
في االقتصاد السياسي 
ألزمة المقاصة الفلسطينية



ِكيان  إيجاد  إلى  الدولي  المجتمع  حاجة  َوفق 
سياسي في األراضي الِفَلسطينية قادر على 
الحالة  )عقلنة(  ومحاوالت  االستقرار،  تحقيق 
الثورية الِفَلسطينية ضمن مرجعية معتَرف بها 
خذ شكل الدولة- والولوج  ا -وإن كانت ال تتَّ دوليًّ
سات صناعة  نحو الديمقراطية عبر إنشاء مؤسَّ
التشريعي  المجلس  من  الِفَلسطينية  القرار 
وصواًل  الِفَلسطينية،  السلطة  ومجلس 
نشأت  والرئاسية،  البرلمانية  االنتخابات  إلى 
نشأة   1993 عام  في  الِفَلسطينية  السلطة 
هة منقوصة السيادة1، تبعها عدم اْلتزام  مشوَّ
فيما  االنتقالية  المراحل  تطبيَق  المانحين 
وعلى  الديمقراطي.  االنتقال  مع  يتوافق 
الرغم من أنَّ المرحلة االنتقالية األولى )مرحلة 
ق  التدفُّ أوسلو األولى 1998-1993( شهدت 
األسرع واألكبر من المساعدات الدولية، فإنها 
اقتصادية  تنمية  نحو  الِفَلسطينيين  تنُقل  لم 
على  سيادتهم  لصالح  رات  تغيُّ أو  حقيقية، 
تبعتها،  التي  المراحل  في  المالية  مواردهم 
الِفَلسطينية،  السيادة  نقص  ُتراِكم  ت  ظلَّ بل 

وصواًل إلى شكلها الحالي األكثر تعقيًدا.

خذ في  ل أيِّ مصادر أو هيئات خارجية في قرارات السلطة الحاكمة، وإن كان يتَّ ق مفهوم السيادة في األساس إلى عدم تدخُّ 1 يتطرَّ

شكله الداخلي للنظم السياسية مدى سيطرة السلطة العليا على األنظمة السياسية، إالَّ إنَّ السيادة -في سياق البحث- يأتي في 
أهمُّ  والمعابر، وهي  والمياه  األرض  على  والسيطرة  الوصول  استحقاقات  الِفَلسطينية في  السلطة  تحكُّم  مدى  األول  مفهومها 

مات االقتصاد للدولة. مقوِّ

ربط مسار  الدائمة في  كانت اإلشكالية  ولقد 
ة،  المقاصَّ إيرادات  أو  الدولية،  المساعدات 
األرض،  على  والسياسي  األمني  بالمسار 
المال  إلى  السلطة  حاجة  عن  النظر  بغضِّ 
أراد  إذا  أنه  يعني  السيادة.  أو  التنمية  أو 
ومنح  مساعدات  من  المال  الِفَلسطينيون 
األمن  اْلتزام  فعليهم  ة،  مقاصَّ إيرادات  أو 
ظلَّ  وقد  ح.  المسلَّ الكفاح  ونبذ  إلسرائيل، 
االبتزاز المالي حاضًرا مع األحداث السياسية، 
من  ة  المقاصَّ بإيرادات  ق  يتعلَّ فيما  خصوًصا 
منع وتقليص، لكن دون أن يسمح ذلك بتفكُّك 
إلى  دائمة  حاجة  في  إبقائها  مع  السلطة، 
المال لسداد عجزها. وقد حاولت السلطة تعزيز 
الجباية  إيرادات  من  لديها  المتوافرة  البدائل 
البنوك  من  واالستدانة  ة  المقاصَّ وإيرادات 
السياسية  المشروطية  من  هرًبا  ية،  المحلِّ

للمساعدات الدولية.

ة  المقاصَّ إيرادات  ية  أهمِّ من  الرغم  وعلى 
على  الِفَلسطينية  السلطة  موازنة  لتمويل 
ت خاضعة لسيطرة االحتالل  الدوام، فإنها ظلَّ
على  السياسية  رات  والتغيُّ اإلسرائيلي، 
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األرض، وهو ما أدخلها في أزمة مالية خانقة 
المساعدات  قطع  بعد   2019 فبراير  منذ 
%30 من  ل  تمثِّ كانت  والتي  عنها،  األمريكية 
إجمالي المساعدات والمنح المباشرة لموازنة 
إيرادات  م  تسلُّ األخيرة  ورفض  السلطة، 
االحتالل  رغبة  َوفق  منقوصًة  ة  المقاصَّ
من  االستدانة  إلى  ها  اضَطرَّ ما  اإلسرائيلي. 
ة، وتقليص رواتب  البنوك الِفَلسطينية الخاصَّ
إلى  ذلك  فدفعها  العاّم،  القطاع  في  موظَّ
ه إلى جامعة الدول العربية، طلًبا لشبكة  التوجُّ

أمان مالي تنقذها من التفكُّك.

للمجتمع  ًيا  تحدِّ ة  المقاصَّ إيرادات  لت  لقد شكَّ
الدولي بدايًة في إلزام االحتالل اإلسرائيلي 
عَة مع السلطة الِفَلسطينية،  فاقياِت الموقَّ االتِّ
سات  المؤسَّ داخل  الحوكمة  تعزيز  وإمكانية 
ة  الِفَلسطينية، واعتماد السلطة على المقاصَّ
المجتمع  فات  تخوُّ لكنَّ  إنفاقها.  تغطية  في 
الدولي من عجز السلطة عن إدارتها أو تحويل 
تحت  وضعتها  ثورية،  جاهات  اتِّ إلى  مساراتها 
إدارة االحتالل اإلسرائيلي وسيطرته، وقرنت 

المشتركة  جنة  للَّ إدارتها  التحديثات على ملفِّ 
والتي  الِفَلسطينية،  والسلطة  إسرائيل  بين 

لم تجتمع لتحسينات إدارة الملفِّ إطالًقا.

خذه االحتالل اإلسرائيلي  اتَّ لكنَّ مساًرا جديًدا 
ة  منذ عام 2019 في تعامله مع إيرادات المقاصَّ
اقتطاعات  فرض  لمحاولة  الِفَلسطينية، 
تبع  السلطة.  إلى  تحويلها  ألجل  مشروطة 
د وجود السلطة  ة تهدِّ ذلك أزمة اقتصادية حادَّ
ة  الضفَّ في  األمني  واالستقرار  ناحية،  من 
اإلسرائيلي  االحتالل  على  بانعكاسه  الغربية 
ة ظروف نشأة  من ناحية أخرى. لذا، تعالج المادَّ
إلى  إضافًة  بمشروطيتها،  ة  المقاصَّ إيرادات 
دورها في دعم موازنة السلطة، والضغوطات 
الِفَلسطينيين  على  السياسية  اإلسرائيلية 

ة. باستخدام إيرادات المقاصَّ
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مصدر  بصفتها  ة  المقاصَّ إيرادات  نشأت 
لموازنة  الدولية  المساعدات  بعد  ثاٍن  تمويل 
أوسلو  فاق  اتِّ منذ  الِفَلسطينية،  السلطة 
االقتصادي2،  باريس  بروتوكول  من  تبعه  وما 
على  السيادة  منقوصة  أي  هة،  مشوَّ نشأًة 
استحقاقات الوصول إليها. وفي الوقت الذي 
ربط فيه )خطاب المانحون( مسار المساعدات 
ونبذ  السالم  عملية  في  م  بالتقدُّ الدولية 
األرض-  على  األمني  االستقرار  -أي  العنف 
ة  المقاصَّ إيرادات  مسار  أوسلو  فاق  اتِّ ربط 
السيادة،  حيث  من  اإلسرائيلي  باالحتالل 
التصدير  ومعابر  جبايتها  على  والسيطرة 

واالستيراد للِفَلسطينيين.

