي يف 

  .؛ النقد والبنوكالتجارة والعمال؛ الضرائب واجلمارك
  

                                                            
   نابلس/ قسم االقتصاد يف جامعة النجاح الوطنية / أستاذ مشارك.  

قيادة احلكم الذاتي يف اجتاه سياسة 
، وتوليد اقتصاد تابع"انفتاحية"اقتصادية 
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وقد تبين من الطروحات املاضية أن إسرائيل حتاول إبقاء النظام احلايل 
أي إنها تسعى مثالً . حتى لو كان حتت السيطرة الفلسطينية اجلزئية ساري املفعول

لتطبيق جتارة حرة بين املنطقتين، واتباع سياسة جمركية واحدة، بينما يرفض 
  :اجلانب الفلسطيني ذلك ويطالب بـ

  .وضع الصالحية املتعلقة بهذه املوضوعات يف يد السلطة الفلسطينية  -أ 
  .على بعض السياسات املشتركة يف املستقبلدراسة إمكان اإلبقاء  –ب 
بلورة سياسات فلسطينية يف اجملاالت التي ترتأيها السلطة الفلسطينية،  –ج 

  :وذلك بهدف
 تمكين االقتصاد الفلسطيني من النمو والتكور؛ -

 التخفيف عن كاهل املواطن الفلسطيني؛ -

 .توفير إيرادات لتغطية موازنة السلطة الفلسطينية -
جوالت، تم التفاهم على بعض النقاط، وما زال الكثير من النقاط وبعد خمس 

  .كما أن هناك اختالفات جوهرية يف بعض املسائل األُخرى. غير متفاهم عليه
الفلسطيني فيما يخص عالقة  –ما هو تقويمك لالتفاق األردين  –س 

  وعالقة كل منهما باالقتصاد اإلسرائيلي؟) األردين والفلسطيني(االقتصادين 
األردين الذي وقّع خالل األسابيع املاضية  –أرى أن االتفاق الفلسطيني : سمير حليلة

هو بمثابة إعالن مبادىء اقتصادي بين اجلانبين؛ يضع األساس جملموعة من 
يجب العمل على صوغها وبلورتها خالل األسابيع واألشهر املقبلة،  االتفاقات التي

وأهمية هذا االتفاق أساساً هو يف توقيعه، حيث أنه شكّل مصدر ثقة للتجار 
األردنية يف  –واملستثمرين يف األردن بشأن طبيعة العالقات االقتصادية الفلسطينية 

  .املستقبل
  
  
  
  

وباستثناء املواد الثالث األوىل يف االتفاق، التي تتحدث بصورة حمددة عن 
. اجملال البنكي واملايل، فإنه ليس هناك آليات أو اتفاقات حمددة يف اجلانب املصريف

إسرائيل حتاول إبقاء النظام االقتصادي احلايل 
 حتى لو كان حتت السيطرة الفلسطينية اجلزئية

مصدر الفلسطيني  –اتفاق التعاون األردين 
 ثقة للتجار واملستثمرين يف األردن
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البنوك  وقد جاء االتفاق مستنداً إىل قرارات اللجنة التنفيذية بإعادة فتح فروع
، األمر الذي يعني أن الترخيص لهذه ١٩٦٧األردنية العاملة يف الضفة وغزة قبل سنة 

البنوك قد جاء من السلطة الفلسطينية يف حين أن مهمة تنظيم إعادة فتحها أُوكلت إىل 
البنك املركزي األردين وكذلك مهمة اإلشراف على عملها بحسب األنظمة والقوانين 

ووفقاً لالتفاق، فإنه من الواضح أن . املطبّقة يف الضفة الغربية األردنية، وهي طبعاً
فتح بنوك جديدة يف قطاع غزة والضفة الغربية، أو الترخيص لفروع بنوك أجنبية، 

سيبقى خارج إطار املهمة املوكلة إىل البنك املركزي األردين، وهذه املهمة ستبقى يف 
  .طينيةيد إسرائيل حتى إقامة السلطة النقدية الفلس

بخصوص العملة، فعلى الرغم من أن االتفاق أشار إىل أن الدينار هو عملة 
التداول، فقد سُمح بتداول عمالت أُخرى يف األراضي احملتلة، وهو ما يعني أن الطريق 

مل تُغلَق أمام استخدام الشيكل أو الدوالر أو اجلنيه الفلسطيني عملة رسمية يف 
  .األراضي احملتلة

اق يف تقديري إىل تفصيل، وذلك فيما يتعلق باستخدام الدينار يحتاج االتف
األردين، وخصوصاً بشأن إجراءات حتويل العملة الصعبة إىل دينار وبالعكس، إذ إن 
االتفاق مل يتضمن التزاماً أردنياً نحو السلطة الفلسطينية بتوفير كميات من العملة 

وفيما يتعلق بالعالقة . الفلسطينية الصعبة يف مقابل الدينار لشراء مستلزمات السلطة
واالقتصاد اإلسرائيلي، فإن العالقة ) األردين –الفلسطيني (االقتصادية بين االقتصاد 

القائمة حالياً هي جتارة حرة، من طرف واحد، من إسرائيل، باجتاه األراضي احملتلة، 
ويف . حملتلةوبضائع فلسطينية تصدر إىل األردن من دون توازن مع واردات األراضي ا

  .االجتاهين هناك عالقة تبادل جتاري غير متوازنة قائمة وفق اشتراطات االحتالل
  :إن األهداف الفلسطينية يف املفاوضات  تتمحور حول

فتح باب الصادرات الفلسطينية إىل إسرائيل، وإكمال حلقة التجارة احلرة   -١
  .بيننا وبين إسرائيل، ووضعها يف إطار طبيعي

باب الواردات من العامل العربي، واألردن حتديداً، إلعادة التوازن إىل فتح   -٢
  .التجارة بين األراضي احملتلة والعامل العربي

فتح باب الصادرات الفلسطينية إىل األردن، أو عبره إىل دول أُخرى،   -٣
  .لتخفيف عالقات التبعية بين اقتصاد األراضي احملتلة والسوق اإلسرائيلية

