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 شكرُوتقدير

نتياء مف ىذا العمؿ المتواضع إال أف أتقدـ بالشكر هلل سبحانو وتعالى الذي يسعني وقد شارفت عمى االال 

 عطاني العزيمة والقوة، وأليمني الصبر في إنجاز ىذا العمؿ. أ

متناف .... إلى جامعة الخميؿ ممثمة برئيس مجمس األمناء الدكتور أجمؿ عبارات الشكر والتقدير واال وأقدـ

 ؿ الجعبري وعمدائيا ورؤساء األقساـ وموظفييا لما ليـ مف فضؿ في منحي فرصة استكماؿ دراستي. نبي

الذي أشرؼ عمى ىذا العمؿ ولـ يبخؿ بجيده ونصائحو  عمرو يسيرت لمدكتوركما أتقدـ بالشكر الجزيؿ 

 حيز الوجود. إلى  لى أف خرجإ

ىذه الدراسة ولو بكممة أو نصيحة، ليـ مني أسمى متناني إلى كؿ مف دعـ اوختامًا أتقدـ بجزيؿ شكري و 

 عبارات الشكر والعرفاف، راجيًا اهلل سبحانو وتعالى أف يوفقني في رد بعض أفضاليـ عمي.

ُ

ُ  
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ُمخصُالدراسةم

، وقػد أثػر بروتوكػوؿ بػاريس عمػى الموازنػة العامػة لمسػمطة الفمسػطينيةالتعػرؼ عمػى  ىدفت ىذه الدراسػة إلػى

 دراسػػة وىػػي حيػػث عمػػد الباحػػث لقيػػاس ذلػػؾ بنػػاء عمػػى عينػػة  ،التحميمػػي اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الوصػػفي

( 450درجة رجاؿ األعماؿ الخاصة حسب تصنيؼ الغرفة التجارية في محافظة الخميؿ، وقد بمػ  عػددىـ )

استخدـ الباحث العينػة العشػوائية ، حيث حصائية غرفة تجارة وصناعة محافظة الخميؿإرجؿ أعماؿ حسب 

، فكػاف عػدد (درجة رجاؿ األعمػاؿ الخاصػة فػي محافظػة الخميػؿ) ينة الدراسةالتي استيدؼ فييا عالبسيطة 

لقيػاس أثػر بروتوكػوؿ  ىػذه العينػة  ، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث( رجؿ أعماؿ75أفراد العينة )

 أف أثػر بروتوكػوؿ بػاريس عمػى االقتصػادوأظيػرت النتػائج  باريس عمى الموازنة العامة لمسمطة الفمسػطينية،

، حيػػث سػػاىـ فػػي تغييػػب سياسػػة تنمويػػة مبنيػػة عمػػى اإلمكانيػػات المتاحػػةمتوسػػطة، الفمسػػطيني جػػاء بدرجػػة 

عمى الرغـ مف  مف فرص التنمية الفمسطينية، وحد كذلؾ لواردات أكثر مف الصادراتانمو وكذلؾ أدى إلى 

 دوف وسػػاطة مػػف إسػػرائيؿسػػػتيالكية السػػمع، والخػػػدمات اال معقولػػة السػػتيراد مػػنا الفمسػػطينييف صػػالحيةأنػػو 

ف كانت تشوبيا بعض التعقيداتو   سرائيمية.في التخميص عمييا في الموانئ اإل ا 

حيػث تعتبػر المقاصػة مػف مرتفعػة، توكوؿ باريس عمى اإليػرادات جػاء بدرجػة ر أف أثر بكما أظيرت النتائج 

ضػػػرائب المترتبػػػة عمػػػى ىنػػػاؾ تحايػػػؿ عمػػػى ال، و أبػػػرز اإليػػػرادات الفمسػػػطينية التػػػي أنتجيػػػا بروتوكػػػوؿ بػػػاريس

، كمػا تتحكـ إسرائيؿ بمعظـ اإليرادات العامػة لمسػمطة الفمسػطينية، كما المقاصة مف قبؿ الجانب اإلسرائيمي

تمتػػػـز باظيػػػار حجػػػـ المقاصػػػة ال و ، تمتػػػـز بػػػدفع المسػػػتحقات الماليػػػة لمسػػػمطة بالموعػػػد المحػػػددال  إسػػرائيؿ أف

 .شيرياً 

النفقػػات الجاريػػة سػػبب أف حيػػث جػػدًا،  النفقػػات جػػاء بدرجػػة مرتفعػػةأثػػر بروتوكػػوؿ بػػاريس عمػػى  أف وتبػػيف

الفمسػػطينية، كمػػا  اإليػػرادات الفمسػػطينية ال تغطػػي النفقػػات لمسػػمطة، و رئيسػػي فػػي عجػػز الموازنػػة الفمسػػطينية

 .نفاؽ الفمسطينيعمؿ بروتوكوؿ باريس عمى تحديد قنوات اإل
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توجػد فػروؽ وال لموازنػة العامػة لمسػمطة الفمسػطينية، بروتوكػوؿ بػاريس عمػى اأثر لوجد وأظيرت النتائج أنو ي

فػػي إجابػػات المبحػػوثيف ألثػػر بروتوكػػوؿ بػػاريس عمػػى الموازنػػة العامػػة لمسػػمطة الفمسػػطينية تعػػزى إلػػى متغيػػر 

 المستوى التعميمي.، و المسمى الوظيفي، و الجنس

 واضحة سياسة وفرض المحمي نتاجاإل تشجيع، أوالً  :يميبما  بناًء عمى النتائج السابقة يوصي الباحث

 ضرورية والغير يةئالغذا وخاصة الواردة المنتجات كؿ عمى بائضر  وفرض الفمسطيني المنتج لحماية

 وتنويعيا الفمسطينية تاالصادر  زيادة عمى العمؿثانيًا،  .الفمسطيني المنتج تيدد أف الممكف مف والتي

 قدر بالتكنولوجيا واالستعانة نتاجاإل في الحديثة ساليبواأل بالطرؽ االستعانة خالؿ مف جودتيا وزيادة

 في النظر عادةإ رابعًا، .والخارجي الداخمي االستثمار وتشجيع جاذبة استثمار ةئبي خمؽثالثًا،  اإلمكاف.

 في السمع سعارأب ؿائيإسر  في السمع سعارأ خاصة فيما يتعمؽ بربطو االقتصادي باريس بروتوكوؿ

 ئـوتال تخدـ الفمسطيني واإلسرائيمي الجانبيف بيف حرة تجارة منطقة قامةإ خامسًا، .الفمسطينية المناطؽ

لضغط اسادسًا،  .ميائياإلسر  الجانب مع النقدي أو الجمركي االتحاد مف فضؿأ بشكؿ الفمسطيني الجانب

الممنيج لمكثير مف مقومات  تدميرالغالؽ والحصار و اإلعمى الجانب اإلسرائيمي لمتخمي عف سياسات 

االقتصاد المتوازف بيف الطرفيف ىو  حياة الفمسطينييف االجتماعية واالقتصادية خاصًة وأف الكؿ يعمـ بأف

 ر في المنطقة.ااالستقر  ساسأ
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Abstract: 

This study aimed to identify the impact of the Paris Protocol on the general 

budget of the Palestinian National Authority. A according to the statistics of the 

Chamber of Commerce and Industry of Hebron Governorate, where the 

researcher used the simple random sample in which he targeted the study sample 

(the degree of private businessmen in Hebron Governorate). The Paris Protocol 

on the general budget of the Palestinian National Authority, and the results 

showed that the impact of the Paris Protocol on the Palestinian economy came to 

a medium degree, as it contributed to the absence of a development policy based 

on the available capabilities, as well as led to the growth of imports more than 

exports, and also limited Palestinian development opportunities despite It 

granted the Palestinians reasonable authority to import goods and consumer 

services without mediation from Israel, although it was tainted by some 

complications in clearing them at Israeli ports. 

The results also showed that the impact of the Paris Protocol on revenues was 

high, as clearing is one of the most prominent Palestinian revenues produced by 

the Paris Protocol, and there is a circumvention of taxes resulting from clearing 

by the Israeli side, and Israel controls most of the public revenues of the 

Palestinian Authority, and Israel does not It is obligated to pay the financial dues 

to the Authority on the specified date, and it is not obligated to show the amount 

of clearing monthly. 

It was found that the impact of the Paris Protocol on expenditures was very high, 

as current expenditures are a major cause of the Palestinian budget deficit, and 

Palestinian revenues do not cover expenditures for the Palestinian Authority, 

and the Paris Protocol worked to define the Palestinian spending channels. 

The results showed that there is an effect of the Paris Protocol on the general 

budget of the Palestinian National Authority, and there are no differences in the 
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respondents' answers to the impact of the Paris Protocol on the general budget of 

the Palestinian National Authority due to the variable of gender, job title, and 

educational level. 

Based on the previous results, the researcher recommends the following: First, 

encouraging local production and imposing a clear policy to Palestinian product 

and imposing taxes on all incoming products, especially food and unnecessary 

ones, which may threaten the Palestinian product. Second, working to increase 

and diversify Palestinian exports and increase their quality through the use of 

modern methods and methods of production and technology as much as 

possible. Third, creating an attractive investment environment and encouraging 

internal and external investment. Fourth, reconsidering the Paris Economic 

protocol, especially with regard to linking the prices of goods in Israel to the 

prices of goods in the Palestinian territories. Fifthly, establishing a free trade 

zone between the Palestinian and Israeli sides that serves and suits the 

Palestinian side better than a customs or monetary union with the Israeli side. 

Sixth, pressure on the Israeli side to abandon the policies of closure and siege 

and the systematic destruction of many of the basics of Palestinian social and 

economic life, especially since everyone knows that a balanced economy 

between the two sides is the basis for stability in the region. 
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ُالفصلُاألول

ُاإلطارُالعامُلمدراسة

 مقدمة1/1ُ

مختمؼ  ـ في وقت كاف الشعب الفمسطيني يصارع ظروفًا قاسية في1967وقعت نكسة حزيراف عاـ 

الجوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية وبوقوعيا أصبحت الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس تحت 

إلى الضفة الشرقية مف نير األردف لينضموا  ينير االحتالؿ اإلسرائيمي فيما نزح حوالي ربع مميوف فمسطين

، لـ يضيع االحتالؿ اإلسرائيمي أي ـ1948إلى مف سبقيـ مف الالجئيف مف أبناء وطنيـ جراء نكبة عاـ 

وقت فانبرى إلى عمؿ منيجي َنْشط َىدَؼ فيما َىدَؼ إلى ربط االقتصاد الفمسطيني اليش والضعيؼ أصاًل 

 باقتصاده. 

ف كاف قد سما عاـ االحتالؿ اإلسرائيمي  فأغمؽ ـ لبنؾ 1985كافة البنوؾ واستبدليا بالبنوؾ اإلسرائيمية، وا 

في الضفة الغربية في مسعى واضا ليس لتحقيؽ ىدؼ سياسي فحسب بؿ ىدؼ  القاىرة عماف بالعمؿ

 الكبيرة مف أجؿ إضعاؼ القدرة المحمية الفمسطينية عمى االستثمار في المشاريع الزراعية اقتصادي أيضًا،

 أو التجارية أو الصناعية، فكمما كاف النظاـ البنكي غائبًا كاف ىناؾ نقصًا في فرص االستثمار الحقيقي

المالي خارج نطاؽ  الفائضوبالتالي إعاقة النمو والتوسع االقتصادي، وبالتالي يترتب عمى ذلؾ إخراج 

المناطؽ المحتمة بسبب غياب مركز اقتصادي وسوؽ قومي مما يقود إلى انعداـ فرص االستثمار محميًا 

ج الفائض لرصده في مما يعني بقاء التطور والتنمية محتجزيف مما يدفع الكثير مف المواطنيف إلخرا

 (.2018البنوؾ في الدوؿ العربية واألجنبية مما يقيد فرص االستثمار )صبيا وآخروف، 

ف كاف لـ يمنع تداوؿ الدينار االحتالؿ اإلسرائيمي  كما أنو فرض العممة اإلسرائيمية عمى التعامالت وا 

أىمؿ ىياكؿ اإلنتاج الوطنية وحد األردني، وفتا سوؽ العمؿ اإلسرائيمي لمعمالة الفمسطينية الرخيصة ما 
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مف تطورىا، فضاًل عف تمتع االقتصاد اإلسرائيمي بسوؽ استيالكي فمسطيني كبير، فاعتبره الدجاجة التي 

نتاج اإلسرائيمية لتغطية الطمب الناشئ والمتزايد ليذه السوؽ، نظرًا ألنو حفَّز ووسع ىياكؿ اإل تبيض ذىبًا،

حجـ يزيد سنويًا عف ر اعتماده لغاية اآلف عمى الواردات مف إسرائيؿ بعمى ذلؾ مف استمرا ؿّ دَ وليس أَ 

، والمفارقة أف الواردات الفمسطينية أو ُقؿ الصادرات اإلسرائيمية تتـ تقريبًا بدوف تكمفة الدوالر أربعة مميار

مى حٍد المنتج الفمسطيني عأيضًا مما يثقؿ كاىؿ المستيمؾ و  شحف وتخميص جمركي، ولكنيا بأسعار عالية

 سواء.

في ظؿ ىذا المناخ السياسي واالقتصادي الصعب جاء اإلعالف عف اتفاؽ إعالف المبادئ في ُأوسمو 

(Oslo Declaration of Principles Agreement سرائيؿ والذي ( بيف منظمة التحرير الفمسطينية وا 

الذي ينظـ العالقة ـ في البيت األبيض بواشنطف، ولحقو توقيع االتفاؽ 13/9/1993تـ توقيعو في 

 Paris Economicاالقتصادية والتجارية بيف الجانبيف والذي أطمؽ عميو بروتكوؿ باريس االقتصادي )

Protocol ـ، في وقت اتسـ فيو الوضع الفمسطيني ببعض السمات مثؿ أف عدد 29/4/1994(  بتاريخ

في قطاع غزة )الخواجا، نسمة  ألؼ 716نسمة في الضفة الغربية، ونحو مميوف  1.25 السكاف بم 

ت نسبة مستوطف، تباينألؼ  268مستوطنة وعدد المستوطنيف  151( فيما بم  عدد المستوطنات 2015

% في حيف ساىـ 52فساىـ قطاع الخدمات بحوالي  ،الناتج المحمي مساىمة مختمؼ القطاعات في

% 14% إلى 33تو مف %، أما القطاع الزراعي فقد تدىورت نسبة مساىم7القطاع الصناعي بحوالي 

 (.2013)فالح، 

ـ 1992نتاجية لدى الفمسطينييف حتى عاـ دالت البطالة وانخفاض القدرات اإلارتفاع معوترافؽ مع ذلؾ 

وفي ظؿ انتشار  ،التي شيدت مستوى عاٍؿ مف انتشار الفقر والبطالة في ظؿ تراجع الصادرات والواردات

القوؿ التأكيد بأف حقبة ما قبؿ قدـو السمطة الفمسطينية  غير مسبؽ لممستوطنات كما أسمفنا ومف نافمة
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شيدت انفصااًل تامًا لالقتصاد الفمسطيني عف االقتصاد العربي ولـ تكف  التجارة إال مف خالؿ الجانب 

ويقوـ بتحويميا إلى  ،كاف يجمع الضرائب مف الفمسطينييف فضاًل عف أّف الجانب اإلسرائيمي اإلسرائيمي

ضرائب في ف الدولية التي تنص عمى وجوب انفاؽ أمواؿ البما يتعارض مع القواني االحتالؿ خزينة

كاف يعمؿ نحو ثمث المشتغميف الفمسطينييف وفي نفس الفترة ناىيؾ عف أنو المنطقة التي تجبى منيا، 

زيادة االعتماد عمى االقتصاد اإلسرائيمي كمصدر ، مما أدى إلى إسرائيؿ ألؼ عامؿ( داخؿ 120)حوالي 

لى جعؿ سوؽ العمؿ واالقتصاد الفمسطيني عرضة لمتأثر بالتقمبات التي يشيدىا  رئيػسي لمتشغيؿ وا 

األعماؿ وخاصة  فشيد الطمب اإلسرائيمي عمى العمالة الفمسطينية تقمبات مع دوراف ،االقتصاد اإلسرائيمي

لشرقية وشرؽ آسيا محؿ في مجاؿ اإلنشاء، وتفاقـ ضػعؼ الطمػب نتيجة إحالؿ عمالة أجنبية مف أوروبا ا

 (.Angrist, 1995) العمالة الفمسطينية في التسعينيات

لى عرقمة نمو االقتصاد إسرائيمية المتخذة ضد الفمسطينييف والقيود اإل البروتوكوؿ اأدت بنود ىذ

سرائيمية، كما ؿ، وتعميؽ االعتماد عمى السوؽ اإلسرائيإالفمسطيني، وزيادة العجز في الميزاف التجاري مع 

الفمسطينية، وأدى إلى زيادة تكمفة الحياة اليومية  لممنتجاتعمى القدرة التنافسية  )البروتوكوؿ( سمباً  ثرّ أ

سفر ىذا البروتوكوؿ عف خسائر ضريبية كبيرة لخزينة السمطة الفمسطينية، أعمى المواطف الفمسطيني، كما 

، سواؽ العربيةسواؽ الخارجية، وبخاصة األع األمبنجاح وعف عجز االقتصاد الفمسطيني عف التعامؿ 

ونتيجة االنقساـ غير المسبوؽ في العالـ  العربي  ،والسيما وأنو جاء بعد حرب الكويت التي كانت سبباً 

 .(2011)وزارة االقتصاد الفمسطينية، والذي أخذ الفمسطينيوف بجريرتو

بو لمحدود االقتصادية بيف الطرفيف، ونقؿ العالقات االقتصادية يىو تغي ىذا البروتوكوؿأبرز ما تضمنو و 

بيف الطرفيف، واإلبقاء عمى النظاـ الجمركي بيف االقتصاديف  الى حالة متفؽ عمييإمف حالة أمر واقع 

تنظيـ العالقات التجارية و والذي يقوـ عمى حرية حركة التجارة ما بيف األراضي الفمسطينية واإلسرائيمية، 
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تنظـ عمؿ العماؿ  وآليةلية جباية وتقاص الضرائب والجمارؾ بيف الطرفيف، آية، وتوضيا ية والمالوالنقد

، وبقيت البضائع اإلسرائيمية تدخؿ إلى األراضي الفمسطينية بحرية تامة، وفرضت الفمسطينييف في إسرائيؿ

ورد الفمسطيني عند استيراده قيودًا عمى دخوؿ البضائع الفمسطينية إلى األسواؽ اإلسرائيمية، فتكبد المست

لمبضائع اإلسرائيمية تكاليؼ تبم  أضعاؼ ما ىي عميو في البالد المجاورة وذلؾ نتيجة لمعالقة غير 

 (.2012المتكافئة بيف الجانبيف )أبو زعيتر، 

عمى أية حاؿ عقد الكثيروف األمؿ عمى أف ىذا البرتوكوؿ كونو يرتبط باتفاؽ إعالف المبادئ في أوسمو 

حرية استيراد الذي ىو اآلخر اتفاؽ انتقالي سيؤدي إلى استقالؿ فمسطيف سياسيًا واقتصاديًا، متسمحيف ب

يعطي المستثمر الفمسطيني ما  دوف وساطة مف إسرائيؿ االسػتيالكية، واإلنتاجية مباشرةالسمع، والخػدمات 

في بدايات قدوـ السمطة الفمسطينية  وتعزز ىذا األمؿ فرصة االستفادة مػف المنافسة في األسواؽ العالمية،

بعد توسيع مناطقيا خارج غزة أريحا، وتدفؽ المساعدات الدولية إلى السمطة الفمسطينية حيث قفز 

(GDP في سنوات العسؿ إلى )في قطاع غزة خالؿ الفترة مف عاـ 62% في الضفة الغربية و56.4 %

 ذلؾ.( ولكف واقع األمر كاف غير 2013ـ )الفالح، 1995-1999

( فقد عقد الكثيروف األمؿ عمى بروتوكوؿ باريس ليعطي GDPجمالي )فمف حيث الناتج المحمي اإل

سرائيمية القاضية بعدـ لؾ االنتكاسات فقد كشفت الخطط اإلانطالقة لالقتصاد الفمسطيني، ليعاود بعد ذ

انتفاضة األقصى التي استغمتيا تطوير المرحمة االنتقالية إلى مرحمة االستقالؿ والدولة والذي أدى فييا إلى 

سرائيؿ لتقويض الحمـ باقامة الدولة واستبداليا بسياسة االعتقاالت واالغالقات واليدـ، مما أضعؼ أداء إ

عممًا  (%2.2-% 1.9)االقتصاد الفمسطيني كثيرًا وأرجعو إلى معدؿ نمو سالب حيث بم  معدؿ النمو 

 .(%3.5)بأف نسبة تزايد عدد السكاف 
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عمى  غزة وقطاع الغربية الضفة في الفمسطينية لمسمطة الصالحيات بعض ـ1993أوسمو فاقيةات أعطت

وابتعدت  سقفيا مف توحد الصالحيات تمؾ عمى قيوداً  فرضت أنيا إال واحدة، جغرافية وحدة اعتبار أنيا

 والمستوطنات، القدس، الفمسطينية، السيادة وىي الحؿ، أساس تشكؿ والتي والمحورية الميمة القضايا عف

، كونو تـ تأجيؿ البحث فييا إلى حيف مفاوضات الحؿ النيائي )سميماف، والمياه والالجئيف، والحدود،

2013.) 