ة هي إيرادات الضرائب  وُتعدُّ إيرادات المقاصَّ
عن  نيابًة  اإلسرائيلي  االحتالل  يجبيها  التي 

فاَق  فاقية أوسلو(، االتِّ فاقية إعالن المبادئ )اتِّ ع في 29 نيسان 1994 الملحق باتِّ فاق بروتوكول باريس االقتصادي الموقَّ 2  شكَّل اتِّ

نه بروتوكول باريس بعموميته  التعاقدي الذي يحكم العالقات االقتصادية بين الطرفين الِفَلسطيني واإلسرائيلي. ومن أبرز ما تضمَّ
الِفَلسطيني  االقتصادين  بين  الجمركي  حاد  االتِّ نظام  على  أبقى  أنه  لتطبيقها،  الطرفين  بين  األخالقي  االلتزام  على  تعتمد  التي 
ها ألمر واقع إلى حالة تعاقدية بين  فاق أوسلو، وحلِّ واإلسرائيلي، في ظلِّ غياب الحدود االقتصادية بين الطرفين التي كانت قبل اتِّ
فاق أيًضا العالقات التجارية والنقدية والمالية بين الطرفين، إذ نصَّ البروتكول على آلية جباية وتقاصِّ الضرائب  م االتِّ الطرفين. وينظِّ
قتين بالضرائب  تين المتعلِّ ال الِفَلسطينيين في إسرائيل. وقد جرت إضافة -بعد التعديالت- على المادَّ والجمارك، وتنظيم عمل العمَّ

المباِشرة وغير المباِشرة في 28-9-1995.

ق  ة تتعلَّ ة، فعمليات المقاصَّ ال الِفَلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات جزًءا من آلية المقاصَّ  3   ال ُتعدُّ ضرائب الدخل على أجور العمَّ
( فواتير المشتريات الِفَلسطينية من الخارج )البيان الجمركي( والمشتريات من الطرف الِفَلسطيني واإلسرائيلي،  فقط بتبادل )تقاصِّ
بنود  أحد  أنها  الدخل على  الِفَلسطينية تعامل ضرائب  المالية  لكنَّ إحصاءات وزارة  بينهما.  المباِشرة  الضرائب غير  لتسوية حسابات 
ة  ال الِفَلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات إلى وزارة المالية كلَّ ثالثة أو ستَّ ل الضريبة على دخل العمَّ ة، وُتحوَّ إيرادات المقاصَّ
ا كما هو حال الضرائب غير المباِشرة. وتستقطع إسرائيل لنفسها ٪25 من ضرائب الدخل هذه قبل تحويلها إلى  شهور، وليس شهريًّ
السلطة الِفَلسطينية، وهو ما أشار إليه نعمان كنفاني وسالم صالح في دراسة ُنشرت في المرقب االجتماعي واالقتصادي لمعهد 
رة وآثار اقتصادية طويلة األمد، مايو  ة أزمة متكرِّ أبحاث السياسات االقتصادية الِفَلسطيني )ماس(، بعنوان: تجميد أموال المقاصَّ

 https://2u.pw/uz83h :2015، على الرابط التالي

السلطة الِفَلسطينية َوفق بروتوكول باريس، 
وتشتمل على ثالثة أنواع من الضرائب وهي:

ل ضريبة الدخل . 1  الضرائب المباِشرة، وتمثِّ
في  الِفَلسطينيين  ال  العمَّ أجور  على 

إسرائيل والمستوطنات3.

المستوردات . 2 المباِشرة على  غير  الضرائب 
من إسرائيل: القيمة المضافة على جميع 
وضريبة  إسرائيل،  من  المستوَردة  السلع 
والسجائر  النفط  ات  مشتقَّ على  الشراء 

والكحول فقط.

المستوَردات . 3 المباِشرة على  غير  الضرائب 
المضافة  القيمة  ضريبة  الخارج:  من 
والجمارك وضريبة الشراء وغيرها، وتقتطع 

ة نشأة إيرادات المقاصَّ
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https://www.academia.edu/14288364/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF_%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84_%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%A9_%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A_Israel_s_withholding_of_Clearance_Revenues_Long-Term_Adverse_Effects_on_Palestinian_Economy


ة لتسديد  4  في هذا السياق، من الضروري اإلشارة إلى أنَّ إسرائيل اقتطعت 300 مليون شيكل في 2015-2-26 من أموال المقاصَّ

جزء من ديون السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء اإلسرائيلية، التي كانت تبلغ وقتها 1.9 مليار شيكل. وقد شكَّك مجلس الوزراء 
ادات وفحصها في 230 نقطة ربط للشبكة الفلسطينية بالشركة  ة أرقام الديون لشركة الكهرباء، ألنَّ قراءة العدَّ الفلسطيني في صحَّ
د تابع للشركة اإلسرائيلية، تبًعا للبيان الصحفي الصادر عن مجلس  اإلسرائيلية، غير متاح للجانب الِفَلسطيني، ويجري من ِقبل متعهِّ
مراجعة  يمكن  المياه،  لشركة  الديون  مع  المتوافقة  اإلشكاالت  عن  معلومات  أجل  من   .41 رْقم  جلسته  في  الِفَلسطيني  الوزراء 

المراقب، العدد 32: “ميكوروت تطالب سلطة المياه بنصف مليار شيكل”.
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إسرائيل نسبة ٪3 من المبلغ لقاء خدمات 
هذا  لكنَّ  يها،  تؤدِّ التي  والجباية  التحصيل 
فقط،  اإلسرائيلية  للرقابة  يخضع  المبلغ 
وبالرجوع  تماًما.  دة  محدَّ غير  النسبة  إنَّ  أي 
إلى وزارة المالية الِفَلسطينية، فإنَّ هناك 
ة على أساس  اختالًفا بين إيرادات المقاصَّ
االلتزام  حَسب  ة  المقاصَّ وإيرادات  نقدي، 
االختالفات  هذه  وتكشف  الفعلي4، 
ملفِّ  مع  االحتالل  تعامل  في  االختالل 

