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لميس ف ّراج

مقدمة
ارتباطــا مباش ـ ًرا
يرتبــط الواقــع الفلســطينيّ ف ــي الض ّفــة الغرب ّيــة و ِقطــاع غ ـزّة ،اقتصاديًّــا وسياس ـ ًّيا واجتماع ًّيــا،
ً
المؤطرة ضمن اتّفاق ّية أوســلو ،وملحقها
بالمعطيات والمتغ ّيرات الحاصلة ف ــي إســرائيل ،وذلك بموجب العالقات
َّ
پروتوكــول بار يــس ،وبموجــب العالقــات االقتصاديّــة والتجار يّــة القائمــة أصـ ًـا قبــل تأطيــر العالقــة ضمــن پروتوكــول
جهــات النيوليبرال ّيــة عل ــى الحكومــات ف ــي معظــم دول
بار يــس .ومــع تعاظــم َد ْور األحــزاب اليمين ّيــة ،وســيطرة التو ُّ

حــا ع ـلـى الحكومــات المتعاقبــة ف ــي إســرائيل مــا بعــد العــام
جــع َد ْور األحــزاب اليســار يّة ،كان األثــر واض ً
العالــم ،وترا ُ

 ،1977وكذلــك ع ـلـى النهــج الــذي تب ّنتــه الســلطة الفلســطين ّية منــذ نشــأتها .اتّجهــت الحكومــات ف ــي إســرائيل إل ــى

جــه نحــو الخصخصــة ،وتعظيــم َد ْور القِ طــاع
تب ّنــي نهــج الســوق الحـ ّر ،وإل ــى تب ّنــي سياســات مال ّيــة نيوليبرال ّيــة ،والتو ُّ
جهــات أثرهــا المباشــر عل ــى الواقــع الفلســطينيّ ف ــي الض ّفــة الغرب ّيــة و ِقطــاع غ ـزّة ،وع ـلـى
الخـ ّ
ـاص ،وكان لهــذه التو ّ
الحكومــة الفلســطين ّية ،ســواء أ كان ذاك ف ــي العالقــات السياس ـ ّية أم ف ــي العالقــات االقتصاديّــة.

جهــات النيوليبرال ّيــة ف ــي "إســرائيل"،
ونظ ـ ًرا
ألهم ّيــة هــذا الموضــوع ،تحــاول هــذه الورقــة توضيــح العالقــة بيــن التو ّ
ّ

جهــات الحكومــة الفلســطين ّية ف ــي فتــرة األعــوام  ،2020-1995وأثرهــا ع ـلـى الواقــع
والسياســات المال ّيــة الم َّت َبعــة وتو ّ
االقتصــاديّ االجتماعــيّ للمواطــن الفلســطينيّ ف ــي الض ّفــة الغرب ّيــة .تعتمــد هــذه الورقــة ع ـلـى اســتعراض وتحليــل

األدب ّيــات ذات الصلــة ،التــي ســتحاول توضيــح شــكل العالقــة بيــن دولــة فلســطين ودولــة إســرائيل واإلجابــة عــن
جهــات القادمــة للحكومــة الفلســطين ّية ،وللواقع
األســئلة الســالفة الذ ْكــر ،والتــي ستســهم ف ــي محاولــة فهــم أ كثــر للتو ُّ
االقتصــاديّ االجتماعــيّ للمواطنيــن ف ــي الض ّفــة الغرب ّيــة و ِقطــاع غـزّة.

اإلسرائيلي ()1990-1948
تطور االقتصاد
عامة عن
ُّ
لمحة ّ
ّ
األسلوب األقرب إلـى نظام التعاون ّيات والكيبوتسات،
انتهج االقتصاد اإلسرائيليّ منذ النكبة وإعالن دولة إسرائيل
َ
1
والم ْلك ّية الجماع ّية ،التي كانت فـي معظم أنشطة القِ طاع الزراعيّ ،أي أقرب إلـى نظام الديمقراط ّية االشترا ك ّية،

جهة لدعم
حيث اعتمد على شكل شرا كة بين القِ طاع العا ّم ورأس المال،
والعمال .وكانت موازنات الحكومة مو َّ
ّ

القِ طاع االجتماعيّ والرفاه االجتماعيّ 2،كما عملت الدولة آنذاك علـى االستثمار فـي المشاريع ذات الطابع الضخم
ومشاريع البنْية التحت ّية .نجحت الدولة فـي تحقيق النم ّو االقتصاديّ ،الذي كان مرتكزًا ارتكازًا أساس ًّيا على الموارد

المال ّية ومصادر الدعم التي كانت ُت َض ّ
خ لدولة "إسرائيل" ،سواء أ كان ذلك من الدول الغرب ّية الداعمة إلسرائيل،

أم كان من الجماعات اليهوديّة الصهيون ّية فـي مختلف دول العالم ،ومن خالل الصندوق القوميّ اليهوديّ،
ً
فضل عن االستمرار فـي مصادرة األراضي والسيطرة على الموارد الطبيع ّية فـي فلسطين التاريخ ّية .إضافة إلـى
3

االستقالل ّية التي كانت تتمتّع بها الدولة ،وإحكام السيطرة على االقتصاد .وفـي أواسط السبعين ّيات ،بدأت َمحاور
التغ ُّير فـي نهج االقتصاد اإلسرائيليّ تبرز ،حيث تح ّولت معظم مصادر الدعم إلـى اإلنفاق العسكريّ ودعم اإلنتاج

العسكريّ والمصانع العسكر يّة (وهو ما
احتل أ كثر من  %30من موازنة الدولة) 4،وذلك على حساب الدعم
ّ
مؤسســة الدراســات
ـرائيلي" .لــدى :كميــل ،منصــور( .مح ـ َرر) .كتــاب دليــل إســرائيل العــام  .2011رام هللا:
 .1النقيــب ،فضــل" .)2011( .االقتصــاد اإلسـ
ّ
ّ
الفلســطين ّية .ص .575-525

ـطيني للدراســات اإلســرائيل ّية
 .2ســامة ،عبــد الغنــي .)2019( .النيوليبرال ّيــة ف ــي السياســة اإلســرائيل ّية .قضايــا إســرائيل ّية ،عــدد  .74رام هللا :المركــز الفلسـ
ّ
"مــدار" .ص .49-31
ـطيني
ـي اليهــوديّ :الصــراع ع ـلـى ماضيــه ومســتقبله .قضايــا إســرائيل ّية ،عــدد  .28رام هللا :المركــز الفلسـ
ّ
 .3أبــو راس ،ثابــت .)2017( .الصنــدوق القومـ ّ
للدراســات اإلســرائيل ّية "مــدار" .ص .35-23

 .4النقيب ،فضل .مصدر سابق.
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الفلسطيني
جهات النيوليبرال ّية في إسرائيل وأثرها على الواقع
التو ُّ
ّ

أن معظم المنشآت المملوكة للدولة لم تكن قادرة على مواصلة
لألنشطة االقتصاديّة (من الضروريّ اإلشارة إلـى ّ
اإلنتاج دون الدعم الحكوميّ).