مة، يمكن تلخيص هذه العالقات بأنها حتسين لشروط التجارة وبصورة عا
وال شك يف . احلرة مع إسرائيل، وتعزيز للتبادل التجاري مع األردن بأفق جتارة حرة



١٥٢، ص )١٩٩٤شتاء ( ١٧، العدد ٥المجلد راسات الفلسطينيةمجلة الد مقابالت  
 

9 
 

ومن االشتراطات . أن هذا املوضوع يخضع لكثير من االشتراطات الفنية واملالية
لمنتوجات، وخصوصاً الفنية ما يتعلق بموضوع املعايير واملواصفات املقبولة ل

املنتوجات الصناعية؛ إذ يجب الوصول إىل معايير موحدة متفق عليها بين هذه 
ومن االشتراطات املالية ما يتعلق بحجم اجلمارك والضرائب املفروضة على . الكيانات

حركة هذه السلع حيث هناك أنظمة متنوعة حتتاج إىل توحيد، وهذا يعتمد يف األساس 
ينة كل من هذه الكيانات، وطبيعة االقتصاد وحجمه يف كل على مدى حاجات خز

  .منها
لقد أملى االتفاق األردين الفلسطيني تطمينات مهمة لرجال األعمال : سمير عبد الله

وقد ابتعد االتفاق عن . األردنيين والفلسطينيين، ووضع أسساً للعالقات املستقبلية
فاوضات مع إسرائيل، وترك جميع الوصول إىل قضايا تفصيلية بسبب عدم اكتمال امل

  .اخليارات مفتوحة أمام املفاوض الفلسطيني
  
  
  

إن العالقات اخلاصة بين األردن وفلسطين ال بد من أن تلقى االهتمام من قِبل   
حتقيقاً للفائدة املشتركة وتعزيزاً  املسؤولين يف البلدين لوضع أفضل الصيغ

وهذا االتفاق خطوة مهمة ال بد من أن تتلوه . ملواقفهما يف املفاوضات مع إسرائيل
اتفاقات تفصيلية أُخرى لتحديد نظام التجارة املالئم ويف جمال القضايا املصرفية 

  .والنقدية، والعمل، وحركة رأس املال
 –رات األساسية حتكم العالقات الفلسطينية هناك جمموعة من االعتبا: عادل سماره

ومن دون هذه االعتبارات يصعب النظر إىل االتفاقية االقتصادية بين األردن . األردنية
، )باعتبار آلية ارتباط طوعي(تونس، ومنها االعتبار التاريخي السياسي  –. ف. ت. وم

طبقات، وخصوصاً أما على صعيد ال. حيث يسيطر الشعور الشعبي الواحد يف القطرين
الطبقة الرأسمالية، وصعيد النظام السياسي، فإن الكلمة األوىل هي للمصالح اإلقليمية 

وهناك يف ). إذا افترضنا جتاوزاً أن هناك نظاماً فلسطينياً(لهذه الطبقات ولهذا النظام 
باعتباره أداة فك ارتباط (املقابل االعتبار املوضوعي الناجم عن دور االحتالل 

إىل ترسيخ فك العالقة االقتصادية املوحدة بين  ١٩٦٧الذي هدف منذ سنة ) قسري
فقد اتبع سياسة قامت باقتطاع جزء من وحدة . الضفة الغربية والضفة الشرقية

الفلسطيني خطوة مهمة  –االتفاق األردين 
 ال بد من أن تتلوه اتفاقات تفصيلية
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اقتصادية حمددة اقتطاعاً قسرياً، وقامت بتغيير خمتلف عالقات هذا اجلزء يف 
وة العمل، ووجهة أو سياسة جماالت االستيراد، والتصدير، والعملة، واستغالل ق

االستثمار، ومؤسسات ومصادر التمويل، بما يتوافق مع مصالح اقتصاد االحتالل، 
األمر الذي قاد إىل وجود شرائح يف اجملتمع الفلسطيني ذات مصلحة يف بقاء 

، وبلورة مثقفين )التعاقد من الباطن، والكمبرادور(العالقات االقتصادية باالحتالل 
هذا إضافة إىل . النمط من العالقات الكولونيالية ويفرطون يف التنظير لهيؤمنون بهذا 

إصرار الرأسمالية على اإلمعان يف التسوية ما دامت حتقق احلد األقصى من الربح من 
لذا، فإنها مستعدة إلقامة مشروعها . دون أن تكترث ملسألة االستقالل القومي

األردن، وإن مل يكن مستقالً عن  االقتصادي عبر كيان سياسي إقليمي منفصل عن
هذا التشويه املوضوعي على األرض القتصاد املناطق احملتلة يُبرز بدوره . إسرائيل

عقبات موضوعية على طريق إعادة بناء العالقة مع االقتصاد األردين، كما الحظنا يف 
  .الفترة األخيرة

  
  
  

كما أن البنية االقتصادية الضعيفة لالقتصاديين تؤدي دوراً أساسياً يف إعاقة 
التكامل أو التوحد االقتصادي بينهما، إذ ال يشكل أحدهما عامل جذب قوياً لآلخر، كما 

ل أن كال االقتصادين تابع للمركز اإلمبريايل، وهذا تبعية يعمقها ويبررها غياب تكام
 .اقتصادي عربي

بهذا املعنى، يصبح اقتصاد إسرائيل أقدر على إخضاع االقتصادين، وأقدر على 
االبتالع أيضاً، وهذا ما يتجلى يف أية حال يف كون كل منهما يعقد اتفاقاته املباشرة 

مع االقتصاد اإلسرائيلي، حمكوماً بالضعف من جهة، وبإمالء إسرائيل أسس 
لتسويات االقتصادية، أي باستفراد كل طرف عربي على التسويات السياسية على ا

  .حدة، من جهة أُخرى
لذا، كان التنسيق جوهر هذا االتفاق، أي عالقات استشارية طوعية غير ملزمة، 
فيصبح لذلك بال معنى إذا ما قابلناه بنصوص اتفاق أوسلو يف العالقة بين اقتصاد 

