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إعداد: هند بطة 

فــاعـلــيـــــة الدعـــم الخــارجــــي المـقــــدم 
لـــلــســلــطـــة الـــفــلــســطــيــنـيـــة
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ملخص تنفيذي 

تزامــن إعــداد هــذا التقريــر، ومــا بينــه مــن تراجــع فــي حجــم التمويــل الخارجــي وتــآكل األجــور وتعمــق األزمــة الماليــة للســلطة، 
أمــن جديــد1.  1500 عنصــر  تعيــن  عــن  الفلســطينية  الحكومــة  رئيــس  إعــان  مــع  الضريبيــة،  الجبايــة  علــى  الــذي ســينعكس 
بمعــى زيــادة علــى فاتــورة الرواتــب بحوالــي 30 مليــون شــيكل ســنويًا، األمــر الــذي ســيرتك أثــره علــى االنفــاق علــى قضايــا 
أكــر إلحاحــًا مــن األمــن، كالتعليــم والصحــة والحمايــة االجتماعيــة. عــدى عــن كونــه مؤشــر علــى أن األزمــة الماليــة لــم ُتحــِدث 

أي تغــر علــى توجهــات الحكومــة الماليــة. 

من جانب آخر، شهد العالم خال العقد األخر تزايدًا في حاالت الطوارئ اإلنسانية والمساعدات، وهي نتيجة للحروب 
والصراعــات حــول العالــم، مثــل الحــرب المســتمرة فــي ســوريا، والوضــع الحالــي فــي أوكرانيــا، ويرتافــق ذلــك مــع زيــادة 
بأكــر مــن الضعــف فــي المســاعدات اإلنمائيــة الرســمية للتخفيــف مــن االحتياجــات الناتجــة مــن الحــروب وحــاالت الطــوارئ، 
يشــر تقريــر “Reality of Aid” أن المســاعدة اإلنمائيــة تضاعفــت مــن 12 مليــار دوالر فــي 2010 إلــى 25 مليــار دوالر فــي 
2019. وإن هــذا بــدوره يشــكل ضغطــًا أكــر علــى نظــام الدعــم الدولــي وتحــواًل فــي اتجاهاتــه، ويشــر إلــى أن المســاعدات 

الخارجيــة المقدمــة للحكومــة الفلســطينية ستســمر فــي التضــاؤل عــر الســنوات.

يحــاول هــذا التقريــر تســليط الضــوء علــى فاعليــة المســاعدات الخارجيــة الموجهــة بشــكل مباشــر للســلطة الفلســطينية، 
مــن خــال تتبــع تدفقــات المنــح الدوليــة والعربيــة الموجهــة للســلطة الفلســطينية خــال العقــد الماضــي 2010 – 2021 
ومصادرهــا، باإلضافــة إلــى تحديــد أوجــه انفاقهــا وتأثرهــا علــى موازنــة الســلطة الفلســطينية مــن خــال مراجعــة تقاريــر 

وزارة الماليــة بشــكل أساســي، إلــى جانــب مجموعــة مــن التقاريــر واألدبيــات حــول موضــوع المســاعدات الخارجيــة. 

كمــا حــاول هــذا التقريــر رســم مامــح لمســتقبل المســاعدات الخارجيــة الــي تعتمــد عليهــا الســلطة بشــكل كبــر، حيــث بــن 
كان  المانحــن ســواء  مــن  المقدمــة  المســاعدات  علــى  الغالبــة  الســمة  االنتظــام هــي  التذبــذب وعــدم  أن طابــع  التقريــر 
مصدرهــا عربيــًا أو أجنبيــًا، إذ انخفــض التمويــل الخارجــي المقــدر مــن حوالــي 7,269 مليــون شــيكل فــي العــام 2010 إلــى 
%. وقــد شــكل التمويــل الخارجــي مــا نســبته  حوالــي 2.298 مليــون شــيكل فــي العــام 2021، أي بنســبة تقــدر بحوالــي 68..
49.8..% مــن الموازنــة، أي مــا يعــادل نصفهــا فــي العــام 2010، فــي حــن شــكل حوالــي 12..% فقــط مــن موازنــة العــام 

.2021

نتيجــة مــا ســبق، تأثــرت الرامــج السياســاتية الــي تعتمدهــا الســلطة الفلســطينية، وعلــى رأســها تلــك الموجهــة لخدمــة 
القطــاع االجتماعــي وتنميتــه، باإلضافــة إلــى تأثــر القطاعــات اإلنتاجيــة فــي فلســطن، فكــون أمــوال المقاصــة والدعــم 
الخارجــي يشــكان ركائــز موازنــة الحكومــة الفلســطينية، أضعــف ذلــك مــن قدرتهــا علــى تمويــل التنميــة وبنــاء االقتصــاد، بــل 

تركــز االنفــاق العــام علــى الرواتــب والمصاريــف التشــغيلية. 

وعليــه قــدم التقريــر مجموعــة مــن التوصيــات، كانــت أبرزهــا إعــادة هيكلــة الموازنــة العامــة ووقــف أوجــه إهــدار العــام، 
وضــرورة البحــث عــن بدائــل للتمويــل الخارجيــة الــذي يأتــي ضمــن تحــول فــي السياســات التنمويــة للســلطة الفلســطينية، 
وضــرورة التفكــر بشــكل جــدي بطــرق لتمويــل الرامــج االجتماعيــة بشــكل ذاتــي، باإلضافــة إلــى تخصيــص جــزء مــن الموازنــة 

لإلنفــاق التطويــري الــذي قــد يعفــي الحكومــة علــى المــدى الطويــل مــن نفقــات تثقــل موازنــة.

http://www.palestinecabinet.gov.ps/portal/ ،2022 1  الموقع الرسمي لمجلس الوزراء الفلسطيين، جلسة مجلس الوزراء 155، تمت الزيارة بتاريخ 5 نيسان
 meeting/details/51984
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Executive Summary

This report was prepared at a time when there was a decline in international funding as well as 
in wages and a deepening financial crisis facing the PA, which will be reflected on tax collection, 
particularly since the Palestinian Prime Minister announced the appointment of 1500 new mem-
bers in security apparatus.1  This means that the salaries bill will increase by around 30 million NIS 
annually, which will have an impact on spending on matters more urgent that security, such as 
education, health and social protection. This also serves as an indication that the financial crisis did 
not change the government’s approaches.

Furthermore, the world has seen an increase in emergency humanitarian and aid needs in the past 
decade as a result of the numerous wars and struggles around the globe, such as the ongoing war 
in Syria and the current situation in Ukraine. This requires an increase of more than double in offi-
cial development aid due to the needs resulting from wars and emergencies. The ”Reality of Aid“ 
report shows that development aid doubled from $12 billion in 2010 to $25 billion in 2019. This in 
turn adds greater pressure on the international aid system and changes its approaches. It is also 
an indicator that the current foreign aid provided to the Palestinian government will continue to 
decline throughout the years.

This report attempts the highlight the efficiency of foreign aid provided directly to the PA by track-
ing the flow of international and Arab grants provided to the PA throughout the past decade (2010-
2021) and their sources. It also aims to identify how these grants were spent and their impact on 
the PA’s budget by reviewing the Ministry of Finance reports mainly, in addition to a number of 
reports and literature on foreign aid.

This report also attempts to explore the future of foreign aid that the PA greatly depends on. The 
report shows that fluctuation and irregularity are key features of aid provided by both Arab and 
international donors. The estimated foreign aid declined from 7,269 million NIS in 2010 to around 
2,298 million NIS in 2021 with a 68% decrease. Foreign aid constituted 49.8% of the total budget, 
which was half of the budget in 2010 and only 12% of the budget in 2021.

Accordingly, the policy programs adopted by the PA were impacted, mainly those targeting the 
service and development of the social sector.