وظير بروتوكوؿ باريس كممحؽ التفاقية أوسمو ولكنو مثؿ الجانب التجاري لالتفاؽ حيث كاف الجانب 

(، وكاف 2017ـ )عزرايؿ، 1994إلى عاـ  ـ1967يسيطر عمى الجانب التجاري منذ عاـ  ياإلسرائيم

االقتصاد الفمسطيني مفصوؿ بشكؿ تاـ عف االقتصاد العربي، ولـ تكف التجارة إال مف خالؿ الجانب 

(، وتفوقت المنتجات 2012اإلسرائيمي سواء كاف ذلؾ عمى صعيد الصادرات أو الواردات )سرداح، 

ى االقتصاد الفمسطيني وبذلؾ التجأ الفمسطينييف إلى اإلسرائيمية عمى المنتجات الفمسطينية مما أثر عم

العمالة في إسرائيؿ، وبقي الجانب اإلسرائيمي يجمع الضرائب مف الفمسطينييف وتحويميا إلى خزينة الدولة 

الييودية، مما يتعارض ذلؾ مع القوانيف الدولية التي تحث عمى انفاؽ أمواؿ الضرائب في المنطقة التي 

  .(1996ؿ وعبد الرازؽ، )مكحو تجبى منيا  

واستنادًا لمممحؽ االقتصادي ألوسػمو أي بروتوكػوؿ باريس، تعززت  ـ1994وبقياـ السمطة الفمسطينية عاـ 

وألىمية وتأثير الموازنة العامة (، 2012االقتصاد الفمسطيني لصالا االقتصاد اإلسرائيمي )سرداح، تبعية 

تأثير الذي ترتب عف بروتوكوؿ باريس عمى الموازنة العامة بالنسبة لمحكومات عمد الباحث إلى دراسة ال

 لمسمطة الفمسطينية.
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ُ:الدراسةمشكمة1/2ُُ

يعتبر بروتوكوؿ باريس بمثابة العنصر الرابط ما بيف االقتصاد الفمسطيني واإلسرائيمي، ويجـز األكاديمييف 

الباحثيف واألوراؽ العممية بأف ىذا البروتوكوؿ كاف مجحفًا بحؽ الجانب الفمسطيني، ولذلؾ عمد الباحث و 

منُخاللُاإلجابةُعمىُأربعةُُأثرُبروتوكولُباريسُعمىُالموازنةُالعامةُلمسمطةُالفمسطينية؟إلى دراسة 

ُأسئمةُفرعيةُكماُيمي:

 ما أثر بروتوكوؿ باريس عمى االقتصاد الفمسطيني؟ .1

 بروتوكوؿ باريس عمى اإليرادات العامة لمسمطة الفمسطينية؟ أثر ما .2

 بروتوكوؿ باريس عمى النفقات العامة لمسمطة الفمسطينية؟ ىو تأثير ما .3

 ما ىو تأثير بروتوكوؿ باريس عمى الموازنة العامة لمسمطة الفمسطينية؟ .4

ُ:الدراسةأىداف1/3ُُ

 إلى ما يمي: الدراسةيدؼ ت

 .باريس عمى االقتصاد الفمسطينيأثر بروتوكوؿ  معرفة .1

 توضيا أثر بروتوكوؿ باريس عمى اإليرادات العامة لمسمطة الفمسطينية. .2

 باريس عمى النفقات العامة لمسمطة الفمسطينية. ؿالتعرؼ عمى أثر بروتوكو  .3

 .ةتوضيا أثر بروتوكوؿ باريس عمى الموازنة العامة لمسمطة الفمسطيني .4

ُ:الدراسةأىمية1/4ُُ

ونيا تخدـ الرغبة الفمسطينية الشعبية والرسمية في تشخيص أثر في ك الدراسةتنبع أىمية : العمميةاألىميةُ

بروتوكوؿ باريس عمى االقتصاد الفمسطيني مف مختمؼ الجوانب تمييدًا لالنفكاؾ عف اقتصاد االحتالؿ 
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مف االستحقاقات خاصة بعد تنكر إسرائيؿ لحقوؽ شعبنا السياسية واالقتصادية بما في ذلؾ الكثير و 

ربما  دراسةلا ، أما مف الجانب اآلخر فافالمنصوص عمييا في بروتوكوؿ باريس ذاتو. ىذا مف جانب

تتناوؿ أثر بروتوكوؿ باريس عمى الموازنة العامة لمسمطة الفمسطينية بصورة مباشرة، ومف  أوؿ دراسةكانت 

عبر عف برنامج عمؿ الحكومة وأىدافيا السياسية المعموـ بأف الموازنة العامة لمدولة بالغة األىمية كونيا ت

عف كونيا أداة ميمة في تشكيؿ الناتج المحمي وفي إعادة توزيع الثروات  واالجتماعية واالقتصادية، ناىيؾ

يرادات والنفقات اإلو  االقتصاد يؤثر عمى باريس ما إذا كاف بروتوكوؿفي ياحيتوضفضاًل عف داخؿ الدولة 

لى أي مدى؟ يكوف ذلؾ البروتوكوؿ سببًا في عجز الموازنة العامة لمسمطةوىؿ س العامة لمسمطة؟ وما  وا 

 أثره عمى فرص التنمية في فمسطيف؟

: تنبع أىمية الدراسة مف خالؿ توجيو أنظار السياسييف والمفاوض الفمسطيني إلى اآلثار األىميةُالعممية

الحد مف السمبيات التي خمفيا ذلؾ  التي تركيا بروتوكوؿ باريس عمى االقتصاد الفمسطيني مف أجؿ

 توكوؿ.و البر 

ُ:الدراسةفرضيات1/5ُُ

 .االقتصاد الفمسطينييوجد أثر سمبي لبرتوكوؿ باريس عمى  .1

 يوجد أثر سمبي لبروتوكوؿ باريس عمى اإليرادات العامة لمسمطة الفمسطينية. .2

 .الفمسطينية يوجد أثر سمبي لبروتوكوؿ باريس عمى النفقات العامة لمسمطة .3

 ى الموازنة العامة لمسمطة الفمسطينية.ميوجد أثر سمبي لبروتوكوؿ باريس ع .4

ُمحدداتُالدراسة:1/6ُ

ُ.أثر بروتوكوؿ باريس عمى الموازنة العامة لمسمطة الفمسطينيةالحدودُالموضوعية:ُ
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ُ.ـ1/6/2021-1/1/2021تـ تطبيؽ ىذه الدراسة خالؿ الفترة الزمنية الممتدة مف  الحدودُالزمانية:

ُ.العامميف في القطاع الخاص في محافظ الخميؿتـ تطبيؽ ىذه الدراسة عمى الحدودُالبشرية:ُ

ُمصطمحاتُالدراسة:1/7ُ

 ـ1994نيساف  29ىو ممحؽ التفاقية إعالف المبادئ "اتفاقية أوسمو" تـ توقيعو في بروتوكولُباريس:ُ

ف اإلسرائيمي والفمسطيني )الشعيبي، وىو االتفاؽ التعاقدي الذي يحكـ العالقات االقتصادية بيف الطرفي

2013.) 

يراداتيا الفمسطينية السمطة لنفقات مفصؿ برنامجالموازنةُالعامةُلمسمطةُالفمسطينية:ُ  معينة مالية لسنة وا 

 والنفقات ليا األخرى والمتحصالت والقروض والمنا الفمسطينية السمطة إليرادات السنوية التقديرات ويشمؿ

 (.2012)أبو زعيتر،  المختمفة والمدفوعات

ُ  
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ُالفصلُالثاني

ُاإلطارُالنظريُوالدراساتُالسابقة

ُاإلطارُالنظريُ

ُمقدمةُ

 ممحقاً  الذي ينظـ العالقات االقتصادية بيف الجانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي بروتوكوؿ باريس يعتبر

بالحاجة إلى تصحيا العالقة االقتصادية الممتوية  اعترؼ ضمنياً وتنبع أىميتو مف أنو  ،لمعاىدة أوسمو

سرائيؿ؛   والمؤسساتيةتزويد السمطة الفمسطينية بالسبؿ القانونية  وبدا أنو ييدؼ إلىبػيف فمسطيف وا 

تضمف في  كونو؛ التنموية رؤيتياواإلجراءات الالزمة إلدارة وتطوير التجارة الخارجية الفمسطينية في إطار 

بط الرواوأعطى بالنسبة إلى فمسطيف المصالا االقتصادية لكؿ طرؼ.  مقدمتو اعترافًا متباداًل بػاختالؼ

الفمسطينية مف التجارة الخارجية  %90أكثر مف سيما وأف، االقتصادية مع األسواؽ األخرى أىمية خاصة

 (.2012ة والتنمية، أو مف خالليا )مؤتمر األمـ المتحدة لمتجار  إما مع إسرائيؿكانت 

تشتمؿ عمى الكثير مف الجوانب المتعمقة بالسياسات االقتصادية  مادة 11يتكوف بروتوكوؿ باريس مف 

والتجارية والضرائب وسياسات االستيراد والبنوؾ والتأميف والمواصفات والمقاييس والسياسات الزراعية 

طار األساسي الذي حكـ العالقات االقتصادية اإل البروتوكوؿوالمياه والطاقة والبتروؿ، وبذلؾ أسس ىذا 

بيف الجانب الفمسطيني والجانب اإلسرائيمي مغطيًا الضفة الغربية وقطاع غزة خالؿ فترة انتقالية كاف مف 

 –عمى تأسيس المجنة االقتصادية الفمسطينية بموجبو سنوات، وقد تـ االتفاؽ  5المفترض أف تكوف مدتيا 

لمتابعة تنفيذ البرتوكوؿ ومعالجة " JEC" (A joint economic committee) اإلسرائيمية المشتركة
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عف  البروتوكوؿالمشاكؿ المتعمقة بو مع وجود إمكانية ألي طرؼ أف يطمب مراجعة أي مسألة تتعمؽ ب

 (.2014طريؽ ىذه المجنة )الخفيؼ وآخروف، 

 والنقدية) والمقاصة والجمارؾ ئباالضر ) المالية والترتيبات والعمؿ، التجارة، جوانب البروتوكوؿ يغطيو 

 االتحاد شبو لترتيبات تعاقدية فةً ص البروتوكوؿ توقيع أضفى بالتجارة، يتعمؽ وفيما (والمصارؼ العممة)

 انسحبت حيث الفمسطيني، التنمية مسار عمى شديدة سمبية تاتأثير  لذلؾ ، وكافقائمة كانت التي الجمركي

 الدخؿ مستويات في الشديد التبايف مف الرغـب الفمسطيني االقتصاد عمى ئيميةااإلسر  التكمفة عناصر

 (.2017 سميوري،) االقتصاديف بيف والتطور

ُ:باريسُعمىُاالقتصادُالفمسطينيبروتوكولُتأثيرُ
ُباريسُعمىُاالقتصادُالفمسطينيُعمىُأساسُالمراحلُالزمنية:بروتوكولُتأثيرُ .ُأ

ُم1999-1994ماُبينُُمرحمة

البيانات الصادرة عف الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني فقد ارتفع الناتج المحمي اإلجمالي بالنظر إلى 

بأسعار ثابتو خالؿ الفترة الممتدة مف  %49.8ـ بحوالي 1999-1994الحقيقي بصورة كبيرة خالؿ الفترة 

 (.2018ـ )صبيا وآخروف، 1994-1999

فػي األراضػي نتاج ىياكؿ اإلطبيعة إلى حد كبير في  تتحكـ بقيت السمطات اإلسرائيميةعمى الرغـ مف أف 

دارية، الفمسطينية  نتاج إلى مناقمة االىتماـ بقطاعات اإل أدت فيما أدت إليومف خالؿ سياسات مالية وا 

 أراضييـالتػأثير عمػى األجور، مما اضطر الكثير مف المزارعيف لترؾ وخاصًة مف القطاع الزراعي عبر 

مػف  %2سوى توجو لمقطاع الزراعي الدوؿ المانحة لـ  كما أفسوؽ اإلسرائيمي، والتوجو لمعمؿ في ال

ة األمواؿ المطموبىي األخرى لـ توظؼ  كما أف ىذه السمطة سمطة الفمسطينيةلم الذي تقدمو التمويؿ
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القطاع ، وقد ساىـ وتنميتو خالؿ المرحمة االنتقالية عميولمحفاظ  ئتمانيةااللتطويره أو توفير التسييالت 

 .(2012ـ )سرداح، 1999% مف الناتج المحمي حتى نياية عاـ 12الزراعي بحوالي 

مف انخفاض نسبة مساىمتو في الناتج المحمي اإلجمالي الفمسطيني  القطاع الصناعي ىو اآلخريعاني و 

منيج، الكثير مػف العقبػات وأشػكاؿ الحصار واإلغالؽ والتدمير الم بسببغير قادر عمى المنافسة  وبات

المنافسة أماـ الصناعات اإلسرائيمية، عمى قػدرة الافقػده و قدرتو عمى مواكبة التطور والتقدـ مف  مما حدَّ 

ـ إال أنو بعد ذلؾ بدأ باالنخفاض إلى 1994% لمعاـ 21 وساىـ ىذا القطاع في الناتج المحمي بحوالي

لصناعات التابعة )الجياز المركزي ـ، وىذا أدى بدوره إلى تداعيات سمبية عمى ا1999% نياية عاـ 15

 .(2003إلحصاء الفمسطيني، 

وىناؾ ثغرات مف وجية النظر الفمسطينية في بروتوكوؿ باريس االقتصادي تمثمت في القيود التي تتعمؽ 

ي بالموارد االقتصادية والسيطرة عمى الحدود، وقد تباينت اآلراء حوؿ سبب الوقوع في ىذه الثغرات الت

نتقالية التفاؽ أوسمو ذاتو، بينما عزا البعض ذلؾ إلى قمة الخبرة، لدى ف إلى الطبيعة اإلعزاىا الكثيرو 

المفاوض الفمسطيني، وعدـ ِإحاطتو بالجوانب كافة التي تخص االقتصاد الفمسطيني وامكانياتو في المجاؿ 

ة، ما حد مف نمو التطبيقي، وخاصة ما يتعمؽ بالتصدير واالستيراد واالنتاج المحمي وقدراتو التنافسي

القطاع الصناعي الفمسطيني، بينما عزا البعض اآلخر ذلؾ إلى قناعة البعض بضرورة التكامؿ بيف 

االقتصاد الفمسطيني واالقتصاد اإلسرائيمي، ومما أدى إلى إىماؿ العالقات االقتصادية الفمسطينية العربية 

 (.2002بشتى أشكاليا )عبد الرازؽ،  والدولية، بالتالي تفاقـ التأثير السمبي عمى فرص التنمية

% 10.5أما قطاع اإلنشاءات فاف مساىمتو في الناتج المحمي في تمؾ الفترة انخفضت ىي األخرى مف  

 .(2003)الجياز المركزي إلحصاء الفمسطيني،  %5.6إلى 
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االقتصادية وفي جانب التعامالت المالية نصت المادة الرابعة مف برتوكوؿ باريس الذي ينظـ العالقات 

بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف عمى حؽ السمطة الفمسطينية في إنشاء وتأسيس سمطة النقد الفمسطينية لتقـو 

فرعًا  13بم  عدد البنوؾ اثناف و ـ1993بمياـ البنؾ المركزي باستثناء عممية إصدار العممة وخالؿ عاـ 

طة الفمسطينية قفزة نوعية في قطاع شكمت السم ـ1994الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي عاـ  في

 (.2010، غانـفرعًا ) 34بنوؾ و 7المصارؼ حيث بم  عدد البنوؾ 

ُم2005-2000ماُبينُُمرحمة

 جعاتر  قد الفمسطيني االقتصاد أداء فأَ  عمى اإلحصائية والبيانات والتقاريرالدراسات  غالبية أجمعت وقد

بسبب انتفاضة األقصى التي أدت إلى تدمير البنية  ـ2000 عاـ مف األخير الربع منذ حاداً  جعااتر 

التحتية لالقتصاد الفمسطيني وخاصة بعد فرض القيود عمى المنتجات الفمسطينية وحركتيا وانتشار 

 تفاقـ إلى الحواجز التي حّولت المحافظات الفمسطينية إلى مناطؽ منفصمة عف بعضيا البعض، ما أدى

 .(World Bank, 2009) مانحيفال معونات عمى الفمسطيني االعتماد

أو  لتصبا أقؿ مف GDPالمحمي اإلجمالي في الناتج  يالزراعوفي تمؾ الفترة تراجعت حصة القطاع 

، وذلؾ بسبب القيود التي فرضتيا إسرائيؿ عمى المنتجات % 12% فقط بعد أف كانت بحدود  5 حوؿ ألػ

ـ ظير ىناؾ انخفاض في 2005-2000الفترة الزراعية الفمسطينية خالؿ االنتفاضة الثانية، وفي ىذه 

أداء جميع قطاعات االقتصاد الفمسطيني، وقد كاف النصيب األكبر مف ذلؾ لقطاع الزراعة لتصؿ 

ـ وىذا يعتبر مؤشر خطير عمى الجانب االقتصادي )الجياز 2005% فقط في عاـ 5.7مساىمتو إلى 

 .(2008المركزي إلحصاء الفمسطيني، 
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% 5.5ـ بنسبة 2000عاـ GDP ي فقد تراجعت مساىمتو في الناتج المحمي اإلجماليأما الناتج الصناع

ـ في ظؿ اإلجراءات القمعية اإلسرائيمية التي ىدفت في حينو إلى وقؼ االنتفاضة 1999مقارنة بعاـ 

 (.2018ـ )صبيا وآخروف، 2000الفمسطينية الثانية والتي كانت قد اندلعت في الربع األخير مف العاـ 

قطاع اإلنشاءات فقد انخفض ىو ااَلخر بسبب الدمار الكبير الذي ألحقو االحتالؿ بحؽ ىذا القطاع،  أما

وىذا ينطبؽ عمى مستوى العمالة وغيرىا مف قطاعات االقتصاد الفمسطيني )الجياز المركزي إلحصاء 

 ليصبا عددو  بنكاً  22 إلى ـ2005عدد البنوؾ في عاـ وذلؾ عمى الرغـ مف زيادة  .(2008الفمسطيني، 

حد أجنبي )سمطة النقد ابنكًا عربيًا، وبنؾ و  11بنوؾ محمية و 10فرعًا موزعة عمى  141فروعيا 

 (.2006الفمسطينية، 

ـ 2005-2001وىكذا فقد تراجع الناتج المحمي اإلجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة خالؿ الفترة 

خسارة في الناتج المحمي، حيث تراجع بنسبة  ـ كاف األشد واألكثر2002بنسب متفاوتة، إال أف عاـ 

ـ وذلؾ بسبب االنتفاضة الثانية وزيادة حدة اإلجراءات اإلسرائيمية تجاه 1999% مقارنة بعاـ 21.2

ـ )الجياز 1999إال أنو بقي دوف معدلو في عاـ  ـ2005و 2004االقتصاد الفمسطيني، وارتفع في عاـ 

% مف الناتج 54ما بمغت نسبة العجر التجاري الفمسطيني (، في2006المركزي لإلحصاء الفمسطيني، 

 (. 2012)مؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة والتنمية،  ـ2005المحمي في عاـ 

ُم2010-2006ماُبينُُمرحمة

جديد يمر في مرحمة بناء تحتؿ فيو نظاـ سياسي بعد فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية ظير 

كبير  ءٌ ، حيث يقع عمى عاتقيا عبالتشريعية باالنتخابات، خاصة بعد أف فازت فاعالً  حركة حماس موقعاً 

إقامة عالقات متوازنة محمية واجتماعي واقتصادي يحتـ  سياسي عمؿ في تحمؿ المسؤوليات ورسـ برنامج
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قميميػة ودوليػة تكػوف بو )أ قادرة عمى خدمة المشروع السياسي العاـ المرتبط بموافقة المجتمع الدولي وا 

 (.2008عرب، 

لذي فرضتو عمييا وا ، بػسبب الحػصار االقتصاديلحركة حماس المجاؿ لمعمؿ في مناخ صحي اْ ُيتَ لـ 

وقعت الحكومة الفمسطينية بيف  الرباعية الدولية، ونفذتو إسرائيؿ وقوى إقميمية في المنطقة العربية، وبذلؾ

لتجاوز تبعات الحصار االقتصادي مطرقػة االلتزامات والمتطمبات العممية ألي حكـ، وسنداف سعييا 

الحد األدنى مػف متطمبػات الحيػاة اليومية لمشعب الفمسطيني في األراضي الفمسطينية ، فمـ تدخر  وتوفير

، قطاع غزةإدخاؿ األمواؿ إلى  فيمة ونجحت إلى حد ما حماس جيدًا في البحث عػف بػدائؿ ومخارج لألز 

فبعد أف عجزت الحكومة عمى توفير كامػؿ رواتػب لمموظفيف نتيجة لمحصار االقتصادي المفروض عمييا 

مف قػوى إقميميػة ودوليػة، أعمنػت نقابػة الموظفيف المدنييف والعسكرييف إضرابًا شاماًل شؿ القطاع الحكومي 

الفمسطينية، وأغمقت المعابر  دفع المستحقات الضريبية لمسمطة فيما أوقؼر ونصؼ، لمدة أربعة شيو 

حالة فريدة في ما مثؿ ، التعامؿ مػع الحكومػة الفمسطينيةالتجارية، ومنعت البنوؾ الوطنية واألجنبية مف 

 .(2010)الدجني،  العالـ أف ترفض البنوؾ الوطنية التعامؿ مع حكومتيا المنتخبة

فشيدت ىذه الفتػرة الكثير مف  الفترة مف أسوء الفترات التي مرت عمى االقتصاد الفمسطينيىذه تعد و 

إغالؽ  . وتـالحصار ، حيث اشتد فيياحداث التي أثرت بشكؿ كبير جدًا عمى أداء االقتصاد الفمسطينياأل

صار خانؽ عمى جميع مصادر تحويؿ شبكة الكيرباء وفػرض حب ولحؽ دمار ىائؿالمعابر بشكؿ تاـ 

مما زاد مػف معانػاة المػواطف الفمسطيني بشكؿ كبير جدًا بسبب انقطاع رواتب  الحكومة الفمسطينية،أمواؿ 

اس بحجج أنيا حكومة الموظفيف وتوقؼ تقديـ الػدعـ والمػنا الدوليػة لمحكومة الفمسطينية التي شكمتيا حم

 (.2011فمسطيني، )وزارة االقتصاد ال تدعـ اإلرىاب
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لقطاعات االقتصادية كبيرة عمى االقتػصاد الػوطني فرض حصار عمى معظـ اال ومف التداعيات

الصناعة والتجارة وغيرىا، وزادت معدالت البطالة والفقر في األراضي الفمسطينية ، الزراعػة: الفمػسطينية

ـ، فرض عميو حصارًا 2007يو عاـ وتحديػدًا فػي قطاع غزة، كوف القطاع بعد سيطرة حماس عسكريًا عم

ف كانت ال تمبي حماس توفير عمى الرغـ مف استطاعة شػاماًل شؿ جميع مناحي الحياة، و  بعض األمواؿ وا 

 (.2010الدجني، )احتياجات المواطف 

الدكتور سالـ فياض  مف خالليا تبنىوبعد االنقساـ الفمسطيني تكونت حكومة فمسطينية في الضفة الغربية 

