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المقدمة 

إن قصة االقتصاد العربي الفمسطيني، تحت االحتالل اإلسرائيمي، ىي قصة 
درامية، فقد تطور ىذا االقتصاد في ظل اضطراب سياسي ومآٍس إنسانية دونما 

إن دراسة قصة تطور ىذا االقتصاد ميمة جدًا، من .  نياية حتى الوقت الحاضر
. أجل استخالص العبر ورسم استراتيجية المستقبل

لقد حاولنا،  في ىذه الدراسة، إلقاء الضوء عمى مراحل تطور االقتصاد 
العربي الفمسطيني منذ الحقبة العثمانية حتى الوقت، لنحدد بالضبط بداية االنييار 
واالضطراب التي تعرض ليا ىذا االقتصاد، وتحديد التحوالت التي حدثت عميو في 
المراحل الالحقة منذ االنتداب البريطاني عمى فمسطين، ومرورًا بقيام دولة إسرائيل 

فوق أرض فمسطين واقتالع شعبيا منيا، وحتى االحتالل اإلسرائيمي لبقية األراضي 
. م، وحتى الوقت الحاضر1967، منذ عام (الضفة الغربية وقطاع غزة)الفمسطينية 

أما التساؤالت التي حاولت الدراسة اإلجابة عنيا، فكانت تدور حول النقاط 
: التالية

ما ىي اآللية التي اتبعتيا الحركة الصييونية في السيطرة عمى  -
االقتصاد العربي الفمسطيني خالل فترة االنتداب البريطاني، وكيف 
قامة اقتصاد الدولة  استطاعت ىذه الحركة تدمير ىذا االقتصاد، وا 

م؟ 1948الييودية قبل إعالنيا عام 

ما ىي آلية االحتالل اإلسرائيمي، أو ما ىو قانون االحتالل الذي اتبع  -
من أجل السيطرة عمى االقتصاد الفمسطيني في الضفة الغربية وقطاع 

 م؟1967غزة منذ عام 

ما ىي التحوالت االقتصادية التي تحدثت عمى االقتصاد العربي  -
 الفمسطيني نتيجة لذلك؟
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وأخيرًا ىل يمكن لالتفاق االقتصادي الفمسطيني اإلسرائيمي الذي وقع  -
م، أن يؤدي االقتصاد العربي الفمسطيني من السيطرة 1994عام 

 لتطوير اقتصاد فمسطيني ناإلسرائيمية ويعطي الفرصة لمفمسطينيي
 .مستقل

إن ىذه الدراسة ىدفت من خالل اإلجابة عن التساؤالت السابقة إلى التعريف 
بكل القضايا التي تضمنتيا وتحميميا، لكي نضع أمام القارئ العربي التجربة 

الفمسطينية بكل حيثياتيا، ليس من أجل التعرف إلى االقتصاد العربي الفمسطيني 
نما لكي يستفيد في  في ظل ظروف القمع وما يواكبو من قيود صارمة وحسب، وا 

. استخالص العبر ورسم سياسة المستقبل عمى أسس عممية وموضوعية أيضاً 
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أوضاع االقتصاد العربي الفمسطيني وتحوالت خالل الفترة العثمانية - 1

يمكن وصف نمط اإلنتاج الذي كان سائدًا في فمسطين في الحقبة العثمانية،  
 بأنو نمط اإلنتاج –أي الحقبة التي سبقت االنتداب البريطاني، وما قبل الرأسمالية 

الخراجي، الذي يربط الجماعة القروية بجياز اجتماعي سياسي الستغالل الجماعة 
بوساطة اقتطاع الخراج، إال أن ما يميز نمط اإلنتاج ىذا، ىو تدني مستوى تطور 
القوى المنتجة فيو، وبالتالي ضعف الفائض االقتصادي الذي ىو موضوع الخراج،  
الذي يذىب لمدولة أو التنظيم االجتماعي السياسي المسيطر، وعمى الرغم من ذلك،  

فإن المجتمع الخراجي الفمسطيني لم يكن فقيرًا،  بل عمى العكس، كان غنّيًا،  
فالسيطرة العربية عمى طرق التجارة البعيدة مكنت المجتمع العربي، بما فيو 

. ()المجتمع الفمسطيني، من تحقيق فائض اقتصادي ذي أصول خارجية

ولم تكن ممكية األرض، في ظل نمط اإلنتاج الخراجي، الذي كان سائدًا في 
نما كانت ممكًا لمجماعة القروية ونتيجة لألصول . فمسطين، تابعة لمدولة، وا 

الخارجية لمفائض االقتصادي، ظمت التقنية المستخدمة في اإلنتاج الزراعية ضعيفة 
التطور، وظمت إنتاجية العمل الزراعي، نتيجة لذلك ضعيفة، وبقي مستوى حياة 

أما المدن، في ظل ىذا النمط اإلنتاجي، فقد .  المزارعين قريبًا من حد الكفاف
ازدىرت وتطورت، ألن مصدر ثروتيا يكمن في األرباح التجارية التي تحققيا من 

نما من الفائض الذي تقتطعو  التجارة البعيدة، وليس من الفائض الداخمي، وا 
لذلك لم يكن ىناك .  الطبقات القائدة في المجتمعات األخرى التي تتاجر معيا

لمدولة أو طبقة التجار أو األغنياء المسيطرين في ىذا المجتمع أي مصمحة إلنفاق 
جزء من الفائص أو األرباح التي يحبونيا من التجارة البعيدة عمى القطاع الزراعي،  

وليذا لم يتطور ىذا القطاع خالل الفترة الزمنية التي ازدىرت فييا التجارة البعيدة 
. ()المدى 



  

 74 

وقد أدى اكتشاف األوروبيين لمطرق الجديدة، لمتجارة مع اليند، وسيطرتيم 
عمى طرق التجارة البعيدة فيما بعد إلى فقدان المجتمع العربي لمفائض االقتصادي 

الذي كان يقتطعو من المجتمعات األخرى، والذي شكل بدوره، أساس الثروة 
. والحضارة العربية

وقد أدت ىذه العوامل، باإلضافة إلى الغزو المغولي لمبالد العربية، إلى انييار 
الخالفة العباسية، وقد حاول العثمانيون إعادة تنظيم الخالفة اإلسالمية وذلك 

بتعويض الفائض االقتصادي، الذي خسره المجتمع العربي من التجارة البعيدة،  
والذي شكل أساس دولتيم، من الغنائم  التي كانوا يجبونيا من فتوحاتيم 

إال أن تطور أوروبا االقتصادي والعسكرية أدى إلى وضع حد ليذه . ()العسكرية
الفتوحات، وبالتالي إلى فقدان الدولة العثمانية أحد ركائزىا االقتصادية، وىي الغنائم 
من الفتوحات العسكرية، وقد أجبر ىذا الوضع الدولة العثمانية عمى االنكفاء نحو 

الداخل ورفع مستوى استغالل نمط اإلنتاج الخراجي، الذي كان سائدًا في 
المجتمعات العربية ومنيا فمسطين، وذلك باعتصار أقصى ما يمكن من الفائض 
االقتصادي الذي أصبح األساس أو الركيزة الوحيدة القتصاد الدولة العثمانية في 

مراحل حياتيا األخيرة، وقد استخدم العثمانيون، في سبيل اقتطاع الفائض 
االقتصادي، عدة وسائل، من أىميا نظام اإللزام حيث كان الممتزم، أو محصل 

. ()الضريبة يشكل ىمزة الوصل بين السمطة والفالحين 

إن انحطاط التجارة البعيدة المدى، ووضع حد لمفتوحات العثمانية من قبل 
األوروبيين، أديا إلى تطور أشكال إنتاج شبو إقطاعية في المجتمع الفمسطيني،   
وقد انتشرت أشكال اإلنتاج شبو اإلقطاعية ىذه في األرياف السيمية في فمسطين، 
وقد عّجل من ىذا التطور نظام اإللزام العثماني في تحصيل الفائض االقتصادي 

م، فنظام اإللزام العثماني أدى 1858أو الخراج، وقانون األراضي العثماني لسنة 
إلى المبالغة في تحصيل الخراج أو الضرائب من قبل الممتزم من الفالحين، حيث 
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كان يحتفظ بجزء منو ويرسل الباقي إلى السمطة المركزية حسب االتفاق بينيما،  
غراقيم بالديون لعدم استطاعتيم تسديد ما  األمر الذي أدى إلى إرىاق الفالحين وا 
يطمبو الممتزم من ضرائب باىظة،  وأدى ىذا الوضع إلى بيع أراضييم إلى طبقة 

كما أدى قانون . التجار أو التخمي عنيا لمممتزم أو موظف الضريبة فيما بعد
م إلى ترسيخ كبار المالك والمتنفذين وكبار التجار،  1858األراضي العثماني لسنة 

وذلك بإعطائيم المسوغات الالزمة المتالك األرض بصورة شرعية وسندات رسمية 
غير قابمة لمطعن، وىذا يعني أن القانون قد حول األرض إلى سمعة تجارية يتعامل 

مما أدى إلى سيطرة كبار التجار . ()بيا الصيارفة والتجار من أجل زيادة الربح 
عمى األرياف السيمية في فمسطين، وفرضيم عمى الفالحين، فائضًا اقتصاديًا 

يسمح ليم بالتعويض عن الخسارة الناجمة عن تقمص التجارة البعيدة، وقد ساعد 
استغالل مناطق زراعية جديدة، عن طريق أعمال الري عمى توسع المساحات التي 

. ()يسود فيو المالك الكبار 

وقد ظل ىذا الوضع قائمًا في فمسطين حتى الحرب العالمية األولى عام 
م، ثم جاء اندماجيا والتحاقيا بالعالم الرأسمالي، وقد أحدث ىذا االندماج 1914

تغييرات حاسمة في االقتصاد الفمسطيني لصالح السيطرة الييودية الصييونية عمى 
فمسطين، ويعتبر احتالل البريطانيين لفمسطين ومنحيم االنتداب عمييا، ومن قبل 

. عصبة األمم، وتنفيذ وعد بمفور فييا ىي البداية الحاسمة ليذه التطورات

أوضاع االقتصاد العربي الفمسطيني وتحوالتو خالل فترة االنتداب - 2
البريطاني 

تبين لنا، مما تقدم أن االقتصاد العربي الفمسطيني قد تميز، عند بداية 
االنتداب البريطاني، في مطمع العشرينات بالتخمف حيث غمب عميو بشكل عام،  

وفي إطار طابع اقتصاد ما قبل الرأسمالية واالستعمار نمط اإلنتاج شبو اإلقطاعي، 
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ىذا النمط كانت الزراعة العماد الرئيسي لالقتصاد الفمسطيني، فأغمبية السكان كانت 
تعيش في المناطق الريفية، وكانت مينة الزراعة تعُّ المينة الرئيسية لغالبية القوى 

العاممة، وشكل الدخل من الزراعة المصدر الرئيسي لمدخل القومي، وباستثناء مزارع 
كبار المالك  فقد تميز اإلنتاج الزراعي بأنو كفافي، أي بضعف الفائض االقتصادي 

فيو حيث لوحظ عدم اشتراك غالبية الفالحين أو المزارعين في عممية التبادل 
. () البضاعي

أما الصناعة فكان يغمب عمييا الطابع الحرفي العائمي وصغر الحجم،  
فالصناعات التي كانت قائمة كانت كميا حرفًا أو صناعات تحويمية تقوم بتصنيع 

اإلنتاج الزراعي وبعض المواد الخام المحمية، مثل طحن الحبوب واستخراج الزيوت 
كما .  ()النباتية وصناعة الصابون والنسيج  ودباغة الجمود والصناعات الخشبية 

لوحظ أن اإلنتاج الصناعي كان موجيًا فقط لسد االحتياجات المحمية، باستثناء 
إنتاج الصابون حيث كان الفائض منو يصدر إلى األسواق الخارجية، وال سيما 

. ()البالد العربية مثل مصر والعراق 

وقد تبدل ىذا الوضع فيما بعد، وبخاصة بعد ىيمنة االحتالل البريطاني عمى 
فمسطين، وما رافقو من دعم لالستيطان الييودي فييا، فقد أدى االحتالل البريطاني 
لفمسطين ودعمو لممشروع الييودي الصييوني فييا إلى إحداث تغييرات وتحوالت 

جذرية في االقتصاد العربي الفمسطيني لصالح ركائز المشروع الييودي الصييوني،  
حكام سيطرتو االقتصادية والسياسية عمى فمسطين . وا 

وقد بدأت الحركة الصييونية، في ىذا اإلطار، تجييز مختمف الوسائل 
التنظيمية واالستيطانية لمسيطرة عمى البناء التحتي لالقتصاد العربي الفمسطيني 

احتالل : عبر تحقيق المبادئ الثالثة األساسية التي قام عمييا ىذا االستيطان، وىي
األرض والعمل والسوق وقد شكمت اليجرة الييودية المكثفة منذ االنتداب البريطاني،  
واستقدام رؤوس األموال الييودية، أىم األدوات التي استخدمتيا الحركة الصييونية 
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قامة بناء اقتصادي ييودي متعدد  في سبيل تحقيق المبادئ الثالثة السابقة الذكر، وا 
الفروع يكون بمقدوره منافسة االقتصاد العربي الفمسطيني ودحره والسيطرة عمى  

. البالد اقتصاديًا وسياسياً 

ويمكن التمييز بين أربع مراحل لعممية االستيطان الييودي في فمسطين قبل 
م، وذلك وفقًا لمستوى التنظيم السياسي واالقتصادي، ووفقًا النعكاس 1948عام 

