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تقديم
مــرت فلســطين فــي العــام  2020بعــام صعــب ،حالها حــال دول العالم أجمع بمجابهة الجائحة
العالميــة اثــر تفشــي فايــروس كورونــا مــن جهــة ،وأزمــات سياســية مفصليــة متتاليــة حدثــت
فــي نفــس العــام مــن مجابهــة اعــان الضــم ومــا ترتــب عليــه مــن وقــف العمــل باالتفاقيــات
ووقــف تحويــل أمــوال المقاصــة ،ومجابهــة اعالنــات التطبيــع التــي حدثــت مــع عدد مــن الدول
العربيــة ،ناهيــك عــن اجــراءات االدارة األمريكيــة الســابقة ( ادارة ترمــب) التعســفية والمنحــازة
الــى الجانــب االســرائيلي بحــق الفلســطينيين ،ومــا تبعهــا مــن وقــف المســاعدات المختلفــة
والمســاعدات األمريكيــة لألنــوروا واغــاق مقــر منظمــة التحريــر فــي واشــنطن ،وغيرهــا.
ال شــك أن االقتصــاد هــو حســاس ألي مــن المتغيــرات الســابقة ،فبالطبــع هــذه األحــداث
ألقــت بظاللهــا بشــكل ســلبي علــى االقتصــاد وتأثــر بجميــع تلــك األحــداث وســجل انكماشــا
فــي العــام  2020بمقــدار .11.5%

تشــاركنا بمحاربــة الجائحــة العالميــة نتيجــة فيــروس كورونــا مــع العالــم ،وكانــت فلســطين
الســباقة بأخــذ الموضــوع علــى محــل الجــد باعــان حالــة الطــوارئ منــذ منتصــف شــهر اذار مــن
العام  .2020وتم اغالق االقتصاد بشــكل شــبه كامل لمدة  45يوم مع اســتثناءات لقطاعات
أساســية كالصيدليــات والســوبرماركت والمخابــز ومحــات الخضــار ،مما ســاهم بشــكل كبير في
الحــد مــن الســيطرة علــى الموجــه األولــى .موجــة أخــرى اجتاحــت العالــم وفلســطين وكانــت
أشــد ضــراوة .وتــم التــوازن الحكيــم فــي الموجــات األخــرى بيــن االقتصــاد والصحــة التــي دائمــا
أعطيــت أولوليــة لحيــاة وصحــة الموطنيــن فــي مختلــف االجــراءات المتخــذة .فتــم اتباع سياســة
االغــاق الجزئــي والمــدروس للحــد مــن التجمعــات وبــؤر التفشــي.

علــى الصعيــد السياســي ســواء مــن تحديــات اعــان الضــم الــذي تــم افشــاله بقــرارات القيــادة
الحكيمــة ،وقــرارات االدارة األمريكيــة الســابقة التعســفية ومــا تبعــه مــن وقــف تحويــل أمــوال
المقاصــة ،حيــث تبــع ذلــك وقــف ايــرارادات المقاصــة وتقلــص حجــم االيــرادات الداخليــة نتيجــة
جائحــة كورونــا ،أدى أن تعمــل الحكومــة فــي ظــروف غايــة فــي التعقيــد .فقــد أدارت الحكومــة
هــذه األزمــات المركبــة بايــرادات شــبه معدومــة علــى مــدار  8شــهور .وخرجــت منهــا بأقــل
الخســائر.
فنحــن هنــا بصــدد خطــة االنعــاش االقتصــادي نتيجــة هــذه األزمــات المركبــة .فقــد قســمت
الخطــة علــى ثــاث مســتويات أساســية ،المــدى العاجــل أو الطــارئ الــذي غطــي العــام
الماضــي ،والمســتوى المتوســط لثــاث ســنوات والمــدى الطويــل الــذي يغطــي الــى غايــة
 5ســنوات.
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وعملــت خطــة الحكومــة علــى مســتوى السياســات الماليــة والسياســات النقديــة المصرفيــة
أيضــا ،مــع ادراكنــا بخصوصيــة الموضــوع الفلســطيني بحكــم أننــا دولــة تحــت احتــال
ولخصوصيــة عــدم التحكــم بــأدوات تلــك السياســات كأي دولــة أخــرى فــي ظــروف طبيعيــة.

فرغــم تلــك التحديــات تحولــت الحكومــة فــي العــام الماضــي بسياســاتها الماليــة بشــكل
مــرن مــن موازنــة عاديــة الــى موازنــة طــوارئ تقشــفية واعــادة هيكلــة النفقــات بحيــث زادت
الحكومــة االنفــاق علــى القطــاع الصحــي والقطاعــات المرتبطــة بالجائحــة ،فــي حيــن تــم
تقليــص النفقــات علــى القطاعــات األخــرى لكــي تســتطيع الحكومــة تأميــن التزاماتهــا فــي
تلــك المرحلــة الحساســة .ورغــم االيــرادات الشــبه معدومــة فــي العــام  2020ضخــت الحكومة
حــد مــن الســيولة النقديــة النعــاش االقتصــاد فــي المســتوى العاجــل مــن تأميــن نصــف الراتب،
مــن خــال االقتــراض مــن البنــوك ،اليمانهــا بأهميــة تلــك الكتلــة النقديــة لتحريــك عجلــة
االقتصــاد ،ناهيــك عــن االســتمرار فــي ضــخ الســيولة لمخصصــات الشــؤون االجتماعيــة وزيــادة
قاعــدة المســتفيدين منهــا الــى أكثــر مــن الضعــف .باالضافــة الــى العديــد مــن االجــراءات
والمســاعدات للعمــال مــن خــال الصناديــق المختلفــة التــي قامــت باطالقهــا.
وعلــى صعيــد السياســات النقديــة فقــد قامــت الحكومــة وبتنفيــذ مــن ســلطة النقــد باطــاق
صنــدوق اســتدامة بمبلــغ  300مليــون دوالر القــراض المشــاريع الصغيــرة المتضــررة مــن
جائحــة كورونــا وبفوائــد متدنيــة ،حيــث تقــوم ســلطة النقــد باقــراض البنــوك ومؤسســات
االقــراض بفوائــد شــبه صفريــة للتخفيــف مــن تكلفــة االقــراض الــى الحــد األدنــى فــي هــذا
المجــال ،باالضافــة الــى االجــراءات العديــدة والطارئــة التــي قامــت بهــا ســلطة النقــد فــي
العــام الماضــي لمجابهــة تحديــات جائحــة كورونــا.

وأيضــا بنــت هــذه الخطــة مصفوفــة مــن التدخــات التفصيليــة علــى كافــة القطاعــات
والمســتويات ســواء علــى صعيــد السياســة الماليــة ،السياســة النقديــة ،السياســة التجاريــة
الخارجيــة والداخليــة ،سياســة التشــغيل والحمايــة االجتماعيــة ،الصناعــة ،الســياحة ،الزراعــة
والقطاعــات األخــرى.
تأتــي هــذه الخطــة علــى العديــد مــن التفصيــات بحجــم أكثــر مــن  150صفحــة حتــى علــى
مســتويات التنميــة المختلفــة علــى المدييــن المتوســط والطويــل مــن الخطــط التمويــة
التــي أطلقتهــا الحكومــة ونفــذت العيديــد منهــا كخطــة التنميــة بالعناقيــد وخطــة االنفــكاك
االقتصــادي عــن االحتــال ،رغــم اعاقــة جائحــة كورونــا للعديــد منهــا.
تبنــت الحكومــة هــذه الخطــة علــى األســلوب التشــاركي باشــراك مختلــف األطــراف باعــداد
تلــك الخطــة ،فقــد كان هنــاك نقاشــات وورش عمــل مســتفيضة وشــارك باعدادهــا ممثليــن
عــن القطــاع الخــاص وممثليــن عــن مؤسســات المجتمــع المدنــي ونخبــة مــن األكاديمييــن
االقتصادييــن فــي هــذا المجــال والــوزرات المختلفــة ذات العالقــة.
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نحــن فــي هــذا العــام مقبلــون علــى االنتخابــات الفلســطينية التــي ننظــر لهــا بمنتهــى االيجابية،
حيــث ســتقوم ببــث روح االشــعاع الديمقراطــي لمختلــف المفاصــل .والتــي بدورهــا ســتنعكس
ايجابــا علــى الوضــع السياســي واالقتصادي المســتقبلي.
فــي الختــام التوقعــات االقتصاديــة االيجابيــة للعــام  2021بتحقيــق معــدالت نمــو مــن 6-8%
تبعــث الــى التفــاؤل ،اســتنادا علــى عــدد مــا االفتراضــات أن خطــة الضــم أصبحــت خلفنــا ،وأن
هنــاك ادارة أمريكيــة جديــدة وبــوادر تعاملهــا مــع الوضــع الفلســطيني بطريقــة أكثــر انفتاحــا
مــن ســابقتها ،وتعامــل أو تعايــش العالــم مــع جائحــة كورونــا واللقاحــات العالميــة تبعــث الــى
التفــاؤل.
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المقدمة
جائحــة كورونــا التــي اجتاحــت العالــم واخترقــت الحــدود والفئــات والطبقــات مــن أكثــر الظواهــر
التــي عرفهــا العالــم وتأثــر بهــا؛ لدرجــة أنهــا لــم تعــد ظاهــرة العــام  2020فحســب ،بــل تتــم
مقارنتهــا مــع وقائــع مفصليــة عرفهــا القــرن الماضــي مثــل الحربيــن العالميتيــن ،وكذلــك
الكســاد العظيــم ،وظهــور النظــام العالمــي الجديــد أحــادي القطــب .خالفــت هــذه األزمــة
كافــة التوقعــات الســابقة؛ فبينمــا كان مــن المتوقــع أن ينمــو االقتصــاد العالمــي بنســبة
نمــوا بنســبة  2.9%فــي عــام  ،2019فــإن
 3.3%فــي عــام  ،2020بعــد أن كان قــد شــهد
ً
االقتصــاد العالمــي يتجــه حاليــا نحــو دخــول مرحلــة الكســاد ..أصبحــت هــذه األزمــة محــط
بحــوث ودراســات ونــدوات وتحاليــل علميــة لمراكــز البحــوث ولقــادة الفكــر االســتراتيجي .يتــم
دراســة األزمــة مــن الزوايــا الصحيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة والنفســية والجيوسياســية.
كان أول ظهــور لهــذا الفيــروس فــي الصيــن وفــرض صدمــة كبيــرة علــى الوضــع الهــش فــي
االقتصــادي العالمــي ،ومــع االنتشــار التدريجــي للفيــروس ،وإعــان منظمــة الصحــة العالميــة
فيــروس كورونــا جائحــة عالميــة ،كان علــى الــدول كافــة التصــدي لــه بــكل صرامــة؛ بهــدف
الســيطرة علــى هــذا الوبــاء والحــد مــن انتشــاره ،وقــد عمــدت كافــة الــدول إلــى حجــر المصابيــن
وعزلهــم صحيــا عــن المناطــق المأهولــة بالســكان ،كمــا فرضــت حظــر التجــول فــي أماكــن
الوبــاء .تبعــا لذلــك تعطلــت األنشــطة االقتصاديــة فــي البــاد التــي أصابهــا الفيــروس خاصــة
فــي المناطــق التــي فــرض عليهــا تباعــد اجتماعي.حيــث توقفــت حركــة الطائــرات والمالحــة
والمصانــع ومختلــف األنشــطة االقتصاديــة ،ممــا أحــدث آثــار اقتصاديــة كبيــرة فــي مختلــف
دول العالــم .يرجــع الســبب أن االقتصــاد العالمــي يــكاد يكــون مترابطــا بسلســة بحيث يتشــابك
تقريبــا كل اقتصــاد دولــة مــع اقتصــاد دولــة أخــرى ،كذلــك يتأثــر كل قطــاع بقطــاع آخــر ســواء
محلــي أو مــع دول أخــرى بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة.

أساســا ،فــإن التجــارة الدوليــة قائمــة علــى الســلع والخدمــات من البلد المصنــع أو المصدر إلى
البلــد المســتورد .بالتالــي فــان توقــف المصانــع فــي الــدول المصــدرة ســيؤدي إلــى انخفــاض
صادراتهــا بشــكل كبيــر ممــا يســبب أزمــة فــي جانــب العــرض .أمــا مــن الجانــب اآلخــر ،ســيؤدي
إلــى انخفــاض فــي الــواردات للــدول المســتوردة .وهــذا ســينعكس بشــكل مباشــر فــي حركــة
الســلع والخدمــات علــى المســتوى العالمــي .بنــاء عليــه فقــد أصبــح فيــروس كورونــا معديــاً
علــى المســتويين الطبــي واالقتصــادي (مركــز مــاس للدراســات.)2020 ،

نتيجــة لذلــك ،فقــد خفضــت المنظمــات الدوليــة توقعاتهــا بشــأن النمــو االقتصــادي العالمــي
بعــد تفشــي الفيــروس ،حيــث اعتبــر صنــدوق النقــد الدولــي دخــول االقتصــاد مرحلــة الكســاد
أعمــق مــن تلــك التــي كانــت عــام  2008ومرحلــة الكســاد العظيم خالل األعــوام  1929إلى عام
( 1939الوليــد طلحــة .)2020 ،كذلــك عــدل البنــك الدولــي توقعاتــه بشــأن النمــو االقتصــادي
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بعــد هــذا الوبــاء (البنــك الدولــي ،)2020 ،وخفضــت كل مــن األمــم المتحــدة (االمــم المتحــدة،
 ،)2020ومنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة (منظمــة التعــاون االقتصــادي)2020 ،
التوقعــات أيضــا بشــأن النمــو االقتصــادي العالمــي بنســب متفاوتــة قــد تصــل إلــى ســالب 3
بالمائــة مــع إمكانيــة أن يســتعيد االقتصــاد عافيتــه فــي العــام  .2021ويرجــع ســبب هــذا التراجع
إلــى انخفــاض االســتهالك العــام والخــاص وتباطــؤ الطلــب العالمــي بســبب حالــة عــدم اليقيــن
التــي تســود العالــم فــي هــذه الفتــرة .صحيــح ارتفــع الطلــب علــى بعــض المســتلزمات الطبيــة
والمعقمــات ،لكنــه انخفــض بشــكل حــاد فــي معظــم القطاعــات األخــرى.

عربيــا ،تعانــي الــدول العربيــة ســواء المســتوردة للنفــط أو المصــدرة لــه مــن تداعيــات أزمــة
كورونــا .انخفــاض الطلــب علــى النفــط وانخفــاض ســعره قــد ادخــل الــدول العربيــة المصــدرة
لــه فــي تداعيــات اقتصاديــة كبيــرة .حيــث انخفضــت اإليــرادات الحكوميــة للــدول العربيــة كافــة
وتســببت فــي عجــز مالــي أكبــر ممــا كانــت عليــه فــي الســنوات الســابقة ،ممــا ســيدفعها
للبحــث عــن تنويــع اإليــرادات أهمهــا فــرض ضرائــب جديــدة (الوليــد طلحــة .)2020 ،فقــد توقــع
صنــدوق النقــد الدولــي أن تنكمــش اقتصــادات الــدول العربيــة بنســبة  5.7%خــال العــام
الجــاري ،بســبب جائحــة فيــروس كورونــا .جــاء ذلــك خــال تقريــر مســتجدات آفــاق االقتصــاد
لمنطقــة الشــرق األوســط وآســيا الوســطى ،والــذي أعلــن فــي منتصــف شــهر تمــوز .2020
وتشــير التوقعــات إلــى أن اقتصــاد دول مجلــس التعــاون الخليجــي ســينكمش بنســبة 7.1%
خــال العــام المالــي الجــاري (ياســمين ســليم.)2020 ،

فلســطينيا ،فــإن الوضــع أكثــر تعقيــدا ،فباإلضافــة إلــى مــا تشــهده دول العالــم والــدول
العربيــة مــن أزمــة اقتصاديــة بســبب كورونــا ،فــان االقتصــاد الفلســطيني مرهــق أصــا بســبب
مــا شــهده عــام  2019والــذي تمثــل فــي احتجــاز أمــوال المقاصــة وتراجــع ملمــوس فــي
الدعــم الخارجــي .حيــث تشــكل اإليــرادات المحليــة التــي تجبيهــا الحكومــة الفلســطينية حوالــي
 25%مــن مجمــوع اإليــرادات .وكذلــك تصــل نســبة المنــح والهبــات الخارجيــة ســواء كانــت
دعــم مــن حكومــات أو مؤسســات دوليــة حوالــي  25%مــن اإليــرادات .أمــا الـــ  50%المتبقيــة،
فإنهــا تأتــي مــن إيــرادات المقاصــة التــي تجبيهــا وتحولهــا حكومــة االحتــال اإلســرائيلي لقــاء
ضرائــب االســتيراد الفلســطينية عبــر الموانــئ والمعابــر اإلســرائيلية .إذ تختلــف هــذه التركيبــة
بيــن فتــرة وأخــرى بحســب تحويــات المقاصــة والمنــح الخارجيــة وقــدرة الحكومــة علــى الجبايــة
المحليــة.

ازداد األمــر ســوءاً مــع عــودة تفشــي الفيــروس فــي مختلــف المناطــق الفلســطينية خاصــة
فــي محافظتــي الخليــل والقــدس نهايــة شــهر حزيــران .فبعــد أن كان إجمالــي اإلصابــات
اليوميــة ال يتعــدى بضــع حــاالت فــي كافــة المناطــق الفلســطينية ،أصبــح متوســط عــدد
الحــاالت المصابــة اليوميــة بالمئــات (كورونــا فلســطين .)2020 ،فقــد بلــغ عــدد اإلصابــات
أكثــر مــن  17ألــف إصابــة فــي فلســطين .واجهــت الحكومــة الفلســطينية صعوبــة فــي فــرض
اإلغالقــات ومزيــد مــن التباعــد االجتماعــي وتوقــف القطاعــات اإلنتاجيــة بســبب بســبب أثــر
الجائحــة عالميــا ،ومحدوديــة قــدرة الحكومــة فــي تقديــم مســاعدات ماليــة للفئــات المتضــررة
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مــن جــراء هــذه االغالقــات .كمــا أن توقــف انتظــام رواتــب القطــاع العــام قــد أثــر علــى مختلــف
مناحــي الحيــاة االقتصاديــة.

تشــهد الموازنــة العامــة الفلســطينية وضــع ماليــا غيــر مســتقر وغيــر مســتدام ،إذ تعانــي مــن
عجــز فــي الرصيــد الجــاري ،خاصــة أن  75%مــن إيراداتهــا تخضــع للظــروف السياســية.
إن محدوديــة الحيــز االقتصــادي والمالــي المتــاح للفعــل الفلســطيني ،واالهــم هــو ســيطرة
االحتــال اإلســرائيلي علــى المــوارد المحليــة والحــدود والتحكــم فــي تحويــات المقاصــة؛
جميعهــا أســباب جوهريــة فــي هشاشــة الوضــع االقتصــادي الفلســطيني .وقــد ازداد الواقــع
االقتصــادي ســوءا مــع تفشــي جائحــة الكورونــا واإلجــراءات المتعلقــة بمواجهتهــا محليــا
ودوليــا ,خاصــة فــي ظــل معانــاة دول العالــم بمــا فيهــا الــدول العربيــة النفطيــة مــن هــذه
الجائحــة ،ممــا يقلــل مــن فــرص الحكومــة الفلســطينية فــي الحصــول علــى مســاعدات .أمــا
األثــر األكبــر علــى االقتصــاد فــي هــذه الفتــرة ،فقــد كان نتيجــة إجــراءات جــاء بســبب اإلغــاق،
ووقــف حركــة التنقــل التنقــات الداخليــة والتنقــل والتنقــات بيــن المــدن ،وتباطــؤ عمليــة
اإلنتــاج فــي كافــة القطاعــات.

تتزامــن أهميــة هــذه الخطــة مــع اإلعالنــات المتكــررة لســلطات االحتــال اإلســرائيلي بضــم
أراضــي األغــوار كمــا أعلنــت فــي األشــهر الماضيــة ،ومــا أدى إلــى وقــف التنســيق وتعليــق
إيــرادات المقاصــة ،وبالتالــي توقــف القــدرة علــى تســديد كامــل رواتــب العامليــن فــي القطــاع
العــام .هنــا تبــرز الحاجــة للبحــث باإلمكانيــات العمليــة المتاحــة والفعالــة فــي ظــل هــذه
الظــروف القاهــرة.
تأتــي أهميــة هــذه الخطــة أيضــا فــي تقييــم األدوات االقتصاديــة والماليــة التــي اتخذتهــا
الحكومــة الفلســطينية فــي األشــهر الماضيــة ومــدى فعاليــة هــذه األدوات وتحقيقهــا
لتحفيــز القطــاع الخــاص علــى االســتثمار والمســاهمة المجتمعيــة .بالتالــي ماهيــة األدوات
اإلضافيــة المطلوبــة مــن الحكومــة وحجــم اســتجابة القطاعــات المختلفــة لهــذه األدوات.

ونتيجــة لــكل مــا ســبق ،وخاصــة األثــر االقتصــادي االجتماعــي لإلجــراءات علــى القطاعــات
االقتصاديــة المختلفــة وكذلــك تقلــص التمويــل الدولــي فــي ظــل تعنــت االحتــال اإلســرائيلي
واســتمرار اجراءاتــه التعســفية وانتهاكاتــه المســتمرة لالتفاقيــات وقــرارات الشــرعية الدوليــة،
فــإن ذلــك يتطلــب توحيــد الجهــود وتصميــم تدخــات عمليــة مــن شــأنها المســاهمة فــي
مواجهــة اآلثــار االقتصاديــة واالجتماعيــة بهــدف التخفيــف مــن حدتهــا علــى المســتويات
القصيــر أو المتوســط أو طويــل األجــل ،بمــا يشــمل السياســات الكليــة والقطاعيــة.

 1.1هدف الخطة

تهــدف الخطــة بدايــة إلــى رصــد وتشــخيص التداعيــات االقتصاديــة النتشــار وبــاء كورونــا
فــي فلســطين ،ومراجعــة التدخــات الحكوميــة والجهــات المحليــة واإلقليميــة والدوليــة
المؤثــرة فــي االقتصــاد الفلســطيني .كذلــك تهــدف إلــى البحــث فــي السياســات واإلجــراءات
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االقتصاديــة والماليــة المطلوبــة مــن الحكومــة الفلســطينية والقطــاع الخــاص والمانحيــن
الخارجييــن لمواجهــة اآلثــار الســلبية علــى قــدرة االقتصــاد الفلســطيني علــى امتصــاص
الصدمــات االقتصاديــة نتيجــة هــذا الوبــاء ووقــف تحويــات المقاصــة .إن أحــد مخرجــات هــذا
التشــخيص هــو وثيقــة تســلط الضــوء علــى مختلــف القطاعــات االقتصاديــة اإلنتاجيــة ،وأيضــا
المؤشــرات االقتصاديــة الرئيســية مثــل نســب البطالــة ،ومعــدالت الفقــر فــي الفتــرة الحاليــة.

وتوفــر الخطــة إطــارا منهجــي للتدخــات لتعافــي لالقتصــاد الفلســطيني ،مــن خــال اقتــراح
مصفوفــة التدخــات الممكنــة علــى المديــات الزمنيــة المختلفــة والتــي مــن شــأنها تخفيــف
اآلثــار الســلبية ألزمــة كــورون وازمــة المقاصــة ،بمــا فــي ذلــك دور القطــاع الخــاص ،والشــتات
الفلســطيني ،والمبــادرات المجتمعيــة فــي الدعــم االقتصــادي والضغــط السياســي .وتتنــاول
الخطــة تداعيــات اســتمرار الوبــاء وتوقــف تحويــات المقاصــة والقــدرة االقتصاديــة للحكومــة
الفلســطينية فــي تقديــم الخدمــات العامــة كالصحــة والتعليــم .أيضــا إمكانيــات المجالــس
البلديــة والقرويــة فــي تقديــم الخدمــات الرئيســية ،الســيما الحــد مــن اآلثــار البيئيــة الســلبية
واحتمــاالت التلــوث وطــرق التخلــص مــن النفايــات.
منهجية إعداد الخطة

 .أالمحــور األول يشــمل مراجعــة الدراســات والتقاريــر البحثيــة الســابقة التــي تــم إعدادهــا فــي
هــذا المجــال مــن مراكــز بحثيــة محليــة ،مؤسســات حكوميــة مثــل اإلحصــاء الفلســطيني
وســلطة النقــد ،مموليــن دولييــن مثــل البنــك الدولــي ومؤسســات دوليــة أخــرى ،أيضــا
مراجعــة أبحــاث خبــراء محلييــن مختصيــن فــي هــذا الشــأن ( ،ملحــق رقــم  1-مراجعــة
األدبيــات والدراســات الســابقة ب) بهــدف الوقــوف علــى آراء مكونــات فاعلــة ومؤثــرة
فــي المجتمــع الفلســطيني وتوجهاتهــم إزاء الوضــع الحالــي ،ومقترحاتهــم حــول الحلــول
المحتملــة.

.برصــد وتحليــل تدخــات الحكومــة والجهــات ذات العالقــة لمعالجــة تداعيــات األزمــة
الصحية..بمــا يشــمل السياســات الكليــة للحكومــة الفلســطينية مثــل السياســة الماليــة،
السياســة النقديــة ،السياســة التجاريــة ،سياســة التشــغيل والحمايــة االجتماعيــة .عــاوة
علــى السياســات القطاعيــة واإلجرائيــة فــي مجــاالت الزراعــة ،الصناعة ،الســياحة ،والتجارة
الداخليــة وغيرهــا.

.تتقديــم إطــار تنمــوي اســتراتيجي واقتــراح مصفوفــة التدخــات الممكنــة علــى المــدى
القصيــر واالغاثــي فــي كل مــن السياســات الماليــة ،النقدية ،التجارية ،وسياســات التشــغيل
والحمايــة االجتماعيــة ،والسياســات القطاعيــة واإلجرائيــة  .إضافــة إلــى تقديــم تدخــات
فاعلــة علــى المــدى المتوســط وطويــل األجــل ،بمــا فــي ذلــك دور المؤسســات الحكوميــة
المختلفــة والقطــاع الخــاص ،والشــتات الفلســطيني ،والمبــادرات المجتمعيــة فــي الدعــم
االقتصــادي والضغــط السياســي بمــا يســاهم فــي الرؤيــة االقتصاديــة الوطنيــة الشــاملة.
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 1.2أهمية الخطة

تكمــن أهميــة هــذه الخطــة مــن حيــث إعدادهــا وتقدبمهــا مــن خــال مكتــب رئيــس الــوزراء
الفلســطيني وهــو مركــز صناعــة القــرار وإدارتــه عــاوة علــى دمــج جهود المؤسســات الشــريكة
المســاهمة فــي إعــداد وصياغــة هــذه الخطــة وهــي .إن أهميــة تعافــي االقتصاد الفلســطيني
يمــس ليــس فقــط مســتوى المعيشــة والخدمــات الضروريــة فــي الوقــت الحاضــر ،بــل يتعلــق
بحيــاة األفــراد واســتمرارية صمــود االقتصــاد الفلســطيني ،وبالتالــي اســتقرار المجتمــع
الفلســطيني فــي هــذه الظــروف التــي يعانــي منهــا العالــم بأســره.

تعتبــر العوامــل االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية الركائــز األساســية فــي عمليــة تنميــة
المجتمعــات واســتمرارها وتقدمهــا واســتقرارها .مــن هنــا ،فــان عــدم توفــر فــرص العمــل لــدى
قطــاع معيــن مــن المجتمــع ،أو وجــود فقــر مدقــع ،أو هشاشــة الخدمــات األساســية؛ يمكــن
أن يكــون أحــد العوامــل الهامــة التــي تؤثــر علــى مــدى اســتقرار المجتمــع اجتماعيــا وسياســيا
وبالتالــي جديــة تهديــده وتأخــره.
إن قلــة دخــل األســر خاصــة األســر األكثــر تضــررا مــن هــذا الوبــاء تــؤدي حتمــا إلــى الضغــوط
النفســية والمعيشــية .هــذه الضغــوط مــا هــي إال أحــد العوامل والدوافع األساســية المســببة
فــي انتشــار الظواهــر االجتماعيــة الســلبية والجريمــة المرتبطــة بهــا .ال شــك أن هــذه الجائحــة
قــد أثــرت علــى مختلــف القطاعــات االقتصاديــة ،ولكنهــا تــكاد تكــون قــد أوقفــت فئــة مقارنــة
مــع فئــة أخــرى .لذلــك ،تكمــن أهميــة هــذه الدراســة ليــس فقــط بالنظــر إلــى التوجــه العــام
لالقتصــاد الفلســطيني فــي الفتــرة القادمــة وتتبــع السياســات الكليــة ،بــل الدخــول فــي أروقــة
القطاعــات المختلفــة ،والتطــرق إلــى اآلثــار االقتصاديــة التــي تعانــي منهــا قطاعــات مقارنــة
مــع قطاعــات أخــرى .بالتالــي البحــث فــي إمكانيــة اســتنتاج سياســة أو إجــراء مــن شــأنه ســد أو
تخفيــف حــدة هــذه الثغــرة علــى المســتوى الكلــي والجزئــي (القطاعــي).
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 .2خطوات إعداد الخطة

تتبــع هــذه الورقــة بشــكل أساســي المنهــج الوصفــي .1حيــث تــم تتبــع ورصــد اإلجــراءات
اإلداريــة واألدوات االقتصاديــة والماليــة للحكومــة الفلســطينية قبــل أزمــة كورونــا وفــي
ظــل األزمــة وحــال اشــتدادها .وتعتمــد الخطــة علــى مراجعــة الوثائــق والتقاريــر ذات العالقــة
بالموضــوع فــي الفتــرة الزمنيــة الســابقة أي قبــل أيلــول مــن العــام  .2020وقــد تــم االطــاع
علــى دراســات دوليــة وإجــراءات اقتصاديــة مــن مختلــف الــدول التــي تفشــى بهــا هــذا المــرض
ومــدى مســاهمة القطــاع الخــاص والقطاعــات المختلفــة ودور هــذه القطاعــات فــي
التخفيــف مــن تداعيــات األزمــة .عــاوة علــى االطــاع علــى البيانــات الثانويــة المنشــورة مــن
الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني وســلطة النقــد الفلســطينية ،ووزارة الماليــة ،وأيــة
بيانــات منشــورة مــن الــوزارات ذات العالقــة بهــدف فهــم أدق للحالــة الفلســطينية .إضافــة
إلــى ذلــك ســتعتمد الدراســة بشــكل أدق علــى:

 .أإجــراء المقابــات مــع أصحــاب القــرار فــي المؤسســات الحكوميــة والقطــاع الخــاص
للوقــوف علــى اإلجــراءات والتدابيــر التــي تــم تنفيذهــا خــال فتــرة الجائحــة والتعــرف
علــى اإلجــراءات التــي تــم إتباعهــا واإلخفاقــات ونقــاط القــوة فــي تلــك الفتــرة .كذلــك
رصــد توقعــات ممثلــي القطاعــات االقتصاديــة المختلفــة للتدخــات والتدابيــر الحكوميــة
الواجبــة لمواجهــة تداعيــات الجائحــة والحــد مــن تأثيراتهــا.

.بعقــد لقــاء تشــاوري ،أو جلســة نقــاش عامــة ،مــن ممثلــي الــوزارات والمؤسســات
الحكوميــة والعامــة ذات الصلــة  ،إضافــة إلــى ممثليــن عــن القطــاع الخــاص ،ونخبــة مــن
األكاديمييــن والخبــراء ومراكــز البحــث المتخصصــة .مــن أجــل بلــورة خارطــة طريــق ومنهجيــة
علميــة وموضوعيــة الســتقصاء البيانــات وتحديــد األضــرار واالحتياجــات .و صياغــة خطــة
تعافــي ضمــن المعطيــات واإلمكانيــات والمنهجيــة المتفــق عليهــا..

.تالنظــر إلــى تجــارب الــدول األخــرى ســواء كانــت عربيــة أو أجنبيــة ،لالسترشــاد واالســتفادة
مــن هــذه التجــارب.
.ثاستخدام أدوات إحصائية علمية وقياسية خاصة في التحليل الكمي وقياس المؤشرات

 .جإعــداد مســودة الورقــة بنــاء علــى تحليــل البيانــات ودراســتها وإظهــار النتائــج والتوصيــات
وعرضهــا للنقــاش وتضميــن التوصيــات والمالحظــات.
 .2دراسات حول الحالة االقتصادية القائمة :التحديات واإلمكانيات

شــهدت الفتــرة الماضيــة العديــد مــن الجهــود البحثيــة واالســتقصائية التــي تناولــت التداعيــات
والـــتأثيرات المرافقــة لجائحــة كورونــا .وخرجــت معظــم هــذه الجهــود بنتائــج مهمــة وقدمــت
توصيــات مفيــدة غالبــاً  .ورغــم تبايــن خلفيــات وتخصــص المؤسســات والباحثيــن مــن أصحــاب
1. Stopping Fiscal Leakages. The government of Palestine’s report to the AD Hoc Liaison Committee meeting. Sep.2018.
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الجهــود البحثيــة المعــدة ،واختــاف المنهجيــات المتبعــة فــي إعدادهــا ،ومــن ثــم اختــاف
وتباعــد النتائــج والمقترحــات المطروحــة ،إال أنهــا جهــود مهمــة يمكــن البنــاء عليهــا عبــر تعظيم
الفائــدة منهــا وتجنــب انحرافاتهــا وعــدم موضوعيتهــا فــي بعــض األحيــان .لهــذا ،مــن المهــم
تســليط الضــوء علــى المبــادرات البحثيــة والرصديــة خــال الفتــرة الماضيــة .هــذه المراجعــة
ـا مهمــا للوقــوف علــى آراء مكونــات فاعلــة ومؤثــرة فــي المجتمــع الفلســطيني
تُ عــد مدخـ ً
وتوجهاتهــم إزاء الوضــع الحالــي ،ومقترحاتهــم للخــروج بحلــول واقعيــة  .وإذا مــا ترافقــت
هــذه المراجعــة مــع تحليــل ألثــر السياســات والتدخــات الحكوميــة للحــد مــن التدهــور علــى
مختلــف األصعــدة والمجــاالت ،فمــن المرجــح أن يخــرج هــذا الجــزء مــن الوثيقــة البحثيــة بتقييــم
دقيــق وموضوعــي للوضــع القائــم واســتعراض األدوات المتاحــة للنهــوض بالحالــة الراهنــة
والتحديــات التــي قــد تعيــق الجهــود االغاثيــة والتنمويــة .تركــز هــذه الجزئيــة علــى األبحــاث
الســابقة ،حيــث تــم تنــاول الموضــوع مــن زوايــا اقتصاديــة مختلفــة وضمــن قــراءات متشــابكة.
الدراســة األولــى :التداعيــات االقتصاديــة النتشــار وبــاء كورونــا فــي فلســطين،
والتدخــات االقتصاديــة المتاحــة فــي فتــرة الوبــاء ،المركــز الفلســطيني ألبحــاث
السياســات والدراســات اإلســتراتيجية – مســارات  10 -أيــار  ،2020رام اللــه -فلســطين.
(عبــد الكريــم ومــرار 2020 ،أ)

هدفت الدراســة إلى تتبع التداعيات االقتصادية النتشــار وباء كورونا في فلســطين ،والبحث
فــي السياســات واإلجــراءات االقتصاديــة والماليــة المطلوبــة مــن الســلطة الفلســطينية
والقطــاع الخــاص والمانحيــن الخارجييــن لمواجهــة اآلثــار الســلبية علــى االقتصــاد الفلســطيني.
كذلــك هدفــت الدراســة إلــى قيــاس إمكانيــة صمــود االقتصــاد الفلســطيني فــي ظــل اســتمرار
أو عــودة تفشــي هــذا المــرض .تطرقــت هــذه الدراســة إلــى مختلــف القطاعــات اإلنتاجيــة
الفلســطينية ومــدى تأثرهــا فــي هــذه الجائحــة .اســتندت هــذه الدراســة إلــى تحليــل البيانــات
الثانويــة المنشــورة مــن ســلطة النقــد الفلســطينية ،الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني
وكذلــك وزارة الماليــة الفلســطينية ضمــن التقاريــر الشــهرية والربعــة.

أظهــرت نتائــج الدراســة أن أزمــة وبــاء كورونــا قــد تســببت فــي تراجــع الناتــج المحلــي اإلجمالــي
إلــى الــوراء مــدة خمــس ســنوات ،أي بخســائر حوالــي  2.5مليــار دوالر عــن المتوقــع ضمــن
ســيناريو اســتمرار الوبــاء لمــدة ثالثــة شــهور خــال العــام  ،2020وقــد أثــر هــذا الوبــاء ســلباً على
معظــم القطاعــات اإلنتاجيــة وبنســب متفاوتــة .بحســب توقعــات اإلحصــاء الفلســطيني ،فــان
قطــاع الســياحة خاصــة المطاعــم والفنــادق قــد تأثــر بنســبة قــد تصــل إلــى النصــف مقارنــة
مــع العــام الماضــي .ثــم جــاء بعــده قطــاع اإلنشــاءات الــذي تأثــر بنســبة حوالــي  ،20%التعديــن
والصناعــة بنســبة  .18%أمــا قطــاع تجــارة التجزئــة والجملــة ،فقــد شــهد أيضــا تراجعــا بنســبة
 .20%لكــن هــذا القطــاع بســبب احتوائــه علــى العديــد مــن القطاعــات الفرعيــة ،فقــد شــهدت
بعضهــا انتعاشــا اقتصاديــا مثــل قطــاع األدويــة والمعقمــات والكيماويــات المرتبطــة بهــا؛
بينمــا شــهدت تجــارة المالبــس والمنســوجات واألحذيــة تراجعــا حــادا أو شــبه توقــف تــام.
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بينــت نتائــج الدراســة أن مدينــة بيــت لحــم ومــا حولهــا بيــت ســاحور وبيــت جــاال هــي أكثــر المــدن
الفلســطينية تأثــراً مــن الناحيــة االقتصاديــة ،إذ أن القطاعــات الهامــة للمدينــة كانــت أكثــر
القطاعــات تأثــرا مــن الناحيــة االقتصاديــة مثــل الســياحة والحجــر والمنســوجات .وقــد شــهدت
أول حــاالت اإلصابــة بالوبــاء وفرضــت الحكومــة اإلجــراءات المشــددة ،كذلــك إن نســبة 65%
مــن النــزالء فــي الفنــادق هــم فــي مدينــة بيــت لحــم ،فهــذا يعنــي أن قطــاع الســياحة الــذي
هــو مصــدر دخــل رئيســي للمدينــة قــد توقــف كليــا خــال الفتــرة .اســتنتجت الدراســة أن إغــاق
المــدن والمنشــآت قــد شــل مــا نســبته  74%مــن األنشــطة والخدمــات ،ممــا يرفــع حجــم
البطالــة إلــى مســتويات مرتفعــة والتــي هــي باألســاس تشــكل اعلىــي نســبة بطالــة علــى
مســتوى العالــم بحســب تقاريــر منظمــة العمــل الدوليــة والمواقــع االقتصاديــة الدوليــة.
بينــت نتائــج الدراســة إن الربــع األول مــن عــام  2020شــهد ارتفــاع فــي الديــن الداخلــي والديــن
الخارجــي وقــروض البنــوك التــي هــي جــزء مــن الديــن الداخلــي ومتأخــرات القطــاع الخــاص
مقارنــة مــع نفــس الفتــرة للســنوات الســابقة .وبالتالــي عنــد مقارنــة مجمــوع الديــن العــام
الداخلــي فــي الربــع األول مــن عــام  2020مقارنــة مــع الفتــرة ذاتهــا فــي العــام  ،2019فــان
هنــاك زيــادة بنســبة  ،24%أي بمبلــغ  313مليــون شــيكل .كذلــك إن تقاريــر وزارة الماليــة
أظهــرت وجــود قــرض جديــد مــن بنــك قطــر الوطنــي بمبلــغ  252مليــون دوالر فــي الربــع
األول مــن هــذا العــام .أمــا المتأخــرات فقــد بلغــت حتــى نهايــة الربــع األول مــن العــام 2020
حوالــي  4,842مليــون شــيكل ،وهــو مبلــغ ضخــم ال يظهــر فــي ســجالت الديــن العــام .أيضــا،
تشــير تقاريــر وزارة الماليــة إلــى ارتفــاع متأخــرات القطــاع الخــاص هــذا العــام ،فقــد تــم زيــادة
مبلــغ  3.13مليــون شــيكل نهايــة شــهر كانــون ثانــي ،ومبلــغ  69.54مليــون شــيكل نهايــة شــهر
شــباط ،ومبلــغ  85.73مليــون شــيكل نهايــة شــهر آذار .هــذا بــدوره يظهــر مــدى التأثيــر الســريع
لهــذا الوبــاء خــال شــهرين فقــط علــى نمــو متأخــرات القطــاع الخــاص.

أوصــت الدراســة بــأن تقــوم الجهــات الحكوميــة المتخصصــة بإعــادة دراســة المناطــق التــي
يتواجــد بهــا الوبــاء وفــرض إجــراءات اإلغــاق عليهــا فقــط دون غيرهــا .وبنفــس الوقــت
إبــداء مرونــة اقتصاديــة للمناطــق أو القطاعــات األخــرى التــي لــم تســجل إصابــات أو إصابــات
محــدودة وتــم شــفاؤها .كذلــك أوصــت الدراســة أن يعتمــد صانعــو القــرار علــى الخبــراء فــي
المجــاالت المختلفــة ومراكــز األبحــاث عنــد اتخــاذ القــرار وليــس تعديــل اإلجــراءات بنــاء علــى
وســائط التواصــل االجتماعــي أو المــزاج الشــعبي العــام .إن جــودة الــرأي يــؤدي إلــى زيــادة
الكفــاءة واإلنتاجيــة فــي مختلــف القطاعــات .حــذرت الدراســة أيضــا مــن اإلســهاب اإلعالمــي
اليومــي الــذي زاد حالــة الشــك التــي أثــرت علــى كافــة القطاعــات االقتصاديــة فــي مختلــف
المناطــق الفلســطينية .وقــد اقترحــت بــان تكــون اللغــة اإلعالميــة موجهــة لمنطقــة معينــة،
أو قطــاع معيــن دون اســتفاضة وعلــى صيغــة توجيهــات محــددة .كذلــك اســتنتجت الدراســة
أن وضــع الحواجــز الترابيــة واإلســمنتية قــد اثبــت أثــره الســلبي فقــط علــى الناحيــة االقتصاديــة
ولــم يمنــع مــن انتشــار الوبــاء بدليــل أن التنقــات كانــت تتــم مشــيا علــى األقــدام بعــد ركــن
الســيارات بالقــرب مــن تلــك الحواجــز.
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شــددت الدراســة علــى ضــرورة دعــم القطــاع الزراعــي علــى كافــة المســتويات ،مثــل (أ) شــق
الطــرق الزراعيــة خاصــة أن المعــدات الالزمــة كانــت متوقفــة بســبب تباطــؤ قطــاع اإلنشــاءات
واإلسفلتواإلســفلت والطــرق( .ب) العمــل علــى اســتصالح أراضــي زراعيــة جديــدة خاصــة فــي
مناطــق األغــوار وطوبــاس( .د) ضــرورة دعــم الزراعــة البيتيــة مثــل اســتغالل الحديقــة المنزليــة
بزراعتهــا بالخضــار وأشــجار الفواكــه بنــاء علــى إرشــادات وزارة الزراعــة ومهندســين زراعييــن.
(ه) إحــال الــواردات الزراعيــة بتشــجيع المنتــج الزراعــي والتصنيــع الزراعــي مثــل البطاطــا
الفلســطينية مــن خــال تزويــد المزارعيــن ببــرادات خاصــة يمكــن مــن خاللهــا مضاعفــة اإلنتــاج
وخزنهــا حتــى تبقــى البطاطــا علــى مــدار العــام.
الدراســة الثانيــة :جهوزيــة النظــام المصرفــي الفلســطيني فــي ظــل أزمــة كورونــا فعالية
اإلجــراءات والقــدرة علــى االســتمرار ،مرصــد السياســات االجتماعيــة واالقتصاديــة -
مرصد-28حزيــران  ،2020رام اللــه -فلســطين (عبــد الكريــم ومــرار 2020 ،ب).

هدفــت هــذه الدراســة إلــى مراجعــة التدابيــر التــي اتخذتهــا ســلطة النقــد الفلســطينية التــي
ســعت مــن خاللهــا إلــى اســتقرار الجهــاز المصرفــي وحمايــة حقــوق المودعيــن .وفــي نفــس
الوقــت اتخــذت ســلطة النقــد أيضــا سلســلة مــن اإلجــراءات والتعليمــات اإلداريــة مثــل آليــة
التعامــل مــع الشــيكات المرتجعــة والقــروض البنكيــة ،للتخفيــف مــن أعبــاء هــذه الجائحــة علــى
المواطنيــن وعلــى منشــآت األعمــال التــي تضــررت منهــا بشــكل ملحــوظ .وبالتالــي ،جــاءت
هــذه الورقــة للوقــوف علــى فعاليــة وتأثيــر هــذه التدابيــر علــى اســتقرار واســتدامة الجهــاز
المصرفــي .كذلــك تطرقــت هــذه الدراســة إلــى مراجعــة ســريعة لجهوزيــة النظــام المصرفــي
الفلســطيني ،وقيمــت قدرتــه علــى االســتمرار خاصــة فــي ظــل إعــادة انتشــار الوبــاء بدرجــة أكبــر
مــن الفتــرات الســابقة.

اعتمــدت هــذه الدراســة علــى رصــد وتشــخيص اإلجــراءات اإلداريــة وجهوزيــة النظــام المصرفي
قبــل أزمــة كورونــا وقدرتــه فــي ظــل األزمــة وحــال اشــتدادها .اعتمــدت الدراســة أيضــا علــى
مراجعــة الوثائــق والتقاريــر ذات العالقــة بالموضــوع فــي الفتــرة الزمنيــة الســابقة أي قبــل 30
حزيــران مــن العــام  .2020كذلــك اطلعــت علــى تقاريــر ودراســات دوليــة وإجــراءات اقتصاديــة
خاصــة فيمــا يتعلــق بسياســات البنــك المركــزي مــن مختلــف الــدول التــي تفشــى بهــا هــذا
المــرض .تتبعــت هــذه الدراســة التعليمــات اإلداريــة لســلطة النقــد الفلســطينية طــوال فتــرة
الوبــاء بهــدف فهــم أدق للحالــة الفلســطينية.
اســتنتجت الدراســة مــن خــال متابعــة اإلجــراءات اإلداريــة لســلطة النقــد فــي إدارة األزمــة،
أن قــرار التســاهل مــع الشــيكات قــد ســمح لمصــدري الشــيكات بإرجــاع شــيكاتهم .وقــد كان
لــه األثــر الكبيــر فــي تلــك األزمــة .وعندمــا تــم العــودة بالعمــل بالنظــام الســابق انخفضــت
الشــيكات المرجعــة ولكــن بقيــت مرتفعــة .اســتنتجت الدراســة أن هــذه القــرار قــد ســبب إربــاكا
عامــا فــي االقتصــاد الفلســطيني .صحيــح أن كافــة القطاعــات االقتصاديــة قــد تأثــرت بأزمــة
كورونــا ،لكــن هنــاك مســتويات واختالفــات لــم يعمــل هــذا القــرار علــى مراعاتهــا.
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بينــت الدراســة أن ســلطة النقــد قــد حــددت للبنــوك فائــدة قصــوى بنســبة  3%علــى القروض،
وحــددت أيضــا القطاعــات والشــروط التــي يجــب علــى البنــوك إتباعهــا ،مثل أن يكون المشــروع
قــد ســبق فتــرة كورونــا .اســتنتجت الدراســة أن ســلطة النقــد اســتثنت مــن خــال هــذه
الشــروط كافــة األفــكار الحاليــة .فــي الواقــع ،خــال فتــرة كورونــا ،انتعشــت قطاعــات علــى
حســاب قطاعــات أخــرى .علــى ضــوء ذلــك اقترحــت الدراســة انــه ربمــا كان مــن المفيــد تمويــل
مشــروع زراعــة فــي فتــرة كورونــا ،أفضــل مــن تمويــل مشــروع صناعــة أحذيــة قــد تــم تقديمــه
قبــل األزمــة .بينــت الدراســة أن هنــاك كثــرة فــي التعليمــات الصــادرة عــن ســلطة النقــد تجــاه
البنــوك والمؤسســات المصرفيــة ،إضافــة إلــى متابعــة إعالميــة وتفاعــل مــع الحــدث .أيــدت
الدراســة أن هــذه المرحلــة تتطلــب قــرارات إداريــة ذات جــدوى وفعاليــة ،ولكــن بنفــس الوقــت
اســتنتجت أن زيــادة التعليمــات يــؤدي إلــى اإلربــاك لــدى البنــوك وعــدم اليقيــن.

اســتنتجت الدراســة أن إغــاق المــدن والمنشــآت قــد شــل مــا نســبته  74%مــن األنشــطة
والخدمــات ،ممــا يرفــع حجــم البطالــة إلــى مســتويات مرتفعــة .وزاد األمــر ســوءا نتيجــة
منــع الحكومــة الفلســطينية العمــال الفلســطينيين إلــى الدخــول إلــى عملهــم فــي الداخــل
الفلســطيني ،ونشــر األجهــزة األمنيــة علــى المعابــر .هــذه اإلجــراءات أضعفــت قــدرة البنــوك
المحليــة علــى تلبيــة حاجــات اإلقــراض.
أوصــت الدراســة أن يتــم إدارة األزمــة بكفــاءة عاليــة وتجنــب فــرض قيــود شــاملة علــى كل
القطاعــات اإلنتاجيــة أو الفئــات ،مثــل تطبيــق سياســة واحــدة علــى الشــيكات المرتجعــة علــى
كل القطاعــات وعلــى كل المبالــغ .اقترحــت الدراســة بــأن يكــون هنــاك بعــض هامــش المنــاورة
إلدارة البنــوك لدراســة طلبــات التمويــل كل علــى حــدا .أمــا بالنســبة إلى الفوائــد ،فقد اقترحت
الدراســة تســديد فوائــد القــروض مــن قبــل المســاعدات التــي وردت إلــى الســلطة ،هــذا حتمــا
يزيــد مــن نســبة تحفيــز االقتصــاد بطريقــة أفضــل .أيضــا أوصــت الدراســة بضــرورة تعزيــز الثقــة
بالقطــاع المصرفــي وتحفيــز المواطــن علــى اإلنفــاق واالســتهالك المفيــد إلعــادة النشــاط
االقتصــادي والخــروج مــا أمكــن مــن حالــة الكســاد.

أخيــرا ،شــددت الدراســة علــى أن تقــوم الحكومــة الفلســطينية بدراســة إمكانيــة االعتمــاد علــى
النظــام المصرفــي فــي زيــادة االقتــراض قبــل التقــدم بقــروض إلــى البنــوك .وبــدال مــن ذلــك
ضــرورة اســتخدام أدواتهــا السياســية الرســمية والشــعبية فــي تحصيــل مســتحقات المقاصــة.
بالتالــي تــرك هامــش المنــاورة للبنــوك إلقــراض القطــاع الخــاص وتحفيــز االقتصــاد.
الدراســة الثالثــة :الخســائر والخاســرون جــراء أزمــة كورونــا فــي األراضــي الفلســطينية،
مرصــد السياســات االجتماعيــة واالقتصاديــة  -مرصــد 30 -حزيــران  ،2020رام اللــه-
فلسطين(اشــرف ســمارة.)2020 ،

هدفــت الدراســة إلــى تقييــم اآلثــار االقتصاديــة لوبــاء كورونــا علــى مختلــف األنشــطة
االقتصاديــة فــي فلســطين .عملــت الدراســة علــى ســرد جملــة مــن التوقعــات لعــام 2020
باالســتناد إلــى توقعــات الجهــاز المركــزي لإلحصــاء فــي العــام  .2019بينــت توقعــات الجهــاز
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المركــزي لإلحصــاء أن نســبة النمــو ســتتراوح بيــن  2.4%إلــى حوالــي  .5%أمــا الســيناريو
المتشــائم فقــد كان بنســبة  .2.2%أمــا البطالــة ،فقــد كان التوقــع أن تبلــغ  .25%وقــد
لخصــت الدراســة ثالثــة ســيناريوهات بنــاء علــى بيانــات الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني.
حيــث توقــع الجهــاز المركــزي لإلحصــاء أن ينخفــض الناتــج المحلــي فــي ظــل أزمــة كورونــا
بنســبة  .14%فقــد اســتنتجت الدراســة علــى ضــوء ذلــك إن أزمــة كورونــا هــي أســوء بكثيــر مــن
الســيناريو المتشــائم .إذ أن الســيناريو المتشــائم هــو ارتفــاع الناتــج المحلــي بنســبة  ،2.2%فــي
حيــن انــه فــي ظــل أزمــة كورونــا فــان الخســائر هــي .14%

توقعــت الدراســة أن تــزداد نســبة الفقــر فــي المناطــق الفلســطينية وان أكثــر الجهــات
المتضــررة هــي عمــال المياومــة .قــدرت الدراســة أن الخســائر االقتصاديــة نتيجــة عــدم توجــه
العمــال إلــى الداخــل المحتــل هــي حوالــي  33مليــون شــيكل يوميــا ،فــي حيــن أن خســائر
القطــاع غيــر المنظــم يوميــا حوالــي  27مليــون شــيكل .أيضــا اســتنتجت الدراســة تراجــع
وتيــرة المســاعدات مــن الــدول المانحــة ،ونقــص فــي المــوارد المحليــة نتيجــة بــطء اإلنتــاج
وعــدم جبايــة الضرائــب المحليــة مــن مختلــف المشــغلين .لفتــت الدراســة إلــى ضــرورة االنتبــاه
إلــى الطبقــات المهمشــة والضعيفــة لمــا لــه مــن آثــار اجتماعيــة واقتصاديــة .وأوصــت علــى
ممارســة أنشــطة مثــل الزراعــة المنزليــة وأدوات االتصــال مــن المنــزل .ودعــت الحكومــة إلــى
اســتغالل هــذه الفــرص .أيضــا عرجــت الدراســة علــى الوضــع الصحــي الهــش فــي فلســطين
الفتــة إلــى انــه بحاجــة إلــى معالجــة كبيــرة فــي اإلمكانيــات البشــرية والماديــة.
الدراســة الرابعــة :نحــو اســتجابة وطنيــة شــاملة للتخفيــف مــن صدمــة وبــاء كورونــا علــى
القطاعــات االقتصاديــة واالجتماعيــة الرئيســية ،معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة
الفلســطينية  -مــاس 31 -أيــار  ،2020رام اللــه -فلســطين(معهد مــاس.)2020 ،

ركــزت هــذه الورقــة علــى تأثــر عــدد مــن القطاعــات االقتصاديــة الفلســطينية الرئيســية
مــن وبــاء كورونــا ،وقــد هدفــت الدراســة إلــى الوصــول إلــى أفضــل السياســات والتدخــات
الممكنــة مــن خــال التركيــز علــى المناقشــة بيــن األكاديمييــن ومختلــف األخصائييــن فــي
الشــأن االقتصــادي .عملــت هــذه الورقــة علــى تقســيم القطاعــات االقتصاديــة بســرد بيانــات
إحصائيــة عامــة عــن كل قطــاع والسياســات المتاحــة والمطلوبــة للتدخــل الفــوري لــكل قطــاع.
فــي قطــاع العمــال لــدى مشــغلين إســرائيليين بمــا فيهــا العامليــن بشــكل غيــر قانونــي فــي
المســتعمرات اإلســرائيلية ،اقترحــت الدراســة أن تلجــا الحكومــة الفلســطينية إلــى القضــاء
والضغــط السياســي معــا .بمعنــى أن يتــم الضغــط سياســيا مــن خــال منظمــات دوليــة
للمطالبــة بحقــوق العمــال الفلســطينيين وبنفــس الوقــت اســتغالل القانــون اإلســرائيلي
لرفــع قضايــا تعويــض لصالــح العمــال الفلســطينيين .أيضــا اقترحــت الدراســة تقديــم دعــم
مــادي للعمــال الفلســطينيين العامليــن فــي الداخــل مــن خــال تفعيــل حزمــة التأميــن الصحــي
المجانــي .أيضــا توفيــر دعــم رســمي وشــعبي للعمــال فــي الداخــل إذا مــا اســتمرت األزمــة
بعــد منتصــف شــهر نيســان مــن العــام  .2020واقترحــت الدراســة أيضــا إنشــاء صنــدوق لتوفيــر
الدعــم المالــي للعمــال وتمويلــه باقتطــاع بعــض مــن أربــاح القطــاع الخــاص.
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أمــا فــي قطــاع الصناعــة ،فقــد بينــت نتائــج الدراســة أن القطــاع الصناعــي وخاصــة الصناعــة
التحويليــة أكثــر القطاعــات تضــررا فــي األزمــة ،خاصــة قطــاع التعديــن والمحاجــر .وعلــى ضــوء
ذلــك ،أوصــت الدراســة بــان تســاهم البنــوك فــي إعــادة إقــراض هــذه الشــركات حتــى تعيــد
النشــاط االقتصــادي لهــا .أمــا الحكومــة ،فيجــب أن تمنــح العديــد مــن الحوافــز والتشــجيع
المالــي لهــا حتــى تســتمر .يمكــن للحكومــة ،بالشــراكة مــع صنــدوق االســتثمار الفلســطيني ،أن
تضمــن القــروض وفــق برنامــج واضــح ومحــدد للقطاعــات المســتهدفة المهمــة ،خاصــة تلــك
التــي تشــغل أكثــر مــن خمســة عمــال.
أمــا قطــاع التجــارة الداخليــة والخدمــات ،وهــو القطــاع الكبيــر مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي،
حيــث يســاهم بنســبة  .34%يشــمل تجــارة الجملــة والمفــرق ،إصــاح المركبــات والدراجــات
الناريــة النقــل ،التخزيــن ،االتصــاالت ،الخدمــات وغيرهــا .بينــت نتائــج الدراســة تراجــع إنتاجيــة
نشــاط النقــل والتخزيــن وتجــارة الجملــة وغيرهــا بنســب متفاوتــة .بينــت أيضــا نتائــج الدراســة
أن قطــاع الســياحة مــن أكثــر القطاعــات تضــررا وان قطــاع تجــارة الجملــة والمفــرق مــن األقــل
تضــررا .اقترحــت الدراســة إمكانيــة التخفيــف التدريجــي فــي سياســة اإلغــاق فــي بعــض
القطاعــات وفتــح قطاعــات أخــرى بشــكل كلــي .أيضــا إمكانيــة إعطــاء قــروض ميســرة إلــى
مختلــف المنشــآت خاصــة التــي تعمــل علــى إنتــاج معــدات طبيــة .أيضــا تخفيــف اإلجــراءات إلــى
حــد كبيــر فــي قطــاع الخدمــات مــع المحافظــة علــى التباعــد االجتماعــي.

أمــا القطاعــات االجتماعيــة ،فقــد بينــت الدراســة أن الفئــات االجتماعيــة األكثــر هشاشــة هــي
المتضــرر األكبــر مــن هــذه اإلجــراءات .حيــث أن بعــض األفــراد ذوي اإلعاقــة ال ينطبــق عليهــم
مبــدأ التباعــد االجتماعــي أو العــزل ،ألنهــم يحتاجــون باســتمرار إلــى خدمــات مســاندة .خاصــة
أن  75%مــن ذوي اإلعاقــة يعيشــون فــي مناطــق حضريــة ذات كثافــة ســكانية عاليــة وليــس
فــي مناطــق ريفيــة ذات تباعــد اجتماعــي .فــي هــذا الصــدد ،أوصــت الدراســة ضــرورة عــدم
قطــع أي مــن الخدمــات األساســية عــن المواطنيــن الذيــن فقــدوا دخولهــم بســبب هــذه
الجائحــة .أوصــت الدراســة أيضــا ضــرورة حصــر العمــال الذيــن فقــدوا دخلهــم وتقديــم المعونــة
لهــم لتفــادي مشــاكل اجتماعيــة ناجمــة عــن الفقــر .أيضــا شــددت الدراســة علــى ضــرورة التــزام
أصحــاب العمــل بقانــون العمــل وعــدم تســريح العمــال خاصــة خــال الفتــرة األولــى مــن هــذه
الجائحــة .أوصــت الدراســة كذلــك بضــرورة دعــم الشــركات األكثــر تضــررا والمشــاريع المتناهيــة
الصغــر حتــى تســتمر فــي نشــاطها االقتصــادي .أيضــا أوصــت الدراســة فــي هــذا القطــاع ضرورة
تشــكيل لجنــة مــن لمتابعــة ذوي االحتياجــات الخاصــة بــإدارة وزارة الشــؤون االجتماعيــة.

أمــا فــي القطــاع الصحــي ،فقــد اقترحــت الدراســة ضــرورة الموازنــة بيــن متطلبــات الوبــاء
وبيــن الحفــاظ علــى تقديــم الرعايــة الصحيــة الروتينيــة .تشــمل التطعيــم ،خدمــات الصحــة
اإلنجابيــة ،األمــراض العقليــة ،األمــراض المزمنــة ،الحمــل والــوالدة وغيرهــا .أوصــت الدراســة
ضــرورة التواصــل بيــن مختلــف مــزودي الخدمــات الصحيــة لالســتفادة القصــوى مــن المــواد
والمســتلزمات الطبيــة المتوفــرة .أيضــا أوصــت الدراســة أن تقــوم الحكومــة بتخصيــص مــوارد
ماديــة إضافيــة إلــى وزارة الصحــة .إجمــاال ،توقعــت الدراســة أن تنخفــض اإليــرادات الحكوميــة
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بمبلــغ  1.2مليــار دوالر .أوصــت الدراســة علــى ضــوء ذلــك إعــادة ترتيــب أولويــات اإلنفــاق علــى
الصحــة والفئــات الفقيــرة والعمــال المتضرريــن .أيضــا ضــرورة أن تركــز علــى القطاعــات المــدرة
للدخــل حتــى يتــم رفــد الموازنــة بالمبالــغ اإلضافيــة.
الدراســة الخامســة :اآلثــار االقتصاديــة المتوقعــة ألزمــة فيــروس كورونا علــى االقتصاد
الفلســطيني خــال العــام  ،2020ملخــص ورقــة موقــف ،ســلطة النقــد الفلســطينية–
دائــرة األبحــاث والسياســات النقديــة 30 -نيســان  ،2020رام اللــه -فلسطين(ســلطة
النقــد الفلســطينية 2020 ،أ).

هدفــت الدراســة إلــى إصــدار تنبــؤات اقتصاديــة فــي ظــل اســتمرار جائحــة كورونــا ضمــن
ســيناريوهات .األول يتمثــل فــي اســتمرار األزمــة حتــى نهايــة شــهر حزيــران مــن العــام ،2020
والســيناريو الثانــي هــو اســتمرار األزمــة مــن آذار حتــى أب .توقعــت الدراســة إغــاق كافــة
المــدارس ،المنشــآت الســياحية ،الحجــوزات الفندقيــة ،الجامعــات ،المواصــات وخاصــة التنقــل
بيــن المحافظــات ،أيضــا انخفــاض عــدد العمــال فــي الداخــل بنســبة قــد تصــل إلــى  .20%أيضــا
رســمت الدراســة توقــف بعــض األنشــطة مثــل توقــف ذهــاب األمهــات إلــى العمــل ،زيــادة
اإلنفــاق الحكومــي علــى الرعايــة الصحيــة ،انخفــاض ملحــوظ فــي التجــارة الخارجيــة وإغــاق
المعابــر.

بنــاء علــى ذلــك ،توقعــت الدراســة أن يتراجــع النمــو فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي بنســبة
حوالــي  5%فــي الربــع األول مــن العــام  .2020أمــا الربــع الثانــي ،فقــد توقعــت الدراســة
انخفــاض الناتــج المحلــي بنســبة  .19%وبحســب التوقعــات الســنوية ،فتوقعــت الدراســة
تراجــع النمــو بنســبة  ،5.2%أي بنســبة  7.6نقطــة مقارنــة مــع مــا كان متوقــع النمــو .أي أن
مبلــغ الخســائر فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي حوالــي  1.2مليــار دوالر.
الدراســة السادســة :تقريــر حــول إجــراءات ســلطة النقــد للتعامــل مــع حالــة الطــوارئ
الناجمــة عــن أزمــة فيــروس كورونــا خــال العــام  ،2020ســلطة النقــد الفلســطينية –
دائــرة األبحــاث والسياســات النقديــة 26 -آذار  ،2020رام اللــه -فلسطين(ســلطة النقــد
الفلســطينية 2020 ،ب).

أصــدرت ســلطة النقــد الفلســطينية تقريــراً حــول إجــراءات ســلطة النقــد للتعامــل مــع حالــة
الطــوارئ الناجمــة عــن أزمــة فيــروس كورونــا .فقــد بينــت بالتواريــخ اإلجــراءات اإلداريــة التــي
عملــت علــى متابعتهــا إلدارة البنــوك .أو إلجــراء فعلــي كان بتاريــخ  8آذار حيــث قــررت ســلطة
النقد إغالق المصارف في مدينة بيت لحم ،وتمديــــد حقــــوق إعــــادة الشــــيكات المســــحوبة
علــى فــروع المصــارف العاملــة فــي المحافظــة وذلــك حتــى إشــعار آخــر .إضافــة إلــى وقــف
تقديــــم الشــــيكات المســــحوبة علــى فــروع المحافظــة .كذلــك التعامــل بإيجابيــة علــى نظــام
الشــيكات المعــادة ونظــام التصنيــف االئتمانــي لــدى التعامــل مــع قطــاع الســياحة والجهــات
التــي وردت فــي قــرار المحافــظ.
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اســتمرت ســلطة النقــد بإصــدار التعليمــات بنــاء علــى تناســق مــن وزارة الصحــة الفلســطينية
وبالنظــر إلــى التجــارب اإلقليميــة والدوليــة .منــذ بدايــة حالــة الطــوارئ ،بعثــت ســلطة النقــد
تعليمــات إلــى البنــوك بضــرورة عــدم اســتخدام النقــد الــوارد مــدة  48ســاعة ،وذلــك خوفــا
مــن تفشــي الفيــروس ووجــوده علــى النقــد ،كذلــك طلبــت مــن البنــوك العاملــة ضــرورة توفيــر
المعقمــات وحــث الجمهــور علــى عــدم الحضــور إلــى البنــك وضــرورة االعتمــاد علــى العمــل
االلكترونــي قــدر اإلمــكان .أيضــا ضــرورة عــدم اســتيفاء عمولــة علــى الخدمــات االلكترونيــة،
وضــرورة التعامــل بمرونــة مــع دوام موظفــي البنــوك بعــد تســجيل إصابــات فــي فلســطين.

بهــدف التخفيــــف مــــن اآلثــــار االقتصاديــــة المحتملــــة لألزمــــة ،أصــدرت ســلطة النقــد قــرارات
فــي منتصــف آذار  2020أهمهــــا تأجيــــل األقســــاط الشــــهرية الدوريــــة لكافــــة المقترضيــن
للشــــهور األربعــــة القادمــــة وهــــي قابلــــة للتمديــــد ،وللمقترضيــن مــــن قطــــاع الســــياحة
والفندقة) لألشــــهر الســــتة القادمــــة وهــــي قابلــــة للتمديــــد .أيضا تأجيل تسديد االعتمادات
المســتندية والســحوبات المســتحقة خــال األربعــة األشــهر القادمــة مــع إمكانيــة التمديــد.
وبموجــب نفــس التعليمــات ،فقــد حظــرت ســلطة النقــد علــى المصــارف اســتيفاء أي
عمــوالت أو فوائــد إضافيــة علــى األقســاط المؤجلــة .لكــن أكــد التعميــم فــي البنــد الســادس
علــى اســتمرار تســديد األقســاط علــى القــروض والمشــاريع التجاريــة مقابــل شــيكات حــال ورود
الدفعــات وحــواالت الحــق .ضمــن نفــس التعليمــات ،اعتبــرت ســلطة النقــد تســديد القــروض
اختياريــا مــن المقتــرض إلــى البنــك .وطلبــت مــن البنــوك تمديــد ســقوف االئتمــان والســقوف
الممنوحــة للمعتمديــن خاصــة فــي المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة وأيضــا المتضرريــن مــن
األوضــاع.
جــاء التعميــم رقــم  9مــن ســلطة النقــــد بتاريــخ  22آذار ليعلــن عــــن إجــــراءات جديــــدة للبنــــوك،
أهمهــــا وقــــف عمــــل المقاصــــة وتأجيــــل تحصيــــل الشــــيكات إلــــى مــــا بعــــد فتــــرة اإلغــــاق،
والتوقــف عــن اســتقبال العمــالء األفــراد ،وإغــالق مؤسسات اإلقــراض ومحــالت الصرافــة.
وأصــدرت تعليمــات جديــدة بخصــوص الشــيكات وتحصيلهــا حيــث اعتبــرت فــي حــال عدم وجود
رصيــد يتــم اعتبــار ســبب اإلعــادة الظــروف الطارئــة علــى أن يتــم التبليــغ علــى النظــام ضمــن
أســباب أخــرى ،ويعــود العمــل بالتعليمــات الســابقة حســب األصــول بعــد زوال فتــرة الحــد
مــن التنقــل .اســتمر العمــل بهــذه التعليمــات ،وحثــت ســلطة النقــد علــى تحصيــل الشــيكات
بتفاهــم بيــن الســاحب والمســتفيد .وطلبــت فــي حالــة إعــادة الشــيك لعــدم الرصيــد كتابــة
الســبب إعــادة الرصيــد وليــس ألســباب أخــرى كمــان كان ســابقا .أيضــا ألغــت هــذه التعليمــات
الســابقة والتــي كانــت قــد ألغــت عمولــة الشــيكات الراجعــة.

بعــد مــرور شــهر علــى تعميــم رقــم  09والــذي أبــرز مــا جــاء فيــه هــو تأجيــل الشــيكات
والتصنيــف االئتمانــي ،جــاءت التعليمــات الجديــدة رقــم  20مــن العــام  2020والتــي أعــادت
نظــام الشــيكات كمــا كان ســابقا ،لكــن بشــرط أن يســري القــرار بتاريــخ الرابــع مــن أيــار .أي بعــد
أســبوعين مــن تاريــخ هــذا التعميــم ومــرور شــهر علــى فتــرة الطــوارئ واإلغــاق .وقــد جــاء
التعميــم األخيــر ضمــن هــذا التقريــر لحــث البنــوك علــى دعــم المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة
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بهــدف تنميــة االقتصــاد ضمــن حــزم القــروض والتقســيط الميســر .وقــد عرفــت التعليمــات
القطاعــات التــي تشــملها المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة واســتثنت التمويــل الشــخصي
لألفــراد والمؤسســات الحكوميــة والتســهيالت المتعثــرة وخــارج فلســطين وتمويــل شــراء
األســهم والمشــاريع تحــت التأســيس.
الدراســة الســابعة :تقاريــر المنصــة االلكترونيــة حــول جائحــة فيــروس كورونــا خــال
العــام  ،2020الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني – 31تمــوز  ،2020رام اللــه-
فلســطين(االحصاء الفلســطيني 2020 ،أ).