لعالقات القائمة بين االقتصاديين من احلكم الذاتي واقتصاد إسرائيل من جهة، وبين ا
جهة أُخرى، ناهيك بقيام كل طرف بترتيب عالقاته مع إسرائيل منفرداً، وهو ما يجعل 

ولذا، فهي حاضرة يف صلب االتفاقية كبُعد مشترك، وهذا من . إسرائيل الطرف املركزي

االقتصاد اإلسرائيلي أقدر على إخضاع 
 والفلسطيني وابتالعهما االقتصادين األردين
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ي بنك األردين ينص صراحة على أن أ –واالتفاق اإلسرائيلي . صلب عملية التسوية
أردين أو بنك أجنبي يعمل عبر األردن يرغب يف العمل يف املناطق احملتلة ينبغي له 

أوالً أخذ املوافقة، أي تصريح بالعمل، من البنك املركزي اإلسرائيلي، وهنا يفقد 
  .الفلسطيني استقالليته –االتفاق األردين 

تجد نفسها وبهذا املعنى أيضاً، فإن فروع البنوك األردنية التي ستقام س
من عملية االرتباط كوكالء للبنوك اإلسرائيلية، " رابحة"مضطرة إىل االرتباط أو ربما 

كما هو حال بنك فلسطين يف غزة إزاء بنك هبوعليم اإلسرائيلي، أي بنوك بالتعاقد من 
 ,Jerusalem Post: أنظر(الباطن، وهذا طبعاً أمر أكثر سهولة على الصعيد املايل 

November 26, 1993.(  
، ألن )مليون دينار سنوياً ٣٠٠(ويجب أالّ يغرينا احلديث عن حجم التجارة 

هذه التجارة ستتم بإشراف إسرائيلي، وهي بالتايل يف سياق تسريب أو تصدير 
وهذا ما تفسره أيضاً إقامة مناطق التجارة . منتوجات إسرائيل إىل املشرق العربي

أي حتويل احلكم الذاتي كله إىل منطقة  ،١٩٦٧احلرة يف األغوار وعلى حدود سنة 
  .متاجرة حرة، وهذا هو جوهر اتفاق خمتلف الرأسماليات املشاركة يف التسوية

إن جعل منطقة احلكم الذاتي منطقة متاجرة حرة هي يف الوقت ذاته حلقة 
من مشروع السوق الشرق  (Pilot Project)الوصل املطلوبة لتنفيذ اجلزء املصغر 

إن هذه املنطقة ستكون اقتصاداً بال أبواب بين إسرائيل واألردن، أو  األوسطية؛ أي
ستكون بوابات لتمرير املنتوجات اإلسرائيلية إىل األردن واملشرق العربي، وسيكون 

  .معظمها قد تم إنتاجه بأيدي عمال عرب بأجور زهيدة لضرورات القدرة على املنافسة
الفلسطيني،  –التفاق اإلسرائيلي باختصار، لقد جاء هذا االتفاق على أساس ا

ولذا فإنه يخلو من كونه ذا بعد سياسي قومي من جهة، ومن كونه، من جهة أخرى، ذا 
مقومات اقتصادية مفادها زيادة الترابط االقتصادي مع األردن على حساب فك 

  .االرتباط االقتصادي مع إسرائيل
عامة ليؤكد ضرورة التعاون  الفلسطيني بصورة –جاء االتفاق األردين : عاطف عالونة

االقتصادي بين االقتصاد الفلسطيني من جهة واالقتصاد األردين من جهة أخرى، 
  .حمدداً أوجه التعاون يف التجارة واألموال والعمال
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وعلى الرغم من أن امتداد االقتصاد الفلسطيني يف املديين املتوسط والبعيد هو   
، فإن )التكامل االقتصادي العربي(بية األخرى يف االقتصاد األردين واالقتصادات العر

  .االتفاق مل يعالج هذا املوضوع بالتفصيل
لقد استحوذ موضوع البنوك على القسم األكبر من االتفاق، وكذلك السماح 

، وهذه نقطة "إعادة فتح الفروع السابقة"للبنوك األردنية بالعمل يف الضفة الغربية، و
يجابية على االقتصاد الفلسطيني، وذلك عن طريق إدارة مهمة يمكن أن يكون لها آثار إ

املدخرات، واإلقراض، واإلدارة املالية بصورة عامة، وتوفير مبالغ كبيرة لضخها يف 
  .استثمارات االقتصاد الفلسطيني

من ناحية أخرى، يؤدي هذا االتفاق إىل أن جميع التحويالت ستمر عبر البنوك 
الذي يجعل من هذا األخير مستفيداً من املساعدات  والبنك املركزي األردين، األمر

املالية املتوقعة لألراضي احملتلة، وهو ما من شأنه أن يرفع حجم االحتياط من 
  .العمالت الصعبة لدى البنك املركزي األردين

وبالنسبة إىل العالقة املستقبلية مع االقتصاد اإلسرائيلي، فإن هذه العالقة 
ي وقدرة االتفاق على إدخال اجلانب االقتصادي يف العملية مرهونة باالتفاق السياس

فإذا بقي الوضع والعالقات كما هو األمر بين مصر وإسرائيل، فإين ال . السلمية اجلديدة
هذا بالنسبة إىل (أتوقع تطور عالقات اقتصادية مؤثرة مع االقتصاد اإلسرائيلي 

  .احلل السياسي وسموها ، وسترتفع درجة العالقة وتسمو بارتفاع درجة)األردن
وبالنسبة إىل االقتصاد الفلسطيني، وبموجب اتفاق إعالن املبادىء، يتوقع 

). الفلسطيني واإلسرائيلي(ترتيب عالقات اقتصادية قائمة على مصلحة الطرفين 
وبصورة عامة، يسعى االقتصاد الفلسطيني لتخفيف حدة التبعية التي فرضت عليه 

أما يف املرحلة النهائية، فإن الوضع . ل املرحلة االنتقاليةخالل أعوام االحتالل وخال
سيختلف، وذلك تبعاً للتطورات التي تسير األمور عليها يف النهاية باجتاه أكبر قدر 