مع بداية السبعين ّيات ،تجلّت السياسات النيوليبرال ّية فـي معظم دول العالم الغربيّ ،إذ ابتدأت الدعوة إلـى تحرير
التجارة العالم ّية ،وإزالة الحواجز الجمرك ّية وأ ُ ّسست ّ
منظمة التجارة العالم ّية .فعلى سبيل المثالَ ،ش َرعت الواليات
المتّحدة فـي اعتماد النهج النيوليبراليّ عام  1976برئاسة جيمي كارتر ،فـي حين بدأت تشيلي عام  1973بتبنّي
السياسات النيوليبرال ّية المدعومة من قِبل الواليات المتّحدة ،فـي أعقاب االنقالب الذي قاده "ﭘينوشيه" المدعوم
5
من المخابرات األمريك ّية ض ّد نظام "أَلِّنْدي".

جهات النيوليبرال ّية فـي الظهور ،من
ومع انتخاب الحكومة اليمين ّية فـي إسرائيل عام  ،1977أخذت مالمح التو ُّ

خالل بيع معظم المنشآت الحكوم ّية ،وتخفـيض اإلنفاق الحكوميّ ،وإلغاء الدعم عن السلع األساس ّية ،ورفع
العام ْين  1985-1977ارتفا ٌع
ضريبة القيمة المضافة (ارتفعت من  %8إلـى  6.)%12رافق الفتر َة الواقعة بين
َ
فـي معدّالت التضخّم (حيث ارتفع معدّل التضخّم من  %30عام  1976إلـى  %170عام  7،1979وتجاوز نسبة
ٌ
وانخفاض
الـ  %400فـي منتصف الثمانين ّيات ،)8وركود ٌ وكساد ٌ فـي االقتصاد ،وزيادة ٌ فـي ال َّد ْين علـى الحكومة،
فـي األجور ،وارتفا ٌع فـي البطالة.

9

وتعود تلك األزمة إلـى عدّة عوامل رئيس ّية تتم ّثل فـي انخفاض الدعم الخارجيّ وتحويله لإلنفاق على اإلنتاج
العسكريّ ،وضعف الحكومة (حكومة الليكود آنذاك) ،إضافة إلـى ارتفاع أسعار النفط .ومع تشكيل حكومة
الوحدة (الليكود والعمل ،عام  ،)1984ابتدأ برنامج اإلصالح االقتصاديّ ،الذي ّ
تحسنًا فـي وضع االقتصاد
حقق
ُّ

بعامة ،وعلى وجه التحديد ما يتعلّق بالتضخّم ،وتخفـيض العجز ،من خالل زيادة الدعم الحكوميّ للمنشآت
ّ
ُ
ُ
الخاص) ،وتحديد سعر العمالت األجنب ّية ،وح ّد التضخّم
االقتصاديّة (سواء فـي ذلك الحكوم ّية والمملوكة للقِ طاع
ّ

سك النقود ،وغيرها من اإلجراءات التي أسهمت فـي السيطرة على العجز والتضخّم.
الماليّ وتحديده ،ومنع
ّ

ويمكن القول إنّه حتّى عام  1985كان القِ طاع العا ّم هو المح ّرك الرئيسيّ للتنمية االقتصاديّة فـي إسرائيل ،حيث

كان التركيز على الصناعات التحويل ّية ،والكيميائ ّية ،والصناعة العسكر يّة .وتشير بعض الدراسات إلـى أنّه فـي فترة

الخاصة ،حيث استند هذا
مؤسسات الهستدروت كفاءة أ كبر من الشركات
العام ْين  1981-1969أظهرت
ما بين
ّ
َ
ّ

التف ّوق إلـى دعم رأس المال ،والصناعات التقن ّية العالية المعتمِ دة على رأس المال.
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الفلسطيني فـي ما قبل أوسلو
االقتصاد
ّ
ُق َب ْيل نكبة عام  ،1948كانت فلسطين تخضع لالنتداب البريطانـيّ ،حيث كان االقتصاد الفلسطينيّ معتمدًا علـى

الزراعة بالدرجة األولـى ،إذ بلغت العمالة فـي القِ طاع الزراعيّ  %59من السك ّان الفلسطين ّيين (بلغت نسبة
ّ
المحليّ اإلجماليّ قبل عام  1967نحو  ،%35وتراجعت نسبة إسهام القِ طاع
إسهام القِ طاع الزراعيّ من الناتج
الغني .مصدر سابق.
 .5سالمة ،عبد
ّ
 .6المصدر السابق.

Grinberg, Lev. (2017). Paving the way to neoliberalism (pp. 29-46). In Asa, Maron & Michael, Shalev (Eds.). Neoliberalism as
a state project. New York: Oxford University Press.

الغني .مصدر سابق.
 .8سالمة ،عبد
ّ
Krampf, Arie. (2018). Israel’s neoliberal turn and its national security paradigm. Polish Political Science Yearbook, vol.
47(2). Pp. 227–241.

7.

9.

10. Maman, Daniel. (2017). Big business and the state in the neoliberal era (pp. 46-60). In Asa, Maron & Michael, Shalev (Eds.).
Neoliberalism as a state project. New York: Oxford University Press.
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الزراعيّ حتّى بلغت  %3عام  11.)2017أس َه َم االنتداب البريطانيّ فـي تعزيز هجرة اليهود ،وتعزيز استمالك
اإلسرائيل ّيين لألراضي ،من خالل القوانين البريطان ّية المتعدّدة (قانون انتقال األراضي لسنة 1920؛ قانون نزع
الم ْلك ّية عام 1926؛ قانون األراضي الموات -وغيرها من القوانين) 12،وفرض الضرائب المرتفعة 13التي أثقلت

ّ
ّ
والفلحين الصغار ،والمستأجرين،
الملكين الكبار (اإلقطاع ّيين)،
ووسعت الفجوة بين
كاهل الفالح الفلسطينيّ،
ّ

جهة للبيع ،والنم ّو السريع لالستيطان
وأسهمت فـي تسليع األرض ،وزيادة اإلنتاج من المحاصيل النقديّة المو َّ
اليهوديّ الرأسماليّ ،والبرجواز يّة اليهوديّة ،وهو ما أسهم فـي خلق مرحلة ضباب ّية المعالم بانتقال ما بين اقتصاد
يضم قلّة من البرجواز يّين الفلسطين ّيين ،وتفاقم الصراع بين ّ
الفلحين الفقراء
ّ
زراعيّ إلـى اقتصاد رأسماليّ يهوديّ

جار
واإلقطاع ّيين الكبار ،إضافة إلـى الصراع القوميّ بين العرب واليهود ،والصراع بين اإلقطاع ّيين العرب والت ّ
14
البرجواز يّين العرب المستفـيدين من االستيطان اليهودي ،والتي أدّت إلـى تفجير ثورة عام .1936