 Moreover, the production sectors in Palestine were impacted, as the tax money and foreign aid 
were key sources for the government’s budget, which has weakened its ability to fund develop-
ment and build the economy. Public spending was mainly focused on salaries and operational ex-
pences.

The report presents a number of recommendations, mainly the restructuring of the budget and 
stopping the wasting of public funds, the importance of exploring alternatives for foreign funding 
the is part of a transformation in the PA’s development policies, the importance of seriously con-
sidering methods to self-finance social programs, and allocating a part of the budget for devel-
opmental spending, which could relieve the government from many expenses on the long term.

1  The Council of Ministers Website, Council of Ministers session 155, visited on 5 April 2022, http://www.palestinecabinet.gov.ps/
portal/meeting/details/51984
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مقدمة

تعــّرف المســاعدات الخارجيــة علــى أنهــا مجمــوع التدفقــات الماليــة والخدمــات الــي تقدمهــا الــدول المانحــة فــي البلــدان 
الغنيــة إلــى البلــدان األقــل نمــوًا فــي العالــم الثالــث. وتنقســم المســاعدات الخارجيــة بحســب المصــدر إلــى مســاعدات ثنائيــة 
متعــددة  ومســاعدات  المســتهدفة.  البلــدان  إلــى حكومــات  المانحــة  الــدول  تقدمهــا  الــي  المســاعدات  وهــي  رســمية، 
األطــراف، وهــي الــي تقدمهــا المنظمــات متعــددة األطــراف مثــل البنــك الدولــي واألمــم المتحــدة وصنــدوق النقــد الدولــي. 

وقــد تأخــذ المســاعدات شــكل منــح أو قــروض.2

يعتــر موضــوع المســاعدات الخارجيــة وتحليلــه مــن الموضوعــات المعقــدة والمتشــابكة، حيــث يتقاطــع تحليلــه وفهمــه 
مع حقول السياســة واالقتصاد وعلم االجتماع، إذ تؤثر المســاعدات الخارجية للدول الفقرة على موازناتها بشــكل كبر 
وملحــوظ، بالتالــي سياســاتها االجتماعيــة واالقتصاديــة الــي تؤثــر بدورهــا علــى شــكل االقتصــاد ونســب الفقــر والبطالــة 
فــي هــذه الــدول، وهنــاك العديــد مــن الــدول الــي تبــين موازنتهــا علــى المســاعدات الخارجيــة ككتلــة نقديــة أساســية فــي 
الموازنــة. هــذا باإلضافــة إلــى أن المســاعدات الخارجيــة تشــكل ضغطــًا سياســيًا علــى الــدول يؤثــر علــى أهدافهــا السياســية 
والوطنيــة.3 حيــث نشــهد ذلــك خــال األزمــات الدوليــة، حــن تصبــح المســاعدات أداه فعالــة فــي عمليــات التصويــت الــي 
تجــري فــي المحافــل الدوليــة المختلفــة، علــى ســبيل المثــال كان تقديــم مســاعدات جديــدة أو التهديــد بقطــع المســاعدات 

أداة فعالــة فــي الحــرب األخــرة بــن أوكرانيــا وروســيا. 

هــذه  تكــون  أن  فإمــا  تقدمهــا،  الــي  المســاعدات  أهــداف  تحــدد  المانحــة  المنظمــات  أو  الــدول  فــإن  ســبق،  بمــا  ارتباطــًا 
الحــروب  مثــل  الكــوارث  أعقــاب  فــي  ُتقــدم  أو  المثــال  ســبيل  علــى  الجــوع  لمحاربــة  توجــه  إنســانية  ألهــداف  المســاعدات 
والزناعــات والفيضانــات. وقــد توجــه المســاعدات لخدمــة أهــداف اقتصاديــة مثــل المســاعدات الموجهــة لتطويــر المــوارد 
واألمنيــة  السياســية  المســاعدات  إلــى  باإلضافــة  هــذا  اقتصــادي،  نمــو  أو  اقتصاديــة  تنميــة  إلحــداث  الظــروف  وتهيئــة 
والعســكرية، الــي تهــدف لتحقيــق االســتقرار السياســي، ودعــم عمليــات الســام وتعزيــز الديمقراطيــة. إال أن فاعليــة هــذه 
المســاعدات بغــض النظــر عــن أهدافهــا، مرتبطــة ببنيــة نظــام دولــي يعمــل علــى خلــق الدوافــع والتوجهــات السياســية 
الــي تتحكــم بأهــداف المســاعدات وتحــدد طبيعتهــا، وتوجههــا علــى اختافهــا إنســانية كانــت أو اقتصاديــة لخدمــة مصالــح 

العالمــي.4 النظــام  المانحــة، وموقعهــا داخــل  الدولــة أو المنظمــة 

وبهــذا الخصــوص، يشــر تقريــر "The reality of aid" فــي ســياق الحديــث حــول أهــم محــددات التمويــل الــذي يقــدم مــن 
خــال نظــام المســاعدات العالمــي، بأنــه وعلــى مــدار مــا يزيــد عــن عقــد كامــل، تحمــل الــدول المانحــة خطــاب احــرتام وتعزيــز 
أنــه فــي الواقــع، فــإن بنــوك التنميــة واالتحــاد األوروبــي  الــدول فــي تحديــد أولويــات المســاعدات وتقديمهــا، إال  ملكيــة 
والعديــد مــن المانحــن الثنائيــن يفرضــون وبشــكل مزتايــد شــروطًا سياســية علــى مســاعداتهم، ويرتبــط ذلــك بحســب التقريــر 
بتدابر البلدان الشريكة بالسيطرة على الهجرة إلى أوروبا والواليات المتحدة، أو بإجراءات التقشف الي تحد من االنفاق 
الحكومــي، ويرتكــز هــذا النــوع مــن التدابــر، كمــا ورد فــي التقريــر بالــدول األقــل نمــوُا والبلــدان ضعيفــة ومتوســطة الدخــل. 5

2  موسى عاية. 2015. المساعدات الخارجية بن األهداف االسرتاتيجية، والفواعل والمؤثرات الداخلية في الدول المانحة. مجلة سياسات عربية، العدد 14 )أيار، مايو).  
 https://bit.ly/3DoIr4U

3  المرجع السابق. 
4  المرجع السابق. 

 The Reality of Aid Report”, https://bit.ly/3LsXbTb” 5
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ويشــر التقريــر إلــى أن األمــوال الــي يتــم تحويلهــا مــن خــال صنــدوق النقــد الدولــي علــى شــكل قــروض، هــي بمثابــة شــريان 
حيــاة ألكــر مــن 80 دولــة تواجــه التداعيــات االقتصاديــة وخاصــة بعــد الجائحــة. إال أن هــذه القــروض، بحســب التقريــر، معيبــة 
بطبيعتهــا، ألنهــا تعمــل علــى اجبــار االقتصــادات الناميــة علــى تحمــل المزيــد مــن الديــون فــي وقــت تشــتد فيــه الحاجــة إلــى 
أمــوال المســاعدات اإلنمائيــة، إال أنــه وبحســب منظمــة أوكســفام فــإن 76 اتفاقيــة قــروض مــن صنــدوق النقــد الدولــي تــم

التفــاوض عليهــا مــا بــن شــهر آذار وأيلــول 2020 )أي خــال ذروة الوبــاء)، 76 مــن أصــل 91 اتفاقيــة تتطلــب تخفيضــات فــي 
اإلنفــاق العــام يمكــن أن تؤثــر بشــكل كبــر أنظمــة الرعايــة الصحيــة العامــة، وشــبكات األمــان االجتماعــي. 6