. ()ىذه العممية عمى االقتصاد العربي الفمسطيني 

المرحمة األولى، عمييا مرحمة روتشيمد االستيطانية التي امتدت ما بين عام 
م، سمح لمعرب الفمسطينيين، خالل ىذه المرحمة، بالعمل 1882-1900

. كمستأجرين في المستوطنات الييودية

م، فقد أصبحت 1907-1901أما المرحمة الثانية، التي امتدت ما بين عام 
 Jweish Colonization Associationفييا الجمعية الييودية لالستعمار 

مسؤولة عن االستيطان الييودي في فمسطين، وقامت ىذه الجمعية بتطبيق مبدأ 
العمل واإلنتاج العبري في المستوطنات الييودية، ومنع تشغيل العمال العرب فييا،  

. أي حرمان ىؤالء من وسائل معيشتيم

م، بامتداد 1920-1908وتميزت المرحمة الثالثة، التي امتدت ما بين عامي 
النفوذ االقتصادي والسياسي لمحركة الصييونية، التي استطاعت بمساعدة االنتداب 

. البريطاني إقامة البنية التحتية لمدولة الييودية

م، وخالل ىذه 1948-1921أما المرحمة الرابعة، فقد امتدت ما بين عامي 
المرحمة، أقامت الحركة الصييونية القاعدة األساسية لالقتصاد الييودي المستقل 
عن االقتصاد العربي الفمسطيني في القطاعات المختمفة، وعمى رأسيا الزراعي 

. والقطاع الصناعي
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وغني عن البيان ىنا، ما قدمو االنتداب البريطاني من دعم ومساعدة ومساندة 
لمحركة الصييونية لتحقيق أىدافيا، فقد فتح أبواب فمسطين عمى مصاريعيا أمام 
اليجرة الييودية المكثفة بيدف إحداث تغييرات ديمغرافية جوىرية لصالح المشروع 

الييودي فييا، كما قدم التسييالت لرؤوس األموال الييودية لالستثمار في فمسطين، 
باإلضافة إلى ذلك، فقد خمقت إدارة االنتداب البريطاني اإلطار اإلداري والقانوني،  
وذلك عن طريق سن الموائح واألنظمة، التي تسيل عمى الحركة الصييونية تحقيق 

. أىدافيا واالستيالء عمى األرضي الفمسطينية

ففي مجال القطاع الزراعي، بدأت الحركة الصييونية، بكل الوسائل التي 
قامة المزارع  أتاحيا ليا االنتداب البريطاني، بالسيطرة عمى األراضي الفمسطينية، وا 
الييودية الحديثة التي تعمل وفق نمط اإلنتاج الرأسمالي الصييوني، حيث قامت 
ىذه المزارع بتطبيق مبدأ العمل، واإلنتاج العبري، وطرد اآلالف من الفالحين 

جبارىم عمى اليجرة إلى المدن الفمسطينية نالفمسطينيي  الذين كانوا يعممون فييا، وا 
وتحويميم ىناك إلى عمال باألجرة، وبيذه اآللية استطاعت الحركة الصييونية أن 
تعطل نمط اإلنتاج الزراعي الفمسطيني الذي كان سائدًا عمى النحو الذي بّيناه،  
 أىم نمما أدى إلى توقيف نمّوه، فاالستيالء عمى األرض سمب الفالحين الفمسطينيي

. أدوات إنتاجيم

وتعود عممية االستيالء عمى األراضي الفمسطينية إلى المرحمة األولى من 
م، 1948م، وفي عام 1882عممية االستيطان الييودي في فمسطين، أي إلى العام 

من مجمل األراضي الفمسطينية،  % 607استطاعت الحركة الصييونية أن تممك 
من مجمل السكان في % 32.3عممًا بأن عدد السكان الييودي كان يساوي 

، وفي ىذا المجال، فإنو ال بد من اإلشارة،  إلى إنو ()فمسطين في ىذه الفترة 
عمى الرغم من أن نسبة األراضي الفمسطينية المستولى عمييا من قبل الييود قميمة،   

إال أن نظرة عمى نوعية ىذه األراضي، توضح لنا أنيا كانت أجود األراضي 
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% 17.4الزراعية وأخصبيا في السيول الساحمية الفمسطينية، حيث امتمك الييود 
من مساحة أراضي فمسطين الزراعية الخصبة، التي أقاموا عمييا المزارع الييودية 

الحديثة، التي تستخدم نمط اإلنتاج الرأسمالي الحديث، التي أخذت تنتج المنتوجات 
م، وصمت نسبة 1945، ففي عام ()الزراعية لمتصدير وعمى رأسيا الحمضيات

من جممة أراضي فمسطين % 49.3األراضي الييودية المزروعة بالحمضيات إلى 
. ()المزروعة بالحمضيات 

ونتيجة لما تقدم، تطورت في القطاع الزراعي في فمسطين، ظاىرة الثنائية أو 
، فإلى جانب القطاع الزراعي الفمسطيني التقميدي تطور Dualismاالزدواجية 

القطاع الزراعي الييودي الحديث الذي أخذ ينمو باطراد عمى حساب األول دون 
 لتطويل القطاع الزراعي Spread Effectsأن ينبثق عن الثاني اآلثار المساعدة 

الفمسطيني التقميدي، بل عمى العكس فقد أدى ىذا الوضع إلى جعل اآلثار المؤخرة 
Backward Effects في القطاع الزراعي الفمسطيني أوقى من اآلثار التوسعية ،

نتيجة لمنافسة القطاع الزراعي الييودي ومزاحمتو لمقطاع الزراعي الفمسطيني 
م،  1948تمييدًا لمسيطرة الكاممة عميو وتدميره،  وىذا ما تحقق في حرب عام 

حيث استولي الييود عمى أراضي فمسطين، باستثناء ما أصبح يعرف فيما بعد 
قامة دولة إسرائيل عمييا وطرد سكانيا منيا  بالضفة الغربية وقطاع غزة، وا 

وتحويميم إلى الجئين في البالد العربية، وقد حققت الحركة الصييونية بذلك 
. المبادئ الثالث األولى لحركة االستيطان الييودية مبدأ األرض والعمل والسوق

ولم يكن القطاع الصناعي الفمسطيني أفضل حااًل من القطاع الزراعي 
الفمسطيني، فقد شعرت الحركة الصييونية بإقامة القطاع الصناعي الييودي، الذي 

أخذ ينمو أيضًا باطراد، ويزاحم القطاع الصناعي العربي الفمسطيني الذي كان 
وقد لعبت اليجرة الييودية، من األفراد أو من . قائمًا، ومنعو من التطور وتدميره
فقد ركزت الحركة الصييونية عمى تيجير الييود . الرساميل، دورًا حاسمًا في ذلك
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من القوى العاممة المتطورة في أوروبا من أرباب الصناعات والصناع الماىرين 
الذين أسسوا الصناعات أو عمموا في الصناعات الييودية نفسيا التي أقيمت في 
فمسطين، كما تدفقت إلى فمسطين موجات كثيرة من الرساميل الييودية، منيا ما 

وقد وجو الجزء األكبر من ىذه الرساميل . كان عمى شكل آالت ومعدات صناعية
، وباإلضافة إلى ذلك، فقد قامت ()إلى االستثمار في القطاع الصناعي الييودي

التسييالت، التي قدمتيا سمطات االنتداب البريطاني، لقطاع الصناعة الييودية 
بدوٍر ميٌم في تحقيق التقدم والتفوق الصناعي الييودي عمى القطاع الصناعي 

إذ منحت سمطات النتداب البريطاني الشركات الييودية معظم . العربي الفمسطيني
االمتيازات الستثمار نير األردن، وامتياز البحر الميت الستغالل األمالح المذابة 

.   ()فيو، وامتياز صناعة اإلسمنت وغيرىا من االمتيازات 

وقد أدت ىذه العوامل إلى اّطراد نمو القطاع الصناعي الييودي وتيميش 
القطاع الصناعي العربي الفمسطيني، وبمقارنة المسوحات الصناعية التي أجريت 

م، يالحظ التفوق النوعي والكمي 1942م 1939م 1928في فمسطين في أعوام 
والتقدم الكبير الذي أحرزه القطاع الصناعي الييودي عمى حساب القطاع 

الصناعي العربي الفمسطيني، الذي تمت مزاحمتو وتيميشو في السوق الفمسطينية،  
سواء بالنسبة إلى المستيمكين الييود أو المستيمكين العرب أو في السواق الخارجية 

م، أصبح 1942، واستنادًا إلى المسح الصناعي الذي أجري في فمسطين عام ()
من مجموع عدد المنشآت الصناعية التي % 55القطاع الصناعي يممك ما نسبتو 

من االستثمارات الموجية إلى % 86.5كانت قائمة في فمسطين آنذاك، كما أن 
القطاع الصناعي، كانت تصب في القطاع الصناعي الييودي، ووصمت قيمة 

 مميون جنيو 5.7 مميون جنيو فمسطيني مقابل 39.4اإلنتاج الييودي عمى 
% 1405، أي ما يعادل ()فمسطيني قيمة اإلنتاج الصناعي العربي الفمسطيني

أما عدد العاممين في الصناعة الييودية، فقد . من قيمة اإلنتاج الصناعي الييودي
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 عمال في القطاع 8804 ألف عامل، مقابل 37.8 إلى 1942وصل عام 
م، وصل عدد العاممين في 1947وفي عام ، ()الصناعي العربي الفمسطيني 

، وىو رقم لم تحققو ()  ألف شخص70الصناعة الييودية إلى ما يزيد عمى 
. الصناعة العربية الفمسطينية حتى الوقت الحاضر

من كل ما تقدم يتضح لنا كيف استطاعت الحركة الصييونية بمساعدة 
االنتداب البريطاني، تدمير أنماط اإلنتاج الفمسطينية، سواء في القطاع الزراعي أو 

في القطاع الصناعي التي كانت سائدة عشية االحتالل البريطاني لفمسطين،  
وكيف أقامت عمى أنقاضيا القطاع االقتصادي الييودي الذي كان يعمل وفقًا لنمط 

، (إسرائيل)اإلنتاج الرأسمالي المتقدم والمتفوق والذي شكل قاعدة الدولة الييودية 
. م1948التي أعمنت عام 

 م1967 أوضاع االقتصاد العربي الفمسطيني عشية االحتالل اإلسرائيمي عام -3

م، إلى فصل الضفة الغربية وقطاع غزة عن 1948 أدت ىزيمة عام 
منطقتيما المحورية الصناعية والزراعية والتجارية في فمسطين، كما ىاجر إلييما، 

نتيجة لذلك مئات اآلالف من الالجئين الفمسطينيين من أراضي فمسطين التي 
م، األمر الذي زاد الضغط عمى مواردىما االقتصادية المحدودة 1948احتمت عام 

والضعيفة أصاًل، وقد نمت في أعقاب ذلك عالقات اقتصادية وسياسية وبشرية 
متشعبة بينيما وبين البالد العربية المجاورة، وبخاصة مع األردن بالنسبة إلى 

. الضفة الغربية، ومع مصر بالنسبة إلى قطاع غزة

إال أن ىذه التطورات لم تؤد إلى إحداث تغييرات جذرية عمى البنية 
االقتصادية ليما، أو تعويضيما عن الخسارة التي لحقت بيما نتيجة ليزيمة حرب 

م، فالتطورات التي حدثت فييما كانت طفيفة ولم تؤد إلى تطور ممحوظ 1948عام 
. في البنية االقتصادية ليما، إذ بقيت ىذه البنية ضعيفة
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م، غمب عمى 1967ففي الضفة الغربية، وعشية االحتالل اإلسرائيمي ليا عام 
إذ . القطاع الزراعي فيو الطابع العائمي لمزراعة وطابع الفالحة أو الحيازة الصغيرة

 دونمًا فأكثر 50لم تتعد حصة المالك الزراعيين المتوسطين والكبار الذين يممكون 
، وقد أدت غمبة الحيازة ()من مجموع الحيازات الزراعية في الضفة الغربية % 16

الزراعية الصغيرة إلى إعاقة استخدام اآلالت والتكنولوجيا الزراعية الحديثة، وأبقت 
عمى األساليب التقميدية القديمة في الزراعة، األمر الذي قاد إلى انخفاض معدل 

ومما ساعد عمى ذلك أيضًا، قمة . اإلنتاجية الزراعية بشكل عام في الضفة الغربية
األراضي الزراعية المروية واعتماد الزراعة في الضفة الغربية عمى مياه األمطار 

إن انخفاض اإلنتاجية في القطاع الزراعي في . التي كانت تتذبذب بين سنة وأخرى
الضفة الغربية يمكن مالحظتو بوضوح عند مقارنة حجم القوى العاممة المستغمة في 
القطاع الزراعي، وحجم مساىمة ىذا القطاع في توليد الناتج المحمي، إذ لم يساىم 

م، إال بنسبة 1966قطاع الزراعة في الضفة الغربية بتوليد الناتج المحمي ليا عام 
من مجموع % 37.4م حوالي 1967، بينما استوعب ىذا القطاع عام ()% 26

. ()القوى العاممة في الضفة الغربية 

ولم يكن القطاع الصناعي في الضفة الغربية عشية االحتالل اإلسرائيمي ليا 
م، أوفر حظًا من القطاع الزراعي فييا، إذ لم يحدث عميو أي تطورات 1967عام 

م، الطابع العائمي الحرفي وصغر حجم 1967نوعية، فقد غمب عميو عام 
م، كان 1967-1948المؤسسات الصناعية، والتطور الذي حدث فيو خالل الفترة 

في اتجاه تطوير الصناعات القائمة وتوسيعيا وظيور عدد قميل من الصناعات 
الجديدة مثل البالستيك والمواد الغذائية وبعض الصناعات الكيربائية البسيطة 