ً
خاضعا لالقتصاد اإلسرائيليّ ،من حيث النظام الضريبيّ،
الحقا لنكبة عام  ،1948كان االقتصاد الفلسطينيّ اقتصادًا
ً
التجاريّ ،والنقديّ والماليّ ،إضافة إلـى العمالة الفلسطين ّية داخل المنشآت اإلسرائيل ّية (التي كانت قائمة قبل عام
وتعمقت التبع ّية ،حيث حدّت
النكبة) .ومع احتالل عام  ،1967تفاقمت التشويهات فـي االقتصاد الفلسطينيّ،
ّ
األوامر العسكر يّة اإلسرائيل ّية من النشاط المصرفـيّ والتجاريّ ،وارتفعت وتيرة مصادرة األراضي ،وارتفعت نسبة

وبخاصة فـي قِطاعات اإلنشاءات ،حتّى بلغت نسبة العمل الفلسطينيّ فـي إسرائيل
العمل فـي السوق اإلسرائيل ّية،
ّ
أن الواردات والصادرات الفلسطين ّية
ُق َب ْيل االنتفاضة األولى (عام  %40 )1987من ق ّوة العمل الفلسطين ّية 15،كما ّ

من إسرائيل وإليها شك ّلت نحو  %80من إجماليّ الواردات والصادرات .كذلك حدّدت األوامر العسكر يّة عالقات

االستيراد والتصدير ،واستخدمتها فـي ما يخدم مصلحتها .فعلـى سبيل المثالُ ،سمح بالتصدير إلـى األردن ،مقابل

الحصول على العملة األردن ّية لوضعها فـي الحسابات اإلسرائيل ّية للحفاظ على وجود عملة صعبة.
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الفلسطيني:
اإلسرائيلي وأثره المباشر على االقتصاد
االقتصاد
ّ
ّ
مؤسسات السلطة
اتّفاق ّية أوسلو وپروتوكول باريس ونشوء
ّ

مــع بدا يــة التســعين ّياتُ ،عقِ ــد مؤتمــر مدر يــد للســام عــام  ،1991وتبعــه توقيــع اتّفاق ّيــة أوســلو عــام ،1993
مؤسســات الســلطة الفلســطين ّية ،حيــث انتهجــت الســلطة مبــادئ االقتصــاد
وپروتوكــول بار يــس عــام  ،1994وإنشــاء
ّ

أن نهــج الســوق الح ـ ّر هــو المبــدأ األســاس ف ــي تأســيس الســلطة الفلســطين ّية،
الح ـ ّر 17،للتأكيــد للمجتمــع الدول ــيّ ّ
أن مبــدأ الســوق الح ـ ّر هــو أحــد التجلّيــات المنبثقــة عــن
وف ــي اعتمادهــا عل ــى المســاعدات الدول ّيــة 18.جديــر بالذكــر ّ

ﭘروتوكــول بار يــس ،الــذي اعتمــد ع ـلـى نظــام االتّحــاد الجمركــيّ مــا بيــن االقتصــاد الفلســطينيّ واإلســرائيليّ ،وهــو مــا
يعنــي غيــاب الحــدود االقتصاديّــة بيــن الطر َف ْيــن وح ّر يّــة حركــة البضائــع والعمــال ،وااللتــزام بسياســة تجار يّــة واحــدة
11. Kurzom, George. (2018). The Palestinian agricultural sector and the grand breakdown. Afaq magazine, 101. MAAN
Development Center. Retrieved in April 20, 2020.
محمــد .)1985( .القوانيــن البريطان ّيــة واســتمالك الصهيون ّييــن ف ــي فلســطين  .1930-1920مج ّلــة شــؤون فلســطين ّية ،عــدد  .149-148مركــز
 .12ســليمان،
ّ
األبحــاث ف ــي ّ
منظمــة التحريــر الفلســطين ّية .ص .75-55
 .13على سبيل المثال ،ارتفعت ضريبة الجمرك على السكّر من  %11عام  1922إلـى  %100عام  ،1935كما ارتفعت على البنزين من  %11عام 1922
غسان .)1972( .ثورة  1939-1936خلفـ ّيات وتفاصيل وتحليل .دار العلم والمعرفة.
إلـى  %208عام  .1935المصدر :كنفانيّ ،
غسان .)1972( .ثورة  1939-1936خلفـ ّيات وتفاصيل وتحليل .دار العلم والمعرفة.
 .14كنفانيّ ،

 .15الشيقاقي ،إبراهيم .)2020( .فلسطين :االقتصاد المقاوم واالقتصاد المهادن .الخندق ،العدد الرابع .مستقاة بتاريخ ()2020/6/20

 .16المصدر السابق.

 .17دعنا ،طارق 14 ،2014( .كانون الثاني) .الرأسمال ّية الفلسطين ّية المتمادية .الشبكة :شبكة السياسات الفلسطين ّية .مستقاة بتاريخ ()2020/3/30

 .18الترتير ،عالء 27 ،2019( .نيسان) .النيوليبرال ّية بنكهتها الفلسطين ّية .الشبكة :شبكة السياسات الفلسطين ّية .مستقاة بتاريخ ()2020/4/15

5

الفلسطيني
جهات النيوليبرال ّية في إسرائيل وأثرها على الواقع
التو ُّ
ّ

انعكاســا مباشـ ًرا ع ـلـى االقتصــاد
تجــاه األطــراف األخــرى مــع بعــض االســتثناءات 19.تنعكــس آثــار پروتوكــول بار يــس
ً

الفلســطينيّ مــن خــال مــا ي ـلـي :التحكّــم بالضرائــب ،وربطهــا ب ِنســب الضرائــب اإلســرائيل ّية مــع هوامــش بســيطة،
وفــرض عالقــات تجار يّــة غيــر متســاوية ترغــم الفلســطين ّيين ع ـلـى نحـ ٍو غيــر مباشــر ع ـلـى االســتيراد مــن خــال الــوكالء

اإلســرائيل ّيين 20،لالســتفادة مــن الكوتــا الممنوحــة لإلســرائيليّ ،وق ـ ّوة االقتصــاد اإلســرائيليّ وعالقاتــه مــع الــدول،
باإلضافــة إل ــى غيــاب الســيطرة الفلســطين ّية ع ـلـى المعابــر والحــدود.
الخاص ،من
جهات النيوليبرال ّية ف ــي البروز حيث َش َرعت السلطة ف ــي العمل على دعم القِ طاع
ّ
أخذت مالمح التو ّ

ـن القوانيــن والتشــريعات ،كقانــون تشــجيع االســتثمار ،ومنــح لالحتــكارات ،وتعز يــز لالســتيراد ،بغيــة تعظيــم
خــال َسـ ّ