ناجحة، تتميز بالشفافية  وصفت بأنيا لحكومة الفمسطينية فػي الضفة الغربية سياسة اقتصاديةرئيس ا

والنزاىة وتقديـ نماذج اقتػصادية ومػشاريع تنموية كبيرة، ويعود السبب في ذلؾ إلى تمركز أغمب 

 .(2010)الدجني،  المساعدات لمضفة الغربية

ف كاف بطيئًا  في معظـ القطاعات االقتصادية فقد بمغت نسبة مساىمة وىكذا أصبحنا نالحظ تحسنًا وا 

ارتفعت القيمة  ـ2010، فخالؿ عاـ ـ2010% قبؿ عاـ 6.2القطاع الزراعي في الناتج المحمي 

%، أما القطاع الصناعي فقد 6.3% كما ارتفع عدد العامميف بنسبة 22.8المضافة لنشاط الزراعة بنسبة 

% خالؿ 5.5ـ بعد أف كانت تشكؿ ما نسبتو 2010خالؿ عاـ  %12.3بمغت نسبتو مف الناتج المحمي 

ـ وذلؾ بسبب انتفاضة األقصى، ويشكؿ نشاط الخدمات 2009إلى ما قبؿ عاـ  ـ2000الفترة مف عاـ 

، حيث ارتفعت القيمة المضافة لنشاط الخدمات ما ـ2010% مف الناتج المحمي عاـ 20.9ما نسبتو 

، وأظيرت بيانات الميزانية الموحدة لمبنوؾ الصادرة ـ2009ؿ عاـ % مقارنة بالسنوات ما قب3.3نسبتو 

% 14.2عف سمطة النقد الفمسطينية والتي تشمؿ الموجودات والمطموبات لمقطاع المصرفي ارتفاعًا بنسبة 

 (. 2010في ودائع المقيميف )الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني، 

 ـ2010ماُبعدُُمرحمة
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لدكتور سالـ فياض وخطواتو لـ تمنع بعض االنتكاسات كما أنيا لـ تخمو مف عمى أية حاؿ فاف مرحمة ا

ـ 2012-2011التذبذبات فكاف وضعيا خميطًا مف النجاحات واالخفاقات فقد شيدت الفترة بيف عاـ 

 ،السياسي اليقيف عدـ وزيادة المستمرة القيودفرض   بسببظ وذلؾ ممحو  بشكؿ الفمسطيني االقتصاد تدىور

 ممحة حاجة توظير  المحمية، والديوف تاالمتأخر  في كبيرة زيادات مع المتعمقة، السيولة أزمة إلى إضافة

 لتحقيؽ المانحة والجيات ئيؿاإسر  وحكومة الفمسطينية السمطة جانب مف عاجمة ءاتاإجر  اتخاذ إلى

حياء النمو االقتصادي مف خالؿ اتخاذ تدابير في موازنة عاـ  المالي الوضع في رااالستقر   ـ2013وا 

 (.2013)صندوؽ النقد الدولي، 

%، وبقيت في ارتفاع لتصؿ 6ـ زادت نسبة تحويالت العامميف إلى الناتج المحمي بنسبة 2013وفي عاـ 

ـ مما أدى إلى 2013ـ، كما أف نسبة العمالة في السوؽ اإلسرائيمي تناقصت عاـ 2018% عاـ 13إلى 

تحسف نسبة أجور العمالة في السوؽ اإلسرائيمية، وبناًء عمى ذلؾ تراجعت درجة تبعية االقتصاد 

ـ، وعند مقارنة نسبة االستيراد فنجد أنيا 2018عاـ -2011% مف عاـ 13% إلى 27الفمسطيني مف 

، ـ2018% في عاـ 55ـ حتى وصمت إلى 2014ـ إلى عاـ 1993% مف عاـ 10تراجعت بمعدؿ 

وىذا يشير إلى انخفاض مستوى تبعية االقتصاد الفمسطيني إلى االقتصاد اإلسرائيمي )جميؿ وآخروف، 

2020.) 

وانخفض الناتج المحمي  السمطة الفمسطينية بأصعب وأقسى الظروؼ المالية، مرت ـ2018عاـ أما في 

بعدما أوقفت الواليات  بالمئة. 3,5% قبؿ خمس سنوات ليصؿ اآلف الى 10جمالي مف الفمسطيني اإل

 (.2020)جميؿ وآخروف، ة المتحدة مئات المالييف مف الدوالرات مف المساعدات الفمسطيني

 المحمي الناتج مف %3.5 إلى وصمت حتى ـ2014بدأت المساعدات الدولية بالتراجع مف بداية عاـ 

 أف ذلؾ مف يستدؿ 30% مف أكثر إلى السابقة السنوات في تصؿ كانت أف بعد ـ،2019 العاـ اإلجمالي
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 لتمويؿ منيا كبير جزء وُيستخدـ الموازنة، ولدعـ إغاثية، مساعدات ىي المساعدات ىذه مف اً كبير  جزءاً 

 (.2017ائيؿ )ماس، إسر  مف دااالستير 

 

 

 

ُأساسُالقطاعات:ُعمىباريسُعمىُاالقتصادُالفمسطينيُبروتوكولُتأثيرُ .ُب

ُالعمالة:أواًلُقطاعُ

 أف إال بينيما، الطبيعية العمالة حركة عمى الطرفاف يحافظأف  عمىالبروتوكوؿ فيما يخص العمالة  نص

 مف الكممة تحمؿ ما بكؿ العمالة مف احتياطي كجيش الفمسطينييف العماؿ مع التعامؿ واصمت ئيؿاإسر 

(، وذكر عزايؿ 2019الشقاقي،) ئيميةااإلسر  األعماؿ دورة يناسب بما اإلغالؽ سياسة واستخدمت معنى،

( أف بروتوكوؿ باريس يؤكد عمى أف حركة العمؿ بيف الضفة وقطاع غزة ىي الوضع الطبيعي 2017)

السائد ولكنو يترؾ الكثير مف األمور لتقدير كؿ جانب، يشترط البرتوكوؿ أف كال الجانبيف سيحاوؿ الحفاظ 

في أف يقرر مف فترة إلى أخرى حجـ  عمى حركة عمالة طبيعية بينيما شريطة أف يكوف لكؿ جانب الحؽ

وظروؼ حركة العمالة إلى مناطقو، إذا قاـ أي جانب بتعميؽ مؤقت لمحركة الطبيعية فسيبم  الجانب 

 اآلخر عمى الفور.

الفمسطينية، فقد  السمطة قياـ وبعد قبؿ الفمسطينية العمالة تركبيو عمى أطر  جوىرياً  اً تغيير  إفَّ  القوؿ ويمكف

% 1.8، وكاف نمو العمالة في االقتصاد المحمي بنسبة ـ1993% قبؿ عاـ 6.3لة بنسبة كاف نمو العما
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بمعدؿ  لة الفمسطينية في إسرائيؿ نمت(، وبعد بروتوكوؿ باريس نجد أفَّ استخداـ العما2003)النقيب، 

 (.2020جميؿ وآخروف، ) ـ2019% سنويًا حتى عاـ 5%، بينما في السوؽ المحمي نما بمعدؿ 3

ُ  
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قطاعُ ُ:التجارةثانياًُ

فيما يتعمؽ بالتبادؿ التجاري بيف الجانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي ينص بروتوكوؿ باريس عمى تبادؿ 

البضائع الفمسطينية واإلسرائيمية بال رسوـ أو جمارؾ، فيما ينص بشأف االستيراد عمى اعتماد نظاـ التجارة 

نظاـ التجارة الخارجية وسياسة االستيراد في فمسطيف )أي الخارجية وسياسة االستيراد في إسرائيؿ كأساس ل

ال تستطيع السمطة الفمسطينية فرض رسوـ جبايات أخرى أقؿ مف تمؾ التي تفرضيا إسرائيؿ( )عزرايؿ، 

2017.) 

 رقـ المادة احتوت حيث الفمسطينية، المالية بالسياسة تختص مواد ثالث عمىبروتوكوؿ باريس  احتوى

 المباشرة الضرائب عمى تشمؿ والتي (5) رقـ والمادة، سياسة وضرائب االستيرادالبروتوكوؿ  في  (3)

وتـ االتفاؽ عمى إعادة حصيمة  ،المحمي اإلنتاج عمى مباشرة الغير الضرائب ضمت (6) والمادة رقـ

 إال ،غرفة المقاصة عبر الفمسطينية السمطة لصالا إسرائيؿ طرؼ مف المحصمة المضافة القيمة ضريبة

أبو السياسي ) أو االقتصادي الصعيد عمى سواء إسرائيؿ لصالا ؿَ مِ عَ  ىذا أفَّ  أثبتت العممية التجربة أف

 .)2008، عرب

بروتوكوؿ باريس االقتصادي عمى العديد مف البنود التي تحد مف قدرة السمطة الفمسطينية  كما نص

 :(2018)اشتيو،  المالية، ومف األمثمة عمى ذلؾ إيراداتياالسيطرة عمى 

تحّكـ الجانب اإلسرائيمي بأكثر مف نصؼ الموارد المالية لمسمطة الفمسطينية والمتمثؿ ببند  .1

المقاصة الذي طالما استخدمتو دولة االحتالؿ البتزاز السمطة الفمسطينية في مطالبيا السياسية 

 ة الفمسطينية، حيث نجد أفَّ والوطنية، ويظير ىذا التحّكـ عند تتبع بنود النفقات في الموازنة العام

اقتطاعات وقرصنة إسرائيمية مف  مسمى "صافي اإلقراض" يمثؿىناؾ بند مستحدث تحت 
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مستحقات الجانب الفمسطيني مف المقاصة بدؿ متأخرات عمى الييئات المحمية دوف أي مسوّغ 

 قانوني القتطاعيا.

بروتوكوؿ باريس بالنسبة المفروضة ضريبة القيمة المضافة في المناطؽ الفمسطينية والتي ربطيا  .2

لدى دولة االحتالؿ، مع ىامش حركة فمسطينية ال يتجاوز نسبتيف مئويتيف. والمشكمة في ىذا 

البند أنو لـ يأخذ في االعتبار الفارؽ الكبير في مستويات الدخؿ بيف الطرفيف، فمتوسط دخؿ الفرد 

 لفمسطيني، األمر الذي يعني أفَّ ضعؼ متوسط دخؿ المواطف ا 20في دولة االحتالؿ يتجاوز 

 ضريبة القيمة المضافة السائدة تتناسب مع مستوى الدخؿ اإلسرائيمي، في حيف تشكؿ عبئا كبيراً 

مقدارىا و مضافة القيمة الباريس االقتصادي ضريبة بروتوكوؿ وحدد عمى المواطف الفمسطيني، 

17%. 

تحديد سياسات االستيراد والضرائب، وأىميا إعطاء الصالحيات لمسمطة  عمىباريس  بروتوكوؿنص و 

، ب باإلضافة إلى الجمارؾ عمى السيارات 2، أ1الفمسطينية في تحديد الجمارؾ لمسمع الواردة في قوائـ أ

 المجنة االقتصادية المشتركة وفقًا لما تراه وتحدده حاجة السوؽ الفمسطيني تكفيوفؽ الكميات التي 

(JEC)،  وفيما عدا تمؾ القوائـ، يجب عمى السمطة االلتزاـ بالجمارؾ والضرائب التي تفرضيا الحكومة

اإلسرائيمية عمى التجارة الخارجية، مع إعطاء الحؽ لمسمطة بتخفيض معدؿ ضريبة القيمة المضافة 

 .(2013المعتمد في إسرائيؿ بنقطتيف مئويتيف )النتشة، 

ال تحتسب أية جمارؾ لصالا السمطة الفمسطينية عمى البضائع  باريس االقتصاديبروتوكوؿ حسب و 

نما تفرض فقط عمى عمميات  المستوردة مف السوؽ اإلسرائيمية، بغض النظر عف منشأ ىذه البضائع، وا 

سرائيمية عبر الموانئ والمطارات اإلسرائيمية، والتي تحدد اإلمسمع غير لاالستيراد الفمسطيني المباشر 

قطاع غزة، وىذا يعني أف إعادة  وأفي البياف الجمركي عمى أنيا مستوردة لمضفة الغربية  وجيتيا النيائية
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تعامؿ السمع اإلسرائيمية، فال يصدر يعامؿ كما تصدير السمع ذات المنشأ غير اإلسرائيمي لمضفة والقطاع 

لسمطة الفمسطينية جمركي، األمر الذي يفقد ا لمسمع المعاد تصديرىا لمناطؽ السمطة الفمسطينية أي بياف

الجمارؾ والرسوـ األخرى التي تجبى مف الجمارؾ اإلسرائيمية، والتي تذىب إلى الخزينة اإلسرائيمية. مما 

 (.2013)النتشة،  الفمسطينيةيؤدي إلى استنزاؼ كبير إليرادات السمطة 

مميار دوالر نتيجة أف التقديرات تشير أف المالية العامة الفمسطينية تخسر سنويا ما يقارب نصؼ  عمماً 

 .(2018)وزارة المالية،  عدـ وجود تمثيؿ فمسطيني عمى المعابر والموانئ التجارية

ورغـ أف ىذه الممارسات تخالؼ ما ىو متبع في أنظمة االتحادات الجمركية، والمبني عمى مبدأ  

جزء كبير مف البضائع الفمسطينية تخصيص اإليرادات الجمركية حسب نقطة االستيالؾ، يجري استيراد 

ف طريؽ مورديف إسرائيمييف دوف تحديد المقصد النيائي ليذه البضائع في فواتير االستيراد )النتشة، ع

2013.) 

إف العراقيؿ والتعقيدات التي يضعيا الجانب اإلسرائيمي في وجو استيراد الفمسطينييف لحاجياتيـ أجبرت 

سماء مورديف إسرائيمييف أو شراء ما يحتاجونو مف السمع المستوردة مف الكثيريف منيـ عمى االستيراد بأ

 السوؽ اإلسرائيمية ما أفقدىـ الجمارؾ التي أصبحت تذىب إلى الخزينة اإلسرائيمية.

مف  احتياجاتو  لتكممة  مف االستيراد  نحو مزيد  ودفعوالفمسطيني  ة المستيمؾ يرفاى  خفض إلى  أدى  كمو  وىذا 

سرائيمية اإلغير  لمبضائع  المباشر  غير  االستيراد   عبر أو  اإلسرائيمي  المستورد  عبر  أو  إلسرائيمي ا  السوؽ 

المالية   عائداتال  فَّ أ يتبيف  ىنا  ومف  إسرائيؿ،  بر أو ع مف  ميربة  سمع  استيالؾ  خالؿ   مف حتى  المنشأ أو  

غير   االستيراد خالؿ  سواء مف   اتجاىات  عدة  مف  ات تتسربالوارد عمى   الضرائب  مف الفمسطينية  لمسمطة 

 (.2003)النقيب،   الضريبي  والتيرب التيريب   خالؿ  مف إسرائيؿ أو   عبر  المباشر 
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%( مف إجمالي التجارة الفمسطينية خالؿ الفترة 80.9شّكمت نسبة التجارة الفمسطينّية مع إسرائيؿ نحو )و 

االنتفاضة % بسبب 66.4إلى  ـ2001بة التبادؿ التجاري في عاـ وانخفضت نس ،ـ1995-1999

رغـ  ـ2014وحتى عاـ  ـ2002القتصاد الفمسطيني قائمًا منذ عاـ احيث بقي و  الفمسطينية الثانية،

االنتكاسات التي مرَّ فييا خالؿ االنتفاضة الثانية والحصار الدولي الذي وقع عمى االقتصاد الفمسطيني 

، ، وما تالىا مف حصار اقتصادي عمى الحكومة الفمسطينية في تمؾ الفترةـ2006بعد االنتخابات عاـ 

ما نسبتو  ـ2014إلى عاـ  ـ2002الفترة الممتدة مف عاـ شّكمت التجارة الفمسطينّية مع إسرائيؿ خالؿ و 

االقتصاد الفمسطيني مف مصادر الواردات وأسواؽ  ـَ رِ %( مف إجمالي التجارة الفمسطينية، مّما حُ 74.7)

 عف ذلؾنتج و التصدير األكثر قدرة عمى المنافسة، وبقي رىينًا لمسياسات اإلسرائيمية االقتصادية واألمنية، 

%( مف الناتج المحّمي اإلجمالي، حيث مّثؿ 70الفمسطيني بنحو ) استمرار ارتفاع نسبة العجز التجاري

 (.2014، األونكتاد) العجز التجاري مع إسرائيؿ معظـ ىذه النسبة

، وارتفعت في عاـ ـ2014% مقارنة بعاـ 4بنسبة  ـ2015وقد ارتفعت نسبة التبادؿ التجاري في عاـ 

مقارنة  ـ2017% في عاـ 12.4بتو ـ، كما ارتفعت نس2015% مقارنة بعاـ 1.7بنسبة  ـ2016

 ـ2017مقارنة بسنة  %11.2بنسبة  ـ2018، كما ارتفعت في عاـ ـ2016-2014بالسنوات مف عاـ 

 (.2019)جياز اإلحصاء المركزي الفمسطيني، 

ُ ُبأن ُيتضح ُالداخميُالتبادلوىكذا يشير إلى أف الجانب مع الجانب اإلسرائيمي  غير المتوازفُالتجاري

% مف اجمالي الواردات الكمية في المقابؿ 80-60ما نسبتو  اإلسرائيميالفمسطيني يستورد مف الجانب 

%مف إجمالي الصادرات الكمية إلى 90-80ما نسبتو  اإلسرائيمي الجانبر الجانب الفمسطيني إلى دّ صَ يُ 

 اإلسرائيمي حتالؿلإلالفمسطيني  االقتصادتبعية مما يزيد (، عف التصدير االستيرادمع تفوؽ مبال  )العالـ 

 (.2018)الزياف، 
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ُالخارجية ُلمتجارة ُبالنسبة ، فقد كانت محصورة مع الجانب اإلسرائيمي، وقد فرضت إسرائيؿ منذ أما

احتالليا لفمسطيف نظاـ جمركي أحادي الجانب ففرضت عمى المستورد الفمسطيني دفع الضرائب الجمركية 

الخارجية ولـ تعمؿ عمى  ع قدوـ السمطة التي لـ تتبنى سياسات اقتصادية تنمي التجارةاإلسرائيمية، وم

منيوض بالتجارة الخارجية، وىذا يعتبر مف أىـ التشوىات لنتاج المحمي والتصدير لمخارج تشجيع اإل

الييكمية لالقتصاد الفمسطيني، وال يمكف ألحد تجاىؿ دور الصادرات في النيوض باالقتصاد وتحقيؽ 

 (. 2005الييكمية المنشودة )الشمة، 

االقتصادي نمو إلى عرقمة ال المتخذة ضد الفمسطينييف اإلسرائيميةوالقيود ا البروتوكوؿ قادت بنود ىذو 

عمى السوؽ اإلسرائيمي،  االعتماد، وزيادة عجز الميزاف التجاري مع الطرؼ اإلسرائيمي، وزيادة الفمسطيني

تكمفة  ارتفاع عنوعمى القدرة التنافسية لمشركات الفمسطينية، وأسفر  ير السمبباألثؿ البروتوكو كما عاد ىذا 

 األسواؽاالقتصاد الفمسطيني في التعامؿ مع  إلى عجزى الحياة اليومية عمى المواطف الفمسطيني، كما أد

 .(2013)الشعيبي، العربية األسواؽالخارجية، وخاصة 

باريس االقتصادي في االعتبار الحؽ الفمسطيني المػشروع والغيػر قابػؿ لمتصرؼ في بروتوكوؿ لـ يأخذ 

و تكافؤ والمصالا المتبادلة، ولكنالسعي نحو إحداث تنمية اقتصادية سوية ومتوازنة تقـو عمى الندية وال

ساىـ في إضعاؼ القاعدة اإلنتاجية في األراضي الفمسطينية بسبب االنتياكات المجحفة بحؽ الجانب 

 (.2012الفمسطيني )سرداح، 

بمثابة الدستور  وغدااإلسرائيمي  لنظيره الفمسطيني االقتصادوفي ظؿ ىذا البرتوكوؿ ظير مدى تبعية 

وىو ما  االقتصػادي لمسػمطة الفمسطينية، حيث مثؿ الخطوط المسموح لمسمطة الفمسطينية السير عمييا

 (.1994عممية التنمية في الضفة الغربية وقطاع غزة )عورتاني وآخروف،  اصطدـ بمسعاىا إلحداث
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إف لـ يكف  ة الفمسطينيةسمطلم االقتصادية السياسات إلى تقييد مدى عمؿ البروتوكوؿكما أدى ىذا 

 الخاص القطاع حرمانيا مف أيو فاعمية وخمؽ مف جانب آخر قيود كاف مف الممكف تجنبيا عمى

مما جعمو عاجزًا عف القياـ بدوره الريادي المنشود كقاطرة تجر عربة التنمية االقتصادية  الفمسطيني

 (.2005)الصوراني، الفمسطينية 

سطينية بعد توقيع برتوكوؿ باريس االقتصادي بعض االتفاقيات االقتصادية ورغـ ذلؾ أبرمت السمطة الفم

وىذا ما جعؿ االتفاقيات ومذكرات التفاىـ التي أبرمتيا السمطة  ،والتجارية مع األردف ومصر والسعودية

الفمسطينية مع الكثير مف األطراؼ اإلقميمية والدولية مثؿ األردف ومصر والسعودية وغيرىا بال معنى 

ذكر تقريبًا، وبالتالي فاف مسعى السمطة الفمسطينية لتكريس عمقيا العربي واالنفكاؾ عف االقتصاد ي

 (.2016اإلسرائيمي أصبا ىو اآلخر بدوف أي فاعمية )ممحـ، 

 ،مختمؼ مجاالت الحياة في األراضي الفمسطينية طالتتداعيات كثيرة،  البرتوكوؿ اترتب عمى ىذو 

دامة ارتيانو االقتصاد الفمسطيني،  ترُجعوقائع جديدة ساىمت في  وخمؽ، ياالقتصاد المجاؿًا دوتحدي وا 

لالقتصاد اإلسرائيمي عمى الرغـ مف التوقعات الكبيرة والتفاؤؿ المفرط الذي صاحبو والذي لـ يدـ طوياًل 

برتوكوؿ مف االقتصادييف الفمسطينييف يخمصوف إلى أف  ما جعؿ الكثيرالوقائع عمى األرض في ضوء 

)ممحـ،  ال بؿ إنو أصبا يشكؿ عبئًا عمى الفمسطينييف وعمى اقتصادىـ باريس االقتصادي لـ يعد صالحًا،

2016 .) 