، ويعود السبب في ذلك إلى أن معظم االستثمارات ()وصناعة السجاد واألثاث 
الحكومية الخاصة في الصناعة كانت مركز في الضفة الشرقية لألردن، األمر 
الذي أدى إلى ىجرة لمرساميل واأليدي العاممة في الضفة الغربية إلى الضفة 
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ومن أىم المؤشرات عمى ضعف تطور القطاع الصناعي في . ()الشرقية لألردن 
م، مساىمة ىذا القطاع في 1967الضفة الغربية، عشية االحتالل اإلسرائيمي عام 

توليد الناتج المحمي، وفي تشغيل األيدي العاممة الفمسطينية، واستنادًا إلى المسح 
م، لم تشغل الصناعة التحويمية في الضفة الغربية سوى نسبة 1965الصناعي لعام 

فقط % 6من مجموع العاممين فييا، كما ساىم القطاع الصناعي في توليد % 7
. ()من الناتج المحمي في الضفة الغربية 

وفي قطاع غزة، فقد كان القطاع الزراعي عشية االحتالل اإلسرائيمي لو عام 
م، ىو القطاع الرئيسي في اقتصاده، حيث أنتح ىذا القطاع حوالي ثمث 1967

ومن أىم . ()من القوى العاممة فيو % 40الناتج المحمي اإلجمالي، واستوعب 
 التي شيدىا القطاع الزراعي، في قطاع غزة، ازدياد األراضي المزروعة التطورات

بالحمضيات، التي أصبحت المحصول الزراعي الرئيس الذي شكل أىم صادرات 
 دونم عام 60.200القطاع، فقد ارتفعت مساحة األراضي المزروعة بالحمضيات من 

، ويعود أىم سبب لذلك إلى توافر ()م1965 دونمًا عام 60.435م إلى 1953
المياه في القطاع، وانتشار األراضي الزراعية المروية التي أنتجت فييا 

من األراضي الزراعية في القطاع ىي % 40الحمضيات،  حيث تبين أن حوالي 
.  ()أراٍض مروية

أما القطاع الصناعي في قطاع غزة، فكان وزنو ضعيفًا في اقتصاده، فقد 
في توليد الناتج % 604%-204م، بنسبة تراوحت ما بين 1966ساىم عام 

،  ولم يستوعب القطاع الصناعي إال أعدادًا محدودة من ()المحمي لقطاع غزة 
-1953 عامل خالل الفترة ما بين 2500-1782األيدي العاممة تراوحت ما بين 

 عمال 10 مؤسسة صناعية تشغل 11م، كانت ىناك 1967م، وفي عام 1960
. () عامل 100فأكثر، ومؤسستان فقط تشغالن أكثر من 
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وقد تميزت الصناعات، التي كانت قائمة عشية االحتالل اإلسرائيمي في قطاع 
غزة، بصغر الحجم، وغمبة الطابع الحرفي والعائمي عمييا، واقتصرت الصناعة في 

القطاع عمى صناعة البسط بأنوال يدوية، وصناعة النسيج وبعض الورش 
الميكانيكية لتصميح السيارات وصيانتيا، وبعض الصناعات الغذائية التي تعتمد 

. ()عمى المنتوجات الزراعية في القطاع 

ويشير ما تقدم إلى تدني مستوى التطور االقتصادي لمضفة الغربية وقطاع 
م، وبمقارنة بعض المؤشرات 1967غزة عشية االحتالل اإلسرائيمي ليما عام 

االقتصادية بينيما وبين إسرائيل يظير بجالء مدى اليوة االقتصادية بين اقتصاد 
.  الضفة الغربية وقطاع غزة معًا من جية، واالقتصاد اإلسرائيمي من جية أخرى 

م، 1967إذ عمى الرغم من أن حجم السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة عام 
من حجم السكان في إسرائيل، إال أن الناتج القومي % 36كان يساوي حوالي 

كما أن .  ()من الناتج القومي اإلسرائيمي % 3.48اإلجمالي ليما لم يعادل سوى 
، لم تعادل سوى (الضفة الغربية وقطاع غزة)قيمة اإلنتاج الزراعي الفمسطيني 

، وبالنسبة إلى ()م 1967من قيمة اإلنتاج الزراعي اإلسرائيمي عام % 10.7
فقط من قيمة اإلنتاج % 1قيمة اإلنتاج الصناعي الفمسطيني فقد كانت تساوي 

. ()م1967الصناعي اإلسرائيمي عام 

وتشير ىذه المؤشرات كميا إلى مدى التطور والتفوق الذي وصل إليو 
االقتصاد اإلسرائيمي مقابل االقتصاد العربي الفمسطيني في الضفة الغربية وقطاع 

م، األمر الذي سيل عمى االقتصاد اإلسرائيمي 1967غزة عشية احتالليما عام 
لحاقيما فيما بعد باالقتصاد اإلسرائيمي وتحويميما  السيطرة وبسط نفوذه عمييما وا 

. إلى محيط أو طرف تابع لو
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-1967االقتصاد العربي الفمسطيني تحت االحتالل اإلسرائيمي منذ عام - 4
1994. 

سياسة االحتالل اإلسرائيمي تجاه االقتصاد العربي الفمسطيني  4-1

يستنتج المتتبع لإلجراءات والسياسات، التي اتبعيا االحتالل اإلسرائيمي تجاه 
االقتصاد العربي الفمسطيني، في الضفة الغربية، وقطاع غزة، منذ احتالليما عام 

تباعو باالقتصاد 1967 م، يستنتج أنيا تيدف إلى إلحاق ىذا االقتصاد وا 
فيي لم تيدف إلى .  اإلسرائيمي، الستغالل ما فيو من موارد اقتصادية وبشرية

تنميتو، بل إلى اإلبقاء عمى البنية االقتصادية الضعيفة لو، ومنع أي تنمية 
عاقتيا، أو أي تطوير اقتصادي قوي ومستقل في األراضي الفمسطينية  اقتصادية وا 

إن سياسة االحتالل اإلسرائيمي تجاه االقتصاد العربي : المحتمة، وال نبالغ إذا قمنا
م، حتى الوقت الحاضر ىي عبارة عن مجموعة من 1967الفمسطيني منذ عام 

العوائق والعراقيل والقيود التي حدَّت ومنعت حدوث تنمية اقتصادية أو تطوير 
اقتصادي فمسطيني مستقل، وال يعني ىذا عدم حدوث تطورات وتحوالت اقتصادية 
إيجابية لصالح الشعب العربي الفمسطيني، إال أن ىذه التطورات والتحوالت لم يتم 
عرقمتيا أو قتميا من قبل الساسة اإلسرائيمية طالما أنيا بقيت في إطار السيطرة 

اإلسرائيمية، وال يمكن أن تشكل أساسًا لبناء اقتصادي فمسطيني مستقل، وقد لوحظ 
بأنو في المحظة التي يمكن أن تشكل مثل ىذه التطورات أساسًا لبناء اقتصادي 

فمسطيني مستقل، فإن سمطات االحتالل اإلسرائيمي تمجأ إلى أدوات القسر 
. االقتصادية وغير االقتصادية إلحباط ىذه التطورات والقضاء عمييا

ونقصد بأدوات القسر االقتصادية ىنا آلية السوق، ففي الوقت الذي تكون فيو 
المنتجات اإلسرائيمية الزراعية والصناعية متفوقة وقادرة عمى منافسة المنتجات 

الفمسطينية، فإن السياسة اإلسرائيمية ال تتدخل وتترك األمر آللية السوق لمنافسة 



  

 86 

المنتوجات الفمسطينية، من حيث السعر والجودة، ومزاحمتيا والسيطرة عمى 
أسواقيا، وبوساطة ىذه اآللية استطاعت إسرائيل مزاحمة الكثير من المنتجين 

خراجيم من السوق  . ()الفمسطينيين وا 

أما أدوات القسر غير االقتصادية، فتتمثل في مجموعة األوامر والتعميمات 
واإلجراءات العسكرية، التي أصدرتيا سمطات االحتالل اإلسرائيمي المعوقة 

والمعرقمة التي تستخدم في الحاالت التي تعمل فييا آلية السوق لصالح التطور 
االقتصادي الفمسطيني المستقل، وذلك بغية تعطيل ىذه اآللية عن العمل، وتوجيو 
النشاط االقتصادي بالشكل الذي يخدم اليدف االقتصادي اإلسرائيمي في الضفة 

. الغربية وقطاع غزة

ومن أىم أدوات القسر غير االقتصادية التي استخدمتيا السياسة اإلسرائيمية 
تجاه االقتصاد العربي الفمسطيني ىي سياسة االستيطان، ومصادرة األراضي،  

والسيطرة عمى مياه الضفة الغربية وقطاع غزة ، والسياسة اإلسرائيمية في مجاالت 
. التجارة والضرائب واإلنفاق العام

وقد سمبت السياسة اإلسرائيمية ىذه الشعب الفمسطيني سمطة القرار االقتصادي 
المتعمق بكيفية التصرف بموارده االقتصادية، وتدخمت بذلك في كل جوانب الحياة 

. المعيشية لو
 االستيطان ومصادرة األراضي 4-1-1

م، أصدرت 1967بعد االحتالل اإلسرائيمي لمضفة الغربية وقطاع غزة عام 
سمطات االحتالل اإلسرائيمي العديد من األوامر العسكرية وألغت الكثير من القوانين 
السارية المفعول المتعمقة باألراضي واستعماالتيا في الضفة الغربية وقطاع غزة،  
 ()بغية السيطرة عمييا ووضعيا تحت تصرف المخططات االستيطانية اإلسرائيمية 

وقد استخدمت سمطات االحتالل اإلسرائيمي عددًا من اآلليات واألساليب لمسيطرة 
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عمى األراضي الفمسطينية المحتمة، تمثمت في وضع القيود عمى استعماالت بعض 
األراضي، مثل منع البناء عمييا، واتخاذ البعض منيا مناطق عمميات عسكرية،  
والبعض اآلخر ألغراض حماية الطبيعة والبيئة، والبعض اآلخر بحجة االستخدام 

العام ليا، كما قامت سمطات االحتالل اإلسرائيمي بالسيطرة عمى األراضي 
الحكومية في األراضي الفمسطينية المحتمة، وجميع األراضي التي اعتبرت أراضي 
دولة، ىي تمك األراضي غير المزروعة أو غير المسجمة والسيطرة عمى أراضي 

م، استطاعت سمطات االحتالل  1991الغائبين وأمالكيم، ومع نياية عام 
من أراضي % 4من أراضي الضفة الغربية و% 67اإلسرائيمي نزع ممكية حوالي 

من ىذه األراضي ألغراض االستيطان، أما الباقي % 65قطاع غزة، وخصصت 
فقد حول إلى مناطق عسكرية يحظر عمى المواطنيين الفمسطنيين دخوليا أو 

. ()استغالليا 

وقد وصل عدد المستوطنات الييودية، التي أنشأتيا سمطات االحتالل 
م، وحتى نياية 1967اإلسرائيمي عمى أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، منذ عام 

 مستوطنة في الضفة الغربية،  165 مستوطنة، منيا 183م، حوالي 1991عام 
. () مستوطنة في قطاع غزة 18و

وييدف االستيطان، في ىذه المرة، إلى السيطرة عمى بقية األراضي 
الفمسطينية تمييدًا لضميا إلسرائيل، واالستيطان ال يعني إقامة المستوطنات عمى 
المساحة المصادرة عمى األراضي فحسب، بل ييدف إلى إقامة البنية التحتية من 
الطرق وشبكات المياه الكيرباء والياتف، فوق األراضي الفمسطينية المحتمة، التي 

كما يعني أيضًا إحداث . تربط ىذه المستوطنات مع بعضيا بعضًا، ومع إسرائيل
تغيير ديمغارفي في البنية السكانية لمضفة الغربية وقطاع غزة لصالح الييود،  

م، 1991حيث بمغ عدد المستوطنين في األراضي الفمسطينية المحتمة حتى عام 
كل ذلك يظير مدى خطورة استمرار عممية . ()حوالي ربع مميون نسمة 
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االستيطان ليس عمى االقتصاد العربي الفمسطينية المحتمة فحسب، بل أيضًا عمى 
ىذا ولم تتوقف . وجود الشعب العربي الفمسطيني في األراضي الفمسطينية المحتمة

عممية االستيطان حتى كتابة أسطر ىذه الدراسة، عمى الرغم من التعيدات 
فالمشاريع االستيطانية، في . الكالمية اإلسرائيمية بتجميدىا منذ بداية عممية السالم

الضفة الغربية، جارية بشكل مكثف، سواء في مجال بناء المستوطنات الجديدية أو 
. توسيع القائم منيا

وأىم آلية خمقيا االستيطان الييودي ىو الحد من التوسع الزراعي والتطور 
الصناعي والعمراني الفمسطيني وتخريب البنية التحتية ليذا االقتصاد عن طريق 
. إقامة بنية تحتية جديدة لالستيطان الييودي ال تخدم مصالح السكان الفمسطينين

 السيطرة عمى مصادر  المياه 4-1-2

غني عن البيان، أن مصادر المياه، مثل األراضي، تعتبر من المسائل 
.  الحساسة التي تؤثر عمى التطور االقتصادي في األراضي الفمسطينية المحتمة

م، سيطرت سمطات االحتالل اإلسرائيمي عمى 1967ومنذ االحتالل اإلسرائيمي عام 
مصادر المياه في األراضي الفمسطينية المحتمة، ووضعت نظام استغالل وتوزيع 
سرائيل دون األخذ  دارة ليذه المصادر، وفقًا لمصالح االستيطان الصييوني وا  وا 