ضيّ ف ــي النم ـ ّو االقتصــاديّ .مــن األمثلــة البــارزة ع ـلـى دعــم االحتــكارات شــركة االتّصــاالت
اإليــرادات الضريب ّيــة ،وال ـ ُـم ِ
ترخيصــا لمـدّة 20
التــي أ ُ ّسســت عــام  1995والتابعــة لشــركة باديكــو التــي يرأســها صبيــح المصــري ،والتــي ُم ِنحــت
ً
وثمــة مثــال آخــر ينعكــس ف ــي مــا أفــرزه قانــون الــوكاالت لعــام
عامــا ،وف ــي عــام ُ 2016
ً
جـدّدت رخصتهــا مـ ّرة أخــرىّ .
ّ
 1996الــذي تطلــب أن يكــون هنــاك وكيــل حصــريّ واحــد لالســتيراد مــن الشــركات العالم ّيــة ،األمــر الــذي عـزّز مــن
قــدرة كبــار المســتثمرين ع ـلـى االحتــكار ،وأدّى إل ــى إدخــال البضائــع المســتو َردة إل ــى الســوق الفلســطينيّ ،مــع العلــم
21
ممــا أثّــر ســل ًبا ع ـلـى المن َتجــات المحلّ ّيــة وقدرتهــا ع ـلـى المنافســة.
ّ
أن العديــد منهــا يجــري إنتاجــه محلّ ًّيــاّ ،

ّ
المؤشــرات االقتصاديّــة (ارتفــع
العام ْيــن  2000-1993بالمالمــح التاليــة :ارتفعــت
اتّســمت الفتــرة الواقعــة بيــن
َ
جــه نحــو القِ طاعــات
ّـ
المحلـيّ اإلجما ـلـيّ بأكثــر مــن  22،)%42وتغ ّيــرت تركيبــة الناتــج
ّـ
الناتــج
المحلـيّ اإلجما ـلـيّ بحيــث تو َّ
أن القِ طاعــات اإلنتاج ّيــة ُتولِّــد
الخدمات ّيــة واإلنشــاءات ع ـلـى حســاب قِطاعــات اإلنتــاج والصناعــة والزراعــة ،مــع العلــم ّ

جــه ف ــي األنشــطة االقتصاديّــة إل ــى تغييــر ف ــي
النم ـ َّو الطويــل األجــل لالقتصــاد 23،وبالتا ـلـي أفضــى التغييــر ف ــي التو ُّ
مؤسســات
جهــت ف ــي غالبهــا لدعــم بنــاء
ـت هــذه المرحل ـ َة المسـ
ســوق العمــل ،كمــا رافقـ ْ
ُ
ـاعدات الخارج ّيــة التــي ُو ّ
ّ
الســلطة ،وتطويــر الب ْنيــة التحت ّيــة.

النيوليبرالية والخصخصة فـي إسرائيل
ّ
مــع بدا يــة التســعين ّيات ،أصبحــت مظاهــر النيوليبرال ّيــة جل ّيــة ،واتّســمت بالخصخصــة ،وتقليــص حجــم القِ طــاع العــا ّم،
جعة لالســتثمار والجاذبــة لالســتثمار الخارجــيّ ،وسياســة االنفتــاح
واتّبــاع الحكومــة السياسـ ِ
ـات االقتصاديّ ـ َة المش ـ ِّ
ع ـلـى األســواق العالم ّيــة .فقــد اتّســمت مرحلــة التســعين ّيات بتوثيــق العالقــات بيــن العديــد مــن الــدول ،ومنهــا الــدول

جهة لدعم
العرب ّيــة التــي كانــت قبــل ذلــك تنتهــج نهــج مقاطعــة إســرائيل .أصبحــت مشــاركة الدولة أ كثــر انتقائ ّية ومو َّ

جهــة للتصديــر وتعز يــز البحــث والتطويــر .فع ـلـى ســبيل المثــال ،دعمــت الحكومــة ِقطــاع التقن ّيــات
القِ طاعــات المو ّ
دعمــا مباش ـ ًرا وغيــر مباشــر ،مــن خــال اإلعفــاءات الضريب ّيــة الكبيــرة والم َنــح االســتثمار يّة
العاليــة ()High-tech
ً
24
المحلـيّ اإلجما ـلـيّ إل ــى  %5.5ف ــي الفتــرة الواقعــة بيــن
ّـ
للشــركات المحلّ ّيــة واألجنب ّيــة ،كمــا ارتفــع معـدّل نمـ ّو الناتــج

ـي .رام هللا :معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديّــة
 .19الشــعيبي ،هالــة .)2013( .ورقــة عمــل :بروتوكــول باريــس االقتصـ
ّ
ـادي :مراجعــة الواقــع التطبيقـ ّ
ـطيني (مــاس).
الفلسـ
ّ

مؤسسة روزا لوكسومبرغ .ص .143-61
 .20نخلة ،خليل .)2011( .فلسطين وطن للبيع( ،ترجمه من اإلنـچليزيّة :عباب مراد) .البيرة:
ّ

21. Bouillon, Markus. (2004). The failure of big business: On the socio-economic reality of the Middle East peace process.
Mediterranean Politics, 9(1). Pp. 1-28.
ـي لجلســة طاولــة مســتديرة ( .)9رام هللا :معهــد أبحــاث السياســات
 .22االقتصــاد الفلسـ
ـطيني بعــد ً 20
عامــا مــن اتّفاق ّيــة أوســلو ،2013( .أيلــول) .تقريــر نها ـئ ّ
ّ

ـطيني (مــاس) .مســتقاة بتاريــخ ()2020/4/20
االقتصاديّــة الفلسـ
ّ
تموز) .فتح سوق العمل للمرأة الفلسطين ّية .الشبكة :شبكة السياسات الفلسطين ّية .مستقاة بتاريخ ()20/4/2020
 .23البطمة ،ساميةّ 22 ،2015( .
24. Maman, Daniel. Ibid.

6

لميس ف ّراج

العاميــن  ،1999-1990بعــد أن كان  %3.3ف ــي الفتــرة  25.1989-1980وف ــي النصــف األ ّول مــن التســعين ّيات،
ممــا
أعيــدت هيكل ـ ُة ســوق العمــل الناتج ـ ُة عــن الهجــرة المتزا يــدة إل ــى إســرائيل ،بعــد انهيــار االتّحــاد الســوڤييتيّّ ،

ـل مــن أجــر العامــل اإلســرائيليّ 26.ف ــي المقابــل ،اتّســمت فتــرة التســعين ّيات بنمـ ّو
يعنــي وجــود عمالــة أ كثــر بأجــر أقـ ّ
المحلـيّ اإلجما ـلـيّ ،وتزا يــد متســارع ف ــي ترا كــم رأس المــال البشــريّ والمــادّيّ،
ّـ
مســتم ّر وبمعـدّالت عاليــة ف ــي الناتــج
جعة لالســتثمار.
وخلــق البيئــة المشـ ِّ

27

عــاوة ع ـلـى هــذاُ ،ع ـزِّز النهــج النيوليبرا ـلـيّ مــن خــال خصخصــة الشــركات وتقليــص َد ْور الحكومــة ،بحيــث أصبحــت

الشــركات ومجموعــات األعمــال التــي كانــت مــن ِقبــل الدولــة أو الهســتدروت ،أصبحــت مملوكــة بالكامــل مــن ِقبــل
ـاص ،وانخفضــت م ْلك ّيــة الدولــة للشــركات اإلســرائيل ّية مــن  %27عــام  1985إل ــى  %6عــام .1995
القِ طــاع الخـ ّ

فع ـلـى ســبيل المثــال ،ح ّتــى أواخــر الثمانين ّيــات ،كانــت هنــاك عـدّة مجموعــات تجار يّــة احتلّــت مناصــب محور يّــة ف ــي