علــى المســتوى المحلــي، وعقــب توقيــع اتفــاق أوســلو ســنة 1993، تــم ضــخ مليــارات الــدوالرات فــي االقتصــاد الفلســطيين 
علــى شــكل مســاعدات لدعــم نمــوذج التنميــة والســام الــذي تــم تبنيــه فــي االتفاقيــة والــذي يقــوم فــي األســاس علــى 
نمــو القطــاع الخــاص، والــذي أدى بــدوره إلــى إحــداث تحــول فــي شــكل االقتصــاد الفلســطيين، حيــث يشــر تقريــر صــادر عــن 
متابعــة الدعــم الدولــي، بــأن قطــاع الصناعــة الــذي يعتــر محــركًا أساســيًا مــن محــركات النمــو القائــم علــى التصديــر، راكــد وأن 
حصتــه مــن الناتــج المحلــي االجمالــي انخفضــت مــن 19..% فــي العــام 1994، إلــى 13..% فــي العــام 2020. هــذا باإلضافــة 
إلــى انخفــاض حصــة قطــاع الزراعــة، مــن 12..% إلــى 6..% فــي الفــرتة ذاتهــا. ومــن هنــا، زادت اعتماديــة موازنــة الســلطة 
الفلســطينية علــى المســاعدات األجنبيــة وايــرادات المقاصــة ورفــع األعبــاء علــى المواطــن العــادي لاســتمرار فــي تمويــل 

شــرعيتها، ومســاعدتها علــى تســديد فاتــورة الرواتــب.7

ومــن خــال التدقيــق فــي المشــهد الحالــي، وبعــد مــرور 30 عــام مــن بنــاء الدولــة بقيــادة المانحــن، ومــرور حوالــي 15 
عــام علــى االنقســام الفلســطيين بــن حركــي فتــح وحمــاس، وانعــدام منــاخ الحريــات العامــة والحقــوق، الزال المانحــن 
يوجهــون دعمهــم لتمويــل النفقــات التشــغيلية فــي الضفــة الغربيــة ويقلصــون التمويــل بشــكل ملحــوظ لخدمــات الصحــة 

والتعليــم. 

وعليــه تحــاول هــذه الورقــة تتبــع مســار المســاعدات الخارجيــة فــي األعــوام 2010 – 2021، مــن خــال تحليــل مصــادر هــذه 
المســاعدات والقطاعــات الــي تركــز عليهــا، باإلضافــة إلــى تســليط الضــوء علــى الفجــوة مــا بــن المقــدر والفعلــي خــال 

نفــس الفــرتة. 

6  المرجع السابق. 
 https://bit.ly/3oba3Ec .7  جريمي وايلدمان. 2018. فعالية مساعدات المانحن وسياسة عدم إلحاق الضرر في األرض الفلسطينية المحتلة
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مصادر المنح والمساعدات الخارجية عربيًا ودوليًا

عملــت الحكومــة الفلســطينية علــى تبــين سياســة تقشــف صارمــة تبعــًا لألزمــة الماليــة الــي تمــر بهــا، نتيجــة عــدم ســيطرتها 
على الموارد المالية للحكومة، حيث تتكون إيرادات السلطة بشكل رئيسي من تحويل أموال الضرائب من دولة االحتال، 
كمــا تتأثــر بشــكل كبــر بالمســاعدات الخارجيــة الدوليــة والعربيــة الــي تســر بمنحــى منخفــض خــال العشــر ســنوات الماضيــة 

كمــا يوضــح الشــكل أدنــاه. 

شكل رقم 1: التمويل الخارجي المتحقق ضمن موازنات األعوام 2010 - 2021 8

               

وإن التســاؤل المهــم طرحــه فــي ســياق الحديــث عــن تراجــع االيــرادات بشــكل عــام، والمســاعدات الخارجيــة بشــكل خــاص، 
هــو مــا هــي أبــرز الجهــات الداعمــة لموازنــة الســلطة، ومــا هــي أســباب الرتاجــع فــي المنــح الــي تقدمهــا. ويتضــح مــن خــال 
مراجعــة البيانــات المنشــورة عــن وزارة الماليــة بــأن اآلليــة الفلســطينية األوروبيــة تشــكل حوالــي 46..% مــن المســاعدات 
المتحــدة  33..%، والواليــات  بنســبة  الدولــي  البنــك  يليهــا فــي ذلــك  الفلســطينية مــن جهــات أجنبيــة،  للحكومــة  المقدمــة 
األمريكيــة بنســبة 18..%  والــي توقفــت بشــكل كامــل ســنة 2018، وأخــرًا فرنســا الــي تشــكل 3..% مــن المنــح المقدمــة مــن 

جهــات أجنبيــة )غــر عربيــة).9

  https://bit.ly/3DqeIbP  ،8  استند الشكل لألرقام الواردة في التقارير الدورية المنشورة على موقع وزارة المالية
 https://bit.ly/3NA2kuD .9  األرقام الواردة تم الوصول اليها من خال التقارير الشهرية المنشورة على موقع وزارة المالية

التمويل التطويريدعم الموازنةالتمويل الخارجي
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جدول رقم 1:  المساعدات المقدمة من الدول المانحة )غري العربية( خالل الفرتة 2010 – 2021 10

الواليات المتحدة السنة 
األمريكية

اآللية الفلسطينية 
مجموع )سنويًا(البنك الدوليروسيامالزيياتركيا فرنسا الهنداألوروبية

2010840,3331,412,24237,32359,9431,075,5813,425,422

2011185,000722,70049,800616,0001,573,500

2012557,30045,900647,2001,250,400

20131,258,000899,0003,70090,60035,300856,7003,143,300

2014380,30037,2003,400880,6001,301,500

2015869,20034,80033,70019,300512,4001,469,400

2016292,300783,20067,600360,7001,503,800

2017265,600867,50033,100275,1001,441,300

2018656,00033,90022,80037,400750,100

2019641,30030,70016,000212,100900,100

2020758,40031,300297,8001,087,500

202132,30097,000156,800286,100

شكل رقم 2: مساهمة مساعدات الدول المانحة حسب المصدر في الفرتة 2010 - 2021

وعليــه فــإن المســاعدات المقدمــة مــن خــال االتحــاد األوروبــي تشــكل مصــدرًا أساســيًا يدعــم الســلطة الفلســطينية، ويرتكــز 
الدعــم الــذي يقدمــه االتحــاد األوروبــي بدعــم فاتــورة الرواتــب كمــا يبــن الشــكل أدنــاه، ودعــم برنامــج المســاعدات النقديــة، 
هــذا باإلضافــة إلــى دعــم مؤسســات القــدس. ويشــكل دعــم االتحــاد األوروبــي المرتكــز علــى دعــم فاتــورة الرواتــب انعكاســًا 
للموقــف السياســي لاتحــاد األوروبــي المتمثــل فــي دعــم عمليــة الســام وحــل الدولتــن، إال أن هنــاك انخفــاض ملحــوظ 
فــي كــم هــذه المســاعدات خــال الســنوات األخــرة، ويرتبــط ذلــك بشــكل رئيســي بعاقــة االتحــاد األوروبــي بإســرائيل، وتبنيــه 

لبنــود نبــذ اإلرهــاب تتبعــًا لخطــى الواليــات المتحــدة األمريكيــة. 

 http://www.pmof.ps/pmof/internal.php?var=11   ،10  التقارير المالية الشهرية لألعوام 2010 – 2021، موقع وزارة المالية

46٪ اآللية الفلسطينية االوروبية

3 ٪  فرنسا

33 ٪ البنك الدولي

18 ٪ الواليات المتحدة
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حيــث أعلنــت اإلدارة األمريكيــة، بعــد انتخــاب ترامــب، توقفهــا عــن تقديــم المســاعدات وذلــك كأداة ضغــط علــى الســلطة 
الفلســطينية، وقــد جــاء ذلــك بعــد سلســلة مــن اإلجــراءات الــي قامــت بهــا اإلدارة األمريكيــة، مــن ضمنهــا نقــل الســفارة 
األمريكيــة إلــى القــدس، هــذا باإلضافــة إلــى وقــف مســاعدة اإلدارة األمريكيــة لألونــروا منــذ ال 2018، رغــم أنهــا كانــت داعــم 
أساســي لموازنــة األونــروا، تــا ذلــك وقــف المســاعدات المباشــرة للســلطة. وقــد ترافقــت هــذه اإلجــراءات مــع مســاعي 
للتأثــر علــى الــدول المانحــة األخــرى، الــي تأثــرت بالفعــل ويتضــح ذلــك مــن انخفــاض دعــم االتحــاد األوروبــي كمــا وضحنــا 