أصــدر اإلحصــاء الفلســطيني سلســلة مــن النشــرات والتقاريــر اإلحصائيــة خــال العــام .2020
حيــث أشــار تقريــر الصــادرات والــواردات الفلســطينية انخفاضهمــا فــي الربــع األول مــن العــام
 2020نتيجــة اإلغــاق الداخلــي وتوقــف اإلنتــاج والنقــل والشــحن أيضــا .فقــد انخفضــت
الصــادرات بنســبة  6%خــال شــهر شــباط مــن العــام  2020مقارنــة مــع الشــهر الــذي ســبقه.
أمــا الــواردات فقــد انخفضــت بنســبة  11%لنفــس الفتــرة (االحصــاء الفلســطيني 2020 ،أ).
بلغــت قيمــة الصــادرات الفلســطينية خــال شــهر شــباط مــن العــام  2020حوالــي  80مليــون
دوالر ،فــي حيــن كانــت قــد بلغــت مــن نفــس الفتــرة مــن الســنوات الثــاث الســابقة ،96 ،85
و 79مليــون دوالر .أي إن قيمــة الصــادرات فــي شــهر شــباط مــن العــام  2020هــي نفــس
المبلــغ فــي نفــس الشــهر مــن العــام  .2017ويرجــع ســبب انخفــاض الصــادرات الفلســطينية
إلــى انخفــاض المشــتريات اإلســرائيلية منهــا التــي تشــكل نســبة .83%
أيضــا بينــت نتائــج قطــاع النقــل إن هــذا القطــاع قــد خســر حوالــي  11مليــون دوالر بشــكل
غيــر مباشــر نتيجــة هــذه الجائحــة .حيــث منعــت مركبــات النقــل العــام للــركاب كليــاً مــن التنقــل
بيــن المحافظــات وبيــن مراكــز المــدن والبلــدات والقــرى التابعــة لهــا خــال الفتــرة األولــى مــن
الجائحــة .ثــم عــادت لتســمح جزئيــاً أو كليــاً بالحركــة منــذ منتصــف أيــار ،مــا أدى إلــى خســائر فــي
قطــاع النقــل والمواصــات فــي الضفــة الغربيــة بشــكل مباشــر تقــدر بحوالــي  4مليــون دوالر
أمريكــي أســبوعياً  ،أمــا األنشــطة المتعلقــة بالنقــل بشــكل غيــر مباشــر مثــل بيــع قطــع الغيــار،
تأجيــر المركبــات ،صيانــة وإصــاح المركبــات وغيرهــا فقــد بلغــت خســائرها حوالــي  7مليــون
دوالر أمريكــي أســبوعياً (االحصــاء الفلســطيني 2020 ،ب).

أظهــرت بيانــات الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني توقــع انخفــاض الناتــج المحلــي
اإلجمالــي مــن أنشــطة القطــاع الزراعــي بســبب وبــاء كورونــا بنســبة تصــل إلــى  ،15%مقارنــة
مــع العــام  .2019أي أن خســائر القطــاع الزراعــي ســتبلغ حوالــي  200مليــون دوالر علــى
أســاس أن الوبــاء سيســتمر مــدة ثالثــة شــهور خــال العــام  .2020وقــد كان التوقــع هــو
زيــادة الناتــج اإلجمالــي مــن أنشــطة القطــاع الزراعــي بنســبة  3.7%فــي العــام  2020مقارنــة
مــع عــام ( 2019االحصــاء الفلســطيني 2020 ،ج) .ولكــن جــاء هــذا الوبــاء بشــكل غيــر متوقــع
وســبب نتائــج مغايــرة.
فــي ظــل أزمــة وبــاء كورونــا ،فــان قطــاع الصناعــة التحويليــة تراجــع مــن حيــث األنشــطة واإلنتــاج.
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فقــد بلــغ الناتــج المحلــي المتوقــع لعــام  2020مــن األنشــطة التحويليــة  1,487مليــون دوالر.
وهــذا المبلــغ هــو علــى أســاس اســتمرار وبــاء كورونــا لمــدة ثالثــة أشــهر مــن العــام أيضــا .ونتيجــة
لذلك ،فان الخســائر المتوقعة بســبب وباء كورونا في ظل هذا الســيناريو في القطاع الصناعي
قــد تصــل إلــى  362مليــون دوالر .أي انخفــاض بنســبة  18%مقارنــة مــع الناتــج المحلــي من نفس
القطــاع لعــام  ،2019وهــي نســبة كبيــرة خاصــة إن النســبة العظمى من المنشــآت الصناعية هي
صغيــرة الحجم.

أمــا علــى المســتوى الفعلــي فقــط للربــع األول مــن العــام  ،2020فقــد أظهــرت بيانــات الجهــاز
المركــزي لإلحصــاء تراجــع حــاد بكميــات اإلنتــاج الصناعــي بحوالــي  25%خــال شــهر آذار مقارنــة
مــع شــهر شــباط (االحصــاء الفلســطيني 2020 ،د) .وقــد أظهــرت هــذه البيانــات إن محافظــة
بيــت لحــم هــي األكثــر تضــررا خاصــة فــي صناعــة المالبــس والحجــر والرخــام والباطــون .كذلــك
فقــد تأثــرت محافظــة الخليــل بشــكل حــاد خاصــة فــي صناعــة الحجــر واألحذيــة والمطــاط
واللدائــن .مــع تخفيــف اإلجــراءات المتعلقــة بجائحــة كورونــا فــي شــهر أيــار ،ارتفــع مســتوى
اإلنتــاج الصناعــي ليســجل مســتويات كمــا كان الحــال عليــه قبــل األزمــة .حيــث ســجل ارتفاعــا
بنســبة  63%فــي شــهر أيــار مقارنــة مــع شــهر نيســان .2020
بالرغــم مــن انخفــاض أنشــطة البنــاء واإلنشــاءات بســبب هــذا الوبــاء ،إالإن مؤشــر أســعار
تكاليــف البنــاء والطــرق قــد ارتفــع لشــهر حزيــران  ،2020مقارنــة مــع الشــهر الــذي ســبقه .حيــث
ارتفــع تكاليــف أجــور عمــال البنــاء بنســبة  ،0.64%وانخفضــت أســعار المــواد الخــام الالزمــة
للمبانــي الســكنية بنســبة  ،0.34%فيمــا ارتفعــت تكاليــف اســتئجار المعــدات الالزمــة للمبانــي
الســكنية بنســبة  0.05%للفتــرة ذاتهــا (االحصــاء الفلســطيني 2020 ،ت) .وقــد ارتفــع بشــكل
مشــابه أيضــا تكاليــف إنشــاء الطــرق وشــبكات الميــاه والمجــاري بســبب ارتفــاع أســعار المــواد
الخــام ومــا تحتاجــه مــن تكاليــف نقــل إضافيــة.

تشــير بيانــات الجهــاز المركــزي لإلحصــاء إن قطــاع الســياحة وبالتحديــد المطاعــم والفنــادق
أكثــر القطاعــات تضــررا مــن الناحيــة االقتصاديــة بســبب وبــاء كورونــا علــى اإلطــاق .إن الناتــج
المحلــي لقطــاع الفنــادق والمطاعــم المتوقــع بســبب وبــاء كورونــا قــد انخفــض بنســبة
 47.2%مقارنــة مــع بيانــات العــام  ،2019وهــي أعلــى نســبة بيــن كافــة القطاعــات االقتصادية
الفلســطينية .فقــد كان متوقــع أن يبلــغ الناتــج المحلــي مــن األنشــطة الســياحية لعــام 2020
مبلــغ  235مليــون دوالر ،فــي حيــن بســبب اســتمرار أزمــة كورونــا ،فــان التوقعــات انخفضــت
لتصبــح  123مليــون دوالر ،أي خســارة بمبلــغ  112مليــون دوالر.
الدراســة الثامنــة :تقريــر المراقبــة االقتصاديــة الجديــد للبنــك الدولــي حــول جائحــة
فيــروس كورونــا خــال العــام  ،2020البنــك الدولــي فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة –
02حزيــران  ،2020رام اللــه -فلســطين(البنك الدولــي.)2020 ،

يهــدف تقريــر المراقبــة االقتصاديــة الجديــد للبنــك الدولــي إلــى تســليط الضــوء علــى التحديــات
الحاســمة التــي تواجــه االقتصــاد الفلســطيني فــي ظــل جائحــة كورونــا .فقــد توقــع البنــك
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الدولــي أن ينكمــش االقتصــاد الفلســطيني بنســبة  7.6%علــى األقــل إذا عــادت األوضــاع
تدريجيــا بعــد حالــة االحتــواء ،وبنســبة تصــل إلــى  11%إذا كان االنتعــاش االقتصــادي
الطبيعيــة
ً
أبطــأ أو ُفرضــت قيــود إضافيــة .وتوقــع أيضــا أن يــزداد وضــع الماليــة العامــة للســلطة
الفلســطينية صعوبــة ،وذلــك بســبب تراجــع اإليــرادات والزيــادة الملموســة فــي اإلنفــاق
العــام علــى احتياجــات المواطنيــن الطبيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة .وقــدر البنــك الدولــي
إن حجــم الفجــوة التمويليــة يمكــن أن يرتفــع بشــكل مثيــر للقلــق مــن  800مليــون دوالر –
وهــو مســتوى مرتفــع بالفعــل  -عــام  2019إلــى أكثــر مــن  1.5مليــار دوالر عــام  ،2020وذلــك
لتلبيــة هــذه االحتياجــات بالشــكل المالئــم.

وقــد قــارن التقريــر الوضــع الفلســطيني قبــل تفشــي جائحــة فيــروس كورونــا ،حيــث كان أكثــر
مــن ربــع الفلســطينيين يعيشــون تحــت خــط الفقــر .ومــن المتوقــع اآلن أن ترتفــع نســبة األســر
الفقيــرة إلــى  30%فــي الضفــة الغربيــة وإلــى  64%فــي قطــاع غــزة .واألكثــر إثــارة للدهشــة
هــو معــدل البطالــة بيــن الشــباب عنــد  ،38%وهــو مــا يتجــاوز كثيــرا المتوســط الســائد فــي
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا .أيضــا عــرج التقريــر علــى قطــاع البنــوك ،حيــث
اســتنتج التقريــر إن قطــاع البنــوك الفلســطيني امتــص صدمــة الســيولة التــي ضربــت االقتصــاد
الفلســطيني عــام  2019بســبب وقــف تحويــات المقاصــة .ولكــن هــذه الصدمــة أدت إلــى
انخفــاض ربــح البنــوك بنســبة  8%وكذلــك زيــادة مضطــردة فــي القــروض المتعثــرة.

ال تــزال إمكانــات االقتصــاد الفلســطيني ُمكبلــة بالقيــود المفروضــة علــى حركــة األشــخاص
والبضائــع .ولهــذا يدعــو التقريــر إلــى تطويــر االقتصــاد الرقمــي للمســاعدة فــي ســد هــذا
االنقســام وخلــق وظائــف أفضــل .يوصــي تقريــر البنــك الدولــي بإحيــاء لجنــة االتصــاالت
المشــتركة لحــل القضايــا الثنائيــة؛ والموافقــة علــى إطــار زمنــي لتخصيــص طيــف الجيــل
الرابــع وفــي النهايــة الجيــل الخامــس؛ ورفــع القيــود علــى المعــدات الالزمــة إلدخــال تقنيــات
جديــدة؛ وتخفيــف أثــر نشــاط االتصــاالت غيــر المصــرح بــه فــي األراضــي الفلســطينية .كمــا
يدعــو الســلطة الفلســطينية أيضــا إلــى وضــع إســتراتيجية شــاملة للقطــاع ،وإنشــاء هيئــة
تنظيميــة مســتقلة وإعطــاء األولويــة إلقــرار قانــون جديــد لالتصــاالت بمــا يتماشــى مــع أفضــل
الممارســات الدوليــة .إن دور الجهــات المانحــة حيــوي لتقديــم الدعــم للتطويــر المؤسســي
المطلــوب فــي قطــاع االتصــاالت ،والمســاعدة فــي برامــج التمويــل المبتكــرة للتخفيــف مــن
المخاطــر السياســية وزيــادة اســتثمارات القطــاع الخــاص.
الدراســة التاســعة :تقريــر تأثيــر فيــروس كورونــا (كوفيــد –  )19علــى االقتصــاد
الفلســطيني ،منظمــة التحريــر الفلســطينية – مركــز األبحــاث 30 -نيســان  ،2020رام
اللــه -فلســطين(رائد حلــس.)2020 ،

هدفــت الدراســة إلــى تقديــم قــراءة بنــاء علــى ثالثــة ســيناريوهات لمــدى تأثيــر فيــروس كرونــا
علــى االقتصــاد الفلســطيني الســلبية وااليجابيــة فــي ظــل إعــان حالــة الطوارئ التي تعيشــها
األراضــي الفلســطينية واإلجــراءات االحترازيــة التــي اتخذتهــا الحكومــة الفلســطينية وفــي ظــل
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اإلمكانيــات المتوفــرة لمواجهــة انتشــار الفيــروس .وقــد بينــت الدراســة إن تأثيــر أزمــة كورونــا
جــاءت مضاعفــة فــي ظــل اإلمكانيــات المتواضعــة بســبب إحــكام قبضــة االحتــال علــى
األراضــي الفلســطينية وســيطرته علــى المقــدرات والمــوارد الطبيعيــة والحــدود والتحكــم في
حريــة الحركــة لألفــراد والبضائــع .أيضــا تزامنــت هــذه الظــروف مــع انخفــاض الدعــم المقــدم
مــن المانحيــن وتدهــور الحالــة األمنيــة وانعــدام الثقــة بســبب اآلفــاق السياســية القاتمــة
فــي الســنوات األخيــرة والتــي أدت بدورهــا أيضــاً إلــى تــأزم الوضــع االقتصــادي فــي األراضــي
الفلســطينية وارتفــاع مســتوى البطالــة واستشــراء الفقــر.

اســتنتجت الدراســة أن يؤثــر فيــروس كورونــا علــى النفقــات الحكوميــة العامــة .حيــث ســتؤدي
اإلجــراءات التدابيــر الوقائيــة االحترازيــة التــي اتخذتهــا الحكومــة الفلســطينية لمكافحــة
فيــروس كورونــا (كوفيــد –  )19إلــى زيــادة النفقــات العامــة نتيجــة زيــادة اإلنفــاق الحكومــي
لقطــاع الرعايــة الصحيــة وبخاصــة إلقامــة أماكــن للحجــر الصحــي الجماعــي للحــاالت المشــتبه
بإصابتهــا بهــذا الفيــروس وتوفيــر المــواد التموينيــة الالزمــة لهــم .وبنفــس الوقــت تأجيــل
دفعــات القطــاع الخــاص حتــى يتــم إعطــاء األولويــة إلــى الحــاالت الطارئــة ذات الصلــة بالمرض.
بالتــوازي ،اســتنتجت الدراســة انخفــاض اإليــرادات الحكوميــة نتيجــة إلعــان حالــة الطــوارئ
فــي المحافظــات الفلســطينية وإغــاق المعابــر والحــدود الفلســطينية مــع العالــم الخارجــي.
وتوقعــت الدراســة جــراء تعطيــل التجــارة الخارجيــة أن تنخفــض إيــرادات المقاصــة .هــذه
اإليــرادات والتــي تعتبــر صمــام األمــان للحكومــة الفلســطينية والعمــود الفقــري لموازنتهــا
العامــة ،ألنهــا تؤمــن أكثــر مــن  65%مــن مجمــوع إيــرادات الحكومــة الفلســطينية ،وتغطــي
أكثــر مــن نصــف نفقاتهــا.
بينــت الدراســة إن إجــراءات الحكومــة فــي ظــل أزمــة كورونــا ســتؤدي إلــى ارتفــاع الديــن العــام
حيــث تلجــأ الحكومــة الفلســطينية إلــى االقتــراض الخارجــي والمحلــي لتغطيــة نفقاتهــا .أيضــا
توقعــت الدراســة خســارة االقتصــاد الفلســطيني نحــو  33.7مليــون شــيكل يوميــاً نتيجــة عــدم
تمكــن العمــال الفلســطينيين مــن العمــل فــي الداخــل والمســتعمرات اإلســرائيلية .وبالتالــي
ســيؤدي إلــى ارتفــاع معــدل البطالــة عــن مســتواه الحالــي فــي الضفــة الغربيــة واتســاع دائــرة
الفقــر ،وزيــادة الضغــط المالــي علــى الحكومــة الفلســطينية وإحراجهــا مــع العمــال خاصــة وأنــه
يقــع علــى عاتقهــا توفيــر مصــدر دخــل يؤمــن لهــم علــى األقــل المســتلزمات األساســية للحيــاة.

بينــت الدراســة إن الظــروف الحاليــة هــي ليســت أجــواء اســتثمارية ،يحتــاج االســتثمار إلــى بيئــة
مســتقرة نوعــاً مــا ،وبالتالــي فــإن إعــان حالــة الطــوارئ واإلجــراءات االحترازيــة يعــزز مــن حالــة
الخــوف والذعــر لــدى المســتهلك والمســتثمر علــى حــد ســواء ،وســتفضي إلى انخفاض أســعار
األصــول وضعــف الطلــب الكلــي وتزايــد أزمــة الديــون وخســارة عــدد كبيــر مــن المســتثمرين.
بالتالــي تضــرر العديــد مــن القطاعــات االقتصاديــة مثــل الســياحة والبنــاء وغيرهــا.
الدراســة العاشــرة :التحــوالت االقتصاديــة اإلســرائيلية وتأثيرهــا فــي سياســاتها تجــاه
الفلســطينيين والعــرب ،مركــز الشــرق األوســط – عمــان  10 -تشــرين أول  ،2019عمــان-
األردن(عبــد الكريــم ومــرار.)2019 ،
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ترتبــط القضايــا االقتصاديــة والسياســية ببعضهــا البعــض مثــل التكامــل والترابــط بيــن العقــل
والجســد .يؤثــر ويتأثــر العقــل والجســد كل منهمــا باآلخــر .إن أهــم األســباب التــي تــؤدي إلــى
قصــور التنميــة االقتصاديــة فــي منطقــة معينــة هــي الظــروف السياســية وعــدم االســتقرار
أيضــا فــي عــدم االســتثمار والنمــو االقتصــادي ،ألن
السياســي .تتســبب الصراعــات السياســية ً
النمــو االقتصــادي المبنــي علــى خطــط يحتــاج إلــى منــاخ سياســي آمــن .إن أحــد أهــم عوامــل
عــدم االســتقرار السياســي فــي المنطقــة هــو االحتــال اإلســرائيلي لألراضــي الفلســطينية.
لذلــك ،بســبب هــذا االحتــال السياســي ،فــان هنــاك آثــار ســلبية كبيــرة علــى االقتصــاد
الفلســطيني عمومــاً  .حوالــي  38%مــن مســاحة الضفــة الغربيــة هــي منطقــة يمنــع علــى
المواطن الفلســطيني الوصول إليها بســبب المســتوطنات والقواعد العســكرية اإلســرائيلية،
كذلــك يســيطر االحتــال اإلســرائيلي علــى  60%مــن أراضــي الضفــة الغربيــة التــي تســمى
«المنطقــة ج» والقــدس الشــرقية .منــذ بداياتــه ،اســتمر اســتغالل االحتــال اإلســرائيلي
للمــوارد الطبيعيــة الفلســطينية ممــا تســبب فــي إعاقــة التنميــة االقتصاديــة وخاصــة فــي
«المنطقــة ج» .ويقــدر تقريــر البنــك الدولــي أنــه إذا ســمح االحتــال اإلســرائيلي لشــركات
فلســطينية وشــركات أعمــال أخــرى بالتطويــر فــي «المنطقــة ج» ،فــإن هــذا ســيضيف حوالــي
 % 35زيــادة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي الفلســطيني.

تــم إدراج دراســة التحــوالت االقتصاديــة اإلســرائيلية نظــرا للتأثيــر الجوهــري لالحتــال
اإلســرائيلي فــي هــذه الفتــرة التــي توقفــت فيهــا تحويــات المقاصــة والمســاعدات الخارجيــة
بســبب السياســة اإلســرائيلية واألمريكيــة .هدفــت هــذه الدراســة إلــى البحــث بالسياســة
االقتصاديــة اإلســرائيلية وتتبــع التحــوالت واألحــداث االقتصاديــة خــال العشــر ســنوات
الماضيــة أي مــن  2009إلــى  2019ومحاولــة رصدهــا وربــط تأثيرهــا المباشــر وغيــر المباشــر
علــى الفلســطينيين والعــرب .ميــزت الفتــرة مــن عــام  2009إلــى  2019وجــود رئيــس حكومــة
إســرائيلية واحــد ألربــع حكومــات متعاقبــة ،والــذي ُيعتبــر مــن مؤيــدي نهــج النيوليبراليــة
االقتصــادي فــي إدارتــه.
بدايــة هــذه الفتــرة أوقفــت الحكومــة اإلســرائيلية أمــوال المقاصــة الفلســطينية بشــكل
متقطــع ،حيــث ربطتهــا بأحــداث سياســية .مــع نهايــة عــام  2018وبدايــة العــام الحالــي،
أوقفــت الحكومــة األمريكيــة جميــع المســاعدات الماليــة للفلســطينيين ،واقتطعت الحكومة
اإلســرائيلية جــزء مــن أمــوال المقاصــة ،ممــا أدى إلــى وقــف تحويــات المقاصــة كليــاً  .هــذا
يعنــي تجميــد حوالــي  70%مــن إيــرادات الســلطة الفلســطينية .ممــا أدى إلــى صــرف نصــف
راتــب للموظفيــن الحكومييــن وتخفيــض الخدمــات وانخفــاض الحركــة الشــرائية فــي األســواق.
فــي المقابــل ،تمثلــت التحــوالت االقتصاديــة اإلســرائيلية خــال الفتــرة بزيــادة الناتــج المحلــي
اإلجمالــي ،وانخفــاض البطالــة وصــوال إلــى التشــغيل الكامــل ،وارتفــاع الصــادرات واحتياطــي
العمــات األجنبيــة ،وسياســة انفتاحيــه علــى الــدول العربيــة واإلفريقيــة علــى أمــل تطبيــع
العالقــات ،وفتــح أســواق جديــدة خاصــة فــي التكنولوجيــا والخدمــات األمنيــة المرتبطــة بهــا.
أصبــح التحــول خــال هــذه الفتــرة هــو التعهــد بضــم المســتوطنات وخاصــة غــور األردن والبحــر
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الميــت إلــى إســرائيل نظــراً لقيمتهــا االقتصاديــة ،خاصــة أنهــا تنتــج مــا يقــدر بـــ  40%مــن التمــور
اإلســرائيلية .فبعــد أن كان ينظــر إلــى المســتوطنات أنهــا تكلفــة اقتصاديــة وبشــرية إســرائيلية،
أصبحــت ذات قيمــة اقتصاديــة تســاهم فــي الناتــج المحلــي .اســتنتجت هــذه الدراســة أن
أحــد أبــرز التحــوالت االقتصاديــة فــي هــذه الفتــرة أيضــا هــو التناغــم اإلســرائيلي األمريكــي
فــي جعــل العقوبــات االقتصاديــة هــي األداة فــي العالقــة مــع مختلــف الــدول قــد تبيــن مــن
خــال التداعيــات علــى الفلســطينيين .إن التراجــع فــي حجــم ووتيــرة المســاعدات األمريكيــة
ووقــف تحويــات المقاصــة اإلســرائيلية (مجموعهمــا حوالــي  70%مــن إيــرادات الســلطة
الفلســطينية) قــد ســبب أزمــة ليــس مــن الصعــب تلمــس مظاهرهــا وأبعادهــا علــى الواقــع
الفلســطيني.

نتيجــة لهــذه السياســة أصبحــت الظــروف االقتصاديــة صعبــة ،حيــث تراكــم الديــن العــام
الفلســطيني والمتأخــرات المســتحقة علــى القطــاع الخــاص وصــرف نصــف راتــب لموظفــي
القطــاع العــام ،ممــا أثــر جوهريــا علــى القــدرة الشــرائية للمواطنيــن ،باإلضافــة إلــى تأثيــره
علــى الحركــة التجاريــة واألســواق كمــا هــو مالحــظ بشــكل جلــي .وإذا مــا اســتمر الوضــع بهــذا
الوتيــرة قــد يكــون مقدمــات المحطــات األولــى لدخــول االقتصــاد الفلســطيني فــي مرحلــة
متقدمــة مــن الكســاد .فوقــف المســاعدات الخارجيــة وارتفــاع متأخــرات القطــاع الخــاص
ســيخلق مشــكلة ارتفــاع نســبة البطالــة .فالمشــاريع التنمويــة الممولــة يتــم تنفيذهــا مــن
القطــاع الخــاص وتعمــل علــى تشــغيل اآلالف مــن العاطليــن عــن العمــل .األمــر الــذي ســيؤثر
علــى قــدرة القطــاع الخــاص علــى االســتمرارية فــي ظــل انخفــاض نســبة الســيولة بســبب
ارتفــاع مســتحقاته علــى الحكومــة .وخلصــت الدراســة إلــى انــه تبقــى جميــع الحلــول إلنعــاش
الوضــع االقتصــادي الفلســطيني هــي مؤقتــة إال إذا أصبــح هنــاك االســتقالل السياســي وهــو
شــرط تحســين حيــاة الفلســطينيين ومدخلــه.
الدراســة الحاديــة عشــر :االســتبانة اتــي أطلقتهــا هيئــة تشــجيع االســتثمار الفلســطينية
حــول تحديــات الجائحــة والتــي تســتهدف المشــاريع المســتفيدة مــن قانــون تشــجيع
االســتثمار والتوصيــات ،نيســان 2020
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التحديات واإلمكانيات للحالة االقتصادية الحالية

أظهــرت الدراســات والتقاريــر التــي تناولــت التداعيــات االقتصاديــة لوبــاء كورونــا تكبــد االقتصــاد
الفلســطيني خســائر كبيــرة .فقــد بيــن الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني أن هنــاك خســائر
متوقعــة بمــا يقــارب  14%مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي بمبلــغ حوالــي  2.5مليــار دوالر لعــام
 2020مقارنــة مــع نتائــج عــام  .2019هــذه البيانــات علــى أســاس أن هنــاك إغــاق فعلــي فقــط
لمــدة ثالثــة أشــهر .جــاءت هــذه التوقعــات متناغمــة إلــى حــد مــا مــع توقعــات ســلطة النقــد
الفلســطينية ،حيــث أظهــرت الدراســة توقعــات بتراجــع النمــو فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي
بنســبة حوالــي  5%فــي الربــع األول مــن العــام  .2020أمــا الربــع الثانــي ،فقــد توقعــت الدراســة
انخفــاض الناتــج المحلــي بنســبة  .19%وبحســب التوقعــات الســنوية ،فتوقعــت الدراســة تراجــع
النمــو بنســبة  ،5.2%أي بنســبة  7.6نقطــة مقارنــة مــع مــا كان متوقــع .أي أن مبلــغ الخســائر
فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي حســب توقعــات ســلطة النقــد الفلســطينية حوالــي  1.2مليــار
دوالر .أيضــا فقــد توقــع البنــك الدولــي أن ينكمــش االقتصــاد الفلســطيني بنســبة  7.6%علــى
تدريجيــا بعــد حالــة االحتــواء ،وبنســبة تصــل إلــى  11%إذا
األقــل إذا عــادت األوضــاع الطبيعيــة
ً
كان االنتعــاش االقتصــادي أبطــأ أو ُفرضــت قيــود إضافيــة.

وقــد بينــت الدراســات الســابقة إن االقتصــاد الفلســطيني هــو اقتصــاد هــش وغيــر مســتدام
حتــى قبــل ظهــور وبــاء كورونــا ،وذلــك بســبب إحــكام االحتــال اإلســرائيلي الســيطرة علــى
المعابــر ،والمــوارد االقتصاديــة الطبيعيــة مثــل المصــادر المائيــة واألراضــي ،وأيضــا تحكمــه
بتحويــل إيــرادات المقاصــة إلــى خزينــة الحكومــة الفلســطينية .فقــد قــارن تقريــر البنــك
الدولــي الوضــع الفلســطيني قبــل تفشــي جائحــة فيــروس كورونــا ،حيــث كان أكثــر مــن ربــع
الفلســطينيين يعيشــون تحــت خــط الفقــر .ومــن المتوقــع اآلن أن ترتفــع نســبة األســر الفقيــرة
إلــى  30%فــي الضفــة الغربيــة وإلــى  64%فــي قطــاع غــزة .واألكثــر إثــارة للدهشــة هــو معــدل
البطالــة بيــن الشــباب عنــد  ،38%وهــو مــا يتجــاوز كثيــرا المتوســط الســائد فــي منطقة الشــرق
األوســط وشــمال إفريقيــا .أيضــا عــرج التقريــر علــى قطــاع البنــوك ،حيــث اســتنتج التقريــر أن
قطــاع البنــوك الفلســطيني امتــص صدمــة الســيولة التــي ضربــت االقتصــاد الفلســطيني عــام
 2019بســبب وقــف تحويــات المقاصــة .ولكــن هــذه الصدمــة أدت إلــى انخفــاض ربــح البنــوك
بنســبة  8%وكذلــك زيــادة مضطــردة فــي القــروض المتعثــرة .أيضــا أشــارت دراســة التداعيــات
االقتصاديــة إلــى أن االقتصــاد الفلســطيني مرهقــا أصــا بســبب مــا شــهده مــن عــام 2019
والــذي تمثــل فــي مصــادرة أمــوال المقاصــة ووقــف الدعــم الخارجــي.

أظهــرت الدراســات الســابقة ضعــف اإليــرادات المحليــة خاصــة خــال فتــرة وبــاء كورونــا،
وبنفــس الوقــت زيــادة النفقــات واألعبــاء الحكوميــة نتيجــة اإلغــاق ونتيجــة زيــادة المصاريــف
التشــغيلية للتصــدي لهــذا الوبــاء ،هــذا يعنــي صعوبــة الوضــع المالــي للحكومــة الفلســطينية.
وقــدرت دراســة البنــك الدولــي إن حجــم الفجــوة التمويليــة أو العجــز فــي اإليــرادات يمكــن أن
ترتفــع بشــكل مثيــر للقلــق مــن  800مليــون دوالر عــام  2019لتصبــح أكثــر مــن  1.5مليــار دوالر
عــام  .2020هــذا يعنــي ضعــف العجــز الســنوي الــذي هــو مرتفــع أصــا.

خطة التعافي لالقتصاد الفلسطيني
في مواجهـة تحديــات جائحــة كورونــا

29

أشــارت الدراســات إلــى أن هنــاك تفاوتــا فــي القطاعــات االقتصاديــة التــي تأثــرت بســبب أزمــة
كورونــا ،فقــد كان مــن أكثــر هــذه القطاعــات هــي قطــاع الســياحة والفنــادق ،فــي حيــن شــهد
قطــاع البيــع الجملــة وتصنيــع المعــدات والمالبــس الطبيــة رواجــا .بينــت دراســة التداعيــات
االقتصاديــة أن قطــاع الســياحة قــد تأثــر بنســبة قــد تصــل إلــى أكثــر مــن النصــف مقارنــة مــع
العــام الماضــي .ثــم جــاء بعــده قطــاع اإلنشــاءات الــذي تأثــر بنســبة حوالــي  ،20%التعديــن
والصناعــة بنســبة  .18%أمــا قطــاع تجــارة التجزئــة والجملــة ،فقــد شــهد أيضــا تراجعــا بنســبة
 .20%لكــن هــذه القطــاع بســبب احتوائــه علــى العديــد مــن القطاعــات الفرعيــة ،فقــد شــهدت
بعضهــا انتعاشــا اقتصاديــا مثــل قطــاع األدويــة والمعقمــات والكيماويــات المرتبطــة بهــا؛
بينمــا شــهدت تجــارة المالبــس والمنســوجات واألحذيــة تراجعــا حــادا أو شــبه توقــف تــام.
بينمــا قــدرت دراســة الخســائر االقتصاديــة إن الخســائر اليوميــة نتيجــة عــدم توجــه العمــال إلــى
الداخــل المحتــل بســبب اإلغــاق هــي حوالــي  33مليــون شــيكل ،فــي حيــن أن خســائر القطــاع
غيــر المنظــم يوميــا حوالــي  27مليــون شــيكل .جــاء هــذا الرقــم متناغمــا مــع دراســة اآلثــار
االقتصاديــة التــي أشــارت أن خســارة االقتصــاد الفلســطيني نحــو  33.7مليــون شــيكل يوميــاً
نتيجــة عــدم تمكــن العمــال الفلســطينيين مــن العمــل فــي الداخلوغيــره..
أكــدت الدراســات الحاجــة إلــى إدارة األزمــة بكفــاءة عاليــة وتحديــد األولويــات فــي ظــل
محدوديــة المصــادر مثــل دراســة المناطــق التــي يتواجــد بهــا الوبــاء وفــرض إجــراءات اإلغــاق
عليهــا فقــط دون غيرهــا .وبنفــس الوقــت إبــداء مرونــة اقتصاديــة للمناطــق أو القطاعــات
األخــرى التــي لــم تســجل إصابــات أو إصابــات محــدودة وتــم شــفاؤها .كذلــك أوصــت دراســة
التداعيــات االقتصاديــة أن يعتمــد صانعــو القــرار علــى الخبــراء فــي المجــاالت المختلفــة ومراكــز
األبحــاث عنــد اتخــاذ القــرار .وقــد اقترحــت بــان تكــون اللغــة اإلعالميــة موجهة لمنطقــة معينة،
أو قطــاع معيــن دون اســتفاضة وعلــى صيغــة توجيهــات محــددة .كذلــك اســتنتجت أن وضــع
الحواجــز الترابيــة والحجــارة قــد اثبــت أثرهــا الســلبي فقــط علــى الناحيــة االقتصاديــة ولــم يمنــع
مــن انتشــار الوبــاء .أوصــت دراســة مــاس ودراســة التداعيــات االقتصاديــة ضــرورة تجنــب فــرض
قيــود شــاملة علــى كل القطاعــات اإلنتاجيــة أو الفئــات ،مثــل تطبيــق سياســة واحــدة علــى
الشــيكات المرتجعــة علــى كل القطاعــات وعلــى كل المبالــغ.

تبنــت الدراســات توصيــات علــى المســتوى القطاعــي للنهــوض باالقتصــاد فــي ظــل هــذه
الظــروف .حيــث إن السياســات والتدخــات الحكوميــة ومــن مختلــف الجهات يمكــن أن تختلف
تبعــا للقطــاع االقتصــادي .اقترحــت دراســة معهــد مــاس أن تلجــا الحكومــة الفلســطينية إلــى
القضــاء والضغــط السياســي معــا .بمعنــى أن يتــم الضغــط سياســيا مــن خــال منظمــات دولية
للمطالبــة بحقــوق العمــال الفلســطينيين وبنفــس الوقــت اســتغالل القانــون اإلســرائيلي
لرفــع قضايــا تعويــض لصالــح العمــال الفلســطينيين .أيضــا اقترحــت الدراســة تقديــم دعــم
مــادي للعمــال الفلســطينيين العامليــن فــي الداخــل مــن خــال تفعيــل حزمــة التأميــن الصحــي
المجانــي .فــي القطاعــات المختلفــة ،فقــد أوصــت الدراســة أن تســاهم البنــوك فــي إعــادة
إقــراض هــذه الشــركات حتــى تعيــد النشــاط االقتصــادي لهــا .أمــا الحكومــة ،فيجــب أن تمنــح
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العديــد مــن الحوافــز والتشــجيع المالــي لهــا حتــى تســتمر .أوصــت مختلــف الدراســات بضــرورة
عــدم قطــع أي مــن الخدمــات األساســية عــن المواطنيــن الذيــن فقــدوا دخولهــم بســبب هــذه
الجائحــة .أوصــت أيضــا ضــرورة حصــر العمــال الذيــن فقــدوا دخلهــم وتقديــم المعونــة لهــم
لتفــادي مشــاكل اجتماعيــة ناجمــة عــن الفقــر.
وقــد أوصــت دراســات أخــرى بالتركيــز علــى سياســات انعــاش القطــاع الزراعــي التــي تتضمــن
الزراعــة المنزليــة ،وشــق الطــرق الزراعيــة وغيرهــا

وقــد أغفلــت الدراســات الســابقة اإلمكانيــة المتاحــة للحكومــة الفلســطينية للعمــل علــى
إجــراءات إضافيــة عــاوة علــى العمــل علــى زيــادة كفــاءة اإلجــراءات الحاليــة ضمــن المــوارد
المتاحــة بكفاءة.كمــا أغفلــت التركيــز علــى محــاور التنميــة الحديثــة مــن التعليــم االلكترونــي
وتزويــد الخدمــات الكترونيــا ودعــم القطاعــات االســنادية مثــل الزراعــة والتصنيــع الغذائــي
المنزلــي .فــي الواقــع ،تبقــى هــذه اإلجــراءات ذات أثــر محــدود علــى صمــود االقتصــاد
الفلســطيني فــي ظــل توقــف تحويــات المقاصــة التــي تشــكل العمــود الفقــري لإلنفــاق
العــام وصــرف رواتــب الموظفيــن وحركــة األســواق .إن أحــد أبــرز أســباب وقــف تحويــات
المقاصــة هــي التناغــم اإلســرائيلي األمريكــي فــي جعــل العقوبــات االقتصاديــة هــي األداة
فــي العالقــة مــع مختلــف الــدول .إن التراجــع فــي حجــم ووتيــرة المســاعدات األمريكيــة
ووقــف تحويــات المقاصــة اإلســرائيلية (مجموعهمــا حوالــي  70%مــن إيــرادات الســلطة
الفلســطينية) قــد ســبب أزمــة ليــس مــن الصعــب تلمــس مظاهرهــا وأبعادهــا علــى الواقــع
الفلســطيني .والظاهــر أن االحتــال اإلســرائيلي مــاض فــي سياســته بعــدم تحويــل أمــوال
المقاصــة ،أو علــى األقــل تكــرار اســتخدامها فــي فتــرات متقاربــة.
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 .3مراجعــة وتحليــل التدخــات الحكومــة والجهــات ذات العالقــة لمعالجــة
التداعيــات االقتصاديــة لألزمــة الصحيــة وأزمــة المقاصــة

يختــص هــذا الجــزء بمراجعــة التدخــات الحكوميــة وأداء الالعبيــن الرئيســيين اآلخريــن المؤثريــن
فــي التعامــل مــع التداعيــات االقتصاديــة لالزمــة الصحيــة والسياســية ،باتجــاه تحديــد
األولويــات والسياســات األنســب للتعافــي والنهــوض فــي المدييــن القصيــر والطويــل علــى
حــد ســواء .تتطــرق المراجعــة للسياســات الكليــة (الماليــة ،النقديــة المصرفيــة ،التشــغيل
والحمايــة االجتماعيــة ،التجاريــة) والسياســات القطاعيــة التــي اســتهدفت قطاعــات محــددة
(الصناعــة ،الزراعــة ،التجــارة الداخليــة ،الســياحة)
وقــد نفــذت وزارة االقتصــاد الوطنــي مــن خــال مشــروع دعــم ابتــكارات القطــاع الخــاص
الممــول مــن قبــل البنــك الدولــي لصالــح وزارة االقتصــاد الوطنــي بالتعــاون مــع الجهــاز
المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني مســحاً حــول أثــر كوفيــد -19علــى المؤسســات االقتصاديــة.
حيــث تشــير نتائــج العينــة األوليــة ( 2600مؤسســة) إلــى ان جائحــة فيــروس كورونــا ادت إلــى
تعــرض المؤسســات االقتصاديــة إلــى العديــد مــن صدمــات العــرض والطلــب والصدمــات
الماليــة وأدى إلــى لجــوء المؤسســات إلــى اجــراءات ماليــة واداريــة وللحلــول الرقميــة لمواجهة
اثــار الجائحــة .وبينــت النتائــج أن أكثــر مــن ثلثــي المؤسســات االقتصاديــة تعرضــت لإلغــاق
بمعــدل يقــارب الشــهر والنصــف خــال الفتــرة ( ،)5/3/2020-31/5/2020تركــز اإلغــاق فــي
قطــاع الخدمــات وبمحافظــة بيــت لحــم ،لتعانــي  63%مــن المؤسســات من وقــف اإلمدادات
المتعلقــة بمدخــات اإلنتــاج مــن مــواد خــام ومســتلزمات انتــاج ،وتراجــع فــي مســتوى اإلنتــاج
أو حجــم المبيعــات بحوالــي النصــف لتضطــر حوالــي  14%مــن المؤسســات الفلســطينية
لتســريح جــزء مــن العامليــن لديهــا لمواجهــة تلــك األزمــة.
 3.1على مستوى السياسات الكلية

•السياسة المالية

طــال تأثيــر جائحــة كورنــا مختلــف الــدول علــى اختــاف درجــة تقدمها وشــكل النظام السياســي
واالقتصــادي الــذي يحكــم األنشــطة االقتصاديــة والسياســية واالجتماعيــة وينظمهــا فــي
تلــك الــدول .وشــمل التأثيــر غالبيــة القطاعــات االقتصاديــة والفئــات المجتمعيــة .وتصرفــت
حكومــات الــدول والســلطات األخــرى القضائيــة والتشــريعية علــى نحــو مختلــف تبعــا
ألنظمتهــا السياســية وتوجهاتهــا االقتصاديــة وكفــاءة صانعــي السياســات فيهــا علــى إدارة
األزمــة ووضــع الحلــول المناســبة إزائهــا ،وخصوصــاً فــي جانــب السياســة الماليــة Danielli(2
. )and others, July 2020وقــد أجمعــت األدبيــات علــى ربــط السياســة الماليــة بقدرتهــا
علــى تحقيــق جملــة مــن األهــداف االقتصاديــة واالجتماعيــة للدولــة ،ومنهــا إحــداث التغييــر
المنشــود فــي مســتوى النمــو االقتصــادي ومســتوى التشــغيل ومعالجــة التضخــم.
2. Stopping Fiscal Leakages. The government of Palestine’s report to the AD Hoc Liaison Committee meeting. Sep.2018.
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لــن نتطــرق كثيــرا للحديــث عــن الجانــب النظــري فــي السياســية الماليــة ومــدى فعاليتهــا فــي
معالجــة األزمــات االقتصاديــة .فالواقــع الفلســطيني مختلــف بــكل معنــى االختــاف ،وســبق
أن أشــارت الورقــة فــي األجــزاء الســابقة إلــى جملــة المشــاكل والمقيــدات التــي يعانيهــا
االقتصــاد الفلســطيني ،وتحديــداً فــي جانــب الماليــة العامــة .إذ يواجــه الواقــع االقتصــادي
والمالــي عــددا مــن التشــوهات الهيكليــة والمزمنــة ،كمــا تحــد مجموعــة مــن المقيــدات
والعوامــل الذاتيــة والموضوعيــة مــن قــدرة صانعــي السياســات علــى وضــع الخطــط ورســم
السياســات ،إضافــة إلــى محدوديــة المــوارد الماليــة وضعــف الســيطرة علــى المــوارد
الطبيعيــة .أدى هــذا الواقــع بالنتيجــة إلــى محدوديــة قــدرة صنــاع القــرار علــى اســتخدام
واحــدة مــن أهــم السياســات االقتصاديــة لصنــاع السياســات فــي مختلــف دول العالــم علــى
اختــاف درجــة تقدمهــا (أو تأخرهــا) علــى الصعيديــن السياســي واالقتصــادي .وقــد أجمعــت
األدبيــات علــى ربــط السياســة الماليــة بقدرتهــا علــى تحقيــق جملــة مــن األهــداف االقتصاديــة
واالجتماعيــة للدولــة ،ومنهــا إحــداث التغييــر المنشــود فــي مســتوى النمــو االقتصــادي
ومســتوى التشــغيل ومعالجــة التضخــم .ومــن الواضــح أن التدابيــر واإلجــراءات الماليــة
الفلســطينية المتبعــة ال يمكــن تســميتها بالسياســية الماليــة .وغالبــاً مــا تعتبــر تلــك التدابيــر
إجــراءات إصالحيــة أو عالجيــة لقضايــا وأزمــات طارئــة وغيــر هيكليــة ،ومــن غيــر المرجــح أن يكــون
تأثيرهــا علــى مســتوى االقتصــاد الكلــي أو علــى المــدى البعيــد إال إذا أصبحــت تدابيــر هيكليــة.
مــن أبجديــات البحــث والتحليــل ألي ظاهــرة اقتصاديــة ربطهــا بســياقها التاريخــي .ويبــدو ذلــك
منطقيــا ،ألنــه يعطــي القــارئ والمتابــع وصانعــي السياســات علــى حــد ســواء قــدرة علــى فهــم
الواقــع الحالــي ،وقــدرة إضافيــة للتعامــل مــع األزمــة الراهنــة .فمنــذ أكثــر مــن  25عامــا علــى
ـاوال
تأســيس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ،شــكل الوضــع المالــي للســلطة الجانــب األكثــر تنـ ً
وبحثــاً  .وربمــا يرجــع ذلــك إلــى التأثــر الكبيــر للوضــع المالــي بالمتغيــرات االقتصاديــة والسياســية
وحتــى االجتماعيــة .ويظهــر جليــاً أن الوضــع المالــي يتأثــر بعوامــل ذاتيــة وموضوعيــة .تتمثــل
العوامــل الذاتيــة بكفــاءة أداء اإلدارات العامــة المختلفــة فــي وزارة الماليــة ،ومــدى تجــاوب
المكلفيــن أفــراداً وشــركات مــع النظــام الضريبــي ،إضافــة إلــى اإلطــار التشــريعي الناظــم .أضف
إلــى ذلــك طبعــاً القــدرة الذاتيــة لالقتصــاد الفلســطيني ،وقدرتــه (االقتصــاد) علــى توليــد
الدخــل واألربــاح والقيمــة المضافــة .أمــا العوامــل الموضوعيــة المؤثــرة (ســلباً أو إيجابــاً ) فــي
الوضــع المالــي للســلطة فتتمثــل بالمؤثــر اإلســرائيلي ،والمســاعدات الدوليــة للفلســطينيين
(ســبق التطــرق لهمــا فــي موضــع ســابق).

باإلضافــة لتأثــر الوضــع المالــي بالمتغيــرات الســابقة ،فــإن السياســة الماليــة تعــد أكثــر أدوات
السياســة االقتصاديــة تأثيــراً علــى االقتصــاد الفلســطيني .ويرجــع ذلــك بشــكل أساســي
إلــى ســرعة اســتجابتها للمتغيــرات االقتصاديــة ،ووضــوح تأثيرهــا المباشــر فــي األزمــات
الماليــة واالقتصاديــة .ورغــم المقيــدات التــي تعتــرض اســتخدام هــذه السياســة فــي الواقــع
الفلســطيني ،إال أنــه يوجــد هامــش ال بــأس بــه وعــدد مــن التدخــات الممكنــة فــي هــذا
المجــال.
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ال يختلــف الوضــع فــي فلســطين لجهــة حجــم تأثيــر األزمــة علــى مختلــف جوانــب الحيــاة .إال
أن االختــاف قــد يظهــر فــي طريقــة إدارة األزمــة وطــرق التعامــل معهــا .وال يفوتنــا التذكيــر
بالمحــددات والعوامــل المحــددة والمقيــدة للسياســات االقتصاديــة فــي فلســطين وخصوصا
فــي مجــال السياســات الماليــة ..وســنتعرض فــي ســياق مراجعــة تدخــات الحكومــة (باعتبارهــا
الالعــب والفاعــل األكبــر) ألدوار الجهــات األخــرى المؤثــرة والمتأثــرة.
هنــا تظهــر جملــة مــن التســاؤالت ســتغطي اإلجابــة عنهــا بنــد السياســة الماليــة فــي هــذا
المبحــث.
أوال :ما هي األدوات التي تمتلكها الحكومة الفلسطينية؟ وكيف استخدمتها؟
ً −
−ثانياً  :ما هو تأثير السياسات المالية المتخذة؟

−ثالثــاً  :مــا هــي األدوات المتاحــة للحكومــة إال أنهــا لــم تســتخدمها ،وكيــف كان يمكــن
اســتخدام األدوات المســتخدمة بكفــاءة أكبــر؟
أوال :ما هي األدوات التي تمتلكها الحكومة الفلسطينية؟ وكيف استخدمتها؟

كمــا ذكــر فــي اإلطــار النظــري ،فــإن الحكومــة الفلســطينية يمكــن أن تتحكــم وتســتخدم
السياســة الماليــة عبــر ثالثــة مركبــات .ســنعرضها ونــرى مــا هــي األدوات التــي اســتخدمتها
الحكومــة الفلســطينية ،وكيــف اســتخدمتها.

•اإليرادات:

تمتلــك الحكومــة الفلســطينية مجموعــة مــن الخيــارات لزيــادة إيراداتهــا مــن أجــل تمويــل
اإلنفــاق الحكومــي المتزايــد نتيجــة التداعيــات االقتصاديــة لألزمــة الصحيــة .ولنكــن أكثــر
تحديــداً  ،فــإن زيــادة اإليــرادات العامــة يتأتــى عبــر ثــاث قنــوات:

أوال ،تحســين الجبايــة الضريبيــة (المباشــرة وغيــر المباشــرة) وخصوصــاً مــن القطاعــات التــي
ً
لــم تتضــرر نتيجــة األزمــة الراهنــة .ويمكــن للحكومــة القيــام بهــذا التدخــل عبــر توســيع القاعــدة
الضريبيــة وشــمولها لقطاعــات واســعة ال تــؤدي التزاماتهــا الضريبيــة ،أو ال تؤديهــا بالشــكل
المطلــوب .فــي ذات الســياق ،يمكــن للحكومــة فــرض نــوع جديــد مــن الضريبــة (يمكن تســميته
بضريبــة الثــروة) ،يطــال ثــروات الشــركات الكبــرى وأصحــاب الثــروات المتراكمــة دون اســتغالل
ومســاهمة فعليــة فــي التنميــة .ويمكــن فــي هــذا المجال االســتفادة مــن التجربة اإلســرائيلية
فــي فــرض مثــل تلــك الضريبــة فــي العــام  ،2009والتجربــة الجزائريــة مؤخــراً فــي فــرض ضريبــة
علــى الثــروة .ويتطلــب هــذا التدخــل تعديــل اإلطــار القانونــي لضريبــة الدخــل واســتحداث
ـا عــن القوانيــن الســارية .كمــا يمكــن للحكومــة توفيــر
قانــون فلســطيني لضريبــة األمــاك بديـ ً
مــوارد ماليــة إضافيــة مــن خــال المضــي قدمــاً فــي مشــروع تســوية األراضــي الــذي انطلــق
فــي العــام .2016
3. Stopping Fiscal Leakages. The government of Palestine’s report to the AD Hoc Liaison Committee meeting. Sep.2018.
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ثانيــاً  ،إلــزام كبــار المكلفيــن بتســديد التزاماتهــم الضريبيــة الســنوية (للعــام الحالــي علــى
األقــل) مقدمــاً علــى شــكل ســلف .كمــا يمكــن عــرض التأجيــل الطوعــي للمزايــا (الحوافــز
واالســتثناءات الضريبيــة والجمركيــة) التــي تتمتــع بهــا المشــاريع بموجــب قانــون تشــجيع
االســتثمار الفلســطيني.
ثالثــاً  ،الحــد مــن التهــرب الضريبــي عبــر تفعيــل وزيــادة كفــاءة أدوات الســلطة التنفيذيــة
(اإلدارات الضريبيــة ،الضابطــة الجمركيــة) .إضافــة إلــى إلــزام األنشــطة االقتصاديــة فــي
القطاعــات المختلفــة باســتخدام نظــام فوتــرة مرتبــط بــاإلدارة العامــة لضريبــة الدخــل لضمــان
احتســاب العمليــات الماليــة والحــد مــن التهــرب الضريبــي .بالتــوازي ،يمكــن إتبــاع إجــراءات مــن
شــأنها ضبــط التســرب المالــي فــي العالقــة التجاريــة مــع الجانــب اإلســرائيلي.3

•النفقات:

العقــد االجتماعــي والبعــد الوظيفــي واألخالقــي للحكومــة يلزمهــا باســتمرار إنفاقهــا علــى
توفيــر الخدمــات العامــة ،والوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه مســتخدميها ،ودعــم عجلــة االقتصــاد
والفئــات المحتاجــة ودعــم صمودهــا فــي كافــة المحافظــات والظــروف . .ويــزداد األمــر
إلحاحــاً فــي الظــروف االســتثنائية واألزمــات االقتصاديــة الشــبيهة للحالــة التــي يعانيهــا
العالــم واالقتصــاد الفلســطيني كجــزء منــه .ورغــم تراجــع معظــم المــوارد الماليــة للخزينــة
العامــة ،إال أن للحكومــة الفلســطينية أدوات كثيــرة يمكــن مــن خاللهــا التحكــم فــي مســتوى
إنفاقهــا للوفــاء بالتزاماتهــا وتحســين األداء االقتصــادي .وعــادة مــا يرتبــط هــذا البنــد بجانــب
اإليــرادات ،بحيــث يتــم تمويــل التوســع المنشــود فــي اإلنفــاق مــن خــال الزيــادة المتحققــة
فــي اإليــرادات .ويمكــن حصــر تلــك االدوات بالتالــي:
أوال ،زيــادة اإلنفــاق االســتهالكي الحكومــي وتوجيهــه نحــو المنتجــات محليــة الصنــع وذات
ً
المنشــأ الوطنــي ،ويتناغــم اســتخدام هــذه األداة مــع توجهــات الحكومــة لدعــم المنتــج
المحلــي والمســاهمة فــي إنهــاء التبعيــة والحــد مــن االنكشــاف للمؤثــرات الخارجيــة المثبطــة
(االســتيراد مــن إســرائيل أو عبــر وســطائها) .كمــا يمكــن للحكومــة فحــص ودراســة تخفيــض
ضريبــة القيمــة المضافــة بنقطــة مئويــة واحــدة (إنفــاق غيــر مباشــر) لتصبــح  15%أو اكثــر
مــن نقطــه بنــاء علــى نــوع الصناعــة المحليــة المســتهدف دعمهــا ،شــريطة أن يرتبــط هــذا
التخفيــض باعتمــاد نظــام فوتــرة علــى أنشــطة البيــع بالجملــة والتجزئــة لضمــان اســتفادة
المســتهلك النهائــي مــن التخفيــض وليــس البائــع.

مــن جهــة أخــرى ،يمكــن أن تســتفيد الحكومــة مــن الهامــش الممنــوح لهــا فــي اتفــاق باريــس
فيمــا يتعلــق بمنــح إعفــاءات مــن ضريبــة القيمــة المضافــة (إنفــاق غيــر مباشــر) للمنشــآت
التــي ال يزيــد حجــم مبيعاتهــا الســنوي عــن  100,000شــيكل ســنويا (الملــف المعفــي) ممــا
يشــكل دعــم مباشــر للمشــاريع الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر ،أو منــح إعفــاءات لبعــض األنشــطة
االقتصاديــة مثــل حجــوزات الفنــادق وتذاكــر الطيــران والصــادرات (الملــف الصفــري).4

4. http://www.worldwide-tax.com/israel/isr_vat.asp
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ثانيــاً  ،ترشــيد اإلنفــاق العــام وتحديــد أولويــات الصــرف وفق محددي شــح اإلمكانيــات وكفاءة
االســتخدام ،وممكــن اعتمــاد مبــدأ شــراء الخدمــة مــن القطــاع الخــاص وتعزيــز اســتخدام
مفهــوم التأجيــر التمويلــي مــن خــال اســتخدامه فــي تمويــل االليــات المســتخدمة مــن قبــل
المؤسســات الفلســطينية.

ثالثــاً  ،دعــم القطاعــات المتضــررة (إنفــاق غيــر مباشــر) ،وذلــك عبــر تقديــم تســهيالت ضريبيــة
بمــا يحقــق التــوازن المطلــوب بيــن هــدف زيــادة اإليــرادات وهــدف تمكيــن المؤسســات
واألنشــطة االقتصاديــة األكثــر تضــرراً  ،ويمكــن االســتفادة ممــا ذكــر أعــاه فــي الملــف
المعفــى والملــف الصفــري ،أو مــن خــال إيجــاد آليــة لتوفيــر القــروض للقطاعــات المتضــررة
وفــق شــروط ميســرة.

رابعــاً  ،زيــادة بنــد النفقــات التحويليــة لدعــم األســر المحتاجــة ،مــع اإلشــارة إلــى اتســاع قاعــدة
األســر المشــمولة تحــت هــذا البنــد فــي ظــل اســتمرار األزمــة الراهنــة ،وســيتم التوســع فــي
هــذا عنــد الحديــث ضمــن سياســات التشــغيل والحمايــة االجتماعيــة.

•تمويل العجز:

فــي ظــل األزمــة الراهنــة ،تراجعــت اإليــرادات الحكوميــة بشــكل ملحــوظ ،ســواء نتيجــة تراجــع
األداء االقتصــادي وبالتالــي الجبايــة المحليــة أو بســبب اســتمرار احتجــاز إســرائيل ألمــوال
المقاصــة .وقــدر البنــك الدولــي إن حجــم الفجــوة التمويليــة يمكــن أن يرتفــع مــن  800مليــون
دوالر عــام  2019إلــى أكثــر مــن  1.5مليــار دوالر عــام  .2020ومــن األدوات المتاحــة للحكومــة
لتغطيــة العجــز المزمــن فــي الموازنــة العامــة:
أوال ،تكثيــف الجهــود واالتصــاالت للحصــول علــى دعــم خارجــي للموازنــة العامــة .ثانيــاً  ،اللجــوء
ً
لالقتــراض مــن الخــارج (دول عربيــة وصديقــة أو مؤسســات دوليــة) .ثالثــاً  ،االقتــراض مــن
البنــوك العاملــة فــي فلســطين .رابعــاً  ،تأجيــل انتقائــي لبعــض المدفوعــات غيــر الطارئــة  ،وبمــا
ال يتعــارض مــع توجــه الحكومــة لتخفيــض بنــد المتأخــرات ودعــم مؤسســات القطــاع الخــاص
(مــزودي الســلع والخدمــات) .خامســاً  ،زيــادة اإليــرادات وضبــط اإلنفــاق الحكومــي .وشــرط أال
تكــون التدابيــر المتخــذة مســتدامة فــي المــدى المتوســط والطويــل باســتثناء البنــد خامســاً .

•التدابير المتخذة من قبل الحكومة

وفــي ذات الســياق ،فقــد أصــدرت الحكومــة عــدداً مــن القــرارات والتعليمــات واتخــذت العديــد
مــن اإلجــراءات فــي الشــأن االقتصــادي والماليــة العامــة لمواجهــة التحديــات االقتصاديــة
بشــكل عــام بمــا يشــمل اآلثــار االقتصاديــة واالجتماعيــة الناجمــة عــن تفشــي الجائحــة الصحيــة،
وفيمــا يلــي ملخــص ألبــرز تلــك القــرارات:
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محتوى القرار

رقم القرار

تاريخ القرار

الفئة المستفيدة

قرار بقانون حول تمديد اآلجال
إجراءات تمديد فترات استكمال الملفات الضريبية
(ضريبة دخل الشركات واالفراد) (وزارة المالية)
قرار بإنشاء صندوق وقفة عز
قرار بقانون منح األفضلية المطلقة للمنتجات
والمستلزمات الصحية والوقائية
اعتماد برنامج في وزارة العمل تحت مسمى "صندوق
مساعدة العمال" ،وترصد له موازنة مناسبة باالتفاق
بين الحكومة واإلتحاد العام لنقابات عمال فلسطين

18/50/08

 30آذار 2020

العمال المتضررين

إعفاء جميع المؤسسات واألفراد المرخصين في القطاع
السياحي من رسوم تجديد الترخيص للعام 2020

18/54/01

 27نيسان
2020

قطاع السياحة

إعفاء جميع المواطنين والمستثمرين من رسوم تسجيل
الشركات الجديدة حتى نهاية العام 2020

18/54/02

 27نيسان
2020

المستثمرين والمشاريع
الصغيرة

تشكيل لجنة وزارية لتحديد االحتياجات التنموية
والتطويرية لمنطقة األغوار ،وإعداد خطة تنموية
شاملة وآليات تنفيذية للمشاريع المقترحة لمنطقة
األغوار ،مع األخذ بعين االعتبار إستراتيجية الحكومة
نحو التنمية بالعناقيد

18/59/02

 1حزيران
2020

منطقة األغوار

المنتجة من مصادر
اعتماد سعر شراء الطاقة الكهربائية ُ
الطاقة الشمسية ليصبح ( )85%كحد أقصى من معدل
شراء الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة التقليدية

اجتماع رقم
59

 1حزيران
2020

إصالح قطاع الكهرباء

قرار بقانون بمنح إعفاء لمرة واحدة فقط بنسبة
25%من رسوم التراخيص للعام 2020م الخاصة
بالشركات واألفراد العاملين في قطاع النقل
والمواصالت والمهن المتعلقة بهما.

قطاع النقل
والمواصالت
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رقم القرار

تاريخ القرار

الفئة المستفيدة

نظام عقد حزمة الحوافز لمنطقة األغوار والمناطق
المسماة (ج)

18/61/11

 15حزيران
2020

األوامر التغييرية الخاصة بمشروع منطقة جنين
الصناعية الحرة

منطقة األغوار
والمناطق المسماة
(ج)

18/61/03

 15حزيران
2020

المناطق الصناعية
الحرة

تشكيل لجنة فنية لحصر األضرار التي ترتبت على
استخدام الفنادق للحجر الصحي خالل جائحة كورونا

18/61/01

 15حزيران
2020

قطاع السياحة

تشكيل لجنة توجيهية عليا إلنعاش القطاعات
االقتصاديةاألكثر تضررا من جائحة كورونا

18/62/01

 22حزيران
2020

القطاعات االقتصادية
المتضررة

تعديل قرار بقانون تشجيع االستثمار في فلسطين

18/65/02

 13تموز
2020

المستثمرين

المصادقة على تمديد العمل بعقود حزم حوافز في
مشاريع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت /والمدن
والمناطق الصناعية الحرة لمدة ستة أشهر إضافية
لغايات تشجيع االستثمار

اجتماع رقم
66

تشكيل فريق لحوكمة إيرادات الحكومة على أن يتولى
الفريق دراسة التشريعات الناظمة للرسوم التي تجنيها
الدوائر الحكومية دراسة اآلليات واإلجراءات المتبعة
لتحصيل اإليرادات وضع معايير وضوابط اإليرادات
وتسعير الخدمات الحكومية

اجتماع رقم
66

 20تموز
2020

 20تموز
2020

المستثمرون في
قطاع االتصاالت
وتكنولوجيا
المعلومات والمدن
الصناعية

الحوكمة

تشكيل لجنة فنية إلعداد تصور لمعالجة الديون المترتبة
على المخيمات جراء استهالك الكهرباء على أن تتولى
اللجنة إنشاء محطات طاقة شمسية على أسطح منازل
المخيمات وعلى األراضي الحكومية أو الوقفية القريبة
من المخيمات وإعداد دراسات حول اآلثار المتوقعة
إلقامة هذه المحطات في معالجة الديون

اجتماع رقم
67

 27تموز
2020

تخفيض بند صافي
اإلقراض وإصالح
قطاع الكهرباء

اعتماد خطة تنمية العنقود الزراعي "صمود وتنمية"
في محافظة جنين .اعتماد خطة تنمية العنقود الزراعي
في محافظة طولكرم

اجتماع رقم
67

 27تموز
2020

التنمية بالعناقيد
في منطقتي جنين
وطولكرم

اعتماد مسمى "بنك االستقالل للتنمية واالستثمار"
5
للمصرف الحكومي المنشأ بموجب القرار الرئاسي
واختيار مدير عام للمصرف

اجتماع رقم
67

 27تموز
2020

المشاريع الصغيرة
والمتوسطة

 .5أصدر السيد الرئيس القرار بقانون رقم ( )63لسنة  2019بشأن الموافقة على إنشاء مصرف حكومي لالستثمار والتنمية.
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التدابير المتخذة في مجال المالية العامة

تمكنــت الحكومــة خــال األشــهر الماضيــة مــن اســتخدام عــدد مــن أدوات السياســة الماليــة
(التدابيــر الماليــة) ســواء فــي مجــال زيــادة اإليــرادات أو التوســع فــي اإلنفــاق وضبطــه
أو تغطيــة العجــز .ويبحــث هــذا الجــزء فــي تأثيــر التدابيــر واإلجــراءات المتخــذة (ســواء التــي
صــدر بشــأنها قــرار أو التــي ُأنجــزت فعليــا بــدون قــرار) ،علــى مؤشــرات االقتصــاد الفلســطيني
ومكوناتــه المختلفــة.

أعــدت الحكومــة الفلســطينية موازنــة طــوارئ
وفــي ســياق تعاملهــا مــع األزمــة الماليــة،
َ
لمواجهــة تداعيــات األزمــة الصحيــة ،صــادق عليهــا رئيــس الســلطة الفلســطينية بتاريــخ 31
أوال ،أنهــا اتســمت
آذار  .2020وبــدا جليــاً أن هــذه الموازنــة تضمنــت ثالثــة تطــورات مهمــةً .
بالمرونــة ،حيــث أشــارت المــادة ( )6إلــى أن جميــع األرقــام والبيانــات الــواردة في هــذه الموازنة
قابلــة للتعديــل والتحديــث علــى ضــوء المســتجدات المســتقبلية خالل الســنة الماليــة .ونعتقد
أن هــذه المرونــة ســتعطي هامشــاً جيــداً للحكومــة لتدخــات وتدابيــر خــارج إطــار الموازنــة.
وهــذا فــي نظرنــا إجــراء يتســم بالحكمــة والحصافــة.

ثانيــاً  ،قــدرت الموازنــة أن يطــرأ تراجــع فــي حجم اإليرادات بنســبة  28%عــن العام  2019لتصبح
 8,698مليــون شــيكل .وفــي هــذا الســياق أشــارت الموازنــة إلــى أن هــذا التراجــع ســينجم
مــن انخفــاض الجبايــة المحليــة بنســبة  57%والمقاصــة بنســبة  .15%وخالفــاً للتقديــرات
المتحفظــة ،تُ ظهــر البيانــات الفعليــة للنصــف األول مــن العام بأن إجمالــي اإليرادات المتحققة
جــاءت أكبــر مــن التوقعــات .إذ تشــير التقديــرات بــأن اإليــرادات الســنوية  8,698مليــون شــيكل
(نصفهــا  4,349مليــون شــيكل) ،فيمــا بلغــت اإليــرادات الفعليــة المتحققــة فــي النصــف األول
مــن العــام ( 5,108مليــون شــيكل) .وإذا مــا اســتمرت تحقيــق اإليــرادات علــى هــذا المعــدل،
فمــن المتوقــع أن يبلــغ إجمالــي اإليــرادات حوالــي  10مليــار شــيكل ،أي بارتفــاع بنســبة 15%
عــن تقديــرات موازنــة الطــوارئ .آخذيــن باالعتبــار أن جــزءاً كبيــراً ( )66%مــن اإليــرادات الفعليــة
تحقــق فــي الربــع األول حيــث تــم توريــد أمــوال المقاصــة بشــكل طبيعــي (بواقــع  700مليــون
شــيكل بالمتوســط) ،فــي حيــن اقتصــر توريــد أمــوال المقاصــة فــي الربــع الثانــي علــى شــهر
نيســان فقــط .وافتراضنــا مبنــي علــى إعــادة توريــد أمــوال المقاصــة عــن الفتــرة الماضيــة .وهــذا
التطــور المفاجــئ مــن شــأنه أيضــاً إتاحــة المجــال للحكومــة لمزيــد مــن التدخــات والتوســع فــي
اإلنفــاق علــى القطاعــات االقتصاديــة والفئــات األكثــر تضــرراً .
ثالثــاً  ،الملفــت فــي موازنــة الطــوارئ أن تقديــر النفقــات العامــة فيهــا جــاء مســاوياً تقريبــاً
لمســتواه فــي العــام  ،2019حيــث قــدرت الموازنــة النفقــات العامــة بنحــو ( 17,787مليــون
شــيكل) .وهــذا أيضــاً مؤشــر جيــد علــى توجــه الحكومــة لعــدم تقليــص اإلنفــاق العــام أو
التنصــل مــن الوفــاء بالتزاماتهــا االجتماعيــة أو التنمويــة .وبالتدقيــق فــي مكونــات النفقــات
العامــة ،فقــد قــدرت الموازنــة النفقــات التحويليــة ومســاهمات الحكومــة االجتماعيــة بنحــو
( 5,771مليــون شــيكل) مرتفعــة بنحــو 335مليــون شــيكل عــن العــام الســابق .تجــدر اإلشــارة
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إلــى أن هــذه النفقــات تشــمل المبالــغ التــي تنفــق فــي مجــال الحمايــة االجتماعيــة ،وأهمهــا
مخصصــات المتقاعديــن وأســر الشــهداء واألســرى والمســاعدات الموجهــة لألســر الفقيــرة.

بالنتيجــة ،فــإن داللــة هــذه التقديــرات المتفائلــة فــي التوســع فــي اإلنفــاق ،واالعتمــاد علــى
الدعــم الخارجــي فــي تغطيــة الفجــوة التمويليــة ،هــي نزعــة الحكومــة باتجــاه دعــم الفئــات
المهمشــة والتخفيــف مــن تداعيــات األزمــة التــي تحيــق بالمجتمــع الفلســطيني فــي المرحلــة
الراهنــة .وتعتمــد قــدرة الحكومــة علــى تنفيــذ التزاماتهــا واالقتــراب مــن تقديــرات الموازنــة
فــي جانــب اإلنفــاق علــى قدرتهــا علــى تمويــل هــذا اإلنفــاق مــن خــال تطــور األحــداث علــى
أرض الواقــع فــي الجانبيــن (السياســي والصحــي) ،وبالتأكيــد علــى أداء الحكومــة المالــي علــى
الصعيــد الداخلــي فــي تحســين الجبايــة وضبــط اإلنفــاق.
ـوال فــي ظــل
إن قــدرة الحكومــة علــى تغطيــة جــزء مــن رواتــب الموظفيــن يعــد انجــازاً مقبـ ً
التراجــع الكبيــر فــي إيــرادات الجبايــة المحليــة ،وامتنــاع إســرائيل عــن تحويــل أمــوال المقاصــة
باعتبارهــا المصــدر الرئيــس لدفــع رواتــب الموظفيــن ،وتراجــع الدعــم المالــي الخارجــي .وبلغــت
قيمــة الجــزء المغطــى مــن فاتــورة الرواتــب حوالــي  2,076مليــون شــيكل.

إضافــة إلــى مــا ســبق ،لقــد تمكنــت الحكومــة مــن تســديد مســتحقات األســر المســتفيدة
مــن اإلعانــات الدوريــة عبــر وزارة التنميــة االجتماعيــة ،وبلــغ حجــم اإلعانــات المقدمــة منــذ
بدايــة العــام حوالــي  1,407مليــون شــيكل اســتفاد منهــا  150ألــف أســرة فــي كل مــن الضفــة
الغربيــة وقطــاع غــزة .تجــدر اإلشــارة إلــى أن الحكومــة تمــول  56%مــن إجمالــي اإلعانــات
لألســر المســتفيدة ،فيمــا يمــول االتحــاد األوروبــي والبنــك الدولــي النســبة المتبقيــة .ويتــم
التمويــل عبــر برنامجيــن :األول ،المســاعدات النقديــة كل ثالثــة أشــهر ،الثانــي ،المســاعدات
الطارئــة ( )1000-4000بميزانيــة ســنوية تبلــغ  6مالييــن شــيكل.