بعين االعتبار االحتياجات الحقيقية لمشعب الفمسطيني، إذ ال يضخ من مصادر 
المياه الفمسطينية إال جزء قميل لمشعب الفمسطيني، ىذا الجزء القميل ال يمبي 

احتياجات الحد األدنى اليومية الحقيقية، وال متطمبات التطور الزراعي والصناعي 
. والسكاني ليم

 مميون متر 830-580وتقدر موارد المياه السنوية في الضفة الغربية ما بين 
 مميون متر مكعب 70-50مكعب، وفي قطاع غزة، فإن ىذه الموارد تقدر ما بين 

ويقدر حجم استيالك الضفة الغربية وقطاع غزوة معًا من الموارد المائية . سنوياً 
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 مميون متر مكعب سنويًا، وحجم المياه المستيمكة 228-215الفمسطينية ما بين 
 مميون متر مكعب سنويًا، أو ما نسبتو 133-110في الضفة الغربية ما بين 

أما باقي الموارد . من الموارد ا لمائية التي تعود لمضفة الغربية% %20-10
المائية في الضفة الغربية فإنيا تضخ لممستوطنات الييودية فييا، والباقي يضخ إلى 

. ()إسرائيل لالستعماالت المختمفة 

 
سياسة االحتالل اإلسرائيمي في المجال التجاري . 4-1-3

م، عمى التجارة الخارجية والداخمية لمضفة 1967 سيطرت إسرائيل منذ عام 
الغربية وقطاع غزة سيطرة تامة، فعمى صعيد التجارة الخارجية تم تغيير اتجاه ىذه 
التجارة من الضفة الشرقية لألردن ومصر والبالد العربية األخرى نحو االقتصاد 

اإلسرائيمي، وفرضت عمى االقتصاد الفمسطيني السياسة الجمركية اإلسرائيمية التي 
ال تخدم التطور والتنمية االقتصادية الفمسطينية، وقد أفقد ىذا التغير الكثير من 

المنتجين الفمسطينيين ألسواقيم التقميدية، ولم تعوض عممية تحويميم نحو االقتصاد 
من صادرات % 70اإلسرائيمي خسارتيم الناجمة عن ذلك، ويصدر حاليًا أكثر من 

من وارداتيا تأتي من % 90األراضي الفمسطينية المحتمة إلى إسرائيل، وأكثر من 
. ()إسرائيل 

أما عمى صعيد التجارة الداخمية، فإن سمطات االحتالل اإلسرائيمي قد فتحت 
األسواق الفمسطينية عمى مصاريعيا أمام المنتوجات اإلسرائيمية ودون قيود، في 

الوقت نفسو الذي قيدت فيو دخول المنتوجات الفمسطينية الزراعية والصناعية منيا،   
إلى األسواق اإلسرائيمية، وقد أدى ىذا الوضع إلى حدوث عجز مزمن ومتزايد في 
سرائيل، حيث ارتفع ىذا العجز  الميزان التجاري بين األراضي الفمسطينية المحتمة وا 



  

 90 

م 1993 مميون دوالر عام 683.5م إلى 1973 مميون دوالر عام 128من حوالي 
() .

 سياسة االحتالل اإلسرائيمي في المجال المالي 4-1-4

ال يشك أحد في األىمية الحيوية لممؤسسات المالية والسياسة النقدية لعممية 
إذ من الصعب جدًا تصور حدوث تنمية . التنمية والتطور االقتصادي واالجتماعي

اقتصادية واجتماعية بدون وجود البنوك والسياسة النقدية المواجية لتحقيق ىذا 
اليدف، وبالنظر إلى واقع األمر في األراضي الفمسطينية المحتمة، نجد أنيا حرمت 

م، حيث دمرت سمطات االحتالل 1967من مؤسساتيا المالية النقدية منذ عام 
اإلسرائيمي فييا البنية المالية، وسيطرت عمى السياسة النقدية وعممية تداول 

إذ أصدرت سمطات االحتالل اإلسرائيمي الكثير من  األوامر . العمالت النقدية فييا
العسكرية التي أغمقت بموجبيا كافة البنوك والمؤسسات المالية التي كانت قائمة في 

م، كما سيطرت عمى مكاتب البريد 1967األراضي الفمسطينية المحتمة قبل عام 
وفي الوقت نفسو نجد أن . ()وفرضت رقابة صارمة عمى مؤسسات التامين 

سمطات االحتالل اإلسرائيمي سمحت لمؤسساتيا المالية بمد نشاطاتيا إلى األراضي 
الفمسطينية المحتمة، وسمحت بتداول عممتيا رسمية في ىذه األراضي، وىنا ال بد 
من اإلشارة إلى أن ىذا اإلجزاء لم ييدف إلى التعويض عن االقتصاد الفمسطيني 
نما لخدمة عممية االستيطان الييودي وتسييل  لمؤسساتو المالية والنقدية المدمرة، وا 

لحاقو باالقتصاد اإلسرائيمي  عممية دمج اقتصاد األراضي الفمسطينية المحتمة وا 
ومنع تطور اقتصاد فمسطيني مستقل، فالبنوك اإلسرائيمية التي أنشئت عمى خدمة 

عمميات االستيطان وتقديم التسييالت الندماج االقتصاد الفمسطيني باالقتصاد 
اإلسرائيمي، وقد ساعد عمى ذلك فرض العممة اإلسرائيمية في التداول، حيث جنت 

 Seniorageإسرائيل إلى جانب ذلك مكاسب مالية كثيرة من وراء ما يطمق عميو

Tax نتيجة إلصدار العممة () .
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وعمى الرغم من سماح سمطات االحتالل اإلسرائيمي لبنك فمسطين وبنك 
عمان بإعادة فتح فروعيما واستئناف نشاطيما، إال أن القيود التي فرضت –القاىرة 

عمييما منعتيما من القيام بدور مالي يسمح بدعم التنمية االقتصادية في األراضي 
خراج اقتصادىما من احتكار المؤسات المالية واإلسرائيمية . الفمسطينية المحتمة وا 

 السياسة الضريبية والجمركية 4-1-5

تعتبر السياسة الضريبية والجمركية من األدوات التي استخدمتيا سمطات 
االحتالل اإلسرائيمي إلعاقة التطور الفمسطيني والتدخل في تشكيل تركيبتو وتوجييو 

لخدمة األىداف اإلسرائيمي أنواعًا كثيرة من الضرائب في األراضي الفمسطينية 
جراء تعديالت عمى  المحتمة، مثل ضريبة القيمة المضافة، وضريبة اإلنتاج، وا 

شرائح ضريبة الدخل، وىدفت كل ىذه الضرائب إلى زيادة العبء الضريبي عمى 
المنتجين الفمسطينيين، وبالتالي رفع تكمفة اإلنتاج وسمبو المزايا االقتصادية النسبية 
التي يتمتع بيا، مثل رخص األيدي العاممة، وبالتالي جعل المنتوجات اإلسرائيمية 

منافسة لممنتوجات الفمسطينية لقد أدت ىذه السياسة إلى خروج الكثير من المنتجين 
. ()الفمسطينيين من األسواق الفمسطينية 

وفي الوقت نفسو أخضعت إسرائيل االقتصاد العربية الفمسطيني لمسياسة 
الجمركية اإلسرائيمية التي ال تخدم وال تناسب عممية التنمية االقتصادية الفمسطينية،   
بل تناسب مرحمة تطور االقتصاد اإلسرائيمي وطبيعتو، ناىيك عن التأخير واإلعاقة 
لمبضائع الفمسطينية في الموانئ اإلسرائيمية بحجة الدوافع األمنية، األمر الذي أعاق 

وصوليا في الوقت المناسب، إلى األسواق المتجية ليا أو إلى المنتجين 
. الفمسطينيين، األمر الذي أعاق عممية اإلنتاج في االقتصاد الفمسطيني

 سياسة اإلنفاق العام لسمطات االحتالل اإلسرائيمي 4-1-6
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إذا ما حاول المرء المقارنة بين سياسة اإلنفاق العام لمحكومة اإلسرائيمية عمى 
االقتصاد اإلسرائيمي، وسياسة اإلنفاق العام لسمطات االحتالل اإلسرائيمي عمى 
االقتصاد الفمسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة فإنو يالحظ الفارق الكبير 

بينيما، فاإلنفاق العام لمحكومة اإلسرائيمية عمى االقتصاد اإلسرائيمي ييدف إلى 
تحقيق نمو اقتصادي مطَّرد في االقتصاد اإلسرائيمي وتطوير البنية التحتية لو 
باستمرار ورفع مستوى الخدمات االجتماعية العامة التي تقدميا لمسكان، لرفع 

أما في األراضي الفمسطينية المحتمة، فإن سياسة . مستوى معيشتيم باستمرار
اإلنفاق العام لسمطات االحتالل اإلسرائيمي ىدفت إلى تطوير البنية التحتية لخدمة 

أغراض االستيطان الييودي فييا، وتجاىل احتياجات السكان الفمسطينيين 
وفي ىذا المجال، فإن اإلنفاق العام لسمطات االحتالل اإلسرائيمي، عمى . األساسية

الخدمات التعميمية والصحية والمياه والكيرباء، ييدف إلى المحافظة عمى الحد 
ومن مراجعة بنود الموازنة العامة لسمطات . األدني من تقديم ىذه الخدمات

من حجم % 60االحتالل اإلسرائيمي في األراضي الفمسطينية المحتمة نجد أن 
الموازنة مخصص لدفع رواتب الموظفين، وباقي البنود مخصص لمصاريف إدارية 

. ()أخرى مثل الكتب المدرسية ومصاريف المستشفيات الحكومية وغيرىا 

أما بنود الموازنة التطويرية، فيي عبارة عن منح وقروض لممجالس البمدية 
والقروية لمساعدتيا في تسديد العجز المالي الذي تعاني منو، حيث وصمت نسبة 

أما الموازنة المخصصة . من الموازنة التطويرية% 22.6ىذه القروض اولمنح 
لتطوير الطرق والكيرباء والمياه، فيي موجية لخدمة أغراض االستيطان الييودي 

. ()%42.8في الضفة الغربية وقطاع غزة، ووصمت نسبتيا من ىذه الموازنة إلى 

لقد مارست سمطات االحتالل اإلسرائيمي سياستيا ىذه تجاه االقتصاد العربي 
الفمسطيني بشكل مبرمج ومستمر، األمر الذي أحدث اختالالت ىيكمية وتشوىات 

 األولى : فيو وتحويمو إلى اقتصاد عاجز، ويمكن مالحظة ىذا العجز من زاويتين
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عجزه عن توفير فرص عمل لمقوة العاممة المتزايدة فيو، واعتماد القوى العامة 
الفمسطينية بشكل متزايد عمى أسواق العمل الخارجية، وبخاصة في سوق العمل 

 ىي اعتماد االقتصاد الفمسطيني المتزايد عمى والزاوية الثانية،. اإلسرائيمي
المساعدات الخارجية، حيث زادت اليوة والفجوة بين حجم الناتج المحمي اإلجمالي،    

. عمى النحو الذي سنبينو% 30وحجم الناتج القومي اإلجمالي بما يزيد عمى 
 السكان والقوى  العاممة الفمسطينية 4-2

أدى الصراع العربي اإلسرائيمي، والحروب العديدة التي رافقت ىذا الصراع 
. إلى إحداث تغييرات ديمغرافية وجوىرية عمى السكان والقوى العاممة الفمسطينية

كما لعبت العوامل االقتصادية وسوء األحوال المعيشية في األراضي الفمسطينية 
المحتمة، نتيجة لسياسة االحتالل اإلسرائيمي اتجاه االقتصاد الفمسطيني عمى النحو 

. الذي بيناه، دورًا حاسمًا في إحداث ىذه التغيرات

إن أبرز سمة لمسكان الفمسطنيين ىي ارتفاع معدل النمو الطبيعي بالمقارنة 
إذ تراوح ىذا المعدل في الضفة . مع الدول النامية والدول المتقدمة عمى السواء

وفي قطاع غزة % 4.2%-2.2م، ما بين 1993-1968الغربية خالل الفترة من 
،  ولممقارنة فإن ىذا المعدل يصل في الدول النامية ()% 5.1%-202ما بين 

م، 1993، وقدر عدد السكان في األراضي الفمسطينية المحتمة عام ()% 2إلى 
 الف نسمة عام 966.7 مميون نسمة مقابل 1.833باستثناء القدس بحوالي 

 ألف نسمة، فإن 150، وبإضافة عدد سكان القدس البالغ حوالي ()م 1967
 مميون 2المجموع الكمي لمسكان في األراضي الفمسطينية المحتمة يصل إلى حوالي 

إال إذا أخذنا المعدل المرتفع لمنمو الطبيعي لمسكان في األراضي الفمسطينية . نسمة
المحتمة كأساس لتقدير حجم السكان فييا، فإن عددىم يجب أن يصل مع نياية 

ذا ما أضفنا إلى ذلك ما كان () مميون نسمة 2.189م، إلى 1992عام  ،  وا 
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يجب أن يكون عميو سكان القدس وفقًا لمعدل النمو الطبيعي ىذا، فإن عدد السكان 
الفمسطنيني في األراضي الفمسطينية المحتمة يجب أن يكون مع نياية عام 

.   () مميون نسمة 2.350م، حوالي 1994

وبمقارنة ذلك مع األرقام الخاصة باالحصاءات الرسمية اإلسرائيمية المشار 
 ألف نسمة، ويشكل ىذا الفرق 350إلييا أعاله، فإننا نجد فرقًا يصل إلى حوالي 

-1968حجم اليجرة الخارجية لمضفة الغربية وقطاع غزة خالل الفترة من 
. م، وذلك بسبب سوء األحوال االقتصادية والمعيشية فييما1992