ســابقًا.11

كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن الدعــم الــذي يقدمــه االتحــاد األوروبــي والبنــك الدولــي أكــر داعمــن للســلطة الفلســطينية، فــي 
انخفــاض مســتمر خــال العقــد الماضــي، مــع اإلشــارة إلــى أن كا الجهتــن يرتكــز دعمهمــا علــى الرواتــب باإلضافــة إلــى 
القطــاع االجتماعــي، حيــث ترتكــز منحــة االتحــاد األوروبــي فــي دعــم الرواتــب، وتمويــل برنامــج المســاعدات النقديــة للفقــراء، 
ودعــم مستشــفيات القــدس. فيمــا يركــز البنــك الدولــي علــى المنــح التطويريــة ودعــم شــبكة األمــان االجتماعــي وبرنامــج 
دعــم الخدمــات الطــارئ، وبالتالــي فــإن االنخفــاض المســتمر فــي الدعــم المقــدم مــن هــذه الجهــات ســيؤثر علــى القطــاع 
االجتماعــي بشــكل مباشــر، وهــذا مــا شــهدناه مــن انقطــاع فــي تحويــل المســاعدات النقديــة للفقــراء خــال العــام الماضــي 

نتيجــة عــدم تحويــل أمــوال االتحــاد األوروبــي، بحســب تصريحــات الحكومــة الفلســطينية.

كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن االتحــاد األوروبــي يقــدم إلــى جانــب المبلــغ الســنوي ضمــن الموازنــة العامــة، تمويــل يأتــي ضمــن 
اتفاقيــات ثنائيــة ويســتمر لعــدة ســنوات، ويركــز علــى إصــاح ودعــم قطــاع العدالــة، وذلــك مــن خــال دعــم جهــاز الشــرطة 
بشــكل أساســي، وتوفــر الدعــم والتدريــب لقطــاع القضــاء والتدريــب القانونــي والمراجعــة القضائيــة، ويرتبــط ذلــك بمنطــق 
الــدول المانــح بفــرض ســيادة القانــون، مــع التغاضــي عــن وجــود االحتــال كمســبب رئيســي لضعــف ســيادة القانــون، بــل يتــم 

توظيــف هــذا الدعــم الســتخدام الشــرطة والقضــاء كأدوات لشــرعنة وحمايــة الســلطة التنفيذيــة.12

شكل رقم 3: توزيع الدعم المقدم ضمن اآللية الفلسطينية األوروبية حسب توجه الدعم في الفرتة 2010 - 2021
                

 https://bit.ly/3tVqdVS ،(11   مازن العجلة، 2020. المساعدات الدولية والعربية..إلى أين؟، مركز األبحاث )منظمة التحرير الفلسطينية
12  كرم عمر وجميل سالم وعاصم خليل، 2019، المساعدات الخارجية للسلطة الفلسطينية في قطاع سيادة القانون: التحديات المقبلة )معهد الحقوق – جامعة برزيت).

 https://bit.ly/35pamoS 

69 % دعم فاتورة الضرائب
 1 %  دعم الخدمات العامة

 7 %  دعم مسشفيات القدس

23 %  دعم حاالت اجتماعية
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الســلطة  لموازنــة  مباشــرًا  دعمــًا  األجنبيــة  المانحــة  الــدول  جانــب  إلــى  العربيــة  الــدول  تقــدم  ســبق،  مــا  إلــى  باإلضافــة 
التضامــن  تعكــس واقــع  أنهــا  كمــا  االنتظــام،  عــدم  مــن  تعكــس حالــة  الدعــم  أن مراجعــة كميــات هــذا  إاّل  الفلســطينية، 
العربــي ومواقفــه مــن القضيــة الفلســطينية، ويبــن الشــكل أدنــاه أن المســاعدات العربيــة تشــكل 30..% فقــط مــن حجــم 

وعربيــة). )أجنبيــة  اإلجمالــي  المســاعدات 

جدول رقم 2: الدعم العربي والدعم األجنيب المقدم لموازنة السلطة الفلسطينية بني األعوام 2010 - 2020

الدعم األجنيبالدعم العربيالسنة
20108774003,452,000

20111,031,9001,388,400

2012873,0001,250,900

20131,388,4003,143,200

20141,436,8002,212,400

20151,288,0001,469,400

2016814,0001,504,000

2017524,2001,441,300

20181,090.600750,000

2019876,000900,000

2020132,4001,087,000

20210286,100

9,243,19018,884,700المجموع

شكل رقم 4: نسبة الدعم العربي والدعم األجنيب المقدم لموازنة السلطة الفلسطينية 2010 - 2020

 67 % الدعم العربي

33 %  الدعم األجنيب
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إلــى أن المســاعدات األمريكيــة لدولــة االحتــال، هــي محــور أساســي يحكــم العاقــات فــي اإلقليــم  وتجــدر اإلشــارة هنــا 
ســواء بــن الــدول العربيــة ودولــة االحتــال اإلســرائيلي أو بينهــا وبــن فلســطن. حيــث قدمــت الواليــات المتحــدة األمريكيــة 
مســاعدات أمنيــة تزيــد قيمتهــا عــن 63 مليــار دوالر أمريكــي لدولــة االحتــال اإلســرائيلي منــذ العــام 2001، وتزامــن ذلــك 
تقديــم  فــي  االســتمرار  إســرائيل مقابــل  مــع  للتحالــف  العربيــة  الــدول  علــى  األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  مــن  مــع ضغــط 

الماليــة. والحوافــز  العســكرية  المســاعدات 

طبعــت  عربيــة  دولــة  أول  وهــي  األمريكيــة  العســكرية  للمســاعدات  متلقــي  أكــر  ثانــي  مصــر  تعتــر  المثــال  ســبيل  علــى 
مــع إســرائيل ســنة 1979. وفــي العــام 2020 وقعــت أكــر مــن دولــة عربيــة اتفاقيــات تطبيــع مــع دولــة االحتــال مقابــل 
صفقات ســاح أو مقابل رفع العقوبات األمريكية عنها كما في حالة الســودان، ومن هنا بدأ الدعم العربي والخليجي 
علــى وجــه التحديــد المقــدم للفلســطينين يتذبــذب، كمــا يبــن الجــدول أدنــاه، متأثــرًا باتفاقيــات الســام والتطبيــع الــي تــم 
توقيعهــا، ومتأثــرًا بشــكل أساســي بعاقــة التبعيــة السياســية واالقتصاديــة مــع الواليــات المتحــدة األمريكيــة ومــع دولــة 

االحتــال.13

الحكومــة  تقــدم دعمــًا لموازنــة  الــي  الــدول  الســعودية علــى رأس  العربيــة  المملكــة  أدنــاه، أن  الــواردة  وتظهــر األرقــام 
الفلســطينية وبشــكل دوري تقريبــًا، حيــث شــكل الدعــم المقــدم مــن المملكــة العربيــة الســعودية مــا نســبته 65..% مــن 
الدعــم  يرتبــط  مــا  الــي غالبــًا  ثــم قطــر   ،%..13 بنســبة  الجزائــر  ذلــك  فــي  يليهــا  العربيــة،  الــدول  مــن  المقــدم  الكلــي  الدعــم 
إعــادة إعمــار غــزة، أو بالمســاعدات اإلنســانية للقطــاع بشــكل عــام؛ لكــن ناحــظ أن كميــات  المقــدم مــن خالهــا برامــج 