  .ممكن من االستقالل االقتصادي
هل تعتقد أن هناك إمكاناً وضرورة لوجود عملة وبنك مركزي وبورصة  –س 
  فلسطينية؟

اجلانب السياسي بأن يكون للفلسطينيين حق إقامة ما يحتاجون يقضي : سمير حليلة
وانتهاء بأصغر " الدولة"إليه من املؤسسات إلدارة شؤونهم، ابتداء باملؤسسة األم 

ويبقى القرار فلسطينياً، وهو أن تقرر السلطة الفلسطينية إنشاء بنك مركزي، . مؤسسة
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تعزز هذا املدخل يف ضوء أن وصك عملة، وإنشاء بورصة يف هذه اللحظة أو تلك، ي
غياب سلطة نقدية وبنكية يعني فعلياً تسليم مهمات هذه السلطة إما إىل إسرائيل وإما 

إىل األردن، وكالهما لهما مصلحة قد ال تتطابق مع املصلحة الفلسطينية يف هذا 
إن إقامة بنك مركزي، أو بورصة وخاصة البنك، تعتمد باألساس على قدرتنا . اجملال

ويف تقديري، إن . وضع نظام وتهيئة كادر مؤهل للقيام بمهمة البنك املركزي على
الوقت ليس بعيداً لتحقيق هذا الهدف، وذلك بسبب وجود كادر بشري ذي جتربة يف هذا 

وينطبق . اجملال، ووجود دافع قوي للسلطة الفلسطينية لبناء نظام بنكي فعّال ومؤثر
حيث ال تشكل البورصة مكاناً لبيع األسهم هذا بصورة أقل على السوق املالية، 

وشرائها فحسب، بل أيضاً مدخالً أساسياً لتمويل الشركات املساهمة وخمتلف 
وبقدر ما يكون إنشاؤها نتيجة لوجود عدد كاف من الشركات . قطاعات اإلنتاج

ويف احلاالت . املساهمة العامة فهي أيضاً عنصر أساسي يف تشكل هذه الشركات
قد أن جدوى، أو جناح أي من هاتين املؤسستين يعقد باألساس على كافة، أعت

السياسة وعلى الرؤية التي تتبناها احلكومة االنتقالية يف وضع إطار ونظام عمل 
  .هاتين املؤسستين

  
  
  

وبالنسبة إىل دور البنك املركزي يف صك عملة حملية واإلشراف على 
أولوية السياسات النقدية يف األراضي احملتلة، فإن هذه املسألة هي، من دون شك، 

  :لكنها حتتاج يف الوقت نفسه إىل اشتراطات كثيرة اقتصادية
ا فهي أولوية كونها تمثل قدرة سياسية رمزية للحكومة االنتقالية، وكونه

كذلك أساسًا الستقالل القطاع النقدي الفلسطيني عن السياسات النقدية املتبعة يف كل 
فنحن اآلن ندفع ثمن انخفاض سعر صرف كل من الدينار . من األردن وإسرائيل

والشيكل يومياً، وسنبقى اقتصاداً يعتمد بصورة أو بأُخرى على السياسات االقتصادية 
اء حاجتنا من العمالت الصعبة بسهولة لتغطية ولن نستطيع شر. للدول اجملاورة

  .وارداتنا
أما االشتراطات فهي تستند إىل قوة هذا االقتصاد ومدى ثقة الفلسطينيين 

وغيرهم باستقراره بحيث يمكن االعتماد على شراء العملة الفلسطينية أو استخدامها 
حقق خالل نهاية وبصورة عامة، إين أعتقد أن هذه املسألة ستت. للتداول أو االدخار

جدوى البورصة والبنك املركزي تعتمد على سياسة 
 احلكومة االنتقالية إزاء إطار ونظام عملهما
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العام األول من تطبيق االتفاق، ويمكن االستفادة كثيرا من حتويالت العمالت الصعبة 
اآلتية على شكل مساعدات دولية أو استثمارات القطاع اخلاص الفلسطيني يف اخلارج 

  .لدعم العملة الفلسطينية اجلديدة
يت استخدام هذه يجب أن نفرق بين املطالبة باحلقوق وبين توق: سمير عبد الله

ومن هذا املنطلق أعتقد أننا يجب أن نصر على أن تكون لنا حرية امتالك احلق . احلقوق
بإقامة جميع املؤسسات التي يحتاج اقتصادنا إليها، ومن ضمنها البنك املركزي، 

أما توقيت إقامة البنك املركزي وإصدار العملة وإقامة . والنقود الفلسطينية، والبورصة
فإنه يخضع العتبارات فنية مهمة؛ فإصدار العملة للتداول يف السوق مثالً  البورصة،

يجب أن يُسبق بتوفير الشروط لضمان ثقة اجلمهور بالعملة وضمان ثبات سعر 
وإقامة البروصة يجب أن يسبقها وجود شركات . صرفها جتاه العمالت األُخرى

الباهظة إلدارة مساهمة بصورة ملموسة وضمان مستوى تداول يغطي النفقات 
أما مسألة البنك املركزي فربما . البورصة، ويشجع املستثمرين من اخلارج للتداول بها

يمكن الشروع يف تنفيذها على مراحل، حيث يبدأ البنك القيام ببعض وظائف البنك 
املركزي ال جميعها، كترخيص البنوك التجارية واإلشراف عليها، وإدارة احتياطي 

ملوجودة لدى احلكومة، وإصدار سندات للتنمية، ثم يتوسع بالتدريج العمالت الصعبة ا
كبنك : نحو إصدار النقد والقيام بجميع الوظائف األخرى املعروفة للبنك املركزي

  .إلخ... للبنوك، وبنك للحكومة، والقيام بعمليات السوق املفتوحة
النظام املصريف،  بناء على دور البنك املركزي كبنك البنوك، يشرف على: عادل سماره

ويسوي احلسابات بين البنوك التجارية، ويراقب الكم النقدي املتداول، ويشرف على 
العملة وسعر صرفها يف مقابل العمالت األخرى، فإن وجوده هو نتاج ورمز 