ّ
للمنظمــة الصهيون ّيــة العالم ّيــة؛
االقتصــاد (هپوعليــم وكــور مملوكــة مــن الهســتدروت؛ مجموعــة لِئومــي مملوكــة

مجموعــة الكيماويّــات اإلســرائيل ّية المســيطرة ع ـلـى معظــم المــوارد المعدن ّيــة اإلســرائيل ّية مملوكــة للدولــة)،
ـت 17
ـاص ف ــي منتصــف التســعين ّيات 28،وخــال فتــرة حكومــة رابيــن الثانيــة بيعـ ْ
أصبحــت مملوكــة للقِ طــاع الخـ ّ
ت خصخصــة جــزء مــن الشــركات الحكوم ّيــة ،مــن بينهــا شــركة الطيــران
ج ـ َر ْ
شــركة حكوم ّيــة 29،وخــال العــام َ 2000

صيــم" للمالحــة البحر يّــة ،ومصاف ــي تكر يــر النفــط (ف ــي حيفــا).
"إل_عــال" ،وشــركة االتّصــاالت "بيــزك" ،وشــركة " ْت ِ

30

إن %80
كذلــك أصبحــت معظــم الشــركات
الخاصــة ف ــي إســرائيل مملوكــة لمجموعــة صغيــرة مــن المالكيــن؛ حيــث ّ
ّ

مــن الشــركات تتبــع لســبع شــركات (أي الشــركات األ ّم).

31

االقتصادية بعد عام 2000
السمات
ّ
ِّ
اندلعــت االنتفاضــة الثانيــة ف ــي نهايــة العــام  ،2000لتع ّبــر عــن حالــة مــن الرفــض والتمـ ّرد ،وضــرب بالحائــط لجميــع
االتّفاق ّيــات مــع إســرائيل ،ومشــاركة لبعــض ق ـ ّوات األمــن الفلســطين ّية ف ــي االنتفاضــة ،ومــا لبثــت إســرائيل أن

واجهتهــا بش ـتّى الطــرق ،الما ّديّــة والبشــر يّة ،وتدميــر للب ْنيــة التحت ّيــة لألجهــزة األمن ّيــة الفلســطين ّية 32،وبالتضييقــات

قاصة ،وهــو مــا ّ
يوضــح تحكُّــم إســرائيل باألمــوال
الص ُعــد ،ومــن ضمنهــا وقــف تحويــات ال ـ ُـم ّ
االقتصاديّــة ع ـلـى مختلــف ُّ
الفلسطين ّية تبعا للعالقات والتطورات السياس ّية .وفـي تلك المرحلة استنجدت السلطة الفلسطين ّية بالمانحين،

وشــرعت ف ــي االلتــزام بمعاييــر وشــروط المانحيــن ،ســواء كانــت سياسـ ّية ،أم كانــت ف ــي إصــاح القِ طــاع العــا ّم ،أم ف ــي

إعــادة بنــاء أجهــزة األمــن الفلســطين ّية ،ور بــط أجهــزة األمــن الفلســطين ّية بمصالــح األمــن اإلســرائيليّ واألمريكــيّ،
وخــال العــام  2005أُجر ِيَــت االنتخابــات التشــريع ّية الثانيــة التــي جــاءت بنتائــج لــم تنســجم مــع المصالــح السياسـ ّية
33

الدول ّيــة (فــوز حكومــة "حمــاس") .تــا فــو َز حركــة حمــاس فـ ُ
ـرض سلســلة مــن العقوبــات ،إذ جــرى تعطيــل تحويــل

 .25النقيب ،فضل .مصدر سابق.
 .27النقيب ،فضل .مصدر سابق.

26. Grinberg, Lev. Ibid.
28. Maman, Daniel. Ibid.

عبدالغني .مصدر سابق.
 .29سالمة،
ّ
الفلسطيني للدراسات اإلسرائيل ّية (مدار) .مستقاة بتاريخ ()2020/4/1
العامة فـي إسرائيل ،2008( .أيلول) .رام هللا :المركز
 .30خصخصة الخدمات
ّ
ّ

31. Maman, Daniel. Ibid.

أمنُ َمن؟ الشبكة :شبكة السياسات الفلسطين ّية .مستقاة بتاريخ ()2020/4/1
 .32الترتير ،عالء 16 ،2017( .أ يّار) .األجهزة األمن ّية للسلطة الفلسطين ّيةْ :

 .33المرجع السابق.
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الفلسطيني
جهات النيوليبرال ّية في إسرائيل وأثرها على الواقع
التو ُّ
ّ

العام ْيــن  2007-2006احتجــزت إســرائيل مــا يقــارب  4.8مليــار شــيكل،
قاصــة؛ فخــال فتــرة
للم ّ
َ
إســرائيل ُ
خطــة التنميــة
وأُو ِقفــت الم َنــح والمســاعدات الدول ّيــة .وبعــد تولّ ــي ســام فـ ـ ّياض رئاســة الــوزراء ،جــرى إطــاق ّ

34

تضمنــت اإلصالحــات المال ّيــة (تقليــص حجــم فاتــورة الراوتــب؛ إصــاح إدارة
الفلســطين ّية  ،2010-2008التــي
ّ
الضرائــب ،)...ودفــع عجلــة االقتصــاد ،وتشــجيع االســتثمارات .كذلــك ُعقِ ــد مؤتمــر االســتثمار الفلســطينيّ الــذي
شــاركت ف ــيه مجموعــة مــن المســتثمرين الفلســطين ّيين واإلســرائيل ّيين ،والــذي أنتــج مدينــة "روا ـبـي"( 35حيــث

جــرى التعاقــد إلنشــائها مــع مــا يز يــد ع ـلـى  10شــركات إســرائيل ّية لتور يــد المســتلزمات) 36،والمناطــق الصناع ّيــة
ـح امتيــازًا لبنــك فلســطين.
وم َنـ َ
المشــتركةَ ،

37

أمــا ف ــي إســرائيل ،فقــد كان النــدالع االنتفاضــة بالِـ ُـغ األثــر ع ـلـى االقتصــاد اإلســرائيليّ ،إذ كان أثــره أ كبــر مــن األزمــة
ّ
المحلـيّ اإلجما ـلـيّ ،عــام  %8.7 ،2000وانخفــض
ّـ
المال ّيــة العالم ّيــة عــام  ،2008فقــد بلــغ معـدّل النمـ ّو ف ــي الناتــج

38
يتحســن تدريج ًّيــا ،حيــث
ّ
إل ــى  %0.9عــام  .2002ومــع بدا يــة عــام  ،2003أخــذ وضــع إســرائيل االقتصــاديّ
أن السياســات النيوليبرال ّيــة التــي
انخفضــت معـدّالت البطالــة ،وارتفــع النمـ ّو ف ــي الناتــج المحلّ ــيّ اإلجمال ــيّ .بَ ْيـ َد ّ
عمقــت الفجــوة بيــن
نجحــت ف ــي تحقيــق النم ـ ّو االقتصــاديّ ،وع ـلـى نح ـ ٍو نســبيّ ف ــي خفــض مع ـدّالت البطالــةّ ،