ة. إيرادات المقاصَّ

ة نشأة إيرادات المقاصَّ
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تعتمد السلطة الِفَلسطينية على ثالث مصادر 
لتمويل موازنتها السنوية، المصدر األول هو 
الدعم الخارجي، كالمنح والمساعدات الخارجية، 
وقد أخذ الحجم األكبر من نسبة دعم الموازنة 
نسبته  ما  يشكِّل  كان  إذ   ،2010 عام  حتى 
إيرادات  ل  وتمثِّ الموازنة.  دعم  من   50-55٪
المصدَر  اإلسرائيلي  االحتالل  من  ة  المقاصَّ
الثاني لتمويل الموازنة، والتي صارت تشكِّل 
ما نسبته ٪55-50 من إيرادات موازنة السلطة 
الِفَلسطينية في 2019-2017. وُتعدُّ اإليرادات 
وغير  الضريبية  اإليرادات  ل  تمثِّ التي  ية  المحلِّ
موازنة  لتمويل  الثالث  المصدَر  الضريبية 

السلطة.
الجزء  لتشكِّل  ة  المقاصَّ دور  تنامي  ومع 
دون  السلطة،  موازنة  تمويل  من  األكبر 
باقتصاص  التحكُّم  على  االحتالل  قدرة 
خذ  يتَّ ال  ا  ِفَلسطينيًّ ا  حقًّ بصفتها  منها،  مبالغ 
حاجته  دون  أو  الدولية،  المساعدات  شكل 
مسار  في  ر  تؤثِّ اقتصادية  قضايا  إثارة  إلى 
والمحاكم  سات  المؤسَّ في  باريس  فاقية  اتِّ
االحتالل  يعيد  أن  الضروري  من  كان  الدولية، 
ة بما يتوافق مع  اإلسرائيلي تشكيل المقاصَّ
مفهوم السيطرة، في ظلِّ السيطرة وفرصة 
الخطوات األمريكية السياسية المتصاعدة ضدَّ 
السلطة  رفض  بعد  خصوًصا  الِفَلسطينيين. 

مصادر تمويل موازنة 
السلطة الِفَلسطينية

على  احتجاًجا  السالم  مفاوضات  إلى  العودة 
قرارات الرئيس األمريكي )دونالد ترامب( بعدِّ 
القدس عاصمًة إلسرائيل، وقطع المساعدات 
األمريكية بالكامل عن موازنة السلطة، إذ كانت 
غالبيتها تذهب إلى ُقوى األمن الِفَلسطينية، 
أو إلى وكالة غوث وتشغيل الالجئين )أونروا(.
ويكشف الشكل رقم )1( حجم إيرادات السلطة 
إيرادات  زيادة في نسبة  الثالثة، مع  بأنواعها 
ة والجباية على حساب تناقص المنح  المقاصَّ
ة بلغت في  المساعدات الدولية، إذ إنَّ المقاصَّ
دوالر،  مليون   2255.3 قيمته  ما   2018 عام 
موازنة  إيرادات  إجمالي  من   54.6٪ بنسبة 
الِفَلسطينية، وما نسبته ٪61.7 من  السلطة 
لموازنة  واإلقراض  ة  العامَّ النفقات  إجمالي 
193.7- بين  ما  بلغ  شهري  ل  بمعدَّ السلطة، 

السلطة  اعتماد  إنَّ  أي  دوالر،  مليون   199.4
نفقات  لتغطية  ة  المقاصَّ إيرادات  على  كبير 

القطاع العاّم.



5   اسُتعين بالتقارير المالية الصادرة عن سلطة النقد الِفَلسطينية على أساس نقدي ضمن سلسلة بيانات كاملة منذ 1996 وحتى 

سقة صادرة عن وزارة المالية. مع مالحظة وجود اختالف بسيط في األرقام الصادرة عن وزارة  2018، نتيجة عدم وجود بيانات كاملة متَّ
المالية.

.https://cuu.me/2cc :6    لمتابعة التقارير المالية الصادرة عن سلطة النقد الِفَلسطينية، ُيرجع إلى الرابط التالي
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المساعدات  في  التراجع   )1( الشكل  وُيظِهر 
في  السياسية،  مشروطيتها  الرتفاع  الدولية 
ية، ما يشكِّل  المحلِّ الجباية  إيرادات  تزداد  حين 
ظلِّ  في  الِفَلسطيني  المواطن  على  خطًرا 
تعيشها  التي  الصعبة  االقتصادية  الظروف 

المصدر التقارير المالية الصادرة عن سلطة النقد الِفَلسطينية 6.األراضي الِفَلسطينية 5.

السلطة  موازنة  من  نسبة  والمنح  اإليرادات   )1( رقم  شكل 
الفلسطينية 1996 - 2018

مصادر تمويل موازنة السلطة الِفَلسطينية
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http://www.pma.ps/Default.aspx?tabid=340&language=ar-EG
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ويكشف الشكل رقم )2( منحنى تزاُيد االعتماد 
ة منذ عام 2010 مقابل  على إيرادات المقاصَّ
مجتمع  مها  يقدِّ التي  والمساعدات  المنح 
إلى  إضافًة  الِفَلسطينية،  للسلطة  المانحين 
زيادة إيرادات الجباية من السلطة الِفَلسطينية 

لتعويض النقص في المساعدات الدولية.

ضمن سياسة التحالف األمريكية مع االحتالل 
اإلسرائيلي، ضغط الرئيس األمريكي )دونالد 
ترامب( على السلطة الِفَلسطينية لعودتها إلى 
المفاوضات أو فرض حقائق على أرض الواقع، 
بوقف المساعدات األمريكية لموازنة السلطة، 
)أونروا(.  الالجئين  وتشغيل  غوث  ووكالة 
خذها  اتَّ جديدة  سياسات  مع  ذلك  تزامن  وقد 
ة،  االحتالل اإلسرائيلي بشأن إيرادات المقاصَّ
من  دوالر  11.3مليون  مبلغ  اقتطاع  شملت 
ة أنها تذهب إلى عوائل  ة، بحجَّ إيرادات المقاصَّ
األسرى  عائالت  بهم  المقصود  »إرهابيين«، 

مصادر تمويل موازنة السلطة الِفَلسطينية
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والجرحى والشهداء الِفَلسطينيين. ويقع هذا 
ة ضمن نطاق  المسار الجديد إليرادات المقاصَّ
نطاق  وخارج  اإلسرائيلي،  االحتالل  سيطرة 
ويتصاحب  الِفَلسطينية.  السلطة  سيطرة 
على  بالسيادة  ق  تتعلَّ سياسية  رات  متغيِّ مع 
االحتالل  ومحاوالت  الِفَلسطينية،  األراضي 
منطقة  على  سيطرته  فرَض  اإلسرائيلي 
األغوار الِفَلسطينية، التي تبلغ مساحتها 28٪ 

ة. ة الغربية المحتلَّ من مساحة الضفَّ



ة للسلطة الِفَلسطينية جدول رقم )1( فترات إيقاف أو تأجيل تحويالت المقاصَّ
ة أو تأجيلها فترات إيقاف تحويالت المقاصَّ