  .لالستقالل معاً، لكنه ليس رمزاً للتنمية، إذ قد يكون كذلك وقد ال يكون
أحد مسهّالت التوجه نحو فك االرتباط  إن وجود بنك مركزي ضروري ألنه  

باقتصاد االحتالل، لكن األمر يف النهاية مرتبط باتفاق موقع وملزم يف أوسلو، ال 
  .بتفسيرات خاصة ونيات بشأن االتفاق

ويرى البعض أن ال ضرورة إال جمللس نقدي يف كانتونات احلكم الذاتي بحيث 
وهذا موقف منطلق . ن إسرائيل واألردنيشترك يف القيام بدور البنك املركزي مع كل م

من تسليم باتفاق أوسلو ومتكيف معه، وألنه لن يرقى إىل التفكير صوب فك االرتباط 
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أي إن رغبة الفلسطينيين يف إقامة بنك . والعودة إىل التكامل مع االقتصادات العربية
  .مركزي تظل بال معنى

  
  
  

وإذا كان أمر البنك املركزي غير حمسوم، فكيف يمكن حسم أمر إصدار عملة 
فلسطينية؟ وال سيما أن وجود عملة يشترط وجود سلطة لبنك مركزي تشرف على 

ه هذ –اإلصدار، ووجود غطاء للعملة املصدرة، ومتابعة التوازن بين العملة والغطاء 
وعليه، فإن غياب بنك مركزي . أمور جميعاً غير مسموح بها من قبل إسرائيل

فلسطيني، أو وجود سلطة نقدية فلسطينية بال صالحيات، سيقودان إىل حصول 
فوضى يف هذا اجملال، تسحق بدورها املواطن عبر تقلبات أسعار الصرف وتالعب 

، يف ١٩٨٩و ١٩٨٨ا حدث سنتي السلطات املالية والنقدية اإلسرائيلية بالسيولة، كم
إبان أعوام االنتفاضة الشعبية، وتنفّر املستثمرين أيضاً من مناطق احلكم الذاتي، وهي 

مناطق غير مغرية أصالً من ناحية اقتصادية، وإذا ما تم االستثمار فيها، فإن ذلك 
  .سيكون لهدف سياسي أكثر منه جلدوى اقتصادية

" سندات"املقترض كـ: نوعَيْ رأس املال أما البورصة، فإن دورها هو توفير
واحلقيقة إن البورصة . أما البنوك فتوفر رأس املال املقترض وحده". أسهم"واململوك كـ

تقدم خدمة للمستثمرين عموماً؛ إذ إنها تؤشر لهم باجتاه الشراء يف الشركات األكثر 
  .ستقاللجناحًا، إال إن البورصة، شأنها شأن البنك املركزي، بحاجة إىل اال

هناك بورصة يف تل أبيب، وهناك حماوالت إلقامة بورصات إقليمية يف حيفا 
وإذا ربطنا هذا بوجود شركات خمتلطة، فإن الشركات العاملة يف . والقدس الغربية

احلكم الذاتي ستسجّل نفسها يف بورصة تل أبيب، وهذا يقطع بالتايل الطريق أمام 
وحتى اآلن هناك شركات . هناك بورصة متمأسسةإقامة بورصة فلسطينية، ما دام أن 
هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن هيمنة رأس . من هذه مسجلة يف بورصة تل أبيب

املال األجنبي على بورصة بلد معين تعني هيمنة على كامل االقتصاد، ناهيك 
وإذا علمنا أن التوجه االقتصادي لليمين . بتسهيل نزيف الفائض إىل اخلارج

، فإن البورصة لن تؤدي هنا، فيما لو أقيمت، دوراً "انفتاحي"يني هو توجه الفلسط
  .قومياً

 وجود البنك املركزي نتاج لالستقالل ورمز له يف
 آن واحد، لكنه ليس رمزاً للتنمية بالضرورة
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ويزيد املشكلة تعقيداً أن التسجيل يف البورصة مكلف بالنسبة إىل الشركات 
الصغيرة؛ فالرسوم السنوية يف إسرائيل تبلغ ألفي دوالر للشركة الصغيرة وستة آالف 

كما أن إدارة البورصة . رسم أداة تصفية احلساباتدوالر للشركة الكبيرة، إضافة إىل 
تأخذ ثالثة آالف وخمسمئة دوالر، بدل رسوم فحص، من الشركة اجلديدة وخمسة 

آالف دوالر من الشركة القديمة، ورسوم تسجيل بنسبة مئوية حمددة من القيمة الكلية 
احاً نقدية لألوراق املالية املتاجر بها ونسبة أُخرى من الشركات التي توزع أرب

وهذا يعني أن معظم شركات احلكم الذاتي سيعجز عن التسجيل، وبالتايل . لألسهم
االستفادة من اخلدمات واملتابعة االستثماريين، وهذا يفتح اجملال للشركات اخملتلطة 

اليهودية واألجنبية، وللشركات االحتكارية الكبرى، األمر الذي يعني هيمنة الشركات 
هيك بأن املستوى الثقايف ملالك الشركات احمللية قد يحول دون هذا نا. األجنبية

من هنا تبرز أهمية أالّ تكون . اقتناعهم بفائدة التسجيل يف البورصة إنْ وجدت
  ...السياسة االقتصادية للحكم الذاتي انفتاحية

يف أية حال، ال أحد هنا ينتظر اآلخر، فمع أن القيادة اليمينية طلبت من خمتلف 
إقامة شركات خمتلفة من دون التنسيق معها، فإن التعاقدات تتدفق كالسيل  الشركات

  .من دون انتظار إذن من أحد
إن وجود عملة وطنية وبنك مركزي أمر بالغ األهمية؛ فباإلضافة إىل : عاطف عالونة

كون ذلك هو أحد مظاهر السيادة الوطنية التي ال يجوز التخلي عنها، فإن البنك 
أن يقوم بدور فعّال ومؤثر يف تطوير االقتصاد الفلسطيني عن طريق  املركزي يستطيع