الشــرائح المجتمع ّيــة ،إذ بلــغ معـدّل الدخــل الشــهريّ للفئــة األغنــى (التــي تشـك ّل  %1مــن المجتمــع)  139ألــف
ً
َ
شــيكل ،أي مــا يعــادل 26
يتقاضـ ْون الحـ ّد األد ـنـى لألجــور
ضعفــا مــن الراتــب األد ـنـى 39،ف ــي حيــن بلغــت نســبة الذيــن

ِّســب بيــن الــدول المتطـ ّورة األعضــاء ف ــي ّ
منظمــة التعــاون والتنميــة للــدول
ومــا دونــه  ،%33.6وهــي مــن أع ـلـى الن َ
إن ُمعامِ ــل جينــي 41ف ــي العــام  ،)Gini coefficient( 2016ال ـ ُـمعامِ ل الــذي يعكــس عدالــة
المتط ـ ّورة 40.كذلــك ّ

التوز يــع ف ــي الدخــل ،بلــغ  ،0.39بينمــا بلــغ ف ــي النرو يــج ف ــي العــام ذاتــه  42،0.28إضافــة إل ــى ازديــاد ح ـدّة الفقــر،

حيــث وصلــت نســبة الفقــر 43عــام  2019إل ــى  44.%21وأدّت السياســات النيوليبرال ّيــة إل ــى تخف ــيض اإلنفــاق

المخصصــات االجتماع ّيــة ف ــي العــام 2002
الحكومــيّ ع ـلـى القِ طــاع االجتماعــيّ .فع ـلـى ســبيل المثــال ،اســتطاعت
ّ

أمــا ف ــي العــام  ،2018فانخفضــت النســبة إل ــى
إخـ َ
ـراج مــا ن ِْســبته  %31.5مــن العائــات الفقيــرة مــن دائــرة الفقــر؛ ّ
المخصصــات الفع ـلـيّ ،وغيرهــا مــن اآلفــات التــي تفاقمــت ودفعــت إل ــى
ممــا يشــير إل ــى تراجــع حجــم
ّ
ّ 45،%23.4
انــدالع االحتجاجــات والمظاهــرات عــام .2011

ـي للســلطة الوطن ّيــة الفلســطين ّية ،سلســلة تقاريــر ( .)16رام هللا:
 .34أبــو ديّــة ،أحمــد .)2008( .اإليــرادات والنفقــات خــال َ
عامـ ْ
ـي  .2007-2006األداء الما ـل ّ
االئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة  -أمــان.
 .35نخلة ،خليل .مصدر سابق.
 .36دعنا ،طارق .مصدر سابق.

 .37نخلة ،خليل .مصدر سابق.

 .38النقيب ،فضل .مصدر سابق.

 .39الفجــوات االجتماع ّيــة ف ــي إســرائيل آخــذة باالتّســاع :المداخيــل تــزداد لــدى األغنيــاء والميســورين فقــط 25 ،2020( .شــباط) .ملحــق المشــهد ،العــدد .443
ـطيني للدراســات اإلســرائيل ّية (مدار) .مســتقاة بتاريخ (.)2020/4/28
رام هللا :المركز الفلسـ
ّ
 .40المصدر السابق.

المعامِ ل
أهم المقاييس لقياس عدالة توزيع الدخل فـي أيّ اقتصاد ،وهي األداة األكثر
ً
شيوعا فـي هذا المجال .وتنحصر قيمة هذا ُ
ُ .41معامِ ل جيني هو أحد ّ
بين الصفر والواحد ،بحيث كلّما اقتربت قيمة المعامل من الصفر كان توزيع الدخل بين أفراد المجتمع أ كثر عدالة ،والعكس صحيح (عبد الكريم ،نصر.
( .)2018فجوة الرواتب فـي الوظيفة العموم ّية ،الواقع واإلجراءات المقترحة لردمها .ائتالف أمان).

42. GINI index (World Bank estimate). https://bit.ly/31yJIoY
ً
ً
شيكل ،ومن ثالثة
خط الفقر بات 5,750
خط الفقر بالنسبة للفرد الواحد بات 3,593
أما بالنسبة لعائلة من شخصين فإنّ ّ
 .43حسب تقرير الفقرّ ،
شيكلّ ،
ً
ً
ً
ً
شيكل ،ومن سبعة
شيكل ،ومن ستّة أشخاص12,218 :
شيكل ،ومن خمسة أشخاص10,780 :
شيكل ،ومن أربعة أشخاص9,199 :
أشخاص7,618 :
ً
ً
ً
شيكل (ملحق المشهد .443 ،مصدر سابق).
شيكل ،ومن تسعة أشخاص16,099 :
شيكل ،ومن ثمانية أشخاص14,949 :
أشخاص13,655 :

ـي .رام هللا:
 .44جرايســي ،برهــوم 21 ،2020( .كانــون الثا ـنـي) .اســتقرار ف ــي نســبة الفقــر  %21.2واســتمرار
ُّ
تعمقــه لــدى العــرب .ملحــق المشــهد السياسـ ّ
ـطيني للدراســات اإلســرائيل ّية (مــدار) .مســتقاة بتاريــخ ()2010/4/28
المركــز الفلسـ
ّ
 .45المصدر السابق.
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لميس ف ّراج

الفلسطيني
النيوليبرالية فـي إسرائيل وأثرها على الواقع
التوجهات
ّ
ّ
ّ
شـك ّل پروتوكــول بار يــس اإلطــا َر الناظــم لعالقــة الســلطة الفلســطين ّية بإســرائيل ،وحـدّد الخطــوط العريضــة لشــكل

تلك العالقة ،والتي جاءت تحت ذريعة الســام االقتصاديّ ،وتحســين مســتوى معيشــة الفلســطين ّيين ،للتســهيل

عليهــم تقديــم التنــازالت السياس ـ ّية 46.رســم ﭘروتوكــول بار يــس السياســات المال ّيــة التــي مــن المفت ـ َرض اتّباعهــا
تمامــا مــع تطلُّعــات المجتمــع الدول ــيّ والمانحيــن ،حيــث
مــن ِقبــل الســلطة الفلســطين ّية ،والتــي جــاءت منســجمة
ً
ـات النيوليبرال ّي ـ َة ،والتــي جــاءت ف ــي مختلــف المناحــي ،وعملــت ع ـلـى فتــح األســواق ،وتشــجيع
انتهجــت السياسـ ِ

مؤسســات الســلطة ،وتعز يــز ِقطــاع
االســتيراد ،وخلــق البيئــة الجاذبــة لالســتثمارات ،وتعز يــز اإلنفــاق ع ـلـى تشــكيل
ّ

(تبعــا ألهــواء المانحيــن وإســرائيل).
األمــن
ً

كذلــك ع ـزّز ﭘروتوكــول بار يــس تبع ّيــة االقتصــاد الفلســطينيّ لالقتصــاد اإلســرائيليّ ،مــن خــال التحكّــم بالســلع
وكم ّياتهــا ،وبلــد المنشــأ ،إل ــى التحكُّــم بالنظــام الضريبــيّ ،وع ـلـى وجــه التحديــد ف ــي مــا يتعلّــق
المســتو َردة وأنواعهــا
ّ