قطاعُ ُالنقد:ثالثاًُ

أنشأت السمطة الفمسطينية وفقًا لممادة الرابعة مف بروتوكوؿ باريس سمطة النقد الفمسطينية التي تمتعت 

بالوظائؼ التقميدية التي يؤدييا البنؾ المركزي مف دوف القدرة عمى إصدار عممة، وأوجب ىذا البروتوكوؿ 
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رى ومنا إسرائيؿ سمطة فيتو فعالة تداوؿ العممة اإلسرائيمية في األراضي الفمسطينية إلى جانب عمالت أخ

 (.2017عمى إصدار عممة فمسطينية )عزايؿ، 

راضي صرؼ بيا كبنؾ مركزي يعمؿ داخؿ األسرائيمية بادارة الودائع والتسػما لمبنوؾ اإلوىو األمر الذي 

 (.2013التي تديرىا السمطة الفمسطينية )سميماف، 

لسمطة النقد دائرة لإلشراؼ والرقابة عمى البنوؾ تكوف ونص البروتوكوؿ عمى أف يتضمف الييكؿ التنظيمي 

مسؤولة عف األداء المالئـ لمبنوؾ واالستقرار والقدرة عمى سداد الديف والسيولة ...إلخ، وتـ إنشاء دائرة 

 (.2013لمرقابة والتفتيش التي يناط بيا مسؤولية الرقابة عمى المصارؼ )الشعيبي، 

النظاـ المصرفي الفمسطيني  ـَ رِ حُ  ـ1997( لسنة 2لنقد رقـ )اسمطة ومف خالؿ برتوكوؿ باريس وقانوف 

 وكانت ؟،النقد سمطة محمو لتحؿ المركزي المصرؼالفمسطيني، وىذا أدى إلى غياب  النقد إصدار مف

 اختصاصات ترادؼ التي الوظائؼ مف بالعديد حيث قامت المركزية لممصارؼ بالنظر محدودة صالحيتيا

 (.2014)دراغمة،  محدود بشكؿ ولكف المصارؼ المركزية،

وأنو سيكوف لسمطة  كال الجانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي،بروتوكوؿ باريس بعالقات تبادلية بيف بنوؾ سما 

مسطينية إلى بنؾ إسرائيؿ النقد الفمسطينية حؽ تحويؿ الشواكؿ الفائضة مف البنوؾ العاممة في المناطؽ الف

يقـو  الذي ـ2009، حيث قرر بنؾ ىبوعميـ في عاـ ذلؾالجانب اإلسرائيمي لـ يمتـز ب ولكفة أجنبية، عممك

بتمثيؿ البنوؾ الفمسطينية في غرفة المقاصة وقؼ قبوؿ أي أمواؿ نقدًا مف فروع البنوؾ الفمسطينية في 

كوؿ ـ، وعميو قامت سمطة النقد الفمسطينية بدورىا وفؽ بروتو 2010ونت عاـ االضفة، وتبعو بنؾ دسك

باريس فتوصمت مع الجانب اإلسرائيمي بوساطة البنؾ الدولي والدوؿ المانحة إلى أنو يحؽ لمبنوؾ 

( مميوف شيكؿ شيريًا نقدًا لمبنؾ المركزي اإلسرائيمي والذي بدوره 120الفمسطينية مف الضفة بشحف )

سمطة النقد تقوـ بالتفاوض الت ، وما ز عمى حجـ السيولة عند كؿ بنؾ يودعيا في البنوؾ اإلسرائيمية بناءً 
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لرفع سقؼ المبم  المسموح شحنو شيريًا، حيث يعتبر المبم  قميؿ مقارنة بحجـ الفائض لدى البنوؾ 

 (.2013الفمسطينية )الشعيبي، 

تعطيؿ وظير انتياؾ إسرائيؿ لبروتوكوؿ باريس في الجانب النقدي بدرجات متفاوتة، حيث كاف ىناؾ 

يمي مف مكاف إلى آخر داخؿ األراضي الفمسطينية أو بيف االقتصاد الفمسطيني وتأخير لنقؿ الشيكؿ اإلسرائ

ويشكؿ ، متداوؿ في االقتصاد الفمسطينيلة اؾ لكوف الشيكؿ معتمد كعممة رئيساإلسرائيمي ىو انتي ونظيره

بنصوصو وروحو ومبادئو يظير  مبروتوكوؿالنتياؾ الصارخ لا، والبنوؾ ويزيد تكاليفيارباؾ إلعنصر ذلؾ 

في رفض بنؾ إسرائيؿ التعامؿ مع غرفة المقاصة الفمسطينية التي أسستيا سمطة النقد الفمسطينية.  جمياً 

حيث أف ىذا االنتياؾ يفاقـ مف معاناة البنوؾ والتجار الفمسطينييف في إتماـ عمميات التبادؿ التجاري بيف 

سرائيؿ عمى البنوؾ الفمسطينية إجراء المقاصة لعمالئيا مف خالؿ مف ذلؾ فرض بنؾ إ االقتصاديف. وبدالً 

ما االنتياؾ إنما فقط كعميؿ، أ البنوؾ اإلسرائيمية والتي ترفض التعامؿ مع البنوؾ الفمسطينية كبنوؾ مراسمة

عدـ عمى العمؿ المصرفي الفمسطيني ومف ثـ عمى االقتصاد الفمسطيني ككؿ، فيتمثؿ في  األكثر تأثيراً 

البنوؾ اإلسرائيمية بتحويؿ الكميات الفائضة مف الشيكؿ اإلسرائيمي لدى البنوؾ الفمسطينية وسمطة ؿ قبو 

رفضت البنوؾ اإلسرائيمية التعامؿ مع البنوؾ العاممة في قطاع  ـ2007وخاصة في عاـ  النقد الفمسطينية،

 (.2016الرازؽ،  غزة وذلؾ بعد اعتبار الحكومة اإلسرائيمية قطاع غزة كيانًا معاديًا )عبد

قطاعُ ُ:المواردُالطبيعيةرابعاًُ

 في الحؽ الفمسطينية لمسمطة االقتصادي باريس بروتوكوؿ في الثالثة المادة مف عشرة الثانية الفقرة تعطي

 في والمقاييس المواصفات مع تطابقت ما إذا األردنية والمواصفات لممقاييس وفقاً  البتروؿ مشتقات دااستير 

 تمييز وىي التيريب، لمنع الشروط بعض إلى إضافة األمريكية، المتحدة والواليات األوروبي االتحاد دوؿ
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 تسويؽ عدـ لضماف التدابير جميع السمطة واّتخاذ ئيمية،ااإلسر  األسواؽ في الموجود ذلؾ عف البنزيف لوف

 (.2013)الشعيبي،  %15 لمبنزيف النيائي السعر في الفرؽ تجاوزال ي فوأ ئيؿ،اإسر  في البنزيف ىذا

يتولى كؿ طرؼ حماية البيئة والنظاـ البيئي واألماكف السياحية الواقعة تحت ( عمى أف 67كما نص البند )

واليتو، ونظرًا ألىمية الشواطئ والنشاطات البحرية لمسياحة، فعمى كؿ جانب أف يبذؿ أقصى جيوده لمتأكد 

المتوسط وخاصة عمى الموانئ )مثاؿ عسقالف وغزة( بأف التنمية والبناء عمى شاطئ البحر األبيض 

 تخطط وتنفذ بشكؿ ال يؤثر عكسيًا عمى البيئة أو عمى مياـ الشواطئ والمياه المحاذية لمجانب اآلخر.

أما بالنسبة لمزراعة تناولت المادة الثامنة مف بروتوكوؿ باريس تنظيـ العالقة الزراعية بيف الجانبيف 

عمى حرية نقؿ المنتجات الزراعية وبدوف جمارؾ وضرائب، وأف  كما تنص أيضاً  الفمسطيني واإلسرائيمي،

 (.2013تكوف العالقات بيف خدمات البيطرة والحماية النباتية بينيما قائمة عمى التبادلية )الشعيبي، 

ُالموازنةُالعامةُلمسمطةُالفمسطينية:باريسُعمىُبروتوكولُُتأثير
ُالموازنةُالعامةُلمسمطةُالفمسطينية:ُُ.1

 المقدمة
وثيقة مالية تجمع بيف إيرادات الدولة ونفقاتيا العامة. وىذه الوثيقة تعكس فمسفة تعرؼ الموازنة بأنيا 
واستخداـ السياسة المالية في معالجة مشاكؿ االقتصاد القومي ورفع مستوى رفاىية  ،النظاـ السياسي القائـ

ُ(.2013 المجتمع )النتشة،

أىدافيا  تعكس إلى حٍد بعيدتعد الموازنة العامة لمدولة بمثابة الخطة المالية السنوية لمحكومة والتي 

أىمية  ، وتظيرفي تكويف الناتج المحمي اإلجمالي عف طريؽ اإلنفاؽ الحكومي ىاأثر و وسياساتيا وبرامجيا 

نامج عمؿ الحكومة خالؿ فترة زمنية محددة، الموازنة العامة لمدولة مف الجانب السياسي بأنيا تعبر عف بر 

وتعبر عف خطة الدولة السياسية بطريقة األرقاـ، كما أنيا صؾ تمنحو السمطة التشريعية لمسمطة التنفيذية 
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لإلنفاؽ العاـ، ومف الجانب االقتصادي واالجتماعي فيي تعيد توزيع الدخؿ القومي لطبقات االجتماعية 

 .(2000)الميايني، المختمفة

وتقسـ الموازنات العامة حسب الزاوية التي ينظر مف خالليا وحسب اليدؼ المراد تحقيقو لخدمة الوظائؼ 

التخطيطية والرقابية بالتالي فاف الموازنات تعددت أنواعيا منيا موازنة البرامج واألداء واليدؼ منيا ظيور 

 األعماؿنفسيا ورفع كفاءتيا في تأدية الحكومية  اإلدارةوتطوير الموازنة العامة عمى شكؿ برامج رئيسية 

مداد متخذي القرارات بالمعمومات الالزمة ليـ وقياس األعماؿ المنجزة بكفاءة  بما فييا أعماؿ البرمجة وا 

وفعالية، أما النوع الثاني موازنة التخطيط والبرمجة حيث يتـ االىتماـ بالسياسة المالية واالقتصادية 

ة محددة عف طريؽ مجموعة برامج وأنشطة لتحقيؽ األىداؼ المالية لمحكومة وربطيا بخطة اقتصادي

واالقتصادية لمحكومة، والنوع الثالث الموازنة الصفرية وتبدأ مف الصفر بحيث يتـ إعداد الموازنة عمى 

أساس إدارة جميع البرامج واألنشطة والمشاريع الحالية والسابقة ويفترض عدـ وجود أية خدمة أو نفقات 

ية، أما نوع الموازنة السائد لدى السمطة الفمسطينية وىو موازنة الرقابة )موازنة البنود( والغرض في البدا

منيا فرض رقابة مركزية عمى اإلنفاؽ العاـ، ومحاولة التغمب عمى عيوب اإلدارة الحكومية ومنع 

فيتـ تبويب اإلنفاؽ االختالسات المالية والصرؼ بدوف وجو حؽ، وينظر إلييا بأنيا وسيمة وقاية ورقابة، 

العاـ حسب النوع مثؿ مصاريؼ المستخدميف وىي الرواتب واألجور، واإليجارات واإلنارة واألدوات المكتبية 

 (.2018وغيرىا )تالحمة، 

 ُُباريسُعمىُاإليراداتُالعامة:بروتوكولُتأثير

لإلنفاؽ عمى المرافؽ ؼ اإليرادات بأنيا عبارة عف مجموع ألمواؿ التي تحصؿ عمييا الحكومات رّ عَ تُ  

 (.2014والمشروعات العامة وبما يضع سياساتيا موضع التنفيذ )أبو وىداف، 
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 مع العالقة يتولد بسبب العامة إيراداتيا مف ميماً  جزءً  فغيرىا أل عف تختمؼ لفمسطينيةولكف الحالة ا

 منظمة وبيف بينيا باريس بروتوكوؿ عمييا نص لترتيبات وفًقا ابجبايتي إسرائيؿ وتقـو اإلسرائيمي، االقتصاد

 (.2016، )عبد الرازؽ ـ1994عاـ باريس في الموقع الفمسطينية التحرير

نتيجة لذلؾ فافَّ الموازنة العامة لمسمطة الفمسطينية أصبحت مرىونة إلى حٍد بعيد باإليرادات المرتبطة 

 عف السمطة عجز ىذا اإلسرائيمي التحكـ عف نجـ وقدبالمقاصة التي يتحكـ فييا الجانب اإلسرائيمي، 

 االقتصاد عمى كبير بشكؿ يعتمد االقتصاد الفمسطيني أف سيما وال تاـ، بشكؿ المالية بالسياسة التحكـ

مف  أكثر تشكؿ اإلسرائيمية السوؽ في العمؿ المقاصة وضرائب إيراداتخاصًة إذا عممنا أف ، اإلسرائيمي

 .(2005)عبد الكريـ، الفمسطينية  لمسمطة الجاري اإلنفاؽ تمويؿ في % مف اإليرادات العامة المستحقة60

 تقسـ إيرادات السمطة الفمسطينية إلى ثالثة أقساـ: 

 إيراداتُالجبايةُالمحميةأواًل:ُ

ُ

ُ

ُ

 

ُإيراداتُالجبايةُالمحمية(1ُالشكلُرقمُ)

الجزء األكبر مف  والغير ضريبية حيث تشكؿ األولى اإليرادات الضريبيةمف  الجباية المحمية شكؿتت

اإليرادات العامة، وتعتبر الضريبة إحدى أىـ الوسائؿ المالية التي تمكف الدولة مف التدخؿ في توجيو 
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النشاطات االقتصادية في االتجاه الذي يتوافؽ مع سياسات وأىداؼ الدولة. فكانت الضريبة ولـ تزؿ حتى 

 (.2006ب، الرئيسي في تمويؿ الموازنة العامة )الخطي العنصراآلف 

 (: 2018)الوادية،  تشمؿ الضريبية اإليرادات ، فافاء في بروتوكوؿ باريس االقتصاديبحسب ما ج

 عمى التي تفرض األمالؾ وضريبة واألرباح، الدخؿ عمى الضرائب مف وتتكوفُ:المباشرة الضرائبُ-أ

الموازنة  في المباشرة لمضرائب الرئيسي المصدر واألرباح الدخؿ ضرائب وتعتبر ،األراضي والعقارات

 .الفمسطينية العامة

 القيمة ضريبة :التالي وتشمؿ الضريبية، إليراداتليا حصة األسد ضمف او ُ:المباشرة غير الضرائب - ب

 المحولة المضافة القيمة ضريبة .المستوردات عمى المضافة القيمة ضريبة .المحمي اإلنتاج عمى المضافة

 .المحروقات عمى المكوس  .المحمي اإلنتاج عمى الشراء ضريبة .الخارج مف

 في يتـ جبايتيا والتي المضافة القيمة ضريبة :إلى جبايتيا مكاف حسب المضافة القيمة ضريبة وتنقسـ

 مع خالؿ المقاصة مف عمييا الحصوؿ يتـ التي والضريبة ،%17 وتبم  الفمسطينية السمطة مناطؽ

 لبروتوكوؿ اطبقً   3%تحصيؿ رسـو مقابؿ الفمسطينية السمطة إلى وتحويميا بجبايتيا تقـو والتي إسرائيؿ،

 .(2018)الوادية، االقتصادي  باريس

ة فتشمؿ رسوـ الخدمات العامة التي تقدـ لممواطف وىي متعددة منيا رسـو يغير ضريبالأما اإليرادات 

لمسمطة الفمسطينية، فنجد أنيا الصحة، والتعميـ، والنقؿ، والمعابر وغيرىا، وكذلؾ أرباح الشركات الممموكة 

 (.2012جزء ميـ مف اإليرادات )قباجة، 

% مقارنة بالربع 53.5ـ بنسبة 2020انخفضت إيرادات الجباية المحمية خالؿ الربع الثاني مف العاـ 

% 42.4مميار شيكؿ، وساىمت ىذه اإليرادات بتغطية نحو  0.6ـ، لتبم  حوالي 2020األوؿ مف العاـ 
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% مف 75.5جارية وصافي اإلقراض، عممًا بأف اإليرادات الضريبية شكمت ما يقارب مف النفقات ال

% 6.3% والتحصيالت بنحو 18.2إيرادات الجباية المحمية، فيما ساىمت اإليرادات غير الضريبية بنحو 

 ـ.2020مف إيرادات الجباية المحمية خالؿ الربع الثاني مف العاـ 

ـ منخفضة بنحو 2020مميار شيكؿ خالؿ الربع الثاني  0.5فقد بمغت  وفيما يتعمؽ باإليرادات الضريبية

يرادات الجمارؾ 45.6ة القيمة المضافة األوؿ، وتوزعت بيف إيرادات ضريب % مقارنة بالربع45.1 % وا 

%، فيما ساىمت باقي البنود )ضريبة األمالؾ 15.3% ومكوس السجائر 18.3% وضريبة الدخؿ 20.3

 (.2020% مف مجمؿ اإلرادات الضريبية )سمطة النقد، 0.5 ومكوس المشروبات( بنحو

ُ:)إيراداتُمحميةُغيرُمباشرة(ُإيراداتُالمقاصةثانيًا:ُ

يجاد ما إلفبموجب البروتوكوؿ تـ تنظيـ العالقة بيف التاجر الفمسطيني وا سرائيمي ودائرتّي الضريبة وا 

سرائيؿ أو عبرىا، تجبييا إالفمسطينية مف  يسمى بأمواؿ المقاّصة مف الضرائب عمى السمع الواردة لألراضي

، وتحوّليا لمسمطة الفمسطينية بعممة الشيكؿ، وذلؾ سرائيمية نيابة عف الفمسطينييفإلطواقـ وزارة المالية ا

ـَ استحداثيا نتيجة التداخؿ والتشابؾ بيف مناطؽ السمط ة الفمسطينية باالعتماد عمى فاتورة المقاصة التي ت

سرائيمي راضي الفمسطينية والجانب اإل، والتي تعكس حركة التبادؿ التجاري بيف األسرائيميوالجانب اإل

سرائيمي الجانبيف الفمسطيني واإلفقط، ويكمف اليدؼ مف وجودىا في عدـ االعتراؼ بالبضائع المنقولة بيف 

السمع والخدمات ال مف خالؿ ىذه الفاتورة، وذلؾ بيدؼ تنظيـ العالقات االقتصادية وحركة البضائع و إ

لجانب ، وبالتالي يتـ معرفة استحقاقات السمطة الفمسطينية لدى االجانبيفسواًء القادمة أو الخارجة مف 

 .(2018)الوادية،  وفقا لممعمومات المتوافرة فييا حصاءات الالزمةاإلسرائيمي مف خالؿ عمؿ اإل

استحقاقات الوصوؿ إلييا، بموجب  نشأت إيرادات المقاّصة نشأة مشّوىة ومنقوصة السيادة عمىحيث 

في تحصيؿ ضريبة ” إسرائيؿ”، حيث أعطى البروتوكوؿ الحؽ لػـ1994بروتوكوؿ باريس االقتصادي سنة 
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دارة عمميات التخميص الجمركي عمى الواردات الفمسطينية ”إسرائيؿ“القيمة المضافة مف الواردات مف  ، وا 

الرسوـ الجمركية وضريبة القيمة المضافة عف ىذه الواردات التي تمر عبر الموانئ اإلسرائيمية، وتحصيؿ 

% منيا 3)إيرادات المقاّصة(، ومف ثـ تحويؿ ىذه اإليرادات إلى السمطة الفمسطينية شيريًا، بعد خصـ 

 (.2016، األونكتاد) كرسـ تحصيؿ

الية الفمسطينية، مولي الجمارؾ والمكوس في وزارة الؤ يػشكؿ اليـ األكبر لدى مسموضوع المقاصة وال زاؿ 

مف  %40 -% 30 مفولوف إلى أف التيرب مف الضرائب المترتبة عمى المقاصة يصؿ ؤ حيث أشار المس

لى عدـ تقديـ التاجر الفمػسطيني الفػاتورة الموحػدة، أو التفاقو  قيمتيػا ويعود ذلؾ إلى عمميات التيريب، وا 

، وتظير األىمية الكبيرة لممقاصة مف الصفقة مف فاء بفاتورة تغطي جزءاً مع التاجر اإلسرائيمي باالكت

خالؿ أثرىا عمى الموازنة العامة فيي تغطي الجزء األكبر مف اإلنفاؽ العاـ الفعمي، وسبب ارتفاع إيرادات 

، واالعتماد عمييا باعتبارىا العمود الفقري في يراداتاإلمف خالؿ استحواذىا عمى ُثُمَثّي الخزينة الفمسطينية 

الشعب الفمسطيني وخدماتو، وتغطية جوانب ميمة مف الفواتير المستحقة عمى السمطة تمويؿ حاجات 

 .(2016)عبد الرازؽ،  الفمسطينية )أىميا الرواتب(

مميار  2.2مميار شيكؿ، مقارنة بحوالي  1.2بحوالي  ـ2020فمثاًل تـ استالـ المقاصة في شير نيساف 

 ـ2020إيرادات المقاصة خالؿ الربع الثاني مف العاـ ، وتوزعت ـ2020شيقؿ في الربع األوؿ مف العاـ 

واإليرادات مف المحروقات  ،%47.9عمى أساس االلتزاـ بيف ثالثة بنود رئيسة: الجمارؾ شكمت نحو 

يرادات القيمة المضافة بنحو 28.3بنحو  % مف إيرادات المقاصة المحولة، وقد بم  المتوسط 23.8%، وا 

مميوف شيكؿ، مقارنة بمتوسط شيري بحوالي  383.3الربع الثاني نحو  الشيري إليرادات المقاصة خالؿ

، فيما بمغت نسبة المتوسط الشيري عمى أساس ـ2020مميوف شيكؿ خالؿ الربع األوؿ مف العاـ  719.1
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% خالؿ الربع األوؿ )سمطة النقد، 129.5مقارنة بنسبة  ـ2020خالؿ الربع الثاني مف العاـ  االلتزاـ

2020.)              