أما بالنسبة إىل العملة، فبالرغم من أهميتها . السياسات واألدوات التي يتحكم فيها
احلالية واملستقبلية، فإنه يبدو صعباً أن تطرح عملة يف الوقت الذي ال يتحكم البلد 

  .ة وحركتها وحركة العمالت األخرىبالعوامل املؤثرة يف سعر صرف هذه العمل
  
  
  

القرار (إذا تمكنت السلطة الفلسطينية من احلصول على استقاللية اقتصادية   
ن تقيم مع دول العامل، فإننا ننصح بأن تصك عملة فلسطينية حملية وأ) االقتصادي

بنكاً مركزياً فلسطينياً، وإالّ، فإننا ننصح بتأجيل املوضوع إىل حين تسلّم السلطة 
الفلسطينية للقرار االقتصادي، ملا يف ذلك من خطورة؛ إذ إنه من املمكن أن تقوم 

ننصح بصك عملة إذا تمكنت السلطة الفلسطينية من 
 حتقيق االستقالل االقتصادي، وإال فال



١٥٢، ص )١٩٩٤شتاء ( ١٧، العدد ٥المجلد راسات الفلسطينيةمجلة الد مقابالت  
 

17 
 

الدول األخرى بإجراءات تؤدي إىل تدهور العملة الفلسطينية، األمر الذي ينعكس سلباَ ً 
ب الفلسطيني، ويعيق االستثمارات واحلركة التجارية يف الكيان على مدخرات الشع

  .الفلسطيني ومع الدول األخرى
كيف ترى وضعية القطاعات االقتصادية الفلسطينية األساسية يف فترة   - س   

  ؟)صناعة، جتارة، زراعة(احلكم الذاتي 
واضح أن هناك إذا انطلقنا من وقائع االقتصاد الفلسطيني حالياً، فمن ال: سمير حليلة

اجتاهاً لتعزيز االستثمار يف القطاع السياحي، واخلدماتي، ثم الصناعي، وأخيراً 
  .الزراعي

فالسياحة قطاع مبني على استقرار املنطقة وعلى قدرتنا على السماح بإدخال 
مئات اآلالف من الفلسطينيين والعرب واملسلمين إىل األراضي احملتلة خالل املرحلة 

هي مسألة ممكنة التحقيق بدوافع سياسية ودينية، وهذا يجعل قطاع و. االنتقالية
السياحة أحد القطاعات األوىل التي من املمكن أن تتوسع بصورة كبيرة ويف معظم 

وال شك يف أن انفتاح األراضي احملتلة على الدول العربية اجملاورة سيعزز . املناطق
والقطاع املايل بما يفتح آفاقاً االستثمار يف قطاعات النقل والبناء واملواصالت 

جديدة ال تقارن بتجربة االحتالل املاضية، ويبقى هناك جمال لتطور نسبي يف 
القطاع الصناعي، مع االنفتاح على األسواق العربية واإلسرائيلية أيضاً مع حتسن 

البنية التحتية للصناعة، ووجود أنظمة وأجهزة مالية تسهل عمليات اإلنتاج والتسويق 
أما القطاع الزراعي، وهو أكبر قطاعات اإلنتاج حتى اآلن . الستثمار يف هذا القطاعوا

وأهمها على الصعيد الوطني، فمن املتوقع أن يتوسع باألرقام املطلقة، بسبب انفتاح 
األسواق اإلسرائيلية أمام السلع الزراعية، لكن ستنخفض مساهمته النسبية يف اإلنتاج 

طبعاً، من املتوقع أن تكون . سبب نمو القطاعات األخرىاحمللي اإلجمايل، وذلك ب
قطاعات اخلدمات األوىل واالستثمار يف القطاع احلكومي، وال سيما البنية التحتية، 
هي أكبر القطاعات التي من املمكن أن تستوعب أكبر قطاعات العاطلين من العمل، 

حتى خمسة (توسط واملسؤولة عن تخفيض نسبة البطالة يف املديين املباشر وامل
  .من اآلن) أعوام

من غير املتوقع أن حتدث تغييرات هيكلية عميقة خالل الفترة : سمير عبد الله
االنتقالية، بمعنى أن الوزن النسبي للقطاعات اإلنتاجية سيبقى من دون تغييرات 

لكن االستثمارات الكبيرة يف البنية التحتية ستحدث نهوضاً يف القطاعات . جوهرية
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وسيبرز على نحو خاص القطاع السياحي الذي عانى . لكن بنسب متفاوتة كافة،
كما ستشهد الزراعة انتعاشاً نسبياً إذا جنحنا يف . تدميراً كبيراً خالل فترة االحتالل

أما يف الصناعة، فسيشهد . إيجاد أسواق للفائض من اخلضروات والفاكهة الطازجة
تكون هناك فرصة أيضاً النتعاش القطاع وس. قطاع إنتاج مواد البناء بعض االنتعاش

أما التجارة فستنعكس فيها أنشطة االستثمار يف . البنوك وشركات االستثمار: املايل
  .البنية التحتية التي ستتطلب تزويد االقتصاد باملعدات ومدخالت البناء املستوردة

يمن سيجزىء بل إن االقتصاد امله. من ناحية أوىل، التبعية هي التبعية: عادل سماره
جتارياً، فإن . إسرائيل ستركز على قطاعي التجارة والسياحة. التبعية طبقاً ألولوياته

وهذا يتطلب . احلكم الذاتي هو البوابة البرية التي ستربط إسرائيل حتى بأذربيجان
بنية بشرية لقطاع خدمات يشتمل على وكالء التصدير، وخبراء تسويق ودعاية 

كاتب لكل هذه األمور، وهذا ما تقوم به اجملموعة األوروبية ووسطاء نقل وتخليص، وم
أي إن العمل يف قطاع التجارة سيساهم يف امتصاص . بتدريب الفلسطينيين لهذا األمر

اإلمبريايل، / لكن اتساع هذا القطاع، وبحسب التصميم اإلسرائيلي. نسبة من البطالة
صدر قوة لشرائح رأسمالية سيوجد اقتصاداً بال قلب صناعي أو زراعي، وسيشكل م