فــي نفــس ســياق الحمايــة االجتماعيــة ،ســاهمت مبــادرة الحكومــة ،بالشــراكة مــع القطــاع
الخــاص ،بتأســيس صنــدوق وقفــة عــز ،فــي توســيع دائــرة المســتفيدين مــن اإلعانــات
والمســاعدات االغاثيــة .فقــد اســتفاد مــن هــذا الصنــدوق ،فــي األشــهر الثالثــة األولــى مــن بــدء
الجائحــة ،نحــو 30ألــف أســرة بمبلــغ إجمالــي بلــغ  15مليــون شــيكل بواقــع  700شــيكل لــكل
أســرة .وقدمــت وزارة التنميــة االجتماعيــة مســاعدات ماليــة طارئــة بقيمــة  430ألــف شــيكل
لنحــو  330أســرة .كمــا اســتفادت حوالــي  2,100أســرة مــن تبرعــات منفصلــة عــن الصنــدوق
مــن قبــل مؤسســات القطــاع الخــاص ومتبرعيــن أفــراد .إضافــة إلــى مــا ذكــر أعــاه فــي جانــب
المســاعدات الماديــة ،تــم توزيــع طــرود غذائيــة وصحيــة لنحــو  112ألــف أســرة بقيمــة ماليــة
بلغــت نحــو  30مليــون شــيكل .و تســلمت الحكومــة الفلســطينية مــن البنــك الدولــي منحــة
ماليــة بقيمــة  30مليــون دوالر ،تــم تخصيــص نحــو  14مليــون دوالر منهــا لألســر المحتاجــة
مــن خــال صــرف مبلــغ  700شــيكل لــكل أســرة واســتفاد مــن هــذه المنحــة حوالــي  68ألــف
أســرة .وبذلــك يكــون مجمــوع التبرعــات الماديــة والعينيــة المقدمــة عبــر قنــاة وزارة التنميــة
االجتماعيــة مــن تبرعــات القطــاع الخــاص والمؤسســات األهليــة المحليــة والدوليــة وفاعلــي
الخيــر مــن األفــراد ،حوالــي  93مليــون شــيكل ،اســتفاد منهــا نحــو  230ألــف أســرة .علمــاً أنــه
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وفقــاً لتقديــرات الــوزارة ،فإنهــا ســتحتاج لمبلــغ  190مليــون شــيكل ( 56مليــون دوالر) مــن أجــل
تمويــل كافــة تدخالتهــا الطارئــة خــال ثالثــة أشــهر فقــط اســتجابة لألزمــة الحاليــة .وإضافــة إلــى
مــا تقــدم ،قامــت وزارة العمــل بتوزيــع مبلــغ  8مليــون دوالر (نحــو  28مليــون شــيكل) ممول من
صنــدوق وقفــة عــز علــى  40ألــف عامــل بواقــع  700شــيكل لمــرة واحــدة.

باإلجمــال ،بلــغ حجــم اإلنفــاق الحكومــي المباشــر حتــى نهايــة شــهر آب نحــو  4,668مليــون
شــيكل .تــوزع هــذا اإلنفــاق بواقــع :نحــو  93مليــون تبرعــات تــم توزيعهــا عبــر وزارة التنميــة
االجتماعيــة 28 ،مليــون شــيكل تبرعــات تــم توزيعهــا عبــر وزارة العمــل 1,971 ،مليــون شــيكل
اإلعانــات الدوريــة مــن وزارة التنميــة االجتماعيــة 2,576 ،مليــون شــيكل قيمــة الرواتــب
المسددة .ناهيك عن اإلنفاق الحكومي في مجاالت أخرى غير اغاثية كالنفقات التشغيلية
األخــرى غيــر الرواتــب وتســديد جــزء مــن مديونيتهــا للقطــاع الخــاص والديــن الخارجــي .اســتفاد
مــن هــذه النفقــات قطاعــات واســعة فــي المجتمــع الفلســطيني (ســواء بشــكل مباشــر
ألســر الموظفيــن واألســر المتلقيــة للدعــم ،أو غيــر مباشــر للقطاعــات واألنشــطة االقتصاديــة
التــي تعتمــد علــى إنفــاق الموظفيــن واألســر المتلقيــة للدعــم) .ونســتطيع الجــزم بــأن غالبيــة
الدعــم والمســاعدات المقدمــة لتلــك الشــريحة المجتمعيــة تــم إنفاقهــا وتوجيههــا للســوق
المحلــي نظــراً الرتفــاع الميــل الحــدي لالســتهالك لموظفــي القطــاع العــام ولألســر المتلقيــة
لإلعانــات .وبالتأكيــد فقــد ســاهمت هــذه المبالــغ واإلعانــات الدوريــة ،ولــو بشــكل جزئــي،
فــي تحريــك ميــاه االقتصــاد الراكــدة .كمــا ســاهمت فــي تعزيــز صمــود تلــك األســر وتوفيــر
احتياجاتهــا األساســية ورفــد االقتصــاد بمــوارد ماليــة إضافيــة.
مــن جهــة أخــرى ،ســاهمت إعفــاءات الحكومــة للقطاعــات األكثــر تضــررا والمناطــق المهــددة
بالضــم مــن ضريبــة الدخــل وبعــض الرســوم فــي تخفيــف جــزء مــن األعبــاء الماليــة علــى
القطاعــات المســتهدفة وحمايتهــا مــن االنهيــار .ومــن األمثلــة .إعفــاء عــدد مــن القطاعــات
(الســياحة والنقــل) مــن الرســوم ومــن ضريبــة الدخــل لفتــرات متفاوتــة.

أوال ،مواردها الذاتية
مولــت الحكومــة إنفاقهــا خــال الفتــرة الســابقة عبر عدة مصادر أهمهــاً :
(الجبايــة المحلية)،حيــث بلغــت حوالــي  1,975مليــون شــيكل خــال النصــف األول مــن العــام
الحالــي ( منهــا  1,335مليــون إيــرادات ضريبــة) .ثانيــاً  ،إيــرادات المقاصــة والتــي بلغــت حوالــي
 3,307مليــون شــيكل عــن األشــهر األربعــة األولــى مــن العــام .ثالثــا( ،المنــح والمســاعدات)،
فقــد تلقــت الحكومــة الفلســطينية منــح ومســاعدات مــن قبــل دول عربيــة 6وصديقــة
ومؤسســات دوليــة ســاهمت بشــكل طفيــف فــي وفــاء الحكومــة بجــزء مــن التزاماتهــا ،وتــم
تخصيــص جــزء كبيــر مــن تلــك المســاعدات لدعــم الفئــات المهمشــة والقطاعــات االقتصاديــة
المتضــررة ،وتغطيــة جــزء مــن العجــز الجــاري .وبلغــت القيمــة اإلجماليــة للمســاعدات الخارجيــة
(الماليــة والعينيــة) نحــو  790مليــون شــيكل .رابعــاً ( ،بنــد المتأخــرات) ،حيــث تــم تأجيــل ســداد
جــزء مــن مســتحقات المورديــن األساســيين للمؤسســات الحكوميــة مــن القطــاع الخــاص ،فقد
 .6أظهــرت تقاريــر وزارة الماليــة حصــول الســلطة الفلســطينية علــى قــرض جديــد مــن بنــك قطــر الوطنــي بمبلــغ  252مليــون دوالر ،تــم ســحب  25مليــون دوالر منــه فــي الربــع
األول  ،2020وفــي شــهر آب تــم ســحب  25مليــون دوالر أخــرى.
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بلــغ إجمالــي المتأخــرات حتــى نهايــة النصــف األول مــن العــام  2020حوالــي  6,547مليــون
شــيكل (تراكمــي) ،وهــو مبلــغ ضخــم ال يظهــر فــي ســجالت الديــن العــام .وأشــارت تقاريــر وزارة
الماليــة إلــى ارتفــاع متأخــرات القطــاع الخــاص خــال النصــف األول فقــط مــن العــام الحالــي
بمبلــغ  2,030.8مليــون شــيكل .خامســاً  ،الديــن العــام ارتفــع بنحــو  967.5خــال النصــف األول
مــن العــام الحالــي ،ليصــل إلــى  10,629.5مليــون شــيكل) .وتــوزع هــذا الديــن علــى النحــو
التالــي :الديــن الداخلــي ،نجــد إن هنــاك زيــادة بنســبة  ،13%أي بمبلــغ  712.5مليــون شــيكل
( 350مليــون شــيكل ديــن محلــي قصيــر األجــل 362.5 ،مليــون شــيكل ديــن محلــي طويــل
األجــل) .مــن جهــة أخــرى ،ارتفــع الديــن الخارجــي بمبلــغ  255مليــون شــيكل خــال النصــف
األول مــن العــام الحالــي (معظمهــا  250مليــون طويــل األجــل).

فــي المقابــل ،يمكــن رصــد األثــر الســلبي علــى المورديــن نتيجــة تراجــع المشــتريات الحكوميــة
(النفقــات التشــغيلية والرأســمالية) فــي النصــف األول مــن العــام الحالــي ،حيــث بلغــت296
مليــون شــيكل ،بانخفــاض بلــغ  598مليــون شــيكل مقارنــة مــع نفــس الفتــرة مــن العــام .2019
كمــا طــال التأثيــر الســلبي الســتمرار احتجــاز أمــوال المقاصــة قطــاع الموظفيــن العمومييــن
وأســرهم ،حيــث لــم تســدد الحكومــة حتــى اللحظــة مــا قيمتــه حوالــي  1,600مليــون شــيكل
مــن فاتــورة الرواتــب المســتحقة .وبالطبــع أثــر هــذا التراجــع علــى االقتصــاد الفلســطيني
بشــكل كبيــر مــن خــال انخفــاض اإلنفــاق االســتهالكي لألســر الفلســطينية (للعامليــن فــي
القطــاع العــام والقطاعــات األخــرى).

ثالثاً  :كيف كان يمكن استخدام األدوات بكفاءة أكبر؟

يبقــى التســاؤل قائمــاً ومشــروعاً حــول قــدرة الحكومــة علــى اســتخدام االدوات المتاحــة لهــا
بالكفــاءة المطلوبــة .وهــل اســتنفذت الحكومــة اســتخدام جميــع تلــك االدوات؟ .أي أنهــا
ـا
أغفلــت اســتخدام أدوات وتدابيــر كان باإلمــكان اســتخدامها .وكان يمكــن أن تشــكل عامـ ً
مســاعداً فــي معالجــة التداعيــات المصاحبــة لألزمــة الراهنــة؟ وتُ عد اإلجابة على هذا التســاؤل
مدخــا مهمــا القتــراح جملــة مــن التدخــات و/أو اســتخدام األدوات المتاحــة بطريقــة أكثــر
فاعليــة .وفيمــا يلــي أبــرز تلــك التدابيــر:

•في مجال اإليرادات

المطلــوب ان تقومالحكومــة بالتدخــات المطلوبــة والممكنــة فــي مجــال زيــادة الوعــاء
الضريبــي وشــمول قطاعــات واســعة ضمــن هــذا الوعــاء وانفــاذ القانــون الســاري .ونذكــر فــي
هــذا الســياق األمثلــة التاليــة علــى الفئــات المقصــودة( :المحاميــن ،األطبــاء ،المهندســين،
شــركات توصيــل الطــرود فــي التجــارة االلكترونيــة المحليــة ،أنشــطة بيــع التجزئــة ،ضريبــة
الدخــل علــى الصفقــات العقاريــة ،األنشــطة االقتصاديــة خــارج المناطــق المســماة (أ)) .يذكــر
ان إذ لــم يتــم أي تعديــات علــى قانــون ضريبــة الدخــل منــذ العــام  ،2015ولــم يتــم تحســين
أداء اإلدارات الضريبيــة بهــدف تحســين الجبايــة المحليــة وتوســيع الوعــاء الضريبــي .وربمــا مــن
المبــرر فــي الفتــرة الراهنــة فــرض ضريبــة دخــل أعلــى مرتفعــة نســبياً ومؤقتــة علــى القطاعــات
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التــي لــم تتأثــر مــن األزمــة االقتصاديــة بــل أنهــا انتعشــت وحققــت مســتويات مرتفعــة فــي
المبيعــات واألربــاح.

رغــم الهامــش الضيــق الــذي أتاحــه اتفــاق باريــس االقتصــادي للســلطة الفلســطينية لتعديــل
نســبة القيمــة المضافــة (نقطتيــن مئويتيــن أقــل مــن المفروضــة فــي إســرائيل فــي حالــة
المعامــات بيــن الجانبيــن بينمــا محليــا هنــاك حريــة اكبــر للجانــب الفلســطيني حــول هــذه
النســب محليــا) ،إال أن النســبة الحاليــة تقــل بنقطــة واحــدة ( 16%فــي فلســطين مقابــل
 17%فــي إســرائيل) .وكان يمكــن للحكومــة اســتغالل الهامــش المتــاح لهــا مــن خــال فحــص
تخفيــض ضريبــة القيمــة المضافــة بمقــدار نقطــة مئويــة .فــي نفــس الســياق ،لــم تســتفد
الحكومــة مــن بعــض الصالحيــات المتضمنــة فــي اتفــاق باريــس االقتصــادي والتغيــرات فــي
نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة اإلســرائيلي مثــل التوســع فــي الملــف (الصفــري) واعتمــاد
المعالجــة اإلســرائيلية للملــف (المعفــي) مــن أجــل تحفيــز االقتصــاد وتخفيــف العــبء
الضريبــي علــى المكلفيــن وممارســة سياســة تمييزيــة بفــرض نســبة ضريبــة تبــدأ مــن الصفــر
ـوال للمســتويات الحاليــة للضريبــة علــى المنتجــات
علــى الســلع األساســية وتتــدرج فيهــا وصـ ً
الكماليــة .ويمكــن تعويــض جــزء مــن التراجــع فــي اإليــرادات ،الناجــم عــن تخفيــض ضريبــة
القيمــة المضافــة علــى بعــض الســلع األساســية والقطاعــات االقتصاديــة ،مــن خــال زيــادة
نســبة الضريبــة علــى الســلع الكماليــة.

كمــا لــم تتخــذ الحكومــة التدابيــر الواجبــة فــي مجــال إعــادة هيكلــة ملــف ضريبــة األمــاك،
حيــث ال يوجــد لدينــا قانــون فلســطيني عصــري للتعامــل مــع هــذا الملــف فيمــا يتعلــق بتعديــل
أنظمــة وعائهــا الضريبــي ومعدالتهــا ،وكان يمكــن أن يســهم هــذا التدخــل فــي رفــد الخزينــة
العامــة وموازنــات الهيئــات المحليــة بمــوارد ماليــة إضافيــة .تجــدر اإلشــارة إلــى أن أكثــر مــن
 80%مــن الهيئــات المحليــة فــي األراضــي الفلســطينية غيــر مشــمولة فــي نظــام ضريبــة
األمــاك 107( ،هيئــات محليــة فقــط هــي الخاضعــة مــن أصــل  480هيئــة) .وبالتالــي ال تقــوم
هــذه الهيئــات بتحصيــل ضريبــة األمــاك.

مــن المؤكــد أن الحكومــة الفلســطينية بذلــت جهــوداً كبيــرة لمعالجــة ملــف أمــوال المقاصــة
المحتجــزة .وال بــد بالتالــي مــن بــذل جهــود إضافيــة والتفكيــر خــارج الصنــدوق للتوصــل إلــى
حلــول غيــر تقليديــة وجذريــة لهــذه األزمــة المتجــددة .أبــرز المقترحــات المطروحــة البحــث عــن
وســيط (دولــة عربيــة أو صديقــة أو مؤسســة دوليــة) لتقــوم بــدور الوســيط مــن أجــل فــك
األمــوال المحتجــزة لــدى الجانــب اإلســرائيلي .وبالتــوازي مــع هــذه الخطــوة يمكــن التوصــل
إلــى حــل وســط ،يحافــظ الفلســطينيون علــى موقفهــم السياســي القاضــي بوقــف التنســيق
مــع الجانــب اإلســرائيلي ،ويســاهم فــي إيجــاد حــل جزئــي لموضــوع المقاصــة .ويتمثــل هــذا
الحــل باســتيفاء الحكومــة الفلســطينية لدفعــات ماليــة علــى حســاب المقاصــة الكليــة .ويمكــن
أن تصــل الدفعــة الشــهرية إلــى  500مليــون شــيكل .وبذلــك تتمكــن الحكومــة مــن تمويــل
إنفاقهــا ومعالجــة األزمــة الراهنــة ولــو جزئيــاً .
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فــي ملــف المقاصــة أيضــاً  ،يمكــن القيــام بخطــوات مهمــة تتمثــل فــي تفكيــك وخلخلــة بنــود
أمــوال المقاصــة وبمــا يحقــق منافــع كبيــرة للموازنــة الفلســطينية ســواء مــن خــال الحــد مــن
التســرب المالــي الــذي يفـ َـوت علــى الفلســطينيين مــوارد ماليــة كبيــرة بســبب آليــة إدارة ملــف
المقاصــة ،أو مــن خــال تخفيــض الــوزن النســبي للمقاصــة فــي اإليــرادات العامــة .وبالتدقيــق
بشــكل أعمــق فــي مكونــات وبنــود أمــوال المقاصــة ،نجــد أنهــا تتشــكل مــن ثالثــة عناصــر
رئيســية :ضريبــة القيمــة المضافــة وتشــكل  ،25%الرســوم الجمركيــة وتشــكل  ،45%الضرائــب
علــى المحروقــات  .30%هــذا التفكيــك لبنــد إيــرادات المقاصــة مهــم فــي التعامــل مــع هــذا
الملــف لجهــة التفــاوض علــى إعــادة تشــكيل مركباتــه ووزنهــا النســبي واقتــراح مــا يلــزم
لتحســين الموقــف الفلســطيني فــي التعامــل مــع هــذا الملــف.

وهنــا يمكــن القــول بــأن الــوزن النســبي الكبيــر ( )65%إليــرادات المقاصــة فــي إجمالــي اإليــرادات
يشــكل عامــل ضغــط كبيــر علــى صانــع القــرار الفلســطيني ويزيــد مــن احتماليــة إســاءة اســتخدام
هــذا الملــف مــن قبــل الجانــب اإلســرائيلي كوســيلة ضغــط اقتصاديــة علــى الفلســطينيين
لتحقيــق تنــازالت ومرونــة سياســية .أولــى الخطــوات المهمــة والمطلوبــة هــي تخفيــض
األهميــة النســبية للمقاصــة فــي إجمالــي اإليــرادات .فــإذا علمنــا أن الضرائــب علــى المحروقــات
(القيمــة المضافــة وضريبــة البلــو) تشــكل مــا نســبته  30%مــن أمــوال المقاصــة ،فــإن اســتثناءها
مــن المقاصــة ســيؤدي إلــى تخفيــض فــوري فــي الــوزن النســبي للمقاصــة لتصبــح 45%
تقريبــاً .ويتطلــب ذلــك بالضــرورة تكثيــف الضغــوط علــى إســرائيل الحتســاب مشــتريات الجانــب
الفلســطيني مــن المحروقــات بأســعار التكلفــة (دون ضريبتــي البلــو والقيمــة المضافــة) .وتجــدر
اإلشــارة أيضــاً إلــى أن إســرائيل تقــوم باقتطــاع عمولــة  3%علــى جميــع بنــود أمــوال المقاصــة
(ومــن ضمنهــا المحروقــات) .ومــن شــأن اســتثناء المحروقــات أن يوفــر مــا قيمتــه ( 30%حوالــي
 24مليــون دوالر ســنوياً) مــن قيمــة االقتطاعــات اإلســرائيلية علــى المقاصــة التــي تصــل ألكثــر
مــن  70مليــون دوالر ســنوياً.

التدخــل اآلخــر المهــم فــي موضــوع المقاصــة ،يتعلــق ببنــود القيمــة المضافــة والجمــارك .إذ
يمكــن اقتــراح (عــن طريــق وســيط أوروبــي أو الرباعيــة الدوليــة) إدخــال آليــات وبرامــج جمركيــة
محوســبة تعتمــد التكنولوجيــا الحديثــة فــي رصــد الحركــة التجاريــة بيــن الجانبيــن ،وبحيــث يتــم
انجــاز عمليــة التخليــص فــي المناطــق الفلســطينية ( )Bondedعلــى الــواردات الفلســطينية
المباشــرة مــن العالــم الخارجــي .ومــن شــأن هــذا اإلجــراء أن يحــد مــن التســرب المالــي الناجــم
عــن عمليــات التهريــب للمناطــق الفلســطينية ،واالســتيراد مــن قبــل تجــار إســرائيليين لصالــح
نظرائهــم الفلســطينيين.
لــم تتعامــل دوائــر الضريبــة بالكفــاءة المطلوبــة فــي ملــف الســلفيات الضريبيــة مــن القطــاع
الخــاص ،حيــث لــم تُ لــزم المنشــآت بتســديد ســلفيات ضريبيــة عــن العــام الحالــي ،وخصوصــا فــي

 .7الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،إحصاءات التجارة الخارجية.
 .8الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،إحصاءات التجارة الخارجية.
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القطاعــات التــي لــم تتأثــر ســلبا بــل علــى العكــس اســتفادت كاألنشــطة التجاريــة والصناعية في
مجــال صناعــة وتجــارة المــواد الغذائيــة والمعــدات الطبيــة والمنظفــات والمــواد الكيماويــة،
حيــث ازداد الطلــب علــى منتجاتهــا وتــم اســتثنائها مــن اإلغــاق الكلــي أو الجزئــي .وهــذا يطــرح
أهميــة تعزيــز نظــام الجبايــة بالربــط المباشــر بيــن ســجالت وزارة االقتصــاد ووزارة الماليــة ورصــد
النشــاط االقتصــادي.

تشــير العديــد مــن األدبيــات إلــى التأثيــر االيجابــي لتســوية األراضــي مــن حيــث زيــادة فــرص
الحصــول علــى االئتمــان المصرفــي ،وزيــادة االســتثمار فــي األراضــي ،وارتفــاع قيمــة األراضــي
وزيــادة إنتاجيتهــا إضافــة إلــى مــا توفــره تســوية األراضــي مــن مــوارد ماليــة للحكومــة المركزيــة
والهيئــات المحليــة .7وتبــدو وتيــرة االنجــاز فــي مشــروع تســوية األراضــي الــذي انطلــق فــي
العــام  2016بطيئــة بشــكل ملحــوظ .إذ يســتهدف المشــروع  188هيئــة محليــة بمســاحة
إجماليــة تبلــغ  2,506.5كــم مربــع ،فــي حيــن بلغــت مســاحة األراضــي التــي تمــت عليهــا أعمــال
التســوية حوالــي  100كــم مربــع ،أو مــا نســبته  3%مــن المســتهدف ،حتــى نهايــة النصــف
األول .2018
بمــا يتعلــق بالتهريــب والتهــرب الضريبــي والتســرب المالــي .فــإن ذلــك يتطلــب دراســة حلــول
ذكيــة لتفعيــل الرقابــة الناجعــة واتمتــة اإلجــراءات بيــن األجهــزة الرقابيــة المتنوعــة و توظيــف
عــدد أكبــر مــن الموظفيــن فــي دوائــر الضريبــة وجهــاز الضابطــة الجمركيــة وتعزيــز العمــل
التكاملــي والتنســيق بيــن الدوائــر واألجهــزة المعنيــة .وفــي جانــب التهــرب الضريبــي ،والــذي
تقــدره الدراســات بيــن  30%إلــى  40%مــن اإليــرادات الضريبيــة ،8فــإن الحكومــة لــم تعــط هــذا
الموضــوع حقــه فــي عــاج المســببات وإيجــاد الحلــول للحــد مــن هــذه الظاهــرة .وفــي ســياق
متصــل ،لــم يطــرأ تقــدم فــي ملــف التســرب المالــي ،وظلــت المطالبــات الفلســطينية فــي هــذا
الملــف حبيســة األدراج.

•في مجال النفقات

فــي مجــال ترشــيد اإلنفــاق ،تــدل البيانــات علــى تراجــع مســتوى اإلنفــاق العــام فــي الموازنــة
العامــة .لكــن هــذا التراجــع يعــود بشــكل رئيســي إلــى شــح المــوارد الماليــة وليــس نتيجــة إلــى
سياســة حكوميــة مقصــودة باتجــاه التقشــف فــي اإلنفــاق .وكان حــري بالحكومــة البــدء
بإجــراءات التقشــف وترشــيد اإلنفــاق فــي ظــل األزمــة الماليــة العاصفــة التــي تواجههــا.
دراســات وتقاريــر عديــدة قدمــت مقترحــات يمكــن أن تشــكل أساســاً ألي سياســة حكوميــة
تتعلــق بترشــيد اإلنفــاق وإحــداث تغييــر هيكلــي فــي أولويــات الصــرف .يمكــن إجمــال أهــم
المقترحــات بالنقــاط التاليــة:
−إعــادة هيكلــة قطــاع الموظفيــن العمومييــن باتجــاه تخفيض نســب بعض العــاوات لكافة
المناصــب والوظائــف االمتيــازات الوظيفيــة ألصحــاب المناصــب العليــا فــي القطاعيــن
المدنــي واألمنــي .إضافــة إلــى مراجعــة الهيــاكل اإلداريــة فــي مراكــز المســؤولية والتأكــد

 .10الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،إحصاءات التجارة الخارجية.
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مــن التــزام تلــك المراكــز بهــا ،ســواء مــن حيــث أعــداد الموظفيــن ووجودهــم علــى رأس
عملهــم ،أو مــن حيــث االلتــزام بالوصــف الوظيفــي والتراتبيــة اإلداريــة فــي كل مركــز
مســؤولية .ووقــف العمــل بسياســة العقــود المؤقتــة والمستشــارين عبــر تفعيــل آليــة
تدويــر الموظفيــن بيــن مراكــز المســؤولية المختلفــة لســد النقــص وزيــادة اإلنتاجيــة
واالســتفادة مــن الخبــرات والكفــاءات غيــر المســتغلة او شــراء الخدمــة مــن القطــاع الخــاص.

−رغــم التراجــع القســري الــذي طــرأ علــى بنــد النفقــات التشــغيلية (غيــر الرواتــب) نتيجــة لتأثــر
بنــود اإليــرادات العامــة المختلفــة ،إال أن المطلــوب سياســة ممنهجــة ومقصــودة لضبــط
اإلنفــاق فــي هــذا البنــد إلــى الحــد األدنــى ،خصوصــا إذا مــا علمنــا أن مكونــات النفقــات
التشــغيلية تشــمل بــدالت الســفر فــي مهمــات رســمية والتنقــل والســكن للموظفيــن
ومصاريــف الضيافــة والخدمــات العامــة وغيرهــا.
−اتخــاذ تدابيــر إضافيــة عاجلــة فــي ملــف التحويــات الطبية للمشــافي اإلســرائيلية تركز على
الجوانــب اإلداريــة المتعلقــة بــأداء وصالحيــات الجهــات المســؤولة وتعزيــز معاييــر الحوكمة
فــي هــذا الملــف ،والجوانــب الماليــة عبــر تدقيــق الفواتيــر والتحقــق مــن اســتحقاقها وهــذا
مرتبــط بمســاندة الجهــات الفنيــة للتحقــق مــن دواعــي بعــض وســائل العــاج والتشــخيص
التــي يســاء اســتخدامها مــن قبــل المشــافي اإلســرائيلية ،وضــرورة وجــود نظــام محوســب
لمطابقــة التشــخيص مــع دواعــي التحويــل مــع التأكيــد علــى ضــرورة تقليــل التحويــات
إلــى ادنــى المســتويات تشــجيعا لالســتثمار فــي هــذا القطــاع فلســطينيا.

ملــف صافــي اإلقــراض فــي الموازنــة العامــة ،هــو أحــد الملفــات القديمــة الــذي ظهــر بعــد
العــام  .2002وتــم اســتحداث هــذا المصطلــح للداللــة علــى المبالــغ التــي تخصمهــا إســرائيل
مــن إيــرادات المقاصــة لتســوية الديــون المســتحقة لشــركات الكهربــاء والميــاه اإلســرائيلية
علــى البلديــات الفلســطينية .ويدخــل تحــت هــذا البنــد أيضــاً مــا تدفعــه الخزينــة الفلســطينية
لتســديد ثمــن المحروقــات المــوردة لشــركة الكهربــاء فــي غــزة وفقــاً لترتيبــات موقعــة بيــن
الســلطة وشــركة الكهربــاء فــي غــزة ونتيجــة لضعــف مســتوى جبايــة أثمــان الكهربــاء مــن قبــل
الشــركة .تشــكل أثمــان الكهربــاء والميــاه  87%مــن بنــد صافــي اإلقــراض ،9إضافــة إلــى فاتــورة
التحويــات الطبيــة للمشــافي اإلســرائيلية .ورغــم التطــورات اإليجابيــة المهمــة التــي طــرأت
فــي هــذا الملــف ،ورغــم أن موازنــة الطــوارئ أوردت تقديــرات مخفضــة لهــذا البنــد ،حيــث
قدرتــه بمبلــغ  900مليــون شــيكل بعــد أن أنفقــت الحكومــة  1138.3مليــون شــيكل فــي
العــام الســابق ،إال أن تدابيــر إضافيــة وممكنــة ال زالــت غيــر مســتغلة حتــى اللحظــة .وفيمــا
يلــي أبــرز التدخــات الممكنــة وغيــر المســتغلة:
−اســتكمال إجــراءات إصــاح قطاعــي الكهربــاء والميــاه علــى المســتوى المؤسســي،
وتنظيــم العالقــة بيــن الجهــات اإلشــرافية والتنفيذيــة فــي تلــك القطاعــات .وتوجيــه
المــوارد الماليــة لتحســين شــبكات الكهربــاء والميــاه لتخفيــض الفاقــد الفنــي.
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−التوســع فــي تركيــب عــدادات الدفــع المســبق لخدمــات الكهربــاء والميــاه ،لضمان تحســين
أداء شــركات التوزيــع والبلديــات فــي التحصيــل .مــع اتخــاذ إجــراءات تضمــن حقــوق األســر
الفقيــرة وغيــر القــادرة علــى الدفــع فــي الوصــول إلــى هــذه الخدمــات ،وذلــك مــن خــال
ســقف اســتهالك معفــي ضمــن الحــدود المقــرة مــن المؤسســات المختصــة ،وذلــك
لضمــان عــدم إســاءة اســتغالل هــذه اإلعفــاءات مــن قبــل بعــض الميســورين مــن األفــراد
والمنشــآت الخاصــة .ويغطــى ســقف االســتهالك المعفــي مــن موازنــة الســلطة مباشــرة
للجهــات المحليــة المــزودة للخدمــات .ويمكــن االســتفادة بهــذا الشــأن مــن قاعــدة بيانــات
وزارة التنميــة االجتماعيــة لالســتدالل علــى الفئــات المســتحقة للدعــم واإلعفــاء.

−البــدء الفــوري فــي اســتيفاء أثمــان الكهربــاء المســتهلكة مــن قبــل المنشــآت التجاريــة
والصناعيــة المقامــة فــي المخيمــات علــى أســاس أن قــرار اإلعفــاء (الصــادر عــن الرئيــس
الراحــل ياســر عرفــات) يســتهدف االســتهالك المنزلــي وليــس التجــاري أو الصناعــي .وتشــير
بعــض التقديــرات إلــى أن االســتهالك التجــاري والصناعــي للكهربــاء داخــل المخيمــات
يشــكل نحــو  30%مــن إجمالــي اســتهالك المخيمــات .ومــن المتوقــع أن تقابــل هكــذا
خطــوة مــن قبــل الحكومــة وشــركات التوزيــع بترحيــب وتشــجيع مــن قبــل المواطنيــن
وقاطنــي المخيمــات علــى وجــه الخصــوص.
−تشــديد اإلجــراءات العقابيــة بحــق المخالفيــن للقانــون بشــأن اســتهالك الكهربــاء والميــاه
بطــرق غيــر قانونيــة .وهــذا مــا يســمى بالفاقــد غيــر الفنــي.

−البــدء بإجــراءات تركيــب خاليــا شمســية فــوق أســطح المنــازل والمرافــق العامــة لتقليــل
فاتــورة الكهربــاء .ومطلــوب مــن ســلطة الطاقــة فــي هــذا المجــال تبســيط اإلجــراءات
اإلداريــة واســتصدار التصاريــح الالزمــة.

−التوعيــة حــول الحوافــز ضريبيــة للمنشــآت التــي تنتهــج نظــم الطاقــة النظيفــة ،الطاقــة
البديلــة ،كفــاءة االســتخدام وغيرهــا فــي هــذا المجــال.

فــي مجــال الحوكمــة وتعزيــز بيئــة الشــفافية ،ال يــزال عــدد مــن المؤسســات الحكوميــة قاصــرة
عــن توفيــر الظــروف المســاندة مــن خــال ضعــف جــودة وضوابــط قاعــدة البيانــات المصنفــة
والتفصيليــة فــي المؤسســات الحكوميــة ،والتــي مــن شــأنها تعزيــز بيئــة المســاءلة والشــفافية
واإلفصــاح عــن المعلومــات وحــق الوصــول إليهــا (وهــي أحــد التحديــات التــي واجهــت فريــق
البحــث فــي الحصــول علــى البيانــات المطلوبــة) .ونتحــدث هنــا علــى وجــه الخصــوص عــن
حجــم اإليــرادات المحليــة التــي جبتهــا الحكومــة وقيمــة التبرعــات والمنــح الماديــة والعينيــة
المقدمــة مــن الــدول والمؤسســات الدوليــة .والحقــاً آليــات صــرف هــذه المــوارد الماليــة.

 .10الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،إحصاءات التجارة الخارجية.
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•في مجال تغطية العجز

يتضــح مــن بيانــات الماليــة العامــة أن موازنــة الســلطة الفلســطينية تعانــي عجــزا مزمنــاً وأن
الطريقــة التقليديــة التــي انتهجتهــا الســلطة طيلــة الفتــرة الماضيــة تمثلــت باالعتمــاد علــى
المســاعدات الخارجيــة الموجهــة للموازنــة ،واالقتــراض الداخلــي مــن البنــوك العاملــة فــي
فلســطين ،وتأجيــل مدفوعــات القطــاع الخــاص المــزود الرئيســي للســلع والخدمــات لقطــاع
الحكومــة .ويبــدو أن خيــارات الســلطة محــدودة جــداً إليجــاد مصــادر أخــرى بديلــة أو مســاعدة
لتمويــل هــذا العجــز.

علــى ارض الواقــع ،تشــير البيانــات الفعليــة إلــى أن الحكومــة الفلســطينية حصلــت فــي الربــع
األول مــن عــام  2020علــى دعــم مــن الســعودية وقطــر بمــا مجموعــه  111مليــون شــيكل،
وكذلــك علــى مبلــغ  136مليــون شــيكل مــن الــدول المانحــة عــن طريــق البنــك الدولــي،
ليصــل المجمــوع إلــى  247مليــون شــيكل .10يشــير شــكل رقــم  1إلــى مــدى واتجــاه انخفــاض
الدعــم الخارجــي مــن المؤسســات الدوليــة والــدول المانحــة فــي العــام  2020مقارنــة مــع
الســنوات الماضيــة ،مــع مالحظــة تراجــع قــدرة الــدول األخــرى باالســتمرار فــي دعــم الموازنــة
الفلســطينية خاصــة أن هــذه الجائحــة قــد أثــرت علــى دول العالــم كافــة.
شكل رقم  :1اتجاهات الدعم الخارجي للموازنة خالل الفترة (الربع األول  2015-الربع األول )2020

الرجاء إرسال رسمة الجرافيك بجودة أعلى لتبديلها

48

خطة التعافي لالقتصاد الفلسطيني
في مواجهـة تحديــات جائحــة كورونــا

بشــكل عــام ،لــم يكــن هنــاك اســتجابة مــن قبــل الــدول العربيــة لمطالبــات الســلطة المتكــررة
حــول توفيــر شــبكة أمــان عربيــة لتعزيــز صمــود الفلســطينيين (حكومــة وشــعباً ) فــي وجــه
المخططــات اإلســرائيلية الراميــة إلضعــاف قــدرة الفلســطينيين علــى الصمــود فــي مواجهــة
االبتــزازات اإلســرائيلية .وربمــا يرجــع ضعــف (أو غيــاب) االســتجابة العربيــة لعوامــل عديــدة
أهمهــا تركيــز اهتمــام غالبيــة الــدول علــى شــؤونهم الداخليــة مــن حيــث مواجهــة جائحــة
كورونــا أو أزمــات سياســية داخليــة أو لالنخفــاض الملحــوظ فــي أســعار النفــط خصوصــاً للــدول
الخليجيــة .ولكــن يظــل دعــم الــدول العربيــة فــي الجانــب المالــي مصــدراً مهمــا لتغطيــة عجــز
الموازنــة وينبغــي بــذل جهــد دبلوماســي أكبــر لتفعيــل شــبكة أمــان عربيــة وفــق مقــررات
القمــم العربيــة المتعاقبــة.

أمــا مــا يتعلــق ببنــد المتأخــرات ،فتشــير البيانــات إلــى أن  67%مــن إجمالــي المتأخــرات هــي
مســتحقات للقطــاع الخــاص المــزود الرئيســي للحكومــة ،ســواء لألمــور اللوجســتية التشــغيلية
أو لتنفيــذ المشــاريع التطويريــة .وإذا أضفنــا المرتجعــات الضريبيــة المســتحقة للقطــاع الخــاص،
فــإن حصــة القطــاع الخــاص اإلجماليــة ســترتفع لتصــل إلــى  ،72%أو مــا قيمتــه حوالــي 3.5
مليــار شــيكل .والحقيقــة هــذا مبلــغ ضخــم ويحــدث أزمــة ســيولة كبيــرة للقطــاع الخــاص ،كمــا
ـوال أساســياً للقطــاع الخــاص.
يدخلــه فــي إشــكاليات كبيــرة مــع القطــاع المصرفــي باعتبــاره ممـ ً
وأمــام هــذه المقيــدات ،فــإن الحكومــة مطالبــة بتســريع وتيــرة ســداد مســتحقات القطــاع
الخــاص مــن حقوقهــا عــن التوريــد ومرتجعاتهــا الضريبيــة .والممكــن الوحيــد أمــام الحكومــة
هــو إتبــاع سياســة تأجيــل انتقائــي لبعــض المدفوعــات غيــر الطارئــة للمورديــن ولصنــدوق
التقاعــد ،وبمــا ال يتعــارض مــع توجــه الحكومــة لتخفيــض بنــد المتأخــرات ودعــم مؤسســات
القطــاع الخــاص (مــزودي الســلع والخدمــات).

نخلــص بالقــول بــأن حجــم األضــرار والتراجــع فــي المؤشــرات الكليــة لالقتصــاد الفلســطيني
كانــت كبيــرة ،وطالــت قطاعــات وفئــات مجتمعيــة كثيــرة وفقــاً للعديــد مــن الدراســات
والتقاريــر .ويمكــن االســتنتاج بــأن الحكومــة الفلســطينية اتخــذت عــددا مــن التدابيــر المؤثــرة
فــي العديــد مــن المجــاالت وفــي مجــال الماليــة العامــة ،ســواء عبــر التوســع فــي اإلنفــاق
ودعــم عــدد مــن القطاعــات والفئــات والمناطــق المتضــررة والمهــددة بالمصــادرة ،أو توفيــر
اإليــرادات الالزمــة لهــذا التوســع .ورغــم أهميــة وتأثيــر التدابيــر الحكوميــة المتخــذة فــي
التخفيــف مــن األضــرار المصاحبــة لألزمــات الصحيــة والسياســية واحتجــاز أمــوال المقاصــة ،إال
أنهــا لــم تعــوض إال جــزءاً محــدوداً مــن الخســائر واألضــرار المتحققــة علــى أرض الواقــع .كمــا أن
الحكومــة لــم تســتفد مــن أدوات كثيــرة متاحــة لهــا فــي مجــال الماليــة العامــة نظــرا للمقيــدات
اإلســرائيلية المفروضــة علــى االقتصــاد الفلســطيني دور كبيــر فــي محدوديــة التحكــم والتأثيــر
فــي معالجــة األزمــة،
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•السياسة النقدية

ال شــك بــأن أزمــة فيــروس كورونــا المســتمرة قــد أثــرت علــى كل القطاعــات االقتصاديــة فــي
تقريبــا .ولكــن اختلفــت شــدة هــذه التأثيــرات مــن قطــاع إلــى قطــاع،
مختلــف دول العالــم
ً
وكانــت القطاعــات األكثــر تضــررا هــي قطــاع الترفيــه والســفر والســياحة وقطــاع النقــل
والمواصــات ،بينمــا كانــت قطاعــات االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات وتجــارة التجزئــة
وخدمــات الكهربــاء والمــاء هــي األقــل ضــرراً  .حيــث يتأثــر كل قطــاع بطريقــة مختلفــة ويواجــه
حاليــا يواجــه تحديــات
تحدياتــه الفريــدة .أمــا بالنســبة إلــى قطــاع الخدمــات الماليــة ،فانــه ً
علــى جبهــات متعــددة وذلــك لســببين :األول شــأن القطــاع المالــي مثــل القطاعــات األخــرى
مــن حيــث االلتــزام بشــرط التباعــد االجتماعــي أثنــاء العمــل ،ممــا يتطلــب تواجــد عــدد قليــل
مــن المعتمديــن والمراجعيــن فــي فــروع البنــوك ومؤسســات الخدمــات الماليــة ،ممــا يضــع
إضافيــا علــى الخدمــات االلكترونيــة ..أمــا الســبب الثانــي فهــو أن قطــاع الخدمــات
ضغطــا
ً
ً
الماليــة خاصــة البنــوك مــا هــي إال مؤسســات إيــداع لألمــوال ووســاطة ماليــة ،بمعنــى أنهــا
تتلقــى وتســتقطب األمــوال مــن المودعيــن ومــن ثــم تتولــى إعــادة توظيفهــا واســتثمارها
وفــق حــدود األمــان والســيولة التــي يجــب توافرهــا ،ســاعية مــن وراء ذلــك إلــى تحقيــق أربــاح
لمســاهميها.
عندمــا يقــوم البنــك بقبــول الودائــع بأنواعهــا المختلفــة ،كالودائــع الجاريــة والودائــع ألجــل،
ويقــوم بعــد ذلــك بمنــح القــروض وتمويــل التجــارة الخارجيــة مثــل عمليــات االســتيراد والتصديــر،
إضافــة إلــى القيــام بعمليــات التحويــات الماليــة للعالــم الخارجــي ،فهــو بذلــك يتأثــر ويؤثــر فــي
كافــة القطاعــات اإلنتاجيــة .بمعنــى أن أي تأثــر ســواء ألداء القطاعــات اإلنتاجيــة أو ســلوك
األفــراد المودعيــن ،ســيتم مالحظــة نتائجــه فــي القطــاع المصرفــي .لهــذا حرصــت العديــد مــن
حكومــات الــدول علــى االهتمــام بالقطــاع المصرفــي وإدارتــه بشــكل فعــال مــن خــال تبديــد
المخــاوف أو طلــب تدابيــر خاصــة تضمــن طمأنــة المودعيــن علــى أموالهــم .وبســبب اســتمرار
هــذه الوبــاء فقــد العديــد مــن األفــراد المودعيــن وظائفهــم ،وبــدأ دخلهــم الشــهري يتالشــى،
خوفــا مــن تعثــر البنــوك إلــى ســحب الودائــع .انطبــق هــذا أيضــا علــى بعــض
كذلــك عمــد البعــض ً
الشــركات التــي انخفضــت إيراداتهــا بشــكل كبيــر وحتــى أن إيرادات بعض الشــركات في قطاعات
معينــة قــد نضبــت تمامــا .بالتالــي ،أثــرت هــذه الظــروف علــى قــدرة القطــاع المصرفــي علــى
تلبيــة حاجــات المودعيــن والمقترضيــن وخلقــت تحديــات فــي مختلــف دول العالــم.
مــن المالحــظ علــى الرغــم مــن انتشــار كــم كبيــر مــن فــروع البنــوك التجاريــة فــي كل دولــة،
إال أنــه ال يوجــد ســوى بنــك مركــزي واحــد فــي كل بلــد .تتركــز أعمــال البنــك المركــزي فــي
ممارســة مهــام الرقابــة علــى أداء البنــوك والتأكــد مــن ســامة تعامالتهــا المصرفيــة .إضافــة
إلــى المهــام األخــرى المنوطــة بــه ،التــي مــن بيــن أبرزهــا التحكــم فــي حجــم المعــروض النقــدي،
وســك العملــة وإصــدار وطباعــة النقــود.

فــي فلســطين تقــوم ســلطة النقــد الفلســطينية بمهــام البنــك المركــزي باســتثناء صالحيــة
إصــدار عملــة وطنيــة وبالتالــي محدوديــة دورهــا فــي التحكــم فــي حجــم الكتلــة النقديــة
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المتداولــة فــي االقتصــاد مــن خــال العديــد مــن السياســات واألدوات النقديــة التقليدية التي
عــادة مــا تتــاح لباقــي البنــوك المركزيــة .وتُ ركــز ســلطة النقــد علــى رســم وتنفيــذ السياســات
والتعليمــات الهادفــة لضمــان ســامة واســتقرار القطــاع المصرفــي وتحفيــز نمــو االقتصــاد
المحلــي بشــكل متــوازن.

وتتخــذ البنــوك المركزيــة سياســاتها بهــدف المحافظــة علــى اســتقرار األســعار وتــوازن ســوق
العمــل ،حيــث تســتخدم أدوات السياســة النقديــة التــي تتناســب مــع تركيبــة االقتصــاد
المحلــي .إحــدى األدوات هــي تخفيــض ســعر الفائــدة ،وتخفيــض االحتياطــات اإللزاميــة
لــدى المصــارف؛ ممــا يوفــر لهــا المزيــد مــن الســيولة .فــي الواليــات المتحــدة ،اتخــذ مجلــس
االحتيــاط الفدرالــي فــي  16آذار الجــاري قــرارا بخفــض ســعر الفائــدة بيــن (صفــر و،)0.25%
كمــا حــدث فــي بريطانيــا ،التــي خفضــت ســعر الفائــدة ليصــل إلــى  .0.25%كذلــك فعلــت دول
الخليــج ،التــي تراوحــت قــرارات بنوكهــا المركزيــة بتخفيــض ســعر الفائــدة بيــن  0.75و1.5%
تقريبــا .أمــا األداة الثالثــة التــي عــادة تتبعهــا البنــوك المركزيــة فــي إدارة األزمــات االقتصاديــة
فتتمثــل فــي ضــخ ســيولة كبيــرة فــي االقتصــاد مــن خــال برامــج إعــادة شــراء األصــول الماليــة
الورقيــة (تحديــدا الســندات وأذونــات الخزينــة التــي أصدرتهــا الــدول ســابقا) والتــي تُ عــرف ب
«برامــج التيســير الكمــي» .واللجــوء إلــى هــذا اإلجــراء يتطلــب وجــود احتياطــي نقــدي كبيــر
لــدى البنــوك المركزيــة تســتطيع اســتخدامها فــي تنفيــذ هــذه البرامــج.
إجمــاال ،عندمــا تكــون الحالــة االقتصاديــة تعبــر عــن حالــة ركــود فــي األســواق ،فيجــب أن تتبنــى
السياســة االقتصاديــة أدوات تُ حفــز الطلــب علــى الســلع والخدمــات بغــرض االســتهالك أو
االســتثمار ،للخــروج مــن الركــود والوصــول إلــى الــرواج .مــن األمثلــة علــى هــذه اإلجــراءات
التحفيزيــة ،اعتمــد االحتياطــي الفيدرالــي األميركــي والمركــزي اليابانــي والمركــزي األوروبــي
وبنــك إنجلتــرا المركــزي خفــض ســعر الفائــدة وتنفيــذ برنامــج تيســير نقــدي كمــي ،مــع تطويــر
التواصــل مــع األســواق باإلعــان عــن اتجاهــات السياســة النقديــة .وقــام البنــك المركــزي
األوروبــي بتنفيــذ برنامــج اإلقــراض منخفــض التكلفــة وطويــل األجــل .وضـ ّـخ البنــك المركــزي
الصينــي خــال أول ثالثــة أشــهر العــام  2020ســيولة بمقــدار  178مليــار دوالر .وقــدم
تســهيالت ائتمانيــة للشــركات المتضــررة مــن كورونــا تقــدر بحوالــي  42مليــار دوالر .
فــي المحصلــة ،يعمــل كل بنــك مركــزي حســب اإلمكانيــات واألدوات المتاحــة فــي الدولــة.
ويبقــى المحــور األهــم هــو اختيــار األدوات المناســبة ،وقــدرة وفعاليــة هــذه االدوات علــى
التأثيــر علــى االقتصــاد العــام واســتقراره.

•أبرز بيانات النظام المصرفي في فلسطين

يتكــون القطــاع المصرفــي الفلســطيني مــن  14مصرفــاً ومــا مجموعــه  219فرعــاً و118
مكتبــاً فــي مختلــف مناطــق الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة .البنــوك المحليــة الفلســطينية
العاملــة هــي  7بنــوك ،كذلــك أيضــا تعمــل 7بنــوك عربيــة .ضمــن هــذه البنــوك العاملــة ،هنــاك
مصرفــا مــن إجمالــي تلــك البنــوك هــي بنــوك تجاريــة ،والباقــي  3بنــوك تعمــل ضمــن
ً
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النظــام اإلســامي .بالتتبــع لنمــو القطــاع المصرفــي الفلســطيني علــى مــدار عشــرين عامــا،
تشــير بيانــات الباحثيــن بنــاء علــى تقاريــر ســلطة النقــد إلــى وجــود نمــو فــي القطــاع المصرفــي
الفلســطيني .علــى ســبيل المثــال ،بلغــت قيمــة القــروض فــي عــام  2000حوالــي  1.26مليــار
دوالر ،بينمــا فــي عــام  2020أصبحــت حوالــي  9.21مليــار دوالر .تشــكل قــروض القطــاع
الخــاص  82%مــن إجمالــي القــروض ،بينمــا تشــكل القــروض الحكوميــة  .18%جانــب آخــر مــن
جوانــب نمــو القطــاع المصرفــي هــو قيمــة االســتثمارات المصرفيــة التــي تضاعفــت خــال
نفــس الفتــرة.

إجمــاال ،بلغــت قيمــة إجمالــي موجــودات القطــاع المصرفــي حوالــي  4.6مليــار دوالر فــي
عــام  ،2000بينمــا أصبحــت حوالــي  18مليــار دوالر فــي عــام  .2020وهــذه الزيــادة فــي قيمــة
األصــول تتوافــق مــع زيــادة فــي قيمــة الخصــوم المصرفيــة الممثلــة فــي الودائــع .فقــد بلغــت
قيمــة الودائــع حوالــي  3.47مليــار دوالر فــي عــام  ،2000بينمــا فــي عــام  2020تصــل إلــى 13
مليــار دوالر .معظــم هــذه الودائــع للقطــاع الخــاص والتــي تشــكل  96%مــن إجمالــي الودائــع.
أمــا بالنســبة لــرأس مــال القطــاع المصرفــي ،فقــد ارتفــع بمقــدار أربعــة أضعــاف تقريبــاً خــال
العشــرين ســنة الماضيــة .لقــد كان ربــع مليــار دوالر فــي عــام  ،2000بينمــا بلــغ  2مليــار دوالر
فــي عــام . 2020
تزامــن هــذا النمــو فــي القطــاع المصرفــي مــع نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي .بلغــت قيمــة
الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي عــام  2000حوالــي  6.50مليــار دوالر ،بينمــا بلغــت  15.76مليــار
دوالر فــي عــام  .2020كمــا أن المؤشــرات الماليــة الكليــة للقطــاع المصرفــي الفلســطيني
تقــع ضمــن متوســط المــدى الكلــي للمؤشــرات الماليــة العالميــة للقطــاع المصرفــي .علــى
ســبيل المثــال ،فــي فلســطين ،مؤشــر نســبة الودائــع إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي قــد بلغــت
 ،72%أمــا مؤشــر نســبة موجــودات الجهــاز المصرفــي إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي فقــد
بلغــت  ،53%ونســبة االئتمــان المحلــي إلــى القطــاع الخــاص 46%؛ بينمــا المتوســط فــي دول
العالــم هــو  60%و 64%و 57%علــى التوالــي.

بالمحصلــة ،فــان تأثيــرات أزمــة كورونــا لــم تظهــر مباشــرة حتــى اآلن علــى البيانــات الماليــة
للبنــوك العاملــة فــي فلســطين .حيــث بقيــت الودائــع ضمــن الوضــع الطبيعــي مقارنــة مــع
األشــهر الســابقة التــي لــم تكــن أزمــة كورونــا موجــودة فيهــا علــى ارض الواقــع .كذلــك الحــال
بالنســبة إلــى القــروض ورأس المــال ،هــذا فضــا عــن إجمالــي الموجــودات والمطلوبــات.
ولكــن يجــب التنويــه بأنــه مــن المرجــح أن تظهــر بعــض هــذه التأثيــرات الســلبية علــى أداء
البنــوك بمــرور الوقــت ،وخصوصــاً إذا اتســعت مســاحة انتشــار الوبــاء أو طــال أمــد الســيطرة
ـا ،مــن المرجــح أن تنخفــض الودائــع وكذلــك حجــم المحفظــة االئتمانيــة النشــطة
عليــه .فمثـ ً
واالســتثمارية بنســبة قــد تصــل إلــى  3%و  5%علــى التوالــي مــع نهايــة عــام  .2020كمــا
أن أربــاح البنــوك ســتنخفض فــي عــام  2020بســبب تراجــع النشــاط التمويلــي واالســتثماري
وارتفــاع مخصصــات القــروض المتعثــرة.
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•إجراءات سلطة النقد اإلدارية والتحفيزية في ظل أزمة كورونا

أصــدرت ســلطة النقــد تقريــر تفصيليــا عــن اإلجــراءات اإلداريــة التــي اتخذتهــا قبــل وأثنــاء فتــرة
الوبــاء .تمثــل الجانــب اإلداري منهــا تنفيــذ تعليمــات الحكومــة الفلســطينية مثــل العمــل مــن
المنــزل وإبــداء مرونــة لــدوام الموظفيــن وغيرهــا مــن اإلجــراءات الروتينيــة .ويالحــظ أن ســلطة
النقــد قــد اتخــذت إجــراءات اســتباقية قبــل إعــان حالــة الطــوارئ مثــل إلغــاء جميــع فعاليــات
القطــاع المصرفــي مــــن مؤتمــــرات ،ورش عمــــل ،دورات تدريبيــة وغيرهــا .واتبعــت بعــد ذلــك
بخمســة أيــام بتعميــم لضــرورة الحــد مــن التعامــل مــع المســتندات وأوراق الشــيكات وأوراق
النقــد فــي المحافظــات التــي يظهــر فيهــا المــرض .وأجــازت إغــاق فــروع المصــارف طوعيــا
بالتنســيق مــع ســلطة النقــد .وأيضــا تخفيــض ســاعات الــدوام الرســمي طوعيــا مــن البنــك
وتعليــق دوام الفــروع والمصــارف يــوم الســبت .كذلــك حثــت ســلطة النقــد علــى ضــرورة
توعيــة المواطنيــن مــن الوقايــة مــن المــرض.

لكــن أول إجــراء فعلــي كان بتاريــخ  8آذار حيــث قــررت ســلطة النقــد إغــاق المصــارف فــي
مدينــة بيــت لحــم ،وتمديــــد حقــــوق إعــــادة الشــــيكات المســــحوبة علــــى فــــروع المصــــارف
العاملــــة فــــي المحافظــــة وذلــــك حتــــى إشــــعار آخــــر .إضافــــة إلــــى وقــــف تقديــــم الشــــيكات
المســــحوبة علــى فــروع المحافظــة .كذلــك التعامــل بإيجابيــة علــى نظــام الشــيكات المعــادة
ونظــام التصنيــف االئتمانــي لــدى التعامــل مــع قطــاع الســياحة والجهــات التــي وردت فــي
قــرار المحافــظ.
اســتمرت ســلطة النقــد بإصــدار التعليمــات بنــاء علــى تطــور حالــة الوبــاء وبالتناغــم مــع
إجــراءات وزارة الصحــة الفلســطينية وبالنظــر إلــى التجــارب اإلقليميــة والدوليــة .منــذ بدايــة
حالــة الطــوارئ ،بعثــت ســلطة النقــد تعليمــات إلــى البنــوك بضــرورة عــدم اســتخدام النقــد
الــوارد مــدة  48ســاعة ،وذلــك خوفــا مــن تفشــي الفيــروس ووجــوده علــى النقــد ،كذلــك
طلبــت مــن البنــوك العاملــة ضــرورة توفيــر المعقمــات وحــث الجمهــور علــى عــدم الحضــور إلــى
البنــك وضــرورة االعتمــاد علــى العمــل االلكترونــي قــدر اإلمــكان .أيضــا ضــرورة عــدم اســتيفاء
عمولــة علــى الخدمــات االلكترونيــة ،وضــرورة التعامــل بمرونــة مــع دوام موظفــي البنــوك
بعــد تســجيل إصابــات فــي فلســطين.

وبشــكل مــوازي ،وبهــدف التخفيــــف مــــن اآلثــــار االقتصاديــــة المحتملــــة لألزمــــة ،أصــدرت
ســلطة النقــد عــدة قــرارات فــي منتصــف آذار  2020أهمهــــا تأجيــــل األقســــاط الشــــهرية
الدوريــــة لكافــــة المقترضين للشــــهور األربعــــة القادمــــة وهــــي قابلــــة للتمديــــد ،وللمقرضين
مــن قطــاع الســياحة والفندقة) لألشــهر الســتة القادمــة وهــي قابلــة للتمديــد .أيضا تأجيل
تســديد االعتمــادات المســتندية والســحوبات المســتحقة خــال األربــع األشــهر القادمــة مــع
إمكانيــة التمديــد .وبموجــب نفــس التعليمــات ،فقــد حظــرت ســلطة النقــد علــى المصــارف
اســتيفاء أي عمــوالت أو فوائــد إضافيــة علــى األقســاط المؤجلــة .لكــن أكــد التعميم في البند
الســادس علــى اســتمرار تســديد األقســاط علــى القــروض والمشــاريع التجاريــة مقابــل شــيكات
ـدال واســعاً فــي
حــال ورود الدفعــات وحــواالت الحــق .ولكــن هــذه التعليمــات بالــذات أثــارت جـ ً
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أوســاط المهتميــن والمواطنيــن مــن زاويــة الفوائــد والعمــوالت اإلضافيــة المرتبطــة بتأجيــل
أقســاط القــروض ..ويبــدو أن تأجيــل تحصيــل األقســاط والتــي تُ قــدر بحوالــي  300مليــون دوالر
شــهريا ،تحمــل مضمــون ايجابــي للبنــوك نفســها مــن حيــث أنهــا توفــر لهــا نافــذة اســتثمارية
بــدون مخاطــر إضافيــة ،وللمقترضيــن مــن حيــث توفــر ســيولة إضافيــة لديهــم تمكنهــم مــن
االســتمرار فــي اإلنفــاق االســتهالكي ومقابلــة التزاماتهــم المعيشــية ممــا ينعكــس إيجابــا
علــى حركــة االقتصــاد الكلــي والــدورة التجاريــة.

ضمــن نفــس التعليمــات ،اعتبــرت ســلطة النقــد تســديد القــروض اختياريــا مــن المقتــرض إلــى
البنــك .وطلبــت مــن البنــوك تمديــد ســقوف االئتمــان والســقوف الممنوحــة للمعتمديــن
خاصــة فــي المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة وأيضــا المتضرريــن مــن األوضــاع االقتصاديــة.
وبنفــس الوقــت حثــت البنــوك علــى توجيــه التمويــل للمشــاريع الصغيــرة للمحافظــة علــى
عجلــة االقتصــاد .وطلبــت أيضــا توفيــر االئتمــان المباشــر لقطــاع الخدمــات الصحيــة .وطلبــت
مــن البنــوك وقــف اســتيفاء العمولــة علــى الخدمــات االلكترونيــة لمــدة ســتة أشــهر قادمــة .
اتبعــت ســلطة النقــد هــذه التعليمــات بتعزيــز التعليمــات الســابقة حيــث قلصــت دوام عمــل
المصــارف وطلبــت مــن موظفــي المصــارف التواجــد بالحــد األدنــى .كذلــك تنظيــم وجدولــة
زيــارة المراجعيــن للبنــك والتشــديد فــي إجــراءات الســامة والتباعــد االجتماعــي.
لكــن أكثــر القــرارات صرامــة صــدرت فــي ضــوء فــــرض الحكومــة قيــــود مشــــددة علــــى الحركــــة،
ومنــــع التنقــــل بــــن المحافظــــات ،لمنــــع تفشــــي وبــــاء كورونــــا ،وتمثــل فــي التعميــم رقــم
 9مــن ســلطة النقــــد بتاريــخ  22آذار ليعلــن عــــن إجــــراءات جديــــدة للبنــــوك ،أهمهــــا وقــــف
عمــــل المقاصــــة وتأجيــــل تحصيــــل الشــــيكات إلــــى مــــا بعــــد فتــــرة اإلغــــاق ،والتوقــــف عــــن
اســــتقبال العمــــاء األفــــراد ،وإغــــاق مؤسســات اإلقــــراض ومحــــات الصرافــــة .بعــد ذلــك
بأســبوع قــررت ســلطة النقــد فتــح فــروع البنــوك فــي محافظــة بيــت لحــم .وأصــدرت تعليمــات
جديــدة بخصــوص الشــيكات وتحصيلهــا حيــث اعتبــرت فــي حــال عــدم وجــود رصيــد يتــم اعتبــار
ســبب اإلعــادة الظــروف الطارئــة علــى أن يتــم التبليــغ علــى النظــام ضمــن أســباب أخــرى،
ويعــود العمــل بالتعليمــات الســابقة حســب األصــول بعــد زوال فتــرة الحــد مــن التنقــل .
اســتمر العمــل بهــذه التعليمــات ،وحثــت ســلطة النقــد علــى تحصيــل الشــيكات بتفاهــم بيــن
الســاحب والمســتفيد .وطلبــت فــي حالــة إعــادة الشــيك لعــدم كفايــة الرصيــد كتابــة هــذا
الســبب وليــس ألســباب الطــوارئ كمــا كان ســابقا .أيضــا ألغــت هــذه التعليمــات الســابقة
والتــي كانــت قــد ألغــت عمولــة الشــيكات الراجعــة .وال شــك أن هــذه التعليمــات حملــت
فــي طياتهــا ارتبــاكاً مــن جانــب ســلطة النقــد فــي التعامــل مــع الشــيكات المقدمــة للصــرف،
وأحدثــت إربــاكا فــي الشــارع الفلســطيني.
بعــد مــرور شــهر علــى تعميــم رقــم  09والــذي أبــرز مــا جــاء فيــه هــو تأجيــل الشــيكات
والتصنيــف االئتمانــي ،جــاءت التعليمــات الجديــدة رقــم  20مــن العــام  2020والتــي أعــادت
نظــام الشــيكات كمــا كان ســابقا ،لكــن بشــرط أن يســري القــرار بتاريــخ الرابــع مــن أيــار .أي بعــد
أســبوعين مــن تاريــخ هــذا التعميــم ومــرور شــهر علــى فتــرة الطــوارئ واإلغــاق .وقــد جــاء
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التعميــم األخيــر ضمــن هــذا التقريــر لحــث البنــوك علــى دعــم المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة
بهــدف تنميــة االقتصــاد ضمــن حــزم القــروض والتقســيط الميســر .وقــد عرفــت التعليمــات
القطاعــات التــي تشــملها المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة واســتثنت التمويــل الشــخصي
لألفــراد والمؤسســات الحكوميــة والتســهيالت المتعثــرة وخــارج فلســطين وتمويــل شــراء
األســهم والمشــاريع تحــت التأســيس .وقــد حــددت التعليمــات الســقوف الممنوحــة بعــدد
العمــال ،علــى ســبيل المثــال حتــى عــدد  4عمــال تمويــل بمبلــغ  10االف دوالر لمــدة قصــوى
 3ســنوات .أمــا الفئــة العليــا تشــمل تمويــل ربــع مليــون دوالر بعــدد عمــال أكثــر مــن  25عامــل
ولمــدة  3ســنوات أيضــا .وفــي كل الحــاالت فائــدة قصــوى  3%مــع حظــر اســتيفاء المصــرف
أيــة عمولــة تذكــر علــى هــذه القــروض.

وفــي نهايــة شــهر أيــار ومــع بدايــة العــودة التدريجيــة للحيــاة االقتصاديــة ،أطلقــت الحكومــة
وبالتنســيق مع ســلطة النقد برنامج إقراض ميســر للمشــاريع الصغيرة والمتوســطة المتضررة
مــن جائحــة الكورونــا ،لمدهــا بالســيولة الضروريــة لتمكينهــا مــن االســتمرار فــي العمــل .ومــن
الشــروط الميســرة تخفيــض الفائــدة إلــى  3%بحــد أقصــى علــى القــروض الممنوحــة وفتــرة
ســماح ال تقــل عــن  6شــهور .وحجــم هــذا البرنامــج هــو  300مليــون دوالر ســيتم تغطيــة
 210مليــون دوالر مــن ســلطة النقــد والباقــي مــن الحكومــة .وقــد وصــل اجمالــي القــروض
الممنوحــة مــن خــال هــذا البرنامــج مــع نهايــة شــهر  8مــن هــذا العــام فقــط  30مليــون دوالر،
اي بنســبة  10%مــن اجمالــي الصنــدوق.
وفــي نهايــة شــهر تمــوز  2020ومــع اقتــراب نهايــة فتــرة نفــاذ رزمــة التعليمــات األولــى
بخصــوص أقســاط القــروض وكلفتهــا والشــيكات المرتجعــة ،أصــدرت ســلطة النقــد رزمــة
جديــدة مــن التعليمــات علــى هــذا الصعيــد .ويمكــن تلخيــص ابــرز هــذه التعليمــات علــى النحــو
التالــي:
منــح المقترضيــن خيــارات جدولــة أوإعــادة أو عــادة هيكلــة أو توريــق األقســاط المســتحقة
عليهــم حتــى نهايــة العــام مــن خــال منحهــم جــاري مديــن بســقف األقســاط المســتحقة ولكن
بفائــدة تعاقديــة اقــل ب  1%مــن الفائــدة علــى أصــل القــرض.
تخفيــض عمولــة الشــيكات المرتجعــة إلــى  20شــيكا بــدال مــن  60شــيكل وذلــك للتخفيــف
عــن المواطنيــن األعبــاء الماليــة وخصوصــاً أنهــم يعانــون مــن أزمــة اقتصاديــة ال دخــل لهــم بهــا.

تخفيــض نســبة الســيولة علــى مســتوى العملــة إلــى  3%وعلــى مســتوى جميــع العمــات
فــي البنــك إلــى  ،5%وهــذا مــن شــانه أن يوفــر حوالــي  100مليــون دوالر كســيولة إضافيــة
لــدى القطــاع المصرفــي يســتطيع إعــادة ضخهــا فــي االقتصــاد لتحفيــزه.
التأكيــد علــى البنــوك تســريع تنفيــذ برنامــج االســتدامة الــذي تــم إطالقــه بالتعــاون بيــن
الحكومــة وســلطة النقــد والبنــوك بقيمــة  300مليــون دوالر فــي نهايــة شــهر أيــار الماضــي إال
أن تنفيــذه حتــى اآلن يســير ببــطء شــديد.
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وقــد طالبــت مؤسســات القطــاع الخــاص بمزيــد مــن اإلجــراءات التخفيفيــة علــى منشــآت
األعمــال الخاصــة وخصوصــا الصغيــرة والمتوســطة فــي القطاعــات األكثــر تضــرراً .

•أثر تعليمات سلطة النقد على الجهاز المصرفي خالل فترة كورونا

ال شــك بــان هــذا المــرض هــو جديــد علــى العالــم بأســره ،وبالتالــي لــم يكــن هنــاك خبــرة فــي
آليــة التعامــل مــع هــذا المــرض ســواء فــي فلســطين أو فــي الــدول األخــرى .مــن المالحــظ أن
الحكومــة الفلســطينية قــد اتخــذت إجــراءات بنــاء علــى متطلبــات بعــض المؤسســات الدوليــة
مثــل منظمــة الصحــة العالميــة وبعــض الــدول القريبــة .لكــن لوحــظ تشــدد فــي اإلجــراءات
الحكوميــة مثــل فــرض إجــراءات وقيــود شــاملة علــى كل القطاعــات وفــي كل المناطــق ســواء
لديهــا إصابــات أو ال يوجــد بهــا إصابــات .صحيــح أن فــرض قيــود شــاملة علــى كل المناطــق
الفلســطينية ســيقلل مــن احتماليــة انتشــار الوبــاء ،ولكــن يتســم بتكلفــة مرتفعــة ،وبالتالــي
فــان الكفــاءة تقتضــي تحقيــق هــذا الهــدف دون بــذل هــذه التكلفــة الباهظــة .لقــد كان
لهــذه اإلجــراءات أثــر علــى االقتصــاد الكلــي الفلســطيني حيــث أعــاد هــذه الوبــاء االقتصــاد
الفلســطيني خمــس ســنوات إلــى الــوراء تبعــا لمقيــاس الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعــام 2020
المتوقــع حيــث أصبــح بنفــس قيمــة الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعــام .2015

هــذه اإلجــراءات الحكوميــة قــد ألقــت بظاللهــا أيضــا علــى القطــاع المصرفــي .بحيــث ال يمكــن
أن يكــون هنــاك دوام فــي المصــارف العاملــة فــي فلســطين وبنفــس الوقــت إغــاق تــام
وشــامل فــي كافــة مناحــي الحيــاة .وبالتالــي عنــد تتبــع القــرارات والتعليمــات الصــادرة عــن
ســلطة النقــد وجميعهــا إجــراءات إداريــة وليــس أدوات ،فــان قضيــة وقــف تقــاص الشــيكات
ووقــف العمــل بنظــام التصنيــف وإدراج أســباب رجــوع الشــيكات إلــى أســباب أخــرى وختــم
الشــيكات المرتجعــة بختــم طــوارئ قــد فتــح البــاب علــى مصراعيــه أمــام ظاهــرة خطيــرة
تمثلــت برجــوع الشــيكات .لقــد كان لهــا أثــر واضــح علــى كميــة ومبلــغ الشــيكات المرتجعــة
بعــد القــرار مباشــرة .صحيــح إن الوضــع االقتصــادي قــد أثــر علــى كافــة القطاعــات وان كانــت
بدرجــات متفاوتــة ،لكــن هــذا القــرار قــد ســمح للمودعيــن بســحب أرصدتهــم مــن البنــوك حتــى
يتــم إرجــاع الشــيكات وبالتالــي تأجيــل الدفــع

لقــد كان هــذا القــرار لــه اثنيــن مــن التداعيــات :األول ،رجــوع الشــيكات قــد أبطــأ مــن حركــة
دوران االقتصــاد مــن التســديد والمشــتريات .فــي هــذه الظــروف للخــروج مــن حالــة الكســاد،
فانــه يجــب أن يتــم زيــادة اإلنفــاق .لكــن رجــوع الشــيكات وعــدم الصــرف قــد زاد االمــر تعقيــدا
وســاهم فــي خلــق حالــة مــن الكســاد وبطــؤ فــي األنشــطة االقتصاديــة .الثانــي ،رجــوع
الشــيكات قــد تســبب فــي حالــة إربــاك واهتــزاز الثقــة بالنظــام االقتصــادي والمصرفــي علــى
حــد ســواء وخــوف المودعيــن علــى أموالهــم .المطلــوب هــو طمأنــة المودعيــن وزيــادة ثقتهــم
فــي البنــوك المحليــة وقدرتهــا علــى الصمــود خاصــة أن نصفهــا هــي بنــوك عربيــة ولهــا امتــداد
إقليمــي ورأســمال ائتمانــي كبيــر.
بلغــة األرقــام ،فقــد بلــغ عــدد الشــيكات المتداولــة خــال شــهر  01/2020أي قبــل قــرارات
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ســلطة النقــد الفلســطينية بخصــوص الشــيكات المرتجعــة حوالــي  760,200شــيك ،بمبلــغ
حوالــي  1.7مليــار دوالر .تــم رجــوع حوالــي  91,100شــيك بمبلــغ حوالــي  156مليــون دوالر .أي
أن نســبة الشــيكات المرتجعة قد بلغت  11%من الشــيكات المتداولة .تقع هذه النســبة ضمن
المعــدل العــام للشــيكات المرتجعــة فــي فلســطين وهــي تتــراوح بيــن  %8إلــى  .10%لكــن بعــد
تعليمــات ســلطة النقــد والتســاهل مــع الشــيكات المرتجعــة خــال شــهر نيســان ،فقــد ارتفعــت
قيمة وعدد الشــيكات المرتجعة مباشــرة .حيث بلغ عدد الشــيكات المتداولة  863,200شــيك
بمبلــغ إجمالــي  1.48مليــار دوالر ،تــم رجــوع عــدد  356,500شــيك بمبلــغ إجمالــي بلــغ 456
مليــون دوالر .أي ارتفعــت النســبة مــن  11%إلــى  29%خــال اقــل مــن نصــف شــهر.