أغسطس 1997 - سبتمبر 1997
ديسمبر 2000 - ديسمبر 2002

مارس 2006 - يونيو 2007

مايو 2011

نوفمبر 2011

ديسمبر 2012 - يناير 2013

أبريل 2014

ديسمبر -2014 مارس 2015

فبراير -2019مستمر اإليقاف حتى سبتمبر2019

الحجج اإلسرائيلية

ر أمني توتُّ
االنتفاضة الثانية 

فوز حركة حماس في االنتخابات

م بطلب االعتراف بدولة ِفَلسطين التقدُّ

االنضمام إلى اليونسكو

حدة قبول ِفَلسطين دولًة غير عضو في األمم المتَّ

صة في  م ِفَلسطين بطلب لالنضمام إلى الوكاالت المتخصِّ تقدُّ
حدة األمم المتَّ

انضمام ِفَلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية

ة، ردَّ فعل على اقتطاع مبالغ مالية  م المقاصَّ رفض السلطة تسلُّ
ها  مها لعائالت الشهداء واألسرى والجرحى، إذ َتعدُّ منها، ُتقدِّ

إسرائيل عمليات مالية لتغذية اإلرهاب
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ة الِفَلسطينية،  على مسار تاريخ إيرادات المقاصَّ
لجأ االحتالل اإلسرائيلي إلى تجميد تحويالت 
ورقَة  وإيقافها، الستخدامها  ة  المقاصَّ أموال 
الِفَلسطينية.  السلطة  على  سياسية  ضغط 
رات  التغيُّ مع  التجميد  فترات  ترافقت  وقد 
ة  المقاصَّ أنَّ  كما  األرض،  على  السياسية 
منذ عام 2011 كانت ورقة الضغط األساسية 
جهودها  من  للحدِّ  الِفَلسطينية  السلطة  على 
 )1( الجدول  ويكشف  الدولية.  الدبلوماسية 
ة  المقاصَّ لعائدات  والـتأجيل  اإليقاف  تواريخ 
بالتزامن مع فترات الَحراك السياسي للسلطة 
أموال  تجميد  مع  الدولي  المجتمع  في 

ة. المقاصَّ

ابتزاز الِفَلسطينيين
ة في إيرادات المقاصَّ

ية المجتمع  ة االختبار األكبر لجدِّ وكانت المقاصَّ
اإلسرائيلي  واالحتالل  ناحية،  من  الدولي 
والوسيط األمريكي من ناحية أخرى، في تعزيز 
الديمقراطية الِفَلسطينية. فقد سارع االحتالل 
ة فور فوز  إلى وقف تحويالت إيرادات المقاصَّ
حماس باالنتخابات الِفَلسطينية، وتوافق ذلك 
حدة سابًقا  مع ما قاله األمين العامُّ لألمم المتَّ
الرباعية  اللجنة  اجتماع  في  عنان(،  )كوفي 
بعد  أي   ،27-1-2006 لندن  في  ُعقد  الذي 
التشريعية  االنتخابات  نتائج  من  فقط  يومين 
أيِّ مساعدة أليِّ  الِفَلسطينية: »علينا مراجعة 
المستقبل،  في  جديدة  ِفَلسطينية  حكومة 
في ضوء اْلتزام هذه الحكومة مبدَأ نبذ العنف 



09

فاقيات  االتِّ وقبول  بإسرائيل،  واالعتراف 
الحكومات  بها  عملت  التي  وااللتزامات 
الِفَلسطينية السابقة«. تبع ذلك قطُع إيرادات 
التي  الحكومة  عن  إسرائيل  من  ة  المقاصَّ
لتها حماس، حتى االنقسام الِفَلسطيني  شكَّ

ة الغربية. وتشكيل حكومة ثانية في الضفَّ

روس(  )دينيس  ق  علَّ نفسه،  االجتماع  وفي 
قائاًل:  األوسط  الشرق  في  السالم  مبعوث 
»من حقِّ الناخبين أن يختاروا َمن يشاؤون، ومن 
نا أن نتعامل مع َمن نشاء، فاالنتخابات ال  حقِّ
من  ندعم  أن  علينا  وليس  ديمقراطية،  تصنع 
الرئيس  تصريح  إنَّ  إالَّ  معتقداتنا«.  يرفضون 
س  ترأَّ الذي  كارتر(،  )جيمي  األمريكي األسبق 
لجنة مراقبة االنتخابات الِفَلسطينية، كان مخالًفا 
اللجنة  اجتماع  في  قال  إذ  السابق،  للسياق 
االنتخابات  أنزه  إحدى  »هذه  نفسه:  الرباعية 
فوا  يًة. خفِّ التي راقبتها في حياتي، وأكثرها حرِّ
حماس  وعلى  الِفَلسطينيين  على  الضغوط 

قبل فرض الشروط عليهم« 7.

ا  ضمنيًّ تعزيًزا  السابقة  التصريحات  وتكشف 
وقف  من  اإلسرائيلي  االحتالل  فعله  لما 
التي  للحكومة  فوًرا  ة  المقاصَّ تحويالت 
فوزها  كان  إن  حتى  حماس،  حركة  لتها  شكَّ
الذي  الِفَلسطيني  السياسي  النظام  ضمن 
ة ضمن  تشكَّل في أوسلو، وإن كانت المقاصَّ

عة بين السلطة الِفَلسطينية  فاقيات الموقَّ االتِّ
ة  واالحتالل اإلسرائيلي، ما يعني أنَّ المقاصَّ
اًل للمسار السياسي الديمقراطي  كانت معطِّ

الِفَلسطيني. 

االرتباط  يظهر   ،)1( رقم  الجدول  خالل  ومن 
لتحويل  والَقطع  اإليقاف  فترات  بين  الوثيق 
الِفَلسطينية  السلطة  إلى  ة  المقاصَّ إيرادات 
من االحتالل اإلسرائيلي، بالمسار السياسي 
الضغط  ويظهر  األرض.  على  واألمني 
ة منذ عام 2011  اإلسرائيلي من خالل المقاصَّ
الِفَلسطينية،  السلطة  على   2016 عام  حتى 
ها عن جهودها السياسية الدولية أحادية  لصدِّ
في  األمريكي  الوسيط  إخفاق  بعد  الجانب، 
مات  المنظَّ في  الِفَلسطيني  الحضور  تعزيز 
فاقياِت  االتِّ االحتالل  اْلتزام  وعدم  الدولية، 

عَة مع السلطة الِفَلسطينية. الموقَّ

ى االحتالل استراتيجية فرض سياسته  وقد تبنَّ
المشروطية  رفع  عبر  ة  المقاصَّ إيرادات  على 
مليون   11.3 مبلغ  اقتطع  فقد  السياسية، 
تذهب  أنها  ة  بحجَّ ة  المقاصَّ إيرادات  دوالر من 
واألسرى  والجرحى  الشهداء  عوائل  إلى 
وهو  إرهابيين،  بوصفهم  الِفَلسطينيين 
إضافًة  الِفَلسطينية،  السلطة  رفضته  ما 
-التابعة  واألمن  الخارجية  لجنة  مصادقة  إلى 
مقترح  على  باإلجماع  اإلسرائيلي-  للكنيست 