ال تتقاطع مصاحلها مع االستقالل وال التنمية، ) كمبرادورية، وبيروقراطية، ومالية(
وهذا االستنتاج يغاير ما درج عليه التحليل . باعتبارها غير قومية اقتصادياً

املاركسي الكالسيكي يف التنمية، حيث تقاتل البرجوازية ذات التوجه القومي الهيمنة 
لكن هذا التحليل ال يشتغل قطعاً عندما تكون البرجوازية . سوقها القوميعلى 

  ).عادل سماره –" الرأسمال يعيد اصطفافه الطبقي"أنظر كراس (كمبرادورية 
  
  
  

وستحظى السياحة باهتمام كالتجارة، وال سيما أنهما تتشابهان، يف كونهما 
وسيتم استغالل امليزة املقارنة لألماكن املقدسة . قطاعات غير إنتاجية بل خدماتية

يف احلكم الذاتي لغرض سياحة ناشطة، وسيتم توسيع نطاق االصطياف، األمر الذي 
وال (سيرفع سعر األراضي ألغراض غير زراعية، وهذا يحاصر التوجه نحو الزراعة 

ذا يتم تتجير عال لألرض، وهو ما يسهّل ، وبه)سيما أنها فقيرة ومردودها متدن
...). الذين مل يوقفوا االستيطان وال استيراد املهاجرين(تسريبها إىل أيدي اإلسرائيليين 

 تتجير األرض يسهّل انتقالها إىل أيد إسرائيلية
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ال بد من اإلشارة هنا إىل خطر معين، حيث سيصبح بيع األرض من اليهود جمرد 
التي ترى جتارة عادية، ربما ليس يف فلسطين فحسب بل أيضاً يف األقطار العربية 

  .فيها الصهيونية إسرائيل الكبرى
وعلى هامش التجارة، ستكون الصناعة صناعة جتارية إذا جاز التعبير، أي 

صناعة موجهة إىل التصدير ال إىل املنتوجات األساسية للسكان، وهذا يضعف من دور 
ن، وكما يبدو اآل. الصناعة الزراعية التي تشكل رئة للتصنيع الزراعي كي يصبح جمدياً

إسرائيلية (فإن الصناعة هنا ستكون على شكل صناعات التعاقد من الباطن 
. ، واألوىل هي طفل الثانية)رؤوس أموال خمتلطة(أو موجهة إىل التصدير ) وفلسطينية

  .واملهم أن تل أبيب ستظل مركز إدارة هذه الشركات
وق احمللية، إن هذا كله سيقيِّد، إنْ مل يحتجز، نمو الصناعات املوجهة إىل الس

وسيكون القطاع الزراعي الضحية . ويحول بالتايل دون وجود مركز صناعي فلسطيني
يف % ٤٢األساسية؛ فعلى الرغم من انخفاض حصته يف اإلنتاج األهلي اإلجمايل من 

اليوم، فإن هذا التوجه االنحداري سيستمر؛ إذ سيتم توسيع % ٢٤بداية االحتالل إىل 
وسيتركز هذا التوجه . كما يجري يف الوطن العربي عموماًقطاع اخلدمات وتنشيطه؛ 

بناء على االنفتاح االقتصادي الذي لن يدعم القطاع الزراعي، األمر الذي سيحول دونه 
وسيتم تتجير . ودون قدرته على توفير العناصر األساسية إلعادة إنتاج القوى العاملة

املتنزهات والسياحة وخمتلف األرض أكثر للبناء غير اخملطط له بعناية، وأماكن 
هذا إىل جانب تخطيط إسرائيل منذ اللحظة للحد من تدفق فوائض بعض . اخلدمات

ويف أية حال، . منتوجات احلكم الذاتي الزراعية إليها بسبب ميزة إنتاجيتها املقارنة
تكفي نظرة إىل توجه االستثمارات األجنبية املزعومة لنرى أن الزراعة ليست ضمن 

  .اتاألولوي
إن تطور القطاعات االقتصادية مرهون بالسياسات االقتصادية التي : عاطف عالونة

بصورة عامة يجب أن يعطي القطاع الزراعي رعاية . ستتبع يف منطقة احلكم الذاتي
كما ينبغي أن يعطى تطوير الصناعات وتشجيع االستثمارات رعاية خاصة . خاصة

حتصيل حاصل، وستتأثر هي أيضاً بطبيعة  وبالنسبة إىل التجارة فهي ستكون. أيضاً 
احلل السياسي ومدى تطور عالقات اقتصادية مع العامل العربي واالقتصاد 

  .اإلسرائيلي



١٥٢، ص )١٩٩٤شتاء ( ١٧، العدد ٥المجلد راسات الفلسطينيةمجلة الد مقابالت  
 

20 
 

ما هو رأيك يف وصفات البنك الدويل وصندوق النقد الدويل فيما يخص  –س   
  العالقات االقتصادية بين االقتصادين؟

الدويل مؤسستان تستندان إىل خبرة دولية ذات البنك الدويل والصندوق : سمير حليلة
وهما يفتقران إىل احلساسية السياسية الثقافية . بعد أيديولوجي اقتصادي على األغلب

أو االجتماعية، التي هي عادة دراسات ورؤية عامة على املستوى الكلي، تستند إىل 
من أنها مفيدة  أرقام وإحصاءات، وتكون سريعة عادة ومستندة إىل نماذج، على الرغم

يف اإلطار العام لكنها عاجزة عن تقديم حلول على املستوى احملدد، وال سيما يف إطار 
فالبنك الدويل مثالً قادر على حتديد املشكلة االقتصادية بدقة . السياسات املطلوبة

لكنه عاجز عن وصف حلول عملية قابلة للتنفيذ يف اجملتمع احملدد، وهذا ما يجعل 
بمكان أخذ وصفاته ومقترحاته توصيات عامة يتعين على السياسة  من الضرورة

العامة لكل كيان أن تأخذها يف عين االعتبار، لكن شرط أن توطنها وجتعلها متالئمة 
  .واحلساسيات احمللية