عنــد تتبــع متوســط الشــيكات المرتجعــة ،يمكــن مالحظــة أن متوســط الشــيك المرتجــع
قــد بلــغ حوالــي  1,500دوالر .هــذا يــدل أن بعــض الشــيكات المرتجعــة لــم تكــن مــن صغــار
المســتهلكين ،بــل أيضــا ذات مبالــغ كبيــرة .بمعنــى أن رجــوع الشــيكات قــد تــم ســواء مــن الفئــة
التــي تضــررت مــن األوضــاع االقتصاديــة بشــكل كبيــر ،أو تلــك التــي لــم تضــرر بشــكل جوهــري.
لكــن بعــد قــرار ســلطة النقــد فــي بديــة شــهر أيــار بضــرورة عــودة الوضــع كمــا كان عليــه قبــل
أزمــة كورونــا ،فقــد بــدأت نســبة الشــيكات المرتجعــة باالنخفــاض ،حيــث وصلــت نهايــة شــهر
أيــار  .21%بحيــث بلــغ عــدد الشــيكات المرتجــة  176,500شــيك بمبلــغ  230مليــون دوالر مــن
أصــل  648,000شــيك بمبلــغ إجمالــي حوالــي  1.25مليــار دوالر.

•أداء الجهاز المصرفي في المسؤولية االجتماعية

أصبحــت هنــاك اتجاهــات عديــدة فــي األبحــاث التــي تركــز علــى تقييــم القطــاع الخــاص ليــس
فقــط علــى جنــي األربــاح وتكدســها وتحســين المركــز المالــي ،بقــدر مــا أصبــح هنــاك اهتمــام
بمفهــوم المســؤولية المجتمعيــة .أي مــدى اهتمــام القطــاع الخــاص بتنمية المجتمــع وتطوره
ومســاعدته فــي تحقيــق أهدافــه واســتقراره .أحــد هــذه األدوات هــو تخصيــص جــزء مــن أربــاح
القطــاع الخــاص لدعــم المجتمــع المحلــي ضمــن مــا أصبــح يعــرف بالمســؤولية االجتماعيــة .هــذا
يعنــي مــدى مســاهمة القطــاع الخــاص فــي تنميــة المجتمــع المحيــط بــه اجتماعيــاً واقتصاديــاً
والحفــاظ علــى بيئتــه وتلبيــة احتياجــات أفــراده المعيشــية والتنمويــة كمؤشــر لقيــاس مــدى
نجــاح أنشــطة القطــاع الخــاص االقتصاديــة وكمعيــار إلثبــات تحقيــق أهــداف وجــوده قانونيــاً
وأخالقيــاً وبيئيــاً.

يســاهم القطــاع المصرفــي عمومــاً بالمســؤولية المجتمعيــة .أحــد أكبــر المصــارف المحليــة
وهــو بنــك فلســطين خصــص حوالــي  5%مــن صافــي األربــاح لهــذا البنــد فــي العــام ،2010
فــي حيــن أن النســب العالميــة تخصــص حوالــي  2%مــن صافــي األربــاح كنســبة للمســاهمة
المجتمعيــة بشــكل ســنوي .وفــي العــام  2018زاد البنــك هــذه النســبة لتصــل إلــى  6%مــن
صافــي الربــح .بالنظــر إلــى حجــم المســاهمة المجتمعيــة فــي فتــرة وبــاء كورونــا مــع األعــوام
الماضيــة ،فقــد تضاعفــت حتــى النصــف األول مــن هــذا العــام .وبالتالــي فــان المرجــو هــو أن
ال تحتســب مبالــغ المســاهمة المجتمعيــة المدفوعــة حتــى هــذه الفتــرة ضمــن المســاهمة
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المجتمعيــة المتوقعــة نهايــة العــام .بــل أن تقــوم البنــوك بزيادة مبالغ المســاهمة المجتمعية
تبعــا لتطــور المــرض وتفشــيه والوضــع العــام لالقتصــاد الفلســطيني .إن زيــادة المســاهمة
المجتمعيــة ســيؤدي إلــى تحفيــز االقتصــاد ورواج الســلع والخدمــات وانخفــاض الكســاد،
وهــذا مــا ســيؤدي حتمــا إلــى بيئــة عمــل اقتصاديــة أفضــل للبنــوك.
وبنظــرة ســابقة علــى دور المصــارف العاملــة فــي فلســطين نحــو المســؤولية المجتمعيــة،
فقــد قدمــت البنــوك العاملــة مــا مجموعــه  5.6مليــون دوالر مســاعدة للمجتمــع المحلــي
فــي عــام  ،2015بحســب تقريــر الــدور االجتماعــي للبنــوك .أي بنســبة  4%مــن صافــي األربــاح
التــي جنتهــا خــال تلــك الفتــرة .وتصــدر بنــك فلســطين أكثــر هــذه المســاهمات حيــث بلغــت
مســاهمته  3.2مليــون دوالر علــى شــكل دعــم ألكثــر مــن  150نــادي اجتماعــي ومؤسســة
أهليــة وغيــر هادفــة للربــح .أتــت هــذه المســاعدات حينهــا لتدعــم قطاعــات مختلفــة مثــل
الثقافــة ،الصحــة ،التعليــم ،والتنميــة وذوي االحتياجــات الخاصــة .

أمــا فــي فتــرة كورونــا ،فــإن التوقــع أن يكــون اهتمــام القطــاع الخــاص وتحديــدا الجهــاز
المصرفــي أكبــر لســببين :األول ،هــو خدمــة المجتمــع المحلــي والوقــوف إلــى جانبــه
فــي هــذه الظــروف .الثانــي ،هــو توفيــر الســيولة النقديــة للمجتمــع وبالتالــي إعــادة جريــان
الحركــة االقتصاديــة وبمــا يخــدم البنــوك نفســها .تقدمــت البنــوك فــي مختلــف دول العالــم
بمســاعدات مجتمعيــة ضمــن تبرعــات نقديــة .فقــد قدمــت البنــوك المصريــة  870مليــون
جنيــه لدعــم المجتمــع المصــري فــي مواجهــة كورونــا .كذلــك كانــت البنــوك األردنيــة فــي
مقدمــة الداعميــن لالقتصــاد األردنــي ،فقــد تبــرع بنــك الصفــا اإلســامي بمبلــغ مليــون دينــار،
وتبــرع أيضــا بنــك كابيتــال بنفــس المبلــغ.
فــي فلســطين ،فقــد بلغــت مجمــوع التبرعــات البنكيــة نهايــة الربــع األول مــن العــام ،2020
خــال فتــرة كورونــا حوالــي  11مليــون شــيكل معظمهــا مــن خــال صنــدوق وقفــة عــز .فقــد
أعلــن البنــك العربــي فــي فلســطين عــن تقديــم مســاعدة بمليــون دوالر ،وبنــك القدس بـــثالثة
مالييــن شــيكل ،والبنــكان الوطنــي واإلســامي الفلســطيني مســاعدة مشــتركة بمليونــي
شــيكل ،إضافــة إلــى نصــف مليــون دوالر مســاعدة مشــتركة مــن جميــع البنــوك .كذلــك فقــد
جــاءت بعــض التبرعــات كمســاهمة فــي اجــر يــوم عمــل كمــا حصــل مــع موظفــي مجموعــة
بنــك فلســطين ،حيــث تبرعــوا بمبلــغ نصــف مليــون شــيكل تقريبــا .إالأن مجمــوع مســاهمة
بنــك فلســطين قــد بلغــت حوالــي  6.5مليــون شــيكل ضمــن فتــرة كورونــا .ويبقــى أن نذكــر
بــان هــذه المســاهمات هــي علــى حســاب جميــع مســاهمي البنــوك بغــض النظــر عــن حجــم
مســاهمتهم فــي رأس مــال البنــك (حصتهــم فــي أســهم البنــوك) .وبالتالــي هــي ليســت مــن
جيــوب األغنيــاء وكبــار المســاهمين الذيــن يهيمنــون علــى مجلــس اإلدارة.

ونظــراً لضعــف المســاهمات االجتماعيــة للقطــاع الخــاص الكبيــر وفــي مقدمتــه البنــوك
فــي مواجهــة األعبــاء االقتصاديــة واالجتماعيــة لوبــاء الكورونــا ،بــرزت طروحــات تدعــو إللــزام
البنــوك بتخصيــص نســبة تتــراوح بيــن  2-3%مــن صافــي أرباحهــا للمســؤولية االجتماعيــة فــي
أوجــه إنفــاق ذات أولويــة حســب الخطــط التنمويــة الوطنيــة.
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•قدرة النظام المصرفي حال استمرار أزمة كورونا

لقــد مــر علــى وجــود هــذا الوبــاء عــدة أشــهر فــي فلســطين .وقــد انخفضــت حــدة اإلصابــات
وســرعان مــا عــاودت لالرتفــاع مخلفــة مئــات الحــاالت .لكــن مــا يمكــن مالحظتــه هــو اســتمرار
الحيــاة العامــة وان كانــت بشــكل اقــل مــن حيــث األنشــطة االقتصاديــة واالجتماعيــة ،إال أنهــا
ليســت متعطلــة تمامــا .هــذا األمــر ينطبــق أيضــا علــى مختلــف دول العالــم والتــي أقــرت
بوجــود هــذا المــرض وتحــاول التعايــش معــه مثــل ارتــداء لبــس الكمامــات والقفــازات وإتبــاع
إجــراءات التباعــد االجتماعــي وغيرهــا.

لكــن فــي الوضــع الفلســطيني ربمــا يكــون أكثــر تعقيــدا مقارنــة مــع الــدول األخــرى .فباإلضافــة
إلــى عــودة تفشــي الفيــروس وزيــادة عــدد اإلصابــات اليوميــة خاصــة فــي مناطــق الخليــل ،فــان
خطــة الضــم اإلســرائيلية ومــا تبعهــا مــن وقــف تحويــات المقاصــة ،وبالتالــي عــدم صــرف
الرواتــب العامــة لــه تأثيــر جوهــري ســواء علــى وضــع االقتصــاد الفلســطيني ككل أو علــى
صعيــد النظــام المصرفــي .يتمثــل األمــر فــي بطــؤ االقتصــاد وميــل المواطــن إلــى ســلوك
تخفيــض االســتهالك .وبالتالــي ،فــإن جهــد القطــاع المصرفــي فــي إعــادة تحفيــز االقتصــاد
وضــخ الســيولة ســيكون أصعــب نظــرا لنقــص الســيولة أصــا.
علــى المســتوى الحكومــي ،تــؤدي اإلجــراءات الحكوميــة المتمثلــة باإلغــاق الجزئــي خاصــة
للمناطــق المصابــة إلــى انخفــاض اإليــرادات وزيــادة النفقــات فــي الميزانيــة العامــة .هــذا بدوره
ســيؤدي إلــى عجــز مالــي والــذي يعتمــد علــى مبلــغ نقــص اإليــرادات وزيــادة النفقــات .أمــام
هــذا العجــز ،وفــي هــذه الحالــة ســتضطر الحكومــة ألن تذهــب لمؤسســات التمويــل كالبنــك
الدولــي وصنــدوق النقــد والــدول األخــرى للحصــول علــى تمويــل يســد العجــز الــذي تواجهــه.
وهنــا ســتضطر الســلطة إلــى رهــن أصولهــا الســيادية كضمــان للحصــول علــى قــرض مــن
هــذه المؤسســات .أو يمكــن أن تلجــأ إلــى زيــادة االقتــراض داخليــاً مــن خــال البنــوك المحليــة
ومخصصــات المؤسســات المحليــة؛ ممــا يزيــد مــن كاهــل القطــاع المصرفــي والقطــاع الخــاص
علــى إمكانيــة النمــو واالســتمرار وتلبيــة قيمــة هــذه القــروض .كذلــك ســتلجأ الحكومــة إلــى
تأجيــل مســتحقات القطــاع الخــاص مــن شــركات األدويــة والتوريــدات الخاصــة للتجهيــزات
اليوميــة؛ ممــا يحــد مــن قــدرة هــذه الشــركات علــى تلبيــة احتياجــات الحكومــة وقدرتهــا علــى
تغطيــة طلبــات التوريــد.
فــي الواقــع ،فــي ظــروف كورونــا الحاليــة ووقــف المقاصــة وانقطــاع رواتــب موظفــي
الحكومــة ،يتصــدر موضــوع الديــن العــام المواضيــع الهامــة ألنــه يمــس مســتوى المعيشــة
والخدمــات الضروريــة للجيــل الحاضــر واألجيــال المقبلــة والعدالــة االجتماعيــة .وحيــث أن آثــار
األزمــة الحاليــة الزالــت فــي بدايتهــا مــن الناحيــة االقتصاديــة ،فــان أثــر األزمــة علــى مكونــات
الديــن العــام تعتمــد حكمــا علــى مــدة اإلغــاق القــادم حتــى لــو كان جزئيــا فــي الخليــل أو
المحافظــات األخــرى .تظهــر بيانــات وزارة الماليــة للربــع األول مــن عــام  2020ارتفــاع فــي
الديــن الداخلــي والديــن الخارجــي وقــروض البنــوك التــي هــي جــزء مــن الديــن الداخلــي مقارنــة
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مــع نفــس الفتــرة للســنوات الســابقة .أي أن أثــر هــذه الجائحــة قــد جــاء مبكــرا علــى الديــن
العــام ســواء كان داخلــي اأو خارجيــا (أنظــر شــكل .)2
شكل رقم  :2مصدر البيانات هو حسابات الباحثين بناء على التقارير الشهرية والربعية لوزارة المالية الفلسطينية.

بالتالــي عنــد مقارنــة مجمــوع الديــن العــام الداخلــي فــي الربــع األول مــع عــام  2020مقارنــة
مــع الفتــرة ذاتهــا فــي العــام  ،2019فــان هنــاك زيــادة بمبلــغ  313مليــون شــيكل ،أو مانســبته
 .24%ويزيــد هــذا المبلــغ بنحــو  160مليــون شــيكل ،بمــا نســبته حوالــي 11%مقارنــة مــع
متوســط نفــس الفتــرة مــن الثــاث ســنوات الســابقة (.)2016-2018
شــهد الربــع األول مــن العــام  2020أيضــا ارتفــاع فــي مجمــوع الديــن الخارجــي مقارنــة مــع
نفــس الفتــرة مــن العــام  .2019فباإلضافــة إلــى تســديد المســتحقات المجدولــة ،فــان تقاريــر
وزارة الماليــة بينــت وجــود قــرض جديــد مــن بنــك قطــر الوطنــي بمبلــغ  252مليــون دوالر فــي
الربــع األول مــن هــذا العــام .كذلــك ارتفعــت قــروض البنــوك المحليــة بنســبة  49%مقارنــة مــع
نفــس الفتــرة مــن عــام  ،2019وبنســبة  15%مقارنــة مــع نفــس الفتــرة مــن متوســط األعــوام
الثالثــة (( )2016-2018أنظــر شــكل .)3
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شكل رقم  :3مصدر البيانات هو حسابات الباحثين بناء على التقارير الشهرية والربعية لوزارة المالية الفلسطينية وسلطة النقد الفلسطينية.

بلغــت قيمــة القــروض علــى البنــوك المحليــة حوالــي  903مليــون دوالر نهايــة الربــع األول
مــن عــام  .2020بالطبــع هــذه جــزء مــن الديــن الداخلــي علــى الحكومــة الفلســطينية .ويالحــظ
ارتفــاع أرصــدة القــروض مــن البنــوك المحليــة ،حيــث ســجلت أعلــى قيمــة لهــا مقارنــة مــع
العشــر أعــوام الماضيــة .المشــكلة هــي أن الحكومــة لــم تتمكــن مــن تســديد راتــب شــهر
أيــار مــن هــذا العــام .وقــد أثــر ذلــك علــى مبلــغ الودائــع الحكوميــة فــي البنــوك المحليــة.
حيــث بينــت البيانــات المصرفيــة ارتفــاع فــي الودائــع لشــهر أيــار مــن العــام  2020مقارنــة مــع
الســنوات الماضيــة .يرجــع ذلــك إلــى عــدم صــرف مســتحقات الموظفيــن وانخفــاض المصاريــف
والنفقــات التشــغيلية (أنظــر شــكل .)4
فــي الواقــع ،تبقــى هــذه البيانــات ال تعبــر عــن الوضــع الحقيقــي للديــن العــام وتصنيفاتــه
دون األخــذ بعيــن االعتبــار المتأخــرات المســتحقة علــى الحكومــة الفلســطينية للقطــاع
الخــاص .وتعتبــر المتأخــرات هــي المبالــغ المســتحقة علــى الحكومــة الفلســطينية لصالــح
القطاعــات الحيويــة الفلســطينية مثــل المستشــفيات الخاصــة ،شــركات األدويــة ،التجهيــزات
واللوجســتيات الخاصــة فــي الــوزارات وخاصــة وزارة التربيــة والتعليــم ،كذلــك مســتحقات
القطــاع الخــاص للنفقــات التطويريــة للمشــاريع الممولــة مــن وزارة الماليــة ،ومســتحقات
هيئــة المؤسســات الماليــة العامــة مثــل هيئــة التقاعــد الفلســطينية مــع مالحظــة أن جميــع
هــذه المبالــغ هــي بفائــدة صفــر.
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إن تأخيــر مســتحقات القطــاع الخــاص ســيؤدي بالقطــاع الخــاص إلــى طلــب قــروض مــن
المؤسســات المصرفيــة .وحيــث الكســاد الحالــي ،وتراجــع األنشــطة االقتصاديــة بســبب
عودةتفشــي فيــروس كورونــا ،وكذلــك وقــف المقاصــة ،ســيضع كل مــن القطــاع الخــاص
والجهــاز المصرفــي فــي خيــارات صعبــة وقــدرات اقــل متانــة.
شكل رقم  :4مصدر البيانات هو حسابات الباحثين بناء على التقارير الشهرية والربعية لسلطة النقد الفلسطينية.

بنظــرة حاليــة علــى القطــاع المصرفــي ،يمكــن عــدم مالحظــة أثــر جوهــري ألزمــة كورونــا علــى
الجهــاز المصرفــي بشــكل عــام .حيــث المتتبــع لبيانــات هــذا القطــاع يمكــن مالحظــة اســتمرار
نمــوه بشــكل طبيعــي .وان البيانــات المحدثــة مــن هــذا القطــاع ال تبــدو تحمــل فروقــات
جوهريــة باســتثناء ظاهــرة رجــوع الشــيكات .جميــع النســب الماليــة والمؤشــرات الكليــة للقطاع
البنكــي مقارنــة مــع دول العالــم األخــرى هــي ضمــن النســب الطبيعيــة .لكــن يختلــف الوضــع
فــي فلســطين بقضيــة ســيطرة االحتــال علــى مصــادر الدخــل الرئيســية للســلطة الفلســطينية
وبالتالــي علــى االســتقرار االقتصــادي .يتطلــب هــذا مــن البنــوك تحمــل ضغــط إضافــي.

مــن خــال متابعــة اإلجــراءات اإلداريــة لســلطة النقــد فــي إدارة األزمــة ،كان واضحــا قــرار
التســاهل مــع الشــيكات بــان ســمح لمصــدري الشــيكات بإرجــاع شــيكاتهم .وقــد كان لــه األثــر
الكبيــر فــي هــذا األزمــة .وعندمــا تــم العــودة بالعمــل الســابق انخفضــت الشــيكات المرجعــة
ولكــن الزالــت مرتفعــة .إن هــذه القــرار قــد ســبب إربــاكا عامــا فــي االقتصــاد الفلســطيني.
صحيــح أن كافــة القطاعــات االقتصاديــة قــد تأثــرت بأزمــة كورونــا ،لكــن هنــاك مســتويات
واختالفــات .بالتالــي توصــي الدراســة بضــرورة أن تتجنــب ســلطة النقــد والمؤسســات
الحكوميــة األخــرى اإلجــراءات الشــاملة .بــل تكــون اإلجــراءات ذات الخصوصيــة علــى قطــاع
معيــن أو شــريحة معينــة أكثــر كفــاءة ودقــة وصــواب.
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حثــت ســلطة النقــد البنــوك علــى منــح قــروض ضمــن شــروط معينــة وموجهــة إلــى فئــة
معينــة مثــل المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة .هــذا بالطبــع أمــر جيــد وقــرار ســليم ســيؤدي
إلــى تحفيــز االقتصــاد .لكــن بنفــس الوقــت حــددت فائــدة قصــوى بنســبة  ،3%وحــددت أيضــا
القطاعــات والشــروط التــي يجــب علــى البنــوك إتباعهــا ،مثــل أن يكــون المشــروع قــد ســبق
فتــرة كورونــا .وبالتالــي اســتثنت هــذه الشــروط كافــة األفــكار الحاليــة .فــي الواقــع ،خــال فتــرة
كورونــا ،انتعشــت قطاعــات علــى حســاب قطاعــات أخــرى .علــى ســبيل المثــال ربمــا كان مــن
المفيــد تمويــل مشــروع زراعــة فــي فتــرة كورونــا ،أفضــل مــن تمويــل مشــروع صناعــة أحذيــة
قــد تــم تقديمــه قبــل األزمــة.

تتطلــب ممارســة األنشــطة االقتصاديــة واســتقرار المصــارف أجــواء اســتثمارية وبيئــة حاضنــة
ال تشــوبها الشــك وعــدم اليقيــن .مــن خــال متابعــة تعليمــات ســلطة النقــد ،لوحــظ كثــرة
التعليمــات ومتابعــة حثيثــة مــن قبــل ســلطة النقــد إلدارة البنــوك ،إضافــة إلــى متابعــة
إعالميــة وتفاعــل مــع الحــدث .صحيــح أن هــذه المرحلــة تتطلــب قــرارات إداريــة ذات جــدوى
وفعاليــة ،ولكــن زيــادة التعليمــات يــؤدي إلــى اإلربــاك لــدى البنــوك وعــدم اليقيــن .بالتالــي
ســينعكس علــى ســلوك المودعيــن واالقتصــاد بشــكل عــام.

بينــت نتائــج الدراســة أن الربــع األول مــن عــام  2020شــهد ارتفاعــا فــي الديــن الداخلــي والديــن
الخارجــي وقــروض البنــوك التــي هــي جــزء مــن الديــن الداخلــي ومتأخــرات القطــاع الخــاص
مقارنــة مــع نفــس الفتــرة للســنوات الســابقة .وبالتالــي عنــد مقارنــة مجمــوع الديــن العــام
الداخلــي فــي الربــع األول مــن عــام  2020مقارنــة مــع الفتــرة ذاتهــا فــي العــام  ،2019فــان
هنــاك زيــادة بنســبة  ،24%أي بمبلــغ  313مليــون شــيكل .أو بنســبة حوالــي  11%أي بمبلــغ
 160مليــون شــيكل مقارنــة مــع متوســط نفــس الفتــرة مــن الثــاث ســنوات الســابقة أي
(عــام  ،2018وعــام  2017وعــام  .)2016كذلــك أظهــرت تقاريــر وزارة الماليــة أن وجــود قــرض
جديــد مــن بنــك قطــر الوطنــي بمبلــغ  252مليــون دوالر فــي الربــع األول مــن هــذا العــام.
أمــا المتأخــرات فقــد بلغــت حتــى نهايــة الربــع األول مــن العــام  2020حوالــي  4,842مليــون
شــيكل ،وهــو مبلــغ ضخــم ال يظهــر فــي ســجالت الديــن العــام .أيضــا ،تشــير تقاريــر وزارة الماليــة
إلــى ارتفــاع متأخــرات القطــاع الخــاص هــذا العــام ،فقــد تــم زيــادة مبلــغ  3.13مليــون شــيكل
نهايــة شــهر كانــون ثانــي ،ومبلــغ  69.54مليــون شــيكل نهايــة شــهر شــباط ،ومبلــغ 85.73
مليــون شــيكل نهايــة شــهر آذار .هــذا بــدوره يظهــر مــدى التأثيــر الســريع لهــذا الوبــاء خــال
شــهرين فقــط علــى نمــو متأخــرات القطــاع الخــاص.

اســتنتجت الدراســة أن إغــاق المــدن والمنشــآت قــد شــل مــا نســبته  74%مــن األنشــطة
والخدمــات ،ممــا يرفــع حجــم البطالــة إلــى مســتويات مرتفعــة التــي هــي باألســاس تشــكل
أعلــى نســبة بطالــة علــى مســتوى العالــم بحســب تقاريــر منظمــة العمــل الدوليــة والمواقــع
ـوء هــو منــع الحكومــة الفلســطينية العمــال الفلســطينيين
االقتصاديــة الدوليــة .وزاد األمــر سـ ً
إلــى الدخــول إلــى عملهــم فــي الداخــل الفلســطيني ،ونشــر األجهــزة األمنيــة علــى المعابــر.
فقــد أدى ذلــك بــدون شــك إلــى زيــادة الوضــع ســوءا .وهــذا بــدوره يزيــد مــن كاهــل الحكومــة
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لتحمــل عــبء إضافــي بســبب دخــول فئــات جديــدة إلــى نظــام المســاعدات االجتماعيــة
والعوائــل المحتاجــة .فقــد بلــغ عــدد المنشــآت التــي تعمــل  37,336مــن أصــل 142,400
منشــأة أي بنســبة  26%مــن عــدد المنشــآت .تعمــل هــذه المنشــآت علــى تشــغيل 105,345
موظــف مــن أصــل  424,904موظــف .ســيؤدي هــذا ضغطــا إضافيــا علــى الحكومــة والتــي
ســتلجأ إلــى البنــوك المحليــة لســد تلــك الفجــوة .بالتالــي ســيضعف قــدرة البنــوك المحليــة
علــى تلبيــة هــذه المتطلبــات.

•السياسة التجارية

تخضــع السياســة التجــارة الخارجيــة الفلســطينية ألحــكام بروتوكــول باريــس االقتصــادي الــذي
تــم توقيعــه عــام ،1994وكان مــن المفتــرض أن يســتمر لخمســة أعــوام فقــط ونظــرا النتهــاكات
االســرائيلية المســتمرة ورفــض الجانــب االســرائيلي لعقــد اللجنــة المشــتركة المعنيــة بتعديــل
بنــود هــذا االتفــاق  ،فقــد اســتمر العمــل علــى أرض الواقــع بهــذا االتفــاق ،وتنتهــك اســرائيل
غالبيــة بنــود باريــس وال تلتــزم بتطبيقــه ،وتحكــم ســيطرتها علــى المعابــر  ،إضافــة إلــى تحكمهــا
بالتدفقــات الماليــة للســلطة الفلســطينية ضمــن وعــاء الضريبــة الجمركيــة .وتخضع الســلع خارج
القوائــم الســلعية أ ،1أ ،2ب إلــى سياســات التعرفــة الجمركيــة وإجــراءات االســتيراد والتصديــر
االســرائيلية . .وقــد ســاهم ذلــك فــي تزايــد العجــز التجــاري لصالــح إســرائيل ،نتيجــة الســتحواذ
اســرائيل على الحصة األكبر ســواء في الواردات أو الصادرات .ولذلك تكمن أهمية االســتفادة
مــن الحيــز المتــاح (هامــش السياســة) فــي بروتوكــول باريــس االقتصــادي ،بمــا يســاهم فــي
التخفيــف التدريجــي مــن التبعيــة مــع االقتصــاد اإلســرائيلي فــي المــدى القصيــر.

وقــد حــددت وزارة االقتصــاد الوطنــي أهــم اولوياتهــا فــي تطويــر سياســة تجاريــة لفلســطين،
فــي المــدى المتوســط والبعيــد ،تهــدف إلــى التوجــه نحــو نظــام تجــاري يلبــي المصالــح التجارية
وفقــا اللتزامنــا باالتفاقيــات التجاريــة واالقتصاديــة التــي تــم توقيعهــا مــع الشــركاء الدولييــن
وبمــا يتــاءم مــع المنظومــة التجاريــة متعــددة األطــراف.

ونظــراً ألن ظــروف وانعكاســات الجائحــة علــى التجــارة العالميــة ال تســمح بالكثيــر مــن
التدخــات الطارئــة علــى مســتوى السياســات التجاريــة الخارجيــة ،وانطالقــاً مــن واقــع العجــز
الكبيــر فــي الميــزان التجــاري الســلعي الفلســطيني مــع العالــم الخارجــي والــذي وصــل إلــى
( )-4.7مليــار دوالر للعــام  1( 2019مليــار دوالر صــادرات ،و  5.77مليــار دوالر واردات ،)11فإنــه
يتوجــب تحديــد اســتراتيجيات وخطــط اإلنعــاش االقتصــادي علــى مســتوى سياســات التجــارة
الخارجيــة مــن الخطــط الطارئــة إلــى الخطــط متوســطة وطويلــة األجــل والتــي تــكاد تقتصــر
علــى محــاوالت االســتفادة قــدر اإلمــكان مــن هوامــش السياســة المتاحــة وفــق بروتوكــول
باريــس ،واالســتمرار بالضغــط علــى الجانــب اإلســرائيلي فــي قضايــا انتهاكاتــه الصارخــة لبنــود
البروتوكــول وخصوصــاً فــي المحــاور التاليــة:
 .11الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،إحصاءات التجارة الخارجية.
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−عقــد اللجنــة االقتصاديــة المشــتركة ،وتوظيــف آليــات عمليــة برعايــة أطــراف محاديــة،
ومناقشــة تعديــل بروتوكــول باريــس بمــا يشــمل:

−تواجــد فلســطيني علــى المعابــر مــن أجــل ضبــط الصــادرات والــواردات الفلســطينية
وتنظيــم اإليــرادات الماليــة المتولــدة عنهــا ،مــع أخــذ الضمانــات الكاملــة بحريــة حركــة
البضائــع واألفــراد عبرهــا

−ضبط التهرب الضريبي والتســرب المالي اللذين يســتنزفان الموارد المالية للخزينة من خالل
ربــط التجــارة بيــن الجانبيــن الفلســطيني واإلســرائيلي عــن طريــق آليــات وتكنولوجيــا حديثــة
تتمكــن خاللهــا الحكومــة الفلســطينية مــن التحقــق مــن كافة العمليــات التجارية مــع الجانب
اإلســرائيلي ويشــمل ذلــك بالطبــع االســتيراد غيــر المباشــر لبعــض المنتجــات غيــر إســرائيلية
المنشــأ والتــي يتــم إعــادة تصديرهــا للمناطــق الفلســطينية باعتبارها منتجات إســرائيلية مما
يفــوت علــى الخزينــة الفلســطينية مــوارد ماليــة كان يمكــن أن تــرد إليهــا كالجمــارك وضرائــب
الشــراء المفروضــة علــى الســلع المســتوردة مــن طــرف ثالــث (تشــكل الــواردات غير المباشــرة
نحــو  60%مــن إجمالــي الــواردات اإلســرائيلية لفلســطين) .الجديــر باإلشــارة أن االســتيراد غيــر
المباشــر (الــذي يتــم عبــر تجــار إســرائيليين) يتــم فــي العديــد مــن الحــاالت عــن طريــق اســتعانة
التجــار الفلســطينيين بنظرائهــم اإلســرائيليين الذيــن يقومــون باالســتيراد لصالــح التجــار
الفلســطينيين دون أن يظهــر المقصــد النهائــي للســلع المســتوردة فــي البيــان الجمركــي.
ويقــوم التجــار الفلســطينيون بهــذا اإلجــراء مــن أجــل تجــاوز التعقيــدات والكلــف اإلضافيــة
المطبقــة فــي المعابــر والموانــئ اإلســرائيلية علــى الــواردات الفلســطينية المباشــرة.

−إخضــاع الــواردات الفلســطينية بمــا فيهــا مــا يســمى بالقائمــة مزدوجــة االســتخدام
للسياســات الجمركيــة الفلســطينية.
−إلغاء نظام الحصص (الكوتا) في القوائم السلعية (أ) و (ب).
−تحديــد ضريبــة القيمــة المضافــة إلــى النســبة التــي تنســجم مــع الفــوارق فــي المؤشــرات
االقتصاديــة ومؤشــرات الدخــل بيــن االقتصاديــن الفلســطيني واإلســرائيلي.
−استيراد البنزين والمشتقات النفطية
−إعــادة فتــح جميــع المعابــر التجاريــة أمــام حركــة البضائــع الفلســطينية ،وتســهيل التجــارة
الخارجيــة ،بمــا يســاهم فــي تخفيــض عاملــي التكلفــة والوقــت.
−تطويــر البنــى التحتيــة للمعابــر التجاريــة ولألفــراد بمــا ينســجم مــع االتفاقيــات ذات
العالقة.تفعيــل اتفاقيــة نقــل البضائــع  door to doorالموقعــه مــع وزارة المواصــات
االردنيــة عــام 2000
−استكمال إنشاء منطقة تجارة حرة ومركز لوجستي مشترك بإدارة فلسطينية أردنية.

استمرار الجهود الحالية لوزارة االقتصاد الوطني وزيادة الدعم و البرامج بما يشمل:

1.سياســات دعــم المنتجــات التصديريــة ضمــن بنــود قانــون تشــجيع االســتثمار وقانــون
المــدن والمناطــق الصناعيــة الحــرة.
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2.التشــبيك مــع جميــع الــدول وعقــد لقــاءات  ،B2Bوابــرام اتفاقيــات تجاريــة مــع دول ذات
اهتمــام للقطــاع الخــاص الفلســطيني.
3.زيادة ثقة المستهلك المحلي واألجنبي بالمنتج الوطني من خالل:

−دعــم المنتــج الوطنــي والترويــج لــه كبديــل للمنتجــات اإلقليميــة والدوليــة ضمــن سياســة
أحــال الــواردات والمشــتريات

−سن سياسات جمركية للصناعات الناشئة

−تشجيع االستيراد المباشر عبر االتفاقيات الثنائية الموقعة.

−استمرار الجهود لتعزيز جودة ومواصفات اإلنتاج الفلسطينية.

−إقامــة معــارض دائمــة للمنتجــات الفلســطينية داخــل فلســطين وفــي األســواق
المســتهدفة (أرض المعــارض).

−تطوير مراكز تسويق وتطوير المنتجات

−تطوير مراكز التصميم والتعبئة والتغليف

4.تعزيــز أدوار الملحقيــن التجارييــن فــي الســفارات والقنصليــات والممثليــات الفلســطينية
فــي دول العالــم مــن أجــل فتــح أســواق جديــدة للمنتجــات الفلســطينية فــي األســواق
المســتهدفة ،وزيــادة الترويــج خاصــة فــي الــدول التــي منحــت المنتجــات الفلســطينية
ميــزة تفضيليــة .والتشــبيك مــع الشــتات وتشــجيع االســتثمار فــي فلســطين ،والتشــبيك
بيــن القطــاع الخــاص الفلســطيني ونظيــره فــي الــدول المختلفــة.

5.رفــع القــدرات البشــرية واللوجســتية للجهــات المختصــة بضبــط الســوق مثــل حمايــة
المســتهلك فــي وزارة االقتصــاد الوطنــي ،جهــاز الضابطــة الجمركيــة ،وغيرهــا مــن
مؤسســات شــريكة بهــدف:
−التوسع في ضبط عمليات تهريب المنتجات اإلسرائيلية ومنتجات المستوطنات.

−ضبــط عمليــات إغــراق األســواق الفلســطينية والتــي تشــكل عائقــاً أمــام تنافســية
المنتجــات الوطنيــة.

−إقــرار قانــون حمايــة المنتــج الوطنــي ،ومنــع اإلغــراق وتعزيــز القــدرات لــإدارة العامــة
للصناعــة فــي وزارة االقتصــاد لتطبيــق قواعــد اإلغــراق فــي الســوق الفلســطيني

6.تطويــر فاعليــة الجهــاز الوظيفــي الحكومــي وخاصــة فــي الدوائــر ذات العالقــة بالشــأن
االقتصــادي ،بمــا يؤمــن التقليــل مــن البيروقراطيــة الســلبية ،وتوحيــد اإلجــراءات وإعالنهــا
بشــفافية لجميــع المعنييــن ،بمــا يشــمل المــدة الزمنيــة
7.تطويــر وأتمتــة العمــل الحكومــي الفلســطيني مــن حيــث إصــدار األذونــات والشــهادات
وغيرهــا ،للتغلــب علــى بــطء إنجــاز المعامــات.
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•سياسات التشغيل والحماية االجتماعية

تعانــي الماليــة العامــة الفلســطينية خــال الســنوات القليلــة الماضيــة مــن تراجــع حــاد فــي
حجــم المســاعدات والمنــح األجنبيــة ،ســواء تلــك المقدمــة لدعــم الموازنــة الجاريــة ،أو تلــك
المقدمــة مــن أجــل النفقــات التطويريــة .وقــد شــكّ ل ذلــك التراجــع ضغطــاً إضافيــاً علــى قــدرة
الحكومــة الفلســطينية علــى تمويــل برامــج الحمايــة االجتماعيــة ،إضافــة إلــى االقتطاعــات
اإلســرائيلية المتواليــة لمســتحقاتنا مــن أمــوال المقاصــة ،ناهيــك عــن عــدم انتظــام اســتالم
تلــك األمــوال وتكــرار عمليــة احتجازهــا كورقــة ضغــط علــى القيــادة الفلســطينية.

تزامــن ذلــك كلــه مــع اإلجــراءات التــي اتخذتهــا الحكومــة كإجــراءات وقائيــة لمنــع انتشــار
فيــروس كورونــا ولتخفيــف الضغــط عــن القطــاع الصحــي الــذي يعانــي أصــا مــن بعــض
االختــاالت ،وبالتالــي مــن المتوقــع حــدوث اضطرابــات جديــة فــي الدخــل لــدى الكثيــر مــن
األســر واألفــراد ،وذلــك بفعــل التوقــف شــبه التــام للنشــاط االقتصــادي ،وهــو مــا ســينعكس
علــى معــدالت البطالــة والفقــر واألمــن الغذائــي فــي فلســطين.

ومــن المفيــد هنــا اإلشــارة إلــى أن  64%مــن األســر فــي فلســطين كان مصــدر دخلهــا الرئيســي
الرواتــب واألجــور فــي العــام  ،2018بحســب بيانــات مســح الظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــة
 ،2018فيما شــكلت المشــاريع األســرية (غير الزراعية) ما نســبته  9%كمصدر رئيســي للدخل،
ونســبة مماثلــة لممارســة نشــاط زراعــي نباتــي ،و 6%منهــا مارســت نشــاط زراعــي حيوانــي
خــال  12شــهرا الماضيــة ،وأفــادت  8.0%مــن األســر الفلســطينية بأنهــا عملــت فــي مشــروع
اقتصــادي خــاص خــال  12شــهرا التــي ســبقت المسح.وقدأشــار التقريــر إلــى أن هنــاك أكثــر
مــن  70%مــن األســر فــي قطــاع غــزة تعتمــد علــى المســاعدات النقديــة والعينيــة و10%
فــي الضفــة الغربيــة .إن هــذه البيانــات تشــير إلــى أن الغالبيــة مــن األســر تعتمــد علــى الرواتــب
واألجــور ،وهــذا يشــمل كافــة قطاعــات التشــغيل بمــا فيهــا القطــاع العــام والقطــاع الخــاص
والمجتمــع المدنــي والمؤسســات الدوليــة.
ومــع ارتفــاع معــدالت البطالــة ( 25%بطالــة و  33%نقــص اســتخدام للعــام  2019وفــق
المعاييــر الجديــدة لمنظمــة العمــل الدوليــة) والفقــر ( 29%للعــام  )2017فــي المناطــق
الفلســطينية ،ومع االنعكاســات واالرتدادات الســلبية على مؤشــرات االقتصاد الفلســطيني
نتيجــة جائحــة كورونــا التــي أظهــرت مــدى هشاشــة وانكشــاف القطــاع العائلــي الفلســطيني
لهــا ،مــع ذلــك كلــه ،تظهــر الحاجــة إلــى تعزيــز أدوار مراكــز مســؤولية الحمايــة االجتماعيــة التــي
لــن تقتصــر فــي هــذا اإلطــار علــى الضفــة الغربيــة ،بــل ال بــد أن تمتــد إلــى أهلنــا فــي قطــاع غــزة
مــن خــال التحويــات الماليــة لــوزارة التنميــة االجتماعيــة التــي تتــراوح بيــن  75% - 70%مــن
مجمــوع مخصصــات الحمايــة االجتماعيــة للــوزارة 12خــال الســنوات الســابقة.

 .12تقارير متنوعة ،وزارة التنمية االجتماعية.
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ويمكن حصر مراكز المسؤولية لنظام الحماية االجتماعية خالل الجائحة في:
1.وزارة التنمية االجتماعية.
2.وزارة العمل.

وفيما يلي نستعرض أبرز التدخالت لمراكز المسؤولية تلك خالل فترة الجائحة.

أوال :وزارة التنمية االجتماعية

وفقــا لقواعــد بيانــات الــوزارة ،ونتيجــة لظــروف الجائحــة واإلغالقــات ،ارتفــع عــدد متلقــي
المســاعدات النقديــة والعينيــة مــن  108ألــف أســرة إلــى  150ألــف أســرة ،وكانــت تدخــات
الــوزارة علــى النحــو التالــي:

•المساعدات النقدية:

 30 .1ألف أسرة من صندوق وقفة عز وبقيمة مالية بلغت  15مليون شيكل
 870 .2أسرة من بنك االستثمار وبقيمة مالية بلغت435ألف شيكل
 420 .3أسرة من بنك القدس بقيمة مالية بلغت  210ألف شيكل

 825 .4أسرة من أفراد متبرعين بقيمة مالية بلغت  45ألف شيكل

•المساعدات العينية (طرود غذائية وصحية):

تــم توزيــع طــرود غذائيــة وصحيــة لـــ  112,180أســرة فــي جميــع محافظــات الوطــن في الضفة
وغــزة ،بقيمــة ماليــة بلغــت نحــو  30مليون شــيكل

•المساعدات الطارئة من موازنة الوزارة:

تم صرف نحو  430ألف شيكل لحوالي  329أسرة تعاني وضعا طارئا وملحا.
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ونالحــظ هنــا أن التدخــات الطارئــة التــي نفذتهــا وزارة التنميــة االجتماعيــة كانــت فــي
معظمهــا مــن القطــاع الخــاص ومــن صنــدوق وقفــة عز.والجــدول التالــي يوضــح تفاصيــل تلــك
التدخــات.13
جدول  :1تدخالت وزارة التنمية االجتماعية خالل األشهر الثالثة األولى من عمر الجائحة
الجهة

مساعدات نقدية

أفراد متبرعين

825

500
-

210,000

15,690,000

الجهة

عدد األسر

قيمة المساعدة

UNICEF

24000

150

3,581,725

EU

OXFAM

ميرسي كور

قطر الخيرية

األهلية للتأمين

اإلغاثة الكاثوليكية

وكالة التعاون التركي
العمل ضد الجوع

35200
3722
800
480

180

6,344,800

150

558,300

80

38,400

330

264000

1227

100

122,700

5500

38

212,400

2336
341

2521

150

200

51150

500000

145

اإلغاثةاإلسالمية البلجيكية

1,850

200

370,000

اإلغاثةاإلسالمية فرنسا

658

600

هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية

مؤسسة وافا

اتحاد الجمعيات الخيرية

مساعدات من فاعلين خير
ومبادرات محلية
لجنة دعم القدس

700

200

467,355

101,000

فلسطين الخير

مساعدات طارئة
لألسر المتضررة

32,115

500

15,000,000

المبلغ بالشيكل

UNFPA

اجمالي الطرود

500

45,000

بنك القدس

420

WFP

طرود غذائية وصحية

870

500

435,000

صندوق وقفة عز

30,000

بنك االستثمار

إجمالي المساعدات النقدية

عدد األسر

قيمة المساعدة

المبلغ بالشيكل

200

3,065
850

200

200

250

40,000

612,890

394,800
212,500

3,100

متفاوت

10.000.000

12,000

200

2,400,000

150

19500

130

الهالل األحمر الفلسطيني

13,500

200

2,700,000

112,180

--

الجهة

عدد األسر

قيمة الطرد

المبلغ

موازنة الوزارة

329

1,000

429,250

المجموع اإلجمالي لكافة التدخالت النقدية العينية

162,124

28,991,520

45,110,770
()13,000,000$

 .13وزارة التنميــة االجتماعيــة“ ،التدخــات المنفــذة بموجــب خطــة االســتجابة الطارئــة لقطــاع الحمايــة االجتماعيــة لمواجهــة آثــار جائحــة كورونــا علــى الفئــات الفقيــرة والمهمشــة”،
.2020
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المقدرة للمدى الطارئ
خطة الوزارة واالحتياجات
ّ

تهــدف خطــة وزارة التنميــة االجتماعيــة بشــكل رئيســي إلــى تحســين حالــة الحمايــة للفئــات
الفقيــرة والمهمشــة منعــا لتــردي أوضاعهــا ولضمــان أمنهــا الغذائــي والصحــي .وبشــكل أكثــر
تفصيليــة ،فــإن هــذه الخطــة تهــدف إلــى تلبيــة االحتياجــات الناشــئة للفئــات األكثــر تضــررا،
مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى الفئــات الضعيفــة ذات األولويــة القصــوى ،كالفقــراء فقــراً
مدقعــاً المســجلين لــدى وزارة التنميــة االجتماعيــة ،والنســاء العامــات فــي الحضانــات وريــاض
األطفــال ،وعمــال المياومــة فــي االقتصــاد المحلــي الذيــن انقطــع عنهــم الدخــل بســبب
األزمــة ،والنســاء المســتفيدات مــن صنــدوق النفقــة وأســرهن ،والمســنين واألشــخاص ذوي
اإلعاقــة الذيــن يتلقــون خدمــات مــن وزارة التنميــة االجتماعيــة ،والمراكــز اإليوائيــة التــي ال
زالــت عاملــة التــي ترعــى مســنين وأشــخاص ذوي إعاقــة وغيرهــا مــن الفئــات.
ووفقــاً لتقديــرات الــوزارة ،فإنهــا ســتحتاج إلــى مبلــغ  56مليــون دوالر مــن أجــل إتمــام كامــل
تدخالتهــا الطارئــة والمســتجدة المرتبطــة بالتجــاوب مــع األزمــة الحاليــة فقــط .هــذا عــدا
عــن احتياجاتهــا مــن أجــل التدخــات والخدمــات المعمــول بهــا مــا قبــل األزمــة ،والتــي ســيتم
االســتمرار فــي تنفيذهــا ،بمــا فــي ذلــك برنامــج التحويــات النقديــة.
أمــا بالنســبة لهيــكل التدخــات النقديــة الطارئــة وفــق خطــة الــوزارة ،فيمكــن تقســيمه للفئــات
التاليــة:14
−برامــج مســاعدات وتدخــات نقديــة وعينيــة مكملــة للتدخــات المعمــول بهــا وفــق
قواعــد البيانــات مــا قبــل األزمة(األســر الفقيــرة وكبــار الســن وذوي االحتياجــات وكافــة
المقــدر يســاوي  19مليــون دوالر.
الفئــات المهمشــة).المبلغ المطلــوب
ّ
−برامــج مســاعدات وتدخــات نقديــة للمنكشــفين الجــدد جــراء فقــدان فــرص العمــل
المقــدر يســاوي  31مليــون دوالر.
ومصــادر العيش.المبلــغ المطلــوب
ّ
−برامــج التشــغيل والتمكيــن واإلنعــاش االقتصــادي لألســر الفقيــرة التــي كانــت قــد
اســتفادت مــن مشــاريع التمكيــن االقتصــادي ،والتــي تضــررت مــن الجائحة.المبلــغ
المقــدر يســاوي  6مليــون دوالر.
المطلــوب
ّ

تجــدر اإلشــارة هنــا أن تلــك التقديــرات كانــت وفــق احتياجــات برنامــج الحمايــة االجتماعيــة
الطــارئ لمــدة ثالثــة أشــهر فقــط ،وهــي فتــرة اإلغالقــات شــبه الكامــل لمظاهــر الحيــاة
المعــد
االقتصاديــة ،ونالحــظ هنــا أن مجمــوع مــا تــم صرفــه وتنفيــذه مــن برنامــج التدخــات ُ
لألشــهر الثالثــة األولــى مــن الجائحــة هــو  26.9مليــون دوالر مــن أصــل احتياجــات تصــل إلــى 56
مليــون دوالر.حيــث تــم مؤخــراً (إضافــة إلــى التدخــات الــواردة فــي الجــدول  14والبالغــة 13
مليــون دوالر) البــدء بإجــراءات صــرف مبلــغ  700شــيكل لمــرة واحــدة لحوالــي  68ألــف عامــل
وأســرة بمبلــغ إجمالــي  13.9مليــون دوالر مقـ ّـدم مــن البنــك الدولــي ضمــن منحــة مكونــة
 .14وزارة التنمية االجتماعية“ ،خطة االستجابة السريعة في قطاع الحماية االجتماعية لآلثار المترتبة على جائحة فيروس الكورونا”COVID-19
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مــن  30مليــون دوالر ســيتم توزيعهــا علــى احتياجــات الحمايــة االجتماعيــة المختلفة.علمــاً
أن الــوزارة حاليــاً بصــدد إجــراء إعــادة تقييــم لالحتياجــات حتــى نهايــة العــام وفقــا للمعطيــات
الجديــدة علــى الصعيديــن الصحــي واالقتصادي.كمــا وتجــدر اإلشــارة أيضــاً أن الــوزارة تعـ ّـول
بشــكل أكبرعلــى المؤسســات الدوليــة واألهليــة والقطــاع الخــاص مــن أجــل تمويــل تدخالتهــا
المنفــذ.
الطارئــة .وهــو مــا الحظنــاه فــي جــدول برنامــج التدخــات الطارئــة ُ

ثانيا :وزارة العمل والصندوق الفلسطيني للتشغيل

تفتقــر وزارة العمــل إلــى قواعــد بيانــات اجتماعيــة حــول ظــروف واحتياجات العاملين وأســرهم،
وقــد اقتصــرت تدخــات الــوزارة خــال فتــرة الجائحــة علــى توزيــع مبلــغ  700شــيكل لمــرة
واحــدة علــى  40ألــف عامــل ( 5,000منهــم مــن قطــاع غــزة) بإجمالــي مبلــغ  8مليــون دوالر
ممــول بالكامــل مــن صنــدوق وقفــة عــز.
ّإل أن الــدور األكبــر الملقــى علــى عاتــق وزارة العمــل ال يقتصــر علــى العمــل اإلغاثــي لفئــة
العمــال ،بــل يتعــداه إلــى التشــغيل والتمكيــن وتحســين ظــروف العمــل .وعليــه ،يتوجــب علــى
الــوزارة:

 .1اإلســراع فــي تحويــل صنــدوق التشــغيل والحمايــة االجتماعيــة إلــى صنــدوق ســيادي
مشــترك ومتعــدد المهــام ،بحيــث تُ شــرك فيــه وزارة التنميــة االجتماعيــة بقواعــد بياناتهــا
وتدخالتهــا ،وتكــون مصــادر تمويلــه:
−مخصصات برنامج التمكين االقتصادي في موازنة وزارة التنمية االجتماعية.
−مخصصات صندوق التشغيل في الموازنة العامة.

سيدمج فيه ،بحيث يستمر بحشد التبرعات محلياً ودولياً .
−صندوق وقفة عز الذي ُ
 1%−من أرباح الشركات كجزء من مسؤولياتها االجتماعية.

−بعــض مؤسســات المجتمــع المدنــي ذات القــدرة علــى حشــد التمويــل الخارجــي ألغــراض
تنمويــة وتشــغيلية.
وتتلخص مهام الصندوق في:

ميسر (واألولوية فيها لفئة الشباب).
−فتح باب التقدم للحصول على دعم تمويلي ّ

−عمــل شــراكات مــع كافــة برامــج التشــغيل وحاضنــات األعمــال والقطــاع الخــاص
والمؤسســات ذات العالقــة مــن أجــل تقديــم الدعــم المالــي المطلــوب للمشــاريع الناشــئة.

 .2إتمــام الجهــود المبذولــة بالتعــاون مــع وزارة االقتصــاد الوطنــي ووزارة التربيــة والتعليــم
ووزارة التعليــم العالــي وبعــض المراكــز البحثيــة مــن أجــل إنجــاز خطــة وطنيــة شــاملة للتعليــم
المهنــي والتقنــي والتعليــم العالــي ،بهــدف توجيــه العمالــة وفــق احتياجــات القطــاع الخــاص
والرؤيــة االقتصاديــة ،وذلــك مــن أجــل إعــادة تأهيــل العمالــة وفقــا لمتطلبــات الســوق
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المســتجدة ،وســد نقــص العمــل الحالــي فــي بعــض القطاعــات ،وتوجيــه المســار األكاديمــي
وجهــة ســوقية تلبــي االحتياجــات المســتقبلية.
 .3التنســيق مــع وزارة الزراعــة ومؤسســات العمــل الزراعــي مــن أجــل تمويــل ودعــم مشــاريع
زراعيــة صغيــرة ضمــن خطــة قطاعيــة ومناطقيــة مســتهدفة.
 .4تجميــع كافــة البيانــات المتعلقــة باألســواق والتشــغيل والتوظيــف واالســتثمار واألفــراد
والمؤسســات مــن أجــل بنــاء نظــام معلوماتــي ديناميكــي يســاهم فــي جســر الهــوة بيــن جانبــي
العــرض والطلــب علــى العمــل مــن جهــة ،وبيــن الفــرص االســتثمارية والباحثيــن عنهــا مــن
جهــة أخــرى .علــى أن تســاهم كافــة الــوزارات والمؤسســات البحثيــة والجامعيــة والشــركات
المختصــة فــي بنــاء هــذا النظــام.

 .5المطالبــة بربــط أي برامــج إقــراض ميســرة لمنشــآت القطــاع الخــاص بمــدى التــزام تلــك
المنشــآت بحقــوق العامليــن ،خاصــة فيمــا يتعلــق بالحــد األدنــى لألجــور.

 .6إعــادة صياغــة منظومــة صنــدوق الضمــان االجتماعــي بمــا يضمــن تحقيــق أهــداف الحمايــة
االجتماعيــة للعمــال التــي ُوضــع الصنــدوق مــن أجلهــم ،ويكــون ذلــك مــن خــال حــوار وطنــي
شــامل يجمــع الجهــات التمثيليــة لكافــة شــرائح المجتمــع المدنــي ،يضمــن عــدم المســاس
المشــغلين ،ويضمــن للصنــدوق اســتقالليته ماليــاً وإداريــاً ،
ّ
بحقــوق أي مــن العامليــن أو
ويراعــي الفروقــات بيــن شــرائح المشــغلّ ين ،وشــرائح العامليــن الذيــن قــد تلجــأ الحكومــة ومــن
خــال البرامــج النقديــة لوزارتــي التنميــة االجتماعيــة والعمــل بالمســاهمة بأجزاء من اشــتراكات
العامليــن مــن ذوي الدخــول المتدنيــة وفقــاً لمعطيــات ظروفهــم المعيشــية.
 .7تطوير نظام رقابة فعال لضمان األولويات والتوزيع العادل والشامل
 .8تنفيذ االستراتيجية الوطنية للتشغيل 2021-2025

مــن كل مــا ســبق يمكننــا القــول أن أي خطــة تعافــي ســيتم اعتمادهــا ،إذا لــم ترتكــز على تحفيز
الطلــب الفعــال لــدى الفئــات األكثــر انكشــافاً واحتياجــاً (ســواء مــن خــال برامــج التحويــات
النقديــة الطارئــة أو مــن خــال برامــج التشــغيل) ،فلــن تؤتــي أكلهــا المرجـ ّـوة والمتمثلــة بتحفيــز
األســواق مــن خــال ضــخ الســيولة المطلوبــة فيهــا .وعليــه فــإن سياســات التشــغيل والحمايــة
االجتماعيــة يجــب أن ال تقــل أهميــة فــي أي إســتراتيجية إنعــاش وتعافــي معتمــدة مــن قبــل
الحكومــة عــن باقــي السياســات القطاعيــة المســتهدفة.
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 2.3على مستوى السياسات القطاعية

مــن الطبيعــي أن تنعكــس السياســات الكليــة الســابقة (الماليــة ،والنقديــة ،والتجاريــة،
وسياســات التشــغيل والحمايــة االجتماعيــة) علــى أداء القطاعــات االقتصاديــة المختلفــة.
وبالتالــي فــإن تأثيــر السياســات وهدفهــا إنمــا ينصــب فــي التحقــق مــن انجــاز األهــداف
االقتصاديــة واالجتماعيــة العامــة المنشــودة عبــر القطاعــات االقتصاديــة المختلفــة.
وبكلمــات أخــرى ،فــإن أي سياســة اقتصاديــة ســيظهر أثرهــا ومســتوى االســتجابة لهــا فــي
القطاعــات االقتصاديــة المســتهدفة .ولكــن ،هنــاك سياســات موجهــة تخــص كل قطــاع
اقتصــادي بالنظــر إلــى خصوصيــة هــذا القطــاع ،وحجــم الضــرر الــذي أصابــه نتيجــة األزمــة التــي
يعانيهــا االقتصــاد الفلســطيني ،ومتطلبــات تعافــي كل قطــاع بالنتيجــة .لذلــك كان ال بــد
مــن دراســة أداء عــدد مــن القطاعــات االقتصاديــة المختلفــة ومــدى تأثرهــا باألزمــة الصحيــة
والسياسية،ومراجعةالسياســات القطاعيــة التــي اتخذتهــا الحكومــة ووزاراتهــا المختلفــة،
والسياســات التــي أغفلتهــا ،فــي مجــاالت الزراعــة والصناعــة والســياحة والتجــارة الداخليــة.

•السياسة الزراعية

إن مــن األهميــة بمــكان أن نــدرك أن التدخــات الحكوميــة فــي القطــاع الزراعــي ســواء
مــن اإلعفــاءات الضريبيــة أو سياســات الدعــم المالــي والتســويقي أو سياســات التعويــض
والتدخــل بنظــام التســعير ،كل ذلــك ال يتعــارض مــع كــون النظــام االقتصــادي الفلســطيني
(وفقــاً للقانــون األساســي) يقــوم علــى أســاس مبــادئ اقتصــاد الســوق الحــر .فحتــى فــي دول
المنشــأ لفكــر االقتصــاد الحــر يتــم التدخــل الحكومــي بشــكل مباشــر مــن أجــل دعــم وإســناد
االســتثمارات الزراعيــة ،األمــر الــذي يجــب أن يبقــى حاضــراً فــي أي خطــة تعافــي معــدة للحالــة
الفلســطينية.
نظرة عامة على القطاع الزراعي خالل الجائحة

فــي ظــل التحكــم المطلــق لســلطات االحتــال اإلســرائيلي بالمنافــذ والمعابــر ،وفــي ظــل
ســيطرتهم شــبه المطلقــة علــى األراضــي المســماة (ج) ،ونتيجــة ارتبــاط االقتصــاد والســوق
الفلســطيني باقتصــاد االحتــال ،خاصــة فيمــا يتعلــق بمدخــات اإلنتــاج وتصريــف المنتجــات
الزراعيــة ،ومــع التراجــع الحــاد فــي المــوارد الماليــة للســلطة الفلســطينية ،نتيجــة لذلــك كلــه،
ســيكون مــن الصعــب علــى الحكومــة الفلســطينية ومــن خــال وزارة الزراعــة تبنــي خطــة
إنعــاش طارئــة قــادرة علــى امتصــاص تداعيــات األزمــة الراهنــة علــى القطــاع الزراعــي بشــكل
عــام ،وعلــى المــزارع والمســتثمر الزراعــي الفلســطيني بشــكل خــاص.
أمــا عــن أبــرز المشــاكل التــي واجهــت المــزارع والمســتثمر الزراعــي الفلســطيني خــال فتــرة
الجائحــة ،فيمكــن تلخيصهــا بالتالــي:
1.مشاكل في عمليات تسويق وتصريف فائض اإلنتاج إلى دولة االحتالل أو عبرها.

2.مشــاكل التقلبــات الحــادة فــي األســعار خــال فتــرة الجائحــة واإلغالقــات ،شــمل ذلــك
المنتجــات الزراعيــة واللحــوم واأللبــان.
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3.ســاعدت عمليــة إغــاق المطاعــم والمنتزهــات والفنــادق ومنــع إقامــة الحفــات
والمناســبات علــى تدهــور أســعار العديــد مــن المنتجــات النباتيــة والحيوانيــة ،مــا أدى إلــى
خســائر كبيــرة لحقــت بالعديــد مــن المزارعيــن.
4.مشــاكل تعثــر دخــول جــزء مــن مدخــات اإلنتــاج الزراعــي مــن الجانــب اإلســرائيلي
كاألســمدة والمبيــدات واألعــاف.
5.التهديــدات المســتمرة التــي تواجــه مزارعــي األغــوار جــراء مشــروع خطة الضم اإلســرائيلية
ومــا رافقهــا مــن تضييقــات إســرائيلية على األرض.

ـوردي األعــاف عــن البيــع اآلجــل كمــا درجــت العــادة ،األمــر الــذي خلــق
6.مشــكلة امتنــاع مـ ّ
لــدى المزارعيــن أزمــة ســيولة مــن الصعــب عليهــم حلهــا فــي ظــل هــذه الظــروف.

لكــن وعلــى الرغــم مــن كل مــا ســبق ،يمكــن القــول أن اســتمرار تدفــق المنتجــات الزراعيــة
بشــقيها النباتــي والحيوانــي داخــل األســواق الفلســطينية خــال فتــرة اإلغالقــات ،واســتمرار
تدفــق عناصــر اإلنتــاج ولــو بشــكل غيــر منتظــم ،إضافــة إلــى اســتمرار عمــل بعــض المصانــع
الغذائيــة التــي يعتمــد جــزء كبيــر منهــا علــى المدخــل الزراعــي المحلــي ،كل ذلــك خفــف (بشــكل
متفــاوت) مــن وطــأة الجائحــة علــى الكثيــر مــن االســتثمارات الزراعيــة ،فمنهــا التــي اســتمرت
بتحقيــق هوامــش ربحيــة ،وأخــرى وصلــت لنقطــة التعــادل ،وبعضهــا تكبــدت خســائر اقتصاديــة
(كزراعــة الزهــور وحليــب األبقــار والدواجــن) ،وهــي التــي ســيتم التركيــز عليهــا فــي خطــة
التعافــي المقترحــة نظــراً لمحدوديــة قــدرة الماليــة العامــة الفلســطينية علــى التوســع فــي
عمليــة اإلنعــاش االقتصــادي لكافــة القطاعــات.
قراءة في مؤشرات قطاع الزراعة

يفتقــر القطــاع الزراعــي الفلســطيني إلــى الدراســات التحليليــة والبيانــات واإلحصــاءات
التفصيليــة حــول أدائــه وتطــور مؤشــراته االقتصاديــة ،وذلــك علــى مســتوى كل مــن الجهــاز
ـرة سـ ً
تيســر مــن تلــك
المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ووزارة الزراعــة .إال أن نظـ ً
ـريعة علــى مــا ّ
البيانــات تعطينــا صــورة عامــة ألبــرز مالمــح هــذا القطــاع ضمــن التفصيــل التالــي:
1.تراجعــت نســب العامليــن فــي القطــاع الزراعــي الفلســطيني بشــكل مضطــرد خــال
الســنوات الماضيــة ،فمــن  12%مــن الذكــور يعملــون فــي الزراعــة خــال العــام ،2004
إلــى  6.2%عــام  ،2018ومــن  33.7%إلــى  6.8%لإلنــاث.

2.متوســط األجــر اليومــي (الوســيط) للعامــل الزراعــي الفلســطيني هــي األدنــى بيــن باقــي
األنشــطة االقتصاديــة ،إذ بلغــت خــال العــام  2018حوالــي 80شــيكل فــي الضفــة
الغربيــة ،و 20شــيكل فــي قطــاع غــزة.

3.خــال الســنوات العشــر الماضيــة ،تراجعــت معــدالت الفقــر وفقــاً لمســتويات الدخــل بيــن
األســر التــي تعتمــد فــي دخلهــا الرئيســي علــى الزراعــة مــن  57%إلــى  ،32%فبعــد أن
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كانــت شــريحة المزارعيــن هــي الشــريحة األشــد فقــرا ،أصبحــت تلــك الشــريحة نســبياً أفضــل
مــن باقــي الشــرائح مــن حيــث معــدالت الفقــر.

4.ال تــزال مســاهمة قطــاع الزراعــة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي متدنيــة بمقيــاس أن
االقتصــاد الفلســطيني تاريخيــاً يصنــف كاقتصــاد زراعــي.

5.مخصصــات وزارة الزراعــة فــي قوانيــن الموازنــة العامــة المتعاقبــة لــم تتجــاوز 1%
مــن إجمالــي مخصصــات اإلنفــاق العــام ،مــع مالحظــة أن التقاريــر الشــهرية والربعيــة
الصــادرة عــن وزارة الماليــة تشــير إلــى تلقــي وزارة الزراعــة مبالــغ فعليــة أقــل مــن ذلــك
بكثيــر فــي معظــم الســنوات.علماً أن مخصصــات الــوزارة فــي موازنــة  2020ارتفعــت
بشــكل ملحــوظ كجــزء مــن خطــة العنقــود الزراعــي والتــي تــم تأجيــل أجــزاء منهــا بســبب
ظــروف الجائحــة .فقــد بلغــت حصتهــا المقــرة (مــا قبــل ظــروف الجائحــة وانقطــاع أمــوال
المقاصــة)  1.8%مــن إجمالــي الموازنــة ،ارتفعــت فيهــا المخصصــات التشــغيلية بنســبة
عطــا قــدرة وزارة الماليــة علــى صــرف كامــل
ّ ،105%إل أن الظرفيــن السياســي والصحــي ّ
تلــك المخصصــات.

تدخالت الحكومة والجهات ذات العالقة لمعالجة تداعيات األزمة

اقتصــرت التدخــات الطارئــة للحكومــة الفلســطينية خــال فتــرة الجائحــة علــى إصدارهابعــض
القــرارات التــي شــملت المزارعيــن والقطــاع الزراعــي ،وكان أبرزهــا:
1.منــح المزارعيــن والمورديــن لمدخــات اإلنتــاج الزراعــي تصاريــح حركــة داخــل المحافظــات
وخارجهــا خــال فتــرة اإلغالقــات.
2.بــدء تنفيــذ مشــروع لدعــم مصــادر الغــذاء ،بدعــم مــن االتحــاد األوروبــي ،يشــمل 108
مســتفيد ،وقيمتــه  4.5مليــون دوالر ،منهــا  2.5مليــون دوالر لمســتفيدين فــي الضفــة،
ومليونــا دوالر لمســتفيدين فــي قطــاع غــزة.
3.تخصيــص مبلــغ مالــي بقيمــة ( 40,000شــيكل) كحــد أقصــى مــن بنــد االحتياطــات المالية،
لتغطيــة تكاليــف تشــغيل جهــاز المرمــد التابــع لــوزارة الزراعــة /اإلدارة العامــة للخدمــات
البيطريــة بالعــروب /الخليــل ،وبإشــراف مــن الجهــات المختصــة.
4.إقــرار عقــد حزمــة حوافــز لمنطقــة األغــوار والمناطــق (ج) مــن خــال هيئــة تشــجيع
االســتثمار.
5.المصادقــة علــى توصيــات اللجنــة الوزاريــة لتحديــد االحتياجــات التنمويــة والتطويريــة
لمنطقــة األغــوار (رزمــة مســاعدات).
6.تشــكيل لجنــة وزاريــة لتحديــد االحتياجــات التنمويــة والتطويريــة لمنطقــة األغــوار ،بحيــث
تتولــى اللجنــة إعــداد خطــة تنمويــة شــاملة وآليــات تنفيذيــة للمشــاريع المقترحــة لمنطقة
األغــوار ،مــع األخــذ بعيــن االعتبــار إســتراتيجية الحكومــة نحــو التنميــة بالعناقيــد.
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تقدير الخسائر والتدخالت الطارئة المطلوبة ألنشطة الزراعة

كمــا أســلفنا ســابقاً  ،فــإن نقــص البيانــات واإلحصــاءات االقتصاديــة التفصيليــة لقطــاع الزراعــة
تفقدنــا القــدرة علــى بنــاء نمــوذج للســيناريوهات المتوقعــة خــال فتــرة الجائحــة ،وعليــه فــإن
الدراســة اعتمــدت فــي تحليلهــا علــى تقديــرات كل مــن وزارة الزراعــة واإلغاثــة الزراعيــة.
وحســب وزارة الزراعــة واإلغاثــة الزراعيــة ،فــإن الجــزء األكبــر مــن األنشــطة الزراعيــة تمكنــت مــن
تجــاوز األزمــة دون الوقــوع فــي مصيــدة الخســائر ،فيمــا تركّ ــزت بعــض األضــرار والخســائر فــي:
−قطاع الدواجن.
−حليب األبقار.
−زراعة الزهور.

−زراعة األعشاب الطبية.

−بعض أصناف الزراعة الحقلية.
−قطاع التمور

وبحســب وزارة الزراعــة ،فــإن المــواد الخــام إلحصــاءات الثــروة الحيوانيــة متوفــرة وبحاجــة
إلــى عمليــات تحليــل مــن أجــل التمكــن مــن الخــروج بتوصيــات ،فــي حيــن ال تتوفــر إحصــاءات
تفصيليــة حــول الثــروة النباتيــة إال ضمــن هوامــش ضيقــة.
وفــي هــذا اإلطــار ،تــم الحصــول علــى البيانــات المتوفــرة لــدى وزارة الزراعــة حــول األنشــطة
األكثــر تضــررا ،وكانــت النتائــج كمــا يلــي:
 .1قطاع الدواجن:

مــن خــال المقارنــة األســبوعية ألســعار كيلــو الدواجــن لألشــهر ( 15)6 + 5 + 4 + 3مــا بيــن
العاميــن  ،2020 – 2019يمكــن مالحظــة التراجــع الملمــوس فــي األســعار كنتيجــة طبيعيــة
لحجــم التراجــع فــي الطلــب الكلــي ســواء مــن قبــل القطــاع العائلــي أو مــن قبــل المطاعــم
والفنادق.ومــن خــال بيانــات كميــات اإلنتــاج األســبوعية لــذات الفتــرة ،وبتقديــر متوســط
كلفــة إنتــاج الكيلــو خــال تلــك الفتــرة التــي ارتفعــت خاللهــا أســعار مدخــات اإلنتــاج ،وعلــى
رأســها األعــاف ،يمكــن الوصــول إلــى تقديــرات األربــاح 16والتوصــل للنتائــج التاليــة:
−تأثــر قطــاع الدواجــن ســلباً خــال فتــرة الجائحــة بانخفــاض كميــات اإلنتــاج وارتفــاع التكاليــف
وتراجــع معــدالت األرباح.

−لــم تحمــل الجائحــة بشــكل عــام آثــاراً كارثيــة علــى قطــاع الدواجــن( ،مــع ضــرورة التنبــه إلــى
أن بيانــات وزارة الزراعــة لقطــاع مزارعــي الحبــش تشــير إلــى ارتفــاع ملمــوس باألســعار،
وبالتالــي عــدم التأثــر ســلباً بالجائحــة).
 .15تم الحصول على البيانات الخام من وزارة الزراعة.
بناء على مقابالت مع أصحاب مزارع دواجن.
 .16تم تقدير واحتساب التكاليف واألرباح من قبل الباحث ً
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−يمكــن القــول أن الجــدوى االقتصاديــة لمــزارع الدواجــن (خاصــة بالنســبة لصغــار المزارعيــن)
قــد تراجعــت خــال فتــرة الجائحــة بشــكل ملمــوس.