7    يمكن متابعة تصريحات كلٍّ من كوفي عنان وجيمي كارتر من خالل ما نشرته جريدة القدس العربي اللندنية، العدد 5187، في 2 

 https://2u.pw/t1rV0 :فبراير، 2006، ص4، عبر الرابط التالي

ة ابتزاز الِفَلسطينيين في إيرادات المقاصَّ

https://2u.pw/t1rV0
https://2u.pw/t1rV0


8    “االحتالل يقتطع تعويضات أضرار الحرائق من ميزانية السلطة”، عبر موقع عرب 48، تاريخ النشر 2018-6-11، تاريخ الدخول للموقع 

 https://2u.pw/InrKo :2019-9-13، عبر الرابط التالي

9     أحمد، ملحم. “إسرائيل تقتطع قرابة 13 مليون شيكل من أموال الضرائب الِفَلسطينية لصالح متهمين بالتعامل معها”، موقع 

 https://2u.pw/Pc3TO :المونيتور األمريكي، تاريخ النشر 2019-9-3، تاريخ الدخول للموقع 2019-9-13، على الرابط التالي

10   Eldar, Shlomi. ”Israel, PA find creative ways to save West Bank from economic collapse“, ALMONITOR THE 
PULSE OF THE MIDDLE EAST, 29-8-2019. Read more: https://2u.pw/WdWW8

ُتدفع  التي  التعويضات  أموال  اقتطاع 
ة، بسبب  للمستوطنين في منطقة غالف غزَّ

ة 8. أضرار الحرائق من أموال المقاصَّ

وقد اقتطع االحتالل في تاريخ 2019-8-15 ما 
ا  يعادل 3.6 مليون دوالر لصالح 51 ِفَلسطينيًّ
تهمة  الِفَلسطينية  السلطة  إليهم  هت  وجَّ
التعامل مع االحتالل اإلسرائيلي »عمالَء« منذ 
بداية التسعينيات وحتى مطلع األلفية الثالثة، 
الِفَلسطينية  السلطة  سجون  من  لِفرارهم 
السور  عملية  2002، خالل  عام  إسرائيل  إلى 

الواقي 9.

ة  ج االقتطاعات من أموال المقاصَّ وُيظِهر تدرُّ
التحكُّم  حادٍّ  بتسارع  الِفَلسطينية  للسلطة 
السلطة،  لموازنة  واألخير  األكبر  المورد  في 
صفقات  لقبول  استعداًدا  ا،  ماليًّ إلرهاقها 
يشير  ال  التسارع  هذا  لكنَّ  جديدة.  سياسية 
اإلسرائيلي  االحتالل  رغبة  إلى  بالضرورة 
كشف  فقد  الِفَلسطينية،  السلطة  حلِّ  في 
الكاتب اإلسرائيلي والمختصُّ  إلدار(  )شلومو 
أنَّ  اإلسرائيلية،  الِفَلسطينية  العالقات  في 
اإلسرائيلية  واألمنية  السياسية  سة  المؤسَّ
دوالر  مليون   570 تحويل  في  سارعت  قد 

الِفَلسطيني ضمن ضريبة  الجانب  إلى  عاجل 
)البلو( على الوقود، بناًء على مشورة األجهزة 
السلطة،  انهيار  لمنع  اإلسرائيلية  األمنية 
وسط تحذيرات من اختالل مستويات التنسيق 
ة التي تمرُّ  األمني بسبب األزمة المالية الحادَّ

بها السلطة 10.

ة10 ابتزاز الِفَلسطينيين في إيرادات المقاصَّ

https://www.arab48.com/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2018/06/11/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B7%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/articles/originals/2019/08/palestinian-tax-funds-deducted-pa-prison-torture-clearing.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/08/israel-palestinian-authority-taxes-mahmoud-abbas-deduction.html
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خطوات  ة  عدَّ الِفَلسطينية  السلطة  خذت  اتَّ
موازنتها  في  ة  الحادَّ األزمة  لتجاوز  اقتصادية 
وقد  ة،  المقاصَّ إيرادات  وقف  عن  والناتجة 
تعزيز  لمحاولة  سياسية  خطوات  مع  تزامنت 
وكانت  األرض،  على  الِفَلسطينية  السيادة 

الخطوات على النحو التالي: 

التصعيد في لهجة الخطاب السياسي للسلطة: 

للمرة األولى منذ نشأة السلطة الِفَلسطينية، 
الِفَلسطيني11   السياسي  الخطاب  يتصاعد 
وإسرائيلية  أمريكية  إجراءات  على  احتجاًجا 
مختلفة. واستباًقا لورشة المنامة االقتصادية، 
الِفَلسطيني  الخطاب  في  ر  التغيُّ شمل 
السيادة   - »الكرامة  مثل  جديدة  مصطلحات 
الحلُّ   - المليارات  أوهام   - س  المسيَّ المال   -

السياسي أواًل...«.

 خطوات السلطة 
الِفَلسطينية لتجاوز 

ة أزمة المقاصَّ

اس  عبَّ محمود  الِفَلسطيني  الرئيس  ح  صرَّ إذ 
حلَّ  يريد  َمن  »إنَّ  قائاًل:   27-5-2019 في 
بالقضية  يبدأ  أن  عليه  الِفَلسطينية  القضية 
السياسية، وليس ببيع أوهام المليارات التي 
ق عليها آمااًل وال نقبل بها، ألنَّ قضيتنا  ال نعلِّ
صل  سياسية بامتياز«12. جاء هذا في سياق متَّ
الِفَلسطينية  الحكومة  رئيس  تصريحات  مع 
قال:  الذي   ،20-5-2019 في  اشتّية  د  محمَّ
الوطني  الموقف  ترفض مقايضة  »السلطة 
بالمال... األزمة المالية التي تعيشها السلطة 
السلطة  االبتزاز...  هدفها  مالية  حرب  نتيجة 
ث عن شروط تحسين حياة  الِفَلسطينية ال تتحدَّ

تحت االحتالل اإلسرائيلي«13.

ق باألمريكان أو اإلسرائيليين،  جاه تصاعدي فيما يتعلَّ ها في اتِّ 11     كانت التصريحات الصادرة من رأس الهرم السياسي الِفَلسطيني كلُّ

ع بعدم  اس قائاًل »إنَّ رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو ال يؤمن بالسالم، ويتذرَّ ح الرئيس الِفَلسطيني محمود عبَّ فقد صرَّ
أموال  القتطاعها  باريس  فاقية  اتِّ وتنتهك  وبينها،  بيننا  المبَرمة  فاقيات  االتِّ جميع  نقضت  إسرائيل  وإنَّ  ِفَلسطيني،  شريك  وجود 

حدة األمريكية«. ا واحًدا منذ عام 1947، وذلك بتشجيع من الواليات المتَّ ق قراًرا دوليًّ ة الِفَلسطينية، فهي لم تطبِّ المقاصَّ

اس، وكالة وفا الرسمية للسلطة الِفَلسطينية لألنباء، بتاريخ 2019-5-27، على الرابط:  12    تصريح الرئيس الِفَلسطيني محمود عبَّ

.https://2u.pw/xhwRd

https://2u. :ة على فيسبوك، ُنشر في 2019-5-20 على الرابط د اشتّية عبر صفحته الخاصَّ 13     تصريح رئيس الوزراء الِفَلسطيني محمَّ

 pw/m22qw

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=oqsiD6a855659258355aoqsiD6
https://www.facebook.com/watch/?v=437635467064664
https://www.facebook.com/watch/?v=437635467064664
https://www.facebook.com/watch/?v=437635467064664