أعتقد أن اجلانب الفلسطيني ما زال حمظوظًا؛ إذ إن البنك الدويل أو صندوق   
وبسبب غياب  مديونية فلسطينية، يستطيع أن يفرض  النقد ال يزال، حتى هذه اللحظة،

أو أن يحدد رؤيته باستقالل نسبي عن هاتين املؤسستين، وأن يستفيد من قدراتهما يف 
  .إطار تطوير رؤية فلسطينية خاصة يف اجملال االقتصادي

فمثالً ال يستطيع البنك الدويل أن يتفهم اجلدوى االقتصادية إليجاد ميناء يف   
بعيداً عن ميناء أشدود أو ميناء العقبة، وال يستطيع أن يفسر ملاذا يرغب غزة ليس 

اجلانب الفلسطيني يف إنشاء مطار ليس بعيداً عن مطار اللد أو مطار عمان، أو ملاذا 
يصر اجلانب الفلسطيني على توليد طاقة كهربائية خاصة به، وقطْع عالقته بإسرائيل 

عدم جدوى هذه املشاريع كلها من الناحية يف هذا اجملال على الرغم من إمكان 
بينما نرى نحن األهمية االقتصادية استراتيجياً يف هذا اجملال، وليس . االقتصادية

يف هذه اللحظة، بناءً على إدراكنا حلقائق الصراع التاريخي بين دول املنطقة وعدم 
  .استقرار مستقبل العالقات بين هذه الدول

لدويل وصندوق النقد الدويل يقدمان سيناريوهات للعالقة إن البنك ا: سمير عبد الله
وهما . وفق مبادىء التكاليف واملنافع، وغالباً ما تبنى حتليالتهما على املدى القصير

ال يهتمان بالقضايا ذات االرتباط باألهداف السياسية، كموضوع االستقالل 
امل مع العامل العربي االقتصادي الذي يظهر يف املواقف الفلسطينية، أو موضوع التك
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ويف أية حال، هناك هناك حتليالت قيمة . كأولوية للتكامل مع االقتصادات األخرى
لكن حرية القرار يف أيدينا، وال يمتلك البنك أو الصندوق . جداً يمكن االستفادة منها

  .احلق يف حتديد سياساتنا واستراتيجيتنا
دوق النقد عن تلك الدارجة يف ال تختلف وصفات البنك الدويل وصن: عادل سماره

خمتلف بالد العامل، بما فيها روسيا حالياً؛ فهي تعطي األولوية للقطاع اخلاص، 
مع ) Adjustment and Re-adjustment(والسوق احلرة، والتكيف وإعادة التكيف 

  .النظام العاملي
وفيما يخص حالتنا العينية، فإن البنك والصندوق يصران على أن تقام 

وتنصحان بأن يتبنى . ع مشتركة بين اقتصاد احلكم الذاتي واقتصاد إسرائيلمشاري
احلكم الذاتي السياسة الضريبية اإلسرائيلية نفسها، وأن يقام احتاد جمركي بين 

  .الطرفين
وعليه، فإن وصفات البنك والصندوق تناقض التوجه بصدد التنمية؛ فهذه 

دي كامتداد للتنازل عن االستقالل السياسة تعني التنازل عن االستقالل االقتصا
-Nation(فليس من املمكن قطع أية خطوة على طريق بناء الدولة . السياسي

Building ( عبر احلكم الذاتي، ما دام أن االندماج االقتصادي يف إسرائيل قد تم
  .تعميقه والتشريع له

ر إن استمرار االرتباط باقتصاد االحتالل، وبناء على جتربة التبادل غي
املتكافىء على الصعيد العاملي، وجتربة العالقة باالقتصاد اإلسرائيلي منذ سنة 

 Internal(، سيقود كانتونات احلكم الذاتي إىل التحول إىل مستعمرات داخلية ١٩٦٧

Colonies (ملصلحة االقتصاد اإلسرائيلي.  
وليس من الواضح بعد كيف ستحل وصفات الصندوق والبنك معضلة من طراز 

دعم السلع األساسية يف اقتصاد يتراجع إنتاجه للمواد الغذائية األساسية، ويف عدم 
، وال سيما إذا عرفنا أن االستثمارات ١٩٤٨جمتمع تعود على تلقي الدعم منذ سنة 

املزعومة لن تركز على قطاعات إنتاجية بل على سياسات مالية نقدية وتوظيف يف 
وربما يتم . غل بكثافة لكن لفترة حمدودةاخلدمات واإلنشاءات، وخصوصاً أن هذه تش

  .الدعم موقتاً، ليس لتغيُّر يف سياسة البنك والصندوق لكن ألهداف سياسية
يضع البنك الدويل وصندوق النقد الدويل الوصفات والنصائح دائماً : عاطف عالونة

وبالتايل ال تتالءم بالضرورة وصفات هذه . من منطق اقتصادي رأسمايل ربحي فقط
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ؤسسات مع طموحات السلطة الوطنية الفلسطينية، التي يجب أن تراعي، إضافة إىل امل
... األهداف االقتصادية، النواحي السياسية واالجتماعية والثقافية واألمنية واإلدارية

  .إلخ
  
  
  
  

تطوير االقتصاد واجملتمع الفلسطيني يجب أن يكون شامالً؛ بمعنى أن برنامج 
فنحن ال نسعى للتركيز على النمو االقتصادي، كما يشتم من التقارير، بل للتنمية 
الشاملة يف جميع جماالت احلياة، األمر الذي يجعل أولويات املؤسسات املذكورة 

  .تختلف بالضرورة مع األولويات الفلسطينية
ننا نشكر هذه املؤسسات على جهودها، لكن على اجلانب وبصورة عامة، إ

الفلسطيني درس هذه الوصفات، وأخذ ما يتالءم مع براجمه، ورفض التوصيات التي 
تعارض أهدافه السياسية واالجتماعية، الوطنية والقومية، وإضافة برامج وأهداف 

 .أخرى غير واردة يف التقارير والوصفات الدولية

أولويات صندوق النقد والبنك الدويل تختلف 
 بالضرورة مع األولويات الفلسطينية



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
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