وكان لمتغيرات الديمغرافية التي تعرض ليا السكان في األراضي الفمسطينية 
إذ عمى الرغم من أن معدل . المحتمة، أثرىا أيضًا عمى حجم القوة العاممة فييا

الزيادة السكانية المرتفع في األراضي الفمسطينية المحتمة، فإن حركة النزوح 
واليجرة، التي تعرضت ليا ىذه األراضي، بسبب سياسة االحتالل اإلسرائيمي،  

تجاه االقتصاد العربي الفمسطيني، أدت إلى الحد من زيادة حجم القوة العاممة فييا 
م، وصل حجم القوة العاممة الفمسطينية في ىذه 1993بشكل كبير، ففي عام 

 ألف عامل في الضفة الغربية 218.3 ألف عامل، منيم 338.50األراضي إلى 
م، فإن 1992، وبالمقارنة مع عام () ألف عامل في قطاع غزة 120.200و

وقد ميز معدل نمو .  فقط% 1.53حجم القوة العاممة الفمسطينية قد ارتفع بنسبة 
م، حتى الوقت الحاضر بالتذبذب، وذلك 1970القوة العاممة الفمسطينية منذ عام 

وفقًا لألوضاع االقتصادية السائدة ولمعدالت اليجرة تبعًا لذلك، حيث تراوح ما بين 
. ()في أعمى نقطة لو % 303في أدنى نقطة لو و% 1.9

ومن أىم ميزات القوة العاممة الفمسطينية انخفاض حجميا بالنسبة إلى حجم 
.  ()السكان وبالنسبة إلى حجم السكان في سن العمل بالمقارنة مع الدول النامية 

% 21.2م، بمغت نسبة القوة العاممة إلى عدد السكان حوالي 1993ففي عام 
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 ()% 37.6، إلى ( سنة فما فوق15)ونسبتيا إلى عدد السكان في سنة العمل 
كما تتيمز . وتشير ىذه البيانات إلى ارتفاع معدل اإلعالة لمقوة العاممة الفمسطينية

القوة العاممة الفمسطينية أيضًا بارتفاع نسبة الذكور فييا، وانخفاض معدل مساىمة 
م، وصمت نسبة الذكور في القوة العاممة في الضفة 1993ففي عام . اإلناث

. ()% 97.3وفي قطاع غزة إلى % 88.5الغربية إلى 

ومن أبرز مظاىر إلحاق االقتصاد الفمسطيني وتعبيتو لالقتصاد اإلسرائيمي 
اعتماد القوة العاممة الفمسطينية المتزايدة عمى سوق العمل اإلسرائيمي، فقد عمل في 

من القوة العاممة في سوق العمل % 40، حوالي (م1992حتى عام )السابق 
في سوق العمل الداخمي، إال أنو بسبب القيود التي أخذت % 60اإلسرائيمي و

تفرضيا سمطات االحتالل اإلسرائيمي عمى انتقال العمالة الفمسطينية إلى سوق 
م، تناقض عدد العاممين 1992العمل اإلسرائيمي منذ بدء العممية السممية في مدريد 
م، عمل في 1993ففي عام . الفمسطينيين في سوق العمل اإلسرائيمي بشكل حاد

. ()من مجموعة القوة العاممة الفمسطينية% 24.76سوق العمل اإلسرائيمي 
ونتيجة إلغالق األراضي الفمسطينية المتكرر من قبل سمطات االحتالل اإلسرائيمية 

م، في أعقاب مجزرة الحرم اإلبراىيمي في الخميل انخفض عدد 1994في عام 
وفي أعقاب %. 8األيدي العاممة الفمسطينية في سوق العمل اإلسرائيمي إلى حوالي 

م، منع العمال 1995العممية االنتحارية في بيت ليد في نياية شير كانون الثاني 
الفمسطينيون من العمل في سوق العمل اإلسرائيمي، ولم يسمح إال لحوالي آالف 

. عامل فمسطيني بالعمل في سوق العمل اإلسرائيمي

ونتيجة لكون غالبية القوى العاممة الفمسطينية في سوق العمل اإلسرائيمي ىي 
،  فإن توزيعيا عمى القطاعات االقتصادية المختمفة التي ()قوى غير ماىرة 

عممت فييا، كان يختمف عن توزيعيا في سوق العمل الحمي، فقد تركزت غالبية 
القوى العاممة الفمسطينية في سوق العمل اإلسرائيمي في قطاع البناء، وفي عام 



  

 96 

أما الباقي فتوزعت عمى قطاع الزراعة % 72.6م، وصمت ىذه النسبة إلى 1993
عمى % 44.4و%   5.7و % 10.3والصناعة والقطاعات األخرى بنسبة 

.  ، بينما توزعت القوة العاممة في األراضي الفمسطينية المحتمة بشكل آخر()التوالي
ومن أىم التطورات التي حدثت عمى توزيع القوة العاممة في األراضي الفمسطينية 

م حتى الوقت الحاضر االنخفاض المستمر في نسبة القوة 1967المحتمة منذ عام 
م، عممت في الزراعة في األراضي 1970العاممة التي تعتمل في الزراعة، في عام 

. ()من مجموع القوة العاممة الفمسطينية فييا % 38.7الفمسطينية المحتمة نسبة 

وتعتبر اليوة بين نمو العرض من القوة العاممة المتاحة، وقدرة االقتصاد 
الوطني الفمسطيني المحدود عمى استيعاب أعداد القوة العاممة المتزايدة داخل ىذا 
االقتصاد تعتبر أحد التشوىات والختالالت الييكمية ليذا االقتصاد التي سببتيا 

. م، حتى الوقت الحاضر1967سياسة االحتالل اإلسرائيمي تجاىو منذ عام 

ونتيجة العتماد القوة العاممة الفمسطينية عمى سوق العمل اإلسرائيمي،  
باعتباره بدياًل لمفرص في سوق العمل الحمي المقيَّد، فقد بمغت مستويات البطالة 
أدناىا عندما بمغ التشغيل في سوق العمل اإلسرائيمي ذروتو، وارتفعت إلى أرقام 
خيالية عندما أغمقت سمطات االحتالل اإلسرائيمي سوق العمل اإلسرائيمي أمام 

. العمالة الفمسطينية وقيَّدت الدخول إليو

وتتضارب التقديرات حول معدالت البطالة في األراضي الفمسطينية المحتمة،  
فالبيانات الصادرة عن المكتب المركزي لإلحصاء اإلسرائيمي تشير إلى أنيا كانت 

ثم أخذت ىذه المعدالت، بعد % 5م، أقل من 1990-1970طيمة الفترة من عام 
، وفي % 10.3م، إلى  1993ففي الضفة الغربية وصمت عام . ذلك باالرتفاع

م، فإنيا وصمت في الضفة الغربية 1993أما في عام % 4قطاع غزة إلى حوالي 
. ()% 4.5وفي قطاع غزة إلى % 7.9إلى 
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 فترى أن معدالت البطالة السابقة ال تعكس واقع ()أما التقديرات الفمسطينية
األمر في االقتصاد الفمسطيني، فاإلحصاءات اإلسرائيمية تستخدم التعريف الدولي 

لمبطالة الذي ال يأخذ بعين االعتبار واقع االقتصاد الفمسطيني ومميزاتو وىو انتشار 
م، في الضفة الغربية إلى حوالي 1993االستخدام الناقص الذي وصمت نسبتو عام 

كما ال تتضمن البيانات اإلسرائيمية عن .  ()% 8.2وفي قطاع غزة إلى % 10
معدالت البطالة في األراضي الفمسطينية المحتمة أولئك العاطمين عن العمل الذي 

يتغيبون عن العمل بسبب عدم منحيم تصاريح عمل، كما ال تتضمن ىذه 
المعدالت لمبطالة أعداد العاطمين الذين يصنفون كعمال يائسين أو محبطين، 

. والبطالة المقنعة

ونتيجة لإلغالق المتكرر لألراضي الفمسطينية المحتمة، منذ نياية آذار عام 
م، ومنع العمال الفمسطينيين من العمل في سوق العمل اإلسرائيمي، فقد 1993

ارتفعت البطالة في األراضي الفمسطينية المحتمة بنسبة عالية، إذ إن كافة العاممين 
في سوق العمل اإلسرائيمي غالبًا لن يجدوا فرص عمل بديمة في سوق العمل 

.  المحمي بسبب سوء األحوال االقتصادية، وبالتالي محدودية فرص العمل المتوافرة 
م، إلى 1993أي أنيم سيصبحون عاطمين عن العمل وقد وصل عددىم عام 

ذا ما أضفنا ىؤالء إلى عدد العاطمين عن العمل في ذلك العام 83.8  ألف عامل وا 
 ألف عامل، فإن معدل البطالة في ظل إغالق األراضي الفمسطينية 22.6والبالغ 

من سيصل عمى 1994المحتمة منذ مجزرة الحرم اإلبراىيمي في الخميل في شباط 
إننا نعتقد بأن معدل البطالة سوف يزداد بسبب أثر اإلغالق عمى تردى %. 31.4

األوضاع االقتصادي وتحويل الكثير من العاممين في سوق العمل المحمي إلى 
عاطمين عن العمل وبخاصة في مجال الزراعة والصناعة التي تصدر منتوجاتيا 
إلى إسرائيل، إذ إن اإلغالق ال يسمح بتسويق ىذه المنتجات، وفي ظل غياب 

. أسواق بديمة فإنيا ستتوقف عن العمل وتسرح العاممين فييا
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 األداء االقتصادي العام 4-3

أدت سياسة االحتالل اإلسرائيمي في األراضي الفمسطينية المحتمة إلى إحداث 
ضعافو وزيادة تبعيتو  تشوىات واختالالت في ىيكمة االقتصاد العربي الفمسطيني، وا 
لمخارج، إذ يستند االقتصاد العربي الفمسطيني تحت االحتالل اإلسرائيمي حاليًا إلى 

قاعدة إنتاجية ضعيفة وما يرافقيا من خدمات، باإلضافة إلى اعتماده عمى 
االقتصاد اإلسرائيمي في توفير فرص عمل لمقوة العاممة الفمسطينية، كما يستند إلى 

تحويالت العاممين خارج األراضي الفمسطينية المحتمة، وعمى بعض الصادرات 
الزراعية والصناعية، وعمى ما يقدم لمشعب العربي الفمسطيني من مساعدات عربية 

. ودولية

لقد تميز األداء االقتصادي العام في األراضي الفمسطينية المحتمة بالتذبذب 
بين فترة وأخرى، ففي الضفة الغربية ارتفعت معدالت نمو الناتج المحمي اإلجمالي 

-1967ثم انخفضت خالل الفترة % 19.8م، بمعدل 1975-1972خالل الفترة 
م بمعدل 1987-1981سنويًا ثم عادت لالرتفاع خالل الفترة % 4.6م إلى 1980

م، حيث أصبح معدل 1990-1988ثم أصبحت بالسالب خالل الفترة % 8.1
سنويًا، وفي قطاع غزة وصمت ىذه المعدالت خالل % 11- النمو لمناتج الحمي 
. ()عمى التوالي % 15-و% 4.8و % 3.4و % 9.16الفترات السابقة إلى 

م، وصل حجم الناتج المحمي اإلجمالي بسعر التكمفة في 1992وفي عام 
مميون  (788.131) مميون دوالر 2391.4األراضي الفمسطينية المحتمة إلى 

، ولممقارنة  فقد شكل ()مميون دوالر لقطاع غزة  (541.4)دوالر لمضفة الغربية و
من حجم % 3.7الناتج المحمي اإلجمالي لألراضي الفمسطينية المحتمة حوالي 

.   () (م1992)الناتج المحمي اإلجمالي إلسرائيل في العام نفسو 
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وباإلضافة إلى تذبذب الناتج المحمي لألراضي الفمسطينية المحتمة، فقد تذبذب 
م، حتى الوقت 1967أيضًا الناتج القومي ليا منذ االحتالل اإلسرائيمي عام 

-1972ففي الضفة الغربية وصل معدل نمو الناتج القومي خالل الفترة . الحاضر
% 8.3م إلى 1980-1976ثم انخفض خالل الفترة % 20.4م، إلى 1975

سنويًا، ثم أصبح % 8.1م إلى 1987-1981سنويًا، ثم عاد فارتفع خالل الفترة 
وفي قطاع غزة .  سنوياً % 9–م، حيث سجل 1990-1988بالسالب خالل الفترة 

عمى التوالي % 16-و% 6.6و % 4.4و % 18.3وصمت ىذه المعدالت إلى 
وال بد من اإلشارة ىنا إلى أن التذبذب في الناتج القومي لألراضي الفمسطينية . ()

المحتمة، يعكس باإلضافة إلى تذبذب معدالت نمو الناتج لمحمي أيضًا التذبذب في 
. المساعدات والتحويالت الخارجية التي تأتي لألراضي الفمسطينية المحتمة

م، وصل حجم الناتج القومي اإلجمالي لألراضي الفمسطينية 1992وفي عام 
 مميون دوالر لمضفة 2344.4) مميون دوالر 3314.3المحتمة بسعر التكمفة إلى 

ولممقارنة أيضًا فإن حجم الناتج . () ( مميون دوالر لقطاع غزة936.95الغربية و 
من حجم % 5.2م، كان يساوي فقط 1992القومي لألراضي الفمسطينية في عام 
وىذا يظير أىمية المساعدات . ()الناتج القومي إلسرائيل في العام نفسو 

. والتحويالت الخارجية في الناتج القومي لألراضي الفمسطينية المحتمة

باإلضافة إلى التذبذب في األداء االقتصادي العام في األراضي الفمسطينية 
المحتمة، فإنو ال بد من اإلشارة عمى أن ىذا األداء قد استند بصورة عامة عمى 
النمو في قطاعي البناء والخدمات والطمب الكمي وبخاصة جانب االستيالك 