في ظلِّ تصاعد خطاب السلطة السياسي مع 
رت السلطة  تصاعد الخطوات المصاحبة له، قرَّ
ه إلى المحكمة العليا للتحكيم  الِفَلسطينية التوجُّ
ات  ملفَّ ة  عدَّ لمناقشة  الهاي،  في  الدولي 
ة،  المقاصَّ أموال  »اقتطاع  وهي:  اقتصادية، 
التي  بـ3%،  رة  المقدَّ الجباية  بدل  ورسوم 
الجمركية  اإليرادات  لتحصيل  إسرائيل  تأخذها 
نيابًة عن السلطة، والضرائب اإلسرائيلية على 
المنشآت التجارية في المناطق )ج(، والضرائب 
صاالت  االتِّ شركات  لعمل  ة  المستَردَّ غير 
ة الغربية«. وقد حاولت  اإلسرائيلية في الضفَّ
اإلسرائيلي  االحتالل  مع  التواصل  السلطة 
دون  ة  المقاصَّ عن  لإلفراج  وسطاء  خالل  من 
ا جعل  اقتطاعها، لكنَّ االحتالل رفض ذلك، ممَّ

السلطة تبدأ في المواجهة القانونية معه14.

اإلسرائيلي  االحتالل  أنَّ  إلى  اإلشارة  تجدر 
بموافقة  ة  المقاصَّ أموال  اقتطع  قد 
د  تهدِّ المقتَطعة  األموال  أنَّ  باعتبار  أمريكية، 
الموقف  يضعف  ما  وهو  إسرائيل،  أمن 
أنَّ السلطة ليست  الِفَلسطيني، إضافًة إلى 
ف  عضًوا في محكمة العدل الدولية، وقد ضعَّ
تأخير هذه الخطوة موقف السلطة، فهي لم 
جه إلى التحكيم الدولي سابًقا حين اقتطعت  تتَّ
حتى  ات،  مرَّ ة  عدَّ ة  المقاصَّ أموال  إسرائيل 
ياسر  الراحل  الِفَلسطيني  الرئيس  عصر  في 

جدل  فيه  يجوب  الذي  الوقت  وفي  عرفات، 
إلى  ه  بالتوجُّ السلطة  ية  أحقِّ حول  قانوني 
المحكمة الدولية، بسبب عدم ورود ذلك في 

فاقية باريس. اتِّ

التصعيد في  وقد قصدت السلطة من وراء 
جديد،  وسيط  عن  البحث  السياسي  خطابها 
ودول  العربية  الدول  جامعة  دفع  إلى  إضافًة 
أكثر  مواقف  ي  تبنِّ إلى  ي  األوروبِّ حاد  االتِّ
المستمرِّ  د  والتفرُّ التضييق  حالة  من  إنصاًفا 
رة  المتكرِّ اإلشارة  ولعلَّ  األمريكية.  اإلدارة  من 
ال  قد  س  المسيَّ والمال  السيادة  إلى قضايا 
فاقيات  تجدي نفًعا ما دامت بقيت مرتَهنًة لالتِّ
السلطة  بقاء  ومستقبل  ناحية،  من  األمنية 

َوفق اإلرادة اإلسرائيلية من ناحية أخرى.

البحث عن شبكة أمان عربية بديلة

الدول  جامعة  خارجية  وزراء  أمام  خطابه  وفي 
العربية15، في االجتماع الذي ُعقد يوم -22-4
الِفَلسطيني  الرئيس  طالب  بالقاهرة،   2019
اس الجامعَة بتوفير مبلغ 100 مليون  محمود عبَّ
دوالر كشبكة أمان مالي للسلطة الِفَلسطينية، 
واألمريكية  اإلسرائيلية  االبتزاز  يات  تحدِّ أمام 
ة.  ق بالتمويل -تحديًدا أموال المقاصَّ فيما يتعلَّ
ح في االجتماع قائاًل: »الِفَلسطينيون  وقد صرَّ
يات في تاريخهم، وأدعو  يواجهون أخطر التحدِّ

14     تصريح الناطق باسم الحكومة الِفَلسطينية إبراهيم ملحم، موقع الوطن الِفَلسطيني اإللكتروني، ُنشر في تاريخ 2019-9-6، عبر 

 https://cutt.us/QgC51 :الرابط التالي

ة العربية بتونس في مايو 2015 »اْلتزام الدول العربية دعَم الموازنة الِفَلسطينية، وتنفيذ قرار  د البيان الختامي الجتماع القمَّ 15    أكَّ

ض لها  ا، لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرَّ ة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دوالر أمريكي شهريًّ قمَّ
القضية الِفَلسطينية«.

ة12 خطوات السلطة الِفَلسطينية لتجاوز أزمة المقاصَّ

https://uk-arabicnews.com/arab/11470877/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%85-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B5%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84


شبكة  الِفَلسطينيين  منح  إلى  العربية  الدول 
سق  أمان سياسية ومالية«. وهذا التصريح يتَّ
تماًما مع تصعيد الخطاب السياسي للسلطة 
استجابة  إلى  دافعة  أولى  خطوًة  بصفته 

األطراف لمحاولة إنقاذ السلطة. 

وفي هذا السياق، فإنَّ الدول العربية لم تلتزم 
جاه السلطة  ر اتِّ داِتها المالية، وهو ما يفسِّ تعهُّ
البنوك  من  االقتراض  إلى  الِفَلسطينية 
وشؤون  الخارجية  وزير  ح  صرَّ فقد  ية.  المحلِّ
المغتربين الِفَلسطينيين، رياض المالكي، عبر 
»الدول  قائاًل:  الرسمي  ِفَلسطين  تلفزيون 
لصالح  المالية  داتها  بتعهُّ توِف  لم  العربية 
شبكة األمان لِفَلسطين حتى اللحظة، ما عدا 
 14٪ البالغة  تها  حصَّ تدفع  التي  السعودية، 
بشكل مستمرٍّ كلَّ ثالثة شهور، أي ما يعادل 

20 مليون دوالر«.

حتى مستوى الحديث مع األطراف العربية كان 
المالكي:  إذ قال  في سياق تصاعدي واضح، 
في  أحًدا  نحرج  أن  نستطيع  ال  ا،  »دبلوماسيًّ
إذا  الجميع  نحرج  لكننا  بالمال،  ق  تتعلَّ قضايا 
إلى  لكن  سياسية«.  بمواقف  األمر  ق  تعلَّ
خذ الدول العربية خطوات اقتصادية  اآلن، لم تتَّ
المالية  السلطة  أزمة  وقف  ألجل  متسارعة 

ة. الناتجة عن المقاصَّ

العالج باالستدانة

د  محمَّ برئاسة  الِفَلسطينية  الحكومة  أقدمت 
العاملة  البنوك  من  االقتراض  على  اشتّية 
االنهيار  آثار  لوقف  ية،  المحلِّ السوق  في 
الحالية،  ة  المقاصَّ أزمة  وإدارة  االقتصادي 
ى  أدَّ هذا  لكنَّ  العاّم.  القطاع  رواتب  ولسداد 
وصل  إذ  الحكومة،  على  الديون  تراكم  إلى 
حجم االقتراض إلى 500 مليون دوالر لتوفير 
فين  الموظَّ رواتب  وفاتورة  ة  العامَّ النفقات 
سيولة  أزمة  في  ب  تسبَّ ا  ممَّ العموميين، 
ح به وزير  ية، َوفق ما صرَّ لدى المصارف المحلِّ

المالية الِفَلسطيني شكري بشارة16.