الســنوات. الوقــت وعــر  مــع  تتضــاءل وتتذبــذب  المقــدم  الدعــم 

جدول رقم 3: الدعم المقدم من الدول العربية في الفرتة 2010 – 2020 14

المملكة العربية عمان مصر الجزائر السنة 
السعودية 

اإلمارات العربية 
الكويتالعراققطر المتحدة 

201099,94030,7600546,060163,02037,24000

2011187,100580036,200650,400152,300000

201299,50000399,800160,100113,70099,9000

201398,40023,00018,500940,700175,20031,900100,7000

2014184,40026,80026,000704,4000522,20000

2015204,80028,300112,400942,5000000

2016102,00012,2000699,1000000

2017187,7004,1000332,4000000

201895,30013,0000794,000000187,800

201994,00000576,7000170,20035,4000

2020003,500107,400021,50000

202100000000

  https://al-shabaka.org/ )الشــبكة)،  الفلســطينية  السياســات  شــبكة  التطبيــع،  زمــن  فــي  إلســرائيل  األمريكيــة  العســكرية  المســاعدات  تقييــد   ،2021 طنــوس.  ناديــة    13
  wp-content/uploads/2021/09/Tannous_PolicyBrief_Ara_Sept2021.pdf

http://www.pmof.ps/pmof/internal.php?var=11   ،14  التقارير المالية الشهرية لألعوام 2010 – 2021، موقع وزارة المالية
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شكل رقم 5: المنح العربية المقدمة لموازنة الحكومة الفلسطينية حسب الدولة 2010 - 2021 15 

أين تنفق أموال المساعدات الخارجية؟

باإلضافــة إلــى مــا ســبق، فــإن هنــاك ماحظــة حــول المســاعدات الخارجيــة إلــى جانــب تذبذبهــا وتراجــع حجمهــا منــذ العــام 
2010، فــإن هنــاك تركــز علــى دعــم موازنــة الســلطة مقابــل تقديــم تمويــل تطويــري، حيــث يشــكل مجمــوع المســاعدات 
الموجهــة لدعــم الموازنــة مــا نســبته 84..% مــن إجمالــي الدعــم المقــدم خــال العقــد الماضــي والــذي يصــل إلــى حوالــي 
29,164,000 مليار شــيكل، مقابل نســبة ال تتعدى 16..% تمويل تطويري أي ما يعادل 5,383,900 مليار شــيكل. ويشــر 
ذلــك إلــى أن المســاعدات فــي غالبيتهــا وجهــت لســد عجــز الموازنــة أو اســتخدمت لســد احتياجــات قصــرة األجــل، ولــم 
تســتثمر هــذه المســاعدات علــى المــدى الطويــل، والــذي أثــر بــدوره علــى هيــكل االقتصــاد الفلســطيين وقدرتــه الذاتيــة علــى 
النمو والتشــغيل، ومدى اعتماده على المســاعدات الخارجية كمصدر لإليرادات. وإن معدالت البطالة والفقر المرتفعة 
بلــغ  التشــغيل، حيــث  العاليــة علــى  القــدرة  إلــى هشاشــة هــذا االقتصــاد وضعــف القطاعــات ذات  فــي فلســطن تشــر 
معــدل البطالــة فــي العــام 2021 28..%، كمــا أن حوالــي ثلــث الســكان فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة يعانــون مــن الفقــر. 

بشــكل عــام فــإن المســاعدات الخارجيــة وجهــت لتمويــل إنفــاق غــر منتــج )تســديد فاتــورة الرواتــب، أو تمويــل احتياجــات 
إيــرادات  الحيويــة ويوفــر مصــادر  الــذي مــن المفــرتض أن يوجــه لتطويــر القطاعــات  التطويــري  التمويــل  طارئــة)، واقتصــر 
للحكومــة علــى 16..% فقــط مــن الموازنــة والــذي وجــه لتمويــل القطــاع االجتماعــي ولكــن بشــكل جزئــي وغــر مســتدام.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه ومــع إعــداد هــذا التقريــر، تــم اإلعــان عــن تعيــن 1500 عنصــر أمــن جديــد. بمعــى زيــادة علــى فاتــورة 
إلحاحــًا مــن األمــن،  أكــر  االنفــاق علــى قضايــا  أثــره علــى  الــذي ســيرتك  األمــر  30 مليــون شــيكل ســنويًا،  الرواتــب بحوالــي 
كالتعليــم والصحــة والحمايــة االجتماعيــة. عــدى عــن كونــه مؤشــر علــى أن األزمــة الماليــة لــم ُتحــِدث أي تغــر علــى توجهــات 

الحكومــة الماليــة.

http://www.pmof.ps/pmof/internal.php?var=11   ،15  التقارير المالية الشهرية لألعوام 2010 – 2021، موقع وزارة المالية
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شكل رقم 6: التمويل الخارجي موزعًا على التمويل التطويري ودعم الموازنة

جدول رقم 4: التمويل الخارجي والتمويل الموجه لدعم الموازنة والتمويل التطويري في الفرتة 2010 - 2020

التمويل التطويري ألف شيكل دعم الموازنة مليون شيكل التمويل الخارجي )الكلي( مليون شيكل السنة 
20104,852,0004,354,000 495000

 20113,149,0002,605,000544000

20122,474,0002,123,000351000

20134,915,0004,531,000383500

20144,402,0003,676,000726200

20153,104,0002,757347400

20162,905,0002,317588000

20172,597,0001,965631700

20182,411,0001,841571000

20191,745,0001,776)30.9(

20201,672,0001,219451000

2021614000286000326000

34,226,00029,164,0005383900المجموع

 84 % دعم الموازنة
19 %  التمويل التطويري
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هل عملت المساعدات الخارجية على إحداث تنمية حقيقية في فلسطني؟ 

إن الحديــث عــن وجــود تنميــة حقيقيــة فــي المجتمــع الفلســطيين وخاصــة بعــد قيــام الســلطة الفلســطينية وتدفــق كتــل 
نقديــة كبــرة مــن الدعــم الخارجــي للســوق الفلســطيين، يدفعنــا للنظــر إلــى شــكل االقتصــاد الفلســطيين الحالــي، الــذي 
عمــل االحتــال اإلســرائيلي علــى مــدار عقــود مــن الزمــان علــى تشــويه هياكلــه، وتحميــل الفلســطينين تكاليــف إجــراء ذلــك. 
ونعــين بتشــويه هيــكل االقتصــاد، اختــال نســب مســاهمة القطاعــات اإلنتاجيــة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي، وهيمنــة 
هيمنــة  االقتصــاد  هيــكل  بتشــويه  نعــين  الفلســطينية  الحالــة  وفــي  االقتصــاد.  علــى  غرهــا  مــن  أكــر  معينــة  قطاعــات 
قطاعــات معينــة علــى حســاب قطاعــات أخــرى مثــل الزراعــة والصناعــة التحويليــة، ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى حالــة 

التبعيــة لاقتصــاد اإلســرائيلي، وانعــدام جــدوى الدعــم الخارجــي لتمويــل التنميــة الفلســطينية فــي ظــل االحتــال. 

لتأثــر  مصغــر  كنمــوذج  الداخليــة  التجــارة  الفلســطينية:  اإلنتاجيــة  القطاعــات  "اندثــار  بعنــوان:  سياســاتي  موجــز  وفــي 
االحتــال" نشــرته شــبكة السياســات الفلســطينية، تمــت اإلشــارة إلــى أن التجــارة الداخليــة فــي فلســطن )تجــارة الجملــة 
والتجزئة) تلعب دورًا متناميًا من حيث المساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي، حيث بلغت هذه النسبة حوالي 24..% 
مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي ســنة 2019، فيمــا لــم تتجــاوز نســبة مســاهمة قطــاع الزراعــة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي 

6..% ســنة 2020، فيمــا بلغــت نســبة مســاهمة الصناعــات التحويليــة 13..% فقــط مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي.