−التأكيــد علــى حاجــة صغــار المزارعيــن لبعــض السياســات الحكوميــة المســاندة لبعــض
تلــك المــزارع التــي قــد تكــون تكبــدت بعــض الخســائر االقتصاديــة ،أو تلــك التــي ســتترك
اســتثماراتها الزراعيــة بســبب تدنــي الجــدوى اإلنتاجيــة لهــا خــال فتــرة الجائحــة.
 .2قطاع الحليب:

اتضــح مــن خــال مقابــات مــع الدوائــر المختصــة لــوزارة الزراعــة ،ومــن خــال البيانــات الخــام
تبيــن مــا يلــي:
إلنتــاج الحليــب علــى مســتوى المحافظــاتّ ،

ومنيــت ببعــض
−هنــاك محافظــات تضــررت خــال فتــرة الجائحــة فــي إنتاجهــا للحليــب ُ
17
الخســائر االقتصاديــة ،فيمــا محافظــات أخــرى كان األثــر عليهــا أقــل (انظــر الجــدول أدنــاه ).

−وفقــاً للجــدول ،تقــدر حجــم الخســارة اليوميــة لمنتجــي الحليــب بنحــو  123,594شــيكل
يوميــا ،وإذا مــا تــم احتســاب إجمالــي الخســارة خــال فتــرة ثالثــة أشــهر (متوســط عــدد
األشــهر التــي تضــرر فيهــا القطــاع) ،فســنحصل علــى مــا مجموعــه  11.1مليــون شــيكل
مجمــوع خســائر النشــاط.

 .17وزارة الزراعة ،بيانات غير منشورة.
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جدول  :2الخسائر اليومية لمنتجي الحليب خالل فترة الجائحة

المحافظة

عدد االبقار
عدد االبقار
الحلوب

الخسائر اليوميه(شيكل)

االشهر التي حدث التاثير

18,000

3,4،5،6
3,4,5

جنين

5,000

3,750

نابلس

3,800

2,850

14,963

اريحا

800

600

1,179

2،3

قلقيليه

1,468

1,101

8,258

3،4

الخليل

9,000

6,750

79,481

3,4,5،6

سلفيت

400

300

1,714

3،4

طولكرم

875

656

ال يوجد

**

حلحول

40

30

ال يوجد

**

3,590

2,170

ال يوجد

**

طوباس

300

225

ال يوجد

**

القدس

250

188

ال يوجد

**

بيت لحم

57

43

ال يوجد

**

يطا

3,000

2,250

ال يوجد

**

المجموع

28,580

20,913

123,594

دورا

 .3النباتات الطبية والزهور

وفقــاً للبيانــات الخــام لــدى وزارة الزراعــة حــول إنتــاج النباتــات الطبيــة ،نالحــظ تراجــع حجــم
اإلنتــاج النهائــي لتلــك النباتــات خــال العــام  2020بنســبة  88%مقارنــة مــع ذات الفتــرة مــن
العــام الســابق( .انظــر الجــدول )3
جدول  :3التراجع في إنتاج النباتات الطبية

2019 – 2018
المحافظة

سعر الطن /
اإلنتاج /
شيكل
الدونم/طن

البيع
اإلجمالي/
شيكل

اإلنتاج /
الدونم /
الطن

2020 – 2019

البيع
سعر الطن/
اإلجمالي/
الشيكل
شيكل

اريحا

105

15,000

1,575,000

0

0

0

طوباس

900

25,000

22,500,000

250

10,000

2,500,000

جنين

140

10,000

1,400,000

215

2,000

430,000

المجموع

1,145

25,475,000

2,930,000
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ويرجــع الســبب فــي هــذا التراجــع الكبيــر فــي المبيعــات إلــى اعتمــاد تلــك األنــواع مــن الزراعــة
فــي المقــام األول علــى األســواق التصديريــة التــي تأثــرت بشــكل مباشــر بإجــراءات إغــاق
المعابــر والحــدود وتقييــد التجــارة العالميــة.
أمــا زراعــة الزهــور ،فقــد كان مــن الطبيعــي أن يتراجــع حجــم الطلــب المحلــي والعالمــي عليهــا
نتيجــة توقــف معظــم المناســبات والمظاهــر االحتفاليــة للمجتمــع ،األمــر الــذي أدى إلــى
توقــف كامــل المبيعــات منهــا وتكبدهــا خســائر كبيــرة (انظــر جــدول .)4
جدول  :4خسائر قطاع الزهور

2019 – 2018
المحافظة
اإلنتاج  /وردة
419000

2020 - 2019

اإلنتاج /الدونم/طن

سعر الطن  /شيكل

البيع اإلجمالي /شيكل

البيع اإلجمالي /شيكل

اإلنتاج  /وردة

البيع اإلجمالي /شيكل

642000

429000

صفر

إال أنــه ووفقــاً لمعطيــات الســوق حــول تلــك االســتثمارات ،فــإن كل االســتثمارات الزراعيــة
بأصنــاف األعشــاب الطبيــة والزهــور تقريبــا تعــود إلــى مســتثمرين ذوي مــاءة ماليــة عاليــة
وقــدرة كبيــرة علــى تحمــل التبعــات الماليــة لذلــك التراجــع فــي مبيعاتهــم ،األمــر الــذي يعنــي
اســتثناء تلــك االســتثمارات مــن أي سياســات إنعــاش وتعافــي طارئــة ،مــع ضــرورة وجــود
تطمينــات متوســطة وطويلــة األجــل مــن قبــل الحكومــة لتلــك االســتثمارات مــن أجــل الحفــاظ
ـتقبال.
عليهــا مسـ
ً
 .4قطاع التمور

شــكّ ل قطــاع التمــور مــا نســبته  50%مــن إجمالــي الصــادرات الزراعيــة للعــام  ،2019وتقــدر
المســاحة المزروعــة فــي األغــوار الفلســطينية بأشــجار النخيــل بـــحوالي  24ألــف دونمــاً فــي
نهايــة عــام  2019مــن إجمالــي  55ألــف دونــم مــن األراضــي التــي يســتغلها الفلســطينيون في
األغــوار ،فــي الوقــت الــذي قــدرت فيــه أعــداد أشــجار النخيــل حســب إحصائيــات وزارة الزراعــة
حتــى نهايــة العــام  2019بحوالــي  300ألــف شــجرة ،وكميــة اإلنتــاج مــن التمــور الفلســطينية
الخالصــة حتــى العــام  2019حوالــي  11ألــف طــن.

تســتهلك الســوق المحليــة الفلســطينية حوالــي  6,000طــن مــن التمــور فــي الضفــة الغربيــة
وقطــاع غــزة ســنوياً حســب إحصائيــات وزارة الزراعــة الفلســطينية؛ أي أن مــا نســبته  60%مــن
اإلنتــاج الفلســطيني مــن التمــور يذهــب إلــى الســوق المحلــي ،وفقــط  40%مــن اإلنتــاج يتــم
تصديــره مــن صنــف المجــول (المجهــول) الفلســطيني.
وقــد اســتثمرت الشــركات الفلســطينية فــي قطــاع نخيــل التمــر منــذ أكثــر مــن عشــر ســنوات
حيــث قــدر حجــم االســتثمار ب  200مليــون دوالر تشــمل البنــى التحتيــة وآبــار الميــاه واألراضــي
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الزراعيــة والمصروفــات التشــغيلية لتخزيــن وحفــظ التمــور .وتعمــل هــذه الشــركات فــي تدريــج
التمــور وتخزينهــا ألغــراض التصديــر ،فقــد قــدر التصديــر للعــام  2019بنحــو  3,500طــن تــم
تســويقها إلــى أكثــر مــن  25دولــة حــول العالــم.

ورغــم التراجــع الحــاد فــي قــدرة منتجــي التمــور علــى التصديــر بعــد جائحــة كورونــا ،ورغــم
التراجــع فــي الســعر المحلــي بنحــو (25%نتيجــة إلغــاء موســم الحــج وبيــوت العــزاء وضعــف
مواســم األعيــاد) ،إال أن قــدرة هــذا القطــاع بشــكل عــام علــى الصمــود تبقــى مرتفعــة نتيجــة:
−ارتفاع جدوى اإلنتاج وهامش الربح

−قابلية منتجات التمور للتخزين لفترة زمنية تصل إلى سنتين.

−توفر الشركات المساندة لهذا القطاع من تعبئة وتغليف وتخزين وتبريد.
−عدم االعتماد المطلق على أسواق التصدير.

−بدء الكثير من التجار بحجز حصصهم في األسواق العالمية.

لكــن ومــن خــال متابعــة االســتثمارات فــي مجــال النخيــل ،نجــد أن صغــار المزارعيــن هــم الفئــة
األكثــر تضــرراً بظــروف الجائحــة نتيجــة:
−سهولة تعرضهم لالستغالل من قبل التجار وشركات التعبئة والتغليف والتخزين.

−تدنــي جــدوى اإلنتــاج الزراعــي لديهــم بســبب صغــر حيازاتهــم الزراعيــة وعــدم اســتفادتهم
مــن مزايــا وفــورات الحجــم.

−ارتفاع تكاليف مدخالت اإلنتاج عليهم خالل فترة الجائحة.

وبالعــودة للقطاعــات األكثــر تضــررا أعــاه (الدواجــن والحليــب والزراعــة الحقليــة والتمــور)،
ـاء علــى تقديــرات وزارة الزراعــة واإلغاثــة الزراعيــة ،18يمكــن القول أن قــدرة أصحاب الحيازات
وبنـ ً
واالســتثمارات الزراعيــة الكبيــرة علــى تجــاوز األزمــة كانــت أكبــر مــن قــدرة صغــار المســتثمرين
الذيــن ُيخشــى عليهــم مــن تــرك اســتثماراتهم والتحـ ّـول إلــى أنشــطة اقتصاديــة أخــرى .وعليــه
يمكــن تلخيــص أبــرز التدخــات الحكوميــة الطارئــة المطلوبــة للقيــام بهــا مــن قبــل الحكومــة
علــى النحــو التالــي:

1.دعــم مدخــات اإلنتــاج (األعــاف ،األســمدة ،المبيــدات ،األدويــة) التــي ارتفــع ثمنهــا
بشــكل ملمــوس خــال فتــرة الجائحــة.

2.مراقبــة أســعار التمــور ووضــع أرضيــة ســعرية للحــد مــن قــدرة بعــض التجــار علــى اســتغالل
صغــار المزارعيــن.
3.مــن أجــل التمكــن مــن تمويــل التدخــات الحكوميــة فــي دعــم المزارعيــن ،ال بــد مــن
تفعيــل وزيــادة التنســيق بيــن وزارة الزراعــة وكافــة المؤسســات والمنظمــات األهليــة

 .18مقابالت مع وكيل وزارة الزراعة ومدير اإلغاثة الزراعية.

 .19مقابلة مع وكيل وزارة الزراعة.
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والدوليــة ذات العالقــة بالشــأن الزراعــي ،وذلــك مــن أجــل توجيــه كافــة ســبل ووســائل
الدعــم الحكومــي والخارجــي إلــى الفئــات األكثــر تضــرراً وإلــى القطاعــات األكثــر احتياجــاً
لدعــم مدخــات اإلنتــاج فيهــا.

وتجــدر اإلشــارة هنــا أن أكثــر مــن  80%مــن التمويــل الزراعــي يأتــي مــن خــال منظمــات دوليــة،
نذكــر منهــا خــال فتــرة الجائحــة:19
 700−ألف دوالر من الحكومة السويسرية عبر مؤسسة أوكسفام.
 297−ألف دوالر من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
 750−ألف دوالر من الـ .GIZ

 1,500−ألف دوالر دعم مدخالت إنتاج.

4.استخدام مخصصات صندوق درئ المخاطر وصندوق «التشغيل والحماية االجتماعية»
مــن أجــل تعويــض صغــار المزارعيــن المتضرريــن فــي القطاعيــن النباتــي والحيوانــي ،ومــن
المــزارع باحتياجاتهــا.
أجــل تقديــم ضمانــات لمــوردي األعــاف مــن أجــل االســتمرار بتزويــد َ
5.ضرورة اإلسراع في وضع خطة إستراتيجية قصيرة األجل يتم من خاللها:

−تحديــد المناطــق المســتهدفة خــال الموســم القــادم مــن أجــل إدخالهــا فــي منظومــة
الحيــازات الزراعيــة (النباتيــة والحيوانيــة) الجديــدة.

−تحديد احتياجات تلك المناطق من مدخالت إنتاج زراعي.

−تخصيــص فــرق لإلرشــاد الزراعــي فــي تلــك المناطــق مــن أجــل اإلشــراف علــى خطــة اإلنتــاج
الموضوعة مســبقاً .

−تحديــد نوعيــة اإلنتــاج المطلــوب وفقــاً الحتياجــات األســواق المحليــة والتصديريــة
ا لمســتهد فة .

6.حصــر احتياجــات المزارعيــن فــي المناطــق المهمشــة والمناطــق المصنفــة ( )Cوالبــدو في
مناطــق شــرقي القــدس واألغــوار وعــرب الرشــايدة والمناطــق المحاذيــة للمســتوطنات
أو المهــددة بالمصــادرة) مــن مدخــات اإلنتــاج وتقديــم الدعــم الكافــي لهــم مــن أعــاف
وأســمدة وبــذور ومبيــدات وغيرهــا.
7.تصميــم رزنامــة زراعيــة فلســطينية تســتند إلــى حمايــة المنتجــات الزراعيــة الوطنيــة مــن
خــال منــع اســتيراد تلــك المنتجــات خــال موســم إنتاجهــا وطنيــاً .
8.تفعيــل اإلرشــاد الزراعــي التســويقي مــن حيــث إرشــاد المزارعيــن إلــى ماهيــة المحاصيــل
المطلــوب زراعتهــا وتوزيعهــا بشــكل يتجنــب إنتــاج كميــات فائضــة تــؤدي إلــى حــرق
أســعارها وخســارة المزارعيــن الفلســطينيين.

التدخالت الحكومية المنشودة للمدى المتوسط والطويل
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ويمكن إيجازها في:

1.العمــل علــى تعزيــز قــدرة مصانــع األعــاف الفلســطينية (أكثــر مــن  33مصنــع) علــى
رفــع طاقتهــا اإلنتاجيــة التــي ال تتجــاوز  ،40%علمــا أن الطاقــة اإلنتاجيــة الكاملــة لتلــك
المصانــع تعتبــر كافيــة مــن أجــل تزويــد مــزارع الثــروة الحيوانيــة باحتياجاتهــا مــن األعــاف.

2.يكــون ذلــك مــن خــال تمكيــن المســتورد الفلســطيني مــن اســتيراد مدخــات إنتــاج
األعــاف مــن الصويــا والحبــوب المطلوبــة بشــكل مباشــر دون وســطاء إســرائيليين.
3.تفعيــل دور كل مــن المؤسســة الفلســطينية لإلقــراض الزراعــي وصنــدوق درئ المخاطــر
والتأمينــات الزراعيــة مــن خــال إشــراك كافــة مؤسســات ومنظمــات ولجــان العمــل
الزراعــي فــي اإلدارة والتخطيــط والتمويــل والصــرف.
4.ضــرورة إعــداد قواعــد بيانــات وإحصــاءات زراعيــة ونشــرها مــن قبل كل من الجهــاز المركزي
لإلحصــاء الفلســطيني ووزارة الزراعــة علــى غــرار سلســلة الحســابات الصحيــة وسلســلة
المســوح االقتصاديــة ،وذلــك مــن أجــل تمكيــن الباحثيــن واألكاديمييــن والمختصيــن مــن
وضــع الخطــط والتدخــات المطلوبــة.
5.مراجعة خطة العنقود الزراعي وتطويرها وفقاً إلفرازات المرحلة والدروس المستقاة.

6.تعزيــز قــدرات التعاونيــات الزراعيــة التــي تجمــع صغــار مزارعــي التمــور ضمــن اســتثمار
لتعبئــة وتخزيــن وتســويق إنتاجهــم مــن التمــور.
7.دعم وتشجيع وتعزيز الصناعات الزراعية.

8.تنفيذ التشبيك الفعال بين العنقود الزراعي مع سلسلة القيمة والعنقود الصناعي

•السياسة الصناعية

يشــمل قطــاع الصناعــة أربعــة أنشــطة رئيســية ،حســب متوســط الحصــة الســنوية لــكل نشــاط:
إمــدادات الكهربــاء والغــاز ( ،)6.6%إمــدادات الميــاه وأنشــطة الصــرف الصحــي (،)9.6%
التعديــن واســتغالل المحاجــر ( ،)2.8%الصناعــة التحويليــة ( .)80.1%وتتفــرع أنشــطة الصناعــة
حســب التصنيــف الدولــي الرابــع للســلع ( )ISIC4إلــى  29نشــاطاً فرعيــا.

يعــد القطــاع الصناعــي مــن القطاعــات الواعــدة والمؤثــرة فــي االقتصــاد الفلســطيني.
ويرجــع ذلــك بســبب مســاهمته النســبية فــي الناتــج المحلــي ( ،)13%إضافــة إلــى قدرتــه علــى
اســتيعاب األيــدي العاملــة ،حيــث بلــغ عــدد المنشــآت العاملــة فــي أنشــطة الصناعــة نحــو 21
ألــف منشــأة تشــغل نحــو  122ألــف عامــل أو مــا نســبته  13%مــن إجمالــي العامليــن فــي
 .20عبد الخالق ،نصر ( .)2004تحليل دوال اإلنتاجواإلنتاجية في الصناعة الفلسطينية .أطروحة لنيل درجة الماجستير ،جامعة النجاح الوطنية .نابلس -فلسطين.
 .21الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني .إحصاءات التجارة الخارجية المرصودة .2018
22. Ministry of National Economy, COVID-19’s Economic Impacts. RESPONESE STARATEGY AND INETRVENTION. 2020.
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االقتصــاد الفلســطيني لعــام  .2019وتعتمــد غالبيــة الصناعــات الفلســطينية فــي إنتاجهــا
علــى عنصــر العمــل ،حيــث بلغــت حصــة عنصــر العمــل نحــو  72%مــن اإلنتــاج .20كمــا أن أنشــطة
الصناعــة تتداخــل بشــكل كبيــر ومباشــر مــع العديــد مــن القطاعــات االقتصاديــة األخــرى
كالزراعــة واإلنشــاءات والســياحة وغيرهــا مــن القطاعــات.

وتكتســب األنشــطة الصناعيــة أهميــة إضافيــة نتيجــة مســاهمتها فــي التجــارة الخارجيــة ،حيــث
تشــكل الصــادرات الصناعيــة نحــو  60%مــن الصــادرات الفلســطينية ،ووفقــاً ألنشــطة الصناعــة
الفرعيــة؛ ســاهمت صــادرات الحجــر والرخــام وحدهــا بحوالــي ثلــث الصــادرات وطنيــة المنشــأ
( ،)31%والصــادرات مــن الصناعــات الغذائيــة ( ،)13%وتبــرز كذلــك الصناعــات الكيماويــة بمــا
فيهــا األدويــة( )6.6%وصناعــة األحذيــة ودباغــة الجلــود ( )5%وصناعة األثــاث( )5%كصناعات
تصديريــة بامتيــاز وفــق لبيانــات التجــارة الخارجيــة.21

بالرغــم أن التداعيــات االقتصاديــة المصاحبــة ألزمــة كورونــا طالــت مختلــف األنشــطة
االقتصاديــة فــي األراضــي الفلســطينية ،إال أن نســبة الضــرر تختلــف مــن نشــاط إلــى آخر .ووفقاً
للنتائــج األوليــة لمســح أجرتــه وزارة االقتصــاد الوطنــي مؤخــراً  ،22فــإن  80%مــن المنشــآت
العاملــة فــي القطــاع الصناعــي قــد توقفــت تمامــاً عــن العمــل خــال فتــرة الحظــر الكلــي،
فيمــا  20%مــن المنشــآت اســتمرت فــي ممارســة أعمالهــا .بلــغ عــدد المنشــآت العاملــة
 3,774منشــأة ،توظــف نحــو  11ألــف عامــل .وتوزعــت المنشــآت العاملــة فــي  6صناعــات
أساســية ،وهــي :الصناعــات الغذائيــة والزراعيــة وصناعــة األعــاف ،الصناعــات الدوائيــة،
الصناعــات البالســتيكية ،الصناعــات الورقيــة والتغليــف ،الصناعــات الكيماويــة ومســتحضرات
التجميــل ،صناعــات إنتــاج معــدات الوقايــة الشــخصية .كمــا بينــت نتائــج المســح بــأن 20%
مــن المنشــآت العاملــة فــي صناعــة المنســوجات حولــت خطــوط إنتاجهــا إلــى إنتــاج معــدات
الوقايــة الشــخصية.

ويعتبـــر دور القطـــاع الصناعـــي حاســـماً فـــي مجابهـــة الجائحة ،وخاصـة فـــي قطاعـات التصنيـع
الكيميايية والمنظفـات والمعقمـات والتـي تعتبـر احتياجـاً ومتطلبـاً
الدوايـي وصناعـة المـواد
ٔ
ٔ
هامـاً  ،سـواء فـي القطـاع الصحـي أ و فـي القطاعـات واألنشـطة األخـرى للوقايـة مـن تفشـي
فيـــروس كورونـــا كوفيـــد  .19حيــث تمكنـــت القطاعـــات الصناعيـــة المدرجـــة أ دنــاه وغيرهـــا
ـواري ،مـــن القيـــام بـــدور هـام وال تـــزال فـي مجابهـة
مـــن القطاعـــات العاملـــة فـــي مرحلـــة الطــ ٔ
الجائحــة ،وخاصـــة مـــن خـــال تقديـــم التســـهيالت مــن وزارة االقتصــاد الوطنــي فيمـــا يتعلـــق
بســــرعة اإلجــــراءات بمنــــح رخــــص التشــغيل الجديــدة ،وفحــص المنتجــات ،ومنحهــا شــهادات
المطابقــة الفلســطينية وفقـاً للمعاييـر والتعليمـات السـارية ،مـا أ ضـاف خطـوط إنتاج جديـدة
ـواري الراهنـة.
بإمكانيات محليـــة وجهـــود ذاتيـــة ضمـــن حالـــة الطــ ٔ

وقـ َـدر مســح وزارة االقتصــاد الوطنــي تكلفــة التدخــات المطلوبــة فــي قطــاع الصناعــة بنحــو
 475مليــون دوالر 450 :إلنشــاء صنــدوق إقــراض لتعزيــز رأس المــال العامــل 15 ،مليــون
دوالرمتطلبــات الدعــم الفنــي والتقنــي 10 ،مليــون دوالر تدخــات قطاعيــة ذات أولويــة.
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بالمحصلــة ،فــإن تداعيــات األزمــة كانــت مؤثــرة علــى غالبيــة مؤشــرات األنشــطة الصناعيــة
المتضــررة .واســتدعى ذلــك بالضــرورة تدخــات عاجلــة مــن الحكومــة الفلســطينية وأذرعهــا
التنفيذيــة وأهمهــا وزارتــي االقتصــاد الوطنــي والماليــة .وأصــدرت الحكومــة العديــد مــن
القــرارات االقتصاديــة فــي ســياق تعاملهــا مــع األزمــة االقتصاديــة .أحــد أهــم القــرارات
هــو القــرار  18/65/02الصــادر بتاريــخ  22حزيــران والمتعلــق بتشــكيل لجنــة توجيهيــة عليــا
إلنعــاش القطاعــات االقتصاديــة األكثــر تضــررا مــن جائحــة كورونــا .والتــي أصــدرت العديــد مــن
التوجيهــات مــن أجــل التخفيــف التدريجــي مــن إجــراءات اإلغــاق بنــاء علــى معاييــر محــددة،
وتحديــد القطاعــات ذات االولويــة للموازنــة بيــن القطــاع الصحــي واالقتصــادي..
تدخالت مقترحة في مجال السياسات الصناعية

تعتمــد أي خطــة مقترحــة لتعافــي األنشــطة الصناعيــة بدايــة علــى تقســيم األنشــطة
المســتهدفة بســبب االختالفــات الجوهريــة بيــن تلــك األنشــطة فيمــا يتعلــق بمســتوى الضــرر
الــذي لحــق بهــا ،إضافــة إلــى التبايــن فــي متطلبــات إنعــاش كل منهــا .نفــرد مــا تبقــى مــن هــذا
ـاال للتدخــات المقترحــة  .ووفقــا للخطــة
الجــزء لتنــاول أنشــطة صناعيــة مختــارة تشــكل مجـ ً
التــي أعدتهــا الــوزارة بالتعــاون مــع منظمــة األمــم المتحــدة للتنميــة الصناعيــة ،فقــد حــددت
الــوزارة جــدول التدخــات الســريعة وذات األولويــة والتــي تنــدرج ضمــن التركيــز فــي المــدى
القصيــر علــى القطاعــات ذات األولويــة خــال تفشــي الجائحــة والفتــرة التــي تلــي انتهائهــا،
مثــل (التصنيــع الغذائــي ،القطــاع الدوائــي ،الصناعــات الكيماويــة ،التغليــف والتعبئــة وسلســة
التزويــد) ،وذلــك مــن حيــث مســتلزمات االنتــاج ،التحديــات واالحتياجــات المطلوبــة وخاصــة
المــواد الخــام الالزمــة للتصنيــع التــي ترتبــط بتقلبــات ســعر الصــرف والتــي تؤثــر بالنتيجــة علــى
ســعر المــواد الخــام وتلعــب دورا رئيســيا فــي الســعر النهائــي للمســتهلك .عــاوة علــى تحديــد
أهــم التدخــات المطلوبــة ،مــن أجــل ضمــان زيــادة االنتــاج لتغطيــة احتياجــات الســوق ،وضــرورة
العمــل علــى تســهيل وصــول الصناعــات المســتهدفة فــي مرحلــة االســتجابة الطارئــة لمجابهــة
الجائحــة لالحتياجــات ذات األولويــة لتمكينهــا مــن القيــام بدورهــا المحــوري علــى المســتوى
الوطنــي ،فقــد تــم تحليــل االحتياجــات وتحديــد األولويــات وفــق مجموعــة مــن االســتبيانات
الســريعة للقطاعــات الصناعيــة المســتهدفة ،وكانــت أبــرز النتائــج كمــا يلــي وبحســب األولويــة:
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قطاع
التصنيع
الدوائي

قطاع
التصنيع
الغذائي

قطاع
المالبس
والنسيج
(كمامات
ولباس واقي)

قطاع
الصناعات
الكيماوية
(معقمات)

قطاع
الصناعات
الورقية

قطاع
الصناعات
البالستيكية

المواد الخام

x

x

X

x

x

x

آالت وخطوط انتاج

x

x

X

x

x

X

x

التحديات /
القطاعات

مواد تعبئة وتغليف

x

تسهيالت ضريبية

بدائل لمصادر المواد

X

x

مصادر طاقة ووقود
وغاز

X

x

نقص عمال وعمالة
ماهرة

سيولة مالية /
أدوات مالية مالئمة

x

x

x

x

x

x

x

x
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وقامت الوزارة بتسهيل اإلجراءات ودعم الصناعة من خالل:
•توفيــر المواصفــات الفلســطينية مــن اجــل انتــاج المنتجــات فــي القطاعــات ذات األلويــة
وفقــا للمواصفــة.
•فحص المنتجات والتأكد من مطابقتها.
•منح رخص تشغيل للمنشآت الجديدة العاملة في هذه القطاعات
•تجديد منح الرخص التشغيلية للمصانع خالل فترة الطوارئ.
•تعديل المواصفات الفلسطينية بما يتالءم مع متطلبات قطاع صناعة األلبان.
•توريــد معــدات خاصــة بفحــص الغــذاء لتوفيرهــا لمختبــرات وزارة الصحــة للمســاهمة فــي
تحقيــق األمــن الغذائــي ضمــن برنامــج مشــترك مــع وزارة االقتصــاد وبدعــم مــن اليونيــدو
•التنســيق مــع الطــراف ذات العالقــة والمجتمــع الدولــي مــن اجــل إزالــة المعيقــات علــى
االســتيراد والتصديــر.
•المتابعــة مــع الــدول الصديقــة مــن أجــل ضمــان اســتمراية الوصــول إلــى المنتجــات
الضروريــة المختلفــة خــال مرحلــة مجابهــة الجائحــة واســتيرادها بشــكل اســتثنائي لصالــح
دولــة فلســطين.
وفــي ذات الســياق ،تســرد الخطــة مجموعــة مــن القطاعــات ألهميتهــا فيمــا يتعلــق بمعالجــة
آثــار الجائحــة االقتصاديــة االجتماعيــة وفــرص هــذه القطاعــات فــي إعــادة البنــاء والتوســع فنيــا
وسوقيا.

•قطاع المقالع وصناعة الحجر والرخام

مــن أكثــر القطاعــات تأثــراً باألزمــة الحاليــة بســبب ارتباطــه بقطــاع اإلنشــاءات الــذي تراجــع
بشــكل كبيــر ،إضافــة إلــى تراجــع الطلــب الخارجــي علــى منتجــات الحجــر والرخــام فــي ظــل
الجائحــة وتأثــر سلســلة التوريــد العالميــة ،حيــث يعتمــد فــي تصريــف حوالــي  10%مــن إنتاجــه
علــى األســواق الخارجيــة .23فهــو قطــاع تصديــري بامتيــاز باالســتفادة مــن ميــزة البعــد الدينــي
(األراضــي المقدســة) .ويمكــن إنعــاش هــذا القطــاع فــي المــدى المنظــور مــن خــال جملــة
مــن التدخــات ،أهمهــا:
−تخفيــف تكلفــة االنتــاج مــن خــال تقديــم دعــم مباشــر علــى أثمــان الوقــود المســتخدم
فــي اإلنتــاج والــذي يشــكل نحــو  30%مــن تكلفــة اإلنتــاج فــي هــذا القطــاع.24

−التنســيق مــع ســلطة النقــد مــن أجــل زيــادة حصــة المنشــآت الصناعيــة مــن التســهيالت
االئتمانيــة المصرفيــة لتغطيــة النقــص فــي الســيولة ورأس المــال التشــغيلي للمنشــآت
العاملــة ،بحيــث تصبــح علــى األقــل  10%مــن إجمالــي التســهيالت .إذ ال تزيــد حصــة قطــاع
الصناعــة مــن التســهيالت الممنوحــة عــن  6%مــن إجمالــي التســهيالت وفقــاً لبيانــات ســلطة
 .23وفقا لبيانات التجارة الخارجية بلغت صادرات الحجر والرخام حوالي  227مليون دوالر خالل العام  .2018الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.
 .24سلسلة المسوح االقتصادية ،سنوات مختلفة .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.
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النقد الفلســطينية .ويمكن في هذا المجال إشــراك صندوق االســتثمار (كمشــرف وضامن)
من خالل إدارة محفظة اســتثمارية ممولة من القطاع المصرفي لالســتثمار في القطاعات
الصناعيــة المســتهدفة التــي تحتــاج متطلبــات مرتفعــة مــن رأس المــال (مصنــع االســمنت
كمثــال).

−تطويــر وتعديــل التعليمــات الفنيــة إلزاميــة لتعزيــز القــدرة التنافســية للمنتجــات المحليــة
مــن الحجــر والرخــام فــي مواجهــة المنتجــات المســتوردة المعتمــدة علــى المنافســة
الســعرية.

−إجــراء مســح جيولوجــي لألراضــي الفلســطينية للتعــرف علــى كميــة المخــزون مــن الحجــر
الطبيعــي وتوزيعــه الجغرافــي.

−زيادة قدرة العاملين في القطاع من أجل تطوير المنتجات وتسويقها بشكل مباشر.

•قطاع الصناعات الدوائية والكيميائية

تعتبــر الصناعــات الدوائيــة مــن الصناعــات الرائــدة فــي فلســطين مــن حيــث مســتواها العلمــي
والتكنولوجــي ،وتكمــن أهميــة صناعــة األدويــة كخيــار إســتراتيجي لتحقيــق األمــن الدوائــي
الفلســطيني ،وقــد قطعــت شــوطا كبيــرا فــي مواءمــة المواصفــات العالميــة ،حيــث تمكنــت
بعــض الشــركات مــن الحصــول علــى مواصفــة التصنيــع الجيــد الفلســطينية ،والتــي تُ منــح
حســب مواصفــات منظمــة الصحــة العالميــة ،كمــا تمكنــت بعــض الشــركات مــن حيــازة شــهادة
التصنيــع الجيــد األوروبيــة.

أساســيا فــي تغطيــة احتياجــات الســوق المحلــي مــن الــدواء
دورا
ً
وتلعــب هــذه الصناعــة ً
بنســبة تتــراوح بيــن ( )50-55%مــن االســتهالك المحلــي مــن األدويــة .وقــد حصــل تطــوراً
ملحوظــاً فــي نســبة الصــادرات الدوائيــة إلــى األســواق العربيــة واإلقليميــة ،وتجــدر االشــارة
إلــى ان عــدد المنشــآت العاملــة فــي القطــاع خــال عــام  2018بلــغ  16منشــأة تشــغل 1673
عامــل ،وتنتــج  113مليــون دوالر ســنوياً .

ســاهمت صناعــة األدويــة الفلســطينية فــي مجابهــة فيــروس كوفيــد  19مــن خــال تلبيــة
الحاجــات الوطنيــة مــن األدويــة ،التــي تُ عتبــر أساســية جــداً لدعــم النظــام الصحــي الفلســطيني،
والــذي ينصــب جهــده اليــوم فــي محاربــة فيــروس كورونــا .ولقــد كانــت مصانــع األدويــة
الفلســطينية مســتعدة للبــدء فــي خطــط االســتمرارية اإلنتاجيــة التــي أعدتهــا مســبقاً
للمحافظــة علــى انســيابية األدويــة إلــى الســوق الدوائي ومســتودعات وزارة الصحة ،وعملت
المصانــع الفلســطينية علــى مــدار الســاعة لتأميــن الحاجــات الدوائيــة الوطنيــة ،وبالتالــي يعتبــر
هــذا القطــاع مــن القطاعــات التــي انتعشــت بشــكل جزئــي خــال الجائحــة.

وقامـــت العديـــد مـــن المنشــآت بتعديـــل مســـارات أنشــطتها مـــن إنتــاج مـــواد التجميـــل
والمنظفـات إ لـى إنتاج المعقمـات الكحوليـة ،والتـي تـم التوصيـة باسـتعمالها فـي حـال عـدم
وقايي للحـد مـن انتشـار الفيـروس كوفيـد  .19وفـي ذات
التم ّكـن مـن غسـل األيـدي كإ جـراء
ٔ
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الخصـــوص ،شـــهد القطـــاع الفرعـــي فـــي إ نتـــاج الدهانـــات والبطاريـــات واإلســـفنج والصناعـــات
التجميليـــة تراجعـــاً النخفـــاض الطلـــب ،بينمـــا تمكـــن القطـــاع مـــن مضاعفـة اإلنتـــاج فـي قطـاع
المعقمـــات والمنظفـــات نظـــراً للطلـــب المرتفـــع.

•الصناعات الغذائية

الغذايـــي فـــي تلبيـــة التزايـــد علـى الطلـــب المحلـي للغـذاء وبشـكل خـاص
نجح قطـــاع التصنيـــع
ٔ
الســـتهالك والتخزيـــن كمـــا تمكـــن مـــن إ عـــادة اسـتخدام بعـــض المنتجـات الزراعيـــة والحيوانيـة
لتحقيـــق االســـتغال األمثـــل وتخفيـــض الخسائر علـــى المزارعيـــن .وخـال هـــذه الجائحة ،تمكنـت
العديـــد مـــن الصناعـــات المحليـــة مـــن تحويـــل خطـوط إ نتاجهـا لمواءمـــة الطلـب المتزايـد .فقد
أجمعــت العديــد مــن التقاريــر والتقديــرات إلــى أن أنشــطة التصنيــع الغذائــي من أقل األنشــطة
تأثــرا بجائحــة كورونــا ،بــل علــى العكــس فقــد انتعــش جــزء مــن هــذه األنشــطة وخصوصــاً
المتخصصــة فــي الســلع األساســية والتموينيــة .لكــن يظــل هــذا القطــاع مســتوعبا كبيــراً
لأليــدي العاملــة ،حيــث يشــغل نحــو 20ألــف عامــل (أو مــا نســبته  18%مــن العامليــن فــي
الصناعــة) وفقــاً لبيانــات الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني .كمــا أن مســتوى الترابطــات
الخلفيــة لهــذه الصناعــات عالــي جــداً خصوصــاً مــع القطــاع الزراعــي .وتشــير الدراســات 25إلــى
أن حوالــي  69%مــن المــواد الخــام المســتخدمة فــي اإلنتــاج فــي هــذه الصناعــات هــي محليــة
الصنــع .ويمتــاز هــذا القطــاع أيضــاً بحجــم صــادرات كبيــر يشــكل مــا نســبته  11%مــن إجمالــي
الصــادرات الفلســطينية .ورغــم أن الســوق اإلســرائيلي هــو المســتوعب األكبــر لصــادرات
الصناعــات الغذائيــة ،إال أن النســبة تأخــذ منحنــى تنازليــاً  ،فبعــد أن شــكلت حوالــي  80%عــام
 ،2007انخفضــت إلــى نحــو  55%فــي العــام .2017لكــن ال زال هــذا القطــاع يعانــي مشــاكل
وتحديــات كبيــرة تحــد مــن قدرتــه علــى التوســع .أبــرز هــذه التحديــات تتعلــق بظاهــرة تهريــب
منتجــات المســتوطنات للمناطــق الفلســطينية ،ومــدة صالحيــة المنتجــات الفلســطينية
المنخفضــة مقارنــة مــع اإلســرائيلية ،عــاوة علــى المعيقــات اإلســرائيلية واالنتهــاكات
المســتمرة لمنــع تدفــق المنتجــات الفلســطينية للســوق اإلســرائيلية واألســواق الخارجيــة.
وفيمــا يلــي التدخــات المقترحــة فــي مجــال الصناعــات الغذائيــة فــي المــدى القصيــر،
مــع االســتمرار بالجهــود المبذولــة مــن قبــل وزارة االقتصــاد الوطنــي وشــركائها فــي هــذا
الخصــوص.
−الحــد مــن ظاهــرة تهريــب منتجــات المســتوطنات لألســواق الفلســطينية مــن خــال
اإلدارة العامــة لحمايــة المســتهلك بالتعــاون مــع المؤسســات واألجهــزة الشــريكة ..اعــداد
التعليمــات والمواصفــات الفنيــة اإللزاميــة مــن خــال مؤسســة المواصفــات والمقاييــس.
 −إلــزام مصنعــي ومســتوردي المــواد الغذائيــة بالتعليمــات الفنيــة تحــت طائلــة العقوبــة
المفروضــة بموجــب القوانيــن الفلســطينية ،ومــن خــال اإلدارة العامــة للصناعــة فــي
وزارة االقتصــاد الوطنــي .ومــن شــأن ذلــك أن يحــد مــن تدفــق المنتجــات اإلســرائيلية غيــر

 .25هنطش ،إبراهيم ( .)2012سبل زيادة حصة المنتج الوطني في األسواق المحلية والخارجية .ماس.
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الملتزمــة بالتعليمــات الفنيــة المحليــة والتــي تحتــوي نســبة عاليــة مــن المــواد الحافظــة،
خالفــا للمنتجــات الفلســطينية ،ممــا يمكنهــا مــن الصمــود لفتــرة أطــول فــي مراكــز البيــع
الفلســطينية ومنافســة المنتجــات الفلســطينية.
−تتعــدد الخروقــات اإلســرائيلية التفــاق باريــس االقتصــادي فيمــا يتعلــق بحريــة تدفــق
الســلع بيــن الجانبيــن ،وقاعــدة عــدم اإلضــرار بصناعــة الجانــب اآلخــر ،والمعيقــات التــي
تضعهــا إســرائيل علــى صــادرات الصناعــات الغذائيــة .كل هــذه الخروقــات وغيرهــا مــن
الخروقــات فــي مجــاالت أخــرى ،تتطلــب مراجعــة عاجلــة ومرجعيــة مغايــرة التفــاق باريــس.
−تحديــث اإلســتراتيجية الوطنيــة للصــادرات ،وتوفيــر التمويــل الــازم لتنفيــذ األنشــطة
المختلفــة وفقــا لالســتراتيجية.
 −االعتــراف برمــز تعريــف المنتــج الفلســطيني (باركــود) لــدى هيئــة الترقيــم الدوليــة ()GSI
لتعزيــز صــورة فلســطين فــي األســواق الخارجيــة وحمايــة هويــة ومنشــأ المنتجــات.
−إنشــاء وتفعيــل المجلــس الفلســطيني لســامة الغــذاء والمتوقــع منــه تحقيــق المخرجــات
الــواردة فــي اإلســتراتيجية.
−زيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة  30-50%مــن خــال توفيــر مصــادر طاقــة بديلــة أكثــر اســتقرارا
وتســمح بزيــادة التشــغيل واالنتــاج فــي االســتجابة للطلــب المتزايــد
−توفيــر مختبــرات يوفــر الفحــص الســريع والدقيــق خاصــة للفحوصــات الميكروبيــة
و ا لكيميا ئية ( معتمــد )
−تدريب مراقبين للتعقيم والجودة في المصانع ذات األولوية
−التشــبيك الفعــال بيــن مختبــرات فحــص الجــودة والســامة الغذائيــة (اقتصــاد -صحــة-
زراعــة) مــن خــال مراجعــة اإلجــراءات وتوثيقهــا لتحقيــق الفعاليــة.
−تقديم حوافز استثمارية إضافية للشركات التي تشغل عاملين من البطالة المؤقتة.

•صناعة المالبس والمنسوجات

بلغ عدد المنشــآت في قطاع المالبس والمنســوجات حوالي  2,000منشــأة تشــغل نحو 24
ألــف عامــل ،أو مــا نســبته  21%مــن العامليــن فــي أنشــطة الصناعــة .أبــرز ســمات هــذا القطــاع
فــي ظــل األزمــة الصحيــة واالقتصاديــة الراهنــة هــو مرونتــه العاليــة وقدرتــه علــى التكيــف
مــع متطلبــات المرحلــة وتغيــر احتياجــات المســتهلكين .فقــد أشــار مســح وزارة االقتصــاد إلــى
أن  20%مــن المنشــآت العاملــة فــي هــذا القطــاع قــد حولــت خطــوط اإلنتــاج لديهــا لتلبيــة
الطلــب المتنامــي علــى إنتــاج معــدات الوقايــة الشــخصية المتعلقــة بجائحــة كورونــا .حيــث
تمكنـت مجموعـة مـن المنشـآ ت مـن التحـول نحـو إ نتـاج هذه الممنتجـات خـالل فتـرة سـريعة،
مـــع قدرتهـــا علـــى تطبيـــق المواصفـات العالميـة المعتمـدة لهـــذه المنتجـات ،وأ برزهـا اللبـاس
الواقـــي والكمامـــات كمتطلبـــات محوريـــة وحرجـــة لتمكيـــن القطاعـــات الصحيـــة واألمنيـــة
مـــن القيـــام بمهامهـــا وفـــق المعطيـــات القائمة ،واتباعـــاً لإلرشـــادات ذات العاقـــة مـــن وزارة
الصحـة ومنظمـة الصحـة العالميـة .وكانـت مبـادرة القطـاع الخـاص سـريعة ،وتكتسـب أ هميـة
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اســـتراتيجية وطنيـــة وخاصـــة نظـــراً لصعوبـــة اســـتيراد هـــذه المنتجـــات مـــن سلســـلة التوريـــد
العالميـــة المرهقـــة بالطلـــب العالمـــي المتزايـــد نتيجـــة لتفشـــي الجائحة وعـــدم قـــدرة اإلنتـــاج
العالمـــي علـــى االســـتجابة لمتطلبـــات مختلـــف الـدول فـــي آ ن واحـد.

ولكــن رغــم هــذا التكيــف ،إال أن أضــراراً جانبيــة لحقــت بالمنشــآت العاملــة فــي هــذا القطــاع،
أهمهــاَ :
تأثــر الطلــب المحلــي علــى منتجاتــه التقليديــة (الــذي يشــكل  90%مــن إجمالــي
مبيعــات هــذا القطــاع) نتيجــة تراجــع القــدرة الشــرائية فــي األســواق المحليــة ،تأثــر إمــدادات
المــواد الخــام المســتوردة الالزمــة فــي التصنيــع (والتــي تشــكل  70%مــن المــواد الخــام
المســتخدمة) نتيجــة أزمــة سلســلة التوريــد العالميــة ومشــاكل اإلنتــاج فــي مصــادر المــواد
الخــام ،وفــي نفــس الســياق تراجــع حجــم الصــادرات مــن المنســوجات واأللبســة لألســواق
الخارجيــة والتــي بلغــت فــي العــام  2018حوالــي  16مليــون دوالر وشــكلت  10%مــن مبيعات
هــذا القطــاع.
تنخفــض مســاهمة رأس المــال فــي قطــاع المالبس والمنســوجات ،فهــي ال تتجاوز  2.7%من
تكاليــف اإلنتــاج .وينعكــس ذلــك بالتأكيــد علــى انخفــاض إنتاجيــة العامليــن فــي هــذا القطــاع
وبالتالــي علــى قدرتــه التنافســية .وربمــا يعــزى هــذا االنخفــاض فــي التراكــم الرأســمالي إلــى
عــزوف القطــاع المصرفــي عــن تقديــم تســهيالت ائتمانيــة لمنشــآت هــذا القطــاع .كمــا أن
ضعــف أنشــطة التمويــل التأجيــري وغيــاب إطــار قانونــي منظــم لهــا يقلــل مــن فــرص اســتفادة
هــذا القطــاع مــن أنشــطة التمويــل التأجيــري لمعــدات إنتــاج مكلفــة وحديثــة .المقلــق أيضــاً
بشــأن هــذا القطــاع اعتمــاده الكبيــر علــى الســوق اإلســرائيلية فــي صادراتــه ،حيــث تشــكل نحــو
 97%مــن إجمالــي صــادرات هــذا القطــاع .ولــم تســتفد المنشــآت مــن االتفاقيــات التجاريــة
الثنائيــة والمتعــددة التــي تــم توقيعهــا مــع الــدول العربيــة واألوروبيــة والواليــات المتحــدة،
حيــث ال تُ ظهــر البيانــات أي مــن الــدول األوروبيــة وأمريــكا الشــمالية فــي قائمــة الــدول
المســتوردة لمنتجــات هــذا القطــاع .وتقــوم وزارة االقتصــاد حاليــا بالتشــبيك مــع الــدول مــن
أجــل عقــد لقــاءا  B2Bلتســهيل عقــد األعمــال وتســهيل تصديــر هــذه المنتجــات.
رغــم االهتمــام الــذي توليــه الحكومــة ألنشــطة الصناعــة ،وخصوصــاً األنشــطة ذا الكثافــة
العماليــة ،ومنهــا أنشــطة إنتــاج المالبــس والمنســوجات ،إال أن تدخــات طارئــة ينبغــي أن
تســتهدف إنعــاش هــذا القطــاع وتزيــد مــن فــرص تعافيــه وتحســين مؤشــراته .ورغــم أن
التدخــات العاجلــة ضروريــة إال أنهــا لــن تكــون كافيــة فــي المــدى الطويــل بســبب االختــاالت
البنيويــة التــي يعانيهــا هــذا القطــاع وحاجتــه الماســة لسياســات للمدييــن المتوســط والطويل.
وفيمــا يلــي أهــم التدابيــر العاجلــة الواجبــة:
−تحديــد األضــرار واالحتياجــات العاجلــة لمنشــآت هــذا القطــاع مــن خــال االتحــاد التخصصــي
الممثــل لهــذا القطــاع ،علــى أن يكــون رصــد االحتياجــات وفــق أســس موضوعيــة محــددة
مســبقاً ومتفــق عليهــا مــع وزارة االقتصــاد الوطنــي .وبحيــث يشــمل التراجــع فــي اإلنتــاج
والمبيعــات وفــي التشــغيل .ومــن ثــم تتولــى وزارة العمــل مــن خــال ذراعهــا التنفيــذي
(صنــدوق التشــغيل) ،إدراج المســرحين مــن أعمالهــم علــى برامــج التشــغيل الطــارئ
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والمؤقــت عبــر تحمــل  50%مــن أجــور هــؤالء العامليــن شــرط إعــادة اســتيعابهم فــي
منشــآتهم.

−إعــداد دليــل توجيهــي مــن قبــل وزارة االقتصــاد وبالتعــاون مــع االتحــاد التخصصــي للبــدء
بإجــراءات التحــول التدريجــي مــن قبــل المنشــآت إلــى إســتراتيجية المنافســة غيــر الســعرية
مــع المنتجــات المســتوردة لألســواق المحليــة ،والتــي تقــوم علــى المنتجــات الفريــدة
وذات النوعيــة الجيــدة .ويســتدعي ذلــك بالضــرورة تحديــث تقنيــات اإلنتــاج ومعداتــه.
وهــذا يتطلــب تدخــات مهمــة مــن البنــوك وشــركات التمويــل التأجيــري .كمــا يمكــن
تحفيــز االســتثمار فــي القطاعــات واألنشــطة المرتبطــة بصناعتــي المالبــس والنســيج مثــل
الصباغــة والتصميــم والقــص والتــي تســتوعب أعــداد كبيــرة مــن العمــال وذلــك فــي إطــار
عنقــود أو تجمــع صناعــي.

−تطويــر مهــارات التصميــم والقــص والتســويق للعامليــن فــي صناعــة المالبــس والنســيج.
وهنــا يبــرز أهميــة تكييــف البرامــج المهنيــة والمناهــج نحــو توفيــر المــوارد البشــرية
المطلوبــة .ويمكــن فــي هــذا اإلطــار االســتعانة بشــركات عالميــة فــي مجــال التصميــم
والتســويق.

−االســتفادة مــن الطلــب الموســمي والثابــت علــى منتجــات المالبــس ،حيــث يمكــن إصــدار
قــرارات ملزمــة فيمــا يتعلــق بالــزي المدرســي ووجــوب أن يكــون مــن إنتــاج المصانــع
المحليــة .ويشــمل ذلــك أيضــاً الــزي الرســمي ألجهــزة األمــن.

−توفير السبل للوصول للمواد الخام العالجية
−إعداد مواصفات ومراقبة جودة المنتجات

−إدخال التكنولوجيا الحديثة ،وتوفير دعم تقني وربط باألسواق

−توجيــه العطــاءات الحكوميــة مــن أجــل تزويــد المرافــق الحكومية باحتياجاتها إلى المنشــآت
الوطنيــة وخاصــة الصغيــرة منهــا ومعاملتهــا معاملة تفضيلية.

 −العمل مع الوزارات والهيئات ذات االختصاص بغرض توفير تسهيالت ضريبية وغيرها.

•صناعة األحذية والصناعات الجلدية

األهميــة النســبية لهــذا القطــاع تبــدو منخفضــة بالمقارنــة مــع األنشــطة الصناعيــة األخــرى،
حيــث ال تزيــد مســاهمته فــي القيمــة المضافــة للقطــاع الصناعــي عــن  ,2%كمــا أن عــدد
العامليــن ال يزيــد عــن  2,000عامــل .ويؤخــذ علــى العامليــن فــي هــذا القطــاع تدنــي المســتوى
التعليمــي ،حيــث أشــارت نتائــج مســح القــوى العاملــة أن حوالــي  90%منهــم لــم يكملــوا
المرحلــة الثانويــة .وتســتحوذ المــواد الخــام علــى نحــو  60%مــن تكاليــف اإلنتــاج يتــم اســتيراد
 .26فالح ،بالل ( .)2017سبل زيادة الحصة السوقية لمنتجات الجلود واألحذية .ماس.
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حوالــي ثلثهــا مــن الخــارج فيمــا يتــم اســتخدام النســبة األكبــر مــن المــواد الخــام المصنعــة
محليــا عبــر مدابــغ الجلــود .ويؤشــر ذلــك علــى الترابــط والتداخــل بيــن هــذه الصناعــة وأنشــطة
اقتصاديــة أخــرى ذات صلــة .وتعانــي هــذه المدابــغ مــن تدنــي جــودة الجلــود التــي تنتجهــا
ويرجــع ذلــك إلــى عــدم تحديــث تقنيــات اإلنتــاج ومنــع إســرائيل ألصحــاب المدابــغ مــن اســتيراد
مــواد كيميائيــة ضروريــة لتحســين الجــودة متذرعــة بأســباب أمنيــة .26فــي المقابــل ،تنخفــض
مســاهمة رأس المــال فــي التكاليــف إلــى أقــل مــن  .5%ويتشــابه فــي ذلــك مــع قطــاع
المالبــس .ويــؤدي ذلــك بالنتيجــة إلــى انخفــاض إنتاجيــة العامليــن فــي هــذا القطــاع .كمــا
يتشــابه هــذه القطــاع مــع قطــاع المالبــس فــي اعتمــاده علــى التصديــر ( 36%مــن مبيعاتــه)
واعتمــاده علــى األســواق اإلســرائيلية بشــكل واضــح (حوالــي  90%مــن صادراتــه إلســرائيل).
ورغــم قدرتــه علــى النفــاذ لألســواق الخارجيــة ،إال أنــه يعانــي منافســة قويــة مــن المنتجــات
الصينيــة والتركيــة فــي األســواق المحليــة.

نظــراً ألهميــة هــذا القطــاع ،فقــد أنشــأت وزارة االقصــاد الوطنــي تجمعــا عنقوديــا لسلســلة
القيمــة لصناعــات الجلديــة فــي محافظــة الخليــل باعتبارهــا مركــزاً تاريخيــا لهــذه الصناعــة.
كمــا أنشــأت الــوزارة مــن خــال التجمــع العنقــودي مركــزاً لتطويــر الصناعــات الجلديــة بهــدف
رفــد الصناعــة بالخبــرات والكــوادر البشــرية فــي مجــاالت التصميــم والتســويق .وتــم إعــداد
التعليمــات الفنيــة الخاصــة باألحذيــة والجلــود مــن قبــل مؤسســة المواصفــات والمقاييــس.
واســتمر اهتمــام الــوزارة بتطويــر العنقــود الصناعــي وأدرجتــه ضمــن إســتراتيجيتها للتنميــة
بالعناقيــد .و يزيــد هــذا التوجــه مــن فــرص اندمــاج المشــاريع الصغيــرة العاملــة فــي هــذا
المجــال لالســتفادة قــدر المســتطاع مــن وفــورات الحجــم وزيــادة القــدرة التنافســية عبــر
تقليــل تكاليــف اإلنتــاج فــي طلبيــات الشــراء والقــدرة علــى تحديــث تقنيــات اإلنتــاج والتوجــه
لمؤسســات التمويــل ككيانــات قويــة .ويحتــاج هــذا القطــاع مزيــدا مــن التدخــات والمعالجــة
لالختــاالت التــي يعانيهــا هــذا القطــاع .وفيمــا يلــي أبــرز التدخــات المطلوبــة:
−تحديــد األضــرار واالحتياجــات مــن قبــل االتحــاد التخصصــي بالتعــاون مــع وزارة االقتصــاد
الوطنــي .ومــن ثــم التدخــل المطلــوب مــن صنــدوق التشــغيل والحمايــة االجتماعيــة فــي
تحمــل جــزء مــن رواتــب العمالــة المســرحة.

−تعظيــم االســتفادة مــن االتفاقيــات التجاريــة الموقعــة .وتوجيــه التســهيالت االئتمانيــة
وتغطيــة النقــص فــي رأس المــال التشــغيلي وتوفيــر متطلبــات التمويلــي لتحديــث تقنيــات
اإلنتــاج .ويمتــد أثــر هــذا التدخــل للمدييــن المتوســط والطويــل.

−تنمية المهارات الفنية واإلدارية والتسويقية

−تدخــات مهمــة فــي مجــال توفيــر المــواد الخــام ،ســواء لدباغــة الجلــود أو المــواد الخــام
الالزمــة فــي صناعــة المالبــس ،عبــر ممارســة ضغــوط سياســية واقتصاديــة علــى الجانــب
اإلســرائيلي لرفــع القيــود عــن اســتيرادها بشــكل مباشــر.
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−إنشــاء قريــة حرفيــة متخصصــة تجمــع عناصــر سلســلة القيمــة لقطــاع الصناعــة الجلديــة
واألحذيــة.
−توجيــه العطــاءات الحكوميــة مــن أجــل تزويــد المرافــق الحكومية باحتياجاتها إلى المنشــآت
الوطنيــة وخاصــة الصغيــرة منهــا ومعاملتهــا معاملة تفضيلية.

 −العمل مع الوزارات والهيئات ذات االختصاص بغرض توفير تسهيالت ضريبية وغيرها

نخلــص بالقــول بــأن خصائــص األنشــطة الصناعيــة متباينــة بشــكل كبيــر ،وبالتالــي فــإن درجــة
تعرضهــا لألضــرار الناجمــة عــن األزمــة االقتصاديــة والصحيــة الراهنــة كانــت متفاوتــة أيضــاً .
ورغــم أن بعــض الصناعــات قــد تكيفــت واســتفادت مــن األزمــة ،إال أن صناعــات أخــرى تضــررت
بشــكل كبيــر .وهــذا يتطلــب دراســة موضوعيــة لحصــر األضــرار وتحديــد االحتياجــات ومــن ثــم
تحديــد األولويــات والتدخــات المطلوبــة.

تفــرض األهميــة النســبية الكبيــرة لهــذا القطــاع علينــا إيــاء جهــود إضافيــة ومــوارد ماليــة
أوال ومــن ثــم اقتــراح وتنفيذ مبــادرات وتدخالت
ومخصصــات أكبــر إلنقــاذ المنشــآت المتضــررة ً
لتحصيــن القطاعــات الضعيفــة وفــي نفــس الوقــت تعمــل علــى تصحيــح االختــاالت الهيكليــة
وتســهم فــي تمكيــن القطاعــات المتضــررة وغيــر المتضــررة مــن األزمــة علــى حــد ســواء.
ومــن المهــم التنويــه إلــى أن الجهــود الحكوميــة يجــب ان مصحوبــة بتدخــات ومســاهمات
مــن أطــراف أخــرى فاعلــة ومؤثــرة (البنــوك ،االتحــادات التخصصيــة ومؤسســات القطــاع
الخــاص) ،للقيــام بــاألدوار المطلوبــة منهــا .وأن التدخــات فــي المــدى القصيــر ال تعفينــا مــن
تمكيــن هــذا القطــاع الحيــوي وتأهيلــه لخدمــة األهــداف التنمويــة اإلســتراتيجية متوســطة
وبعيــدة المــدى.
التنمية بالعناقيد الصناعية

طــورت وزارة االقتصــاد الوطنــي االســتراتيجية االقتصاديــة والتــي نصــت فــي أهدافهــا
وتحديثاتهــا لألعــوام  2020-2023علــى أهميــة دعــم وتنميــة القطاعــات االقتصاديــة
المختلفــة وبشــكل خــاص القطــاع الصناعــي فــي مختلــف محافظــات الوطــن وبمــا فــي ذلــك
التحديثــات المتعلقــة باالســتجابة آلثــار الجائحــة اقتصاديــاً واجتماعيــاً  ،حيــث تســعى الــوزارة
إلــى االســتفادة مــن الفــرص المتاحــة وتعزيــز نقــاط القــوة بشــكل ممنهــج وفــق خطــة تنمويــة
فلســطينية متكاملــة ،واالســتفادة مــن تكامــل االقتصــاد الفلســطيني مــع محيطــة العربــي
واإلقليمــي لتحقيــق االســتقالل االقتصــادي.
عملــت الــوزارة خــال األعــوام الماضيــة ومــن خــال التعــاون مــع المؤسســات الشــريكة
ومجتمــع المانحيــن علــى تنفيــذ مجموعــة مــن التدخــات لتطويــر قطــاع الصناعــة والمنشــآت
الصغيــرة والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر ،وتعزيــز تنافســيته مــن خالل تنفيــذ منهجية التكتالت
العنقوديــة فــي عــدد مــن القطاعــات الصناعيــة ذات األولويــة فــي عــدد مــن المحافظــات،
إدراكا ألهميــة قطــاع المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي االقتصــاد الفلســطيني والــذي
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يشــكل نســبة تفــوق  96%مــن إجمالــي المنشــآت العاملــة فيــه والتــي هــي مرتكــر رئيــس
للتنميــة المســتدامة الشــاملة.

وقــد أثبتــت منهجيــة التكتــات العنقوديــة فــي الصناعــات االبداعيــة نجاحهــا فــي دولــة
فلســطين وبنتائــج ملموســة ومســتدامة ،حيــث عملــت وزارة االقتصــاد الوطني بالشــراكة مع
منظمــة األمــم المتحــدة للتنميــة الصناعيــة (اليونيــدو) علــى دعــم وتطويــر تكتــات عنقوديــة
فــي قطاعــات األثــاث فــي نابلــس والحــرف اليدويــة فــي بيــت لحــم وكذلــك تطويــر سلســلة
قيمــة األحذيــة فــي الخليــل وسلســلة القيمــة لصناعــة النســيج والمالبــس فــي شــمال الضفــة
الغربيــة وذلــك بتمويــل مــن الحكومــة اإليطاليــة واالتحــاد األوروبــي واليابــان كاســتجابة
مباشــرة لدعــم األولويــات الوطنيــة فــي تحقيــق تنميــة اقتصاديــة شــاملة ومســتدامة.

وبالبنــاء علــى مــا ســبق ،تقــوم وزارة االقتصــاد الوطنــي بالتعــاون مــع اليونيــدو بالعمــل علــى
التوســع فــي تنفيــذ منهجيــة التكتــات العنقوديــة علــى المســتوى الوطنــي فــي فلســطين
مــن خــال العمــل علــى تطويــر سياســة اقتصاديــة لتطويــر التكتــات العنقوديــة الصناعيــة
علــى المســتوى الوطنــي ضمــن رؤيــة الحكومــة الفلســطينية وكمتطلــب رئيــس لدعــم
تنفيــذ اســتراتيجيات وطنيــة لتطويــر التكتــات العنقوديــة الصناعيــة علــى أســس ســليمة
وباالســتفادة مــن التجــارب المحليــة الناجحــة ذات العالقــة .وقــد أصــدرت وزارة االقتصــاد
الوطنــي ومــن خــال فريــق وطنــي شــامل وبالتعــاون فنيــاً مــع منظمــة األمــم المتحــدة
للتنميــة الصناعيــة اســتراتيجية خاصــة لتطويــر العناقيــد الصناعيــة الوطنيــة فــي كل مــن
محافظتــي الخليــل ونابلــس تحقــق مبــدأ الشــراكات القطاعيــة أفقيــاً وعموديــاً وبمــا ينســجم
مــع أولويــات الحكومــة فــي القطاعــات اإلنتاجيــة والداعمــة .حيــث تحقــق العناقيــد الصناعيــة
االســتفادة مــن الميــزة التنافســية فــي مختلــف المحافظــات المســتهدفة ،وتحديــد نقــاط
القــوة فــي كل منطقــة للعمــل علــى تعظيمهــا والتدخــل لتحويــل نقــاط الضعــف إلــى فــرص
تدفــع بالتنميــة قدمــاً ســعياً للحــد مــن التفــاوت االقتصــادي الموجــود بيــن المحافظــات
المعنيــة .وهــذا يتطلــب توجيــه بنــد المشــاريع التطويريــة فــي هــذه المحافظــات الســتغالل
الميــزة التنافســية التــي تتمتــع بهــا لغايــة االســتفادة منهــا وتوجيــه االســتثمارات إليهــا مــن
أجــل المســاهمة الفاعلــة فــي تحقيــق تنميــة اقتصاديــة شــاملة ومســتدامة محليــاً ووطنيــاً .
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شكل رقم  :4مصدر البيانات هو حسابات الباحثين بناء على التقارير الشهرية والربعية لسلطة النقد الفلسطينية.

•سياسات التجارة الداخلية

تكتســب أنشــطة التجــارة الداخليــة درواً حاســماً فــي التشــغيل والتمكيــن وتوليــد وتوزيــع
ـدرة وحظــاً علــى مســتوى التعليــم والمهــارات
الدخــل ،خاصــة بالنســبة إلــى الفئــات األقــل قـ ً
والمدخــرات .هــذا إضافــة إلــى كونهــا تمــس بشــكل مباشــر المشــهد االقتصــادي اليومــي
لحيــاة األســر المعيشــية .لذلــك ،كان ال بــد مــن زجهــا فــي أي خطــة إنعــاش اقتصــادي طارئــة.
نظرة عامة

وفقــا لبيانــات سلســلة المســوح االقتصاديــة للعــام  27 2018الصــادرة عــن الجهــاز المركــزي
لإلحصــاء الفلســطيني ،تســتحوذ أنشــطة التجــارة الداخليــة علــى  42.5%مــن إجمالــي القيمــة
المضافــة المتولــدة مــن أنشــطة المؤسســات العاملــة فــي فلســطين بعــدد منشــآت يقتــرب
مــن  77,000منشــأة  ،و 21.4%مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي الفلســطيني ،وهــي بذلــك
تخلــق مــا ال يقــل عــن  42%مــن فــرص العمــل التــي يخلقهــا القطــاع الخــاص واألهلــي فــي
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بواقــع  192,000فرصــة عمــل.
 .27تــم اعتمــاد بيانــات سلســلة المســوح االقتصاديــة بــدال مــن بيانــات التعــداد العــام للمنشــآت كونهــا توفــر كافــة المؤشــرات المطلوبــة ألغــراض التحليــل واحتســاب النســب والتــي
ال تتوفــر فــي التعــداد مــن جهــة ،وكونهــا األحــدث ضمــن إصــدارات الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني.
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وتشــير تلــك المســوح إلــى ارتفــاع هامــش ربحيــة أنشــطة قطــاع التجــارة الداخليــة (فائــض
التشــغيل )28عــن باقــي قطاعــات االقتصــاد الفلســطيني ،حيــث تُ ظهــر تلــك البيانــات ارتفاعــاً
ملحوظــاً فــي مســاهمة القيمــة المضافــة المتكونــة عــن تلــك األنشــطة ،حيــث شــكّ لت
( )83.3%مــن مجمــوع اإلنتــاج النهائــي .وبطــرح مجمــوع تعويضــات العامليــن واهتــاك رأس
المــال فــي تلــك األنشــطة مــن مجمــوع القيــم المضافــة ،نحصــل علــى تقديــرات ربحيــة أو
فائــض تشــغيل قطــاع التجــارة الداخليــة التــي تشــكل بذلــك ( )66.4%مــن مجمــوع إنتاجــه
النهائــي فــي المناطــق الفلســطينية ،وترتفــع تلــك النســبة إلــى  70%فــي الضفــة الغربيــة
تعبــر عــن مؤشــر وليــس مقياســاً للربحيــة) ،وهــو بذلــك يكــون القطــاع األعلــى ربحيــة
(النســبة ّ
وبفــارق كبيــر بيــن كافــة قطاعــات االقتصــاد الفلســطيني ،واألكثــر قــدرة علــى تراكــم رأس
المــال( .انظــر الجــدول .)5
جدول ( :)5أعداد المؤسسات والعاملين واهم المؤشرات االقتصادية في فلسطين حسب النشاط االقتصادي،
( / *2018القيمة باأللف دوالر أمريكي)

تعويضات
العاملين

االنتاج

االستهالك
الوسيط

اجمالي القيمة
المضافة

اهتالك رأس
المال الثابت

نسبة القيمة
المضافة إلى
اإلنتاج النهائي

مؤشر
الربحية
(فائض
القيمة) **

أنشطة
الصناعة

594,737.5

4,956,010.4

2,851,640.1

2,104,370.3

202,643.4

42.5%

26.4%

أنشطة
اإلنشاءات

87,843.6

735,286.8

377,332.5

357,954.3

16,166.4

48.7%

34.5%

أنشطة
التجارة
الداخلية

567,166.7

4,473,969.5

807,498.9

3,666,470.6

128,374.8

82.0%

66.4%

أنشطة النقل
والتخزين

43,643.2

234,163.0

88,317.9

145,845.1

17,162.3

62.3%

36.3%

أنشطة
المعلومات
واالتصاالت

144,761.2

672,734.2

134,180.8

538,553.4

49,058.6

80.1%

51.2%

أنشطة
الخدمات

696,887.0

2,474,231.7

654,689.6

1,819,542.1

218,996.8

73.5%

36.5%

8,632,735.8 4,913,659.8 13,546,395.6 2,135,039.2

632,402.3

63.7%

43.3%

النشاط
االقتصادي

المجموع

 .28فائض التشغيل :هو القيمة المتبقية من القيمة المضافة بعد طرح تعويضات العاملين وصافي الضرائب على اإلنتاج واهتالك الموجودات الثابتة منها.
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ومــن أجــل الوصــول إلــى تحليــل أكثــر موضوعيــة ودقــة لألنشــطة االقتصاديــة األكثــر تضــرراً أو
األكثــر قــدرة علــى التكيــف مــع ظــروف جائحــة كورونــا ،ال بــد لنــا مــن:

•تقســيم قطــاع التجــارة الداخليــة إلــى أنشــطة فرعيــة ،بحيــث يتــم تحديــد األنشــطة ذات
القــدرة المرتفعــة علــى تراكــم األربــاح ،وتلــك األعلــى قــدرة علــى التكيــف مــع ظــروف
اإلغــاق التــام أو الجزئــي.

•فصــل حســابات التجــارة الداخليــة للضفــة الغربيــة باعتبارهــا المنطقــة األكثــر انتشــاراٍ وتضــرراً
مــن جائحــة كورونــا ،وبالتالــي تعزيــز القــدرة علــى الوصــول إلــى توصيــات تتناســب مــع
احتياجــات أنشــطة تجــارة الجملــة والتجزئــة لهــا.