الخاص منو الذي اعتمد بصورة رئيسية عمى الدخول والتحويالت الخارجية، التي 
إذ ظير، بأنو بعد انخفاض ىذه . كانت السبب في إبقاء معدالت النمو إيجابية

التحويالت أصبحت معدالت النمو االقتصادي في األراضي الفمسطينية المحتمة 
بالسالب، أما قطاعا الزراعة والصناعة فمم يكن ليما دوٌر ميٌم في إحداث النمو 
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ويعود ذلك إلى القيود والعراقيل التي . االقتصادي في األراضي الفمسطينية المحتمة
إن . تحد من تطورىم واضطالعيم بالدور الطبيعي في التنمية والنمو االقتصادي

ىذه القيود ىي نتيجة مباشرة لمسياسة اإلسرائيمية تجاه االقتصاد العربي الفمسطيني 
. عمى النحو الذي بّيناه

وأخيرًا ال بد من اإلشارة إلى أن من أىم مميزات األداء االقتصادي العام في 
األراضي الفمسطينية المحتمة، تزايد الفجوة بين حجم الناتج المحمي وحجم الناتج 

وبسبب تزايد اعتماد اقتصاد األراضي الفمسطينية المحتمة عمى المحتمة عمى القومي، 
التحويالت والمساعدات الخارجية، وتعتبر ىذه الفجوة أحد مظاىر االختالالت الييكمية 

ولم تقل ىذه الفجوة في السنوات السابقة . التي عاني منيا االقتصاد العربي الفمسطيني
م، وصمت 1992وفي عام .  ()% 30م عن 1967منذ االحتالل اإلسرائيمي عام 

وفي % 32.95في الضفة الغربية كانت ىذه الفجوة )% 3806ىذه الفجوة إلى 
.  ()%(73.1قطاع غزة 

 

 

 تطور القطاعات االقتصادية 4-4

 تطور قطاع الزراعة 4-4-1

كانت الزراعة، عشية االحتالل اإلسرائيمي، لمضفة الغربية وقطاع غزة عام 
إال أن ىذا . م،  عماد االقتصاد الرئيسي لألراضي الفمسطينية المحتمة1967

الوضع قد تبدل بعد ذلك، فقد تناقصت األىمية النسبية لو في توليد الناتج المحمي 
كما تبدلت أنماط اإلنتاج الزراعي . اإلجمالي وفي تشغيل األيدي العاممة الفمسطينية

قد ىبطت األىمية النسبية لمساىمة القطاع الزراعي الفمسطيني في توليد الناتج 
لى 1987عام % 23م إلى 1972عام % 36المحمي من  عام % 19.7م، وا 
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ويعود ىذا اليبوط إلى ازدياد األىمية النسبية لقطاع الخدمات . ()م 1992
الخاص، وبسبب تناقص الدخل من الزراعة وعدم كفايتو، انخفضت مساىمة 

م، في 1967عام % 40القطاع الزراعي في تشغيل األيدي العاممة الفمسطينية 
فييما معًا عام % 26.3في الضفة الغربية عمى % 33قطاع غزة، وحوالي 

لى 1981 . ()م 1993عام % 23.2م، وا 

ويعود سبب ىذه التحوالت في القطاع الزراعي إلى نقصان مساحة األراضي 
الزراعية في األراضي الفمسطينية المحتمة بسبب مصادرتيا والسيطرة عمييا من قبل 

االحتالل اإلسرائيمي، وتقييد استخدام المياه، والمنافسة الشديدة التي يتعرض ليا 
القطاع الزراعي من المنتوجات الزراعية اإلسرائيمية المدعومة من حيث المياه 

ومدخالت اإلنتاج، التي تدخل األسواق الفمسطينية عندما تصدر قيود، عمى عكس 
الحال بالنسبة إلى المنتوجات الزراعية الفمسطينية عندما تصدر إلى األسواق 
اإلسرائيمية، وأدت كل ىذه العوامل إلى الحد من التوسع الزراعي الفمسطيني،  

لى عدم قدرتو نوعمى عجز ىذا القطاع عن تمبية احتياجات السكان الفمسطينيي ، وا 
. عمى تطوير المنتوجات التصديرية

وبالنسبة إلى نمط اإلنتاج الزراعي فقد لوحظ حدوث بعض التحوالت 
والتغييرات عميو، فقد تبدل اإلنتاج الزراعي من زراعة الحمضيات إلى زراعة 

الخضروات واألشجار المثمرة مثل الزيتون، حيث أصبحت زراعة الحمضيات تأتي 
في المرتبة الثانية، عمى الرغم من المحاوالت الفمسطينية لتطوير القطاع الزراعي 

وتحسين المنتوجات الزراعية، إال أن ىذا القطاع ما زال يعاني من الكثير من 
المشاكل مثل عدم تخطيط اإلنتاج والتنسيق بين المزارعين، واالعتماد الكامل عمى 

الخارج في توفير مستمزمات اإلنتاج الزراعي أو مدخالتو مثل السماد والبذور 
والمبيدات، ومن المشاكل األخرى ضعف البنية التحتية لتسويق اإلنتاج الزراعي 

ىذا إلى جانب المشاكل والقيود التي تفرضيا سمطات االحتالل اإلسرائيمي . لمخارج
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عمى القطاع الزراعي الفمسطيني مثل اإلجراءات اإلدارية المفروضة عمى تصدير 
. المنتجات الزراعية بحجة األمن

  تطور قطاع الصناعة 4-4-2
لم يتحول القطاع الصناعي في األراضي الفمسطينية المحتمة إلى القطاع الرائد 

في اقتصاد ىذه األراضي، بل عمى العكس، فإنو بقي ىامشيًا وضعيفًا، إذ عمى الرغم 
م، حيث وصمت في 1975-1972من معدالت النمو المرتفعة التي حققيا في الفترة 

، إال أنيا انخفضت في %33.2في قطاع غزة عمى % 20.5الضفة الغربية إلى 
في  م، انخفضت معدالت النمو 1980-1976ففي الفترة . السنوات الالحقة

م، تحسنًا 1987-1981كما شيدت الفترة % 1.3الصناعة في الضفة الغربية إلى 
وفي قطاع غزة % 9.4 طفيفًا، إذ ارتفع معدل نمو الصناعة في الضفة الغربية إلى

-1988إال أن ىذا المعدل عاد وانخفض وأصبح بالسالب خالل الفترة % 9.9
.   ()% 15–، وفي قطاع غزة %14م، حيث سجل في الضفة الغربية 1990

وباإلضافة إلى ذلك، فإن األىمية النسبية لمقطاع الصناعي في األراضي 
الفمسطينية المحتمة في توليد الناتج المحمي اإلجمالي بقي منخفضًا، فقد بقي في 

م، إذ لم تزد 1967المستوى نفسو الذي كان عميو عشية االحتالل اإلسرائيمي عام 
نسبة مساىمة القطاع الصناعي في توليد الناتج المحمي في األراضي الفمسطينية 
نسبة مساىمة القطاع الصناعي في توليد الناتج الحمي في األراضي الفمسطينية 

كما لم تتعد مساىمة .  ()% 805م، عن 1992-1977المحتمة خالل الفترة 
من مجموع ىذه القوة % 17ىذا القطاع في تشغيل األيدي العاممة الفمسطينية 

. ()م 1992م، حتى عام 1967العاممة منذ االحتالل اإلسرائيمي عام 

وبصورة عامة لم يطرأ أي تحول عمى حجم المنشآت الصناعية أو عمى 
.  طابعيا، فقد بقيت ىذه المنشآت صغيرة الحجم، وتتميز بالطابع الحرفي والعائمي
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إذ وصل متوسط حجم المؤسسة الواحدة إلى خمسة أشخاص في الضفة الغربية 
لى  كما لم يطرأ أي تغيير نوعي عمى ىيكل . () أشخاص في قطاع غزة 4.1وا 

فالتغيير الذي حدث ىو كمي، أي ازداد عدد نوع معين من . الصناعة الفمسطينية
المنشآت الصناعية القائمة ونقص نوع آخر، وقد حدث ىذا التطور في إطار من 

التبعية لمصناعات اإلسرائيمية واالقتصاد اإلسرائيمي، فالصناعات التي تطورت 
وشيدت معدالت نمو مرتفعة كانت مرتبطة بالسوق اإلسرائيمي وبالصناعات 

، ومن األمثمة عمى Subcontractingاإلسرائيمية عمى أساس العقود من الباطن 
ىذه الصناعات في الضفة الغربية، الصناعات المعدنية وصناعة النسيج والمالبس 

والصناعات الخشبية والجمود واألحذية وحجارة البناء، حيث أصبحت ىذه 
الصناعات تشكل الييكل األساسي لمصناعة في الضفة الغربية، وقد حدث التطور 
نفسو في قطاع غزة، حيث لوحظ أيضًا بأن الصناعات التي ازدىرت ىي صناعة 
تكميمية لمصناعات اإلسرائيمية في إطار العقود من الباطن، ومن األمثمة عمى ىذه 

الصناعات صناعة النسيج والمالبس وصناعة الخشب واألثاث والصناعات 
، وقد تبين بأن الصناعات التي لم تستطع منافسة المنتوجات ()المعدنية 

الصناعية اإلسرائيمي، أو لم تستطع االندماج مع الصناعات اإلسرائيمية عمى 
اضطرب إلى اإلغالق إذ أظيرت الدراسة الميدانية عن أساس العقود من الباطن، 

من الصناعات القائمة حاليًا فييا،  % 80الصناعة في الضفة الغربية، أن أكثر من 
م، عممًا بأن عدد المؤسسات 1967أنشئت أو تأسست بعد االحتالل اإلسرائيمي عام 

الصناعية الموجودة حاليًا أقل من العدد الذي كان موجودًا عشية االحتالل اإلسرائيمي 
من الصناعات التي كانت قائمة قبل % 80م، وىذا يعني أن أكثر من 1967عام 

. ()االحتالل اإلسرائيمي قد أغمقت أو خرجت من السوق 

ولموقوف عمى حقيقة ضعف حجم القطاع الصناعي في األراضي الفمسطينية 
م 1992المحتمة، فإنو يكفي مقارنتو بحجم القطاع الصناعي اإلسرائيمي، ففي عام 
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 209.43وصل حجم اإلنتاج الصناعي في األراضي الفمسطينية المحتمة إلى 
من حجم اإلنتاج الصناعي اإلسرائيمي % 2.1مميون دوالر، وقد شكل ىذا نسبة 

. ()في العام نفسو 

ويعود ضعف القطاع الصناعي الفمسطيني وتيميشو إلى المعوقات والقيود 
عاقة نموه وتطوره، من قبل االحتالل اإلسرائيمي  ، ويعاني ()التي فرضت عميو، وا 

القطاع الصناعي الفمسطيني حاليًا من عدد كبير من المشاكل، مثل عدم وجود 
بنية تحتية متطورة مثل المناطق الصناعية وشبكات الكيرباء والمياه، وارتفاع 

أسعار الكيرباء والمياه والمنافسة غير المتكافئة مع الصناعات اإلسرائيمية التي 
غمرت األسواق الفمسطينية دون أية قيود أو تحديد، وعدم توفر بنية تحتية لمتسويق 
الخارجي واحتكار عممية التسويق من قبل اإلسرائيميين، وعدم وجود مؤسسات مالية 

لتقديم القروض والتسييالت المالية لممؤسسات الصناعية، وتعقيد الضمانات 
المطموبة لمقروض من المؤسسات المالية القائمة حاليًا، والضرائب الباىظة بكل 

. ()أشكاليا وأنواعيا التي تثقل كاىل كافة المنتجين الصناعيين 
 تطور قطاع البناء 4-4-3

يعتبر قطاع البناء والتشييد من القطاعات االقتصادية الميمة في اقتصاد 
األراضي الفمسطينية المحتمة، فالنمو االقتصادي الذي تحقق لالقتصاد الفمسطيني 

يعود إلى ىذا القطاع وقطاع الخدمات ففي الضفة الغربية، وصل معدل نمو قطاع 
، ثم انخفض خالل الفترة %46.6م حوالي 1975-1972البناء خالل الفترة 

سنويًا خالل % 10.9ثم عاد إلى االرتفاع بمعدل % 209م، إلى 1976-1980
-1988م، وتعرض ىذا القطاع إلى انتكاسة خالل الفترة 1987-1981الفترة 

وفي قطاع غزة، كان % .  24–م، حيث كان النمو فيو سالبًا وبحدود 1990
إذ خالل . معدل نمو قطاع البناء فيو متذبذبًا، كما ىو الحال في الضفة الغربية
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سنويًا، ثم % 33.2م، كان معدل نمو ىذا القطاع حوالي 1975-1972الفترة 
% 5.3ثم عاد وارتفع إلى % 6.6م إلى 1980-1976انخفض خالل الفترة 
م، أصبح معدل 1990-1988م، وفي الفترة 1987-1981سنويًا خالل الفترة 
. ()سنويًا % 20–النمو سالبًا بحدود 

وعمى الرغم من ىذا التذبذب في معدل نمو قطاع البناء في األراضي 
فقد . الفمسطينية المحتمة، فإن وزنو في اقتصاد ىذه األراضي كان في ازدياد مطَّرد

عام % 9ارتفعت نسبة مساىمة ىذا القطاع في توليد الناتج المحمي اإلجمالي من 
كما تزايدت األىمية النسبية ليذا القطاع . ()م 1989عام % 19م، إلى 1972

في تشغيل األيدي العاممة الفمسطينية، ففي الضفة الغربية ارتفعت نسبة األيدي 
عام % 10.7م، إلى 1970عام % 8.4العاممة التي تعمل في البناء من 