ُ

 ـ2020–1996:ُتطورُحجمُإيراداتُالمقاّصةُخاللُالفترةُ(2)شكلُال

  يالحظ مف الرسـ البياني السابؽ أف ىناؾ نمو بسيط في قيمة المقاصة في السنوات األولى التي

 (.ـ2000-1996تضـ األعواـ )

  ليا ( ووصوليا إلى أدنى حجـ ـ2002–2001) األعواـانخفاض حجـ إيرادات المقاّصة في

%، 100 -، حيث بمغت إيرادات المقاّصة في تمؾ السنة صفر وبمعدؿ نمو ـ2001خالؿ سنة 

نتيجة عدـ استالـ السمطة الفمسطينية أي أمواؿ مف إيرادات المقاّصة في تمؾ السنة، وذلؾ عمى 

 بمجريات االنتفاضة الفمسطينية الثانية، ـ2001خمفية تأثر أداء االقتصاد الفمسطيني خالؿ سنة 

وما واكبيا مف ممارسات قمعية وتدميرية، تمثمت في قياـ االحتالؿ اإلسرائيمي بفرض حصار 

حكاـ إغالؽ وعزؿ األراضي الفمسطينية عف العالـ الخارجي،  شامؿ عمى األراضي الفمسطينية، وا 

غالؽ الحدود والمنافذ المحمية والدولية، بجانب تقسيـ األراضي الفمسطينية إلى  نع جزًء، وم 115وا 
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االنتقاؿ بيف المدف الفمسطينية باقامة الحواجز المسمحة، وحفر الطرؽ الرئيسية بعمؽ وعرض 

 (.2020)حمس، خمسة أمتار

 ( ارتفاع في قيمة المقاصة، ولكف في عاـ ـ2005-2003وقد شيدت األعواـ مف )ـ2006 

 انخفضت بشكؿ حاد وذلؾ بسبب فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية.

  يرادات شيدت تمؾ الفترة ارتفاع في إ ـ2007وبعد استالـ سالـ فياض الحكومة في عاـ

مى غزة كاف ىناؾ وبسبب الحرب التي شنتيا إسرائيؿ ع ـ2009-2008المقاصة، ولكف في عاـ 

 يرادات المقاصة.انخفاض واضا في إ

 إلى أعمى  ووصوليا( ـ2019–2010حجـ إيرادات المقاّصة في السنوات األخيرة ) ونمو رتفاعا

مميوف  2,483، حيث بمغت إيرادات المقاصة في تمؾ السنة نحو ـ2017حجـ ليا خالؿ سنة 

في حجـ إيرادات المقاّصة في ىذه السنة إلى  رتفاعاال%، ويعود ىذا 6.5دوالر وبنسبة نمو 

، ـ2016% مقارنة مع سنة 3.1تحقيؽ االقتصاد الفمسطيني معدؿ نمو في تمؾ السنة بنحو 

باإلضافة إلى تزايد فجوة التجارة الخارجية، نتيجة لنمو الواردات بمعدؿ أكبر مف الصادرات، لتبم  

  .ـ2017مميارات دوالر سنة  5.4

  بسبب دخوؿ جائحة كورونا وشؿ حركة  ـ2020وقد انخفضت إيرادات المقاصة في عاـ

 (.2020)حمس، االقتصاد العالمي 

نة العامة الفمسطينية والمواطف الفمسطيني جراء احتجاز إيرادات ففي فترات عديدة سابقة عانت الخزي

المقاصة واستخداميا كوسيمة لالبتزاز والضغط، واألزمة الحالية التي تشيدىا المالية العامة الفمسطينية 

 .(2019دليؿ عمى ذلؾ )الصافي، 
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 : األخرىُلمصــادرُالتمويــثالثًا:ُ

، األخرى ؿالبنكيػػة، ومصػػادر التمويػػ والتمويالتوالدعػػـ الخارجػػي،  والمسػػاعدات المنػػا مػػف كؿ وتضػػـ

عممت الدوؿ المانحة ومنذ انطالؽ عممية السالـ عمى توفير كافة السبؿ لدعـ السالـ في الشرؽ األوسط و 

قتصاد لالعادة بناء واعمػار البنيػة التحتية يـ المساعدات المالية والعينية إلفقامت ىذه الدوؿ بتقد

 .(2005)الشمة،  حتالؿ اإلسرائيمي قد تركيا مدمرة بشكؿ كامؿالفمسطيني والتي كاف اال

(، مجمؿ ما ـ2019-2010حجـ ونسبة المنا والمساعدات عمى مدار السنوات العشرة الماضية ) وبم 

سنوات، والذي بم   10وازنة العامة عمى مدار حصمت عميو السمطة الفمسطينية عمى تمويؿ خارجي لمم

%( مف إجمالي 85.5( مميار شيكؿ منيا لدعـ الخزينة العامة وبنسبة )29( مميار شيكؿ، ذىبت )34)

%( مف إجمالي 14.5( مميارات شيكؿ كتمويؿ تطويري، أي ما نسبتو )5التمويؿ الخارجي، فيما رفدت )

 .(2020)أماف،  التمويؿ الخارجي

مميوف  2229بنحو  ـ2020 لعاـ حكومة الفمسطينية المساعدات الخارجية في موازنة الطوارئقدرت ال

مميوف شيكؿ منا  720مميوف شيكؿ منا ومساعدات لدعـ الموازنة العامة، و 1509شيكؿ بواقع )

ا مميوف دوالر من 431مميوف دوالر بواقع ) 637ومساعدات لتمويؿ النفقات التطويرية( أي ما يعادؿ نحو 

مميوف دوالر منا ومساعدات لتمويؿ النفقات التطويرية(، في  206ومساعدات لدعـ الموازنة العامة، و

، أي أف المنا مميوف دوالر 459نحو  ـ2019في عاـ حيف بمغت المنا والمساعدات الخارجية الفعمية 

ة التي دات الخارجي% عف المنا والمساع 60تزيد بنحو  ـ2020والمساعدات المقدرة في موازنة الطوارئ 

 (.2020)حمس،  ـ2019تحققت فعميًا في عاـ 

مميوف  617مميوف شيكؿ أي ما يعادؿ  2160قدرت الحكومة الفمسطينية في موازنة الطوارئ بنحو و 

مميوف دوالر،  501والذي بم  بنحو  ـ2019دوالر، أي يزيد عف التمويؿ البنكي الذي تحقؽ في عاـ 
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ارتفاع حجـ  مع التوقعات التي تشير إلى ـ2020البنكي المقدر في موازنة الطوارئ وبذلؾ يتوافؽ التمويؿ 

بسبب انخفاض اإليرادات العامة بما فييا المساعدات الخارجية مف جية  ـ2020عاـ الديف المحمي خالؿ 

 17787صافي اإلقراض بنحو و ، الحتواء ازمة كورونا مف جية أخرى في محاولةٍ وزيادة االنفاؽ العاـ 

 .(2020)حمس،  مميوف دوالر 5082مميوف شيكؿ أي ما يعادؿ نحو 

الناتج  لقد عانت الموازنة العامة لمسمطة الفمسطينية في العديد مف السنوات بسبب القصور في اإليرادات

 ُ:بدوره عف عدد مف المحددات االقتصادية والتي مف أىميا

 .االقتصادي باريسبروتوكوؿ  .1

المباشر والذي لـ يعالج بالشكؿ الصحيا  االحتالؿ مف الموروثة الفمسطيني االقتصاد بنية ضعؼ .2

 حتى تاريخو.

والتي طابعيا إغاثي أكثر منو تنموي فضاًل  االقتصادي، المجاؿ في الفمسطينية السمطة سياسة .3

 عف تخبط خياراتيا بيف اقتصاد السوؽ وضرورات القطاع العاـ.

عبد ) والثروةالنفوذ  وأصحاب األثرياء يمارسو زاؿ ال يوالذ الضريبي والتيرب الضريبي النظاـ .4

 (.2012النبي،

إال أف الجانػب اإلسػرائيمي مػا زاؿ يػتحكـ بػالمطمؽ ، بالرغـ مف تعاظـ الوزف النسػبي إليػرادات المقاصػةو 

بػالتطورات السياسػية. وفػي فػي عمميػة جبايتيػا وتحويميػا إلػى خزينػة السػمطة الفمسػطينية ممػا يجعميػا رىنػًا 

 فػي مواعيػدىا المحػددة، كمػا أنيػاإلى خزينة السمطة،  إسػرائيؿ ال تمتػـز بتحويميػا فَّ اكثيػر مػف األحيػاف ف

مصدر قمؽ  مما يجعؿ مف ىذه األمواؿتػرىف تحويميػا بالعوامػؿ السياسػية والتطػورات عمػى األرض  كثيرًا ما

وفي ىذا السياؽ يػذكر أف الجانػب ، القتصاد الفمسطيني بشكؿ عاـلخاص و  لمسمطة الفمسطينية بشكؿ

وخاصة بعد اندالع انتفاضة األقصى،  اإلسػرائيمي قػد قػاـ وفػي أكثػر مػف مناسػبة بحجػز ىػذه اإليػرادات
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ػة مػف عػدـ عػدـ القػدرة عمػى الػتحكـ فػي مواقيػت إيػرادات المقاصػة يػؤدي لخمػؽ حال فاف ذلؾوبناًء عمى 

 مما يضرالتأكػد حػوؿ حجػـ التػدفقات النقديػة المتاحػػة لمحكومػػة الفمسػػطينية )حجػػـ السػػيولة المتاحػة( 

خمؽ  وبالتالي، التطويرية واالجتماعيةبشػػكؿ كبيػػر فػػي قػدرة الحكومػػة عمػػى وضػػع الخطػػط والمشػػاريع 

مف نفاؽ الجاري ومواقيتو المجدولة في مشروع الموازنة األمر الذي حالة مف اإلرباؾ فيما يتعمؽ بآليات اإل

 . (2012)سمطة النقد الفمسطينية،  خماًل ىيكميًا رئيسيًا في الموازنة ُيشكؿ شأنو أفَّ 

 ُالعامةُالنفقاتباريسُعمىُبروتوكولُتأثير: 

مبال  نقدية تقوـ الدولة بانفاقيا عمى ىيئاتيا العامة، وعمى تقديـ السمع تعرؼ النفقات العامة بأنيا 

عانات المرتبطة  واالجتماعية مياديف االقتصاديةالوالخدمات العامة في شتى  وأىميا الصحة والتعميـ وا 

عان، اإلنتاج ودعـ التصدير عاناتاإلباإلضافة إلى  ،بالبطالة والحاالت االجتماعية ات واالستثمارات وا 

 . ودعـ أسعار بعض السمع التموينية األساسية

ىو  وضع السياسات المالية التي تساعد التجارة الخارجية الفمسطينيةعمى مف قدرة السمطة  أضعؼىذا و 

؛ ما ساىـ في تعميؽ االرتياف التجاري والمالي يرادات الجمركية لتمويؿ النفقاتاإلاعتمادىا عمى 

، واحتجاز األخيرة لمستحقات السمطة الفمسطيني إلسرائيؿ؛ بسبب  االعتماد عمى إسرائيؿ في جباية الرسـو

 - الفمسطينية متخذًة ذلؾ وسيمة ضغط وابتزاز في حاؿ حدوث أي تدىور في العالقات الفمسطينية

 (.2013اإلسرائيمية )النتشة، 

ات الجارية لمػسمطة لذلؾ تسعى الحكومة الفمسطينية إلى تحقيؽ إيرادات كافية لتغطية وتمويؿ النفق

ضماف تػػطور ونمػو االقتػصػاد والمجتػػمع الفمسطيني، وتعتبر الجمارؾ مف أىـ لالفمػسطينية والػضرورية 

مصادر اإليرادات في فمسطيف، ولعائدات الجمارؾ دور ىاـ في تغطية النفقات المترتبة عمى السمطة 

كية لمسمطة الفمسطينية تحكميا أساسيات معينة الفمسطينية، وبناء عمى البروتوكوؿ فاف السياسات الجمر 



 

 39الصفحة  

تتمتع مف خالليا السمطة الفمسطينية بحرية تحديد الجمارؾ والرسـو والضرائب عمى السمع المستوردة 

 (.2007)صالا، 

 وتقّسـ الموازنة العامة الفمسطينية النفقات العامة إلى:

 

ُالنفقاتُالعامة(ُتقسيمُالموازنةُالعامةُالفمسطينيةُحسب3ُالشكلُرقمُ)

 :(Current Expenditure)نفقاتُجاريةُ .1

النفقات الضرورية لتسيير أعماؿ الحكومة وتمكينيا مف أداء الخدمات وتنفيذ المشاريع وىي 

 . ومف األمثمة عمييا: المطموبة منيا

التي تدفعيا السمطة الفمسطينية لموظفي  (Wages and Salaries) الرواتب واألجور -

 القطاع العاـ بشقيو المدني والعسكري.

كمدفوعات اإلعانات االجتماعية  (Transfers Expenditure) النفقات التحويمية -

 والمساىمات الحكومية في صندوؽ التقاعد وفي التأميف الصحي.

)السمع والخدمات(، كايجارات المقرات  (Operating Expenditure) النفقات التشغيمية -

 الحكومية وأثماف المياه والكيرباء والمحروقات، والقرطاسية والصيانة وغيرىا. 
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 ماليةالرأس األصوؿؾ وتشمؿ امتال (Capital Expenditure) النفقات الرأسمالية -

 كالمباني واألراضي والمعدات والمركبات.

 :(Development Expenditure)نفقاتُتطويريةُ .2

وتختمؼ عف باقي أوجو اإلنفاؽ مف حيث العمر االفتراضي والعائد االقتصادي أو االجتماعي 

المتوقع عمى النفقة، ومف األمثمة عمييا النفقات عمى قطاعي التعميـ والصحة مف حيث 

التجييزات، واإلنفاؽ عمى البنى التحتية وشبكات الكيرباء والمياه والصرؼ الصحي، واإلنفاؽ عمى 

  تجييز المناطؽ الصناعية والبنى التحتية الزراعية، وغيرىا مف أوجو اإلنفاؽ.

 :(Government Debt) الدينُالعام .3

 ميديف داخ إلى وينقسـ غير المسدد اللتزامات الحكومة المالية،الرصيد ىو عبارة عف الديف العاـ 

)االلتزامات المترتبة ، وديف خارجي المحمية(لألفراد والشركات والمؤسسات الدولة لتزامات المترتبة عمى )اإل

ُ.(2013)مفتاح،  لألفراد والشركات والمؤسسات والحكومات األجنبية(الدولة  عمى

% مقارنة بالربع األوؿ مف 46.4ـ بنحو 2020انخفض اإلنفاؽ العاـ الفعمي خالؿ الربع الثاني مف العاـ 

لتزاـ فقد ارتفعت النفقات العامة بنسبة ى أساس اإلمميار شيكؿ، أما عم 1.6ـ، ليبم  حوالي 2020العاـ 

% مف حجـ 43.6نفاؽ الفعمي نحو ـ، وبذلؾ شكؿ اإل2020لعاـ % مقارنة بالربع األوؿ مف ا4.3

 ـ.2020% خالؿ الربع األوؿ مف العاـ 84.8اإلنفاؽ المستحؽ خالؿ الربع الثاني مقارنة مع 

قًا استيالكًيا بشكؿ عاـ، حيث شكمت النفقات الجارية ويتصؼ معظـ اإلنفاؽ العاـ الفعمي بكونو إنفا

% مف االنفاؽ، في حيف لـ تتجاوز حصة اإلنفاؽ 92.8وصافي اإلقراض خالؿ الربع الثاني ما يقارب 

 (.2020ـ )سمطة النقد، 2020% خالؿ الربع الثاني مف العاـ 7.2التطويري أو االستثماري 
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 17787النفقات العامة وصافي اإلقراض بنحو  ـ2020وارئ قدرت الحكومة الفمسطينية في موازنة الط

مميوف دوالر، وبذلؾ يزيد حجـ النفقات العامة وصافي اإلقراض  5082مميوف شيكؿ أي ما يعادؿ نحو 

 3660% والتي بمغت نحو 60بنحو  ـ2019عف حجـ النفقات وصافي اإلقراض التي تحققت في عاـ 

مع  ـ2020النفقات العامة وصافي اإلقراض المقدر عاـ  ، ويتوافؽ حجــ2019مميوف دوالر عاـ 

إجراءات التدابير الوقائية االحترازية التي اتخذتيا نفقات العامة بسبب التوقعات التي تشير إلى زيادة ال

احتواء أزمة كورنا يتطمب زيادة اإلنفاؽ  الحكومة الفمسطينية لمكافحة فيروس كورونا وبخاصة وأفَّ 

الحكومي لقطاع الرعاية الصحية وبخاصة إلقامة أماكف لمحجر الصحي الجماعي لمحاالت المشتبو 

باصابتيا بيذا الفيروس وتوفير المواد التموينية الالزمة ليـ في أماكف الحجر الصحي، وكذلؾ زيادة 

جراء  ةرّ التشخيص إضافة إلى مزيد مف األسِ الفحوص واختبارات  اإلنفاؽ عمى معدات الوقاية الشخصية وا 

 (.2020)حمس،  ، وتجييز مستشفيات ميدانية جديدةفي المستشفيات والمراكز الصحية

أّما المعضمة حاليًا في ظؿ ىذه الجائحة فتتمثؿ في: تراجع كبير في إيرادات الضرائب، وعدـ قدرة 

ترتفع فيو النفقات وال سيما في القطاعيف الصحي واألمني،  االقتصاد عمى توليد الدخؿ، في الوقت الذي

ىناؾ مشكمة مزمنة في الموازنة، وىي أف وتيرة نمو النفقات أكبر مف النمو في اإليرادات،  مع مالحظة أفَّ 

األمر الذي يؤدي إلى فجوة تمويمية تتسع مع الزمف وبحاجة إلى تمويؿ مف الدوؿ المانحة أو عبر 

ي والمحمي، وىذا االقتراض يرفع مف وتيرة تراكـ الديف العاـ. وستؤدي األزمة الحالية إلى االقتراض الخارج

ىذه المؤشرات بشكؿ دراماتيكي، وبالتالي ستصّعب عمى صانعي القرار اتخاذ  تدىور في نسبة تراجع

 .الفعالة الحتواء ذلؾ والحد منوسياسات التدابير و ال

واالتكاء إلى حٍد ما عمى التكيؼ مع ىذه األزمة الجواب يكمف في و وقد يتساءؿ البعض ىنا ما ىو الحؿ؟ 

التدىور، باإلضافة إلى السعي نحو  وتعزيز دوره بشكؿ يساعد عمى احتواءالنشاط االجتماعي التضامني 
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االقتراض وتخصيص الجزء األكبر منو لمنفقات الصحية ومساعدة األسر المتضررة والعمالة المعطمة. 

ادة الضرائب والسعي نحو تطويرىا يساعد في ىذه الفترة يقع في مغالطة كبيرة، وفي ومف يعتقد أف زي

ألف الوقت نفسو يجب أف تكوف الدعوة واضحة إلى القطاع الخاص المنتج بااللتزاـ الكامؿ بدفع الضرائب 

 (.2020)مسيؼ،  ذلؾ يخفؼ مف حدة أزمة كورونا

ُ:ةالفمسطينيُاستعراضُلمموازنةُالعامةُلمسمطةُ.2

 

ُ.2019-1997منُعامُ(ُالموازنةُالعامةُالفمسطينية4ُالشكلُرقمُ)

وما بيف ، ـ(1999إلى  1994)عاـ  مف اً بدء عديدة بمراحؿ الفمسطينية السمطة لدى الموازنة وقد مرت

ـ( كاف ىناؾ عجز في الموازنة العامة ويعود ذلؾ النتفاضة األقصى باإلضافة 2005-2000األعواـ )

المقاصة التي حصمت في تمؾ السنوات مف الدراسة، وأف ىناؾ فائض في الموازنة العامة ما بيف إلى أزمة 

ـ( وذلؾ يعود إلى توقؼ السمطة الفمسطينية عف االنفاؽ عمى قطاع غزة بسبب 2008-2006األعواـ )

في ـ( حصؿ عجز 2012-2009االنقساـ الفمسطيني الذي حصؿ في تمؾ األعواـ، أما ما بيف األعواـ )

ـ فكاف ىناؾ فائض في الموازنة ما عدا سنة 2012عاـ ، أما في األعواـ التي تمت الموازنة العامة أيضاً 
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مميوف دوالر أمريكي ويعود السبب في ىذا العجز إلى حجز  77.32ـ التي حؿ فييا عجز مقداره 2019

لفمسطينية لمقبوؿ بصفقة أمواؿ المقاصة وانقطاع المساعدات األمريكية في محاولة لمضغط عمى السمطة ا

 (.Awwad,2021القرف )

ُباريسُعمىُالموازنةُالعامةُلمسمطةُالفمسطينية:بروتوكولُأثرُُ.3

 مقدمتيا وفي ـ1993ـ عا أوسمو منذ اإلسرائيمية الحكومة مع (ؼ .ت .ـ) وقعتيا التي المرحمية االتفاقات

 مف الكثير الستخداـ السمطة مقدرةعمى  قيوًدا وضعت ،ـ1994االقتصادي عاـ  باريسبروتوكوؿ 

ذا غير والضرائب الخارجية والتجارة مجاالت النقد في سيما وال االقتصادية، المقدرات  أخذنا ما المباشرة، وا 

 عمى مباشر تأثيرالتي ليا  المتبعة أو األخرى المتاحة في بعض المجاالت السياسات االعتبار بعيف

وبالمجمؿ غياب المجمس التشريعي مؤخرًا   -أيًضا- سياساتيا المالية وبالتالي عمى  الحكومية، اإليرادات

)عبد الكريـ، وبالتالي غياب المرجع الرقابي األىـ عمى الدخؿ المالي لمسمطة الفمسطينية وسبؿ انفاقو 

2005.) 