وقــد لعــب االحتــال اإلســرائيلي دورًا محوريــًا فــي إعاقــة تنميــة القطاعــات اإلنتاجيــة، وتركــز النشــاط االقتصــادي علــى تجــارة 
الســلع المســتوردة، اإلســرائيلية فــي معظمهــا، وعملــت االتفاقيــات الموقعــة مــع دولــة االحتــال علــى ضمــان ســيطرته 
علــى المــوارد الماليــة، وشــرعنت الغطــاء الجمركــي، حيــث عملــت هــذه اإلجــراءات علــى فتــح ســوق اقتصــاده قــوي ومتــن 
)ســوق االحتــال)  علــى ســوق ضعيــف وهــش )الســوق الفلســطيين ) ممــا أدى إلــى تدفــق العمالــة الفلســطينية إلــى 
الداخــل، وتبعيــة االقتصــاد الضعيــف القتصــاد القــوي، ممــا أجــر الفلســطينين علــى العمــل بموجــب الهيــكل اإلســرائيلي 
مرتفــع التكاليــف، باإلضافــة إلــى  زيــادة الرتكــز علــى التجــارة واالبتعــاد عــن النشــاطات اإلنتاجيــة، انعكــس ذلــك علــى شــكل 
للتجــارة مــع إســرائيل.  55..% مــن هــذا العجــز  2019، ويعــزى  العــام  5.5 مليــار دوالر فــي  التجــاري بمقــدار  المــزان  عجــز 
مــن وارداتهــا   %..75 كان متوســطه  إســرائيل فيمــا  مــع  التجــارة  علــى  نشــأتها  منــذ  الفلســطينية  الســلطة  اعتمــدت  حيــث 
% مــن صادراتهــا. كل ذلــك ضيــق مســاحة إحــداث تنميــة حقيقيــة أو إحــداث تحــول اقتصــادي فــي هيــكل االقتصــاد أو  و80..
طبيعــة العاقــة االقتصاديــة مــع المســتعِمر، وكل ذلــك يحــول دون تحقيــق إفــادة جديــة مــن الدعــم الخارجــي المتدفــق 

إلــى فلســطن. 

ومــع وضــوح هــذه المعطيــات علــى أرض الواقــع وتفاقــم األزمــة الماليــة للســلطة، فــإن الموازنــة الحكوميــة ال تعكــس 
هــذه المعيقــات، وال تعمــل الحكومــة الفلســطينية علــى تبــين سياســات تتعامــل مــع هــذا الواقــع وتحــاول تغيــره، وهــذا 
يفســر تركــز المســاعدات الخارجيــة علــى فاتــورة الرواتــب، كمــاذ لخلــق فــرص عمــل وتمويــل شــرعية الســلطة، وبشــكل عــام 
فــإن تشــوهات االقتصــاد الفلســطيين يمكــن تفســرها بحالــة التبعيــة لاقتصــاد اإلســرائيلي، مدعمــة بتدفــق المســاعدات 

الخارجيــة ووفــرة االئتمــان والقــروض.
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المساعدات الخارجية والموازنة العامة

تشــر األرقــام الــواردة أدنــاه إلــى أن الموازنــة المقــدرة تســر فــي منحــى متصاعــد، فــي حــن أن التمويــل الخارجــي المقــدر 
شــيكل،  مليــون   14,592 حوالــي   2010 العــام  فــي  كانــت  التقديريــة  الموازنــة  أن  الجــدول  يبــن  إذ  الســنوات،  خــال  يقــل 
ووصلــت فــي العــام 2021 إلــى حوالــي 19,561 مليــون شــيكل، أي بنســبة زيــادة تصــل إلــى حوالــي 34 ..%. فــي حــن أن 
التمويــل الخارجــي المقــدر انخفــض مــن حوالــي 7,269 مليــون شــيكل فــي العــام 2010 إلــى حوالــي 2.298 مليــون شــيكل 
في العام 2021، أي بنســبة تقدر بحوالي 68 ..%. وقد شــكل التمويل الخارجي ما نســبته 49.8 ..% من الموازنة، أي ما 

يعــادل نصفهــا فــي العــام 2010، فــي حــن شــكل حوالــي 12 ..% فقــط مــن موازنــة العــام 2021.

وعنــد مراجعــة الموازنــات العامــة علــى مــدار العشــر ســنوات الماضيــة نجــد أنــه تــم تعويــض النقــص المســتمر فــي الدعــم 
الخارجــي الموجــه لدعــم الموازنــة مــن خــال زيــادة معــدالت الجبايــة العامــة، ويمكــن رؤيــة ذلــك مــن خــال القــرارات بقانــون 
الصــادرة خــال هــذا العــام بخصــوص ضريبــة الدخــل وضريبــة القيمــة المضافــة، هــذا باإلضافــة إلــى زيــادة االعتمــاد علــى 

أمــوال المقاصــة، والرســم البيانــي أدنــاه يوضــح ذلــك. 

شكل رقم 7: إيرادات السلطة الفلسطينية 2010 - 2021 16

 https://www.pma.ps/ar/Statistics//TimeSeriesData ،16  موقع سلطة النقد الفلسطينية

إيرادات غر ضريبيةإيرادات المقاصة المنح والمساعدات )إيرادات خارجية) إيرادات ضريبية
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جدول رقم 5: التمويل الخارجي وإجمالي الموازنة العامة للفرتة 2010 - 2021

النسبة إجمالي الموازنة العامة تمويل خارجي مقدر السنة

20107,269,40014,592,000%..49.82

20115,429,00013,380,000%..41

20124,951,00013,444,000%..37

20135,180,00014,387,000%..36

20145,865,00015,176,000%..39

20157,410,00019,570,000%..38

20163,881,00016,576,600%..23

20172,496,00018,156,000%..14

20182,790,00018,275,000%..15

 ال يوجد موازنة مقدرة ال يوجد موازنة مقدرة 2019

20202,229,00017,787,000%..13

20212,298,00019,561,000%..12

شكل رقم 8: العالقة ما بني التمويل الخارجي وإجمالي الموازنة العامة في الفرتة 2010 – 2021

مــع اإلشــارة إلــى أن هنــاك فروقــات واضحــة بــن مــا هــو مقــدر مــن المســاعدات الخارجيــة، فعــادة مــا يتــم تقديــر التمويــل 
الخارجــي برقــم أعلــى ممــا ســيتم الحصــول عليــه فعليــًا، وذلــك لتخفيــف مــن العجــز المالــي المقــدر فــي الموازنــة العامــة، 

والجــدول والشــكل أدنــاه يوضحــان منحــى ســر المقــدر والفعلــي مــن الموازنــة العامــة. 

إجمالي الموازنة العامةتمويل خارجي مقدر
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جدول رقم 6: التمويل الخارجي المقدر والتمويل الخارجي الفعلي في الفرتة 2010 - 2021

النسبةتمويل خارجي فعلي تمويل خارجي مقدرالسنة

201154290003,149,900%..58

201249510002,474,700%..50

201351800004,914,500%..95

201458650004,402,100%..75

201574100003,104,800%..42

201638810002,920,500%..75

201724960002,596,700%..104

201827900002,411,600%..86

 1,745,500ال يوجد موازنة مقدرة2019

202022290001,672,000%..75

20212298000594,600%..26

شكل رقم 9: العالقة ما بني التمويل الخارجي المقدر والفعلي في الفرتة 2010 - 2020

تناقــص  إلــى  يشــر  جيــدًا  عــام، مؤشــرًا  بشــكل  الموازنــات  فــي  الخارجــي ونســبة مســاهمته  التمويــل  تراجــع  يعتــر  وقــد 
االعتمــاد علــى المســاعدات الخارجيــة وتراجــع مســاهمتها فــي اإليــرادات، إال أن واقــع الموازنــة العامــة فــي فلســطن 
مختلــف؛ حيــث إن تناقــص المســاعدات الخارجيــة يرتافــق مــع زيــادة فــي معــدل الديــن العــام، واللجــوء إلــى االقــرتاض بشــكل 

أكــر مــن مصــادر محليــة وخاصــة البنــوك، كمــا يوضــح الشــكل أدنــاه. 