لى 1981 وفي قطاع غزة، ارتفعت نسبة مساىمة . ()م 1993عام % 14.9م، وا 
% 12.6م، إلى 1970عام % 8.5قطاع البناء في تشغيل األيدي العاممة من 

لى 1989عام  . ()م 1993عام % 15.4م، وا 

ويعود سبب النمو في قطاع البناء في األراضي الفمسطينية المحتمة إلى 
االستثمارات المرتفعة الموجية إلى المباني السكنية لمواجية الطمب المتزايد عمييا،  

 من الخارج وبعض نوالتي حولت بصورة رئيسية من تحويالت العاممين الفمسطينيي
فقد ارتفعت . المساعدات العربية من خالل المجنة األردنية الفمسطينية المشتركة

حصة االستثمارات في البناء من إجمالي التكوين الرأسمالي في األراضي 
م، وارتفعت 1987عام % 68م، إلى 1970عام % 43الفمسطينية المحتمة من 

حصة التكوين الرأسمالي الخاص في قطاع البناء من إجمالي التكوين الرأسمالي 
. ()م 1987عام % 83م، إلى 1982عام % 55الخاص من 
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إن اعتماد قطاع البناء الفمسطيني، في األرضي الفمسطينية المحتمة، عمى 
 في الخارج والمساعدات الخارجية،  نالتحويالت الخارجية من العاممين الفمسطينيي

ىو الذي يفسر لنا تذبذب نمو ىذا القطاع، إذ عندما تزداد فيو ىذه التحويالت 
يزداد النشاط في قطاع البناء، وعندما تقل ينخفض معدل النمو في قطاع البناء 

الفمسطيني، كما ال نستطيع أن نتجاىل ىذا المناخ السياسي السائد الذي يؤثر في 
يجابيًا في حالة االستقرار وخمق مناخ مالئم  البناء سمبيًا في حالة عدم االستقرار وا 

. لالستثمار في ىذا القطاع

وعمى الرغم من التقدم والنمو الذي أحرزه قطاع البناء في األراضي الفمسطينية 
المحتمة، إال أن ىذا القطاع ما زال ضعيفًا بالمقارنة مع المناطق المجاورة وعمى 

م، وصل حجم القيمة المضافة المتولدة في قطاع 1987رأسيا إسرائيل، ففي عام 
 مميون دوالر، في حين وصمت 302البناء في األراضي الفمسطينية المحتمة إلى 

 ماليين دوالر، وارتفعت في عام 1209م إلى 1987القيمة نفسيا في إسرائيل عام 
 مميون دوالر، عممًا بأن ىذه القيمة ال تتضمن المبالغ الكبيرة 4675م، إلى 1992

التي استثمرت في االستيطان الييودي في داخل الضفة الغربية بما فييا القدس 
وىذا يعني أن حجم القيمة المتولدة في قطاع البناء الفمسطيني في األراضي . ()

من القيمة المتولدة في % 25م، حوالي 1987الفمسطينية المحتمة كان يساوي عام 
. قطاع البناء اإلسرائيمي 

 قطاع الخدمات 4-4-4

إلى جانب قطاع البناء، يعتبر قطاع الخدمات في األراضي الفمسطينية 
المحتمة، من أىم القطاعات االقتصادية التي شيدت نموًا ممحوظًا من عام 

م، حتى الوقت الحاضر، إذ يستأثر قطاع الخدمات، الذي يضم الخدمات 1967
العامة وخدمات السياحة والتجارة والنقل وأنشطة الخدمات الخاصة، بنسبة عالية 
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إذ ارتفعت ىذه النسبة من . من الناتج الحمي اإلجمالي لألراضي الفمسطينية المحتمة
وقد شيد ىذا القطاع . ()م 1978عام % 50م، إلى حوالي 1992عام % 46

م، حيث وصل إلى 1990-1988انخفاضًا ممموسًا في معدل نموه في الفترة 
ويشغل قطاع الخدمات أكبر نسبة من األيدي العاممة في . ()سنويًا % 18

ن إلى  1970عام % 39.1األراضي الفمسطينية، حيث ارتفعت ىذه النسبة من 
. ()م 1993عام % 46.6 إلى 1970عام % 45.5

وتعتبر السياحة والتجارة والنقل أكبر قطاع في األراضي الفمسطينية المحتمة،  
م، 1980عام % 31حيث تزايدت األىمية النسبية ليا في توليد الناتج المحمي من 

لى 1985عام % 38إلى  ويعود السبب في ذلك . ()م 1989عام % 41م، وا 
إلى ازدىار قطاع السياحة والنقل والدخول المالية الناتجة عن ذلك، إال أن ىذه 

حيث ُمني قطاع . ()م 1990عام % 30القطاعات عادت وانخفضت إلى حوالي 
السياحة الفمسطيني بسبب القيود اإلسرائيمية في األراضي الفمسطينية المحتمة منو 

 مميون دوالر 90م، بخسائر كبيرة ، حيث قدرت ىذه الخسائر بحوالي 1990عام 
. ()م 10991عام 

التجارة الخارجية - 5

تعكس التجارة الخارجية لألراضي الفمسطينية المحتمة التطورات التي حدثت 
م، حتى الوقت 1967عمى البنيان االقتصادي ليا منذ االحتالل اإلسرائيمي عام 

الحاضر، ومن المفروض أن تمعب التجارة الخارجية لألراضي الفمسطينية المحتمة 
بسبب ضيق السوق والنقص الشديد في الموارد الطبيعية المتوافرة فييا، دورًا ميمًا 

إال أن ىذا . في عممية التنمية االقتصادية، وتحقيق معدالت نمو اقتصادية مرتفعة
الدور لم تقم بو التجارة الخارجية، بسبب القيود المفروضة عمييا من قبل سمطات 

م، عمى التجارة 1967االحتالل اإلسرائيمي، إذ سيطر االحتالل اإلسرائيمي منذ عام 
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الخارجية لألراضي الفمسطينية المحتمة وسمخيا عن مناطقيا التقميدية في الدول 
العربية المجاورة، وغّير من وجيتيا باتجاه إسرائيل، وطبق عمييا السياسة 

اإلسرائيمية، أي أخضعت األراضي الفمسطينية المحتمة إلى اتحاد جمركي من 
وقد صارت األراضي الفمسطينية المحتمة سوقًا طبيعية . جانب واحد مع إسرائيل

. لممنتجات اإلسرائيمية، حيث التدفق الحر دون عوائق جمركية أو ترخيصات

ونتيجة لذلك، تطورت التجارة الخارجية لألراضي الفمسطينية المحتمة باتجاه 
مستمر نحو زيادة حصة السوق اإلسرائيمية، وبالتالي اختالل ىذا الميزان لصالح 

وقد لعبت سياسة االحتالل اإلسرائيمي، التي عممت عمى إضعاف البنية . إسرائيل
لحاقيا بإسرائيل، دورًا ميمًا في إحداث  االقتصادية لألراضي الفمسطينية المحتمة وا 

. ىذا التطور

فالميزان التجاري لألراضي الفمسطينية المحتمة يعاني من عجز مزمن منذ 
م، وتتركز غالبية ىذا العجز في التجارة مع 1967االحتالل اإلسرائيمي ليا عام 

م، 1970 مميون دوالر عام 54.3إذ ارتفع مقدار العجز اإلجمالي من . إسرائيل
م، ويشكل العجز في الميزان التجاري 1987 مميون دوالر عام 665.9عمى 

من % 98.74م، نسبة 1987لألراضي الفمسطينية المحتمة مع إسرائيل عام 
. ()مجموع العجز في الميزان التجاري ليذه األراضي 

 إلى مجموع وارداتيا من ةكما انخفضت نسبة مجموع الصادرات الفمسطيني
األمر الذي يشير إلى . ()م 1987عام % 36.65م إلى 1970عام % 45.43

أن معدل نمو الواردات كان أكبر من معدل نمو الصادرات، وىذا يعكس أىمية 
الواردات في الطمب الكمي لألراضي الفمسطينية المحتمة وعجز االقتصاد المحمي 

عن سد احتياجات ىذه األراضي، وشكمت الصادرات الفمسطينية من إسرائيل 
م 1987م، وارتفعت ىذه النسبة عام 1970من مجموع صادراتيا عام % 46.24
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من % 83.62أما الواردات الفمسطينية من إسرائيل فقد ارتفعت من % 78.82إلى 
. () 1987عام % 91.44م إلى 1970مجموع الواردات الفمسطينية عام 

% 85.3م 1985وقد شكمت الواردات من السمع الصناعية من إسرائيل عام 
من مجموع واردات األراضي الفمسطينية المحتمة من إسرائيل، كما شكمت 

 من مجموع 87.84الصادرات الفمسطينية من السمع الصناعة إلى إسرائيل نسبة 
وىذه الصادرات ىي منتجات جرى تصنيعيا عمى . ()صادراتيا إلى إسرائيل 

 في األراضي الفمسطينية مع Subcontractingأساس العقود من الباطن 
. المقاولين أو المتعيدين اإلسرائيميين

.  وفي مقابل ذلك، فقد انخفضت التجارة الفمسطينية مع األردن والدول األخرى
من إجمالي وارداتيا % 3.72حيث انخفضت الواردات الفمسطينية من األردن من 

م، كما انخفضت الصادرات الفمسطينية 1987عام % 0.89م، إلى 1970عام 
عام % 20.30م، إلى 1970من مجموع صادراتيا عام % 1.83إلى األردن من 

وال بد من أن ننوه ىنا إلى أن تطبيق إجراءات المقاطعة العربية . ()م 1987
م،  1967عمى منتجات األراضي الفمسطينية المحتمة منذ االحتالل اإلسرائيمي عام 

. قد لعبت دورًا ميمًا في إحداث ىذا التطور

وبالنسبة إلى تركيب التجارة الفمسطينية مع األردن، فقد تبين أن غالبية 
الواردات الفمسطينية من األردن ىي من السمع الصناعية، حيث وصمت عام 

من مجموع وارداتيا من % 97 مميون دوالر، أو ما نسبتو 4.8م، إلى 1985
أما الصادرات الفمسطينية إلى األردن، فقد كانت في غالبيتيا سمعًا زراعية،  . األردن

من % 56.3 مميون دوالر، أو ما نسبتو 47.4م، إلى 1985حيث وصمت عام 
أما باقي الصادرات فيي صادرات صناعية،  . ()مجموع صادراتيا إلى األردن 

ومن الضفة الغربية فقط، وأغمبيا سمع صناعية زراعية، مثل الصابون، وزيت 
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ويتميز الميزان التجاري الفمسطيني مع األردن بوجود فائض لصالح . الزيتون
. األراضي الفمسطينية المحتمة منذ االحتالل اإلسرائيمي حتى الوقت الحاضر

إن العجز في الميزان التجاري لألراضي الفمسطينية، سواء مع إسرائيل أو مع 
الدول األخرى غير األردن، قد جرى تغطيتو من الفائض في الميزان التجاري مع 
األردن ومن فائض ميزان الخدمات الفمسطيني، خصوصًا األجور التي يكسبيا 

العمال الفمسطينيون في إسرائيل، والمدفوعات التحويمية من العاممين الفمسطينيين 
. في الخارج، ومن المساعدات العربية واألجنبية

وأخيرًا، فإنو ال بد من اإلشارة إلى أن أىم مظير من مظاىر االختالل 
نسبة الييكمي لالقتصاد الفمسطيني ىو ارتفاع الميل المتوسط لمواردات فييا، أي 

%  49.78إذ ارتفع ىذا المتوسط من . ىذه الواردات من قيمة الناتج المحمي اإلجمالي
ولممقارنة فقد وصل الميل المتوسط . ()م 1987عام % 61.71م، إلى 1987عام 

وفي األردن وصل الميل .   ()% 36م، إلى 1987لمواردات في إسرائيل عام 
. ()% 54.3م، إلى 1987المتوسط لمواردات فييا عام 

من كل ما تقدم يتضح لنا مدى ضعف االقتصاد الفمسطيني واعتماده عمى 
الخارج، وبالتالي مدى حاجة ىذا االقتصاد لتوسيع قدراتو اإلنتاجية، وبالتالي قدراتو 

 في إسرائيل والتحويالت الخارجية نإذ إن توقف عمل الفمسطينيي. التصديرية
الخاصة والحكومية، يعني إغراق االقتصاد الفمسطيني بالديوان الخارجية، إذا ما 

. أردنا المحافظة عمى المستوى نفسو من المعيشة الحالي
آفاق تطور االقتصاد العربي الفمسطيني في ضوء االتفاق االقتصادي - 6

الفمسطيني اإلسرائيمي  

اتضح لنا مما تقدم، كيف استطاعت إسرائيل تحقيق أىدافيا االقتصادية في  
األراضي الفمسطينية المحتمة، وكيف منعت بقوة القسر االقتصادية وغير 
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االقتصادية تطور اقتصاد فمسطيني مستقل، وألحقت ىذا االقتصاد في ظل 
إذ تبين لنا، كيف أصبحت . االحتالل اإلسرائيمي تجري في ظل قيود صارمة

سمطات االحتالل اإلسرائيمي تسيطر عمى الموارد االقتصادية الرئيسية والبنية 
. التحتية الفمسطينية، مثل األرض والمياه والكيرباء والطرق وأنظمة االتصاالت

كما أصبح واضحًا لنا، كيف أصبح القرار المتعمق بالشؤون االقتصادية 
الفمسطينية والتخطيط لممستقبل الفمسطيني في األراضي الفمسطينية المحتمة في 