هيكل وخصائص أنشطة التجارة الداخلية في الضفة الغربية

تشــير بيانــات المســوح االقتصاديــة للعــام  2018إلــى وجــود ( 51.1ألــف) منشــأة فــي الضفــة
الغربيــة تعمــل فــي مجــال تجــارة الجملــة والتجزئــة وإصــاح المركبــات ،تخلــق ( 128.1ألــف)
فرصــة عمــل ( 39%مــن إجمالــي فــرص العمــل فــي القطــاع الخــاص واألهلــي) ،وتســاهم فــي
أكثــر مــن  3مليــار دوالر كقيمــة مضافــة تشــكل ( )21.8%مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي للضفة
الغربيــة .وفــي هــذا الصــدد ،ال بــد أوال مــن التفريــق بيــن أنشــطة تجــارة الجملــة وأنشــطة تجــارة
التجزئــة مــن حيــث بنيــة وهيكليــة األنشــطة المندرجــة تحــت كل منهمــا .فمــن خــال (جــدول
 )6يمكــن مالحظــة التالــي:
جدول  :6أعداد المؤسسات والعاملين وأهم المؤشرات االقتصادية في الضفة الغربية ألنشطة تجارة
الجملة والتجزئة (/ *)2018باأللف دوالر
وصف النشاط

عدد
المؤسسات

عدد العاملين

العاملين بأجر

تعويضات
العاملين

متوسط
عدد
إجمالي القيمة
العاملين في
المضافة
المنشأة

مؤشر
الربحية
(فائض
القيمة) **

اصالح المركبات وتجارة
الجملة والتجزئة ذات
العالقة بالمركبات

7,133

18,631

8,441

66,714.6

365,272.9

2.6

36.3%

تجارة الجملة عدا
المركبات

2,387

12,824

10,047

92,325.1

983,134.7

5.4

51.2%

تجارة التجزئة عدا
المركبات

41,582

96,658

45,584

1,680,718.8 315,760.7

2.3

36.5%

أنشطة التجارة
الداخلية (المجموع)

51,102

128,113

64,072

2.5

43.3%

474,800

3,029,126
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1.عدد المنشآت في أنشطة تجارة الجملة أقل بكثير منها في أنشطة تجارة التجزئة.
2.متوســط عــدد العامليــن فــي منشــأة تجــارة التجزئــة يبلــغ ( )2.3عامــل ،وينســجم ذلــك
مــع طبيعــة تلــك المنشــآت كونهــا علــى األغلــب منشــآت فرديــة أو عائليــة صغيــرة .األمــر
الــذي يظهــر مــن خــال احتســاب نســبة العامليــن لحســابهم وأربــاب العمــل فــي تلــك
المنشــآت نســبة إلــى إجمالــي العامليــن فيهــا ،حيــث بلغــت تلــك النســبة (.)53%
3.علــى الرغــم مــن أن عــدد منشــآت تجــارة الجملــة ال يتجــاوز ( )5.4%مــن إجمالــي منشــآت
تجــارة الجملــة والتجزئــة ،إال أن القيــم المضافــة المتولــدة عنها تشــكل ( )37%من إجمالي
القيــم المضافــة لتلــك المنشــآت ،ومتوســط عــدد العامليــن فــي المنشــأة الواحــدة يبلــغ
( )5.4عامــل ،وفــرص العمــل مدفوعــة األجــر فيهــا تشــكل ( )18%مــن إجمالــي فــرص
العمــل مدفوعــة األجــر لكامــل أنشــطة التجــارة الداخليــة.
الواقع التشغيلي والمالي ألنشطة التجارة الداخلية

أظهر الواقع المالي والتشغيلي العام لتلك األنشطة ما يلي :

1.أصــاب الســوق الفلســطيني تراجــع وبــوادر ركــود اقتصــادي اعتبــاراً مــن العــام  ،2017حيــث
أظهرت تلك البيانات تراجعاً ملموساً في معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الفلسطيني
خــال األعــوام الثالثــة الماضيــة بنســبٍ كانــت أدنــى مــن معــدل النمــو الســكاني ،األمــر الــذي
يعبــر عــن تراجــع نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي وعــن تراجــع قوتــه الشــرائية.
ّ
2.رافــق فتــرة التراجــع االقتصــادي لألســواق بدايــات تفاقــم أزمــة الشــيكات الراجعــة بيــن
كل مــن تجــار التجزئــة وتجــار الجملــة ،وبيــن تجــار التجزئــة وبعــض شــرائح المســتهلكين.
3.أنشــطة تجــارة الجملــة هــي األكثــر تضــررا مــن ظاهــرة الشــيكات المرتجعــة مــن خــال
تعامالتهــم مــع تجــار التجزئــة الذيــن (ونتيجــة لضعــف القــوة الشــرائية للقطــاع العائلــي)
تأثــرت مبيعاتهــم ســلبا بســبب اإلغالقــات وعــدم انتظــام رواتــب الموظفيــن ،مــا أدى إلــى
تجــار الجملــة .مــع
عــدم التــزام شــريحة واســعة منهــم بالوفــاء بالتزاماتهــم الماليــة تجــاه ّ
والتكيــف معهــا عاليــة نتيجــة
تجــار الجملــة علــى امتصــاص األزمــة
ّ
األخــذ باالعتبــار أن قــدرة ّ
تراكــم رأس المــال لديهــم ،إمــا علــى شــكل ســيولة ،أو علــى شــكل أصــول وعقــارات.
4.أزمة الشيكات الراجعة لتجار التجزئة كانت:
−إمــا مفتعلــة مــن قبــل بعــض التجــار الذيــن ركبــوا موجــة اإلغالقــات ومــا لحقهــا مــن ضــرر
لبعــض األنشــطة االقتصاديــة.
−كانــت نتيجــة ســوء إدارة للمخــزون والمبيعــات والعمليــات الماليــة خــال الفتــرة مــا قبــل
التوســع المالــي لبعــض التجارإمــا داخليــاً  ،أو مــن خــال تنويــع مراكــز
الجائحــة ،أو نتيجــة
ّ
انصبــت فــي معظمهــا فــي القطــاع العقــاري .أي أن جــزءاً كبيــراً مــن
اســتثماراتهم التــي
ّ
المتعثريــن خــال جائحــة كورونــا هــم باألســاس متعثــرون مــا قبــل الجائحــة ،ووجــدوا
ً
ســهلة إلعــان عــدم قدرتهــم عــن الوفــاء بالتزاماتهــم الماليــة.
بإجــراءات اإلغــاق طريقــا
−كانت في بعض األنشطة نتيجة أزمة حقيقية أحدثتها الجائحة وإفرازاتها.
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5.بالنســبة للفئــة المشــمولة بالتقريــر ،فــإن مشــكلة تراجــع القــوة الشــرائية للقطــاع العائلــي
قدمــة علــى مشــكلة الشــيكات الراجعــة فــي أي خطــة أو
وم َّ
يجــب أن تكــون ذات أولويــة ُ
طــرح اقتصــادي طــارئ.

6.علــى الرغــم مــن أن أنشــطة التجــارة الداخليــة بشــكل عــام تعتبــر األعلــى ربحيــة بيــن باقــي
األنشــطة والقطاعــات االقتصاديــة فــي الضفــة الغربيــة ،إال أن متوســط أجــور العامليــن
بأجــر فيهــا يعتبــر األدنــى بيــن تلــك القطاعــات ،حيــث بلغت تقديــرات اإلحصاء الفلســطيني
لمتوســط يوميــة العامليــن فيهــا مــن كال الجنســين ( )93.5شــيكل ،فيمــا بلغــت (،146
 )94 ،117 ،118شــيكل فــي أنشــطة( :النقــل والتخزيــن واالتصــاالت ،البنــاء والتشــييد،
الخدمــات األخــرى ،الصناعــات التحويليــة واإلســتخراجية) علــى التوالــي.
7.ارتفــاع كلفــة اإلغــاق مــن حيــث اإليجــارات التــي تدفعهــا غالبيــة أنشــطة التجــارة الداخليــة
كنســبة مــن اإلنتــاج النهائــي ،وهــي ثانــي أعلــى كلفــة من بيــن باقي األنشــطة االقتصادية
للقطــاع الخــاص بعــد أنشــطة المطاعــم والمقاهــي ،حيــث بلغــت تلــك النســبة  4%وفقــا
ألرقــام سلســلة المســوح االقتصاديــة للعــام  ،2018فيمــا بلغــت فــي قطاعــات الصناعــة
والفنــادق والمعلومات (.29)2.6% ،0.3% ،0.9%

8.مؤشــر ربحيــة أنشــطة التجــارة الداخليــة (فائــض التشــغيل) فــي الضفــة الغربيــة (نســبة
القيمــة المضافــة «مطروحــاً منهــا تعويضــات العامليــن واهتالك رأس المــال» إلى اإلنتاج
النهائــي) هــو األعلــى بيــن باقــي القطاعــات االقتصاديــة بنســبة وصلــت إلــى  70%مــن
ـاء علــى تقديــرات التالــف والمرتجــع وبضاعــة
اإلنتــاج النهائــي ،وبتخفيــض تلــك النســبة بنـ ً
نهايــة المــدة والمخــزون الســلعي ،فلــن تقــل تلــك النســبة عــن  50%مــن اإلنتــاج النهائــي.

9.منشــآت التجــارة الداخليــة تعتبــر األعلــى قــدرة علــى التهــرب والتهريــب الضريبييــن ،وذلــك
ألســباب نقــص الســيادة الفلســطينية علــى األرض ،وعــدم وجــود تمثيــل فلســطيني علــى
المعابــر ،مــا يرفــع مــن قــدرة تلــك المنشــآت علــى تحقيــق صافــي ربــح مرتفــع مقارنــة مــع
باقــي القطاعــات االقتصاديــة.
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سيناريوهات المدى القصير

ممــا ال شــك فيــه أن األزمــة الراهنــة التــي تمــر بهــا األســواق الفلســطينية هــي أزمــة ســيولة
ناتجــة عــن ضعــف وتراجــع الطلــب الكلــي إمــا نتيجــة تراجــع مصــادر الدخــل لــدى البعــض ،أو
نتيجــة الجنــوح إلــى االدخــار واإلمســاك عــن اإلنفــاق نتيجــة ضبابيــة المشــهدين االقتصــادي
والسياســي فــي فلســطين.
وعليــه ،فــإن تنــاول أنشــطة التجــارة الداخليــة بالتحليــل ضمــن أي خطــة طــوارئ عاجلــة ال بــد أن
ينطلــق مــن عــدة ســيناريوهات:

الســيناريو األول :اســتمرار الجائحــة مــع إغالقــات جزئيــة لألنشــطة االقتصاديــة ،واســتمرار
أزمــة الرواتــب.
الســيناريو الثانــي :اســتمرار الجائحــة مــع إغالقــات جزئيــة لألنشــطة االقتصاديــة ،وانفــراج أزمــة
الرواتب.
الســيناريو الثالــث :التعايــش مــع الجائحــة وفتــح كافــة األنشــطة االقتصاديــة ،وانفــراج أزمــة
الرواتــب.
األنشطة األقل تضرراً

تــم اســتثناء العديــد مــن أنشــطة التجــارة الداخليــة مــن إجــراءات الطــوارئ ،كأنشــطة البيــع
بالجملــة للمــواد الغذائيــة وأنشــطة البيــع بالتجزئــة فــي المتاجــر المتخصصــة وغيــر المتخصصــة
والصيدليــات ،وعلــى الرغــم مــن تأثــر بعــض تلــك األنشــطة بظاهــرة الشــيكات الراجعــة وتراجــع
القــوة الشــرائية للقطــاع العائلــي ،إال أن تلــك األنشــطة تمكّ نــت بشــكل عــام مــن تجــاوز األزمــة
بتراجعــات متفاوتــة فــي هامــش أرباحهــا وبقــدرة شــبه كاملــة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا الماليــة
تجــاه العامليــن فيهــا.
والجــدول التالــي يبيــن األنشــطة األقــل تأثــراً بإجــراءات اإلغــاق الســابقة أو القادمــة ونســبتها
مــن إجمالــي عــدد المنشــآت العاملــة فــي التجــارة الداخليــة فــي الضفــة الغربيــة ،ونســبة
العامليــن فيهــا إلــى إجمالــي عــدد العامليــن فــي تلــك األنشــطة وفقــا لبيانــات سلســلة
المســوح االقتصاديــة للعــام .2018
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جدول  :7مؤشرات أنشطة التجارة الداخلية األقل تضررا بإجراءات الطوارئ نسبة إلى إجمالي أنشطة التجارة
الداخلية في الضفة الغربية

وصف النشاط

مجموع أنشطة التجارة الداخلية (الجملة والتجزئة

والمركبات)

عدد
المؤسسات

عدد
العاملين

العاملين
بأجر

تعويضات
العاملين
(ألف )$

إجمالي القيمة
المضافة (ألف
)$

51,102

128,113

64,072

474,800

3,029,126

أنشطة التجارة الداخلية األقل تضرراً بإجراءات الطوارئ*

البيع بالجملة للمواد الخام الزراعية والماشية الحية

60

202

128

1,272.1

7,368.5

البيع بالجملة لألغذية والمشروبات والتبغ

639

3,619

2,764

24,006.5

207,445.6

بيع االالت والمعدات واللوازم الزراعية بالجملة

14

49

36

404.3

1,885.4

11,172

22,803

2,643

16,640.5

192,851.0

7,726

12,411

5,390

42,719.1

137,742.2

739

857

64

939.5

23,710.9

20,349

39,942

11,023

85,982

571,004

39.8%

31.2%

17.2%

18.1%

18.9%

البيع بالتجزئة في المتاجر غير المتخصصة

بيع األغذية والمشروبات والتبغ بالتجزئة في
المتاجر المتخصصة

البيع بالتجزئة عن طريق األكشاك واألسواق

مجموع  /األنشطة غير المتضررة
مؤشرات األنشطة األقل تضرراً نسبة إلى إجمالي

أنشطة التجارة الداخلية

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،سلسلة المسوح االقتصادية ،بيانات غير منشورة.2019 ،

خطة التعافي لالقتصاد الفلسطيني
في مواجهـة تحديــات جائحــة كورونــا

101

بالعــودة إلــى وزن أنشــطة التجــارة الداخليــة إلــى إجمالــي أنشــطة القطــاع الخــاص واألهلــي
الفلســطيني فــي الضفــة الغربيــة والــذي شــكّ ل ( )55%مــن إجمالــي عــدد المنشــآت ،و()43%
مــن إجمالــي حجــم القيــم المضافــة ،و( )39%مــن إجمالــي فــرص العمــل ،ومــن خــال الجــدول
الســابق الــذي يوضــح مؤشــرات األنشــطة األقــل تضــرراً نســبة إلــى إجمالــي أنشــطة التجــارة
الداخليــة ،نجــد أن حوالــي  40%مــن منشــآت التجــارة الداخليــة ال تحتــاج إلــى أي مجهــودات
حكوميــة فــي ســبيل إنعاشــها ضمــن الســيناريوهات الثالثــة المطروحــة ،وتلــك النســبة تشــكل
 22%مــن إجمالــي المنشــآت العاملــة فــي القطــاع الخاص واألهلي ،وتشــغل  31%من العمالة
فــي أنشــطة التجــارة الداخليــة ،و  12%مــن مجمــوع العمالــة فــي القطاع الخــاص واألهلي .كما
أنهــا تولّ ــد حوالــي  19%مــن القيــم المضافــة ألنشــطة التجــارة الداخليــة ،و  8%مــن إجمالــي
القيــم المضافــة المتولــدة عــن أنشــطة القطــاع الخــاص واألهلــي فــي الضفــة الغربيــة.

ومــن الضــروري فــي هــذا الصــدد متابعــة كل مــن وزارة العمــل ونقابــة العمــال لكافــة قضايــا
الخصــم أو التســريح الجزئــي أو الكلــي للعامليــن فــي تلــك األنشــطة وإلــزام أربــاب العمــل
باالســتمرار فــي تشــغيلهم أو تعويضهــم بمــا يتناســب مــع قانــون العمــل الفلســطيني ،خاصــة
أن ( )17%مــن العامليــن فــي أنشــطة التجــارة الداخليــة يعملــون فــي منشــآت تتبــع أنشــطة
االقتصــاد غيــر الرســمي ،أي أن العامليــن فيهــا ال يخضعــون لقانــون العمــل.
األنشطة األكثر تضررا

تفاوتت أسباب األضرار المالية التي لحقت بباقي فروع أنشطة التجارة الداخلية ما بين:
•الشيكات المرتجعة
•اإلغالق المتكرر لبعض األنشطة
•أزمة الرواتب
•سوء إدارة المخزون والعمليات المالية

وحســب المالحظــات التــي تــم اســتخالصها مــن الجهــات التمثيليــة ،فــإن األنشــطة التجاريــة
األكثــر تضــررا نتيجــة ظــروف اإلغالقــات المتكــررة وتراجــع القــوة الشــرائية للمســتهلكين تتمثــل
باألنشــطة التاليــة:
1.محالت ومعارض األلبسة الرجالية والنسائية واألطفال
2.محالت ومعارض األحذية (بجميع أنواعها)
3.محالت اإلكسسوارات والكوزماتكس
4.محالت األجهزة الكهربائية
5.محالت االدوات المنزلية
6.محالت الصياغة والذهب
7.معارض ومحالت األثاث والمفروشات
8.قطاع السيارات الجديدة والمركبات المستعملة
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والجدول التالي (جدول  )8يوضح تفاصيل وأداء أنشطة التجارة الداخلية األكثر تضرراً وفقا لسلسلة المسوح
االقتصادية للعام .2018

عدد
المؤسسات

وصف النشاط

عدد
العاملين

العاملين
بأجر

تعويضات
العاملين
(ألف )$

إجمالي القيمة
المضافة (ألف
)$

اإلنتاج النهائي
(ألف )$

أنشطة التجارة الداخلية األقل تضرراً بإجراءات الطوارئ*
51,102

مجموع أنشطة التجارة الداخلية

128,113

64,072

474,800

3,029,126

3,634,387

أنشطة التجارة الداخلية األكثر تضرراً بإجراءات الطوارئ
بيع المركبات ذات المحركات

227

1,409

1,155

12,767.1

172,176.4

194,084.9

بيع المنسوجات والملبوسات
واألحذية بالجملة

187

1,020

742

5,282.5

21,598.8

27,111.5

بيع السلع المنزلية بالجملة

500

2,476

1,909

16,990.2

91,922.1

111,071.9

بيع السلع المنزلية األخرى بالجملة

313

1,456

1,166

11,707.8

70,323.3

83,960.4

6,810

28,906

21,130

129,570.9

294,147.7

426,195.6

11,512

23,928

12,496

93,451.3

658,246.9

763,828.8

مجموع  /األنشطة المتضررة

19,549

59,195

38,598

269,770

1,308,415

1,606,253.1

نسبة إلى إجمالي أنشطة التجارة

38.26%

46.21%

60.24%

56.82%

43.19%

%44.2

بيع المعدات المنزليه األخرى

بالتجزئة فى المتاجر المتخصصة

بيع السلع األخرى بالتجزئة في

المتاجر المتخصصة

مؤشرات األنشطة األكثر تضرراً

الداخلية

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني .2019 ،سلسلة المسوح االقتصادية للعام .2018
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نالحــظ مــن الجــدول الســابق أن المنشــآت األكثــر تأثــراً بإجــراءات اإلغــاق وعــدم انتظــام
الرواتــب قــد شــكّ لت  38%مــن إجمالــي منشــآت التجــارة الداخليــة ،تشـ ّـغل  60%مــن إجمالــي
العامليــن بأجــر فيهــا ،وتولّ ــد مــا ال يقــل عــن  43%مــن قيمهــا المضافــة.

ومــن أجــل تقديــر معــدالت التراجــع لتلــك األنشــطة علــى مســتويات التشــغيل والقيــم
أوال أنــه وفقــا لنمــوذج
المضافــة ضمــن الســيناريوهات الثالثــة الرئيســية ،ال بــد مــن اإلشــارة ً
التــوازن العــام القتصــاد الضفــة الغربيــة ،فــإن كل  1%تراجــع فــي إنتاجيــة قطــاع التجــارة
الداخليــة ســيؤدي إلــى تراجــع فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي بمقــدار  50مليــون دوالر ســنويا
( 4.17مليــون دوالر شــهرياً ) ،أي مــا يعــادل  1.65%مــن أجمالــي القيــم المضافــة المتولــدة
عــن أنشــطة التجــارة الداخليــة ،إضافــة إلــى فقــدان فــرص عمــل تتناســب فــي عددهــا مــع حجــم
التراجــع فــي اإلنتاجيــة .30فكلمــا زاد حجــم التراجــع فــي إنتاجيــة منشــآت التجــارة الداخليــة،
قلــت نســبة اســتجابة التراجــع فــي عــدد العمالــة مدفوعــة األجــر لذلــك التراجــع ،أي أن بدايــات
التراجــع فــي اإلنتاجيــة ســيؤدي إلــى تســريح نســبة كبيــرة مــن عمالــة المياومــة والعمالــة
األقــل خبــرة وتدريبــاً  ،ومــع تزايــد حجــم التراجــع ،تقــل قــدرة المنشــآت عــادة علــى التخلــص مــن
العمالــة المنتظمــة والعمالــة األكثــر تدريبــا وخبــرة ،األمــر الــذي ســيتم تقديــره وإســقاطه علــى
كل ســيناريو مــن الســيناريوهات الثالثــة.
وبالعــودة إلــى الســيناريوهات ،وبنــاء علــى تقديــرات الجهــات التمثيليــة المشــمولة بالتقريــر،
يمكــن وضــع تصــور لحجــم التراجــع فــي إنتاجيــة كل نشــاط مــن أنشــطة التجــارة الداخليــة
للســيناريوهات الثالثــة وفقــا للتالــي:

الســيناريو األول (المتفائــل) :التعايــش مــع الجائحــة وفتــح كافــة األنشــطة االقتصاديــة،
وانفــراج أزمــة الرواتــب( :تراجــع اإلنتاجيــة بنســبة .)15%
الســيناريو الثانــي :اســتمرار الجائحــة مــع إغالقــات جزئيــة لألنشــطة االقتصاديــة ،وانفــراج أزمــة
الرواتــب( :تراجــع اإلنتاجيــة بنســبة )25%

الســيناريو الثالــث (المتشــائم) :اســتمرار الجائحــة مــع إغالقــات جزئيــة لألنشــطة االقتصاديــة،
واســتمرار أزمــة الرواتــب( :تراجــع اإلنتاجيــة بنســبة )40%

وبنــاء علــى معالجــة تقديــرات دراســات ســابقة حــول درجــة اســتجابة فــرص العمــل
وعليــه،
ً
مدفوعــة األجــر للتغيــر النســبي فــي اإلنتاجيــة ،وإســقاطها علــى النســب الموضحــة
بالســيناريوهات الســابقة ،يمكــن القــول أن تراجــع اإلنتاجيــة بشــكل عــام ألنشــطة التجــارة
الداخليــة بنســبة  15%ســيؤدي إلــى خســارة  21%مــن إجمالــي العمالــة مدفوعــة األجــر،
والتراجــع بنســبة  25%ســيؤدي إلــى خســارة  25%مــن فــرص العمــل ،وأخيــرا التراجــع بنســبة
 40%ســيؤدي إلــى خســارة  28%مــن فــرص العمــل.

تعبر عن إنتاجية عناصر اإلنتاج.
.30
تعبر اإلنتاجية في نموذج التوازن العام عن القدرة اإلجمالية للمنشأة على التشغيل واإلنتاج والتصريف ،وال ّ
ّ
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جدول :9استجابة بعض مؤشرات أنشطة التجارة الداخلية األكثر تضررا لسيناريوهات األزمة (باأللف دوالر)
التراجع في القيم
المضافة (أساس
شهري)

التراجع في األرباح
(أساس شهري) %

فرص العمل
المفقودة

إجمالي أجور
المتعطلين الجدد
(أساس شهري)

إجمالي القيمة
المضافة

سيناريو ()1

15%

26,986

()26.7

8,106

4,721

سيناريو ()2

25%

44,977

()47.2

9,649

5,620

سيناريو ()3

40%

71,963

()78.8

10,807

6,295

التراجع في اإلنتاجية

حسبت من قبل الباحث بناء على بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

نالحظ من خالل الجدول أعاله:

•الســيناريوهات الثالثــة المطروحــة بشــكل عــام ســتؤثر علــى ربحية أنشــطة التجــارة الخارجية
األكثــر عرضــة للضــرر بســبب ظــروف الجائحــة وعــدم انتظــام الرواتــب ،لكنهــا ال تأتــي علــى
رأســمال تلــك األنشــطة (الســيناريو األســوأ ســيؤدي إلــى تراجــع األربــاح بنســبة 78.7%
نســبة إلــى أربــاح األســاس).

•مؤشــر الربحيــة أو فائــض التشــغيل (القيمــة المضافــة – أجــور العامليــن – اهتــاك رأس
المــال) يســتجيب بالتراجــع بنســبة أكبــر مــن نســبة التراجــع فــي اإلنتاجيــة ألســباب ثبــات
االهتــاكات ألنشــطة هــذا القطــاع مــع تراجــع حجــم اإلنتــاج ،وتراجــع قــدرة منشــآت تلــك
األنشــطة علــى االســتمرار بتســريح العمالــة الماهــرة لديهــا.

•الرهــان علــى اســتمرار قــدرة تلــك المنشــآت علــى اســتيعاب العمالــة لديهــا يتطلــب مــن
الحكومــة االختيــار بيــن مســاعدة المشـ ّـغلين المتضرريــن في تأمين أجــزاء من أجور العاملين
لديهــم مقابــل عــدم تســريحهم (نصــف أجــر علــى األقــل مــن قبــل المشــغلّ ين والحكومــة،
بحيــث تســاهم الحكومــة فــي ربــع تلــك األجــور التــي ســتصل فــي حــال الســيناريو المتشــائم
إلــى  1.57مليــون دوالر شــهرياً  ،وفــي حــال الســيناريو المتفائــل إلــى  1.18مليــون دوالر
شــهرياً ) ،أو تحويــل قضايــا المتعطليــن الجــدد غيــر القادريــن علــى تأميــن فــرص عمــل إلــى
صنــدوق الحمايــة االجتماعيــة الــذي ســيتبع وزارتــي التنميــة االجتماعيــة والعمــل (مــا بيــن
متعطــل جديــد عــن العمــل) ،علمــاً أن أهميــة أجــور العامليــن تكمــن
ّ
 8,100إلــى 10,800
الفعــال ،فالطلــب (وفقــا لمعطيــات الحالــة الفلســطينية كاقتصــاد
فــي تعزيــز الطلــب
ّ
دخــل) هــو مــن سيســاعد فــي خلــق العــرض ،وبالتالــي تحريــك وإنعــاش الســوق.
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مراجعة تدخالت الحكومة والجهات ذات العالقة لمعالجة تداعيات األزمة

قامــت الحكومــة الفلســطينية بجملــة مــن التدخــات الطارئــة فــي مجــال سياســات التجــارة
الداخليــة فيمــا يتعلــق بتوفيــر الســيولة العاجلــة ،وتســهيل االســتيراد والتصديــر ،وتنظيــم
الســوق ومراقبــة األســعار .حيــث بــدأت وزارة االقتصــاد الوطنــي بتلــك الجهــود بمجــرد إعــان
القــرار بقانــون الطــوارئ مــن قبــل رئيــس الدولــة بتاريــخ  5آذار  ،2020ومــن تلــك الجهــود
واإلجــراءات:31

1.ضمــان تلبيــة الســوق المحلــي للمــواد والســلع الصحيــة والغذائيــة ،والتــي تتمحــور فــي
المــواد الدوائيــة والتموينيــة ،وضمــان تســهيل سلســلة التوريــد المكملة لهــذه القطاعات
مثــل الورقيــة والبالســتيكية.

2.تنظيم السوق :وكان ذلك من خالل:
−اســتالم الشــكاوي والتعامــل معهــا مــن أجــل ضمــان عــدم االحتــكار وتوفيــر الســلع
الغذائيــة والصحيــة.
−تحديــد ســقوف ســعرية للعديــد مــن الســلع الرئيســية لغايــات منــع التالعــب باألســعار،
والتنســيق مــع وزارة الصحــة ونقابــة الصيادلــة لتحديــد الســقف الســعري للمعقمــات.
−نشــر الوعــي حــول أهمــي الترشــيد فــي االســتهالك ،مــن خــال وســائل اإلعــام ووســائل
التواصــل االجتماعــي لــوزارة االقتصــاد.
−ضمان توفر مخزون سلعي من السلع االساسية في السوق المحلي

3.تسهيل التجارة :وكان ذلك من خالل:

−تسهيل المعامالت التجارية من خالل مواقع الكترونية.
−عقد لجنة الكوتا ،وتوزيع السلع الغذائية المعفاة من الجمارك.
−تسهيل الحركة التجارية بين المحافظات.
−مخاطبة الدول لالستيراد االستثنائي للمواد الخام ضمن ظروف الجائحة الصحية.
−إعفاء الكحول من الضريبة إذا كانت موجهة لتصنيع المعقمات.

4.توفير سيولة في األسواق :وكان ذلك من خالل:

−المتابعــة مــع ســلطة النقــد مــن أجــل تعديــل اإلجــراءات المتعلقــة بالشــيكات ،وخاصــة
للشــركات المقتــدرة.

−دعــوة الشــركات لعقــد اجتماعــات الهيئــة العامــة وفــق متطلبــات اإلجــراءات الصحيــة
بهــدف توزيــع األربــاح علــى المســاهمين ،حيــث وصــل مجمــوع األربــاح الموزعــة إلــى 130
مليــون دوالر ،ممــا ســاهم بشــكل إيجابــي علــى توفيــر الســيولة النقديــة المطلوبــة فــي
ظــل الجائحــة ،حيــث وصــل عــدد المســتفيدين إلــى  46ألــف مســتفيد.
 .31وزارة االقتصــاد الوطنــي ،بالتعــاون مــع اليونيــدو“ .األثــر االقتصــادي لفيــروس كورونــا والتدخــات المطلوبــة علــى المــدى القصيــر والمتوســط والطويــل لــدى دولــة
فلســطين” 16 .نيســان .2020
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−منــح موافقــة علــى تلقــي تمويــات لشــركات غيــر ربحيــة بمــا يزيــد عــن  10مليــون دوالر
تركــزت معظمهــا فــي مشــاريع تنمويــة وزراعيــة وتنميــة المــرأة الفلســطينية ،ومشــاريع
فــي مجــال المســاعدات الطبيــة وتعزيــز القطــاع الصحــي.
التدخالت الحكومية الطارئة الممكنة وغير المستغلة

ممــا ال شــك فيــه أن إســقاط نتائــج التحليــل الســابق علــى أنشــطة التجــارة الداخليــة يتطلــب
ــا علــى مســتوى كل منشــأة متضــررة ،عندهــا يمكننــا تقديــر حجــم التدخــات
تحليــا
ّ
مفص ً
ً
الحكوميــة المطلوبــة مــن أجــل تحفيــز األنشــطة التجاريــة المتعثــرة ضمــن الســيناريوهات
المعتمــدة ،إمــا علــى شــكل تدخــات مــن أجــل العامليــن ،أو تدخــات مــن أجــل ضــخ الســيولة
ميســرة .فبعــض المنشــآت التجاريــة وصلــت بالفعــل إلــى مرحلــة الخســارة فــي
لديهــا بقــروض ّ
ويتحمــل تكاليــف اإلغــاق ،وعنــد الحديــث عــن خطــة إنعــاش
رأس المــال ،وبعضهــا اآلخــر أغلــق
ّ
اقتصــادي طارئــة لهــا ،ال بــد مــن األخــذ باالعتبــار العديــد مــن «الشــروط المرجعيــة» لألنشــطة
الفرعيــة التــي ستشــملها تلــك الخطــة ،منهــا:
•األنشطة األكثر تضررا والقادرة على االستمرار في حال استفادت من خطة التعافي.
•األنشطة األكثر قدرة على خلق فرص عمل واألكثر قدرة على خلق القيم المضافة.

•األنشــطة التــي تضمــن اســتمراراً أكبــر لــدوران الكتــل النقديــة داخــل عجلــة االقتصــاد
ا لفلســطيني .

ـا مــن سلســلة اإلمــداد لألنشــطة اإلنتاجيــة الصناعيــة
•األنشــطة التــي تشــكل جــزءاً أصيـ ً
والزراعيــة الفلســطينية.
فعال بســبب إجــراءات اإلغالق وعدم
ومــن أجــل ذلــك كلــه ،ومــن أجــل عــزل الفئــات التــي تأثرت
ً
ســبيال لتبريــر خســائرها
انتظــام الرواتــب ،عــن المنشــآت التــي اتخــذت مــن ظــروف الجائحــة
ً
الســابقة للجائحــة بســبب ســوء إدارتهــا للعمليــات الماليــة واإلنتاجيــة ،نوصــي بالتالــي:
1.فتــح بــاب التقديــم للحصــول علــى قــروض ميســرة ودعــم فنــي مــن قبــل المنشــآت
المتضــررة مــن خــال مديريــات وزارة االقتصــاد الوطنــي فــي المحافظــات.
2.وضــع خطــة إنقــاذ ودعــم وإســناد فنيــة طارئــة للمنشــآت التــي تعانــي مــن انخفــاض خبرتها
فــي مجــاالت اإلدارة الماليــة للمشــروع ،وإدارة العمليــات اإلنتاجيــة والمخــزون .فنســبة
كبيــرة المنشــآت ّ
التكيــف أو الصمــود أمــام الظــرف الطــارئ
تعثــرت ولــم تتمكــن مــن
ّ
بســبب ســوء قدرتهــا علــى التعامــل مــع القضايــا الماليــة واإلداريــة والفنيــة للمشــروع.
3.تشــكيل لجــان علــى مســتوى المحافظــات برئاســة وزارة االقتصــاد الوطنــي فــي مختلــف
كال مــن:
المحافظــات وعضويــة الشــركاء مــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص تمثــل ً
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−وزارة المالية

−مؤسسات القطاع الخاص ذو العالقة

−سلطة النقد الفلسطينية والقطاع المصرفي

حيث ستتلخص مهام تلك اللجان بالتالي:

−تقديم تقدير للموقف المالي للمنشأة قبل وخالل الجائحة.

−تقديم تقرير عن الحركات البنكية لكل منشأة خالل السنوات الثالث الماضية.
−تقديم ملخص عن الملف الضريبي للمنشأة

−تقديــم تســهيالت وإعفــاءات تحفيزيــة موجهــة للقطــاع غيــر المنظــم .بهــدف تشــجيع
التســجيل وتنظيــم القطــاع.

−تقييم خطة العمل والتقترير اإلدارية للمنشأة.

−تقديــر أعــداد المنشــآت المتضــررة بعــد األخــذ باالعتبــار «الشــروط المرجعيــة» التــي ســبق
اإلشــارة إليهــا ،بحيــث تكــون األولويــة للمنشــآت التــي تحقــق أقبــر عــدد ممكــن مــن تلــك
الشــروط.

4.تخصيــص مبلــغ يتــراوح مــن ( 50 – 5ألــف دوالر) كقــرض ميســرة لــكل منشــأة متضــررة
المرجــح للقــرض ( 20ألــف دوالر)،
اســتوفت الشــروط ،بحيــث يكــون الوســط الحســابي
ّ
وذلــك انســجاما مــع غلبــة المنشــآت الصغيــرة جــدا (تجــارة التجزئــة) علــى هيــكل أنشــطة
التجــارة الداخليــة ،وارتفــاع المــاءة الماليــة لتجــار الجملــة.

ووفــق الســيناريوهات المعتمــدة ،سيشــمل الســيناريو المتفائــل ( )5%فقــط مــن المنشــآت
المتضررة ،والســيناريو المتوســط ( )10%منها ،والســيناريو المتشــائم ( .)15%وعليه ســيكون
المبلــغ المطلــوب تأمينــه لإلقــراض مــن قبــل ســلطة النقــد والمؤسســات المصرفيــة لهــذا
الغــرض ( )20مليــون دوالر وفــق الســيناريو األول ،و( )39مليــون دوالر للســيناريو الثانــي،
و( )59مليــون دوالر للثالــث.

5.تُ لــزم المصــارف بتقديــم القــروض للمنشــآت (إمــا بشــكل مباشــر مــع البنوك وبســعر فائدة
ال يتجــاوز  ،3%أو مــن مبلــغ الـــ  300مليــون دوالر الــذي وضعتــه الحكومــة فــي النظــام
المصرفــي لهــذا الغــرض) ،علمــاً أن هامــش المخاطــرة فــي هــذه الحالــة ســيكون متدنيــاً
جــداً علــى القطــاع المصرفــي بســبب خضــوع المنشــآت المســتفيدة لمعاييــر األداء المالي
واإلداري مــن قبــل اللجنــة المكلفــة بذلــك ،حيــث ســيتم إقصــاء المنشــآت المتعثــرة إداريــاً
وتحويلهــا إلــى برنامــج خطــة الدعــم واإلســناد الفنــي الــواردة فــي النقطــة (.)2
6.ربــط القــدرات الماليــة المحــدودة للحكومــة بدفــع متأخــرات القطــاع الخــاص بنتائــج عمــل
اللجنــة أعــاه ،حيــث تكــون األولويــة بالدفــع لصالــح المنشــآت والمورديــن األكثــر تضــررا.
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7.البــدء بتخصيــص العطــاءات الصغيــر فــي الحكومــة لصالــح صغــار المورديــن والمزوديــن،
بحيــث يتــم تصميــم هيــكل مالــي يربــط بيــن مبلــغ العطــاء ،والمشــاريع التــي ُيســمح لهــا
بالتقــدم للعطــاء وفقــا لمعيــار رأس مــال المشــروع وعــدد العامليــن فيــه.
8.ضــرورة التنبــه لقضيــة أن أنشــطة التجــارة الداخليــة تعتبــر مــن األنشــطة ســريعة التعافــي
توفــر الســيولة باألســواق ،وبالتالــي ننصــح فــي هــذا اإلطــار بضــرورة التوجــه نحــو
مــع ّ
مزيــد مــن التخفيــف االقتصــادي ،مــع مزيــد مــن التشــديد االجتماعــي والصحــي ،بمــا ال
يتعــارض مــع البروتوكــوالت الصحيــة لــكل مــن منظمــة الصحــة العالميــة ووزارة الصحــة
الفلســطينية.

مــن كل مــا ســبق ،يمكننــا القــول أن التدخــات الطارئــة الســابقة ســتضمن ألنشــطة التجــارة
الداخليــة بعــض الســيولة التــي ســتحافظ علــى اســتمرار تدفــق الــدورة الماليــة فــي األســواق
والتــي مــن شــأنها أن تحافــظ علــى صمــود آالف المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة والكبيــرة
ذات القــدرة العاليــة علــى خلــق فــرص العمــل ،والتــي يجــب أن تُ ســتكمل ببعــض التدخــات
الحكوميــة متوســطة وطويلــة األجــل.
ـكاال وأنماطــاً جديــدة
مــن الواضــح أن فتــرة التعايــش االقتصــادي مــع الجائحــة ســتفرز لدينــا أشـ ً
ألنشــطة التجــارة الداخليــة تضطــر مــن خاللهــا المنشــآت التجاريــة لمزيــد مــن االنفتــاح علــى
أدوات التجــارة والتســويق والمدفوعــات الرقميــة ،األمــر الــذي يجــب أخــذه بعيــن االعتبــار عنــد
الحديــث عــن أي اســتراتيجيات حكوميــة مقترحــة للفتــرة مــا بعــد الجائحــة ،هــذا إضافــة إلــى
ضــرورة التفكيــر بآليــات تحصيــن أنشــطة التجــارة الداخليــة ماليــاً بحيــث تكــون أقــل انكشــافاً
أمــام الهــزات الماليــة الطارئــة ،وأكثــر قــدرة علــى التكيــف معهــا.
وعليه ،فإنه باإلمكان صياغة جملة من التدخالت يمكن تلخيصها بالتالي:

1.اإلســراع فــي إقــرار قانــون الشــركات الفلســطيني الــذي يضمــن لبيئــة األعمــال أرضيــة
قانونيــة أكثــر انســجاماً وتكيفــاً مــع متطلبــات المرحلــة ومــع خصوصيــة الحالــة الفلســطينية.

كال مــن وزارة االقتصــاد الوطنــي ومؤسســات
2.اســتحداث غرفــة عمــل مشــتركة تجمــع ً
القطــاع الخــاص ذات العالقــة ،وهيئــة تشــجيع االســتثمار مــن أجــل:
حدث بشكل سنوي حول النقص واالحتياجات التجارية مناطقياً .
−خلق قواعد بيانات تُ ّ

−توفيــر إحصــاءات كميــة ونوعيــة حــول فــرص االســتثمار ومخاطرهــا واحتياجاتهــا التمويليــة
واللوجســتية علــى مســتوى المــدن والبلــدات والمخيمــات.
−توفير الدعم الفني للمنشآت الناشئة والمنشآت المتعثرة.

−الدعــم التســويقي مــن خــال دمــج المنشــآت التجاريــة بالشــبكة العنكبوتيــة ضمــن آليــات
واســتراتيجيات يتــم دراســتها مــن خــال لجــان عمــل متخصصــة.

3.أهميــة اســتمرار عمــل اللجنــة المشــتركة برئاســة وزارة االقتصــاد ومديرياتهــا التــي ســبق
اإلشــارة لهــا والمكونــة مــن كل مــن:
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−وزارة المالية

−مؤسسات القطاع الخاص ذو العالقة

−سلطة النقد الفلسطينية والقطاع المصرفي

وذلــك مــن أجــل إعطــاء إنــذارات مبكرة للمنشــآت التجاريــة ذات األداء المالي واإلداري المتعثر
لإلســراع فــي معالجــة وتصويــب أوضاعهــا ،أو تصفيتهــا قبــل أن تصبح عبئــاً على القطاع.
وقــد أعــدت وزارة االقتصــاد الوطنــي خطــة االســتجابة والتدخــات لمجابهــة الجائحــة
وتطوراتهــا لتتبــع آثارهــا فــي المــدى القصيــر والمتوســط بالتعــاون مــع اليونيــدو .واتخــذت
جملــة مــن التدخــات الســريعة فــي مجــاالت السياســات واإلجــراءات فيمــا يتعلــق بتوفيــر
الســيولة العاجلــة ،ودعــم المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة ،والمتناهيــة الصغــر ،والصناعــة
ومطابقــة المواصفــات والمناطــق الصناعيــة ،وتســهيل االســتيراد والتصديــر ،وتنظيم الســوق
ومراقبــة األســعار
وفيمــا يلــي نبيــن جملــة التدخــات العاجلــة واإلجــراءات التــي اتخذتهــا وزارة االقتصــاد
الوطنــي بهــذا الخصــوص:
التدخالت السياساتية

•االســتجابة الســريعة لمجابهــة الجائحــة الصحيــة علــى القطاعــات األساســية مــن أجــل
ضمــان تلبيــة الســوق المحلــي الصحيــة والغذائيــة وهــي تتمحــور فــي تســهيل حركــة
التجــارة وسلســلة التوريــد خاصــة فــي القطــاع الدوائــي ،الغذائــي ،الكيمائــي ،والقطاعــات
المكملــة مثــل الورقيــة والبالســتيكية وضمــان تشــغيلهم.
•اصدار قرار بقانون إلعفاء الشركات الجديدة والناشئة من رسوم التسجيل.

•إصــدار قــرار بقانــون لمنــح المســتلزمات الصحيــة والوقائيــة األفضليــة المطلقــة فــي
المشــتريات الحكوميــة.
دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

1.حشــد التمويــل والدعــم للقطاعــات المتضــررة مــن المنشــآت الصغيــرة والفئــات األكثــر
تهميشــاً

•تــم مخاطبــة المانحيــن مــن اجــل إعــادة توجيــه المشــاريع بحيــث يتــم توجيههــا لمكافحــة
الجائحــة الصحيــة.
•تنفيذ مشروع دعم قطاع السياحة بالقدس بدعم وتمويل من الكومسيك.

•إنشــاء صنــدوق لدعــم وتمكيــن النســاء بدعــم مــن الحكومــة الكنديــة مــن اجــل شــراء
المنتجــات مــن المزارعيــن وتزويدهــا للنســاء وتشــجيع التصنيــع الغذائــي المنزلــي وبيعهــا
لمحــات بيــع الســلع الغذائيــة وتزويدهــا فــي الســلة الغذائيــة الموجهــة لألســر المحتاجــة.
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•تحويــل المنحــة الفرنســية الموجهــة لتحديــث الصناعــى إلــى مجابهــة الجائحــة الصحيــة
ودعــم المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة.

•تقديــم دعــم فنــي مــن قبــل اليونيــدو ،وتشــبيك المنشــآت صغيــرة والمتوســطة فــي
سلســلة التوريــد العالميــة لتوريــد منتجــات الحمايــة الشــخصية للقطاعــات الصحيــة
واألمنيــة.

•توجيــه مركــز تصميــم األزيــاء فــي شــمال الضفــة الغربيــة المدعــوم مــن اليابــان وبدعــم
فنــي مــن اليونيــدو ،لعمــل القطاعــات الصناعيــة ذات العالقــة بإنتــاج معــدات الحمايــة
وتوفيــر الفــرص للتشــغيل والوصــول إلــى تلبيــة الطلــب محليــاً وكذلــك تصديــر الفائــض
دوليــاً .
•برنامــج االســتجابة العاجلــة مــن برنامــج تطويــر القطــاع الخــاص االبتــكاري الممــول مــن
البنــك الدولــي لدعــم المنشــآت الصغيــرة والناشــئة.

وأشــارت الخطــة إلــى أبــرز التدخــات عبــر قطاعيــة طارئــة مــن خــال إنشــاء صنــدوق إقــراض
دوار للطــوارئ ألغــراض تشــغيل القطــاع الخــاص بهــدف تمكينــه واســتمراريته ،والقطــاع
متناهــي الصغــر بهــدف اســتحداث فــرص جديــدة للدخــل والتشــغيل ،وبشــكل موجــه لتمويــل
راس المــال العامــل وبأنظمــة خاصــة وشــروط ميســرة وتكاليــف مخفضــة ،ودعــم فوائــد للبنك
(مرحلــة أولــى) ،و انشــاء صنــدوق ضمــان القــروض الطارئــة مــن المانحيــن بالتعــاون مــع القطــاع
المصرفــي لعمــل األنشــطة االقتصاديــة فــي مرحلــة مجابهــة الجائحــة ،بقيمــة  450مليــون
دوالر لتســهيل التجــارة وتنشــيط الصناعــة ،بشــكل فــوري للقطاعــات ذات األولويــة ،وبحيــث
يتوســع الصنــدوق ليشــتمل القطاعــات التصديريــة والقطاعــات األكثــر تضــررا فــي المراحــل
المتقدمــة فــي مجابهــة الجائحــة .مــع أهميــة توفيــر منــح ترتبــط مــع تقديــم دعــم فنــي وتقنــي
يشــمل توفيــر تكنولوجيــا حديثــة ومعــدات بقيمــة  15مليــون دوالر مرتبطــا بتنشــيط فــرص
الوصــول لالســواق المختلفــة ضمــن برامــج متخصصــة شــامال دعــم التحــول االلكترونــي
للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة (قطاعيــة وغيــر مقتصــرة علــى قطاعــات الطــوارئ) باتجــاه
األســواق المحليــة والتصديريــة.
االستثمار

•تــم توزيــع اســتبيان علــى جميــع الشــركات التــي اســتفادت مــن قانــون تشــجيع االســتثمار،
للتعــرف علــى أهــم التهديــدات التــي تواجــه الشــركات خــال الجائحــة.
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•السياسة السياحية
نظرة عامة

يتكون قطاع السياحة الفلسطيني من أنشطة:
•المطاعم وتقديم المشروبات

•صناعة وبيع منتجات الحرف اليدوية

•األنشطة اإلبداعية والفنون والترفيه

•نقل ركاب منتظم بالحافالت لمسافات طويلة وتأجير السيارات
•وكاالت السفر ومنظمو الرحالت السياحية وخدمات الحجز
•أنشطة اإلقامة واألنشطة المشابهة
•أنشطة سياحية أخرى

ووفقاً لسلســلة المســوح االقتصاديــة للعــام  ،2018شــكلت القيــم المضافــة لتلــك األنشــطة
مجتمعــة  4%مــن القيــم المضافــة المتولــدة عــن أنشــطة مؤسســات القطــاع الخــاص
واألهلــي ( 82%منهــا فــي الضفــة الغربيــة) ،وخلقــت  7.2%مــن فــرص العمــل لهــا (71%
منهــا فــي الضفــة الغربيــة).

وبلغــة المتوســطات ،يبلــغ متوســط عــدد العامليــن فــي المنشــأة الواحــدة  2.3عامــل ،اثنــان
منهــم مدفوعــي األجــر ،وتشــكل أجــور العامليــن فــي أنشــطة الســياحة  30.7%مــن إجمالــي
القيــم المضافــة للقطــاع الســياحي ،مــع مالحظــة ارتفــاع مســتوى التبايــن بيــن األنشــطة
الفرعيــة لقطــاع الســياحة مــن حيــث التشــغيل (حجــم المشــروع) ،إذ بلــغ متوســط عــدد
ـا منهــم مدفوعــي األجــر،
ـا 11.5 ،عامـ ً
العامليــن فــي أنشــطة اإلقامــة (الفنــادق)  12.2عامـ ً
األمــر الــذي يجــب أن نأخــذه باالعتبــار عنــد الحديــث عــن كلفــة اإلغــاق.

وتجــدر اإلشــارة هنــا أن نشــاطي المطاعــم والفنــادق يشــكالن النســبة األكبــر مــن حجــم
القطــاع الســياحي بنســبة تصــل إلــى  68%مــن كل مــن القيمــة المضافــة والتشــغيل ،مــا
ســيجعلنا نولــي هذيــن النشــاطين اهتمامــاً إضافيــاً  ،خاصــة أن ارتفــاع بنــد اهتــاك رأس المــال
الثابــت فــي أنشــطة الفنــادق أدى إلــى انخفــاض مؤشــر الربحيــة أو فائــض التشــغيل فيهــا
(مؤشــر فائــض التشــغيل ،أي نســبة القيمــة المضافــة مطروحــاً منهــا أجــور العامليــن واهتــاك
رأس المــال الثابــت ،إلــى اإلنتــاج النهائــي) إلــى  ،30%األمــر الــذي حـ ّـد مــن قــدرة تلــك األنشــطة
علــى التكيــف مــع التراجعــات الحــادة فــي الطلــب علــى منتجاتهــا.

متوسط عدد
العاملين في
المنشأة

2.9
12.2

اهتالك
رأس
المال

13,871
27,571

إجمالي
القيمة
المضافة
193,713
83,841.3

4,742.9

16,390.0

16,712.6

24,947.0
2,022.2
342,369.5

االنتاج

356,274
117,078

6,511.5

24,574.5

31,894.6

32,004.1
2,476.8
570,814.8

العاملين
بأجر
11,374
2,840

479

772

934

738
80
17,217

عدد
العاملين

20,912

3,014

626

1,313

1,308

1,083

155

28,411

عدد
المؤسسات

7,295

247

130

479

268

319

37

8,775.0

أنشطة المطاعم
وتقديم المشروبات

أنشطة اإلقامة
والمنشآت المشابهة

االنشطة االبداعية
والفنون وانشطة
الترفيه االخرى

صناعة وبيع منتجات
الحرف اليدوية
والهدايا التذكارية

نقل ركاب بالباصات
لمسافات طويلة
وتأجير السيارات

وكاالت السفر
ومنظمو الرحالت
السياحية

انشطة سياحية أخرى

جدول :9استجابة بعض مؤشرات أنشطة التجارة الداخلية األكثر تضررا لسيناريوهات األزمة (باأللف دوالر)
نسبة أجور
العاملين
إلى القيمة
المضافة

32.1%
25.3%
4.8

2.7

4.9

3.4
4.2
3.2

المجموع

وصف النشاط

مؤشر الربحية /القيمة المضافة(بعد
خصم االهتالكات وتعويضات
العاملين)إلى اإلنتاج النهائي

33.0%
29.9%
57.7%

31.4%

50.5%

20.6%
16.1%
30.7%

* الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،سلسلة المسوح االقتصادية ،بيانات غير منشورة.2019 ،
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اعتبارات متباينة

قبل الخوض في احتياجات أنشطة السياحة ،ال بد من التنبه لالعتبارات التالية:

1.درجــة اســتجابة أنشــطة الســياحة للســيناريوهات المطروحــة والتبايــن فيمــا بينهــا كبيــر
جــداً  ،هــذا التبايــن نجــده بيــن:

•أنشــطة الفنــادق والترفيــه فــي جهــة ،وباقــي األنشــطة فــي جهــة أخرى ،فنجــد أن الفنادق
وأماكــن الترفيــه قــد أغلقــت بالكامــل وال مؤشــرات حقيقيــة علــى قــرب عودتهــا بشــكل
طبيعــي للعمــل ،فيمــا باقــي األنشــطة تمكنــت مــن العــودة جزئيــاً للعمــل.

•المطاعــم الســياحية التــي تعتمــد فــي خدماتهــا علــى حجــز مــكان فــي المطعــم ،وباقــي
المطاعــم التــي تتمكــن مــن تلبيــة االحتياجــات مــن خــال نظــام الطلــب الفــوري والتوصيــل.

•الفنــادق والمطاعــم فــي بيــت لحــم مقابــل باقــي المحافظــات .فالســياحة فــي بيــت
لحــم تعتمــد بنســبة تقتــرب مــن  100%علــى الســياحة الخارجيــة ،فيمــا تعتمــد الفنــادق
والمطاعــم فــي باقــي المحافظــات بشــكل كبيــر علــى الطلــب المحلــي والســياحة الداخليــة
(تشــمل فلســطينيي الداخــل).

ـاء عليــه ،ســيتم فصــل بيانــات بيــت لحــم عــن باقــي المحافظات ،وفصل حســابات األنشــطة
وبنـ ً
الفندقيــة عــن أنشــطة المطاعم.
2.قــدرة كافــة أنشــطة الســياحة (عــدا الفنــادق) علــى التعافــي الذاتــي قــد تكــون كبيــرة
فــي حــاالت التخفيــف والســماح بفتــح األســواق وعــودة مصــادر الدخــل ،فيمــا تتطلــب
الفنــادق فتــح المعابــر والحــدود مــع العالــم الخارجــي ،وبالتالــي ســيكون لهــا احتياجــات
خاصــة عــن باقــي األنشــطة.
3.قــد ال تنطبــق الشــروط المرجعيــة (التــي ســبق اإلشــارة لهــا ســابقا) علــى أنشــطة
الفنــادق وأماكــن اإلقامــة مــن حيــث القــدرة علــى االســتجابة ألي محفــزات ماليــة ،لكنهــا
تبقــى األنشــطة األعلــى قــدرة علــى خلــق فــرص عمــل ،وبالتالــي ال بــد مــن التركيــز علــى
آليــات اســتمرار قــدرة تلــك االســتثمارات علــى دفــع رواتــب (أو أنصــاف رواتــب) للعامليــن
لديهــم خــال فتــرات اإلغــاق ،خاصــة وأن الفنــادق تتحمــل تكاليــف باهظــة فــي عمليــة
اســتثمارها بتأهيــل العمالــة وتدريبهــا.

4.أنشــطة الســياحة فــي القــدس المحتلــة تعانــي أضــراراً كبيــرة نتيجــة اإلغالقــات والقيــود
المفروضــة عليهــا ،إال أن هــذه الورقــة لــن تتعامــل مــع ملــف القدس الشــرقية كغيرها من
المــدن الفلســطينية ،ذلــك كــون النظــام االقتصــادي والتنظيمــي والضريبــي والتشــغيلي
هنــاك يتبــع سياســات دولــة االحتــال ،وبالتالــي ســتكون هنــاك توصيــة منفصلــة لهــم.
5.تتقاطــع أنشــطة الســياحة مــع بعــض أنشــطة القطاعــات االقتصاديــة األخــرى ،كقطاعــات
الصناعــة والتجــارة الداخليــة والنقــل والمواصــات .وبمــا أن أنشــطة بيــع منتجــات الحــرف
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اليدويــة والتذكاريــة كانــت قــد ُشــملت بتحليلنــا الســابق ضمــن أنشــطة التجــارة الداخليــة،
فإنــه ســيتم اســتثناؤها هنــا عنــد الحديــث عــن نســبة الفاقــد فــي فــرص العمــل وفــي
القيــم المضافــة لألنشــطة الســياحة.

6.ســتقتصر إحصــاءات القطــاع الفندقــي والمطاعــم علــى الضفــة الغربيــة بســبب تعــذر جمع
البيانــات الميدانيــة فــي قطــاع غــزة مــن قبــل طواقــم الجهــاز للمركــزي الفلســطيني مــن
جهــة ،وكــون الضفــة الغربيــة تشــكل أكثــر مــن  82%مــن مــن أنشــطة الفنــادق والمطاعــم
الفلسطينية.
واقع القطاع السياحي الفلسطيني خالل السنوات الماضية

تشــير معطيــات أنشــطة القطــاع الســياحي الفلســطيني خــال الســنوات القليلــة الماضيــة إلــى
التالي:
1.بشــكل عــام ،تأثــر القطــاع الســياحي الفلســطيني بفتــرة االنكمــاش التــي ضربــت االقتصــاد
الفلســطيني خــال الســنوات الثــاث الماضيــة ،حيــث ُيظهــر الجــدول  11نســبة التراجــع
فــي نمــو القيــم المضافــة المتولــدة عــن بعــض األنشــطة الرئيســية لقطــاع الســياحة
والتــي تراجعــت بالمتوســط بنســبة ( )%.3خــال العــام  ،2018وكذلــك الحــال فــي
معــدالت التشــغيل التــي انخفضــت بنســبة ( )3.2%و( )0.2%للعاميــن  2017و 2018
علــى التوالــي.

2.علــى الرغــم مــن تدنــي مســاهمة أنشــطة الســياحة فــي كل مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي
والتشــغيل ،إال أنــه ال يمكــن تجاهــل القنــوات والروابــط األماميــة والخلفيــة لهــا مــع
باقــي القطاعــات والمؤشــرات االقتصاديــة ،خاصــة علــى مســتويات التجــارة والتصنيــع
واإلنشــاءات والنقــل وأنشــطة الماليــة والتأميــن وتدفــق العمــات األجنبيــة.
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جدول  :11تطور مساهمة بعض األنشطة الفرعية لقطاع السياحة في التشغيل والقيمة المضافة
للمناطق الفلسطينية

وصف النشاط

أنشطة المطاعم وتقديم
المشروبات

عدد العاملين
2016

2017

2018

2016

2017

2018

22,469

20836

20,912

205,429.0

210997

193,713.5

-7.3%

0.4%

2.7%

-8.2%

3027

3,014

76595

83,841.3

11.1%

-0.4%

9.1%

9.5%

773

626

4046

4,743.0

117.7%

-19.0%

233.6%

17.2%

1063

1,083

29139

26151

24,947.0

7.7%

1.9%

2590.6%

-10.3%

-4.6%

25,699

25,635

305,987

317,789

307,245

-3.2%

-0.2%

3.9%

-3.3%

نسبة التغير السنوي

أنشطة اإلقامة والمنشآت
المشابهة

2,724

نسبة التغير السنوي

االنشطة االبداعية والفنون
والترفيه

355

نسبة التغير السنوي
وكاالت السفر

987

نسبة التغير السنوي
مجموع
نسبة التغير السنوي

إجمالي القيمة المضافة (ألف دوالر)

26,535

70,206.0

1,213.0

3.نالحــظ مــن الجــدول  11قــدرة أنشــطة اإلقامــة (الفنــادق) علــى النمــو خــال فتــرة
االنكمــاش ،معتمــدة بذلــك علــى زيــادة القــدرة علــى اســتقطاب الســياحة األجنبيــة،
خاصــة الدينيــة منهــا ،وتحديــداً فــي محافظــة بيتلحــم .والشــكل التالــي يوضــح تطــور
أعــداد النــزالء فــي فنــادق الضفــة الغربيــة ،علمــا أن  63%مــن النــزالء يشــغلون فنــادق
بيتلحــم ،و  13%منهــم يشــغلون فنــادق رام اللــه وأريحــا و 7.3%لفنــادق شــمال الضفــة
والباقــي لفنــادق القــدس الشــرقية.

أوال :سيناريوهات خسائر أنشطة اإلقامة (الفنادق) في الضفة وخطة التعافي
ً

تختلــف اعتبــارات تقديــر ســيناريوهات التراجــع فــي إنتاجيــة أنشــطة الفنــادق عــن غيرهــا مــن
القطاعات واألنشــطة االقتصادية نظراً الرتفاع حساســية واســتجابة تلك األنشــطة إلجراءات
اإلغــاق الداخلــي (علــى مســتوي المناطــق الفلســطينية) والخارجــي (علــى مســتوى المعابــر
والحــدود).

فعلــى ســبيل المثــال ،تشــكل الســياحة الداخليــة (بمــا فيهــم فلســطينيي الداخــل)  20%فقــط
مــن نســبة إشــغال الغــرف الفندقيــة ،األمــر الــذي يعكــس مــدى عمــق أزمــة االســتثمارات
الفندقيــة فــي حــال اســتمرار تعطــل الســياحة الخارجيــة ،وهــو األمــر المتوقــع علــى المــدى
القصيــر خــال ســنة قادمــة علــى األقــل.
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ـاء علــى قــراءة واقــع اســتجابة إنتاجيــة أنشــطة الفنــادق لظــروف اإلغالق الســابقة،
وعليــه ،وبنـ ً
يمكننــا وضــع الســيناريوهات التالية:

الســيناريو األول (المتفائــل) :التعايــش مــع الجائحــة وفتــح كافــة األنشــطة االقتصاديــة ،وفتــح
الفنــادق للســياحة الداخليــة (ضمــن بروتوكــوالت صحيــة بمــا فيهــم فلســطينيي الداخــل)،
وانفــراج أزمــة الرواتــب:
(تراجع اإلنتاجية بنسبة .)60%

الســيناريو الثانــي :اســتمرار الجائحــة مــع إغالقــات جزئيــة لألنشــطة االقتصاديــة ،وفتح الفنادق
للســياحة الداخليــة (بمــا فيهــم فلســطينيي الداخــل) ،وانفراج أزمــة الرواتب:
(تراجع اإلنتاجية بنسبة )80%

الســيناريو الثالــث (المتشــائم) :اســتمرار الجائحــة مــع إغالقــات جزئيــة لألنشــطة االقتصاديــة،
وإغــاق الفنــادق أمــام الســياحة الداخليــة ،واســتمرار أزمــة الرواتــب:
(تراجع اإلنتاجية بنسبة )100%

وبإســقاط نتائــج نمــوذج التــوازن العــام علــى النشــاط الفندقــي للضفــة الغربيــة ،يتبيــن
أن انخفــاض إنتاجيــة أنشــطة الفنــادق بنســبة  1%ســيؤدي فــي البدايــة إلــى تراجــع القيــم
المضافــة لهــا بنفــس النســبة ،وتبــدأ نســبة االســتجابة بالتراجــع بشــكل طفيــف مــع تزايــد حجــم
التراجــع فــي اإلنتاجيــة.
ـاء علــى تقديــرات مســتثمرين وجهــات تمثيليــة للقطــاع الفندقــي،
أمــا مــن حيــث التشــغيل ،وبنـ ً
فــإن الســيناريوهات األول والثانــي والثالــث ســتؤدي لخســارة  80% ،60% ،40%مــن فــرص
العمــل مدفوعــة األجــر علــى التوالــي .ونالحــظ هنــا أن اإلغــاق الكامــل ألنشــطة الفنــادق
ضمــن المــدى القصيــر ســيدفع المســتثمرين فــي هــذا القطــاع إلــى االحتفــاظ بقرابــة 20%
مــن العمالــة لديهــم ولــو بنســبة معينــة مــن األجــر ،وذلــك العتبــارات عديــدة ،منهــا الحاجــة
المســتمرة ألعمــال التنظيــف والصيانــة ،وعــدم الرغبــة بالتضحيــة بالعمالــة الماهــرة المدربــة
التــي ســيكون مــن الصعــب الحصــول عليهــا مجــددا ،ومــن المكلــف تدريــب غيرهــا فــي حــال
العــودة للعمــل.32

وبفصــل حســابات األنشــطة الفندقيــة للضفــة الغربيــة عــن قطــاع غــزة ،نحصــل علــى بعــض
تبيــن انخفــاض قــدرة قطــاع الفنــادق علــى خلــق فــاض
المؤشــرات فــي الجــدول  12والتــي ّ
التشــغيل نتيجــة ارتفــاع حصــة اهتــاك رأس المــال مــن جهــة ،وارتفــاع حصــة تعويضــات
العامليــن بأجــر مــن إجمالــي القيــم المضافــة المتولــدة عــن تلــك األنشــطة مــن جهــة أخــرى.

 .32تلك النسبة تراجعت إلى ما ال يزيد عن  8%وفق تقديرات رئيس جمعية الفنادق العربية السيد الياس العرجا نتيجة طول عمر األزمة.
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جدول  :12أعداد المؤسسات والعاملين وأهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة السياحة في الضفة الغربية
( / )2018باأللف دوالر

وصف
النشاط

عدد
المنشآت

العاملين
بأجر

أنشطة
اإلقامة
والمنشآت
المشابهة

201

2,522

تعويضات
العاملين

اإلستهالك
الوسيط

االنتاج

103,272.9 19,635.4

29,612.7

نسبة
فائض
نسبة أجور
فائض
التشغيل
إجمالي
العاملين
اهتالك
التشغيل
المقدرة
القيمة
رأس المال إلى القيمة
إلى اإلنتاج
(بعد
المضافة
المضافة
االهتالكات) النهائي
25,545.9 73,660.2

26.7%

28479

27.6%

وعليــه ،يمكننــا تقديــر التراجعــات التــي تلحــق بأنشــطة الفنــادق علــى مســتويات القيــم
المضافــة والتشــغيل واألربــاح ضمــن الســيناريوهات الثالثــة كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول
التالي(جــدول .)13
جدول  :13استجابة بعض مؤشرات أنشطة اإلقامة (الفنادق) لسيناريوهات األزمة للضفة الغربية (باأللف دوالر)
التراجع في
اإلنتاجية

التراجع في القيم
المضافة (شهري
 /ألف )$

األرباح/الخسائر
(شهري  /ألف
)$

التراجع في
األرباح (أساس
شهري)

فرص العمل
المفقودة

إجمالي أجور
المتعطلين الجدد
(شهري  /ألف )$

سيناريو ()1

60%

3560

-532

-122.4%

1009

655

سيناريو ()2

80%

4604

-1,249

-152.6%

1513

982

سيناريو ()3

100%

5811

-2,129

-189.7%

2018

1,309

نالحظ من خالل الجدول أعاله:

1.تقديــرات التراجــع باألربــاح مبنيــة علــى دفــع كامــل أجــور العامليــن الذيــن ســيبقون علــى
رأس عملهــم ضمــن الســيناريوهات المطروحــة ،ومــع األخــذ باالعتبــار أن تراجــع إنتاجيــة
الفنــدق بنســبة  100%لــن يعنــي تراجــع القيــم المضافــة إلــى صفــر ،وذلك بســبب اســتمرار
الفنــدق بدفــع رواتــب وأجــور بعــض العامليــن الذيــن ســيحتفظ بهــم كمــا ســبق وأشــرنا.

2.جميــع الســيناريوهات المتوقعــة للمــدى القصيــر تُ ظهــر خســارة األنشــطة الفندقيــة ،ذلــك
ـاؤال،
أن التراجــع المتوقــع فــي إنتاجيتهــا ســيبقى كبيــراً حتــى فــي أكثــر الســيناريوهات تفـ ً
وذلــك ألســباب:

السواح األجانب.
•أن األنشطة الفندقية كما سبق وأشرنا تعتمد بنسبة  80%على
ّ

•االرتفــاع الكبيــر لبنــد اهتــاكات األصــول الثابتــة نســبة إلــى القيــم المضافــة ،حيــث تصــل
ويعظــم
َ
ـكل ضغطــاً كبيــراً علــى تلــك االســتثمارات،
تلــك النســبة إلــى  ،35%األمــر الــذي يشـ ّ
مــن كلفــة اإلغــاق لديهــا.
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3.فــي حــال تمكنــت الفنــادق مــن االســتمرار فــي دفــع أجــور النســب الموضحــة أعــاه مــن
العمــال ،فــإن أزمــة المتعطليــن عــن العمــل فــي القطــاع الفندقــي ســتنحصر مــا بيــن
 655أف دوالر و 1.3مليــون دوالر شــهريا ،وهــو مــا يمكــن إحالتــه لصنــدوق الحمايــة
االجتماعيــة الــذي ســيتبع وزارتــي التنميــة االجتماعيــة والعمــل .ومــن المتوقــع فــي
هكــذا حالــة أن يتحمــل الصنــدوق أنصــاف رواتــب لنصــف العــدد وفقــا ألوضاعهــم الحاليــة،
ويكــون المبلــغ مــا بيــن  163ألــف دوالر و  327ألــف دوالر شــهرياً .

4.ال بــد مالحظــة ومراعــاة أنــه فــي حــال عــودة فتــح الفنــادق للســياحة الداخليــة (بمــا فيهــم
فلســطينيي الداخــل) فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى انتعــاش فنــادق مناطــق الوســط (رام
اللــه وأريحــا) ومناطــق الشــمال ،فالنســبة األكبــر مــن الســياحة الداخليــة تتوجــه إلــى تلــك
المناطــق التــي تســتقطب  20%مــن إجمالــي عــدد النــزالء فــي الضفــة الغربيــة ،النســبة
األكبــر منهــم مــن داخــل وخــارج الخــط األخضــر.

ومــع اســتحضار حقيقــة أن الســياحة الداخليــة تشــكل  20%مــن إشــغال الغــرف الفندقيــة فــي
الضفــة الغربيــة ،فيمكــن القــول أن هــذا الطــرح يقودنــا إلــى إســقاط فنــادق الوســط والشــمال
مــن أي خطــة دعــم طارئــة فــي حــال تحقــق أي مــن الســيناريوهين األول والثانــي ،علمــا أن
فنــادق تلــك المناطــق تشــكل  50%مــن إجمالــي عــدد الفنــادق ،وهــي أصغــر حجمــا بمقيــاس
عــدد الغــرف مــن فنــادق الجنــوب (بيتلحــم تحديــداً ) ،حيــث بلــغ متوســط عــدد الغــرف فــي
الفنــدق الواحــد فيهــا  35غرفــة ،فيمــا وصــل الرقــم إلــى  89غرفــة للفنــدق فــي منطقــة
الجنــوب خــال العــام .2019

5.إذا مــا أســقطنا فنــادق الوســط والشــمال مــن حســابات الفنــادق المتضــررة (مــع األخــذ
باالعتبــار أن فنــادق الجنــوب والقــدس تشــكل  70%مــن إجمالــي حجــم القطــاع الفندقــي
ضمــن مؤشــر إجمالــي عــدد الغــرف الفندقيــة ،وتشــغل  57%مــن إجمالــي العمالــة
الفندقيــة) ،فــإن حصيلــة خســارة فنــادق منطقتــي الجنــوب والقــدس ســتتلخص كمــا يلــي
(جــدول :)14
جدول  :14استجابة بعض مؤشرات أنشطة اإلقامة (الفنادق) لسيناريوهات األزمة لمناطق الجنوب
والقدس (باأللف دوالر)
التراجع في
اإلنتاجية

التراجع في القيم
المضافة (شهري
 /ألف )$

األرباح/الخسائر
(شهري  /ألف
)$

التراجع في
األرباح (أساس
شهري)

فرص العمل
المفقودة

إجمالي أجور
المتعطلين الجدد
(شهري  /ألف )$

سيناريو ()1

60%

2492

-245

-113.1%

576

373

سيناريو ()2

80%

3223

-789

-142.1%

864

560

سيناريو ()3

100%

4110

-1,490

-179.5%

1152

746
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مراجعة تدخالت الحكومة والجهات ذات العالقة لمعالجة تداعيات األزمة

وفقــاً للجهــات التمثيليــة والمســتثمرين فــي القطــاع الفندقــي ،فــإن التدخــات الحكوميــة
كانــت متواضعــة جــداً قياســاً بحجــم الضــرر الــذي لحــق بتلــك االســتثمارات ،ســواء علــى صعيــد
أصحــاب الفنــادق أو العامليــن فيهــا ،ويمكــن أن نعــزو ذلــك إلــى ضعــف اإلمكانيــات الماليــة
لــوزارة الســياحة مــن جهــة ،والقــدرة الماليــة العاليــة علــى تحمــل أعبــاء األزمــة لــدى شــريحة
واســعة مــن المســتثمرين فــي هــذا القطــاع .ووفقــا للمصــادر الحكوميــة الفلســطينية ،فــإن
التدخــات اقتصــرت علــى:
1.إعفــاء جميــع المؤسســات واألفــراد المرخصيــن فــي القطــاع الســياحي مــن رســوم تجديــد
الترخيص.
2.تشــكيل لجنــة فنيــة لحصــر األضــرار التــي ترتبــت علــى اســتخدام الفنــادق للحجــر الصحــي
خــال جائحــة كورونــا.
3.صــرف نصــف مســتحقات القطــاع الفندقــي مــن إرجاعــات ضريبــة القيمــة المضافــة
المتأخــرة لهــم علــى الحكومــة.
4.توقيــع مذكــرة تفاهــم برعايــة وزارة الســياحة الفلســطينية بيــن فريــق عمــل تطويــر
الســياحة الفلســطينية المشــكل بقــرار مــن وزيــرة الســياحة ،ومؤسســة  GIZاأللمانيــة،
وذلــك مــن أجــل التحضيــر لوضــع معاييــر وبروتوكــوالت جديــدة للســياحة فــي فلســطين
مــن أجــل اســتعادة ثقــة الســواح حــول العالــم بفلســطين كوجهــة ســياحية آمنــة.