تمويل خارجي مقدر
تمويل خارجي فعلي
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شكل رقم 10: الدين العام والدين المحلي والخارجي خالل الفرتة 2010 - 2021

ويشــر ذلــك إلــى خلــل واضــح فــي هيــكل اإليــرادات وهيــكل النفقــات العامــة، حيــث تعتمــد الســلطة الفلســطينية علــى 
مصــادر إيــرادات غــر مســتدامة مثــل المقاصــة والدعــم الخارجــي أو االقــرتاض مــن البنــوك باإلضافــة إلــى متأخــرات القطــاع 
الخــاص، وفــي المقابــل تركــز نفقاتهــا علــى ســد فاتــورة الرواتــب بشــكل أساســي، وهــذا يشــر إلــى ضــرورة مراجعــة هيــكل 
النفقــات وااليــرادات. ومــن الضــرورة اإلشــارة فــي ســياق الحديــث عــن إصــاح وتحســن اإليــرادات الحكوميــة إاّل أن اإلصاحــات 
والتعديــات األخــرة علــى قانــون القيمــة المضافــة وقــرار بقانــون ضريبــة الدخــل؛ تهــدف إلــى رفــع الجبايــة المحليــة، دون 
إحــداث تغيــرات علــى مســتوى توســيع القاعــدة الضريبيــة أو الســعي للحــد مــن التهــرب الضريــيب، إنمــا رفــع العــبء الضريــيب 
تعانــي منهــا  الــي  الماليــة  األزمــة  فــي ضــوء  الدخــل واالســتهاك، وذلــك  علــى  الرتكــز ضريبيــًا  خــال  مــن  المواطــن  عــن 
الحكومــة الفلســطينية بســبب تراجــع أمــوال المانحــن والتذبــذب فــي تحويــل أمــوال المقاصــة، وعليــه فــإن هــذه اإلصاحــات 
ال يمكــن أن تتــم علــى حســاب المواطــن العــادي، دون مراعــاة أســس العدالــة الضريبيــة والعدالــة االجتماعيــة الــي ال بــد مــن 

مراعاتهــا عنــد فــرض نظــام ضريــيب.

إجمالي الدين الخارجي إجمالي الدين المحليإجمالي الدين العام
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شكل رقم 11: النفقات العامة واجمالي اإليرادات كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي17

تجــدر اإلشــارة، إلــى أن تراجــع المســاعدات أو زيادتهــا مرتبــط فــي أغلــب الحــاالت بوضــع العاقــة بــن الســلطة الفلســطينية 
وحكومة االحتال، ومدى انفتاح الســلطة السياســي على عملية الســام، فعلى ســبيل المثال ترافق التأخر في تحويل 
أمــوال االتحــاد األوروبــي للســلطة الفلســطينية، الــذي أثــر علــى قدرتهــا علــى اإليفــاء بالتحويــات النقديــة للعائــات الفقــرة، 
الــذي يتــم تحويلــه ألســر الشــهداء واألســرى، ممــا دفــع  مــع تهديــد حكومــة االحتــال بوقــف جــزء مــن أمــوال المقاصــة 

الســلطة إلــى وقــف تحويــل هــذه األمــوال مــن خــال البنــوك واللجــوء إلــى طــرق أخــرى للتحويــل. 

مستقبل المساعدات الخارجية المقدمة للسلطة الفلسطينية: 

تاريخيــًا، خضعــت المســاعدات الخارجيــة لمنطــق التوازنــات السياســية، ســواء علــى مســتوى منظمــة التحريــر قبــل أوســلو 
التحريــر  لمنظمــة  المقــدم  والخليجــي  العربــي  الدعــم  ذلــك  مثــال  وإن  حاليــًا،  الفلســطينية  الســلطة  مســتوى  علــى  أو 
الفلســطينية، فعلــى الرغــم مــن وصفــه فــي العديــد مــن األدبيــات بأنــه دعــم غــر مشــروط أو تشــبيهه بالشــيك المفتــوح 
للمنظمــة، إال أنــه مــر بتحــول جــذري عقــب حــرب الخليـــج ســنة 1991/1990 نظــرًا لموقــف المنظمــة القريــب مــن العــراق. حيــث 
كشــف توقــف هــذا الدعــم عــن االتكاليــة الماليــة الــي تشــكلت عنــد منظمــة التحريــر، وكيــف كان هــذا الدعــم يعــر ســابقًا عــن 
توازنــات سياســية معينــة كان تدعمهــا الــدول الممولــة داخــل المنظمــة. وتربــط بعــض األدبيــات قطــع التمويــل عــن منظمــة 

التحريــر فــي حينهــا بقبــول األخــرة باتفــاق أوســلو وتقديــم جملــة مــن التنــازالت السياســية.18 

https://www.pma.ps/ar/ ،(17  البيانات السنوية الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، تقرير اإليرادات والنفقات ومصادر تمويل السلطة الفلسطينية )أساس نقدي
 Statistics//TimeSeriesData

 https://bit.ly/3NMopGD ،18  توفيق حداد، أثر المساعدات األجنبية على تجزئة الفلسطينين، متابعة الدعم الدولي

نفقات تطويرية 
Development Expenditures

اإليرادات والمنح 
Revenues and Grants

نفقات جارية
Current Expenditures
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من جانب آخر، شهد العالم خال العقد األخر تزايدًا في حاالت الطوارئ اإلنسانية والمساعدات، وهي نتيجة للحروب 
والصراعــات حــول العالــم، مثــل الحــرب المســتمرة فــي ســوريا، والوضــع الحالــي فــي أوكرانيــا، ويرتافــق ذلــك مــع زيــادة بأكــر 
مــن الضعــف فــي المســاعدات اإلنمائيــة الرســمية للتخفيــف مــن االحتياجــات الناتجــة مــن الحــروب وحــاالت الطــوارئ، يشــر 
تقريــر “Reality of Aid” أن المســاعدة اإلنمائيــة تضاعفــت مــن 12 مليــار دوالر فــي 2010 إلــى 25 مليــار دوالر فــي 2019. 
وإن هــذا بــدوره يشــكل ضغطــًا أكــر علــى نظــام الدعــم الدولــي وتحــواًل فــي اتجاهاتــه، ويشــر إلــى المســاعدات الخارجيــة 

المقدمــة للحكومــة الفلســطينية ستســمر فــي التضــاؤل عــر الســنوات. 19

تشــر بعض التقارير األولية الصادرة حول مشــروع الموازنة للعام الجاري 2022، بأن الحكومة تتوقع عجز مالي يقدر ب 
558 مليــون دوالر، ولكنهــا تعلــق آمــااًل، وفــق الموازنــة، علــى عــودة المنــح والمســاعدات الماليــة الخارجيــة، الــي تقدرهــا 
بمــا يقــا540 مليــون دوالر. علــى الرغــم أن المعطيــات والوقائــع تشــر عكــس ذلــك، فالدعــم األمريكــي متوقــف منــذ العــام 
2018، والدعــم العربــي متذبــذب ويرتاجــع باســتمرار، إال أن الحكومــة ال زالــت تقــدر المنــح والمســاعدات بأرقــام أكــر مــن 

المتوقــع. 