. المدى البعيد موجودًا بأيدي المسؤولين اإلسرائيميين

وسنحاول، في ىذا الجزء من الدراسة، تحديد آفاق االقتصاد الفمسطيني في 
ضوء االتفاق االقتصادي الفمسطيني اإلسرائيمي، وذلك من خالل تحديد المدى 

الذي استطاع أو يستطيع مثل ىذا االتفاق تحرير االقتصاد العربي الفمسطيني من 
السيطرة اإلسرائيمية، ووضعو في المسار الصحيح لتحقيق التنمية االقتصادية 

. وتطوير اقتصاد فمسطيني مستقل

م، يمثل السقف األعمى أو 1993وغني عن البيان ىنا، أن اتفاق أوسموا لعام 
الحد األعمى أو الحد األقصى لالتفاق االقتصادي الفمسطيني اإلسرائيمي الموقع في 

م، لذلك ال بد لنا، حتى نفيم اآلفاق التي يمكن أن يفتحيا ىذا االتفاق،  1994عام 
. من معرف اإلطار االقتصادي الذي حددتو اتفاقية أوسمو

لقد حددت اتفاقية أوسمو، اإلطار العام أو المبادئ العامة لكيفية حل المشكمة 
الفمسطينية، حيث رأت حميا عمى مراحل، المرحمة األولى وىي انتقالية، يتم خالليا 
إنشاء سمطة حكومة ذاتية انتقالية فمسطينية ال تتجاوز السنوات الخمس، يتم خالليا 

،  338 و 242أيضًا التفاوض حول الحل النيائي عمى أساس قراري مجمس األمن 
ومن ذلك نستطيع أن نفيم أن موضوع السيادة والسيطرة عمى األراضي الفمسطينية 
قد ُأجل لممرحمة النيائية، كما نصت ىذه االتفاقية عمى استثناء مواضيع االستيطان 
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أما اإلطار االقتصادي، الذي رسمتو . والالجئين والقدس من المرحمة االنتقالية
اتفاقية أوسمو لالتفاق االقتصادي الفمسطيني اإلسرائيمي، فكان التعاون في مجال 
المياه والكيرباء والطاقة والتمويل والنقل واالتصاالت والتجارة والصناعة وتنظيم 
عالقة العمل ومسائل الخدمات االجتماعية وحماية البيئة، ومجاالت االتصاالت 

ووسائل اإلعالم، وأي مجاالت أخرى يتفق عمييا الطرفان، وفي مجال الصالحيات 
الخاصة بالحياة االقتصادية، فقد نصت االتفاقية عمى نقل صالحيات التعميم 
. والصحة والشؤون االجتماعية والضرائب المباشر والسياحة لمجانب الفمسطيني

وفي ضوء ىذا اإلطار تم التوصل إلى االتفاق االقتصادي الفمسطيني،  
م، ومن أىم النقاط التي توصل 4/5/1994اإلسرائيمي الذي وقع في القاىرة في 

: إلييا ىذا االتفاق ىي التالية

 في مناطق الحكم ننقل صالحية الضرائب المباشرة كاممة لمفمسطينيي -1
 نالذاتي، أما الضرائب غير المباشرة، فقد اتفق عمى السماح لمفمسطينيي

عممًا بأن % 15%-16بتخفيض ضريبة القيمة المضافة إلى مستوى 
%. 17مستواىا في إسرائيل حاليًا ىو 

إبقاء مناطق الحكم الذاتي الفمسطيني خاضعة لمسياسة الجمركية اإلسرائيمية  -2
بصورة عامة، مع إدخال بعض التعديالت أو االستثناءات عمييا إذ سمح 

 في مناطق الحكم الذاتي االستيراد وفقًا لسياسة جمركية خاصة نلمفمسطينيي
، من الدول العربية واإلسالمية واألجنبية وفقًا (دفتر جمركي فمسطيني)بيم 

 الواردة في ممحق االتفاقية، وقد تضمنت القائمة B و A2, A1لقوائم السمع 
A1 البضائع المصنوعة محميًا في األردن ومصر التي يسمح باستيرادىا 

 البضائع التي يسمح باستيرادىا من الدول A2منيا، كما تضمنت القائمة 
 فقد تضمنت السمع التي يمكن استيرادىا Bأما القائمة . العربية واإلسالمية
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بغض النظر عن الجية الموردة وتشمل ىذه القائمة السمع الغذائية األساسية 
والبضائع الخاصة ببرنامج التنمية االقتصادية الفمسطينية، ونصت االتفاقية 

 بوساطة الطرفين وفي A2 و A1عمى تحديد كمية السمع في القائمتين 
 .حدود االحتياجات الفمسطينية المحمية

 نصت االتفاقية عمى التبادل التجاري الحر بين مناطق الحكم الذاتي  -3
الفمسطيني واإلسرائيمي دون أية عراقيل أو قيود، باستثناء بعض المنتجات 

لحم الدجاج،  والبيض والبطاطا والخيار  : الزراعية الفمسطينية وىي
 نوالبندورة والبطيخ، حيث تم تحديد الحصص لمكميات المسموح لمفمسطينيي

 .بإدخاليا إلى السوق اإلسرائيمية

 عدم االتفاق عمى حرية انتقال اليد العاممة الفمسطينية إلى السوق  -4
 .ناإلسرائيمية، حيث أبقت االتفاقية صالحية تحديد العدد بأيدي اإلسرائيميي

 بإنشاء سمطة النقد الفمسطينية، التي منحت كافة نالسماح لمفمسطينيي -5
صالحيات البنك المركزي في أي دولة، باستثناء سمطة إصدار النقد،  

وابقي عمى ا لوضع الراىن لمتداول النقدي، مع االعتراف بالشيكل 
 .اإلسرائيمي كعممة رسمية في التداول إلى جانب الدينار األردني

من ذلك كمو، نستطيع أن نرى أن االتفاق االقتصادي الفمسطيني اإلسرائيمي 
يمكن الفمسطينيين من الناحية النظرية االستعادة الجزئية لمسيطرة عمى مواردىم 

إال أن كل ذلك مرتبط . االقتصادية والقرار االقتصادي المتعمق بشؤون حياتيم
بحسن نوايا إسرائيل في تطبيق ىذه االتفاقية، وبالتالي مرتبط بالممارسة عمى أرض 

فقد أثبتت التجربة الواقعية ليذه االتفاقية منذ البدء في تطبيقاتيا في . الواقع
م، أن إسرائيل تستطيع تفريغيا من كل حتى ليا تحت حجة المحافظة 4/5/1994

عمى األمن والخارجية بيد إسرائيل، وىذا ما فعمتو إسرائيل حتى اآلن من خالل 
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فرض الحصار االقتصادي المتكرر عمى مناطق الحكم الذاتي الفمسطيني، وبقية 
. مناطق الضفة الغربية بحجة المحافظة عمى األمن

الخالصة واالستنتاجات الختامية - 7

شيد االقتصاد العربي الفمسطيني تحوالت جذرية في ظل االنتداب البريطاني 
ففي خالل ىذه الفترة تم تدميره نمط . م1948-1917عمى فمسطين منذ عام 

اإلنتاج الفمسطيني القائم واقتالع الشعب الفمسطيني من أرضو، وتمكين االستيطان 
قامة نمط اإلنتاج الرأسمالي الييودي عمييا، الذي  الييودي في أرض فمسطين وا 

وبذلك . م1948أصبح يشكل القاعدة االقتصادية إلسرائيل عند إعالن قياميا عام 
تم تحطيم البنية السياسية واالقتصادية واالجتماعية لممجتمع الفمسطيني، وقد فقدت 
منطقتا الضفة الغربية وقطاع غزة، المتان كانتا مندمجتين تمامًا مع كامل فمسطين،  

أسواقيما، وعانتا من مشكالت اقتصادية زاد من حدتيا تدفق مئات اآلالف من 
م، توحدت 1967-1948الالجئين الفمسطينيين إلييما، وخالل الفترة بين عامي 

الضفة الغربية اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا مع األردن وشكاًل معًا المممكة األردنية 
ىذا ولم تتطور خالل . الياشمية، في حين وضع قطاع غزة تحت اإلدارة المصرية

ىذه الفترة أية عالقات اقتصادية بين الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب االنفصال 
م، ولم 1948الجغرافي بينيما نتيجة إلقامة إسرائيل فوق األرض الفمسطينية عام 

م، تطورات اقتصادية جوىرية عمى اقتصاد 1967-1948تشيد الفترة بين عامي 
كل الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بقي اقتصادىما غير متطور، ويعتمد أساسًا 

عمى الزراعة وقطاع الخدمات، وكانت معدالت البطالة البطالة فييما مرتفعة،  
. األمر الذي أدى إلى ارتفاع معدالت اليجرة فييما

م، شيد 1967ومع االحتالل اإلسرائيمي لمضفة الغربية وقطاع غزة عام 
االقتصاد العربي الفمسطيني فييما تحوالت جذرية أخرى، حيث اختمت العالقات 
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م، وقامت عالقات 1967-1948االقتصادية ليما التي تطورت خالل الفترة 
لقد واجيت الضفة الغربية وقطاع غزة . اقتصادية جديدة مع االقتصاد اإلسرائيمي

م، لم يعادل 1967االحتالل اإلسرائيمي باقتصاد ضعيف، فالناتج القومي ليما عام 
 من الناتج القومي اإلجمالي إلسرائيل، عممًا بأن السكان فييما شكال 3.48سوى 
كما كانت قيمة اإلنتاج الزراعي . من حجم السكان في إسرائيل% 36معًا 

من قيمة اإلنتاج الزراعي اإلسرائيمي، ولم تتعد % 10.7الفمسطيني فييا تعادل 
.  من قيمة اإلنتاج الصناعي اإلسرائيمي% 1قيمة اإلنتاج الصناعي الفمسطيني 

وقد مكن ىذا المستوى المتدني لالقتصاد العربي الفمسطيني، عشية االحتالل 
لحاق اقتصاده –اإلسرائيمي   مكن االحتالل اإلسرائيمي السيطرة عميو بسيولة، وا 

باالقتصاد اإلسرائيمي وتحويمو إلى طرف أو محيط تابع لو، وذلك بفعل سياسة 
القسر االقتصادية وغير االقتصادية التي اتبعيا االحتالل اإلسرائيمي تجاه االقتصاد 

. العربي الفمسطيني

وقد شيد االقتصاد العربي الفمسطيني تحت االحتالل اإلسرائيمي منذ عام 
فقد . م، حتى الوقت الحاضر تحوالت جذرية لصالح االقتصاد اإلسرائيمي1967

أصبحت إسرائيل الشريك التجاري لمضفة الغربية وقطاع غزة، وأضعفت البنية 
االقتصادية ليما، حيث انحسر القطاع الزراعي الفمسطيني في توليد الناتج المحمي 

وجمد القطاع الصناعي ومنع من القيام  بدوره الرائد في . وتوفير فرص العمل
فمم . تحقيق التنمية االقتصادية، لقد أصبح االقتصاد الفمسطيني اقتصادًا عاجزًا 

يعد بمقدوره توفير فرص عمل كافية لأليدي العاممة الفمسطينية، التي أخذت تتجو 
بصورة متزايدة لمعمل في إسرائيل، حيث وصل حجم ىذه القوة العاممة إلى حوالي 

كما عجز ىذا االقتصاد عن اإلنتاج . من مجموع القوى العاممة الفمسطينية% 40
بشكل كاف لسد االحتياجات االستيالكية لمشعب الفمسطيني، حيث أخذت تمعب 

وقد ساعد عمى ذلك التحويالت الخارجية لمعاممين . الواردات دورًا ميمًا في ذلك
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الفمسطينيين، سواٌء في إسرائيل أو الدول العربية النفطية، والمساعدات العربية 
لقد أدى ىذا الوضع إلى تفاقم اليوة بين حجم الناتج المحمي اإلجمالي . واألجنبية

،  %30وحجم الناتج اإلجمالي لألراضي الفمسطينية المحتمة، حيث زادت عن 
%. 70ووصت في قطاع غزة وحده إلى ما يزيد عمى 

إن االتفاق االقتصادي الفمسطيني اإلسرائيمي، الذي وقع في إطار اتفاقية 
 لتخميص اقتصادىم جزئيًا نم، ويعطي الفرصة لمفمسطينيي1994الحكم الذاتي عام 

إال أن ذلك منوط بنوايا إسرائيل في تطبيقو، فقد أثبتت . من السيطرة اإلسرائيمية
التجربة في السنة األولى لتطبيق الحكم الذاتي، أن باستطاعة إسرائيل تفريغ كافة 
اتفاقاتيا مع الفمسطينيين من كل محتوى، وبالتالي تعطيميا تحت ذريعة المحافظة 

عمى األمن، وىذا ما حدث، حين أغمقت سمطات االحتالل اإلسرائيمي بشكل متكرر 
األراضي الفمسطينية المحتمة ومناطق الحكم الذاتي وفرضت الحصار االقتصادي 
عمييا بحجة المحافظة عمى األمن، ناىيك عن تقطيع أوصال الضفة الغربية عن 

 ومنعيم من الدخول إلييا أو المرور منيا،  نطريق إغالق القدس أمام الفمسطينيي
حيث يؤدي مثل ىذا اإلجراء إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية إلى مناطق غير 
متصمة مع بعضيا بعضًا، كل ىذه اإلجراءات تضيف مزيدًا من القيود والعراقيل 
في وجو عممية التنمية االقتصادية الفمسطينية وتمنع تطوير اقتصاد  فمسطيني 

مستقل خالل الفترة االنتقالية لمحكم الذاتي، وتشلُّ القدرة الفمسطينية عمى إصالح 
االختالالت الييكمية التي سببيا االحتالل اإلسرائيمي لالقتصاد العربي الفمسطيني 

. وثيقة أسير قراره
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