بالجمــارك وضريبــة القيمــة المضافــة .فع ـلـى ســبيل المثــال ،أ كثــر مــن  %85مــن الضرائــب هــي ضرائــب غيــر
مباشــرة 47ويدفعهــا ع ـلـى حـ ّد ســواء الفقــرا ُء واألغنيــاء (ضريبــة القيمــة المضافــة؛ الجمــارك؛ ضريبــة المحروقــات)،

أن ﭘروتوكــول بار يــس ســمح بفــارق  %2بيــن ضريبــة القيمــة المضافــة ف ــي إســرائيل وفلســطين،
مــع العلــم ّ

أن المواطــن الفلســطينيّ ف ــي فلســطين يدفــع تقري ًبــا -بشــكل أو بآخــر -األســعار ذاتهــا التــي ف ــي
ممــا يعنــي ّ
ّ
المحلـيّ اإلجما ـلـيّ الفلســطينيّ،
ّـ
المحلـيّ اإلجما ـلـيّ إلســرائيل أضعــاف الناتــج
ّـ
أن الناتــج
إســرائيل مــع التأكيــد ع ـلـى ّ

أن ﭘروتوكــول بار يــس يتحكّــم باإلنتــاج الفلســطينيّ ومــا يســمح بإنتاجــه ،ومــا يســمح بإدخالــه ،إضافــة إل ــى
كمــا ّ
تبعــا للحالــة السياسـ ّية وغيرهــا مــن التفاصيــل التــي ك ّبلــت
قاصة ،وتقلّــد مفاتيحهــا وتحويلهــا ً
التحكّــم بأمــوال ال ـ ُـم ّ
االقتصــاد الفلســطينيّ.

أســهمت تلــك العوامــل والسياســات المنت َهجــة مــن ِقبــل الحكومــات الفلســطين ّية المتعاقبــة ف ــي خلــق اقتصــاد
خدما ـتـيّ يبــدو جل ًّيــا مــن خــال إســهام األنشــطة االقتصاديّــة ف ــي الناتــج المحلّ ــيّ اإلجما ـلـيّ حيــث ُتش ـك ّل األنشــطة

أن األنشــطة
ّـ
الخدمات ّيــة نح ـ َو  %60مــن الناتــج
المحلـيّ اإلجما ـلـيّ ف ــي الض ّفــة الغرب ّيــة و ِقطــاع غ ـزّة ،ف ــي حيــن ّ
الزراع ّيــة والحراجــة وتربيــة المواشــي وصيــد األســماك تشـك ّل  %6فقــط ،بينمــا تشـك ّل أنشــطة التعديــن والمحاجــر
والصناعــة وإمــدادات الميــاه والكهر بــاء  %13مــن الناتــج المحلّ ــيّ اإلجما ـلـيّ؛ 48وهــو مــا أضعــف ِقطــاع اإلنتــاج،

وجعــل االقتصــاد الفلســطينيّ اقتصــادًا اســتهالك ًّيا مبن ًّيــا ع ـلـى االســتيراد (عــام  2018بلغــت قيمــة الــواردات 6.5
مليــار دوالر ،ف ــي حيــن بلغــت قيمــة الصــادرات  1.1مليــار دوالر) 49،وتحدي ـدًا مــن إســرائيل ،حيــث بلغــت نســبة

الــواردات مــن إســرائيل  %55.5مــن إجما ـلـيّ الــواردات ،ف ــي حيــن ش ـك ّلت نســبة الصــادرات إل ــى إســرائيل %83

مــن إجما ـلـيّ الصــادرات.

ً
وتعميقــا
أفــرزت السياســات النيوليبرال ّيــة ،ف ــي نهايــة المطــاف ،ز يــاد ًة ف ــي الفقــر والبطالــة البالغــة نســبة ،%30

أن
إن نحــو  %29.2مــن س ـك ّان فلســطين عان َ ـ ْوا مــن الفقــر عــام  50،2019مــع العلــم ّ
للفجــوات الطبق ّيــة ،حيــث ّ
نســبة الفقــر عــام  2010كانــت  .%25فضـ ًـا عــن هــذا ،أفــرزت السياســات النيوليبرال ّيــة تســهيالت لالقتــراض
 .46الترتيــر ،عــاء" .)2019( .االقتصــاد المشــتبك ف ــي فلســطين المحت ّلــة" .لــدى :جرجــس ،ف ـ ّواز (مح ـ ّرر) .)2015( ،السياســة المشــتبكة ف ــي الشــرق
األوســط (باإلنچليزيّــة) .مســتقاة بتاريــخ ()2020/5/5

الرسمي لوزارة المال ّية والتخطيط .التقارير المال ّية الشهريّة .رام هللا.
 .47الموقع
ّ
مؤسســة الدراســات الفلســطين ّية.
ـطيني ف ــي زمن كورونا .مج ّلة الدراســات الفلســطين ّية ،العدد  .123رام هللا:
ـ
س
الفل
االقتصاد
(.)2020
طارق.
 .48صادق،
ّ
ّ
ص  .170-165مستقاة بتاريخ ()2020/6/28

الفلسطيني .)2019( .إحصاءات التجارة الخارج ّية المرصودة ،السلع والخدمات  :2018نتائج أساس ّية .رام هللا.
 .49الجهاز المركزيّ لإلحصاء
ّ
الفلسطيني .)2017( .مسح إنفاق واستهالك األسرة (تشرين األ ّول  - 2016أيلول  .)2017رام هللا.
 .50الجهاز المركزيّ لإلحصاء
ّ
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الفلسطيني
جهات النيوليبرال ّية في إسرائيل وأثرها على الواقع
التو ُّ
ّ

ّ
موظف ــي القِ طــاع العــا ّم َمدِينــون،
ـجيعا ع ـلـى ثقافــة االســتهالك .فع ـلـى ســبيل المثــال %75 ،مــن
البنكــيّ ،وتشـ ً
ـل مــن َ
َ
ـي شــيكل .وبالتال ــي ليــس مســتغ َر بًا مــا يحــدث
أن أ كثــر مــن  %40منهــم
علمــا ّ
يتقاضـ ْون أجـ ًرا شــهر يًّا أقـ ّ
ً
ألفـ ْ

51

جــا ع ـلـى ارتفــاع األســعار
بيــن الف ــينة واألخــرى ،مــن إضرابــات واحتجاجــات ،كإضــراب الســائقين (الــذي جــاء احتجا ً
وارتفــاع أســعار الوقــود) ،حيــث قــام نحــو  24ألــف ســائق فلســطينيّ بإضــراب عــا ّم شــمل معظــم مناطــق الض ّفــة