خطة التعافي والتدخالت الطارئة ألنشطة الفنادق

وفقــا للســيناريو الــذي تــم طرحــه مــن خــال (الجــدول ( )14وهــي الحالــة األقــرب للحــدوث
وفقــاً لســيناريوهات التعايــش المــدروس) ،ومــع األخــذ باالعتبــار أن أنشــطة الفنــادق لــم تتأثــر
ماليــاً بظاهــرة الشــيكات المرتجعــة ،بــل كان األثــر نتيجــة إجــراءات اإلغــاق الداخلــي والخارجــي،
ـاء علــى ذلــك:
وبنـ ً

1.ستنحســر تدخــات صنــدوق «الحمايــة االجتماعيــة والتشــغيل» (مــن خــال وزارتــي
التنميــة االجتماعيــة والعمــل) للمتعطليــن عــن العمــل إلــى مــا بيــن  93ألــف دوالر و
 186ألــف دوالر شــهرياً ضمــن ســيناريوهات الجــدول ( 14ســيناريو بيــت لحــم والقــدس)،
ويرتفــع الرقــم إلــى مــا بيــن  163ألــف دوالر و  327ألــف دوالر شــهرياً ضمــن ســيناريوهات
الجــدول ( 13الســيناريو األكثــر تشــاؤماً ).
2.ســتنخفض الخســائر المقــدرة للمســتثمرين إلــى النصــف تقريبــا مقارنــة مــع (الجــدول
 ،)13حيــث ســتتراوح الخســائر الشــهرية مــا بيــن  245ألــف دوالر شــهريا وفقــا للســيناريو
المتفائــل ،و 1.49مليــون دوالر شــهريا وفقــا للســيناريو المتشــائم.
3.مــن تقديــرات الخســائر ،وتقديــرات أعــداد الفنــادق للمناطــق المتضــررة ســياحيا (بيتلحــم
والقــدس) ،ومــن أجــل ضمــان اســتمرار قــدرة بعــض الفنــادق األكثــر تضــررا علــى الوفــاء
بالتزاماتهــا ،وبأخــذ الســيناريو المتوســط كســيناريو أقــرب للحــدوث ،نوصــي بتخصيــص
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مبلــغ  500ألــف دوالر شــهريا وحتــى انتهــاء األزمــة كقــروض ميســرة للفنــادق األكثــر
ـاء علــى تقديــرات لجنــة مختصــة تتكــون مــن:
تضــررا بنـ ً
•وزارة السياحة واآلثار
•جمعية الفنادق العربية
•ممثل عن سلطة النقد والقطاع المصرفي
4.تكليف اللجنة المختصة تلك بدراســة الخســائر التي لحقت باألنشــطة الســياحية المســاندة
للقطاع الســياحي ،كشــركات النقل الســياحي ووكالء الســياحة واألدالء الســياحيين ،وذلك
مــن أجــل حصــر احتياجاتهــا لضمــان اســتمرارها وصمودهــا في وجــه الجائحة.
5.ضــرورة البــدء بوضــع إســتراتيجية وطنيــة شــاملة للســياحة الداخليــة تنســجم مــع
صحيــاً ) ،وتضمــن للقطــاع
البروتوكــوالت الصحيــة المطلوبــة (فــي حــال تــم إقــرار ذلــك
ّ
الســياحي عامــة القــدرة علــى البقــاء واالســتمرار إلــى حيــن انقضــاء فتــرة الجائحــة ،تُ فتــح
خاللهــا المرافــق الداخليــة لفنــادق بيتلحــم (مــن مســابح ومطاعــم وكافيهــات) للجمهــور
مــن داخــل وخــارج الخــط األخضــر للتخفيــف مــن أثــر التراجــع الحــاد فــي إشــغال الغــرف
الفندقيــة لديهــا نتيجــة توقــف الســياحة الخارجيــة.
6.محاولــة فصــل احتياجــات القــدس الشــرقية عــن باقــي المناطــق الفلســطينية ،وإيالئهــا
درجــة أكبــر مــن الرعايــة والتعويــض ،ســواء علــى مســتوى المسـ َّـرحين مــن أعمالهــم ضمــن
صنــدوق الحمايــة االجتماعيــة ،أو علــى مســتوى المســتثمرين ضمــن صنــدوق اإلقــراض
ألغــراض الصمــود والتعافــي.
7.ايقاف دفع السلفيات للضريبة (الدخل) للقطاع السياحي.
8.فحــص موضــوع مطالبــات القيمــة المضافــة وموضــوع دفــع الشــركات الســياحية لهــا
رغــم عــدم عملهــا.
9.تنظيــم الســياحة الداخليــة المتعلقــة بالشــقق والفلــل الفندقيــة التــي تشــكل منافســة
غيــر عادلــة مــع الفنــادق المغلقــة حاليــاً .
	10.حــث المرافــق الســياحية والترفيهيــة علــى تويــر برامــج تشــجيعية مثــل تخفيــض تكلفــة
المبيــت بالحــد المعقــول والكفيــل بتشــجيع الســياحة الداخليــة.
	11.تنفيــذ عنقــود العاصمــة التنمــوي والعنقــود الســياحي وربطــه وتشــبيكه مــع العناقيــد
االســتراتيجية.
ثانياً  :سيناريوهات خسائر أنشطة المطاعم والمقاهي في الضفة وخطة التعافي

يوضــح (الجــدول  )15أبــرز مؤشــرات أنشــطة المطاعــم والمقاهــي فــي الضفــة الغربيــة ،حيــث
تشــكل  57%مــن حجــم أنشــطة الســياحة بمقيــاس القيمــة المضافــة ،وتخلــق  74%مــن فــرص
العمــل التــي يخلقهــا قطــاع الســياحة.

ويغلــب علــى أنشــطة المطاعــم الطابــع الفــردي العائلــي ،حيــث يبلــغ متوســط عــدد العامليــن
بأجــر فــي المنشــأة الواحــدة  1.3عامــل ،ومتوســط إجمالــي عــدد العامليــن فــي المنشــأة
 ،2.7%وهــي بذلــك تصنــف فــي معظمهــا كمنشــآت صغيــرة الحجــم.
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جدول  :12أعداد المؤسسات والعاملين وأهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة السياحة في الضفة الغربية
( / )2018باأللف دوالر
وصف
النشاط
أنشطة
المطاعم
وتقديم
المشروبات

العاملين تعويضات
عدد
العاملين
بأجر
العاملين

14,322

7,153

51,487

اإلنتاج

279,110

االستهالك
الوسيط

124,456

نسبة
نسبة
فائض
فائض
القيمة
إجمالي
التشغيل
اهتالك
التشغيل
المضافة
القيمة
(بعد
رأس المال
إلى اإلنتاج
إلى اإلنتاج
المضافة
االهتالكات)
النهائي
النهائي
154,654

11,659

55.4%

91507

32.8%

* الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،سلسلة المسوح االقتصادية.2019 ،

مــن خــال الجــدول أعــاه ،ومــن خــال المالحظات الميدانية التي تم جمعها ألنشــطة المطاعم،
يمكن حصر أبرز المالمح العامة والمشــاكل التي تعاني منها تلك األنشــطة بالتالي:

1.يمكــن القــول مبدئيــاً أن كلفــة اإلغــاق فــي مجــال المطاعــم تختلــف هيكليــا عــن نظيرتهــا
أن:
فــي األنشــطة الفندقيــة ،وذلــك نتيجــة ّ
•انخفــاض أعــداد العامليــن بأجــر يقــود إلــى قــدرة أكبــر لــدى أنشــطة المطاعــم علــى تحمــل
تكاليــف اإلغالقــات الجزئيــة أو الكليــة.
•عدم ّ
تأثر أنشطة المطاعم بظاهرة الشيكات المرتجعة.
•ارتفــاع كلفــة اإلغــاق مــن حيــث اإليجــارات التــي تدفعهــا بعــض المطاعــم كنســبة مــن
اإلنتــاج النهائــي ،وهــي الكلفــة األعلــى مــن بيــن باقــي األنشــطة االقتصاديــة للقطــاع
الخــاص ،حيــث بلغــت تلــك النســبة  4.1%وفقــا ألرقــام سلســلة المســوح االقتصاديــة
للعــام  ،2018فيمــا بلغــت فــي قطاعــات الصناعــة والفنــادق والمعلومــات (،0.3% ،0.9%
 )2.6%علــى التوالــي كمــا ســبق وأشــرنا.
2.علــى الرغــم مــن تدنــي أعــداد العامليــن بأجــر ،وبالتالــي تدنــي حصــة أجــور العمــال مــن
القيمــة المضافــة (ال تتجــاوز  ،)30%إال أن قــدرة أنشــطة المطاعــم علــى خلــق فائــض
القيمــة كمؤشــر للربحيــة يبقــى متواضعــا مقارنــة مــع أنشــطة أخــرى كأنشــطة التجــارة
الداخليــة ،إذ ال تتجــاوز تلــك النســبة  32%فــي حيــن كانــت تصــل إلــى  66.5%فــي أنشــطة
التجــارة الداخليــة ،و إلــى  51%فــي أنشــطة المعلومــات واالتصــاالت.
3.يمكــن القــول أن أنشــطة المطاعــم والمقاهــي ســتكون مــن أســرع القطاعــات تعافيــاً
واســتجابة إلجــراءات الفتــح التدريجــي للمرافــق االقتصاديــة ،علمــاً أن نســبة كبيــرة مــن
المطاعــم الصغيــرة والمتوســطة قــد تمكنــت مــن تجــاوز األزمــة مــن خــال البيــع الفــوري
وخدمــة التوصيــل.
4.ال تتوفــر إحصــاءات تفصيلــة فــي سلســلة المســوح االقتصاديــة عــن تصنيفــات المطاعــم
فــي الضفــة الغربيــة مــن حيــث طبيعــة النشــاط والتوزيــع المناطقــي ،وبالتالــي ســيتم
اعتمــاد تقديــرات التعــداد العــام للســكان والمنشــآت للعــام  2017الــذي يوضــح فئــات
المطاعــم والمقاهــي مــن حيــث عــدد العامليــن كمــا هــو موضــح فــي (جــدول .)16
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جدول  :16المطاعم والمقاهي حسب عدد العاملين  /الضفة الغربية*
الضفة الغربية
النشاط

عدد

4-1

9–5

19 - 10

20+

أنشطة المطاعم

4174

3570

392

162

50

85.5%

9.4%

3.9%

1.2%

1384

63

18

5

94.1%

4.3%

1.2%

0.3%

نسبة
أنشطة المقاهي والمشروبات
نسبة

1470

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،التعداد العام للسكان والمنشآت.2017 ،

تُ ظهــر األرقــام الــواردة بالجــدول أعــاه أن  85%مــن المطاعــم و  94%مــن المقاهــي فــي
الضفــة الغربيــة هــي منشــآت صغيــرة تشــغل أقــل مــن  5عامليــن (نصفهــم عمالــة مدفوعــة
ـا ســوى  1.2%مــن
األجــر) ،فيمــا ال تشــكل المطاعــم الكبيــرة التــي تشــغل أكثــر مــن  20عامـ ً
اإلجمالــي الكلــي للمطاعــم.
5.ســنبني ســيناريوهات المــدى القصيــر علــى أســاس قــدرة منشــآت المطاعــم التــي تشــغل
التكيــف مــع ظــروف اإلغالقــات الجزئيــة مــن خــال البيــع
أقــل مــن  10عمــال علــى
ّ
المباشــر وخدمــات التوصيــل ،وهــي فــي معظمهــا ليســت مصممــة ألغــراض الطلبــات
والجلــوس داخــل المطعــم .فيمــا ســيقتصر الضــرر المباشــر مــن عمليــات اإلغــاق الجزئــي
علــى المطاعــم التــي تشــغل أكثــر مــن  10عامليــن (وال ُيســمح لهــا بفتــح أبوابهــا للجلــوس
بهــا مــن قبــل المســتهلكين) والتــي تشــكل  5.1%مــن إجمالــي عــدد المطاعــم ،هــذا
مــع األخــذ باالعتبــار امكانيــة تكيــف بعــض تلــك المطاعــم مــن خــال حلــول تســويقية
لمنتجاتهــا خــارج بوابــات المطعــم.

أمــا المقاهــي ،فالنســبة األكبــر منهــا ســتتضرر بشــكل مباشــر مــن عمليــات اإلغــاق الجزئــي
فــي حــال لــم ُيســمح لهــا بفتــح أبوابهــا للجمهــور (مــع األخــذ باالعتبــار أن هنــاك الكثيــر مــن
المقاهــي فــي األريــاف وفــي المناطــق خــارج الســيطرة األمنيــة للســلطة الفلســطينية لــم
تلتــزم بقــرارات اإلغــاق ،وبالتالــي تخــرج مــن حســاباتنا) ،وبالتالــي ســنبني ســيناريوهات المــدى
القصيــر لهــا علــى قاعــدة أن  50%مــن تلــك المنشــآت ســتتضرر مــن إجــراءات اإلغــاق الجزئــي.

وعليــه يمكــن القــول أن تحليلنــا للخســائر وخطــة التعافــي ســتقتصر علــى  17%مــن أنشــطة
المطاعــم والمقاهــي للضفــة الغربيــة تحــت مســمى «أنشــطة المطاعــم والمقاهــي األكثــر
تضــرراً » (مصنفــة ضمــن المنشــآت الكبيــرة والمتوســطة) ،تســاهم بقرابــة  27%مــن القيــم
المضافــة المتولــدة عنهــا ،وتشــغل ذات النســبة مــن العمالــة مدفوعــة األجــر.

ـاء علــى قــراءة واقــع اســتجابة إنتاجيــة أنشــطة المطاعــم لظــروف اإلغــاق
ّ
بالمحصلــة ،وبنـ ً
الســابقة ،يمكننــا وضــع الســيناريوهات التاليــة لألنشــطة األكثــر تضــررا وفقــا للتالــي:
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الســيناريو األول (المتفائــل) :التعايــش مــع الجائحــة وفتــح كافــة األنشــطة االقتصاديــة ،وفتــح
المطاعــم للجمهــور (الجلــوس وتنــاول األطعمــة والمشــروبات فيهــا ضمــن بروتوكــوالت
صحيــة محــددة) ،وانفــراج أزمــة الرواتــب:
(تراجع اإلنتاجية بنسبة )20%

الســيناريو الثانــي :التعايــش مــع الجائحــة وفتــح كافــة األنشــطة االقتصاديــة ،وفتــح المطاعــم
للجمهــور (الجلــوس وتنــاول األطعمــة والمشــروبات فيهــا ضمــن بروتوكــوالت صحيــة
محددة)،واســتمرار أزمــة الرواتــب:
(تراجع اإلنتاجية بنسبة )40%

الســيناريو الثالــث (المتشــائم) :اســتمرار الجائحــة مــع إغالقــات جزئيــة لألنشــطة االقتصاديــة،
وفتــح المطاعــم للبيــع الفــوري وخدمــة التوصيــل (مــع حرمــان المطاعــم المصممــة فقــط
ألغــراض اســتقبال الزبائــن داخلهــا مــن اســتقبال الجمهــور) ،واســتمرار أزمــة الرواتــب:
(تراجع اإلنتاجية بنسبة )80%

وبإســقاط نتائــج نمــوذج التــوازن العــام علــى أنشــطة المطاعــم والمقاهــي للضفــة الغربيــة،
يتبيــن أن انخفــاض إنتاجيــة أنشــطة الفنــادق بنســبة  1%ســيؤدي فــي البدايــة إلــى تراجــع القيــم
المضافــة لهــا بنفــس النســبة ،وتبــدأ نســبة االســتجابة بالتراجــع بشــكل طفيــف مــع تزايــد حجــم
التراجــع فــي اإلنتاجيــة.
ـاء علــى تقديــرات مســتثمرين ،فــإن الســيناريوهات األول والثانــي
أمــا مــن حيــث التشــغيل ،وبنـ ً
والثالــث ســتؤدي لخســارة  75% ،35% ،15%مــن فــرص العمــل مدفوعــة األجــر على التوالي.

وعليــه ،يمكننــا تقديــر التراجعــات التــي تلحــق بمنشــآت المطاعــم والمقاهــي األكثــر تضــرراً على
مســتويات القيــم المضافــة والتشــغيل واألربــاح ضمــن الســيناريوهات الثالثــة كمــا هــو مبيــن
فــي الجدوليــن  ،18 + 17حيــث يوضــح الجــدول  17إســقاط نتائــج تقديــرات منشــآت المطاعــم
والمقاهــي األكثــر تضــررا علــى مؤشــرات أنشــطة المطاعــم والمقاهــي ضمــن بيانــات سلســلة
المســوح االقتصاديــة ،فيمــا يوضــح الجــدول  18تقديــرات التراجــع والخســارة لتلــك األنشــطة.
جدول  :17مؤشرات منشآت المطاعم والمقاهي األكثر تضررا في الضفة الغربية (باأللف دوالر)

وصف
النشاط
أنشطة
المطاعم
وتقديم
المشروبات

العاملين
عدد
عدد
بأجر
المؤسسات العاملين

886

3,867

1,931

تعويضات
العاملين

اإلنتاج

13,901.6

75,359.8

نسبة
فائض
فائض
إجمالي
التشغيل
اهتالك
االستهالك
التشغيل
القيمة
(بعد
رأس المال
الوسيط
إلى اإلنتاج
المضافة
االهتالكات)
النهائي
33,603.1

41,756.7

3,148.1

91507

32.8%
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جدول :18استجابة بعض مؤشرات منشآتالمطاعم والمقاهي األكثر تضرراً لسيناريوهات األزمة في
الضفة الغربية (باأللف دوالر)
التراجع في
اإلنتاجية

التراجع في القيم
المضافة (شهري
 /ألف )$

األرباح/الخسائر
(شهري  /ألف
)$

التراجع في
األرباح (أساس
شهري)

فرص العمل
المفقودة

إجمالي أجور
المتعطلين الجدد
(شهري  /ألف )$

سيناريو ()1

20%

696

1,537

-25.4%

290

174

سيناريو ()2

40%

1322

1,142

-44.5%

676

405

سيناريو ()3

80%

2610

318

-84.6%

1448

869

التكيــف مــع الجائحــة
نالحــظ مــن خــال الجــدول أعــاه أن قــدرة أنشــطة المطاعــم علــى
ّ
وعــدم تكبدهــا (بالمتوســط) خســائر ماليــة ترتبــط بقدرتهــا علــى:
•تسريح جزء كبير من العمالة بما يتناسب مع نسبة االنخفاض في اإلنتاجية.
•انخفــاض نســبة اهتــاك رأس المــال إلــى القيمــة المضافــة ،حيــث ال تتجــاوز تلــك النســبة
بالمتوســط ( 7%مقارنــة بنســبة  35%فــي أنشــطة الفنــادق).
أما بالنســبة للتراجع في اإلنتاجية في الســيناريو األول األكثر تفاؤال فيعود إلى اســتمرار تخوف
بعــض شــرائح المجتمــع مــن ارتيــاد المطاعــم ،وفــرض بعــض البروتوكــوالت الصحيــة فيهــا ،إضافــة
إلــى االرتــدادات الماليــة الســلبية علــى قطاع األســر المعيشــية نتيجة تداعيــات الجائحة.
خطة التعافي ألنشطة المطاعم والمقاهي

وفقــاً للســيناريوهات المطروحــة ،يمكــن القــول أن الســيناريو الثانــي هــو األقــرب لواقــع تعامل
الحكومــة مــع الجائحــة ،وعليــه ســيترتب عليهــا التالي:
1.تأميــن مبلــغ ( 100ألــف دوالر) شــهريا ضمــن صنــدوق الحمايــة االجتماعيــة للعمالــة
المتعطلــة (تشــكل أنصــاف رواتــب لنصــف المتعطليــن ،علــى فــرض أن النصــف اآلخــر إمــا
لديهــم مصــادر دخــل أخــرى ،أو وجــدوا فــرص عمــل أخــرى).
ـاء علــى النتائــج فــي
2.وفقــا لتقديــرات عينــة مــن المســتثمرين فــي قطــاع المطاعــم ،وبنـ ً
الجــدول أعــاه ،يمكــن القــول أن الســيناريو المتفائــل ســيعيد أنشــطة المطاعــم إلــى
مســارها الطبيعــي مــن حيــث األربــاح والتشــغيل ،مــع مراعــاة أن هنــاك بعــض الحــاالت
تكبـ ّـد أصحابهــا خســائر كبيــرة خــال فتــرة اإلغــاق ،ســواء بدفــع اإليجــارات أو بدفــع
التــي ّ
أجــور بعــض العمــال لديهــم ،األمــر الــذي يتطلــب تشــكيل لجنــة تضــم ممثليــن عــن قطــاع
المطاعــم وعــن الحكومــة وعــن القطــاع المصرفــي مــن أجــل تقديــر وتحديــد المطاعــم
والمقاهــي المســتحقة للقــروض الميســرة مــن صنــدوق اإلقــراض المــد لهــذا الغــرض.
3.وفقــاً للتقديــرات المبدئيــة ،يجــب تخصيــص مبلغ ( 750ألــف دوالر) في صندوق اإلقراض
لصالــح منشــآت المطاعــم والمقاهــي المتعثرة نتيجة فتــرات اإلغالق الطويلة.
4.إعفــاء قطاعــات الفنــادق والمطاعــم والنقــل الســياحي مــن كافــة الرســوم الحكوميــة
والبلديــة لســنة .2020
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 .4التدخالت المطلوبة بين المنشود والمتعذر
 4.1اإلطار التنموي االستراتيجي

ممــا ال شــك فيــه أن أي رؤيــة أو إطــار تنمــوي اســتراتيجي يشــكل االقتصــاد العمــود الفقــري
فيــه ،إنمــا يرتبــط ارتباطــا وثيقــا باإلطــار السياســي المحــدد والمؤثــر علــى الواقــع االقتصــادي.
فــي الحالــة الفلســطينية ،ال يمكنالحديــث عــن االقتصــاد بمعــزل عــن السياســة .وفــي هــذا
الصــدد يمكــن القــول أن اإلطــار السياســي يعتبــر أهــم عامــل فــي التأثيــر علــى قــدرة صانعــي
السياســات االقتصاديــة فــي الحكومــة الفلســطينية فــي تحديــد رؤيتهــم وقدرتهــم تاليــاً علــى
انجــاز هــذه الرؤيــة وتحقيــق أهدافهــا .ثالثــة ســيناريوهات رئيســية يمكــن صياغتهــا ليشــكل
أحدهــا إطــاراً سياســياً ومحــركاً للواقــع االقتصــادي فــي فلســطين:
−الســيناريو األول :حــدوث اختــراق فــي العمليــة السياســية باتجــاه التوصــل إلــى تســوية
سياســية تســتند لقــرارات الشــرعية الدوليــة وتعيــد الحقــوق الفلســطينية .ومــن شــأن
ترجيــح هــذا الســيناريو تزايــد فــرص نجــاح أي رؤيــة تنمويــة متفــق عليهــا عبــر زيــادة قــدرة
الفلســطينيين علــى التحكــم بمواردهــم الطبيعيــة والبشــرية ،والتخلــص مــن التبعيــة
المجحفــة لالقتصــاد اإلســرائيلي.
−الســيناريو الثانــي :حــدوث تدهــور فــي الواقــع السياســي مــن خــال تنفيــذ إســرائيل
لتهديداتهــا بضــم أجــزاء مــن الضفــة الغربيــة .ومــن شــأن تحقــق هــذا الســيناريو قلــب
الطاولــة وبعثــرة األوراق وانعــدام قــدرة صانعــي السياســات الفلســطينيين علــى تحقيــق
أي رؤيــة تنمويــة حتــى لــو توفــرت جميــع مقومــات نجاحهــا (غيــر السياســية) مــن الناحيــة
النظريــة .وبكلمــات أخــرى ،فــإن الرؤيــة الممكنــة فــي ظــل هــذا الســيناريو يتوجــب أن توجــه
نحــو تعزيــز القــدرة الذاتيــة لالقتصــاد الفلســطيني ،وتغييــر آليــات ووســائل اإلنتــاج باتجــاه
التركيــز علــى اإلمكانيــات المتاحــة وتقليــل االعتمــاد علــى االقتصــاد اإلســرائيليإلى أقصــى
حد.إضافــة إلــى تعزيــز رأس المــال االجتماعــي والبشــري ،واعتمــاد اقتصــاد التعاونيــات
واالقتصــاد القائــم علــى المعرفــة والمتجــاوز للقيــود الفيزيائيــة التــي تضعهــا ســلطات
االحتــال ،ســواء بيــن المناطــق الفلســطينية أو مــع العالــم الخارجــي.
−الســيناريو الثالــث :اســتمرار الوضــع علــى مــا هــو عليــه .أي ال تطــور وال تدهــور فــي
الواقــع السياســي .وبالتالــي اســتمرار تحكــم إســرائيل بمقــدرات الشــعب الفلســطيني
ومــوارده الطبيعيــة ،واســتمرار ذات األطــر واالتفاقــات السياســية واالقتصاديــة الحاكمــة
والمنظمــة لالقتصــاد الفلســطيني .وبالتالــي ،محدوديــة قــدرة الحكومــة الفلســطينية
علــى تحقيــق رؤيتهــا التنمويــة واســتخدام أدوات السياســة االقتصاديــة المتاحــة لهــا ،مــع
توفــر هامــش محــدود ضمــن التدخــات المقترحــة،.

بــكل األحــوال والســيناريوهات ،فــإن المواجهــة االقتصاديــة بيــن المشــروع الفلســطيني
التحــرري والمشــروع اإلســرائيلي المثبــط ،هــي مواجهــة حتميــة وقائمــة .ومــن المهــم التذكيــر
بــأن شــكل المواجهــة ،وحدتهــا ،واألدوات المســتخدمة فيهــا ،ونتائــج هــذه المواجهــة ،إنمــا
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تعتمــد بشــكل أساســي علــى قــدرة صانعــي السياســات فــي االقتصــاد الفلســطيني بدايــة
علــى تبنــي الرؤيــة التنمويةالمناســبة لــكل ســيناريو (فــي أي وقــت وأي ظــرف) ،وقدرتهــم
بالتالــي علــى انجــاز األهــداف الموضوعــة فــي الرؤيــة مــن خــال االســتخدام األمثــل للمــوارد
البشــرية والطبيعيــة والماليــة المتاحــة.
يقودنا التمهيد السابق لطرح تساؤلين غاية في األهمية:

السؤال األول :ما هي الهوية المنشودة لالقتصاد الفلسطيني؟

السؤال الثاني :ما هو شكل العالقة باالقتصاد اإلسرائيلي؟

اإلجابــة علــى التســاؤلين الســابقين أعــاه مــن شــأنها أن تســاعد علــى صياغــة الرؤيــة التنمويــة
المناســبة والمســتندة إلــى أســس وتحليــات موضوعيــة بعيــدا عــن االرتجاليــة أو تكــرار
المحــاوالت الســابقة .والجديــر بالذكــر بــأن هنــاك ارتباطــاً وثيقــاً  ،ســيظهر فــي ســياق اإلجابــة
عــن التســاؤلين ،بيــن هويــة االقتصــاد والعالقــة مــع الجانــب اإلســرائيلي.
أوال :هوية االقتصاد الفلسطيني

شــكّ ل موضــوع هويــة االقتصــاد الفلســطيني المنشــودة أحــد أهــم موضوعــات النقــاش
المحتدمــة منــذ نشــأة الســلطة الفلســطينية .وجــرت محــاوالت بحثيــة وحواريــة عديــدة
لتحديــد الهويــة األنســب لالقتصــاد الفلســطيني..إذ أن إجماعــاً  ،مــن قبــل شــركاء التنميــة فــي
الحكومــة والقطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي ،لــم يتحقــق حتــى اللحظــة حــول إجابــة واضحــة
ومحــددة لهويــة االقتصــاد المنشــود .عــدم اإلجمــاع هــذا يقودنــا لطــرح تســاؤل مهــم يتعلــق
بماهيــة المعاييــر والمرتكــزات لتشــكيل الهويــة المالئمــة المنشــودة لالقتصــاد الفلســطيني.
والمقصــود بالمالئمــة ،أي أنهــا تراعــي خصوصيــة االقتصــاد الفلســطيني ،ورغبتــه فــي
النهــوض والتحــرر مــن القيــود المفروضــة عليــه ،وتســهم فــي معالجــة االختــاالت والمشــاكل
التــي يعانيهــا .ويمكــن إجمــال هــذه المعاييــر كمــا يلــي:
المعيــار األول :تتزايــد فــرص نجــاح شــركاء التنمية في صياغة هويــة االقتصاد وبنيته المرغوبة
بتوفــر شــرط مهــم يتمثــل بتعــدد الترابطــات األماميــة والخلفيــة لألنشــطة االقتصاديــة
المكونــة لالقتصــاد .ومــن المتوقــع أن تســهم هــذه األنشــطة فــي مضاعفــة المزايــا والفوائــد
(القيمــة المضافــة والتشــغيل) نتيجــة اعتمــاد الصناعــات واألنشــطة علــى بعضهــا.

المعيــار الثانــي :تشــغيل األيــدي العاملــة لمواجهــة ظاهرة البطالة المســتفحلة في االقتصاد
الفلســطيني .مــن المهــم أن يســهم االقتصــاد المرغــوب فــي زيــادة معــدالت التشــغيل مــن
خــال التركيــز علــى الصناعــات التــي تعتمــد بشــكل أكبــر علــى عنصــر العمــل فــي اإلنتــاج .وهنــا
تبــرز قطاعــات الزراعــة والصناعــات التقليديــة والســياحة والخدمــات كقطاعــات رئيســية تضمــن
تحقيــق هــذا الشــرط (المعيــار).
المعيــار الثالــث :فــي ظــل القيــود المفروضــة مــن قبــل ســلطات االحتــال ،فــإن تركيــز صانعــي
السياســات وشــركاء التنميــة ينصــب بشــكل أكبــر زيــادة تنافســية المنتــج الفلســطيني فــي
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األســواق الوطنيــة والخارجيــة علــى حــد ســواء وتعزيــز االنفــكاك مــن التبعيــة لالقتصــاد
االســرائيلي  ،ســواء فيمــا يتعلــق بمدخــات اإلنتــاج أو منافــذ التســويق .ويشــمل االهتمــام
كذلــك باقــي عناصــر سلســلة التوريــد (مثــل :نقــل األفــراد والســلع ،والتخزيــن والمعامــات
الماليــة وغيرهــا).
المعيــار الرابــع :تعظيــم االســتفادة مــن رأس المــال البشــري واالجتماعــي الفلســطيني،
والــذي يشــكل عنصــراً مهمــا فــي نجــاح أي جهــد تنمــوي.

اســتناداً للمعايير الموضوعة ،فمن المتوقع أن تصبح مهمة صانعي السياســات أقل صعوبة
باتجــاه صياغــة هويــة مناســبة ومتفــق عليهــا لالقتصــاد الفلســطيني .إذ أن تحقــق المعاييــر
الســابقة يزيــد مــن فــرص نجــاح شــركاء التنميــة فــي اختيــار الهويــة المنشــودة لالقتصــاد .ومــن
ثــم تتزايــد فــرص انجــاز الرؤيــة التنمويــة المســتندة إلــى الهويــة التــي تــم االســتقرار عليهــا.
انطالقــاٌ مــن التأصيــل الســابق ،يمكــن القــول بــأن المقاربــة األنســب واألشــمل لتحقيــق
المعاييــر الســابقة تتمثــل بمقاربــة العناقيــد والتجمعــات االقتصاديــة .وسنســوق فيمــا يلــي
مبــررات ومرتكــزات اختيارنــا لهــذا المقاربــة لتشــكل بوصلــة للجهــود التنمويــة مســتندين
للمعاييــر األربعــة الســابقة:
−إن التنــوع الفريــد لجغرافيــا المناطــق الفلســطينية ،ومــا يتبعــه مــن تنــوع فــي المــوارد
الطبيعيــة والمنــاخ واألنشــطة االقتصاديــة الســائدة ،يدفــع باتجــاه االســتفادة مــن هــذا
التنــوع الختيــار شــكل الرؤيــة التنمويــة المنشــودة والتوزيــع الجغرافــي لتلــك األنشــطة.
نظــرة ســريعة لمزايــا المناطــق الفلســطينية المختلفــة تقودنــا إلدراك حقيقــة أن لــكل
منطقــة يوجــد مزايــا تختلــف عــن نظيرتهــا فــي المناطــق األخــرى .علــى ســبيل المثــال:
تتوفــر أنشــطة الصناعــات التقليديــة والثقيلــة فــي محافظــة الخليــل .ويدعمهــا فــي ذلــك
تراكــم الخبــرات والمعــارف خــال عقــود مــن الزمــن تبلــورت فيــه شــكل وطبيعــة األنشــطة
االقتصاديــة الصناعيــة فــي تلــك المنطقــة .إضافــة إلــى نشــوء شــبكة كبيــرة مــن الصناعــات
واألنشــطة االقتصاديــة والتجاريــة المرتبطــة باســتمرار ونمــو الصناعــات الســائدة .مثــال
آخــر مهــم وهــو مناطــق شــمال الضفــة الغربيــة ومنطقــة أريحــا واألغــوار ،حيــث تتوفــر
المــوارد الطبيعيــة والبشــرية الالزمــة للتخصــص والتركيــز علــى القطــاع الزراعــي بشــقيه
النباتــي والحيوانــي .منطقــة وســط الضفــة الغربيــة (رام اللــه) تتميــز بتوفــر بنيــة تحتيــة
وفوقيــة تؤهلهــا للتخصــص فــي مجــال الخدمــات واألعمــال التجاريــة .ومــن البديهــي
اإلشــارة لنمــوذج بيــت لحــم والقــدس باعتبارهمــا مقصــدا للســياحة الدينيــة الداخليــة
والخارجيــة بســبب مكانتهمــا الدينيــة .قطــاع غــزة ومــا تمتلكــه مــن مزايــا مناخيــة وطبيعيــة
وبنيــة تحتيــة وموقــع جغرافــي تؤهلهــا لتصــدر المشــهد فيمــا يتعلــق بالصناعــات البحريــة
والصناعــات الحرفيــة وزراعــة المنتجــات الزراعيــة الشــتوية الموجهــة للتصديــر لــدول أوروبــا.

−تتبايــن خدمــات البنيــة التحتيــة والفوقيــة بيــن المناطــق الفلســطينية إلــى حــد كبيــر وبمــا
يخــدم ويســاهم فــي تحقيــق أهــداف الرؤيــة التنمويــة الموضوعــة ،بحيــث يجــب أن تراعــي
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الرؤيــة هــذا التبايــن ،وتعمــل علــى تعظيــم المزايــا والحــد مــن المثالــب (.)Disadvantages
فقــد ارتبــط الفــرز الطبيعــي لألنشــطة االقتصاديــة بيــن المناطــق الفلســطينية بنشــوء
مؤسســات مســاندة وداعمــة قــادرة علــى رفــد ســوق العمــل بالكــوادر البشــرية المؤهلــة
الالزمــة .إضافــة إلــى تراكــم رأس مــال بشــري وخبــرات تشــكل عونــاً ومصــدراً مهمــا فــي
نجــاح الرؤيــة المنشــودة.

−التواصــل الجغرافــي بيــن المناطــق المســتهدفة قــد يســاعد فــي تجنــب القيــود التــي
تضعهــا ســلطات االحتــال اإلســرائيلية .ومــن شــأن هــذا التواصــل المســاهمة فــي الحــد
مــن تكاليــف اإلنتــاج والنقــل والتنقــل.
ثانياً  :العالقة مع االقتصاد اإلسرائيلي

بعــد تحديــد الهويــة المنشــودة لالقتصــاد الفلســطيني ،واعتمــاد نمــوذج التنميــة بالعناقيــد
الصناعيــة ،بــات مــن المفيــد والمتمــم للجهــد الســابق اإلجابــة عــن التســاؤل المتمثــل بطبيعــة
العالقــة مــع االقتصــاد اإلســرائيلي ،وكيــف يمكــن أن يســاعد النمــوذج المختــار فــي تحديــد
(صياغــة) العالقــة مــع االقتصــاد اإلســرائيلي.

إن صياغة شكل العالقة مع االقتصاد اإلسرائيلي ،وتحديد مستوى التقارب (أو التباعد) مع
هــذا االقتصــاد ،ينبغــي أال يشــكل هدفــاً بحــد ذاتــه .وإنمــا يتوجــب أن يخــدم الرؤيــة واألهــداف
التنمويــة الفلســطينية المنشــودة ،ويصــب فــي تمكيــن النمــوذج االقتصــادي (.)Clusters
لذلـ�ك ،فـ�إن صياغـ�ة العالقـ�ة يتوجـ�ب أن ترتكـ�ز ألسـ�اس متيـ�ن( ( )Solidوموضوعــي (�Sub
 .)jectiveوبالتالــي ،فــإن شــكل العالقــة بالجانــب اإلســرائيلي يجــب أن تكــون مبــررة وتســتند
إلــى جملــة مــن المرتكــزات .أحــد أهــم هــذه المرتكــزات هــو التعــرف علــى قنــوات التشــابك
مــع االقتصــاد اإلســرائيلي .ومــن ثــم تفكيــك وتفصيــل هــذه القنــوات للتعــرف علــى المزايــا
والمثالــب الناجمــة عــن العالقــة ،بعــد ذلــك تحديــد الصيغــة المناســبة لشــكل العالقــة بالجانب
اإلســرائيلي ،وأخيــراً بحــث آليــات وإمكانيــات تحقيــق الصيغــة المناســبة.

قنــوات التشــابك ،ســنقدم إضــاءات ســريعة ألوجــه االرتبــاط باالقتصــاد اإلســرائيلي .إذ يرتبــط
أوال ،التجــارة الخارجيــة،
االقتصــاد الفلســطيني بنظيــره اإلســرائيلي بأربعــة محــاور أساســيةً :
حيــث تشــكل الــوردات اإلســرائيلية نحــو  55%مــن إجمالــي الــوردات إلى فلســطين ( 50%منها
تتكــون مــن  5ســلع إســتراتيجية وهــي الوقــود والكهربــاء والميــاه واالســمنت واألعــاف)،
بينمــا تشــكل الصــادرات إلــى إســرائيل مــا نســبته  83%مــن إجمالــي الصــادرات الفلســطينية
(معظمهــا صــادرات زراعيــة) .ثانيــاً  ،التشــغيل ،حيــث بلغــت نســبة العمالــة الفلســطينية فــي
االقتصــاد اإلســرائيلي حوالــي  20%مــن إجمالــي العامليــن الفلســطينيين .وتبلــغ التحويــات
الماليــة لهــؤالء العامليــن نحــو  35%مــن إجمالــي تعويضــات العامليــن فــي االقتصــاد
الفلســطيني .ثالثــاً  ،إيــرادات المقاصــة ،هــذه اإليــرادات والتــي تعتبــر صمــام األمــان للحكومــة
الفلســطينية والعمــود الفقــري لموازنتهــا العامــة ،ألنهــا تؤمــن أكثــر مــن  65%مــن مجمــوع
إيــرادات الحكومــة الفلســطينية ،وتغطــي أكثــر مــن نصــف نفقاتهــا .رابعــاً  ،يهيمــن الشــيكل
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اإلســرائيلي علــى التعامــات التجاريــة فــي الســوق الفلســطينية مقارنــة بالعمــات األخــرى،
حيــث تشــير التقديــرات إلــى أن أكثــر مــن  20مليــار شــيكل يتــم تداولهــا ســنويا فــي الســوق
الفلســطينية .كمــا أن نحــو  36%مــن ودائــع الجمهــور لــدى البنــوك هــو بعملــة الشــيكل (18
مليــار شــيكل) ،وبلغــت نســبة التســهيالت بعملــة الشــيكل نحــو  13( 40%مليــار شــيكل).

المزايــا والمثالــب :يمكــن تلخيــص مزايــا التقــارب مــع االقتصــاد اإلســرائيلي بكلمــات قليلــة
تعكــس حقيقــة قلــة تلــك المزايــا واقتصارهــا علــى اســتيعاب فائــض العمالــة الفلســطينية
( 20%مــن العمالــة) ،تبلــغ تحويالتهــم الماليــة نحــو  33مليــون شــيكل يوميــاً  .أضــف إلــى
ذلــك فــإن الســوق اإلســرائيلي هــو األقــرب واألكثــر تنافســية بالنســبة للعديــد مــن المنتجــات
الفلســطينية وخصوصــا الزراعيــة منهــا .كمــا أن ســهولة المعامــات الماليــة ووجــود تاريــخ
تجــاري طويــل بيــن التجــار الفلســطينيين ونظرائهــم اإلســرائيليين يســهم فــي تســهيل التجــارة
باتجــاه الســوق اإلســرائيلي .أمــا المثالــب والمســاوئ المرتبطــة باســتمرار الصيغــة الحاليــة
ـا ونقــداً  .ويمكــن الخــروج بخالصــة
للعالقــة مــع االقتصــاد اإلســرائيلي ،فقــد أشــبعت تحليـ ً
أجمعــت عليهــا غالبيــة التقاريــر المحليــة والدوليــة مفادهــا بــأن أداء االقتصــاد الفلســطيني
تراجــع بشــكل حــاد وزادت اختالالتــه الهيكليــة وضعفــت قدرتــه الذاتيــة .وأن فــرص النجــاح
ألي جهــد تنمــوي محلــي تظــل هامشــية فــي ظــل اســتمرار العالقــة غيــر المتوازنــة والمثبطــة
ألي مبــادرات أو جهــود تنمويــة .وأن الخاســر األكبــر الســتمرار العالقــة بشــكلها الحالــي هــم
الفلســطينيون وحدهــم.
الصيغــة المناســبة :يتضــح مــن العــرض الســابق لقنــوات التشــابك وتحليــل أثــر هــذا التشــابك
وتداعياتــه ،بــأن الصيغــة األنســب للعالقــة مــع االقتصــاد اإلســرائيلي هــي تحقيــق االنعتــاق
والتحــرر مــن التبعيــة لالقتصــاد اإلســرائيلي وليــس االنفــكاك الكلــي .وبكلمــات أخــرى ،ال بــد
مــن صياغــة إطــار اســتراتيجي للتنميــة يتحــدد فيــه مــدى التشــابك مــع الجانــب اإلســرائيلي بمــا
يصــب فــي خدمــة الرؤيــة التنمويــة الفلســطينية وتحقيــق أهدافهــا.

إمكانيــات ومتطلبــات تحقيــق الصيغــة المناســبة المنشــودة :هــذا المحــور يشــكل مبحثــاً
ـتقال تتناولــه األجــزاء المتبقيــة فــي هــذه الدراســة مــن خالل اقتــراح التدخــات الواجبة في
مسـ ً
المــدى القصيــر لمواجهــة األزمــة الراهنــة ،واقتــراح تدخــات وسياســات للمدييــن المتوســط
وطويــل األجــل لتحقيــق متطلبــات وأهــداف الرؤيــة التنمويــة المنشــودة .والموجــه األساســي
لفريــق البحــث فــي اقتــراح هــذه التدخــات لــكل مــدى هــو تحقيــق الصيغــة األنســب فــي
االنفــكاك التدريجــي عــن االقتصــاد اإلســرائيلي وتعزيــز القــدرة الذاتيــة لالقتصــاد الفلســطيني
باعتبارهمــا متطلبيــن غايــة فــي األهميــة إلنجــاز الرؤيــة.

نخلــص ممــا عرضنــاه فــي هــذا المبحــث بــأن الظــروف السياســية وفــق الســيناريوهات
الموضوعــة أعــاه تدفــع باتجــاه تبنــي مقاربــة التنميــة بالعناقيــد الصناعيــة باعتبارهــا المقاربــة
والموجهــة لتنميــة االقتصــاد الفلســطيني للمرحلــة المقبلــة .وأن تبنــي هــذه
األنســب
ّ
المقاربــة يوجــب صياغــة عالقــات اقتصاديــة متوازنــة مــع الجانــب اإلســرائيلي .ومــن المتوقــع
أن تشــكل العالقــة الجديــدة المتوازنــة أحــد عوامــل النجــاح للمقاربــة المقترحــة .وبمــا يســهم
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فــي نهــوض االقتصــاد الفلســطيني وتحــرره مــن التبعيــة واالنكشــاف ،وتعزيــز قدرتــه الذاتيــة
ومســاهمته فــي تحقيــق األهــداف التنمويــة اإلســتراتيجية .ومــن المهــم أن يشــكل التأصيــل
ـا وموجهــاً ألي تدخــات سياســاتية (فــي المــدى القصيــر والمتوســط والبعيــد)
الســابق مدخـ ً
ســتقترحها الدراســة التــي نحــن بصددهــا .بحيــث تخــدم التدخــات المقترحــة أهــداف الرؤيــة
التنمويــة المنشــودة فــي إطــار العالقــة مــع الجانــب اإلســرائيلي والعالــم الخارجــي.
 4.2التدخــات الممكنــة فــي المــدى القصيــر واإلغاثــي والتدخــات المنشــودة فــي
المــدى المتوســط وطويــل األجــل

علــى ضــوء االســتخالصات الســابقة ،يفــرد هــذا الجــزء حيــزاً كبيــراً لتقديــم عــدد مــن المقترحــات
والتدخــات المطلوبــة فــي المــدى القصيــر والمتوســط والطويــل.

نقــدم التدخــات المطلوبــة لتعافــي االقتصــاد الفلســطيني فــي المــدى المنظــور (خــال
ســنة) .ونســتند فــي مقترحاتنــا لثالثــة ســيناريوهات أساســية .الســيناريو األول :اســتمرار
الوضــع الراهــن دون التوصــل لتســوية فــي موضــوع أمــوال المقاصــة المحتجــزة لــدى الجانــب
اإلســرائيلي ،واســتمرار تداعيــات األزمــة الصحيــة بنفــس الوتيــرة .مــن المهــم اإلشــارة إلــى أن
اقتــراح أي تدخــات فــي ظــل هــذا الســيناريو إنمــا تختــص بالمــدى القصيــر واإلغاثــي ولــن يطال
مداهــا فتــرة أطــول .الســيناريو الثانــي :يســتند هــذا الســيناريو علــى فرضيــة حــدوث انفــراج فــي
إحــدى األزمتيــن (إمــا الصحيــة أو أمــوال المقاصــة) .الســيناريو الثالــث :وهــو الســيناريو المتفائل
والقاضــي بانتهــاء التداعيــات المصاحبــة لجائحــة كورونــا وإيجــاد حلــول جوهريــة ألزمــة أمــوال
المقاصــة المحتجــزة ،وبالتالــي عــودة األنشــطة االقتصاديــة لمســتوى أدائهــا وإنتاجيتهــا
لمــا قبــل األزمــة ويشــمل ذلــك بالطبــع تحســن ملحــوظ فــي القــدرة الشــرائية والمؤشــرات
االقتصاديــة واالجتماعيــة األخــرى فــي االقتصــاد الفلســطيني.
وتســيد األزمتيــن الصحيــة والماليــة للمشــهد فــي الواقــع
فــي ظــل الســيناريو األول
َ
الفلســطيني ،أو حــدوث انفــراج فــي إحداهــا (الســيناريو الثانــي) ،فــإن غالبيــة التدخــات
المقترحــة ســتواجه صعوبــات ومحــددات جديــة فــي تبنيهــا أو تنفيذهــا .إذ مــن غيــر المتوقــع
أن تتمكــن الحكومــة مــن تمويــل أيــة خطــة للتعافــي بالشــكل والكــم المطلــوب فــي ظــل
المقيــدات الحاليــة (الماليــة و /أو الصحيــة) ،ناهيــك عــن قدرتهــا علــى الوفــاء بالتزاماتهــا
العاديــة فــي ظــل األوضــاع شــبه الطبيعيــة .ولذلــك ،تظــل التدخــات المقترحــة فــي هــذا
الســياق (وهــي تدخــات موضوعيــة وضروريــة) مخزونــاً (رصيــداً ) ألصحــاب القــرار لالسترشــاد
بهــا فــي حــال طــرأ تحســن فــي المعطيــات الحاليــة .أمــا فــي ظــل الســيناريو الثالــث المتفائــل،
فمــن المتوقــع أن يتزايــد دور الحكومــة وقدرتهــا علــى تنفيــذ التدخــات المقترحــة .إن
«التدخــات قصيــرة األجــل هــي ذات طبيعــة إنعاشــية وإغاثيــة مــن شــأنها إمــا أن تضــخ ســيولة
فــي االقتصــاد وبالتالــي تحفيــز الطلــب علــى الســلع والخدمــات األمــر الــذي يمنــح منشــآت
األعمــال الصغيــرة والمتوســطة فرصــة لالســتمرار والمحافظــة علــى قــوة العمــل لديهــا ،أو/و
تســاهم فــي إعــادة توزيــع أعبــاء األزمتيــن الصحيــة والسياســية بيــن فئــات وشــرائح المجتمــع
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بعدالــة مــن خــال التأثيــر علــى العالقــات التعاقديــة بيــن األطــراف المختلفــة (البنــوك
والمقترضيــن ،العمــال وأصحــاب العمــل ،المنتجيــن والمســتهلكين أصحاباألمالكوالمســتأجرين
ومدخــا مهمــاً
وهكــذا) .وقــد تشــكل بعــض هــذه التدخــات فــي المــدى القصيــر أساســاً
ً
لتحقيــق تقــدم ملمــوس فــي انجــاز توجهــات الحكومــة ورؤيتهــا التنمويــة لتحريــر االقتصــاد
الفلســطيني وفــك تبعيتــه لالقتصــاد اإلســرائيلي وتعزيــز قدرتــه وإمكانياتــه الذاتيــة ،وذلــك
فــي المدييــن المتوســط والطويــل.
تــم عــرض التدخــات المقترحــة مــن خــال تصميــم مصفوفــة مركَ ــزة للتدخالت المقترحــة وفقاً
للنتائــج والمراجعــة والتحليــل الــذي تــم ســابقا وبمــا يشــمل السياســات الكليــة والقطاعيــة.
ومــن المتوقــع أن تشــكل هــذه المصفوفــة خارطــة طريــق ألصحــاب القــرار والالعبيــن اآلخريــن
المؤثريــن فــي الجهــود االغاثيــة والتنمويــة المنشــودة.
وفيمــا يتعلــق باإلطــار المرجعــي والتسلســل المنطقــي لألولويــات وأدوات القيــاس والتقييــم
الــدوري ،فــإن ذلــك ينــدرج ضمــن مســؤوليات الــوزارت والمؤسســات الحكوميــة ذات العالقــة
ووفــق الخطــط االســتيراتجية القطاعيــة المتخصصــة.

األولوية
الوطنية

صياغة رؤية
تنموية
وتعزيز
القدرة
الذاتية
لالقتصاد
الفلسطيني

البند
المستهدف

هوية
االقتصاد
المنشودة

المحور

الرؤية
التنموية
والسياق
العام

المدى القصير (خالل سنة)
33

•استكمال صياغة اإلستراتيجية الشاملة
بشأن التنمية بالعناقيد (المهام ،القوانين
الناظمة ،نظام الحوكمة المؤسسات
المساندة ،التمويل وحشد الموارد المالية
 ،األهداف ،الحوافز والنتائج المتوقعة)
•اإلسراع في إقرار قانون الشركات
الفلسطيني الذي يضمن لبيئة األعمال
أرضية قانونية أكثر انسجاماً وتكيفاً مع
متطلبات المرحلة ومع خصوصية الحالة
الفلسطينية.
•توجيه االستثمار لتعزيز المتطلبات
الصحية ،ومن امثلتها :االستثمار في
أجهزة التعقيم التي ستصبح متطلبا
رئيسا لجميع المنشآت العاملة في
السوق الفلسطيني.
•تفعيل التشبيك القطاعي في مستويات
اإلنتاج ،الموارد ،الخدمات والبنى التحتية
بما يخدم التحوالت االستراتيجية الالزمة
تجاه تعزيز القدرات الوطنية وتوسيع
فرصها.

التدخالت المقترحة
المدى المتوسط (خالل  3سنوات)
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•مراجعة وتقييم وتصويب االنحرافات في تطبيق
إستراتيجية التنمية بالعناقيد استنادا لألهداف الموضوعة
(دراسة األثر)
•انجاز كافة مرافق البنية التحتية واألطر المؤسسية
والقانونية المطلوبة لنموذج التنمية بالعناقيد
•تطوير نظام التعليم والتدريب المهني المالئم
لإلستراتيجية (المرافق ،القانون والحوكمة ،الموارد
البشرية ،الحوافز)
•توفير الموارد المالية (المحلية والدولية) الالزمة لتمويل
المتطلبات
•إنشاء وتطوير المراكز التي من شأنها تعزيز القطاعات
اإلنتاجية ذات الجدوى والتي واجهت العديد من
التحديات خالل الجائحة لتغطية احتياج السوق المحلي
واألمن الغذائي ،وذلك لتجنب أي تهديدات مستقبلية.
ومن أمثلة هذه المراكز المستهدفة :مراكز التعبئة
والتغليف ،مراكز تطوير المنتجات وتسويقها ،مراكز
الخمات اللوجستية ،مراكز البحث والتطوير التكنولوجي،
المركز الوطني للتصنيع الغذائي.

المدى
الطويل (خالل
 5سنوات)

•انجاز مشروع
تسوية
األراضي لنحو
 2,500كم
مربع في
الضفة
•مضاعفة
حصة
القطاعات
اإلنتاجية
في الناتج
المحلي

الجهة المسؤولة

•وزارة المالية
•وزارة االقتصاد (هيئة
تشجيع االستثمار ،هيئة
المدن الصناعية)
•وزارة الحكم المحلي
•بكدار
•صندوق االستثمار
•المجلس التشريعي
•هيئة تسوية األراضي
والمياه
•وزارة الزراعة
•المجلس األعلى للتعليم
والتدريب المهني

 .33ممكن وضع سيناريوهات ،وترجيع احدها .وينطبق ذلك أيضا على المديين المتوسط والطويل
 .34التدخــات المقترحــة ضمــن هــذا المــدى تتســق مــع اإلطــار الزمنــي الــوارد فــي الخطــة الوطنيــة وإلســتراتيجيات القطاعيــة المعتمــدة مــن قبــل مجلــس الــوزراء والتــي حــددت نهايــة العــام  2023للمراجعــة الوطنيــة الشــاملة ألجنــدة السياســات الوطنيــة
واالســتراتيجيات القطاعيــة.

132
خطة التعافي لالقتصاد الفلسطيني
في مواجهـة تحديــات جائحــة كورونــا

األولوية
الوطنية

صياغة رؤية
تنموية
وتعزيز
القدرة
الذاتية
لالقتصاد
الفلسطيني

البند
المستهدف

هوية
االقتصاد
المنشودة

المحور

الرؤية
التنموية
والسياق
العام

المدى القصير (خالل سنة)

•تعزيز البنية التحتية االلكترونية ،وخاصة
الموجهة نحو أتمتة الخدمات الصناعية
والتجارية في وزارة االقتصاد والوزارت
الشريكة.
•دراسة منظومة التشريعات الالزمة
لتعديل وتطوير البيئة القانونية الناظمة
لألعمال وتوفير منظومة تكاملية
تستجيب للتحوالت اإلنتاجية والفرص
السوقية المحتملة.
•دراسة وتقييم ألداء ومتطلبات رفع
كفاءة هيئة تسوية األراضي والمياه
تسريع وتيرة العمل بمشروع تسوية
األراضي
•اعتماد مخطط مكاني وطني لتوزيع
استخدامات األراضي بشكل كفؤ،
والمصادقة على مطالب توسعة
المخططات الهيكلية للتجمعات
السكانية

التدخالت المقترحة
المدى المتوسط (خالل  3سنوات)

•مراجعة وتقييم وتصويب االنحرافات في تطبيق
إستراتيجية التنمية بالعناقيد استنادا لألهداف الموضوعة
(دراسة األثر)
•انجاز كافة مرافق البنية التحتية واألطر المؤسسية
والقانونية المطلوبة لنموذج التنمية بالعناقيد
•تطوير نظام التعليم والتدريب المهني المالئم
لإلستراتيجية (المرافق ،القانون والحوكمة ،الموارد
البشرية ،الحوافز)
•توفير الموارد المالية (المحلية والدولية) الالزمة لتمويل
المتطلبات
•إنشاء وتطوير المراكز التي من شأنها تعزيز القطاعات
اإلنتاجية ذات الجدوى والتي واجهت العديد من
التحديات خالل الجائحة لتغطية احتياج السوق المحلي
واألمن الغذائي ،وذلك لتجنب أي تهديدات مستقبلية.
ومن أمثلة هذه المراكز المستهدفة :مراكز التعبئة
والتغليف ،مراكز تطوير المنتجات وتسويقها ،مراكز
الخمات اللوجستية ،مراكز البحث والتطوير التكنولوجي،
المركز الوطني للتصنيع الغذائي.

المدى
الطويل (خالل
 5سنوات)

•انجاز مشروع
تسوية
األراضي لنحو
 2,500كم
مربع في
الضفة
•مضاعفة
حصة
القطاعات
اإلنتاجية
في الناتج
المحلي

الجهة المسؤولة

•وزارة المالية
•وزارة االقتصاد (هيئة
تشجيع االستثمار ،هيئة
المدن الصناعية)
•وزارة الحكم المحلي
•بكدار
•صندوق االستثمار
•المجلس التشريعي
•هيئة تسوية األراضي
والمياه
•وزارة الزراعة
•المجلس األعلى للتعليم
والتدريب المهني
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األولوية
الوطنية

التحرر من
التبعية
واالرتباط
مع
االقتصاد
اإلسرائيلي

البند
المستهدف

طبيعة
العالقة
باالقتصاد
اإلسرائيلي

المحور

الرؤية
التنموية
والسياق
العام

المدى القصير (خالل سنة)

•دراسة متطلبات وتأثير االنفكاك والبدائل
الممكنة
•توسيع نطاق تنفيذ بالقوانين
الفلسطينية التي تجرم التعامل مع
منتجات المستوطنات ،وتغليظ العقوبات
بحق المخالفين
•البدء بإجراءات االنفكاك التدريجي( :إ
•سن سياسات جمركية لصالح الصناعات
الناشئة،
•تقديم حوافز للصناعات الوطنية والتي
تنتج سلع ومنتجات بديلة للسلع
المستوردة من اسرائيل
•توسيع نطاق االتفاقيات اثنائية
والمتعدة ،و االستمرار في تحفيز
الستيراد المباشر و تشجيع اإلنتاج
المحلي والتصدير ،اعتماد تعليمات
فنية الزامية ة وتطبيقها على الواردات
اإلقليمية والدولية  ،تحصيل ضريبة دخل
العاملين في إسرائيل وتفعيل قوانين
حظر العمل في المستوطنات ،تقليل
االعتماد على الشيكل في المعامالت
التجارية)

المدى المتوسط (خالل  3سنوات)

•الخلل الهيكلي في الموازنة العامة ،سواء في جانب اإلنفاق
وأولويات الصرف أو في جانب اإليرادات وتأثرها بالعوامل
الخارجية (انظر التدخالت في جانب السياسة المالية)
•تأهيل البنية التحتية ،وإنشاء وتطوير المؤسسات المساندة
للقطاعات االقتصادية المستهدفة وخصوصا مراكز التدريب
المهني ومؤسسات الدعم الفني ،وانجاز منظومة القوانين
المحفزة والالزمة إلقامة المشاريع التنموية
•تكثيف الجهود لزيادة مشاريع ربط الكهرباء ،والستيراد
المنتجات النفطية بشكل مباشر (الخام بحال وجود مصفاة
أو المشتقات) ،واالسمنت لحين إنشاء المصنع ،من األردن
ومصر
•تخصيص موازنات وإنشاء صندوق دعم و تشجيع الصادرات
مع تنويع المنافذ التسويقية وتحفيز تنويع الشركاء التجاريين
•ممارسة ضغوط سياسية على إسرائيل في المحافل الدولية
لتعديل اتفاق باريس االقتصادي وتوفير ضمانات للحد من
الخروقات اإلسرائيلية لالتفاق وإيجاد آليات تحكيم عادلة في
حال وقوع خالف أو نزاع في فهم البنود أو في تطبيقها
•تطوير دفتر التعرفة الجمركي.
•توفير مصادر التمويل المطلوبة النجاز ما ال يقل عن 50%
من المشاريع التنموية المستهدفة من عدة مصادر :اإلنفاق
الحكومي ،استثمارات القطاع الخاص المحلي واألجنبي،
دعم خارجي .ويتطلب ذلك بالطبع تدخل سلطة النقد
إلعادة توجيه التسهيالت الممنوحة نحو القطاعات اإلنتاجية
الصناعية والزراعية على حساب القروض االستهالكية
•منح حوافز للمنشآت االقتصادية التي توظف العمالة
الفلسطينية في إسرائيل بهدف تخفيض النسبة من 20%
إلى  15%في المرحلة األولى ،وذلك من خالل دمجهم
باالقتصاد المحلي وتوفير بدائل جاذبة لهم عبر التشغيل أو
دعم إنشاء مشاريعهم الخاصة.

التدخالت المقترحة

المدى الطويل (خالل 5
سنوات)
•الوصول لموازنة عامة
كفؤة تساهم في دعم
وتمويل التوجهات
اإلستراتيجية الفلسطينية،
وتشكل رافعة لجهود
التنمية وتحقيق
االستقالل االقتصادي
•خفض فاتورة االستيراد
من إسرائيل بأكثر من
 70%عبر انجاز المشاريع
التنموية المقترحة التي
تعوض  50%من فاتورة
االستيراد من إسرائيل،
إضافة إلى  20%عبر
االستيراد المباشر
•تخفيض نسبة العمال في
إسرائيل من  15%إلى
 5%من إجمالي العاملين،
من خالل استيعابهم
في باالقتصاد المحلي
بالتزامن مع إعادة
تأهيلهم لرفع إنتاجيتهم
•التوصل إلى اتفاق
اقتصادي (صيغة
تعاقدية) مع الجانب
اإلسرائيليي كون أكثر
استجابة لمتطلبات تنمية
االقتصاد الفلسطيني
وتحقيق مصالحه

الجهة
المسؤولة

•وزارة المالية
•وزارة
االقتصاد
•صندوق
االستثمار
•القطاع
الخاص
•سلطة
الطاقة
•صندوق
االستثمار
•المجلس
األعلى
للتعليم
والتدريب
المهني
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األولوية
الوطنية

التحرر من
التبعية
واالرتباط
مع
االقتصاد
اإلسرائيلي

البند
المستهدف

طبيعة
العالقة
باالقتصاد
اإلسرائيلي

المحور

الرؤية
التنموية
والسياق
العام

المدى القصير (خالل سنة)

•تعظيم االستفادة من قوائم السلع
 A1,A2,Bالواردة في اتفاق باريس،
وإجراء مراجعة شاملة لتعديل الكوتا
المفروضة منذ توقيع االتفاق على بعض
السلع بما يتالءم مع تزايد االحتياجات
الفلسطينية
•وضع خيارات وتصورات لحشد الموارد
المالية (محلية وأجنبية ،استثمار عام
وخاص ومنح خارجية) لالستثمار في
المشاريع التنموية التي تسهم في
االنفكاك عن االقتصاد اإلسرائيلي،
وحشد االستثمار األجنبي المباشر
والمغترب وزيادة حصة المنتج الوطني،
ومن المشاريع المقترحة :تطوير مناطق
صناعية متخصصة ،مصنع لالسمنت،
مصنع لمنتجات الحديد الصلب ،مشاريع
تحلية المياه ،الصناعات االنشائية،
مشاريع طاقة متجددة وتوليد كهرباء،
مصنع لمحضرات األعالف ،مشاريع مياه
وآبار ،مستودعات محروقات وصوامع
للقمح

المدى المتوسط (خالل  3سنوات)

•الخلل الهيكلي في الموازنة العامة ،سواء في جانب اإلنفاق
وأولويات الصرف أو في جانب اإليرادات وتأثرها بالعوامل
الخارجية (انظر التدخالت في جانب السياسة المالية)
•تأهيل البنية التحتية ،وإنشاء وتطوير المؤسسات المساندة
للقطاعات االقتصادية المستهدفة وخصوصا مراكز التدريب
المهني ومؤسسات الدعم الفني ،وانجاز منظومة القوانين
المحفزة والالزمة إلقامة المشاريع التنموية
•تكثيف الجهود لزيادة مشاريع ربط الكهرباء ،والستيراد
المنتجات النفطية بشكل مباشر (الخام بحال وجود مصفاة
أو المشتقات) ،واالسمنت لحين إنشاء المصنع ،من األردن
ومصر
•تخصيص موازنات وإنشاء صندوق دعم و تشجيع الصادرات
مع تنويع المنافذ التسويقية وتحفيز تنويع الشركاء التجاريين
•ممارسة ضغوط سياسية على إسرائيل في المحافل الدولية
لتعديل اتفاق باريس االقتصادي وتوفير ضمانات للحد من
الخروقات اإلسرائيلية لالتفاق وإيجاد آليات تحكيم عادلة في
حال وقوع خالف أو نزاع في فهم البنود أو في تطبيقها
•تطوير دفتر التعرفة الجمركي.
•توفير مصادر التمويل المطلوبة النجاز ما ال يقل عن 50%
من المشاريع التنموية المستهدفة من عدة مصادر :اإلنفاق
الحكومي ،استثمارات القطاع الخاص المحلي واألجنبي،
دعم خارجي .ويتطلب ذلك بالطبع تدخل سلطة النقد
إلعادة توجيه التسهيالت الممنوحة نحو القطاعات اإلنتاجية
الصناعية والزراعية على حساب القروض االستهالكية
•منح حوافز للمنشآت االقتصادية التي توظف العمالة
الفلسطينية في إسرائيل بهدف تخفيض النسبة من 20%
إلى  15%في المرحلة األولى ،وذلك من خالل دمجهم
باالقتصاد المحلي وتوفير بدائل جاذبة لهم عبر التشغيل أو
دعم إنشاء مشاريعهم الخاصة.

التدخالت المقترحة

المدى الطويل (خالل 5
سنوات)
•الوصول لموازنة عامة
كفؤة تساهم في دعم
وتمويل التوجهات
اإلستراتيجية الفلسطينية،
وتشكل رافعة لجهود
التنمية وتحقيق
االستقالل االقتصادي
•خفض فاتورة االستيراد
من إسرائيل بأكثر من
 70%عبر انجاز المشاريع
التنموية المقترحة التي
تعوض  50%من فاتورة
االستيراد من إسرائيل،
إضافة إلى  20%عبر
االستيراد المباشر
•تخفيض نسبة العمال في
إسرائيل من  15%إلى
 5%من إجمالي العاملين،
من خالل استيعابهم
في باالقتصاد المحلي
بالتزامن مع إعادة
تأهيلهم لرفع إنتاجيتهم
•التوصل إلى اتفاق
اقتصادي (صيغة
تعاقدية) مع الجانب
اإلسرائيليي كون أكثر
استجابة لمتطلبات تنمية
االقتصاد الفلسطيني
وتحقيق مصالحه

الجهة
المسؤولة

•وزارة المالية
•وزارة
االقتصاد
•صندوق
االستثمار
•القطاع
الخاص
•سلطة
الطاقة
•صندوق
االستثمار
•المجلس
األعلى
للتعليم
والتدريب
المهني
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األولوية
الوطنية

تحسين
الجباية
المحلية
وزيادة
اإليرادات
المحلية

البند
المستهدف

ضريبة الدخل

المحور

السياسة
المالية

المدى القصير (خالل سنة)

•تحصيل سلفيات ضريبية من القطاعات
غير المتضررة وكبار المكلفين في مجال
ضريبة الدخل
•تأجيل طوعي إلعفاءات قانون االستثمار
•إعادة تقدير الدخل الخاضع للضريبة
لقطاعات مهنية كالمحامين
والمهندسين واألطباء
•البدء بإجراءات اعتماد نظام فوترة
محوسب وربطه بدوائر الضريبة
•تنسيق وتعاون أكبر بين الجهات ذات
الصلة عبر نظام أتمتة بين المؤسسات
الشريكة

التدخالت المقترحة
المدى المتوسط (خالل  3سنوات)
أوال :السياسات الكلية

•تعديل قانون ضريبة الدخل ،بما يضمن تصاعدية النظام
الضريبي وتوسيع الوعاء الضريبي ..ومن المهم فرض ضريبة
جديدة على الصناعات االستخراجية للحد من استنزاف الموارد
الطبيعية وزيادة حصيلة الضريبة
•اعتماد وتطوير نظام فوترة محوسب وربطه بدوائر الضريبة
ورفع كفاءة العاملين في دوائر الضريبة بالتزامن مع حملة
توعية للجمهور وتقديم حوافز للمستهلكين الملتزمين بطلب
فواتير عند الشراء مثل االرجاعات الضريبية في نهاية العام.
•ضمان استجابة قانون تشجيع االستثمار الفلسطيني
لمتطلبات األهداف التنموية القطاعية والجغرافية
•توسيع القاعدة الضريبية من خالل تشجيع المنشآت
للتسجيل ،والربط االلكتروني ما بين المؤسسات الرسمية ،بما
فيها البلديات ،والقطاع الخاص.

المدى الطويل (خالل 5
سنوات)

•تحسين بيئة االستثمار عبر
منظومة قوانين عصرية
•التوجه نحو الحكومة
االلكترونية وزيادة
االعتماد على األنظمة
المحوسبة إلدارة النظام
الضريبي وتحسين كفاءته

الجهة
المسؤولة

•وزارة المالية
•وزارة
االقتصاد
(هيئة تشجيع
االستثمار،
هيئة المدن
الصناعية)
•القطاع
الخاص
والنقابات
المهنية
•المجلس
التشريعي
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البند
المستهدف

السياسة ضريبة القيمة
المضافة
المالية

المحور

األولوية
الوطنية

زيادة
اإليرادات
وتخفيف
العبء
الضريبي
لفئات
محددة
وألهداف
تنموية

المدى القصير (خالل سنة)

•تحصيل سلفيات ضريبية من القطاعات
غير المتضررة وكبار المكلفين في مجال
القيمة المضافة
•عرض التأجيل الطوعي لحوافز قانون
تشجيع االستثمار
•البدء إجراءات عاجلة للحد من التهرب
والتهريب والتسرب المالي
•أتمتة اإلجراءات
•تعديل القيمة المضافة (بالرفع على
السلع الكمالية والتخفيض على السلع
األساسية)
•الشروع بدراسة األبعاد القانونية
واالقتصادية لتبني سياسة تمييزية بفرض
ضريبة صفرية أو متدنية على بعض
السلع والقطاعات

التدخالت المقترحة
المدى المتوسط (خالل  3سنوات)
أوال :السياسات الكلية

•تطوير نظام فوترة محوسب وربطه بدوائر الضريبة ورفع
كفاءة العاملين في دوائر الضريبة بالتزامن مع حملة توعية
للجمهور .ومن المهم أن يتم ربط هذا النظام بدوائر وجهات
أخرى ذات عالقة لتعزيز العمل التكاملي ولالستفادة من
التغذية الراجعة وتبادل المعلومات بين تلك الجهات لتعزيز
كفاءة النظام الضريبي
•اعتماد نظام المداورة والتنقل للموظفين العموميين بين
الجهات الحكومية المختلفة من أجل تحسين كفاءة العمل
الحكومي من جهة ،وسد العجز في بعض الدوائر واألجهزة
الحكومية من جهة أخرى.
•دراسة األبعاد القانونية واالقتصادية لتبني سياسة تمييزية
بفرض ضريبة صفرية أو متدنية على بعض السلع والقطاعات

المدى الطويل (خالل 5
سنوات)

•سن قانون عصري وكفؤ
لضريبة القيمة المضافة
يلبي متطلبات التنمية
•التوجه نحو الحكومة
االلكترونية وزيادة
االعتماد على األنظمة
المحوسبة إلدارة النظام
الضريبي

الجهة
المسؤولة

•وزارة المالية
•وزارة
االقتصاد
•المجلس
التشريعي
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األولوية
الوطنية

تحسين
الجباية،
وضبط
النفقات،
وزيادة
حصة
المنتج
المحلي

البند
المستهدف

صافي
اإلقراض

المحور

السياسة
المالية

المدى القصير (خالل سنة)

•تحسين شبكة التمديدات
•توسيع العمل بآلية الدفع المسبق،
والبدء الفوري بتحصيل أثمان الكهرباء
على االستهالك التجاري والصناعي في
المخيمات
•البدء بمشاريع الطاقة المتجددة في
المخيمات ( 10%من االحتياجات من
الكهرباء)
•زيادة مشاريع ربط الكهرباء مع األردن
ومصر
•معالجة تكلفة الكهرباء على القطاع
الصناعي والتجاري

التدخالت المقترحة
المدى المتوسط (خالل  3سنوات)
أوال :السياسات الكلية

•تحسين البيئة القانونية من خالل إقرار قانون كهرباء عصري
وتعديل شروط االتفاقية مع شركة الطاقة الفلسطينية
•زيادة وتيرة العمل بمشاريع الطاقة المتجددة
•تكثيف النفقات التطويرية (الممولة محليا وخارجيا) نحو قطاع
الطاقة
•زيادة وتيرة العمل بمشاريع توليد الكهرباء في محافظات
الضفة وتوجيه االستثمارات نحوها.
•تشغيل شركة الكهرباء الوطنية في منطقة جنين الصناعية
الحرة

المدى الطويل (خالل 5
سنوات)

•زيادة االعتماد على
الطاقة المتجددة (أكثر
من  50%من االحتياجات)
•انجاز مشاريع توليد
الكهرباء في المحافظات
الشمالية

الجهة
المسؤولة

•سلطة
الطاقة
•مجلس
تنظيم
الكهرباء
•وزارة المالية
•وزارة
االقتصاد
•وزارة التنمية
االجتماعية
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األولوية
الوطنية

تحسين
الجباية
للحكومة
والبلديات

البند
المستهدف

ضريبة
األمالك
والرسوم

المحور

السياسة
المالية

المدى القصير (خالل سنة)

•إعداد مشروع قانون عصري لضريبة
األمالك
•إعداد دراسة مقارنة بين قيمة رسوم
وصوال
الخدمات الحكومية وتكلفتها
ً
لتحقيق الكفاءة في تقديم الخدمات
الحكومية
•رفع فوري لعدد الهيئات المحلية
الخاضعة لضريبة األمالك ،حيث تشير
البيانات إلى أن  107هيئة محلية فقط
هي الخاضعة من أصل  480هيئة

التدخالت المقترحة
المدى المتوسط (خالل  3سنوات)
أوال :السياسات الكلية

•إقرار القانون بما يضمن آلية تخمين جديدة وعادلة ،وآليات
تطبيق عملية
•تسريع وتيرة العمل بمشروع تسوية األراضي عبر توفير
الموارد المالية وإعادة هيكلة وتأهيل هيئة تسوية األراضي
والمياه
•إخضاع جميع الهيئات المحلية لضريبة األمالك وانتظام توريد
مستحقاتها لها

المدى الطويل (خالل 5
سنوات)

•انجاز مشروع تسوية
األراضي لنحو  2,500كم
مربع في الضفة
•تطبيق متطلبات الوصول
لهيئة كفؤة وفعالة
لتسوية األراضي

الجهة
المسؤولة

•وزارة المالية
•هيئة تسوية
األراضي
والمياه
•وزارة الحكم
المحلي
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المدى القصير (خالل سنة)

•البدء بإجراءات زيادةكفاءة دوائر الضريبة
وتأهيل كوادر المؤسسات ذات العالقة
للحد من التسرب المالي والتهرب
الضريبي والتهريب الجمركي
•وتفعيل عمل اللجان المشتركة واللجان
الفنية التابعة لها.
•إدخال آليات وبرامج جمركية محوسبة
تعتمد التكنولوجيا الحديثة في رصد
الحركة التجارية بين الجانبين ،وبحيث
يتم انجاز عملية التخليص في المناطق
الفلسطينية ( )Bondedعلى الواردات
الفلسطينية المباشرة من العالم
الخارجي.