 ئيؿ،وكوف بروتوكوؿ باريس أضعؼ القطاع التجاري الفمسطيني وأحدث عجز في الميزاف التجاري مع إسرا

سرائيمية كما اسفر ىذا البروتوكوؿ عف عجز االقتصاد الفمسطيني في وعمؽ االعتماد عمى السوؽ اإل

التعامؿ مع األسواؽ الخارجية وخاصة األسواؽ العربية، وشوه ىياكؿ اإلنتاج وألحؽ الضرر بسوؽ العمؿ 

مشركات الفمسطينية مع وخمؽ البطالة وزاد تكمفة الحياة اليومية عمى الفرد وأضعؼ القدرة التنافسية ل

و مف إصدار عممة نقدية وأدى ذلؾ  عِ نْ مَ نظيرتيا اإلسرائيمية وقيد القطاع النقدي لمجانب الفمسطيني بِ 

استمرار حرماف الخزينة الفمسطينية مف قسـ كبير مف عائدات الضرائب والجمارؾ، وبالتالي أضعؼ مف 

ظؿ نمو معدؿ النفقات، األمر الذي أدى إلى  حصيمة إيرادات الموازنة العامة لمجانب الفمسطيني في

إحداث عجز في الموازنة في بعض السنوات ورفع معدؿ الديف العاـ لمسمطة ناىيؾ عف الفوائد المالية 
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عمى االقتراض، وبناء عمى ذلؾ يظير أثر بروتوكوؿ باريس عمى الموازنة العامة لمسمطة  المترتبة

 .ةالفمسطيني

ُالدراساتُالسابقة:

تأثير برتوكوؿ باريس االقتصادي عمى اإليرادات متعرؼ عمى لىدفت ىذه الدراسة  (2017يلُ)اعزُردراسةُ

لمختصيف وأصحاب وكانت أداة الدراسة ىي المقابمة التي أجريت مع المسؤوليف وا ،الضريبية في فمسطيف

، وقد أظيرت النتائج أف موازنة السمطة الفمسطينية العالقة والدراية، واستخدـ الباحث المنيج الوصفي

ال تحقؽ أنيا تصنؼ في مجمميا عمى أنيا موازنة بنود وأرقاـ، ال يمكف اعتبارىا موازنة برامج وأداء إذ 

أضؼ إلى ذلؾ غياب المؤسسات الرقابية الواجب أف تقر الموازنة مف الحد األدنى مف متطمبات ذلؾ، 

شريعي والمؤسسات الدستورية األخرى وىذا ما يجعؿ المصالحة الفمسطينية ميمة قبميا وخاصًة المجمس الت

إعادة االعتبار لممؤسسات الدستورية وتشكيؿ حكومة وحدة وطنية جدًا وذات أولوية قاطعة ألف مف شأنيا 

ت رادايتساىـ في تعزيز اإلفصاح والشفافية والمسائمة وتضمف إدارة وحفظ أمواؿ الشعب الفمسطيني مف إ

المقاصة وغيرىا، كما قيد بروتوكوؿ باريس االقتصادي السمطة الفمسطينية وحد مف قدرتيا عمى تنفيذ 

وانخفاض مستوى  أف ارتفاع معدالت البطالة والفقراالتفاقيات والتفاىمات التجارية التي وقعت عمييا، و 

ى الطمب وتداعيات ذلؾ عمى إما ألسباب اقتصادية فنية تتعمؽ بانكماش قو األداء االقتصادي الفمسطيني 

ما لم ظروؼ السياسية واالقتصادية الصعبة الناتجة عف تعثر العممية السياسية وتراجع الدعـ قوى العرض وا 

 الدولي خالؿ السنوات الماضية.

(ُ تيدؼ الدراسة إلى تقديـ مراجعة نظرية ألبرز بنود االتفاقية وذلؾ   (Injass et al, 2017دراسة

، السمبية عمى االقتصاد الفمسطيني ، وبياف اآلثارقصور أو الثغرات االقتصادية فييااللمتعرؼ عمى أوجو 

ووجدت الدراسة أف ىناؾ عدة ثغرات في  ،مشعب الفمسطينيلوالخسائر التي سببيا ىذا البروتوكوؿ 
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عظـ بروتوكوؿ باريس تؤثر سمبًا عمى عمؽ االقتصاد الفمسطيني. اتضا أف المستفيد األكبر واألوؿ مف م

، لف تكوف ىناؾ لؾ، في ضوء تطبيؽ بروتوكوؿ باريسشروطو ىو الجانب اإلسرائيمي. يضاؼ إلى ذ

فرصة لمحديث عف إنشاء اقتصاد فمسطيني ناجا ومستقؿ. وأخيرًا ، وجدت الدراسة أف السمطة الفمسطينية 

ة التي يتفؽ عمييا فشمت في وضع الضمانات الكافية لضماف تنفيذ بنود االتفاقية بالشكؿ األمثؿ والمد

ما الجانب اإلسرائيمي. يوصي ىذا البحث باعادة النظر في بنود بروتوكوؿ باريس وتعديؿ الكثير منيا ب

 ، ولف يكوف ىناؾ انحياز لمجانب اإلسرائيمي.يتناسب مع المصمحة الفمسطينية

س لعاـ مف المفترض أف ييدؼ بروتوكوؿ باري التي جاءت لتوضا أنو (Samhouri, 2016دراسةُ)

بشأف العالقات االقتصادية بيف إسرائيؿ ومنظمة التحرير الفمسطينية إلى تحقيؽ ىدفيف: تعزيز  ـ1994

ذه األىداؼ. إذا كاف ، لـ يتـ تحقيؽ أي مف ىسالـ وتقوية االقتصاد الفمسطينيمصمحة الطرفيف في ال

ىذه الدراسة بأف فشؿ البروتوكوؿ  وأوضحتفقد ساءت احتماالت تحقيقيا بمرور الوقت.  ىناؾ أي شيء

يرجع إلى حد كبير إلى السياؽ السياسي واإلقميمي العاـ الذي تـ تنفيذه فيو. كاف ىذا السياؽ مقيًدا ومضًرا 

لمجانب الفمسطيني لدرجة أف أي ترتيب اقتصادي بديؿ كاف مف الممكف أف يتـ التفاوض عميو بيف 

 غير قادر عمى تحقيؽ نتيجة مختمفة.كاف سيصبا أيًضا  ـ1994الطرفيف في عاـ 

ُ ُ)دراسة ىدفت إلى دراسة الواقع التطبيقي لبروتوكوؿ باريس االقتصادي، وتوضيا  (2013الشعيبي

الواقع التنفيذي وعرض الممارسات التعسفية مف الطرؼ اإلسرائيمي لما سبؽ ووقع عميو، واعتمدت الباحثة 

تمثمت برد الوزارات الفمسطينية ذات العالقة عمى مراسمة  منيجية المسا األدبي والوثائؽ المتوفرة التي

جراء مقابالت مع عدد مف المسؤوليف في ىذه الوزارات لمتأكد مف  مجمس الوزراء بغرض إجراء الدراسة، وا 

صحة ما جاء في المراسالت التقييمية مف الوزارات ذات العالقة، وأظيرت النتائج إف تعسؼ إسرائيؿ في 

مف تعامؿ مع موضوع الضرائب وعدـ البوح عف حقائؽ االقتطاعات التي تقوـ بيا والتي إجراءاتيا في ال
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حسب بروتوكوؿ باريس أف تحوؿ لمسمطة الفمسطينية وذلؾ في مختمؼ المجاالت التي تظميا  المفترض

 برتوكوؿ باريس االقتصادي.

ُ ُعبد ُ)دراسة ف النفقات في الموازنة ىدفت إلى تقديـ عرض وتحميؿ العالقة القائمة بي (2012النبي

 بنود الموازنة تحميؿ أىمية توضياو العامة والوضع االقتصادي واالجتماعي في األراضي الفمسطينية، 

 دراسة تـ حيث الوصفي المنيج الباحث الفمسطينية، استخدـ لمسمطة المستقبمية الخطط وضع في العامة

 مف الفمسطينية العامة الموازنة في واالجتماعية االقتصادية اآلثار إلظيار ـ2010-2000منذ  الفترة

 الختبار حصائيةاإل والدالالت القياسي المنيج الباحث استخدـ والرسـو البيانية، كما الجداوؿ خالؿ

 صحة مدى مف لمتحقؽ المستقمة والمتغيرات التابع المتغير بيف الحقيقية لتوضيا العالقة البحث فرضيات

في  االجتماعية الخدمات قطاعب الفمسطينية السمطة لدى اىتماـ وجود الى الدراسة الفرضيات، توصمت

 االىتماـ بالتقديمات أفأي  االقتصادية، التنمية قطاع مخصصات في تقصير يرافقو خيرة،األ السنوات

 .االقتصادي الجانب حساب نت عمىكا االجتماعية

 الفمسطينية لمسمطة والنفقات يراداتاإل واقع عمى التعرؼ ىدفت إلى (2009والكحموتُ)دراسةُمقدادُ

 باريسبروتوكوؿ  فأالعجز، توصمت الدراسة إلى  أو الفائض وحجـ فييا والقوة الضعؼ ومواطف

مف   أضعؼ عموًما االسرائيمي الجانب التزاـ وعدـ يراداتاإل وتحصيؿ المقاصة ونظاـ دهوقيو  االقتصادي

 وتخفيض المالي التحصيؿ زيادة يمكفعممًا أنو  المالية، يراداتوباالتحكـ  عمى الفمسطيني الجانب قدرة

 واألمالؾ الحكومية، والضرائب باالستثمار المتعمقة والتشريعات القوانيف مف مجموعة عبر اصدار النفقات

 كفاءة لزيادة باإلضافة واألداء لموازنة البرامج والتحوؿ البنود بيف والمناقالت لمموازنة ضوابط وضع مع

 .الرقابية األجيزة وأداء
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ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى آلية عمؿ الجياز الضريبي فػي دائػرة ضػريبة  تدفى (2007) دراسةُصالح

القيمة المضافة، استكشاؼ مدى فعالية إجراءات العمؿ والتفتيش المتبعة في دائرة ضريبة القيمػة المضافة، 

قاـ الباحث باتباع المنيج  ضريبة القيمة المضافة،ية حوؿ التعرؼ عمى التشريعات والقوانيف الفمسطين

الوصفي التحميمي، وتـ الحصوؿ عمى المعمومات والبيانات األولية عف طريؽ االستبانة التي تـ تػصميميا 

استبانة والتي تمثؿ مجتمع الدراسة بالكامؿ، ولقد أظيرت الدراسػة أنو توجد  40ليذا الغرض، وتـ توزيع 

اءة الجياز الضريبي في دائرة ضريبة القيمػة المػضافة وزيػادة العائدات، فكمما زادت عالقة طردية بيف كف

الكفاءة لدى الجياز الضريبي يؤدي ذلؾ إلى زيادة عمميػات التحػصيؿ، توجد إجراءات واضحة وصريحة 

دي باريس االقتصابروتوكوؿ أف عمى الرغـ مف  تضبط العمؿ وكذلؾ عمميات التفتيش تسير بشكؿ مػنظـ

 .عمى العائدات مف ضريبة القيمة المضافة يعتبر مجحفا بالنسبة لمسمطة الفمسطينية ويؤثر تأثيرا سمبياً 

ىدفت إلى التعرؼ عمى تأثير المقاصة عمى اإليرادات الضريبية في فمسطيف  (2006) دراسةُحميض

يرادات الضريبية ، استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي وأوضحت الدراسة أف اإلـ2005-1995مف 

يرادات الضريبية في فمسطيني، وبينت تمثؿ موردًا أساسيًا لمخزينة العامة، وأف المقاصة ىي جزء مف اإل

مدى أىمية وتأثير المقاصة عمى اإليرادات الضريبية، كما خمصت الدراسة إلى أف ضريبة القيمة المضافة 

ية األولى، وىذا يؤكد عمى ضرورة تطويرىا % مف مجموع اإليرادات الضريبية، واحتمت األىم52تشكؿ 

ف تحكـ الجانب اإلسرائيمي في ضريبة القيمة المضافة  ألنيا الجزء الياـ والفعاؿ مف اإليرادات الضريبية، وا 

خالؿ فترة االنتفاضة األمر الذي أثر سمبًا خاصًة قد أدى إلى تراجع إيرادات المقاصة بشكؿ كبيرًا جدًا 

ية الفمسطينية وىذا يوجب عمى الفمسطينييف إعادة ىيكمة العالقات االقتصادية عمى اإليرادات الضريب

 الفمسطينية مع الجانب اإلسرائيمي.
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 مشكالت وكذلؾ إعدادىا، ومشكالت العامة الموازنة أىمية تحميؿ ىدفت إلى (1999المصريُ)دراسةُ

 وتناولت المؤشرات االقتصادية، وكذلؾ باريس، بروتوكوؿ إطار في المالية السياسة إلى تنفيذىا، وتطرقت

 لجـضرورة ومصادر التمويؿ، وتوصمت الدراسة إلى  الموازنة وعجز العامة واإليرادات العامة النفقات

 النشاط عف الكامؿ واألجور واإلفصاح الرواتب في الزيادة ووقؼ العاـ القطاع في الوظيفي التوسع

 وقائـ السنوات متعدد الموازنة إلعداد إطار اعتماد لمخزينة، وكذلؾ السمطة عائدات كافة وتحويؿ التجاري،

 .المتاحة واقعي لإلمكانيات تصور عمى

ُالدراساتُالسابقة:التعميقُعمىُ

ره عمى الموازنة مثؿ يفي تأث قدر ركزت عمى البحثالدراسات السابقة حوؿ بروتوكوؿ باريس  الحظنا بأف

مثؿ دراسة  البروتوكوؿصور ، ومنيا ما بحث في ق(2012النبي )دراسة عبد و  (2017دراسة عزرايؿ )

(Injass et al, 2017( ومنيا ما بحث في العالقات االقتصادية مثؿ دراسة ،)Samhouri, 2016 ،)

وىناؾ مجموعة مف  (2013دراسة الشعيبي )ومف الدراسات السابقة ما بحث في الواقع التطبيقي مثؿ 

دراسة حميض و  (2009دراسة مقداد والكحموت )دات والنفقات مثؿ الدراسات تمحورت حوؿ اإليرا

 .(1999دراسة المصري )، و (2006)

أنو تـ اعدادىا في ظؿ أزمة مالية تمر فييا السمطة في عف الدراسات السابقة تميزت ىذه الدراسة  وتكف

في أعقاب رفضيا لما سمي بصفقة القرف وذيوؿ إمالءات أخرى حاولت الكثير مف الدوائر الفمسطينية، 

 .عمى الجانب الفمسطينياألمريكية والغربية فرضيا 
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ُالفصلُالثالث

ُالطريقةُواإلجراءات

 وصفاً  مفضَ تَ ىذا الفصؿ المنيج الذي قاـ الباحث باتباعو في ىذه الدراسة، و ُعرض في 

لإلجراءات التي قاـ بيا في تنفيذ دراستو، مف حيث وصؼ مجتمع الدراسة وعينتيا، والطريقة التي تـ 

اختيار العينة بيا، وأدوات الدراسة والطرؽ التي تـ اتباعيا في إعدادىا، والتأكد مف صدقيا وثباتيا، 

جراءاتيا، والمعالجة اإلحصائية التي ت ـ استخداميا في تحميؿ وخطوات تطبيقيا، وتصميـ الدراسة وا 

 النتائج.

ُمنيجُالدراسة1.3ُ

أثر بروتوكوؿ باريس عمى الموازنة العامة لقياس  التحميمي استخدـ الباحث المنيج الوصفي

وكما ىي في الواقع، وىو المنيج  ،الذي يعتمد عمى دراسة الظاىرة في الوقت الحاضر،ُلمسمطة الفمسطينية

ُ.الدراساتالمناسب واألفضؿ لمثؿ ىذه 

ُالدراسةُمجتمع2.3ُ

الصناعية درجة رجاؿ األعماؿ الخاصة حسب تصنيؼ الغرفة التجارية تكّوف مجتمع الدراسة مف 

حصائية غرفة تجارة وصناعة إ( رجؿ أعماؿ حسب 450في محافظة الخميؿ، وقد بم  عددىـ )الزراعية 

 .محافظة الخميؿ

ُعينةُالدراسة3.3ُ

درجة رجاؿ األعماؿ الخاصة في محافظة بحيث تـ استيداؼ  القصديةاستخدـ الباحث العينة 

، ويبيف %( مف مجتمع الدراسة16.7أي بنسبة )، رجؿ أعماؿ( 75، فكاف عدد أفراد العينة )الخميؿ

 ( توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة:1.3الجدوؿ )
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أفرادُالعينةُحسبُمتغيراتُالدراسةُ(:ُتوزيع1.3جدولُرقمُ)  

ُالنسبةُالعددُالبدائلُالمتغيرات
ُالجنس

ُ
 96.0 72 ذكر

 4.0 3 نثىأ

ُالمسمىُالوظيفي
 58.7 44 مجمس إدارة شركة واحدةرئيس 
 10.7 8 مجمس إدارة مجموعة شركات رئيس 

 30.6 23 غير ذلؾ

ُالمستوىُالتعميمي
 5.3 4 ثانوي فأقؿ
 57.4 43 بكالوريوس

 37.3 28 دراسات عميا

ُأداةُالدراسة4.3ُ

أثر بروتوكوؿ باريس عمى الموازنة استبانة لقياس  بتطويرلإلجابة عمى سؤاؿ الدراسة قاـ الباحث 

العالقة  ذاتاالستبانة بعد االطالع عمى الدراسات السابقة  تطوير، وقد تـ العامة لمسمطة الفمسطينية

بموضوع الدراسة. ومف خالؿ االستفادة مف ذوي االختصاص في مجاؿ اإلدارة، وقد اشتممت االستبانة 

كوف يتكوف مف البيانات األولية، والمحور الثاني يت( فقرة، مقسمة عمى محوريف: المحور األوؿ 31عمى )

توكوؿ باريس عمى ر ثر بأ، أثر بروتوكوؿ باريس عمى االقتصاد الفمسطينيمجاالت وىي:  ثالثمف 

 (.1ؽ رقـ )حم، كما في المأثر بروتوكوؿ باريس عمى النفقات، اإليرادات

 صدقُاألداة5.3ُ

عمػػى مجموعػػة مػػف عمػػى المشػػرؼ ومػػف ثػػـ تػػـ عػػرض االسػػتبانة  الدراسػػة،لمتحقػػؽ مػػف صػػدؽ أداة 

عػادة صػياغة تعػديؿ و (، وعمى ضوء المالحظات التػي أشػاروا إلييػا، تػـ 2المحكميف كما في الممحؽ رقـ ) ا 

 بعض الفقرات، وتـ حذؼ بعض الفقرات، حتى خرجت االستبانة في شكميا النيائي.
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( Pearson correlationتـ التحقػؽ مػف صػدؽ المقيػاس بحسػاب معامػؿ االرتبػاط بيرسػوف )كما 

 .(2.3) الجدوؿلفقرات المقياس مع الدرجة الكمية لممقياس، وذلؾ كما ىو واضا في 

لمصفوفةُارتباطُكلُفقرةُ (Pearson correlationنتائجُمعاملُاالرتباطُبيرسونُ)(:2.3ُجدولُ)
ُمنُفقراتُأثرُبروتوكولُباريسُعمىُالموازنةُالعامةُلمسمطةُالفمسطينيةُمعُالدرجةُالكميةُلممقياس

معاملُارتباطُُالفقراتُالرقم
ُبيرسونُ)ر(

القيمةُاالحتماليةُ
(Sig.)ُ

 0.000 **0.452 .لمواردات أكثر مف الصادراتسبب بروتوكوؿ باريس نموًا   .1

 0.000 **0.526 .االرتياف التجاري والمالي الفمسطيني إلسرائيؿعمؽ   .2

 0.000 **0.630 .قدرة االقتصاد عمى توليد الدخؿ أضعؼ  .3

4.  
ساسية لمنظاـ توكوؿ باريس االقتصادي المبنة األشكؿ برو 

 .االقتصادي الفمسػطيني
0.687** 0.000 

5.  
 اإلسرائيمي االقتصاد عمى االقتصاد الفمسطينيزاد مف اعتماد 

 .كبير بشكؿ
0.636** 0.000 

 0.000 **0.629  .فتا برتوكوؿ باريس باب التجارة الخارجية لمفمسطينييف  .6

 0.000 **0.500 .ساىـ في تغييب سياسة تنموية مبنية عمى اإلمكانيات المتاحة  .7

8.  
التنمية في القطاعات حدَّ بروتوكوؿ باريس مف فرص 

 .الفمسطينية
0.677** 0.000 

9.  
في  االستثماروفر بروتوكوؿ باريس المناخ الالـز لتشجيع 
 .فمسطيف وانتياج سياسة تشجيع االستثمار

0.542** 0.000 

 0.000 **0.403 .سمطة النقد الفمسطينية بمعظـ صالحيات البنؾ المركزيتتمتع   .10

11.  
دوف  الفمسطينية إلى األسواؽ اإلسرائيميةالسمع الزراعية دخوؿ 
 .ر االقتصاد الفمسطينيقيود طوّ 

0.553** 0.000 

12.  
استيراد السمع، والخػدمات االسػتيالكية منا الفمسطينييف صالحية 
 .دوف وساطة مف إسرائيؿ

0.569** 0.000 

13.  
دوف  اإلنتاجية مباشرة استيراد السمعمنا الفمسطينييف صالحية 

 .إسرائيؿوساطة مف 
0.386** 0.000 

 0.000 **0.554تعتبر المقاصة مف أبرز اإليرادات الفمسطينية التي أنتجيا   .14
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ُالفقراتُالرقم
معاملُارتباطُ
ُبيرسونُ)ر(

القيمةُاالحتماليةُ
(Sig.)ُ

 .بروتوكوؿ باريس
 0.000 **0.607 .العامة لمسمطة الفمسطينية تتتحكـ إسرائيؿ بمعظـ اإليرادا  .15

16.  
ضريبة الدخؿ مف أىـ المصادر إيرادات الموازنة العامة 

 .الفمسطينية
0.656** 0.000 

17.  
% يضعؼ إيرادات 3جباية المقاصة مف قبؿ إسرائيؿ بمقابؿ 

 .السمطة
0.652** 0.000 

18.  
مف قبؿ  الضرائب المترتبة عمى المقاصة عمى ىناؾ تحايؿ

 .الجانب اإلسرائيمي
0.509** 0.000 

 0.000 **0.467 .تمتـز إسرائيؿ باظيار حجـ المقاصة شيرياً   .19

20.  
إيرادات السمطة التي يمكف عمميات تيريب البضائع تضعؼ 

 .جبايتيا
0.703** 0.000 

 0.000 **0.713 .تمتـز إسرائيؿ بدفع المستحقات المالية لمسمطة بالموعد المحدد  .21

 0.000 **0.636 .أثر بروتوكوؿ باريس إيجابًا في زيادة المنا والمساعدات الدولية  .22

 0.000 **0.604 .اإليرادات الفمسطينية ال تغطي النفقات لمسمطة  .23

24.  
بفضؿ بروتوكوؿ باريس زادت حصة الفرد مف النفقات العامة 

 .لمدولة
0.314** 0.000 

 0.000 **0.550 .نمو النفقات أكبر مف نمو اإليرادات  .25

 0.000 **0.609 .تفاىمات برتوكوؿ باريس إلى ارتفاع مستوى الديف العاـ أدت  .26

 0.000 **0.548 .االقتراضأدت تفاىمات بروتوكوؿ باريس إلى السعي نحو   .27

 0.000 **0.393 .عمؿ بروتوكوؿ باريس عمى تحديد قنوات االنفاؽ الفمسطيني  .28

 0.000 **0.568 .قيد بروتوكوؿ باريس النفقات االستثمارية لمفمسطينييف  .29

 0.000 **0.626 .قيد بروتوكوؿ باريس النفقات التطويرية لمسمطة الفمسطينية  .30

 0.000 **0.662 .رئيسي في عجز الموازنة الفمسطينيةالنفقات الجارية سبب   .31

عندُ)ُ عندُ)α≤0.01**ُدالةُإحصائياًُ ُ(α≤0.05(،ُ*ُدالةُإحصائياًُ



 