على  ت  مؤقَّ إطار  في  الخطوة  هذه  وتظلُّ 
المدى القصير، إذ رأت السلطة أنَّ هذا الِخيار 
خصوًصا-  -عربية  بدائل  إليجاد  كاٍف  ت  المؤقَّ
إلى  الحاجة  دون  السلطة،  موازنة  لدعم 
ة مقتَطعًة منها رواتب عائالت  إيرادات المقاصَّ
األسرى والشهداء والجرحى تحت المشروطية 
السياسية لالحتالل. لكنَّ حدَّ االقتراض وصل 
ية تحتمل  إلى ذروته، فلم تعد المصارف المحلِّ
ب في أزمة  مزيًدا من القروض التي قد تتسبَّ
ة لها، مع وقف المشاريع التنموية  سيولة حادَّ

ة بتطوير االقتصاد الِفَلسطيني. الخاصَّ

البنوك  من  السلطة  استدانَة  صاحب  وقد 
تقليًصا  شملت  ف  تقشُّ إجراءات  ية  المحلِّ
فين حتى %60، إضافًة إلى رفع  لرواتب الموظَّ

ة13 خطوات السلطة الِفَلسطينية لتجاوز أزمة المقاصَّ

14     تصريح وزير المالية الِفَلسطيني شكري بشارة، لقاء مع الصحفيين وسط مدينة رام الله، ُنشر في 2019-9-4 عبر الرابط التالي: 

 https://2u.pw/TNurz

https://2u.pw/TNurz


اإلجراءات  هذه  وكلُّ  ية.  المحلِّ الجباية  إيرادات 
لم تمنع التدهور الحادَّ في ميزانية السلطة17.

ة االنفكاك عن االقتصاد اإلسرائيلي خطَّ

إزاحة  أيَّ  السلطة  ق  تحقِّ لم  نشأتها،  منذ 
عية بخصوص مواردها المالية، واعتمدت  توسُّ
الدولية  المساعدات  على  أساسي  بشكل 
المنقوصة  السيادة  َوفق  ة  المقاصَّ وإيرادات 
لها. كما لم ينجح االقتصاد الِفَلسطيني في 
التنمية،  ة في سياق  مرجوَّ تحقيق مستويات 
تحقيق  صعوبة  فْرضية  د  يؤكِّ الذي  األمر 
فاقيات االقتصادية  انفكاك اقتصادي خارج االتِّ
اإلسرائيلي،  االحتالل  مع  عة  الموقَّ واألمنية 
من  لحقه  وما  السياسي  أوسلو  فاق  باتِّ َبدًءا 

فاقية باريس االقتصادية. فاقيات، كاتِّ اتِّ

ا الخطوات األمريكية المتسارعة تجاه الصراع  أمَّ
وعلى  اإلسرائيلية،  المصالح  مع  والمتماهية 
إلسرائيل،  عاصمًة  بالقدس  االعتراف  رأسها 
إليها،  األمريكية  للسفارة  نقل  لحقها من  وما 
مكتب  وإغالق  األونروا،  مساعدات  ووقف 
الخطوات  ثم  واشنطن،  في  التحرير  مة  منظَّ
التي تلتها من اقتطاع االحتالل اإلسرائيلي من 
ة تحت ذرائع مختلفة، فكان لها  أموال المقاصَّ
خاذ المجلس المركزي قراًرا  دور رئيسي في اتِّ
التنسيق  بوقف  اآلن- يقضي  إلى  ذ  ُينفَّ -لم 

األمني مع إسرائيل في 25-7-2019. 

حكومة  خذتها  اتَّ خطوات  القرار  هذا  تبع  ثم 
االقتصادي  االنفكاك  تعزيز  اشتّية من شأنها 
وقف  شملت  اإلسرائيلي،  االحتالل  عن 
المستشفيات  إلى  ية  الطبِّ التحويالت 
استيراد  وقف  إلى  إضافًة  اإلسرائيلية، 
والعنب  والخيار  )البندورة  زراعية شملت  سلع 
والتمور وزيت الزيتون والدجاج الالحم والحبش 
رت  قرَّ الذي  الوقت  في  والعجول(،  والبيض 
المشاريع  دعَم  الِفَلسطينية  الحكومة  فيه 

االستثمارية في منطقة األغوار. 

االنفكاك  إلى  اإلجراءات  تلك  تهدف  وقد 
ا عن االحتالل، إالَّ إنها تبقى ذات تأثير  اقتصاديًّ
فاقيات  االتِّ عن  منفصلًة  بقيت  طالما  ضئيل 
عة بين الطرفين، إذ  األمنية واالقتصادية الموقَّ
إنَّ جميع الخطوات االقتصادية ترتبط بالسيادة 
واإليراد(،  التصدير  )حركة  أواًل  المعابر  على 
)المشاريع  ثانًيا  األرض  على  والسيادة 
تحتاج  ها  وكلُّ واالقتصادية(،  الزراعية  التنموية 
يفتح  عربي،  واقتصادي  سياسي  دعم  إلى 
ل  ُتقلِّ الجوار،  دول  عبر  وإيراد  تصدير  خطوط 
ة  تحكُّم االحتالل اإلسرائيلي بتفاصيل المقاصَّ

وحركة الصادرات والواردات.

17   Abu Amer, Adnan. ”Abbas making rounds to drum up financial support“, ALMONITOR THE PULSE OF THE 
MIDDLE EAST, 29-8-2019. Read more: https://2u.pw/prsCB 
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https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/03/palestinian-authority-financial-crisis-arab-support.html
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ة تتدحرج أمام رفِض السلطة  سيناريوهات عدَّ
ة منقوصًة،  م أموال المقاصَّ الِفَلسطينية تسلُّ
اقتصادي  استقالل  تعزيز  ومحاوالِت 
وتوفيِر  العربية،  بالدول  مرتبط  ِفَلسطيني 
ِف  وتخوُّ للسلطة،  عربية  مالية  أمان  شبكة 
ا،  االحتالل اإلسرائيلي من انهيار السلطة ماليًّ
ة  الضفَّ في  األوضاع  استقرار  في  ر  يؤثِّ ما 

الغربية.