إن الســلطة الفلســطينية واعية إلى أن المســاعدات الخارجية ال تقدم دون مقابل، بل هي مرهونة بالخيارات السياســية 
تــام  بانقطــاع  ينــذر  لــه فيمــا ســبق  الــذي أشــرنا  الــي تتخذهــا تجــاه حكومــة االحتــال وعاقتهــا بهــا، ولذلــك فــإن الرتاجــع 
للمســاعدات الخارجيــة خاصــة فــي حــال اســتنفاذ كافــة الخيــارات السياســية، إال إذا تــم تقديــم المزيــد مــن التنــازالت. وعليــه 
فــإن هنــاك حاجــة إلــى تغيــر منطــق التعامــل مــع الدعــم الخارجــي، والبحــث عــن مصــادر أخــرى ال تجرنــا علــى دفــع ثمــن 

سياســي فــي المقابــل.

يعتــر  كمــا  الضرائــب،  مــن  الجبايــة  زيــادة  ومنهــا  الحلــول،  مــن  مجموعــة  الفلســطينية  الحكومــة  تتبــى  ذلــك  لمواجهــة 
التقاعــد المبكــر أبــرزه طــرق مواجهــة العجــز المســتمر فــي الموازنــة، حيــث عمــدت مــن خــال هــذا القانــون إلــى تخفيــف 
يشــر  المبكــر  التقاعــد  نظــام  فــي  التدقيــق  أن  إال  الرواتــب،  فاتــورة  مــن  التخفيــف  وبالتالــي  الحكوميــن  الموظفــن  عــدد 
إلــى مبــدأ  إلــى أن هنــاك تميــز لصالــح شــاغلي المناصــب السياســية مــن خــال حصولهــم علــى منافــع تقاعديــة تفتقــد 
التكافــل بمعــى أن هــذه الفئــات تنتفــع مــن الدولــة دون تقديــم مســاهمات، مــع العلــم أن المرتــب التقاعــدي الشــهري 
لشــاغلي المناصــب السياســية يفــوق متوســط التقاعــد الشــهري الــذي يحصــل عليــه موظــف الخدمــة المدنيــة بحوالــي ثاثــة 

أضعــاف.20 

هــذا باإلضافــة للعديــد مــن حــاالت التقاعــد القســري، األمــر الــذي يشــر إلــى ضــرورة أن يكــون التقاعــد المبكــر ضمــن إطــار 
قانونــي واضــح ومحــدد يحــدد ضوابــط قانونيــة لإلحالــة للتقاعــد. مــع اإلشــارة إلــى أن مــن يتــم إحالتهــم للتقاعــد المبكــر 
فــي الكثــر مــن القطاعــات المدنيــة غالبــًا يبحثــون عــن فــرص عمــل جديــدة األمــر الــذي يخلــق أزمــة فــي ســوق العمــل، ويرفــع 
معــدالت البطالــة. كمــان أن التقاعــد المبكــر يجــب ان يحــدث فــي القطاعــات واألجهــزة االمنيــة الــي تســتحوذ علــى نســب 
عاليــة مــن فاتــورة الرواتــب وإن حــدث التقاعــد فــي هــذا القطــاع ممكــن أن يســاهم فــي ســد الفجــوة فــي االيــدي العاملــة 

فــي عديــد مــن القطاعــات الــي باتــت تعانــي مــن تدفــق العمالــة الــى الســوق االســرائيلية 
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خالصة 

يغلــب طابــع التذبــذب وعــدم االنتظــام علــى المســاعدات المقدمــة مــن المانحــن ســواء كانــوا دواًل عربيــة أو أجنبيــة، مــع 
المانحــة  الــدول  مــن  المقــدم  الدعــم  مجمــل  مــن   %..  46 يشــكل  األوروبــي  االتحــاد  مــن  المقــدم  الدعــم  أن  إلــى  اإلشــارة 
األجنبيــة، كمــا يشــكل الدعــم المقــدم مــن المملكــة العربيــة الســعودية مــا نســبته 65 ..% مــن الدعــم الكلــي المقــدم مــن 
العــام تعتمــد علــى طبيعــة عاقتهــم مــع دولــة  بالحكومــة الفلســطينية بشــكل  المانحــن  الــدول العربيــة. إال أن عاقــة 

االحتــال، وعاقــات القــوة الــي حكــم اإلقليــم، ولهــذا نجــد أن الدعــم غــر ثابــت ومتذبــذب. 

نتيجــة مــا ســبق، تأثــرت الرامــج السياســاتية الــي تعتمدهــا الســلطة الفلســطينية، وعلــى رأســها تلــك الموجهــة لخدمــة 
القطــاع االجتماعــي وتنميتــه، باإلضافــة إلــى تأثــر القطاعــات اإلنتاجيــة فــي فلســطن، فكــون أمــوال المقاصــة والدعــم 
الخارجــي يشــكان ركائــز موازنــة الحكومــة الفلســطينية، أضعــف ذلــك مــن قدرتهــا علــى تمويــل التنميــة وبنــاء االقتصــاد، بــل 

تركــز االنفــاق العــام علــى الرواتــب والمصاريــف التشــغيلية. 

كمــا يمكننــا االســتنتاج بــأن طبيعــة العاقــة مــا بــن االقتصــاد الفلســطيين واقتصــاد دولــة االحتــال تقــف عائقــًا أمــام تحقيــق 
تنميــة وتغيــر فــي هيــكل االقتصــاد الفلســطيين، واســتغال أمــوال المانحــن بالطريقــة األمثــل. إال أن هنــاك مجموعــة مــن 
المصــادر والمــوارد الــي علــى الحكومــة الفلســطينية توجيههــا بالشــكل الصحيــح لوضــع حجــر أســاس لبنــاء اقتصــاد منتــج 

وغــر تابــع. 

توصيات

وقــف أوجــه إهــدار المــال العــام، مــن خــال إجــراء مراجعــة جديــة لرامــج االنفــاق وتحديــدًا االنفــاق علــى القطــاع األمــين. 
بنــاء  فــي  يســاهم  الفلســطيين وبمــا  للشــعب  الفعليــة والتنمويــة  لتعكــس االحتياجــات  العامــة  الموازنــة  إعــادة هيكلــة 

قطاعــات اقتصاديــة منتجــة قــادرة علــى التشــغيل. 

ضــرورة البحــث عــن بدائــل للتمويــل الخارجــي، ويأتــي ذلــك ضمــن مجموعــة مــن الخطــط والسياســات الــي تركــز علــى تنميــة 
القطاعــات اإلنتاجيــة، العمــل بشــكل جــدي علــى االنفــكاك عــن االحتــال، تشــريع سياســات ضريبيــة عادلــة تقــوم علــى توســيع 

القاعــدة الضريبيــة وفــرض ضرائــب تصاعديــة. 

ضــرورة العمــل علــى تمويــل الرامــج االجتماعيــة تمويــًا ذاتيــًا، حــى ال يكــون الفقــراء والفئــات المهمشــة هــم األكــر تأثــرًا 
باألزمــات الماليــة وانقطــاع التمويــل الخارجــي. وخاصــة برنامــج المســاعدات النقديــة والتحويــات الطبيــة. 

ضــرورة العمــل علــى تخصيــص جــزء مــن الموازنــة لإلنفــاق التطويــري الــذي يمــول بشــكل كامــل مــن أمــوال المانحــن، والــذي 
يرتكــز علــى قطــاع التعليــم بشــكل أساســي، خاصــة أن التمويــل التطويــري فــي قطاعــات معينــة قــد يعفــي الحكومــة مــن 
كتــل نقديــة كبــرة تثقــل الموازنــة مثــل التحويــات الطبيــة الــي يمكــن االســتغناء عنهــا فــي حــال تــم تطويــر القطــاع الصحــي 

بالشــكل المطلــوب. 