 54الصفحة  

إلى أف جميػع قػيـ مصػفوفة ارتبػاط فقػرات المقيػاس مػع  (2.3) تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ

 .فقرات المقياسبيف داخمي  اتساؽ وجودالدرجة الكمية لممقياس دالة إحصائيًا، مما يشير إلى 

 ثباتُاألداة6.3ُ

لمتحقؽ مف ثبػات أداة الدراسػة، تػـ اسػتخداـ ثبػات االتسػاؽ الػداخمي لفقػرات األداة باسػتخداـ معادلػة  

الثبػػات كرونبػػاخ ألفػػا عمػػى عينػػة الدراسػػة فػػي كػػؿ مجػػاؿ مػػف مجػػاالت أداة الدراسػػة، باإلضػػافة إلػػى الدرجػػة 

 (: 3.3الكمية كما ىو موضا في الجدوؿ )

ُ(:ُمعاملُالثباتُكرونباخُألفاُلمجاالتُأداةُالدراسة3.3جدولُرقمُ)

 عددُالفقرات المجال
قيمةُمعاملُالثباتُألفاُ

 كرونباخ
13ُ0.77ُ .أثر بروتوكوؿ باريس عمى االقتصاد الفمسطيني

9ُ0.79ُ .توكوؿ باريس عمى اإليراداتر أثر ب

9ُ0.81ُ .أثر بروتوكوؿ باريس عمى النفقات

31ُ0.84ُ الدرجةُالكميةُألداةُالدراسة

أف درجػػة ثبػػات أداة الدراسػػة الكمػػي مرتفعػػة، حيػػث بمغػػت قيمػػة معامػػؿ  (3. 3الجػػدوؿ )يالحػػظ مػػف 

أداة الدراسػػة المسػػتخدمة قػػادرة عمػػى اسػػترجاع مػػػا  أي أفَّ  ؛عنػػد الدرجػػة الكميػػػة 0.84الثبػػات ألفػػا كرونبػػاخ 

% مػػف البيانػػات، والنتػػائج الحاليػػة فيمػػا لػػو تػػـ إعػػادة اسػػتخداميا وتوزيعيػػا مػػرة أخػػرى عمػػى العينػػة 84نسػػبتو 

وتعد معامالت الثبات المستخرجة ليذا المقياس مناسبة وتفػي ألغػراض  القياس،نفسيا؛ أي في حالة إعادة 

 الدراسة. 
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ُمتغيراتُالدراسة7.3ُ

 باريس.بروتوكوؿ : المتغيرُالمستقل

ُالفمسطينية.الموازنة العامة لمسمطة : التابعالمتغيرُ

 المستوى التعميمي(.المسمى الوظيفي، الجنس، ): المتغيراتُالديمغرافية

ُالمعالجةُاإلحصائية8.3ُ

بمراجعتيػػا تمييػػدا إلدخاليػا إلػػى الحاسػػوب، وقػد تػػـ إدخاليػػا  الباحػث بعػد جمػػع بيانػات الدراسػػة، قػػاـ

لمحاسوب باعطائيا أرقامًا معينة، أي بتحويؿ اإلجابات المفظية إلى رقميػة حسػب مقيػاس لكػرت الخماسػي، 

درجػػة عػػدـ  دعنػػ 1عنػػد درجػػة موافقػػة شػػديدة، والػػرقـ  5الػػرقـ عطيػػت اإلجابػػة عمػػى درجػػة الممارسػػة حيػػث أ

 .موافقة شديدة

تػػػـ اسػػػتخراج األوسػػػاط الحسػػػابية واالنحرافػػػات و مػػػت المعالجػػػة اإلحصػػػائية الالزمػػػة لمبيانػػػات، وقػػػد ت

تػػػـ فحػػػص فرضػػػيات الدراسػػػة باسػػػتخداـ اختبػػػار )ت(  لممجػػػاالت، وقػػػدالمعياريػػػة لمفقػػػرات والػػػدرجات الكميػػػة 

لمعينات المستقمة لمفرضيات ذات المتغيػر المسػتقؿ بمسػتوييف، أمػا الفرضػيات ذات المتغيػر المسػتقؿ بثالثػة 

(، ولقيػاس الصػدؽ والثبػات، One Way ANOVA)األحػادي مستويات تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف 

 وبرنػامج(، وذلػؾ باسػتخداـ الحاسػوب Alpha Cronbachرونبػاخ ألفػا )فقػد تػـ اسػتخداـ معادلػة الثبػات ك

 .SPSSالرـز اإلحصائية 

 ُ
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ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُالفصلُالرابع

ُ

ُتحميلُنتائجُالدراسةعرضُُو
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ُالفصلُالرابع

ُتحميلُنتائجُالدراسةعرضُُو

ُمقدمة1.4ُ

أثرُوىو  ؛الباحث عف موضوع الدراسة النتائج الدراسة، التي توصؿ إليي تضمف ىذا الفصؿ عرضاً 

وبياف عالقة كؿ مف المتغيرات مف خالؿ ُ،بروتوكولُباريسُعمىُالموازنةُالعامةُلمسمطةُالفمسطينية

يتـ  لكيو  ،أفراد العينة عمى أداة الدراسة، وتحميؿ البيانات اإلحصائية التي تـ الحصوؿ عميياإجابات 

 أفراد عينة الدراسة تـ اعتماد المقياس الوزني اآلتي: إجاباتتحديد درجة متوسطات 

 

ُمدىُمتوسطياُالحسابيُالدرجة
 1.80-1 جدًا  منخفضة

 2.60-1.81 منخفضة

 3.40-2.61 متوسطة

 4.20-3.41 مرتفعة

 5.00-4.21 جداً  مرتفعة
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ُأسئمةُالدراسةُنتائج2.4ُ

ُ؟ولُباريسُعمىُاالقتصادُالفمسطينيبروتوكأثرُُمااألول:ُالنتائجُالمتعمقةُبالسؤال1.2.4ُُ

أفػراد  إلجابػاتىذا السؤاؿ، قاـ الباحث بحساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافػات المعياريػة  مىلإلجابة ع

والجػدوؿ أثػر بروتوكػوؿ بػاريس عمػى االقتصػاد الفمسػطيني تتنػاوؿ االسػتبانة التػي  فقراتعينة الدراسة عمى 

 ( يوضا ذلؾ:1.4)

أثـرُفيمـاُيخـصُجاباتُأفرادُعينةُالدراسةُ(:ُالمتوسطاتُالحسابيةُواالنحرافاتُالمعياريةُإل1.4)جدولُ
ُ.بروتوكولُباريسُعمىُاالقتصادُالفمسطيني

ُالمجال
المتوسطُ
 الحسابي

االنحرافُ
 المعياري

ُالدرجة

 جداً  مرتفعة 0.61 4.61 .ساىـ في تغييب سياسة تنموية مبنية عمى اإلمكانيات المتاحة  .1

 جداً  مرتفعة 0.93 4.51 .سبب بروتوكوؿ باريس نموًا لمواردات أكثر مف الصادرات  .2

3.  
حد بروتوكوؿ باريس مف فرص التنمية في القطاعات 

 .الفمسطينية
 جداً  مرتفعة 0.79 4.42

 جداً  مرتفعة 0.61 4.36 .قدرة االقتصاد عمى توليد الدخؿ أضعؼ  .4

 جداً  مرتفعة 0.56 4.31 .الفمسطيني إلسرائيؿاالرتياف التجاري والمالي عمؽ   .5

6.  
 اإلسرائيمي االقتصاد عمى االقتصاد الفمسطينيزاد مف اعتماد 

 .كبير بشكؿ
 جداً  مرتفعة 0.67 4.31

 متوسطة 1.05 2.61  .فتا برتوكوؿ باريس باب التجارة الخارجية لمفمسطينييف  .7

8.  
لمنظاـ ساسية توكوؿ باريس االقتصادي المبنة األشكؿ برو 

 .االقتصادي الفمسػطيني
 منخفضة 1.23 2.04

9.  
في  االستثماروفر بروتوكوؿ باريس المناخ الالـز لتشجيع 
  .فمسطيف وانتياج سياسة تشجيع االستثمار

 منخفضة 0.67 1.92

10.  
  سمطة النقد الفمسطينية بمعظـ صالحيات البنؾتتمتع 

 .مركزيػال
 منخفضة 0.96 1.91

11.  
دوف  اإلنتاجية مباشرة استيراد السمعمنا الفمسطينييف صالحية 

 .وساطة مف إسرائيؿ
 منخفضة 0.74 1.82
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12.  
دوف  السمع الزراعية الفمسطينية إلى األسواؽ اإلسرائيميةدخوؿ 
 .ر االقتصاد الفمسطينيقيود طوّ 

 جداً  منخفضة 0.89 1.61

13.  
االسػتيالكية استيراد السمع، والخػدمات منا الفمسطينييف صالحية 
 .دوف وساطة مف إسرائيؿ

 جداً  منخفضة 0.71 1.51

ُمتوسطة 0.47 3.08 الدرجةُالكمية 
أفػػراد عينػػة  ابػػاتجإلالمتوسػػطات الحسػػابية واالنحرافػػات المعياريػػة  يبػػيف( الػػذي 1.4ويالحػػظ مػػف الجػػدوؿ )

أف المتوسػط الحسػابي لمدرجػة الكميػة  ،أثر بروتوكػوؿ بػاريس عمػى االقتصػاد الفمسػطينيفيما يخص الدراسة 

أثػػػر بروتوكػػػوؿ بػػػاريس عمػػػى  ( وىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى أفَّ 0.47) ةمعياريػػػوأفَّ معػػػدؿ االنحرافػػػات ال( 3.08بمػػػ  )

 متوسطة.جاء بدرجة االقتصاد الفمسطيني 

 

( أكثػػر الفقػػرات أىميػػة سػػاىـ فػػي تغييػػب سياسػػة تنمويػػة مبنيػػة عمػػى اإلمكانيػػات المتاحػػةحيػػث كانػػت الفقػػرة )

سػبب بروتوكػوؿ بػاريس نمػوًا لمػواردات وتمييػا الفقػرة )(، 0.61( وانحػراؼ معيػاري )4.61بمتوسط حسابي )

حػػد بروتوكػػوؿ وتمييػػا الفقػػرة ) (،0.93( وانحػػراؼ معيػػاري )4.51بمتوسػػط حسػػابي )( أكثػػر مػػف الصػػادرات

(،  0.79اري )( وانحػراؼ معيػ4.42بمتوسػط حسػابي )( باريس مف فرص التنمية في القطاعات الفمسطينية

مػػػنا الفمسػػػطينييف صػػػالحية اسػػػتيراد السػػػمع، والخػػػػدمات االسػػػػتيالكية دوف وسػػػاطة مػػػف بينمػػػا كانػػػت الفقػػػرة )

دخػػػوؿ وتمييػػػا الفقػػػرة ) (0.71( وانحػػػراؼ معيػػػاري )1.51( أقػػػؿ الفقػػػرات أىميػػػة بمتوسػػػط حسػػػابي )إسػػػرائيؿ

بمتوسػط حسػابي ( ر االقتصػاد الفمسػطينيالسمع الزراعية الفمسطينية إلى األسػواؽ اإلسػرائيمية دوف قيػود طػوّ 

 (.0.89وانحراؼ معياري)( 1.61)
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ُ؟اإليراداتولُباريسُعمىُأثرُبروتوكُما:ُالثانيالنتائجُالمتعمقةُبالسؤال2.2.4ُُ

أفػراد  ابػاتجإللإلجابة عف ىذا السؤاؿ، قاـ الباحػث بحسػاب المتوسػطات الحسػابية، واالنحرافػات المعياريػة 
( 2.4والجػدوؿ ) توكػوؿ بػاريس عمػى اإليػراداتر ر بأثػعػف  تتنػاوؿاالسػتبانة التػي  فقػراتعينة الدراسة عمػى 

 يوضا ذلؾ:
أثـــرُعمــىُأفــرادُعينــةُالدراســةُُإلجابــات(:ُالمتوســطاتُالحســابيةُواالنحرافــاتُالمعياريــة2.4ُجــدولُ)

ُ.توكولُباريسُعمىُاإليراداتُرب

ُالمجال
المتوسطُ
 الحسابي

االنحرافُ
 المعياري

ُالدرجة

1.  

تعتبر المقاصة مف أبرز اإليرادات الفمسطينية التي أنتجيا بروتوكوؿ 
 باريس.

 جداً  مرتفعة 0.48 4.77

2.  

مف قبؿ الجانب  الضرائب المترتبة عمى المقاصة عمى ىناؾ تحايؿ
 اإلسرائيمي.

 جداً  مرتفعة 0.72 4.49

3.  
 جداً  مرتفعة 0.94 4.21 العامة لمسمطة الفمسطينية. تتتحكـ إسرائيؿ بمعظـ اإليرادا

4.  
 مرتفعة 1.23 4.18 عمميات تيريب البضائع تضعؼ إيرادات السمطة التي يمكف جبايتيا. 

5.  
 مرتفعة 1.19 3.76 % يضعؼ إيرادات السمطة.3جباية المقاصة مف قبؿ إسرائيؿ بمقابؿ 

6.  
 مرتفعة 1.26 3.52 والمساعدات الدولية.أثر بروتوكوؿ باريس إيجابًا في زيادة المنا 

7.  
 متوسطة 1.26 2.69 ضريبة الدخؿ مف أىـ المصادر إيرادات الموازنة العامة الفمسطينية.

8.  
 منخفضة 1.11 2.48 تمتـز إسرائيؿ باظيار حجـ المقاصة شيريًا.

9.  
 منخفضة 0.98 2.16 تمتـز إسرائيؿ بدفع المستحقات المالية لمسمطة بالموعد المحدد.

ُمرتفعة 0.27 3.56 الدرجةُالكمية 
أفػػراد عينػػة  ابػػاتإلجف المتوسػػطات الحسػػابية واالنحرافػػات المعياريػػة يبػػي( الػػذي 2.4ويالحػػظ مػػف الجػػدوؿ )

أف ( و 3.56أف المتوسػط الحسػابي لمدرجػة الكميػة بمػػ  )حيػث  توكػوؿ بػاريس عمػى اإليػػراداتر ثػر بألالدراسػة 

جػاء بدرجػة توكػوؿ بػاريس عمػى اإليػرادات ر أثػر ب( وىذا يدؿ عمى أف 0.27) بم  معياريالنحراؼ معدؿ اال

 مرتفعة.



 

 61الصفحة  

( أكثػػر تعتبػػر المقاصػػة مػػف أبػػرز اإليػػرادات الفمسػػطينية التػػي أنتجيػػا بروتوكػػوؿ بػػاريسحيػػث كانػػت الفقػػرة )

ىنػػػاؾ تحايػػػؿ عمػػػى وتمييػػػا الفقػػػرة )(، 0.48( وانحػػػراؼ معيػػػاري )4.77الفقػػػرات أىميػػػة بمتوسػػػط حسػػػابي )

( وانحػراؼ معيػاري 4.49بمتوسػط حسػابي )( ضرائب المترتبة عمى المقاصػة مػف قبػؿ الجانػب اإلسػرائيميال

بمتوسػػػط حسػػػابي ( تػػػتحكـ إسػػػرائيؿ بمعظػػػـ اإليػػػرادات العامػػػة لمسػػػمطة الفمسػػػطينيةوتمييػػػا الفقػػػرة ) (،0.72)

المسػػػتحقات الماليػػػة لمسػػػمطة تمتػػػـز إسػػػرائيؿ بػػػدفع (، بينمػػػا كانػػػت الفقػػػرة )0.94( وانحػػراؼ معيػػػاري )4.21)

، وتمييػػا الفقػػرة (0.98( وانحػػراؼ معيػػاري )2.16( أقػػؿ الفقػػرات أىميػػة بمتوسػػط حسػػابي )بالموعػػد المحػػدد

 .(1.11( وانحراؼ معياري )2.48بمتوسط حسابي )( تمتـز إسرائيؿ باظيار حجـ المقاصة شيرياً )

ُ؟باريسُعمىُالنفقاتأثرُبروتوكولُماُ:ُالثالثالنتائجُالمتعمقةُبالسؤال3.2.4ُُ
أفػراد  جابػاتإلحسػاب المتوسػطات الحسػابية، واالنحرافػات المعياريػة جابة عػف ىػذا السػؤاؿ، قػاـ الباحػث لإل

( 3.4والجػػدوؿ )أثػػر بروتوكػػوؿ بػػاريس عمػػى النفقػػات  تتنػػاوؿعينػػة الدراسػػة عمػػى مجػػاالت االسػػتبانة التػػي 
 يوضا ذلؾ:

ثـــرُعمــىُأأفــرادُعينــةُالدراســةُُإلجابــات(:ُالمتوســطاتُالحســابيةُواالنحرافــاتُالمعياريــة3.4ُجــدولُ)
ُُ.بروتوكولُباريسُعمىُالنفقات

ُالمجال
المتوسطُ
 الحسابي

االنحرافُ
 المعياري

ُالدرجة

1.  
 جداً  مرتفعة 0.72 4.56 .النفقات الجارية سبب رئيسي في عجز الموازنة الفمسطينية

2.  
 جداً  مرتفعة 1.16 4.42 .اإليرادات الفمسطينية ال تغطي النفقات لمسمطة

3.  
 جداً  مرتفعة 0.82 4.41 .عمؿ بروتوكوؿ باريس عمى تحديد قنوات االنفاؽ الفمسطيني

4.  
 جداً  مرتفعة 0.86 4.41 .النفقات االستثمارية لمفمسطينييفقيد بروتوكوؿ باريس 

5.  
 جداً  مرتفعة 0.56 4.38 .أدت تفاىمات بروتوكوؿ باريس إلى السعي نحو االقتراض

6.  
 جداً  مرتفعة 0.65 4.36 .تفاىمات برتوكوؿ باريس إلى ارتفاع مستوى الديف العاـ أدت

7.  
 جداً  مرتفعة 0.68 4.34 .الفمسطينيةقيد بروتوكوؿ باريس النفقات التطويرية لمسمطة 

8.  
 جداً  مرتفعة 0.57 4.25 .نمو النفقات أكبر مف نمو اإليرادات

9.  
 مرتفعة 1.14 4.13 .بفضؿ بروتوكوؿ باريس زادت حصة الفرد مف النفقات العامة لمدولة

ُجداًُ مرتفعة 0.51 4.33 الدرجةُالكمية 
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أفػػراد  ابػػاتجإل( الػػذي يعبػػر عػػف المتوسػػطات الحسػػابية واالنحرافػػات المعياريػػة 3.4ويالحػػظ مػػف الجػػدوؿ )

أف ( و 4.33المتوسػط الحسػابي لمدرجػة الكميػة بمػ  )أف و  ثػر بروتوكػوؿ بػاريس عمػى النفقػاتأل عينة الدراسة

جػاء بدرجػة  أثػر بروتوكػوؿ بػاريس عمػى النفقػات أف ( وىذا يػدؿ عمػى0.51)بم   معياريالنحراؼ معدؿ اال

 جدًا. مرتفعة

أكثػػػر الفقػػػرات أىميػػػة ( النفقػػػات الجاريػػػة سػػػبب رئيسػػػي فػػػي عجػػػز الموازنػػػة الفمسػػػطينيةحيػػػث كانػػػت الفقػػػرة )

اإليرادات الفمسطينية ال تغطػي النفقػات وتمييا الفقرة )(، 0.72( وانحراؼ معياري )4.56بمتوسط حسابي )

عمػؿ بروتوكػوؿ بػاريس عمػى ، وتمييػا الفقػرة )(1.16( وانحراؼ معيػاري )4.42بمتوسط حسابي )( لمسمطة

الفقػرة بينمػا كانػت ، (0.82( وانحػراؼ معيػاري )4.41بمتوسػط حسػابي )( تحديد قنوات االنفػاؽ الفمسػطيني

( أقؿ الفقرات أىميػة بمتوسػط حسػابي بفضؿ بروتوكوؿ باريس زادت حصة الفرد مف النفقات العامة لمدولة)

بمتوسػط حسػابي ( نمػو النفقػات أكبػر مػف نمػو اإليػرادات، وتمييا الفقرة )(1.14( وانحراؼ معياري )4.13)

 .(0.57( وانحراؼ معياري )4.25)

الموازنـــةُالعامـــةُلمســـمطةُأثـــرُبروتوكـــولُبـــاريسُعمـــىُمـــاُ:ُالرابـــعالنتـــائجُالمتعمقـــةُبالســـؤال4.2.4ُُ
ُ؟الفمسطينية

باريس االقتصادي، كّبد االقتصاد الفمسطيني خسائر مالية تتجاوز المميار  بروتوكوؿأظيرت النتائج أف 

صة لعدة دوالر سنوًيا، وىذا يعود إلى عدـ التزاـ "إسرائيؿ" بالبنود التي تضمنيا االتفاؽ كحجز أمواؿ المقا

% مف مواردىا، واقتطاع جزء كبير منيا البتزاز السمطة كما 70أشير، مما يعني عمميًا أف السمطة تفقد 

حدث مرارًا وتكرارًا وىو يحدث اليوـ، باإلضافة لتحكـ "إسرائيؿ" بسياسات االستيراد والتصدير، بما يحقؽ 

ات السمطة بشكؿ كبير وأحدث تيرب ليا مكاسب تجارية عمى حساب الفمسطينييف، وقد أثر عمى إيراد

ضريبي بصوة كبيرة وأضعؼ القدرة اإلنتاجية لالقتصاد الفمسطيني وجعمو استيالكي، وىذا جعؿ مف 
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االقتصاد الفمسطيني اقتصاد وىمي قائـ عمى التجارة وليس عمى اإلنتاج وىذا أحدث مشاكؿ كبيرة ابرزىا 

 البطالة.