ها المرة األولى التي ترفض فيها السلطة  ولعلَّ
بالمشروطية  ق  يتعلَّ فيما  الحلول  أنصاف 
المالية،  مواردها  على  اإلسرائيلية  السياسية 
ورفضها الفصل بين السياسي واالقتصادي، 
عن  ِفَلسطينيون  مسؤولون  ينفكُّ  فال 
ى عن عائالت الشهداء  التصريح أنه »لن ُيتخلَّ
يزال  ما  الطريق  أنَّ  يعني  ما  واألسرى«، 
الطرفين،  بين  المفاوضات  أمام  مسدوًدا 
فاقيات االقتصادية. ق باالتِّ خصوًصا فيما يتعلَّ

 تأثيرات أزمة 
ة.. الرهان  المقاصَّ

والسيناريوهات

اإلسرائيلية  السيادة  وقف  دون  ا  تدريجيًّ السلطة  إنقاذ 

ة: على أموال المقاصَّ

عدم  سيناريو  اإلسرائيلي  االحتالل  بع  يتَّ
مع  األمنية  فاقيات  االتِّ بانهيار  السماح 
الفصل  ومحاولة  الِفَلسطينية،  السلطة 
السلطة  ووجود  األمنية  فاقيات  االتِّ بين 
الِفَلسطينية بصفتها ِكياًنا )فصل األمني عن 
السياسي(،  عن  واالقتصادي  االقتصادي، 
الِفَلسطينية  بانهيار السلطة  لذلك لن يسمح 
في المرحلة الحالية، في ظلِّ ترتيبات أمنية لم 
ل في إبراز  تنضج بعد، لكنَّ أبرز مالمحها يتمثَّ
أطراف ِفَلسطينية أمنية نافذة وفاعلة، تقبل 
الموقف  بالتحسينات االقتصادية خارج سياق 

السياسي للسلطة الِفَلسطينية.

على  اإلسرائيلي  االحتالل  يراهن  لذلك، 
الحلول واجتزائها، بما ال يسمح  ج  تدرُّ سياسة 
على  وانعكاسه  الِفَلسطينية  السلطة  بانهيار 
في  واألمني  السياسي  الوضع  طبيعة 

د اشتّية، أو الناطقون باسم  متهم رئيس الحكومة الِفَلسطينية محمَّ 18    في فترات متتالية، ما يزال مسؤولون في السلطة -في مقدِّ

َي عن أسر الشهداء واألسرى،  حون حول رفض السلطة التخلِّ مة التحرير الِفَلسطينية- يصرِّ الحكومة، أو أعضاء في اللجنة المركزية لمنظَّ
ة منقوصًة منها رواتبهم. َم أموال المقاصَّ وتسلُّ



ة الغربية. فقد طرح االحتالل اإلسرائيلي  الضفَّ
اآلونة  في  ِفَلسطينية  أمنية  قيادات  على 
باريس  فاقية  التِّ اقتصادية  تحسينات  األخيرة 
ية،  االقتصادية، وهذه التحسينات وإن كانت جدِّ
الِفَلسطينية،  السلطة  ع  توقُّ حجم  فوق  أو 
إلى  تسعى  المطاف-  نهاية  -في  فهي 
مسار  على  اإلسرائيلي  االحتالل  سيطرة 
للسلطة  األكبر-  المالي  -المورد  ة  المقاصَّ
ه السياسي  الِفَلسطينية، بما يتقاطع مع ِشقِّ
)السيادة اإلسرائيلية على األرض(. وسيسمح 
اإلنتاجية  ز  تعزِّ بخطوات  اإلسرائيلي  االحتالل 
تكِلفة استقالليتها  ية، ألنَّ  المحلِّ الِفَلسطينية 
السلطة،  انهيار  تكِلفة  من  أقلُّ  وتوفيرها 
ففي نهاية المطاف، ما يزال االحتالل ُيحكم 
يه  الِفَلسطيني بشقَّ سيطرته على االقتصاد 

ي والجزئي. الكلِّ

تسهيالت  اإلسرائيلي  االحتالل  م  قدَّ وقد 
التي  )البلو(  ضريبة  بوقف  ق  تتعلَّ جديدة 
الِفَلسطينية  الوقود  واردات  على  يفرضها 
جبايتها  من  السلطة  لتتمكَّن  إسرائيل،  من 
الِفَلسطينيين  ار  التجَّ ية من  المحلِّ إيراداتها  عبر 
وَطَرح  االنهيار،  تمنع  اقتصادية  ناٍت  كمسكِّ
فاقية  باتِّ ق  يتعلَّ جديدة فيما  كذلك تسهيالت 
لكنَّ  المعابر،  وحركة  االقتصادية،  باريس 
م  كة بقرارها عدم تسلُّ السلطة ما تزال متمسِّ

ة منقوصًة. المقاصَّ

عربي  ه  توجُّ فهناك  العربي،  الصعيد  وعلى 
ا، فقد  السلطة ماليًّ إنقاذ  إلى  واضح يسعى 
وقطر  واإلمارات  السعودية  من  كلٌّ  دعمت 

موازنة السلطة ووكالة غوث وتشغيل الالجئين 
غياب  ألنَّ  عة،  متقطِّ فترات  على  )أونروا( 
السلطة يعني غياب ِكيان سياسي ِفَلسطيني 
ا، يكون في اإلمكان التواصل  معتَرف به دوليًّ
السلطة  عربية  دول  وستدعم  ا.  رسميًّ معه 
الِفَلسطينية سواء موازنتها بشكل مباشر، أو 
وتنموية  إغاثية  كمساعدات  األطراف  د  متعدِّ
العربية،  المالية  سات  والمؤسَّ الصناديق  عبر 
االقتصادي  لإلنماء  العربي  )الصندوق  مثل: 

واالجتماعي، والبنك اإلسالمي للتنمية...(.

ا، وعودة األوضاع السياسية واألمنية  انهيار السلطة ماليًّ

ة الغربية إلى االشتباك: في الضفَّ

ي  إنَّ استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدِّ
اجتماعية  احتجاجات  حركة  إلى  النهاية  في 
ة،  غزَّ وقطاع  الغربية  ة  الضفَّ في  شعبية 
العاّم، سيصل  القطاع  أجور  للمطالبة بصرف 
ا  إلى سيناريو انهيار السلطة الِفَلسطينية ماليًّ
صندوق  من  اقتراضها  أو  إفالسها،  وإعالن 
الدولية،  المالية  سات  والمؤسَّ الدولي  النقد 
األمر الذي ُيفضي إلى تعزيز شكل جديد من 
تتفاداه  الِفَلسطينية  السلطة  ت  ظلَّ التبعية، 
لتسديد  الدولية  المساعدات  على  باعتمادها 
العجز في ميزانيتها، إذ لم يصل إجمالي الدين 
الِفَلسطيني الخارجي العامِّ إلى مرحلة الخطر 

من قبل.

السلطة  ترك  سيناريو  ضعف  ز  يعزِّ ذلك  كلُّ 
إفالسها  تعلن  أو  ا  ماليًّ تتفكَّك  الِفَلسطينية 
ا  عربيًّ وال  ا  إسرائيليًّ ال  المرحلة،  هذه  في 
نحو  الِفَلسطينيون  جه  يتَّ لم  ما  ا،  يًّ أوروبِّ وال 

ة.. الرهان والسيناريوهات16  تأثيرات أزمة المقاصَّ



بقاء  ا  أمَّ المالي.  اإلفالس  نتيجة  االشتباك 
تضيق  الِفَلسطينية  للسلطة  المالية  الموارد 
بطريقتها الحالية المتسارعة دون تراجع السلطة 
تدهور  إلى  ذلك  فسُيفضي  موقفها،  عن 
ة  الضفَّ في  واألمنية  السياسية  األوضاع 

الغربية، وانهيارها.
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