جــا ع ـلـى السياســات ف ــي توز يــع المداخيــل ف ــي الســلطة
الغرب ّيــة؛ وكحــراك المعلّميــن عــام  2016الــذي كان احتجا ً
الفلســطين ّية ،وإعــادة العمــل النقا ـبـيّ مــن أجــل المطالبــة بالحقــوق ،وغيرهــا مــن اإلضرابــات واالحتجاجــات التــي

المتوســطة والفقيــرة.
جهــة لخدمــة الرأســمال الفلســطينيّ ع ـلـى حســاب الفئــات
جــاءت نتيجــة للسياســات المو َّ
ّ

الفلسطينية فـي "إسرائيل والمستوطنات"
العمالة
ّ
أن العمالة الفلسـطين ّية فــي السـوق اإلسـرائيل ّية ،وداخل المنشـآت اإلسـرائيل ّية ،تعود إلــى ما
تشـير األدب ّيات إلــى ّ

ـل ضعـف االقتصـاد الفلسـطينيّ وعـدم قدرتـه علـى اسـتيعاب اليـد
قبـل عـام النكبـة .وعلـى مـدار األعـوام ،وفــي ظ ّ
العاملـة الفلسـطين ّية ،اسـتم ّرت ظاهـرة العمـل داخـل إسـرائيل ،وتفاوتـت نسـبة العمالـة َو ً
فقـا للظـرف السياسـيّ.
العمـال الفلسـطين ّيين فــي إسـرائيل والمسـتوطنات مـا يقـارب  133ألـف عامـل فــي نهايـة العـام ،2019
بلـغ عـدد
ّ

أي نحـو  %13مـن عـدد العامليـن فــي فلسـطين 52،كمـا بلـغ معـدّل األجـر اليومـيّ للعامـل داخـل إسـرائيل قرابـة
 250ش ً
ـيكل ،أي -فــي الحسـاب اإلجمالـيّ -أ كثـر مـن  900مليـون شـيكل شـهر يًّا ،وهـو مـا ينعكـس علـى حركـة

ّ
المحلـيّ ،وحركـة البيـع والشـراء ،نظـ ًرا الرتفـاع معـدّل األجـور للعامليـن فــي الداخـل مقارنـة مـع العامليـن
االقتصـاد
ّ
المحلـيّ .أضـف إلــى ذلـك أنّـه بلغـت قيمـة
المحلّ ّييـن الذيـن -فــي الغالـب -ينفقـون ويسـتهلكون فــي السـوق

ي دوالر عـام  ،2018أي نحـو  %25مـن إجمالـيّ األجـور
التحويلات مـن العامليـن فــي إسـرائيل مـا ير بـو علـى مليـا َر ْ
ل 53
ّ
المحلـيّ اإلجما ـيّ.
يحصلهـا العاملـون الفلسـطين ّيون فــي القِ طاعـات ،كمـا شـك ّلت نسـب َة  %14مـن الناتـج
التـي
ّ
ـم أركان تجلّيـات العالقـة بيـن االقتصـاد الفلسـطينيّ واالقتصـاد
تشـير المعطيـات السـالفة الذ ْكـر إلــى أحـد أه ّ
إن العمالـة فــي إسـرائيل ،مـن
اإلسـرائيليّ ،التـي تقـ ّوض أيّ محـاوالت لتحقيـق االسـتقالل االقتصـاديّ ،حيـث ّ
حيـث العـدد والمـردود المـادّيّ ،تؤثّـر علـى شـكل االقتصـاد الفلسـطينيّ ،كمـا أنّهـا أسـهمت فــي خلـق وظائـف

(غيـر إنتاج ّيـة) تعتـاش علـى تلـك العالقـة ،كسماسـرة التصار يـح علـى سـبيل المثـال ،وغيرهـا مـن األشـكال التـي
تعـزّز تبع ّيـة االقتصـاد الفلسـطينيّ لالقتصـاد اإلسـرائيليّ (نحـو :التعاقـد مـن الباطـن؛ المقاوليـن فــي إسـرائيل؛
االتّفاق ّيـات الثنائ ّيـة .)...

نقاش وخاتمة
جهـات النيوليبرال ّيـة فــي إسـرائيل ،والسياسـات المال ّيـة المتّبعـة
أظهـرت الورقـة بعـض مالمـح العالقـة بيـن التو ُّ
جهـات الحكومـة الفلسـطين ّية علـى الواقـع االقتصـاديّ _ االجتماعـيّ للمواطـن الفلسـطينيّ فــي الض ّفـة
وتو ُّ

الغرب ّيـة ،حيـث أظهـرت الورقـة تبع ّيـة االقتصـاد الفلسـطينيّ لالقتصـاد اإلسـرائيليّ ،وسـيطرة االقتصـاد اإلسـرائيليّ
عليـه ،وقـد يكـون أبـرز المالمـح الظاهـرة فــي هـذه التبع ّيـة وهـذه السـيطرة :االرتبـاط بالعملـة اإلسـرائيل ّية ،والتحكّـم

 .51دعنا ،طارق .مصدر سابق.
ّ
مؤشرات واقع سوق العمل والمنشآت فـي دولة فلسطين .رام هللا.
الفلسطيني .)2020( .د .عوض تستعرض أبرز
 .52الجهاز المركزيّ لإلحصاء
ّ

مؤسسة الدراسات الفلسطين ّية.
 .53قزمار ،عصمت 16 ،2020( .نيسان) .العمالة الفلسطين ّية فـي الداخل فـي ظلّ أزمة كوفـيد .رام هللا:
ّ
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لميس ف ّراج

ـم
بالضرائـب والجمـارك ،والعمالـة داخـل إسـرائيل ،والسـيطرة علـى حركـة االسـتيراد والتصديـر مـن حيـث الك ّ
تعمـق تشـ ُّوهات وتبع ّيـة االقتصـاد الفلسـطينيّ .كذلـك أظهـرت
والنـوع وبلـد المنشـأ ،وغيرهـا مـن الدالئـل التـي
ّ

الورقـة أثـر السياسـات النيوليبرال ّيـة علـى تعز يـز الفردان ّيـة ،والفجـوات الطبق ّيـة ،وإسـهامها فــي تحقيـق الثـروة
الفرديّـة لفئـة صغيـرة ،والفقـر الوطنـيّ للجميـع.

ـل هـذه العالقـة الشـائكة قـد تكـون الفرصـة حانـت لمراجعـة السياسـات االقتصاديّـة والمال ّيـة الم ّت َبعـة مـن
فــي ظ ّ

ِقبـل السـلطة الفلسـطين ّية ،والنهـج النيوليبرالـيّ ،والعمـل علـى تعز يـز ودعـم القِ طاعـات اإلنتاج ّيـة ،وال سـ ّيما ِقطـاع
ّ
المحلـيّ ،وخلـق نظـام ضريبـيّ تصاعـديّ .وقـد تكـون الفرصـة
الزراعـة ،مـن خلال تبنّـي سياسـات حمايـة للمنتَـج

متاحـة لالنفـكاك الفعلـيّ مـن جميـع االتّفاق ّيـات المو َّقعـة مـع "إسـرائيل" والعمـل فــي سـبيل تعز يـز اسـتقالل ّية
االقتصـاد الفلسـطينيّ.
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