األولوية
الوطنية

إصالح
ملف
المقاصة
عبر تحسين
شروط
وآليات
العمل مما
ينعكس
على زيادة
اإليرادات
ووقف
التسرب
المالي

البند
المستهدف

المقاصة

المحور

السياسة
المالية

التدخالت المقترحة
المدى المتوسط (خالل  3سنوات)
أوال :السياسات الكلية

•التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية ،وتعديل المنظومة
القانونية باتجاه تشديد العقوبات بحق المخالفين
•ممارسة ضغوط سياسية على إسرائيل باتجاه لوقف خروقاتها
لبنود اتفاق باريس ،وتطوير آليات فض النزاعات

المدى الطويل (خالل 5
سنوات)

•إلغاء اتفاق باريس
واستبداله باتفاق
(صيغة تعاقدية) أكثر
استجابة لمتطلبات تنمية
االقتصاد الفلسطيني

الجهة
المسؤولة

•وزارة المالية
•وزارة
االقتصاد
•هيئة المدن
الصناعية
والمناطق
الحرة
•
•الضابطة
الجمركية
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المحور

السياسة
النقدية

البند
المستهدف

األولوية
الوطنية

إتباع سياسة
نقدية مرنة
تحقق
التوازن
بين هدف
االستقرار
االقتصادي
والمالي
والحفاظ
على مالءة
ومتانة
القطاع
المصرفي
وسالمة
الودائع
من جهة
وهدف
تحفيز دور
القطاع
المصرفي
في تنشيط
االقتصاد
من جهة
أخرى

المدى القصير (خالل سنة)

•استمرار سلطة النقد بالعمل
بسياسة تخفيض االحتياطي
اإللزامي على الودائع المصرفية
من  9%إلى  7%على جميع
العمالت
•استمرار العمل بمتطلبات
السيولة الجديدة التي أقرتها
سلطة النقد وهي  5%بدال
من 6%
•استمرار العمل باإلجراءات
الجديدة بخصوص تأجيل أو
جدولة األقساط المستحقة على
المقترضين من جائحة كورونا
وبفائدة مخفضة على األقساط
المؤجلة مقارنة بالفائدة
التعاقدية
•حيث يمكن أن تكون الفائدة
على هذه األقساط اقل ب 3%
من الفائدة األصلية وليس 1%
ففقط
•استمرار العمل بإجراءات معالجة
الشيكات المرتجعة مع تخفيض
العموالت عليها
•حث البنوك على ممارسة مرونة
اكبر وتسريع إجراءات البت
في طلبات القروض المقدمة
من منشآت األعمال الصغيرة
والمتوسطة في إطار صندوق
االستدامة

التدخالت المقترحة
المدى المتوسط (خالل  3سنوات)
أوال :السياسات الكلية

•تشجيع سلطة النقد للمبادرات الدولية والمحلية القائمة على قاعدة
المشاركة في المخاطر ،على غرار تجربة الصناديق األوروبية واألمريكية
لضمان القروض العاملة في فلسطين ،لتقليل المخاطرة التي تتحملها
البنوك عند إقراض قطاعات إنتاجية .من خالل تجربة البنوك مع هذه
الصناديق تبين لهم أنها غير كافية من ناحية ما تسمح به من حد أعلى
لإلقراض أي أنها ال تكفي حاجة السوق المحلي .كذلك تفرض هذه
الصناديق عمولة على الضمان مما يرفع من سعر الفائدة على المقترض،
بشكل يعاكس المنطق والذي يدعم التوجه لخفض كلفة االقتراض من
خالل هذه البرامج بسبب انخفاض المخاطر التي تتحملها البنوك نفسها
• إقرار قانون لإلفالس الذي من شأنه أن يوفر حماية قانونية لحقوق
الدائنين ومن بينهم البنوك في حال إفالس الشركة وهذا من شأنه أن
يخفف من مخاوف البنوك تجاه إقراض الشركات ويقلل من الخسائر
المحتملة من جراء إفالسها
•قيام سلطة النقد بحث مجلس القضاء األعلى على تأسيس محكمة
مختصة بتسوية القروض المصرفية المتعثرة
•تطوير عالقات تعاون وشراكة فيما بين البنوك ومؤسسات اإلقراض
المتخصصة التي راكمت خبرة ومصداقية في اإلقراض للمنشآت الصغيرة
جدا والصغيرة وفي الوصول إلى شرائح واسعة من المنتجين الصغار في
المناطق النائية واألرياف .فهناك مصلحة متبادلة بين الفريقين في تطوير
مثل هذه الشراكة في زيادة اإلقراض وتوسيع الشمول المالي ،وزيادة
العائد للطرفين ،ناهيك عن المنافع التي تحققها مثل هذه الشراكة على
اإلنتاج الوطني ،وعلى تحسين نوعية حياة األسر الفقيرة
•تنسيق سلطة النقد مع وزارة المالية لمنح إعفاءات ضريبية على عوائد
البنوك المتأتية من إقراض المشاريع اإلنتاجية مما يرفع عوائد البنوك من
جراء إقراض القطاعات اإلنتاجية
•زيادة نسبة المنشآت االقتصادية التي تنخرط في عملية تسجيل األصول
المنقولة وغير المنقولة في سجل األموال المنقولة وحث الشركاء على
االستفادة من هذه اآللية لتعزيز االستثمار وتقديم الضمانات لإلقراض
والوصول إلى التمويل.

المدى الطويل (خالل
 5سنوات)

• قيام سلطة النقد
بفحص فكرة تأسيس
مؤسسة عامة
لضمان القروض على
غرار مؤسسة ضمان
الودائع .ولكن على
سلطة النقد أن
تحرص على تجنب
حدوث تضارب في
المصالح بصفتها جهة
رقابية عند تأسيس
هذه المؤسسة.
•قيام سلطة األراضي
وهيئة تسوية
األراضي باإلسراع
في تسجيل وتسوية
ملكية األراضي
وخصوصا في
مناطق أ وب وهذا
يساعد المنشآت في
القطاعات اإلنتاجية
على استخدامها
كضمانات للحصول
عل قروض من
البنوك.

الجهة
المسؤولة

•سلطة النقد
•جمعية
البنوك
•الحكومة
ممثلة بوزارة
المالية ووزارة
االقتصاد
الوطني
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المحور

السياسة
النقدية

البند
المستهدف

األولوية
الوطنية

إتباع سياسة
نقدية مرنة
تحقق
التوازن
بين هدف
االستقرار
االقتصادي
والمالي
والحفاظ
على مالءة
ومتانة
القطاع
المصرفي
وسالمة
الودائع
من جهة
وهدف
تحفيز دور
القطاع
المصرفي
في تنشيط
االقتصاد
من جهة
أخرى

المدى القصير (خالل سنة)

•استمرار البنوك وبتنسيق مع سلطة
النقد في منح الحكومة قروض
مصرفية تمكنها من الوفاء بالتزاماتها
األساسية بالحد األدنى وخصوصا
دفع نصف فاتورة الرواتب واألجور.
وهذه القروض اإلضافية ستكون
مؤقتة ومضمونة بأموال المقاصة
التي سيتم تحصيلها آجال أم عاجال
ألنها حقوق فلسطينية
•تشجيع البنوك على االستمرار في
تحمل مسؤولياتها االجتماعية من
خالل صندوق وقفة عز وربط ذلك
بحوافز ضريبية .وبهذا الصدد من
الضروري مأسسة هذا الصندوق
والعمل على توسيع إطاره التمثيلي
لكل فئات وشرائح المجتمع
الفلسطيني ،ومنح الصندوق
صالحيات ومسؤوليات محددة ووفق
معايير وأسس تنسجم واالحتياجات
ذات األولوية
•زيادة الوعي حول أهمية اإلسراع
في تسجيل األصول المنقولة وغير
المنقولة وفق القانون الذي تم إقراره
مؤخرا في سجل األموال المنقولة
في وزارة االقتصاد الوطني ،مثل
اآلالت والمعدات لتتمكن منشآت
األعمال في القطاعات اإلنتاجية من
تقديمها كضمانات للبنوك للحصول
على قروض بشروط مالئمة.

التدخالت المقترحة
المدى المتوسط (خالل  3سنوات)
أوال :السياسات الكلية
•تشجيع سلطة النقد للمبادرات الدولية والمحلية القائمة على
قاعدة المشاركة في المخاطر ،على غرار تجربة الصناديق األوروبية
واألمريكية لضمان القروض العاملة في فلسطين ،لتقليل المخاطرة
التي تتحملها البنوك عند إقراض قطاعات إنتاجية .من خالل تجربة
البنوك مع هذه الصناديق تبين لهم أنها غير كافية من ناحية ما
تسمح به من حد أعلى لإلقراض أي أنها ال تكفي حاجة السوق
المحلي .كذلك تفرض هذه الصناديق عمولة على الضمان مما يرفع
من سعر الفائدة على المقترض ،بشكل يعاكس المنطق والذي
يدعم التوجه لخفض كلفة االقتراض من خالل هذه البرامج بسبب
انخفاض المخاطر التي تتحملها البنوك نفسها
• إقرار قانون لإلفالس الذي من شأنه أن يوفر حماية قانونية لحقوق
الدائنين ومن بينهم البنوك في حال إفالس الشركة وهذا من شأنه
أن يخفف من مخاوف البنوك تجاه إقراض الشركات ويقلل من
الخسائر المحتملة من جراء إفالسها
•قيام سلطة النقد بحث مجلس القضاء األعلى على تأسيس محكمة
مختصة بتسوية القروض المصرفية المتعثرة
•تطوير عالقات تعاون وشراكة فيما بين البنوك ومؤسسات
اإلقراض المتخصصة التي راكمت خبرة ومصداقية في اإلقراض
للمنشآت الصغيرة جدا والصغيرة وفي الوصول إلى شرائح واسعة
من المنتجين الصغار في المناطق النائية واألرياف .فهناك مصلحة
متبادلة بين الفريقين في تطوير مثل هذه الشراكة في زيادة
اإلقراض وتوسيع الشمول المالي ،وزيادة العائد للطرفين ،ناهيك
عن المنافع التي تحققها مثل هذه الشراكة على اإلنتاج الوطني،
وعلى تحسين نوعية حياة األسر الفقيرة
•تنسيق سلطة النقد مع وزارة المالية لمنح إعفاءات ضريبية على
عوائد البنوك المتأتية من إقراض المشاريع اإلنتاجية مما يرفع عوائد
البنوك من جراء إقراض القطاعات اإلنتاجية
•زيادة نسبة المنشآت االقتصادية التي تنخرط في عملية تسجيل
األصول المنقولة وغير المنقولة في سجل األموال المنقولة وحث
الشركاء على االستفادة من هذه اآللية لتعزيز االستثمار وتقديم
الضمانات لإلقراض والوصول إلى التمويل.

المدى الطويل (خالل
 5سنوات)

• قيام سلطة النقد
بفحص فكرة تأسيس
مؤسسة عامة
لضمان القروض على
غرار مؤسسة ضمان
الودائع .ولكن على
سلطة النقد أن
تحرص على تجنب
حدوث تضارب في
المصالح بصفتها جهة
رقابية عند تأسيس
هذه المؤسسة.
•قيام سلطة األراضي
وهيئة تسوية
األراضي باإلسراع
في تسجيل وتسوية
ملكية األراضي
وخصوصا في
مناطق أ وب وهذا
يساعد المنشآت في
القطاعات اإلنتاجية
على استخدامها
كضمانات للحصول
عل قروض من
البنوك.

الجهة
المسؤولة

•سلطة النقد
•جمعية
البنوك
•الحكومة
ممثلة بوزارة
المالية ووزارة
االقتصاد
الوطني
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المحور

البند
المستهدف

األولوية
الوطنية

مراجعة
البروتوكول
االقتصادي
بما ينسجم
مع
األولويات
بروتوكول
اإلنتاجية
السياسة
باريس
والتجارية
التجارية
االقتصادي الفلسطينية.
مع السعي
باتجاه
استبداله
باتفاق صيغة
تعاقدية..

المدى القصير (خالل سنة)

التدخالت المقترحة
المدى المتوسط (خالل  3سنوات)
أوال :السياسات الكلية

•محاوالت االستفادة من الهوامش السياسية
المتاحة وفق بروتوكول باريس ،واالستمرار
بالضغط على الجانب اإلسرائيلي في قضايا
انتهاكاته الصارخة لبنود البروتوكول.
•تفعيل اتفاقية  door- doorمع األردن ومصر.
• استكمال طريق الشونة لتسهيل الحركة
التجارية.
•ضرورة السماح بوجود تمثيل فلسطيني على
المعابر من أجل ضبط الصادرات والواردات
الفلسطينية وتنظيم اإليرادات المالية المتولدة
عنها ،مع أخذ الضمانات الكاملة بحرية حركة
البضائع واألفراد عبرها.
•مراجعة اتفاقية الغالف الجمركي الموحد
وإخضاع الواردات الفلسطينية للسياسات
الجمركية الفلسطينية ،وبالتالي إلغاء نظام
الحصص (الكوتا) في القوائم السلعية (أ) و (ب).
•تحديد ضريبة القيمة المضافة من  2%إلى
النسبة التي تنسجم مع الفوارق في المؤشرات
االقتصادية ومؤشرات الدخل بين االقتصادين
الفلسطيني واإلسرائيلي.
•اشراك أطراف دولية في عملية مراقبة التنفيذ
ورصد المعيقات وتوفير آليات لمعالجتها( .طرف
معرفة).
ثالث\ إجراءات ّ
•تنشيط الدبلوماسية الفلسطينية من أجل خلق
موقف دولي داعم إلعادة فتح بنود بروتوكول باريس
االقتصادي ،مع التمهيد الستبداله باتفاق صيغة
تعاقدية.
•إعادة إحياء ملف تيسير التجارة الخارجية عبر المعابر
التجارية
•استكمال إنشاء منطقة تجارة حرة ومركز لوجستي
مشترك بإدارة فلسطينية أردنية،
•ربط التجارة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي عن
طريق آليات وتكنولوجيا حديثة تتمكن خاللها الحكومة
الفلسطينية من التحقق من كافة العمليات التجارية مع
الجانب اإلسرائيلي ويشمل ذلك بالطبع االستيراد غير
المباشر لبعض المنتجات غير إسرائيلية المنشأ والتي يتم
إعادة تصديرها للمناطق الفلسطينية.
•تطوير البنى التحتية للحركة التجارية الداخلية والخارجية.
•تطوير فاعلية الجهاز الوظيفي الحكومي وخاصة في
الدوائر ذات العالقة بالشأن االقتصادي ،بما يؤمن
التقليل من البيروقراطية السلبية ،وتوحيد اإلجراءات
وإعالنها بشفافية لجميع المعنيين .وتحديد المدة
الزمنية للمعامالت.
•تطوير وأتمتة العمل الحكومي الفلسطيني من حيث
إصدار األذونات والشهادات وغيرها،

المدى الطويل (خالل
 5سنوات)

•انجاز اتفاق تعاقدي
جديد مع دولة
االحتالل تضمن
النقاط التالية (ضمن
السياسات التجارية):
•إنشاء bonded and
logesic warehouse
• -السماح بوجود
تمثيل فلسطيني
على المعابر
من أجل ضبط
الصادرات والواردات
الفلسطينية وتنظيم
اإليرادات المالية
المتولدة عنها
• -إلغاء اتفاقية
الغالف الجمركي
الموحد وإخضاع
الواردات الفلسطينية
للسياسات الجمركية
الفلسطينية ،وبالتالي
إلغاء نظام الحصص
في القوائم السلعية
(أ) و (ب).

الجهة
المسؤولة

•مكتب
الرئيس.
•وزارة
االقتصاد
الوطني.
•وزارة المالية.
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األولوية
الوطنية

تعزيز الطلب
والسيولة
في
األسواق،
والتقليل من
انكشاف
المزيد
من األسر
الفلسطينية
في الضفة
الغربية
وقطاع غزة.

البند
المستهدف

اإلغاثة

المحور

سياسة
التشغيل
والحماية
االجتماعية

المدى القصير (خالل سنة)

التدخالت المقترحة
المدى المتوسط (خالل  3سنوات)

•إعادة طرح منظومة صندوق الضمان االجتماعي بما
يضمن تحقيق أهداف الحماية االجتماعية للعمال
من خالل حوار وطني شامل ،يضمن عدم المساس
المشغلين ،ويضمن
ّ
بحقوق أي من العاملين أو
للصندوق استقالليته مالياً وإدارياً  ،ويراعي الفروقات
بين شرائح المشغلّ ين ،وشرائح العاملين الذين قد تلجأ
الحكومة ومن خالل البرامج النقديةبالمساهمة بأجزاء
من اشتراكات العاملين من ذوي الدخول المتدنية
وفقاً لمعطيات ظروفهم المعيشية.
•توحيد جهات الصرف اإلغاثي وجعلها في وزارة
التنمية االجتماعية ،وذلك منعاً الزدواجية الصرف
وعدم وصول الجهود اإلغاثية إلى مستحقيها.

أوال :السياسات الكلية

•االستمرار بصرف مستحقات األسر المسجلة
ما قبل الجائحة لكل من الضفة والقطاع ضمن
برامج وزارة التنمية االجتماعية.
•التنسيق بين وزارة التنمية االجتماعيةووزارة
العمل وصندوق وقفة عز وصندوق درء
المخاطر من أجل تأمين مبلغ شهري مقداره
 1.76مليون دوالر ( 6مليون شيكل) للمساهمة
مع المشغلين (في الضفة الغربية) في تأمين
أنصاف رواتب شهرية وفق التالي:
• 163ألف دوالر (عمال الفنادق)
• 200ألف دوالر (عمال المطاعم)
• 1,400ألف دوالر (عمال أنشطة تجارة الجملة
والتجزئة)
• 100ألف دوالر (صغار المزارعين)
•ربط أي برامج إقراض ميسرة لمنشآت القطاع
الخاص بمدى التزام تلك المنشآت بحقوق
العاملين ،خاصة فيما يتعلق بالحد األدنى
لألجور.

المدى الطويل (خالل
 5سنوات)

•االنتهاء من بناء نظام
اجتماعي محوسب
لكافة األسر
الفلسطينية.

الجهة
المسؤولة

•وزارة التنمية
االجتماعية
•وزارة العمل
•وزارة الزراعة
•القطاع
الخاص
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األولوية
الوطنية

التحول
ّ
التدريجي من
برامج اإلغاثة
إلى برامج
التشغيل
والتمكين

البند
المستهدف

التمكين

المحور

السياسة
التجارية

المدى القصير (خالل سنة)

•التنسيق بين وزارتي العمل
والزراعة ومؤسسات العمل
الزراعي من أجل تمويل
ودعم مشاريع زراعية
صغيرة ضمن خطة قطاعية
ومناطقية مستهدفة.
•تنفيذ االستراتيجية الوطنية
للتشغيل 2021-2025

التدخالت المقترحة
المدى المتوسط (خالل  3سنوات)
أوال :السياسات الكلية

•تحويل صندوق التشغيل والحماية االجتماعية إلى
صندوق سيادي ،تُ شرك فيه وزارة التنمية االجتماعية
بقواعد بياناتها وتدخالتها مع وزارة العمل ،وتكون
مصادر تمويله:
•مخصصات برنامج التمكين االقتصادي في موازنة وزارة
التنمية االجتماعية.
•مخصصات صندوق التشغيل في موازنة وزارة العمل.
سيدمج فيه ،بحيث يستمر
•صندوق وقفة عز الذي ُ
بحشد التبرعات محلياً ودولياً .
• 1%من أرباح الشركات كجزء من مسؤولياتها
االجتماعية.
•بعض مؤسسات المجتمع المدني ذات القدرة على
حشد التمويل الخارجي ألغراض تنموية وتشغيلية.
•تتلخص مهام الصندوق في:
ميسر
•فتح باب التقدم للحصول على دعم تمويلي ّ
(واألولوية فيها لفئة الشباب).
•عمل شراكات مع كافة برامج التشغيل وحاضنات
األعمال والقطاع الخاص والمؤسسات ذات العالقة من
أجل تقديم الدعم المالي المطلوب للمشاريع الناشئة
بالتعاون مع وزارة االقتصاد الوطني..
•توجيه استثمارات صندوق الضمان االجتماعي (الصناديق
السيادية) نحو القطاعات التنموية االستراتيجية والتي
تساهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة
وتعزز فرص التشغيل على المستوى الوطني بكافة
أشكاله.

المدى الطويل (خالل  5سنوات)

•إتمام الجهود المبذولة بالتعاون مع
وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم
العالي وبعض المراكز البحثية من أجل
إنجاز خطة وطنية شاملة للتعليم المهني
والتقني والتعليم العالي ،وذلك من
أجل سد نقص العمل الحالي في بعض
القطاعات ،وتوجيه المسار األكاديمي
وجهة سوقية تلبي االحتياجات
المستقبلية.
•تجميع كافة البيانات المتعلقة باألسواق
والتشغيل والتوظيف واالستثمار
واألفراد والمؤسسات من أجل بناء نظام
معلوماتي ديناميكي يساهم في جسر
الهوة بين جانبي العرض والطلب على
العمل من جهة ،وبين الفرص االستثمارية
والباحثين عنها من جهة أخرى .على أن
تساهم كافة الوزارات والمؤسسات
البحثية والجامعية والشركات المختصة
في بناء هذا النظام.

الجهة
المسؤولة

•هيئة تشجيع
االستثمار
•وزارة الزراعة
•القطاع
الخاص
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األولوية
الوطنية

تعافي
القطاعات
المتضررة

البند
المستهدف

أداء
ومؤشرات
األنشطة
الصناعية
المستهدفة

المحور

الصناعة

المدى القصير (خالل
سنة)

•• اعداد الخطة
العناقيد التنموية الصناعية
في نابلس والخليل
•• إعداد
دراسة تفصيلية باألضرار
واالحتياجات بالتعاون مع
االتحادات التخصصية
•• دعم أثمان
الوقود في المقالع
ومصانع الحجر
•• دعم التحول
نحو مصادر الطاقة
المستدامة من خالل
مبادرات متخصصة.

التدخالت المقترحة
المدى المتوسط (خالل  3سنوات)
ثانياً  :السياسات القطاعية
•تنفيذ الخطة العناقيد التنموية الصناعية في نابلس والخليل
•ممارسة ضغوط سياسية واقتصادية في المحافل الدولية لوقف
الخروقات اإلسرائيلية التفاق باريس والعوائق والصعوبات التي تضعها
أمام الصناعات الفلسطينية ،سواء في السوق اإلسرائيلي أو األسواق
الخارجية.
•توسيع خيارات المنشآت الصناعية في الحصول على التمويل سواء
عبر البنوك أو شركات التمويل التأجيري أو من خالل عقد شراكات مع
مستثمرين محليين وأجانب
•إعادة هيكلة جهاز الضابطة الجمركية بشكل كامل وبما يشمل
المرافق والمقرات ،مختبرات الفحص ،الكوادر البشرية ،نظام الحوافز،
الحوكمة.
•إجراء مسح جيولوجي ألماكن توزع الحجر في المناطق الفلسطينية.
•توجيه مزيد من الموارد المالية الحكومية والمستثمرين لتعزيز
فرص نجاح التجمعات العنقودية .ويزداد دور الحكومة في منح
إعفاءاتإضافية بحيث تكون موجهة ومقرونة بأهدافها التنموية كزيادة
التشغيل والحفاظ على البيئة
•تعزيز مبادئ الحوكمة في الجهات القائمة على التجمعات العنقودية
والمؤسسات المساندة
•تقنين سياسة اعتماد التخصصات في الجامعات الفلسطينية وبما
يخدم هدف المواءمة بين الخريجين ومتطلبات سوق العمل
•معالجة االختالالت وأوجه التقصير في تطبيق إستراتيجية التصدير
•تشجيع القطاع الخاص على الحصول على عضوية منظمة الباركود
للمنتجات الفلسطينية
•إنشاء بنك متخصص لدعم خطط وبرامج التنمية الصناعية والمنشآت
الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بهدف توفير السيولة المالية
لهذه القطاعات وبشكل خاص حفاظا على التشغيل وتطويرا لإلنتاج
وتوسعاته.

المدى الطويل (خالل 5
سنوات)
•في إطار سيناريو يتم
خالله إلغاء اتفاق باريس
االقتصادي استبداله
باتفاق (صيغة تعاقدية) أكثر
استجابة لمتطلبات التنمية،
يكون من المفيد الحديث
عن خيارات ومنافذ تسويقية
جديدة ومجدية للمنتجات
الصناعية الفلسطينية.
وللحكومة في هذا الحالة
فرصة كبيرة لعقد تحالفات
واتفاقيات تجارية ثنائية
ومتعددة تساهم في
الدخول إلىأسواق جديدة أو
تعزيز التواجد في األسواق
القائمة.
•تحقيق اختراقات مهمة على
صعيد استعادة الحقوق
الفلسطينية المتعلقة
باألراضي من شأنه صياغة
تدخالت وتوجهات مهمة
على صعيد االستثمار
والتنمية في المناطق
المستعادة وخصوصاً في
منطقة البحر الميت واألغوار
ومدينة القدس والمناطق
المسماة بمناطق “ج”

الجهة
المسؤولة

•وزارة المالية
•وزارة
االقتصاد
(المواصفات
والمقاييس،
هيئة المدن
الصناعية)
•وزارة العمل
(صندوق
التشغيل)
•وزارة التعليم
العالي
•صندوق
االستثمار
•سلطة النقد
والمصارف
وشركات
التمويل
التأجيري
•الضابطة
الجمركية
•المؤسسات
المساندة
والقطاع
الخاص
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األولوية
الوطنية

تحصين
وتمكين
األنشطة
الصناعية

البند
المستهدف

أداء
ومؤشرات
األنشطة
الصناعية
المستهدفة

المحور

الصناعة

المدى القصير (خالل
سنة)

•تشجيع التحول االلكتروني
للمنشآت الصناعية.
•تطوير البنى التحتية
الصناعية
•إستكمال بناء مناطق
صناعية ومناطق حرفية
متخصصة
•دعم  50%من أجور
العمال المسرحين في
القطاعات المتضررة
لمدة  3أشهر شرط إعادة
توظيفهم
•دراسة سبل رفع نسبة
التسهيالت الممنوحة
لألنشطة الصناعية إلى
 10%من اإلجمالي
•تطوير وتعديل تعليمات
فنية ملزمة من مؤسسة
المواصفات والمقاييس
لدعم الصناعات المحلية
وزيادة حصتها السوقية.
•تقديم الدعم الفني
والتقني للمنشآت
الصغيرةوالمتوسطة
وخصوصاً المنشآت التي
تملكها نساء.

التدخالت المقترحة
المدى المتوسط (خالل  3سنوات)
ثانياً  :السياسات القطاعية
•تنفيذ الخطة العناقيد التنموية الصناعية في نابلس والخليل
•ممارسة ضغوط سياسية واقتصادية في المحافل الدولية لوقف
الخروقات اإلسرائيلية التفاق باريس والعوائق والصعوبات التي تضعها
أمام الصناعات الفلسطينية ،سواء في السوق اإلسرائيلي أو األسواق
الخارجية.
•توسيع خيارات المنشآت الصناعية في الحصول على التمويل سواء
عبر البنوك أو شركات التمويل التأجيري أو من خالل عقد شراكات مع
مستثمرين محليين وأجانب
•إعادة هيكلة جهاز الضابطة الجمركية بشكل كامل وبما يشمل
المرافق والمقرات ،مختبرات الفحص ،الكوادر البشرية ،نظام الحوافز،
الحوكمة.
•إجراء مسح جيولوجي ألماكن توزع الحجر في المناطق الفلسطينية.
•توجيه مزيد من الموارد المالية الحكومية والمستثمرين لتعزيز
فرص نجاح التجمعات العنقودية .ويزداد دور الحكومة في منح
إعفاءاتإضافية بحيث تكون موجهة ومقرونة بأهدافها التنموية كزيادة
التشغيل والحفاظ على البيئة
•تعزيز مبادئ الحوكمة في الجهات القائمة على التجمعات العنقودية
والمؤسسات المساندة
•تقنين سياسة اعتماد التخصصات في الجامعات الفلسطينية وبما
يخدم هدف المواءمة بين الخريجين ومتطلبات سوق العمل
•معالجة االختالالت وأوجه التقصير في تطبيق إستراتيجية التصدير
•تشجيع القطاع الخاص على الحصول على عضوية منظمة الباركود
للمنتجات الفلسطينية
•إنشاء بنك متخصص لدعم خطط وبرامج التنمية الصناعية والمنشآت
الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بهدف توفير السيولة المالية
لهذه القطاعات وبشكل خاص حفاظا على التشغيل وتطويرا لإلنتاج
وتوسعاته.

المدى الطويل (خالل 5
سنوات)
•في إطار سيناريو يتم
خالله إلغاء اتفاق باريس
االقتصادي استبداله
باتفاق (صيغة تعاقدية) أكثر
استجابة لمتطلبات التنمية،
يكون من المفيد الحديث
عن خيارات ومنافذ تسويقية
جديدة ومجدية للمنتجات
الصناعية الفلسطينية.
وللحكومة في هذا الحالة
فرصة كبيرة لعقد تحالفات
واتفاقيات تجارية ثنائية
ومتعددة تساهم في
الدخول إلىأسواق جديدة أو
تعزيز التواجد في األسواق
القائمة.
•تحقيق اختراقات مهمة على
صعيد استعادة الحقوق
الفلسطينية المتعلقة
باألراضي من شأنه صياغة
تدخالت وتوجهات مهمة
على صعيد االستثمار
والتنمية في المناطق
المستعادة وخصوصاً في
منطقة البحر الميت واألغوار
ومدينة القدس والمناطق
المسماة بمناطق “ج”

الجهة
المسؤولة

•وزارة المالية
•وزارة
االقتصاد
(المواصفات
والمقاييس،
هيئة المدن
الصناعية)
•وزارة العمل
(صندوق
التشغيل)
•وزارة التعليم
العالي
•صندوق
االستثمار
•سلطة النقد
والمصارف
وشركات
التمويل
التأجيري
•الضابطة
الجمركية
•المؤسسات
المساندة
والقطاع
الخاص
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األولوية
الوطنية

تحصين
وتمكين
األنشطة
الصناعية

البند
المستهدف

أداء
ومؤشرات
األنشطة
الصناعية
المستهدفة

المحور

الصناعة

المدى القصير (خالل سنة)

•تأهيل ورفد الجهات
المختصة (جهاز الضابطة
الجمركية وحماية المستهلك
والشركاء) بالكوادر (عبر نظام
المداورة واالستفادة من
المستخدمين في القطاعين
المدني والعسكري) وتوفير
اإلمكانيات الالزمة للحد من
تهريب المنتجات والخدمات
من المستوطنات وتفعيل
وتغليظ العقوبات المقرة
لجريمة التهريب وفق
قانون مكافحة منتجات
المستوطنات.
•إجراء مراجعة شاملة وعاجلة
إلستراتيجية التصدير الوطنية
للوقوف على االنجازات
واإلخفاقات
•البدء بإجراءات المواءمة
بين مخرجات التعليم العالي
والمهني ومتطلبات النهوض
بالصناعات
•إصدار قرارات فورية فيما يخص
استخدام المنتج الوطني في
الزي المدرسي والمالبس
العسكرية لقوى األمن

التدخالت المقترحة
المدى المتوسط (خالل  3سنوات)
ثانياً  :السياسات القطاعية
•تنفيذ الخطة العناقيد التنموية الصناعية في نابلس والخليل
•ممارسة ضغوط سياسية واقتصادية في المحافل الدولية لوقف
الخروقات اإلسرائيلية التفاق باريس والعوائق والصعوبات التي
تضعها أمام الصناعات الفلسطينية ،سواء في السوق اإلسرائيلي
أو األسواق الخارجية.
•توسيع خيارات المنشآت الصناعية في الحصول على التمويل
سواء عبر البنوك أو شركات التمويل التأجيري أو من خالل عقد
شراكات مع مستثمرين محليين وأجانب
•إعادة هيكلة جهاز الضابطة الجمركية بشكل كامل وبما يشمل
المرافق والمقرات ،مختبرات الفحص ،الكوادر البشرية ،نظام
الحوافز ،الحوكمة.
•إجراء مسح جيولوجي ألماكن توزع الحجر في المناطق
الفلسطينية.
•توجيه مزيد من الموارد المالية الحكومية والمستثمرين لتعزيز
فرص نجاح التجمعات العنقودية .ويزداد دور الحكومة في منح
إعفاءاتإضافية بحيث تكون موجهة ومقرونة بأهدافها التنموية
كزيادة التشغيل والحفاظ على البيئة
•تعزيز مبادئ الحوكمة في الجهات القائمة على التجمعات
العنقودية والمؤسسات المساندة
•تقنين سياسة اعتماد التخصصات في الجامعات الفلسطينية وبما
يخدم هدف المواءمة بين الخريجين ومتطلبات سوق العمل
•معالجة االختالالت وأوجه التقصير في تطبيق إستراتيجية التصدير
•تشجيع القطاع الخاص على الحصول على عضوية منظمة
الباركود للمنتجات الفلسطينية
•إنشاء بنك متخصص لدعم خطط وبرامج التنمية الصناعية
والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بهدف توفير
السيولة المالية لهذه القطاعات وبشكل خاص حفاظا على
التشغيل وتطويرا لإلنتاج وتوسعاته.

المدى الطويل (خالل 5
سنوات)
•في إطار سيناريو يتم
خالله إلغاء اتفاق باريس
االقتصادي استبداله
باتفاق (صيغة تعاقدية) أكثر
استجابة لمتطلبات التنمية،
يكون من المفيد الحديث
عن خيارات ومنافذ تسويقية
جديدة ومجدية للمنتجات
الصناعية الفلسطينية.
وللحكومة في هذا الحالة
فرصة كبيرة لعقد تحالفات
واتفاقيات تجارية ثنائية
ومتعددة تساهم في
الدخول إلىأسواق جديدة أو
تعزيز التواجد في األسواق
القائمة.
•تحقيق اختراقات مهمة على
صعيد استعادة الحقوق
الفلسطينية المتعلقة
باألراضي من شأنه صياغة
تدخالت وتوجهات مهمة
على صعيد االستثمار
والتنمية في المناطق
المستعادة وخصوصاً في
منطقة البحر الميت واألغوار
ومدينة القدس والمناطق
المسماة بمناطق “ج”

الجهة
المسؤولة

•وزارة المالية
•وزارة
االقتصاد
(المواصفات
والمقاييس،
هيئة المدن
الصناعية)
•وزارة العمل
(صندوق
التشغيل)
•وزارة التعليم
العالي
•صندوق
االستثمار
•سلطة النقد
والمصارف
وشركات
التمويل
التأجيري
•الضابطة
الجمركية
•المؤسسات
المساندة
والقطاع
الخاص
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األولوية
الوطنية

تحصين
وتمكين
األنشطة
الصناعية

البند
المستهدف

أداء
ومؤشرات
األنشطة
الصناعية
المستهدفة

المحور

الصناعة

المدى القصير (خالل سنة)

•إعداد دليل لالنتقال التدريجي
للمنافسة غير السعرية للعديد
من الصناعات واعتماد تقنيات
وتصاميم إنتاج حديثة
•حشد الموارد المالية من
المانحين والبحث عن عقد
شراكات محلية وأجنبية
لالستثمار في صناعات جديدة
مساندة وإعادة هيكلة عدد
من الصناعات القائمة وزيادة
قدرتها على المنافسة عبر
تحديث المعدات وتنمية
مهارات العاملين
•منح اولويه لمعالجة ملف
االرجاعات الضريبية للقطاع
الخاص عبر إنشاء صندوق
يتم تمويله من المؤسسات
الدولية والدول الصديقة
بحيث يسهم الصندوق في
تسديد االرجاعات الضريبية
المستحقة حسب القانون
بما يسهم في تعزيز السيولة
لدى القطاع الخاص ويحفزهم
على الصمود والتوسع في
االستثمار

التدخالت المقترحة
المدى المتوسط (خالل  3سنوات)
ثانياً  :السياسات القطاعية
•تنفيذ الخطة العناقيد التنموية الصناعية في نابلس والخليل
•ممارسة ضغوط سياسية واقتصادية في المحافل الدولية لوقف
الخروقات اإلسرائيلية التفاق باريس والعوائق والصعوبات التي
تضعها أمام الصناعات الفلسطينية ،سواء في السوق اإلسرائيلي
أو األسواق الخارجية.
•توسيع خيارات المنشآت الصناعية في الحصول على التمويل
سواء عبر البنوك أو شركات التمويل التأجيري أو من خالل عقد
شراكات مع مستثمرين محليين وأجانب
•إعادة هيكلة جهاز الضابطة الجمركية بشكل كامل وبما يشمل
المرافق والمقرات ،مختبرات الفحص ،الكوادر البشرية ،نظام
الحوافز ،الحوكمة.
•إجراء مسح جيولوجي ألماكن توزع الحجر في المناطق
الفلسطينية.
•توجيه مزيد من الموارد المالية الحكومية والمستثمرين لتعزيز
فرص نجاح التجمعات العنقودية .ويزداد دور الحكومة في منح
إعفاءاتإضافية بحيث تكون موجهة ومقرونة بأهدافها التنموية
كزيادة التشغيل والحفاظ على البيئة
•تعزيز مبادئ الحوكمة في الجهات القائمة على التجمعات
العنقودية والمؤسسات المساندة
•تقنين سياسة اعتماد التخصصات في الجامعات الفلسطينية وبما
يخدم هدف المواءمة بين الخريجين ومتطلبات سوق العمل
•معالجة االختالالت وأوجه التقصير في تطبيق إستراتيجية التصدير
•تشجيع القطاع الخاص على الحصول على عضوية منظمة
الباركود للمنتجات الفلسطينية
•إنشاء بنك متخصص لدعم خطط وبرامج التنمية الصناعية
والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بهدف توفير
السيولة المالية لهذه القطاعات وبشكل خاص حفاظا على
التشغيل وتطويرا لإلنتاج وتوسعاته.

المدى الطويل (خالل 5
سنوات)
•في إطار سيناريو يتم
خالله إلغاء اتفاق باريس
االقتصادي استبداله
باتفاق (صيغة تعاقدية) أكثر
استجابة لمتطلبات التنمية،
يكون من المفيد الحديث
عن خيارات ومنافذ تسويقية
جديدة ومجدية للمنتجات
الصناعية الفلسطينية.
وللحكومة في هذا الحالة
فرصة كبيرة لعقد تحالفات
واتفاقيات تجارية ثنائية
ومتعددة تساهم في
الدخول إلىأسواق جديدة أو
تعزيز التواجد في األسواق
القائمة.
•تحقيق اختراقات مهمة على
صعيد استعادة الحقوق
الفلسطينية المتعلقة
باألراضي من شأنه صياغة
تدخالت وتوجهات مهمة
على صعيد االستثمار
والتنمية في المناطق
المستعادة وخصوصاً في
منطقة البحر الميت واألغوار
ومدينة القدس والمناطق
المسماة بمناطق “ج”

الجهة
المسؤولة

•وزارة المالية
•وزارة
االقتصاد
(المواصفات
والمقاييس،
هيئة المدن
الصناعية)
•وزارة العمل
(صندوق
التشغيل)
•وزارة التعليم
العالي
•صندوق
االستثمار
•سلطة النقد
والمصارف
وشركات
التمويل
التأجيري
•الضابطة
الجمركية
•المؤسسات
المساندة
والقطاع
الخاص
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األولوية
الوطنية

تقليل
الخسائر
وتنشيط
السياحة
الداخلية

البند
المستهدف

الفنادق
واألنشطة
المساندة

المحور

السياحة

المدى القصير (خالل سنة)

التدخالت المقترحة

ثانياً  :السياسات القطاعية

والمدربة إلى صندوق الحماية والتشغيل.
•إحالة ملف العمالة الماهرة
ّ
(راجع تدخالت الحماية االجتماعية)
•بأخذ السيناريو المتوسط كسيناريو أقرب للحدوث ،نوصي بتخصيص مبلغ
 500ألف دوالر شهريا وحتى انتهاء األزمة كقروض ميسرة للفنادق األكثر
تضررا في بيت لحم والقدس (ويرتفع الرقم إلى  750ألف دوالر شهرياً
لكامل فنادق الضفة في حال لم يتم السماح بفتح الفنادق أمام السياحة
بناء على تقديرات لجنة مختصة تتكون من:
الداخلية) ً
•وزارة السياحة واآلثار
•جمعية الفنادق العربية
•ممثل عن سلطة النقد والقطاع المصرفي
•هيئة تشجيع االستثمار الفلسطينية
•تكليف اللجنة المختصة تلك بدراسة الخسائر التي لحقت باألنشطة
السياحية المساندة للقطاع السياحي ،كشركات النقل السياحي ووكالء
السياحة واألدالء السياحيينوالصناعات الحرفية كالخشب والخزف والزجاج،
وذلك من أجل حصر احتياجاتها.
•ربط حزمة المساعدات المقدمة للعاملين والقروض المقدمة
للمستثمرين ببرامج تدريب تُ قدم للعاملين في الفنادق يشمل طرق
التعامل مع البروتوكوالت الصحية وفقاً للسيناريوهات المختلفة( .تم
عمل خطة من قبل وزارة السياحة تحت مسمى “التدريب مقابل األجر”
ُقدرت تكلفته بنحو  2.4مليون دوالر خالل شهرين).
•تنشيط السياحة الداخلية بما ينسجم مع البروتوكوالت الصحية المطلوبة
صحياً ) ،وتضمن للقطاع السياحي عامة القدرة
(في حال تم إقرار ذلك
ّ
على البقاء واالستمرار إلى حين انقضاء فترة الجائحة.
•إيقاف دفع السلفيات للضريبة (الدخل) للقطاع السياحي.
•فحص موضوع مطالبات القيمة المضافة وموضوع دفع الشركات
السياحية لها رغم عدم عملها.
•تنظيم السياحة الداخلية المتعلقة بالشقق والفلل الفندقية التي تشكل
منافسة غير عادلة مع الفنادق المغلقة حالياً .

المدى المتوسط
(خالل  3سنوات)

•استمرار جهود وزارة
السياحة من أجل
إعادة بناء وترويج
السياحة الدينية
الفلسطينية في الدول
المستهدفة.
•بناء خطة وطنية
شاملة من أجل تأهيل
وترويج السياحة
الداخلية.
•تنفيذ عنقود العاصمة
التنموي

المدى الطويل (خالل 5
سنوات)
•في إطار سيناريو يتم
خالله إلغاء اتفاق باريس
االقتصادي استبداله
باتفاق (صيغة تعاقدية)
أكثر استجابة لمتطلبات
التنمية ،يكون من المفيد
الحديث عن خيارات
ومنافذ تسويقية جديدة
ومجدية للمنتجات
الصناعية الفلسطينية.
وللحكومة في هذا الحالة
فرصة كبيرة لعقد تحالفات
واتفاقيات تجارية ثنائية
ومتعددة تساهم في
الدخول إلىأسواق جديدة
أو تعزيز التواجد في
األسواق القائمة.
•تحقيق اختراقات مهمة
على صعيد استعادة
الحقوق الفلسطينية
المتعلقة باألراضي من
شأنه صياغة تدخالت
وتوجهات مهمة على
صعيد االستثمار والتنمية
في المناطق المستعادة
وخصوصاً في منطقة
البحر الميت واألغوار
ومدينة القدس والمناطق
المسماة بمناطق “ج”

الجهة
المسؤولة

•وزارة السياحة
•واآلثار
•وزارة
االقتصاد
الوطني
•هيئة تشجيع
االستثمار
•القطاع
الخاص
•سلطة النقد
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األولوية
الوطنية

ضمان استمرار
قدرتها على
تقديم خدماتها
ومكمل
كرديف
ّ
حيوي ألنشطة
السياحة.

البند
المستهدف

المطاعم
والمقاهي

المحور

السياحة

المدى القصير (خالل سنة)

•تعزيز دور الرقابة الصحية
على المطاعم.

المدى المتوسط (خالل  3المدى الطويل (خالل
 5سنوات)
سنوات)

التدخالت المقترحة

ثانياً  :السياسات القطاعية

•إحالة ملف العمالة المتعطلة إلى صندوق الحماية والتشغيل( .راجع
تدخالت الحماية االجتماعية)
•يمكن القول أن السيناريو المتفائل سيعيد أنشطة المطاعم إلى
مسارها الطبيعي من حيث األرباح والتشغيل ،مع مراعاة أن هناك
تكب ّد أصحابها خسائر كبيرة خالل فترة اإلغالق،
بعض الحاالت التي ّ
سواء بدفع اإليجارات أو بدفع أجور بعض العمال لديهم ،األمر
الذي يتطلب تشكيل لجنة تضم ممثلين عن قطاع المطاعم وعن
الحكومة وعن القطاع المصرفي من أجل تقدير وتحديد المطاعم
والمقاهي المستحقة للقروض الميسرة من صندوق اإلقراض المعد
لهذا الغرض.
•وفقاً للتقديرات المبدئية ،يجب تخصيص مبلغ  750ألف دوالر في
صندوق اإلقراض لصالح منشآت المطاعم والمقاهي المتعثرة
نتيجة فترات اإلغالق الطويلة.
•إعفاء قطاعات الفنادق والمطاعم والنقل السياحيمن كافة الرسوم
الحكومية والبلدية لسنة .2020

الجهة
المسؤولة

•وزارة السياحة
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األولوية
الوطنية

حماية صغار
المزارعين ومنع
خروجهم من
السوق

البند
المستهدف

التدخالت
النقدية
ودعم
مدخالت
اإلنتاج

المحور

الزراعة

المدى القصير (خالل سنة)

•تفعيل دور كل من
صندوق اإلقراض الزراعي
وصندوق درء المخاطر
من خالل إشراك كافة
مؤسسات ومنظمات
ولجان العمل الزراعي في
اإلدارة والتخطيط والتمويل
والصرف.
•مراجعة خطة العنقود
الزراعي وتطويره وفقاً
إلفرازات المرحلة والدروس
المستقاة.

المدى المتوسط (خالل  3المدى الطويل (خالل
 5سنوات)
سنوات)

التدخالت المقترحة

ثانياً  :السياسات القطاعية
•تأمين مبلغ  100ألف شيكل شهرياً من خالل وزارة الزراعة وباقي
الصناديق الواردة في بند اإلغاثة ضمن محور سياسة التشغيل
والسياسة االجتماعية ،وذلك من أجل تعويض صغار المزارعين عن
خسائر تقلبات األسعار وارتفاع كلفة مدخالت اإلنتاج وصعوبات
التسويق ،بحيث تتركز تلك المساعي على القطاعات األكثر تضرراً
وهي:
•مربي الدواجن
•حليب األبقار
•الزراعة الحقلية
•زراعة الخضار
•تفعيل وزيادة التنسيق بين وزارة الزراعة وكافة المؤسسات الشريكة
في القطاع األهلي ،وذلك من أجل توجيه كافة سبل ووسائل
الدعم الحكومي والخارجي إلى الفئات األكثر تضرراً وإلى القطاعات
األكثر احتياجاً لدعم مدخالت اإلنتاج فيها(األعالف ،األسمدة،
المبيدات ،األدوية) التي ارتفع ثمنها بشكل ملموس خالل فترة
الجائحة.
•مراقبة أسعار التمور ووضع أرضية سعرية للحد من قدرة بعض التجار
على استغالل صغار المزارعين.
•تصميم رزنامة زراعية فلسطينية تستند إلى حماية المنتجات الزراعية
الوطنية من خالل منع استيراد تلك المنتجات خالل موسم إنتاجها
وطنياً .
•تفعيل اإلرشاد الزراعي التسويقي من حيث إرشاد المزارعين
إلى ماهية المحاصيل المطلوب زراعتها وتوزيعها بشكل يتجنب
إنتاج كميات فائضة تؤدي إلى حرق أسعارها وخسارة المزارعين
الفلسطينيين.
•إرجاع الرديات الضريبية للمزارعين
•تنفيذ حزمة الحوافز والمشاريع المقرة لمناطق االغوار

الجهة
المسؤولة

•وزارة الزراعة
•وزارة
االقتصاد
الوطني
•الوزارات
الشريكة

152
خطة التعافي لالقتصاد الفلسطيني
في مواجهـة تحديــات جائحــة كورونــا

المحور

الزراعة

البند
المستهدف

األولوية
الوطنية

تعزيز مناعة
القطاع
الزراعي ورفع
التدخالت
القدرة على
التنموية
االنفكاك
اإلستراتيجية
التدريجي
عن دولة
االحتالل

المدى القصير (خالل سنة)

التدخالت المقترحة
المدى المتوسط (خالل  3سنوات)
ثانياً  :السياسات القطاعية

•حصر احتياجات المزارعين (في المناطق
المهمشة والمناطق المصنفة ()Cوالبدو
في مناطق شرقي القدس واألغوار وعرب
الرشايدة والمناطق المحاذية للمستوطنات
أو المهددة بالمصادرة) من مدخالت اإلنتاج
وتقديم الدعم الكافي لهم من أعالف
وأسمدة وبذور ومبيدات وغيرها.
• وضع خطة إستراتيجية قصيرة األجل يتم
من خاللها:
•تحديد المناطق المستهدفة خالل الموسم
القادم من أجل إدخالها في منظومة
الحيازات الزراعية (النباتية والحيوانية) الجديدة.
•تحديد احتياجات تلك المناطق من مدخالت
إنتاج زراعي.
•تخصيص فرق لإلرشاد الزراعي في تلك
المناطق من أجل اإلشراف على خطة اإلنتاج
الموضوعة مسبقاً .
•تحديد نوعية اإلنتاج المطلوب وفقاً
الحتياجات األسواق المحلية والتصديرية
المستهدفة.
•حصر احتياجات المزارعين المتضررين من
مدخالت اإلنتاج.
•توسيع االتفاقيات الثنائية وزيادة منح
المنتجات الزراعية معاملة تفضيلية.
•العمل على تعزيز قدرة مصانع األعالف
الفلسطينية (أكثر من  33مصنع) على رفع طاقتها
اإلنتاجية التي ال تتجاوز  ،40%علما أن الطاقة
اإلنتاجية الكاملة لتلك المصانع تعتبر كافية من
أجل تزويد مزارع الثروة الحيوانية باحتياجاتها من
األعالف.
•تمكين المستورد الفلسطيني من استيراد
مدخالت إنتاج األعالف من الصويا والحبوب
المطلوبة بشكل مباشر دون وسطاء إسرائيليين.
وهنا نقول أن خطة االنفكاك االقتصادي عن
دولة االحتالل في شق الثروة الحيوانية ال يجب أن
تبدأ بمعركة العجول ،بل بمعركة االستيراد المباشر
وبالتالي معركة األعالف.
•تطوير التعاونيات الزراعية التي تجمع صغار مزارعي
التمور ضمن استثمار لتعبئة وتخزين وتسويق
إنتاجهم من التمور وغيرها من المنتجات الزراعية
ذات اإلنتاج الوفير (األعشاب الطبية).
•.تحفيز مشاريع استثمارية استراتيجية في زراعة
وتصنيع األعالف لتلبية احتياج السوق
•
•مراجعة خطة العنقود الزراعي وتطويره وفقاً
إلفرازات المرحلة والدروس المستقاة .وربطه مع
العنقود الصناعي
•منح حوافز للصناعات الزراعية من اجل المساهمة
في استيعاب الفائض من اإلنتاج الزراعي.

المدى الطويل (خالل 5
سنوات)

•ضرورة إعداد مسوحات
وإحصاءات زراعية
ونشرها من قبل كل من
الجهاز المركزي لإلحصاء
الفلسطيني ووزارة الزراعة
على غرار سلسلة الحسابات
الصحية وسلسلة المسوح
االقتصادية ،وذلك من
أجل تمكين الباحثين
واألكاديميين والمختصين
من وضع الخطط والتدخالت
المطلوبة.

الجهة
المسؤولة

•وزارة الزراعة
•وزارة
االقتصاد
الوطني
•هيئة تشجيع
االستثمار
•المؤسسات
والمنظمات
األهلية
والدولية
ذات العالقة
بالشأن
الزراعي.
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األولوية
الوطنية

استمرار تدفق
السلع األساسية
في األسواق
(المواد الغذائية
والزراعية والطبية

البند
المستهدف

األنشطة
التجارية
األقل تضرراً

المحور

التجارة
الداخلية

المدى القصير (خالل سنة)

المدى الطويل
المدى المتوسط (خالل  3سنوات)
(خالل  5سنوات)

التدخالت المقترحة

ثانياً  :السياسات القطاعية

•االستمرار في مراقبة األسعار وضمان توفر مخزونات
إستراتيجية للسلع األساسية.

•تشجيع شراكات بين القطاع العام
والخاص ( )PPPإلنشاء صوامع للقمح
والحبوب ،واألعالف ومستودعات
للمحروقات

الجهة
المسؤولة

•وزارة
االقتصاد
الوطني
•وزارة الصحة
•وزارة الزراعة
•القطاع
الخاص
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المحور

البند
المستهدف

األولوية
الوطنية

األنشطة
األكثر تضرراً
(األلبسة،
ضمان
األحذية،
قدرة تلك
الكوزماتكس ،المنشآت
األجهزة
على
التجارة
مواجهة
الداخلية الكهربائية،
خسائرها
األدوات
والبقاء في
المنزلية،
السوق
الذهب،
األثاث،
السيارات)

المدى القصير (خالل سنة)

التدخالت المقترحة

ثانياً  :السياسات القطاعية

ميسرة) من
•فتح باب التقديم لخطة التعافي االقتصادي (برنامج قروض ّ
قبل المنشآت المتضررة من خالل وزارة االقتصاد الوطني ومديرياتها في
كافة المحافظات.
•تشكيل لجان على مستوى المحافظات برئاسة وزارة االقتصاد الوطني
كال من:
ً
•وزارة المالية
•سلطة النقد الفلسطينية والقطاع المصرفي
•مؤسسات القطاع الخاص ذو العالقة
•تتلخص مهام تلك اللجان بالتالي:
•تقديم تقدير للموقف المالي للمنشأة قبل وخالل الجائحة.
•تقديم تقرير عن الحركات البنكية لكل منشأة خالل السنوات الثالث
الماضية.
•تقديم ملخص عن الملف الضريبي للمنشأة تقدير أعداد المنشآت
المتضررة ضمن معايير محددة من قبل اللجنة.
•تقديم تسهيالت وحوافز للمنشآت لتشجيع انضمامها للقطاع المنظم.
•تخصيص مبلغ يتراوح من ( )5,000$إلى ( )50,000$كقرض ميسرة
لكل منشأة متضررة استوفت الشروط ،بحيث يكون الوسط الحسابي
المرجح للقرض ( ،)20,000$وذلك انسجاما مع غلبة المنشآت الصغيرة
ّ
جدا (تجارة التجزئة) على هيكل أنشطة التجارة الداخلية ،وارتفاع المالءة
المالية لتجار الجملة.
•سيكون المبلغ المطلوب تأمينه لإلقراض من قبل سلطة النقد
والمؤسسات المصرفية لهذا الغرض ( )20مليون دوالر وفق السيناريو
المتفائل ،و( )39مليون دوالر للسيناريو المتوسط (المتوقع) ،و()59
مليون دوالر للمتشائم.
متدن جداً على القطاع المصرفي بسبب
•تُ وفر تلك اآللية هامش مخاطرة
ٍ
خضوع المنشآت المستفيدة لمعايير األداء المالي واإلداري من قبل
اللجنة المكلفة بذلك.
•ربط القدرات المالية المحدودة للحكومة بدفع متأخرات القطاع الخاص
بنتائج عمل اللجنة أعاله ،حيث تكون األولوية بالدفع لصالح المنشآت
والموردين األكثر تضررا.

المدى المتوسط
(خالل  3سنوات)

•وضع خطة إنقاذ
ودعم وإسناد فنية
طارئة للمنشآت التي
تعاني من انخفاض
خبرتها في مجاالت
اإلدارة المالية
للمشروع ،وإدارة
العمليات اإلنتاجية
والمخزون .فنسبة
كبيرة المنشآت
تعثّ رت ولم تتمكن
التكيف أو
من
ّ
الصمود أمام الظرف
الطارئ بسبب سوء
قدرتها على التعامل
مع القضايا المالية
واإلدارية للمشروع.
•البدء بتخصيص
العطاءات الصغيرة
في الحكومة لصالح
صغار الموردين
والمزودين ،بحيث
يتم تصميم هيكل
مالي يربط بين مبلغ
العطاء ،والمشاريع
التي ُيسمح لها
بالتقدم للعطاء
وفقا لمعيار رأس
مال المشروع وعدد
العاملين فيه.

المدى الطويل (خالل 5
سنوات)

•ضرورة استحداث غرفة عمل
كال من وزارة
مشتركة تجمع ً
االقتصاد الوطني القطاع
الخاص وهيئة تشجيع االستثمار
من أجل:
حدث بشكل
•خلق قواعد بيانات تُ ّ
سنوي حول النقص واالحتياجات
التجارية مناطقياً .
•توفير إحصاءات كمية
ونوعية حول فرص االستثمار
ومخاطرها واحتياجاتها التمويلية
واللوجستية على مستوى المدن
والبلدات والمخيمات.
•توفير الدعم الفني للمنشآت
الناشئة والمنشآت المتعثرة.
•الدعم التسويقي من خالل
دمج المنشآت التجارية بالشبكة
العنكبوتية ضمن آليات
واستراتيجيات يتم دراستها من
خالل لجان عمل متخصصة.
•أهمية استمرار عمل اللجنة
المشتركة التي سبق اإلشارة
لها،وذلك من أجل إعطاء إنذارات
مبكرة للمنشآت التجارية ذات
األداء المالي واإلداري المتعثر
من أجل اإلسراع في معالجة
وتصويب أوضاعها ،أو تصفيتها
قبل أت تصبح عبئاً على القطاع.

الجهة
المسؤولة

•وزارة
االقتصاد
الوطني
•القطاع
الخاص
•سلطة
النقد
•هيئة
تشجيع
االستثمار
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 .5الخالصة
ختامــاً  ،يمكــن القــول بــأن الوضــع الفلســطيني المتــأزم والمتأثــر بمجموعــة كبيرة مــن التحديات
والمشــاكل المتشــابكة والمعقــدة ،يســتدعي بــذل جهــود إضافيــة مــن جميــع شــركاء التنميــة.
ويشــكل ذلــك عنصــر تحــد إضافــي لمعــدي هــذه الوثيقــة البحثيــة ،حيــث كانــت فتــرة التكليــف
قصيــرة بالمقارنــة مــع حساســية المهمــة وطبيعــة األهــداف الموضوعــة والتوقعــات الكبيــرة
بشــأنها ،ناهيــك طبعــاً عــن شــح البيانــات التــي تغطــي فتــرة البحــث .رغــم ذلــك ،نجحــت الوثيقــة
إلــى حــد كبيــر فــي تحقيــق الهــدف الرئيــس إلعدادهــا والمتمثــل فــي تشــخيص التداعيــات
االقتصاديــة النتشــار وبــاء كورونــا فــي فلســطين،ومراجعة التدخــات الحكوميــة والجهــات
المحليــة واإلقليميــة والدوليــة المؤثــرة فــي االقتصــاد الفلســطيني .أضــف إلــى ذلــك ،البحــث
فــي السياســات واإلجــراءات االقتصاديــة والماليــة المطلوبــة مــن الحكومــة الفلســطينية
والالعبيــن اآلخريــن لمواجهــة األزمــة بأبعادهــا المختلفــة فــي المــدى القصيــر والمتوســط
والطويــل.

فــي ســياق مراجعتهــا للتدخــات والتدابيــر الحكوميــة المتخــذة خــال الفتــرة الماضيــة،
وتأثيرهــا علــى أداء االقتصــاد الفلســطيني بمختلــف قطاعاتــه وفئاتــه ،ميــزت الوثيقــة بيــن
ـا مهمــا القتراح
ـا) .وشــكَ ل هــذا التمييــز مدخـ ً
التدابيــر الواجبــة (المتــاح منهــا والمســتخدم فعـ ً
تدخــات وتدابيــر تهــدف إلىإنعاشــوتعافي القطاعــات االقتصاديــة فــي المــدى المنظــور
(ســنة علــى األكثــر) بالتركيــز علــى القطاعــات األكثــر تضــرراً مــن الجائحــة ،وتوفيــر متطلبــات
الحمايــة االجتماعيــة للفئــات األكثــر حاجــة تأثــرا باألزمــة الماليــة ،وبالطبــع شــملت التدخــات
المقترحــة ســبل وآليــات للتعامــل مــع التراجــع الكبيــر فــي إيــرادات الحكومــة الناجــم عــن ضعــف
الجبايــة المحليــة واحتجــاز أمــوال المقاصــة وتراجــع المســاعدات الماليــة الخارجية.وتــم اقتــراح
التدخــات المطلوبــة فــي خطــة التعافــي باالســتناد إلــى عــدد مــن الســيناريوهات ،تمثلــت
باســتمرار األزمتيــن الصحيــة والماليــة ،أو انفــراج أحدهمــا ،أو انفــراج كلتــا األزمتيــن.
تمحــورت التدخــات المطلوبــة فــي مســتويين رئيســيين :المســتوى األول ،السياســات الكليــة
(السياســة والتدابيــر الماليــة والسياســية النقديــة المصرفيــة والسياســات التجاريــة وسياســات
التشــغيل والحمايــة االجتماعيــة) .المســتوى الثانــي ،السياســات القطاعيــة (السياســات
الصناعيــة والزراعيــة والسياســات المرتبطــة بقطاعــات الســياحة والتجــارة الداخليــة) .وقــد
أسســت الوثيقــة القتــراح التدخــات المطلوبــة فــي خطــة التعافــي مــن خــال صياغــة إطــار
اســتراتيجي لنمــوذج التنميــة المنشــود .واســتقرت علــى نمــوذج التنميــة بالعناقيــد وفــق
عــدد مــن المرتكــزات والمعاييــر ليشــكل إطــاراً موجهــاً للتدخــات الواجبــة فــي خطــة التعافــي،
بحيــث تــم صياغــة السياســات المقترحــة لتخــدم اإلطــار التنمــوي االســتراتيجي وتســهم فــي
تحقيــق أهدافــه .كمــا تــم توجيــه السياســات المقترحــة فــي إطــار التوجهــات العامــة لتحقيــق
االســتقالل االقتصــادي وفــك تبعيــة االقتصــاد الفلســطيني وارتهانــه لالقتصــاد اإلســرائيلي.
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عمومــاً  ،عــززت الوثيقــة البحثيــة مفهــوم التكامــل فــي التخطيــط بيــن البعديــن اإلغاثــي
ـا
والتنمــوي ،حيــث شــكلت خطــة التعافــي المقترحــة لمعالجــة تداعيــات األزمــة الراهنــة مدخـ ً
ومتطلبــاً أساســياً القتــراح سياســات تنمويــة متوســطة وطويلــة المــدى .بحيــث تخــدم
التدخــات فــي المــدى القصيــر هــدف إنعــاش االقتصــاد مــن جهــة ،ومــن جهــة أخــرى تمهــد
وتتناغــم مــع السياســات والتدخــات المقترحــة فــي المــدى المتوســط والبعيــد والراميــة
لتحقيــق هــدف الرؤيــة اإلســتراتجية باالنفــكاك عــن االقتصــاد اإلســرائيلي عبــر نمــوذج التنميــة
بالعناقيــد .نأمــل أن تشــكل هــذه الوثيقــة مرجعيــة علميــة لصانــع القــرار فــي فلســطين مــن
أجــل صياغــة وتنفيــذ خطــة وطنيــة شــاملة للتعافــي وتحقيــق األهــداف التنمويــة المنشــودة.
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قائمة المراجع
المراجع والمصادر

اشرف سمارة .)2020( .الخسائر والخاسرون جراء أزمة كورونا في االراضي الفلسطينية .رام الله
فلسطين :مرصد السياسات االجتماعية واالقتصادية .
اقتصاد رؤيا .)2020( .السعودية ستقترض  220مليار ريال .رؤيا االقتصادي.

وتوجهات
اقتصاد رؤيا .)2020( .وزير المالية يكشف جملة قرارات
ّ
مستقبلية لمواجهة كوروناhttps://royanews.tv/.
اقتصادية
ّ
ّ
_news/212983?fbclid=IwAR3O2mnyR5rMoiwel8BORmPOtDfeauDdEhgCjazNgBS4
 :zxcZgC55N562fAرؤيا االقتصادي.

االحصاء الفسطيني 2020( .أ) .انخفاض الصادرات والواردات السلعية المرصودة بنسبة  6%و 11%
على التوالي خالل شهر شباط .رام الله :الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني.

االحصاء الفلسطيني 2020( .ب) .حوالي  11مليون دوالر أمريكي خسائر قطاع النقل والمواصالت
المباشرة واألنشطة المتعلقة بالنقل بشكل غير مباشر في الضفة الغربية جراء جائحة كورونا أسبوعياً .
رام الله فلسطينhttp://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_23- :
.6-2020-trans.pdf

االحصاء الفلسطيني 2020( .ت) .ارتفاع مؤشر اسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والمجاري.
http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_23-7-2020-build-ar.
 :pdfالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.

االحصاء الفلسطيني 2020( .ج) .االحصاء الفلسطيني يعلن التنبؤات االقتصادية لعام  2020جراء جائحة
كورونا .رام الله :الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني.

االحصاء الفلسطيني 2020( .د) .مؤشر الرقم القياسي لكميات االنتاج الصناعيhttp://www.pcbs..
 :gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_5-5-2020-IPI-ar.pdfالجهاز المركزي
لالحصاء الفلسطيني.
االمم المتحدة . World Economic Situation and Prospects .)2020( .

البنك الدولي .)2020( .تقرير المراقبة االقتصادية الجديد للبنك الدوليhttp://documents1..
worldbank.org/curated/en/844141590600764047/pdf/Economic-Monitoring-Report :to-the-Ad-Hoc-Liaison-Committee.pdfمجموعة البنك الدولي.
البنك الدولي.Global Economic Prospects: Slow Growth and Policy Challenges“ .)2020( .

الوليد طلحة .)2020( .التداعيات االقتصادية لفيروس كورونا المستجد على الدول العربية .ابو ظبي:
صندوق النقد العربي .
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رائد حلس .)2020( .تأثير فيروس كورونا (كوفيد –  )19على االقتصاد الفلسطيني .رام الله فلسطين:
 :/https://www.prc.psمنظمة التحرير الفلسطينية  -دائرة االبحاث.-

سلطة النقد الفلسطينية 2020( .أ) .االثار االقتصادية المتوقعة الزمة فايروس كورونا على االقتصاد
الفلسطيني خالل العام  ،2020ملخص ورقة موقف ،سلطة النقد الفلسطينية .رام الله فلسطين:
دائرة األبحاث والسياسات النقدية.
سلطة النقد الفلسطينية 2020( .ب) .تقرير حول إجراءات سلطة النقد للتعامل مع حالة الطوارئ
الناجمة عن أزمة فيروس كورونا خالل العام  . ،2020رام الله فلسطين :دائرة األبحاث والسياسات
النقدية.

عبد الكريم ومرار .)2019( .التحوالت االقتصادية االسرائيلية وتأثيرها في سياساتها تجاه الفلسطينيين
والعرب .عمان االردن :مركز الشرق االوسط – .
عبد الكريم ومرار 2020( .أ) .التداعيات االقتصادية النتشار وباء كورونا في فلسطين ،والتدخالت
االقتصادية المتاحة في فترة الوباء . ،رام الله فلسطين :المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات
والدراسات االستراتيجية – مسارات .

عبد الكريم ومرار 2020( .ب) .جهوزية النظام المصرفي الفلسطيني في ظل ازمة كورونا فعالية
اإلجراءات والقدرة على االستمرار . ،رام الله فلسطين :مرصد السياسات االجتماعية واالقتصادية -
مرصد.

كورونا فلسطين .)2020( .فايروس كورونا ( )COVID-19في فلسطين  -احصائيات يومية مبوبة من
وزارة الصحة الفلسطينية./https://www.corona.ps.

مركز ماس للدراسات .)2020( .هل سيفتك فيروس كورونا باالقتصاد العالمي؟  .رام الله :مركز ماس
للدراسات.

معهد ماس .)2020( .نحو استجابة وطنية شاملة للتخفيف من صدمة وباء كورونا على القطاعات
االقتصادية واالجتماعية الرئيسية .رام الله فلسطين :معهد ابحاث السياسات االقتصادية الفلسطينية .

منظمة التعاون االقتصاديOECD Interim Economic Assessment Coronavirus: The .)2020( .
. world economy at risk», March
ياسمين سليم .)2020( .صندوق النقد :رياح معاكسة تدفع اقتصاد الدول العربية لالنكماش  5.7%في
.https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2020/7/14/1831487.2020