ُفحصُواختبارُالفرضيات3.4ُ

لبروتوكـولُ(ُ(0.05  الُيوجدُأثرُذوُداللةُإحصائيةُعندُمستوىُالداللة:ُاألولىالفرضيةُالرئيسيةُ

ُ.باريسُعمىُالموازنةُالعامةُلمسمطةُالفمسطينية

 (One-Sample Test) تحميػؿ التبػايف األحػادي لمتحقػؽ مػف صػحة الفرضػية السػابقة تػـ اسػتخراج نتػائج

ثػػر بروتوكػػوؿ بػػاريس عمػػى الموازنػػة العامػػة لمسػػمطة أل الدراسػػة عينػػة أفػػراد تقػػديرات متوسػػطات بػػيفلمفػػروؽ 

 (.4.4، وذلؾ كما ىو موضا في الجدوؿ رقـ )الفمسطينية

ُتقديراتُمتوسطاتُبينُلمفروق(One-Sample Testُ)ُاألحاديُالتباينُتحميل(:ُنتائج4.4ُجدولُ)
ُ.باريسُعمىُالموازنةُالعامةُلمسمطةُالفمسطينيةثرُبروتوكولُأُلُالدراسةُعينةُأفراد

المتوسطُُالمتغيراتُ
 (tقيمةُ) الحسابي

الداللةُ
ُاإلحصائية

 0.000** 11.482 3.08 .أثر بروتوكوؿ باريس عمى االقتصاد الفمسطيني

 0.000** 17.930 3.56 .توكوؿ باريس عمى اإليراداتر أثر ب

 0.000** 22.341 4.33 .أثر بروتوكوؿ باريس عمى النفقات

أثرُبروتوكولُباريسُعمىُالموازنةُالعامةُلمسمطةُ
 الفمسطينية

3.67 26.90ُ**0.000ُ

بروتوكػػوؿ بػػاريس عمػػى الموازنػػة العامػػة أثػػر لوجػػد ي( أنػػو 4.4تشػػير المعطيػػات الػػواردة فػػي الجػػدوؿ )       

مػػػف مسػػػتوى الداللػػػة  ( وىػػػي أقػػػؿ0.000، حيػػػث أف قيمػػػة الداللػػػة اإلحصػػػائية بمغػػػت )لمسػػػمطة الفمسػػػطينية

(α≤0.05 ما يدؿ عمى رفض الفرضية ) بروتوكوؿ باريس عمػى الموازنػة أثر لالصفرية والتأكيد عمى وجود

 ( أي بدرجة مرتفعة.3.67، حيث بم  المتوسط الحسابي )العامة لمسمطة الفمسطينية
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ُ ُالثانية: ُالرئيسية ُفيالفرضية ُإحصائية ُداللة ُذات ُفروق ُتوجد ُُال ُأفراد ُأُلتقييم ُبروتوكولُالعينة ثر

ُ ُالفمسطينية ُلمسمطة ُالعامة ُالموازنة ُعمى ُباريس ُلتعزى ُالتالية ُالوظيفي،ُالجنس)ممغيرات ُالمسمى ،

ُ.المستوىُالتعميمي(

ُالجنسأواًلُ

أثػر أفػراد العينػة عمػى جابػات إلولفحص الفرضية الصفرية، تـ استخداـ اختبار "ت" والمتوسطات الحسابية 

( 5.4، والجػػػدوؿ )الجػػػنستعػػػزى إلػػػى متغيػػػر بروتوكػػػوؿ بػػػاريس عمػػػى الموازنػػػة العامػػػة لمسػػػمطة الفمسػػػطينية 

 يوضا ذلؾ:

ألثــرُبروتوكــولُبــاريسُعمــىُجابــاتُالمبحــوثينُإل(:ُنتــائجُاختبــارُلتلُلمعينــاتُالمســتقمة5.4ُجــدولُ)

ُ.الموازنةُالعامةُلمسمطةُالفمسطينيةُتعزىُإلىُمتغيرُالجنس

ُالجنس
ُالعدد

المتوسطُ
ُالحسابي

االنحرافُ
ُالمعياري

درجةُ
ُالحرية

ُلtقيمةل
مستوىُ

ُالداللة

 0.22 3.67 72 ذكر
73 0.866 0.389 

 0.05 3.78 3 أنثى

(، وىي 0.389(، ومستوى الداللة )0.866( أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )5.4يتبيف مف خالؿ الجدوؿ )

( في إجابات α≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة )توجد فروؽ ذات ال (؛ لذا 0.05مف ) أكبر

، ولذلؾ ألثر بروتوكوؿ باريس عمى الموازنة العامة لمسمطة الفمسطينية تعزى إلى متغير الجنسالمبحوثيف 

 تـ قبوؿ الفرضية الصفرية.
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المسمىُالوظيفي ُثانياًُ

أفػراد  إلجابػة( One Way ANOVAاألحػادي )ولفحػص الفرضػية الصػفرية، تػـ اسػتخداـ تحميػؿ التبػايف 

المسػمى تعزى إلى متغيػر أثر بروتوكوؿ باريس عمى الموازنة العامة لمسمطة الفمسطينية عمى عينة الدراسة 

 ( يوضا ذلؾ:6.4، والجدوؿ )الوظيفي

 

أثـرُعمـىُأفـرادُالعينـةُُإلجابـةُ(One Way ANOVA)األحـاديُ:ُنتـائجُتحميـلُالتبـاينُ(6.4)ُجـدول
ُ.تعزىُإلىُمتغيرُالمسمىُالوظيفيبروتوكولُباريسُعمىُالموازنةُالعامةُلمسمطةُالفمسطينيةُ

مجموعُُمصدرُالتباين
ُالمربعات

درجاتُ
ُالحرية

متوسطُ
ُالمربعات

قيمةُلفلُ
ُالمحسوبة

مستوىُ
αُالداللةُ

 0.031 3 0.094 بيف المجموعات
 71 3.441 داخؿ المجموعات 0.588 0.646

0.048 
 74 3.535 المجموع

مف  أكبر( وىي 0.588( ومستوى الداللة )0.646) ( أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية6.4يالحظ مف الجدوؿ )

( في α≤ 0.05توجد فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )ال (؛ أي أنو α≤ 0.05مستوى الداللة )

تعزى إلى  الموازنة العامة لمسمطة الفمسطينيةألثر بروتوكوؿ باريس عمى متوسطات إجابات المبحوثيف 

 .، لذلؾ تـ قبوؿ الفرضية الصفريةمتغير المسمى الوظيفي

 

ُالمستوىُالتعميميثالثاًُ

أفػراد  اتإلجابػ( One Way ANOVAاألحػادي )ولفحص الفرضػية الصػفرية، تػـ اسػتخداـ تحميػؿ التبػايف 

المسػػتوى تعػػزى إلػػى متغيػػر ألثػػر بروتوكػػوؿ بػػاريس عمػػى الموازنػػة العامػػة لمسػػمطة الفمسػػطينية عينػػة الدراسػػة 

 ( يوضا ذلؾ:7.4، والجدوؿ )التعميمي
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أثـرُعمـىُأفـرادُالعينـةُُبـاتإلجا (One Way ANOVA)األحـاديُ:ُنتـائجُتحميـلُالتبـاينُ(7.4)ُجـدول

ُ.تعزىُإلىُمتغيرُالمستوىُالتعميميبروتوكولُباريسُعمىُالموازنةُالعامةُلمسمطةُالفمسطينيةُ

مجموعُُمصدرُالتباين
ُالمربعات

درجاتُ
ُالحرية

متوسطُ
ُالمربعات

قيمةُلفلُ
ُالمحسوبة

مستوىُ
αُالداللةُ

 0.062 2 0.123 بيف المجموعات
 72 3.412 داخؿ المجموعات 0.279 1.299

0.047 
 74 3.535 المجموع

 

مف  أكبر( وىي 0.279( ومستوى الداللة )1.299)الكمية ( أف قيمة ؼ لمدرجة 7.4يالحظ مف الجدوؿ )

( في α≤ 0.05توجد فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )ال (؛ أي أنو α≤ 0.05مستوى الداللة )

تعزى إلى ألثر بروتوكوؿ باريس عمى الموازنة العامة لمسمطة الفمسطينية متوسطات إجابات المبحوثيف 

 .متغير المستوى التعميمي
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ُالخامسالفصلُ

ُاالستنتاجاتُوالتوصيات

ُاالستنتاجات1.5ُ

تـ التوصؿ إلى  أثر بروتوكوؿ باريس عمى الموازنة العامة لمسمطة الفمسطينية ومف خالؿ البحث في

 :االستنتاجات اآلتية

سػاىـ فػي تغييػب حيػث متوسػطة، أف أثر بروتوكوؿ باريس عمى االقتصاد الفمسػطيني جػاء بدرجػة  .1

، لواردات أكثر مف الصػادراتانمو ، وكذلؾ أدى إلى سياسة تنموية مبنية عمى اإلمكانيات المتاحة

معقولػػة  مػػنا الفمسػػطينييف صػػالحيةعمػػى الػػرغـ مػػف أنػػو  مػػف فػػرص التنميػػة الفمسػػطينيةكػػذلؾ حػػد و 

ف كانػػػػت و  السػػػػمع، والخػػػػػدمات االسػػػػػتيالكية دوف وسػػػػاطة مػػػػف إسػػػػرائيؿ السػػػػتيراد تشػػػػوبيا بعػػػػض ا 

 سرائيمية.في التخميص عمييا في الموانئ اإل التعقيدات

حيػػػث تعتبػػػر المقاصػػػة مػػػف أبػػػرز مرتفعػػػة، توكػػػوؿ بػػػاريس عمػػػى اإليػػػرادات جػػػاء بدرجػػػة ر أف أثػػػر ب .2

ىنػػاؾ تحايػػؿ عمػػى الضػػرائب المترتبػػة عمػػى ، و اإليػػرادات الفمسػػطينية التػػي أنتجيػػا بروتوكػػوؿ بػػاريس

تػػػػتحكـ إسػػػػرائيؿ بمعظػػػػـ اإليػػػػرادات العامػػػػة لمسػػػػمطة ، كمػػػػا يميالمقاصػػػػة مػػػػف قبػػػػؿ الجانػػػػب اإلسػػػػرائ

، كمػا أنيػا ال تمتـز بدفع المستحقات المالية لمسمطة بالموعد المحػددال  إسرائيؿ ، كما أفالفمسطينية

 .تمتـز باظيار حجـ المقاصة شيرياً 

سبب رئيسي  النفقات الجاريةأف حيث جدًا،  أثر بروتوكوؿ باريس عمى النفقات جاء بدرجة مرتفعة .3

، كمػػا الفمسػػطينية اإليػػرادات الفمسػػطينية ال تغطػػي النفقػػات لمسػػمطة، و فػػي عجػػز الموازنػػة الفمسػػطينية

 .نفاؽ الفمسطينيعمؿ بروتوكوؿ باريس عمى تحديد قنوات اإل
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توجػد فػروؽ فػي إجابػات وال بروتوكوؿ باريس عمػى الموازنػة العامػة لمسػمطة الفمسػطينية، أثر لوجد ي .4

ثػػر بروتوكػػوؿ بػػاريس عمػػى الموازنػػة العامػػة لمسػػمطة الفمسػػطينية تعػػزى إلػػى متغيػػر أعػػف المبحػػوثيف 

 المستوى التعميمي.، و المسمى الوظيفي، و الجنس

 التوصيات2.5ُ

ُتوصياتُلمحكومة:

ُبناًءُعمىُالنتائجُالسابقةُيوصيُالباحثُالحكومةُبالعملُعمى:

 كؿ عمى بائضر  وفرض الفمسطيني المنتج لحماية واضحة سياسة وفرض المحمي نتاجاإل تشجيع .1

 .الفمسطيني المنتج تيدد أف الممكف مف والتي ضرورية والغير يةئالغذا وخاصة الواردة المنتجات

 بالطرؽ االستعانة خالؿ مف جودتيا وزيادة وتنويعيا الفمسطينية تاالصادر  زيادة عمى العمؿ .2

 .االمكاف قدر بالتكنولوجيا واالستعانة نتاجاإل في الحديثة ساليبواأل

 ؿائيإسر  في السمع سعارأ خاصة فيما يتعمؽ بربطو االقتصادي باريس اتفاؽ في النظر عادةإ .3

 .الفمسطينية المناطؽ في السمع سعارأب

 الضغط عمى الجانب اإلسرائيمي لمتخمي عفحتى تتوفر مقومات االستقالؿ الفمسطيني يجب  .4

لمكثير مف مقومات حياة الفمسطينييف االجتماعية  الممنيج تدميرالغالؽ والحصار و اإل سياسات

 واالقتصادية.

ُتوصياتُلمؤسساتُالقطاعُالخاص:

 .والخارجي الداخمي االستثمار وتشجيع جاذبة استثمار ةئبي خمؽ .1
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أف يتـ تعمؿ العامميف في القطاع الخاص عمى دعـ االقتصادي الفمسطيني والضغط عمى  .2

 مبيات برتوكوؿ باريس. المفاوض الفمسطيني مف أجؿ الحد مف س

 توصياتُلممجتمعُالدولي:

 بشكؿ الفمسطيني الجانب ئـوتال تخدـ الفمسطيني واإلسرائيمي الجانبيف بيف حرة تجارة منطقة قامةإ .1

، وأف تشرؼ عمى تمؾ المنطقة ميائياإلسر  الجانب مع النقدي أو الجمركي االتحاد مف فضؿأ

 المجتمع الدولي

مسؤولياتو اتجاه االتفاقيات التي تـ توقيعيا بيف الفمسطينييف أف يتحمؿ المجتمع الدولي  .2

 واإلسرائيمييف.
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ُالمراجع:

 رسالةالفمسطينية،  لمسمطة العامة الموازنة تمويؿ في المحمية اإليرادات (، دور2012، )أحمد زعيتر، أبو

 غزة. األزىر، جامعة منشورة، غير ماجستير

(، أثر االنتخابات التشريعية الفمسطينية الثانية عمى التحوؿ الديمقراطي 2008أبو عرب، خميؿ، )

 فمسطيف. النجاح، جامعة ،ماجستير رسالةالفمسطيني، 

(، دور االيرادات غير السيادية في تمويؿ موازنة السمطة الوطنية الفمسطينية 2014أبو وىداف، ىاروف، )

 تير، جامعة النجاح الوطنية، نابمس.وطرؽ تفعيميا، رسالة ماجس

. "اإلنفاؽ الحكومي عمى القطاع االجتماعي مف منظور العدالة االجتماعية"، المبادرة 2018اشتية، بكر، 

 الفمسطينية لتعميؽ الحوار العالمي )مفتاح(، راـ اهلل.

اإليرادات المالية الفمسطينية إلى إسرائيؿ في ظؿ بروتوكوؿ باريس  تسرب(، 2014) األونكتاد،

 .االقتصادي، نيويورؾ وجنيؼ

مؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة ، تقرير التطورات التي شيدىا اقتصاد األرض المحتمة، (2016) األونكتاد،

 .نيويورؾ وجنيؼ ،والتنمية

الفمسطينية كأداة لمتخطيط والرقابة في ترشيد  (، دور الموازنة العامة لمسمطة2018تالحمة، يحيى )

 القرارات المالية، رسالة ماجستير، جامعة الخميؿ. 

سرائيمي: المفاىيـ (، االنفكاؾ عف االقتصاد اإل2020)جميؿ، مسيؼ وقزمار، عصمت وربيع، إسالـ، 

 اهلل. راـ ماس، الفمسطيني االقتصادية السياسات معيد أبحاثالنظرية واإلمكانات العممية، 
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 المنشآت2007 والمنشآت لمسكاف العاـ التعداد ،(2008) الفمسطيني لإلحصاء المركزي الجياز

 .فمسطيف ،اهلل راـ .النيائية النتائج :االقتصادية

 .2003 ،"أرقاـ في فمسطيف" الفمسطيني، لإلحصاء المركزي الجياز

 السمع - المرصودة الخارجية التجارة إحصاءات ،2019 الفمسطيني، لإلحصاء المركزي الجياز

 .فمسطيف – اهلل ـار   .أساسية نتائج  :2018 والخدمات،

 .2006 ،دراسة مقارنة حوؿ أنشطة الصناعة الفمسطيني، لإلحصاء المركزي الجياز

 .2010 الفمسطيني االقتصاد اءأد الفمسطيني، لإلحصاء المركزي الجياز

لمسمطة الفمسطينية في سياقيا السياسي وتداعياتيا أزمة إيرادات المقاّصة (، 2020س، رائد، )حم

 ، ورقة عممية، مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات.االقتصادية

(، 2005-1995) من فلسطين في الضريبية اإليرادات على المقاصة تأثير(، 2006حميض، حنين، )

 فمسطيف. النجاح، جامعة ،منشورة غير ماجستير رسالة

-1996 فلسطين، في العامة الموازنة تمويل في الضريبية اإليرادات دور(، 6002كمال، )الخطيب، 

 فمسطيف. النجاح، جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة، 2003

يرادات المالية الفمسطينية إلى (، تسرب اال2014الخفيؼ، محمود ومسيؼ، مسيؼ واالقرع، معتصـ، )

 سرائيؿ في ظؿ بروتكوؿ باريس االقتصادي، مؤتمر االمـ المتحدة لمتجارة والتنمية االونكتاد.إ

سالمية )حماس( في االنتخابات التشريعية الفمسطينية المقاومة اإل (، فوز حركة2010الدجني، حساـ، )

 ـ( وأثره عمى النظاـ السياسي الفمسطيني، جامعة األزىر، غزة.2006)
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(، مدى انسجاـ القوانيف االقتصادية الفمسطينية مع َأحكاـ القانوف األساسي 2014دراغمة، بياء، )

 المعدؿ، رسالة ماجستير، جامعة القدس. 

سرائيمي عمى النمو السمطة الفمسطينية واالحتالؿ اإل (، أثر حجـ التبادؿ التجاري بيف2018الزياف، زياد، )

 مية، غزة.سالـ، الجامعة اإل2016-1996ي فمسطيف االقتصادي ف

بيف فؾ االرتباط مع االقتصاد اإلسرائيمي وآفاؽ التكامؿ  (، االقتصاد الفمسطيني2012سرداح، خميؿ، )

 رسالة ماجستير، جامعة االزىر، غزة.قميمي، اإل

 .فمسطيف-اهلل ـار  .أوؿ كانوف :2012 العامة، المالية استدامة تقرير .2012 الفمسطينية، النقد سمطة

 .الثاني الربع الحكومي، والديف العامة المالية تطورات .2020 ،الفمسطينية النقد سمطة

والديمقراطية في ظؿ  (، دور السمطة الفمسطينية في تحقيؽ التنمية واألمف2013سميماف، بساـ، )

 سرائيمي، جامعة النجاح الوطنية، نابمس.االحتالؿ اإل

-1967 خمسوف عاًما مف العالقات االقتصادية اإلسرائيمية الفمسطينية، ،(2017) ،محمد ،السميوري

 ماذا لدينا ليرند؟ :2017

 السياسات بحاثأ ديمع التطبيقي، الواقع جعةار م ،االقتصادي باريس بروتوكوؿ (،2013، )الةى الشعيبي،

 .اهلل راـ ماس، االقتصادية

 دكتور. التاريخ والقياس والتطبيقات: فمسطيف في االقتصاد السياسي لمنمو والتوزيع(. 2019)ي، قاالشق

 .الفمسفة، جامعة المدرسة الجديدة
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 غير ماجستير رسالة النجاح، جامعة فمسطيف، في العامة اإليرادات محددات (،2005عال، ) الشمة،

 فمسطيف. منشورة،

إيرادات المقاّصة وأثرىا عمى بنود الموازنة الفمسطينية خالؿ نصؼ العاـ  أزمة(، 2019، )صافي، وسيـ

 .، سمطة النقد الفمسطينية، راـ اهلل24، مجمة المرساة المصرفية، العدد 2019

ريبة القيمة (، العوامؿ المساىمة في زيادة حجـ عائدات السمطة الفمسطينية مف ض2007صالا، محمد، )

 ية.سالمالمضافة، الجامعة اإل

(. آخر التطورات وآفاؽ االقتصاد في الضفة الغربية وقطاع غزة، تقرير 2013صندوؽ النقد الدولي. )

 خبراء النقد الدولي الجتماع لجنة االتصاؿ المخصصة، بروكسؿ. 

 السياسات أبحاث معيد الفمسطينية، الوطنية لمسمطة المالية السياسات تقييـ :(2016) عمر الرازؽ، عبد

 .فمسطيف اهلل، راـ ماس، الفمسطيني االقتصادية

 االقتصادية السياسات أبحاث معيد الفمسطينية، العامة الموازنة ىيكؿ(، 2002عمر ) الرازؽ، عبد

 اهلل.  راـ ماس، الفمسطيني،

 السياسات أبحاث معيد الفمسطينية، المالية وزارة أداء تقييـ (،2004، عمر ومسيؼ جميؿ، )الرازؽ عبد

 .فمسطيف ماس، الفمسطينية، االقتصادية

سوؽ المشروبات الخفيفة في الػضفة الغربيػة" مجمػة "(، 1996) باسـ،عبد الرازؽ، عمر، ومكحوؿ، 

 .غزة، المجمد الرابع، العدد األوؿالجامعة اإلسالمية، الجامعة اإلسالمية، 
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 معيد(، الموازنة العامة الفمسطينية مف حيث توازنيا إزاء النوع االجتماعي، 2005عبد الكريـ، نصر، )

 (.ماس (الفمسطيني االقتصادية السياسات أبحاث

، 2010-2000(، االثار االقتصادية واالجتماعية لموازنات السمطة الفمسطينية 2012عبد النبي، نبيؿ، )

 ر، غزة.رسالة ماجستير، جامعة األزى

يرادات الضريبية في فمسطيف، رسالة برتوكوؿ باريس االقتصادي عمى اإل (، تأثير2017يؿ، بالؿ، )اعزر 

 ماجستير، جامعة القدس.

(. دراسة تحميمية لبنود اتفاؽ العالقات االقتصادية بيف إسرائيؿ ومنظمة 1994عورتاني، ىشاـ وآخروف. )

 والدراسات الفمسطينية، نابمس.التحريري الفمسطينية، مركز البحوث 

سالمي وآفاؽ وتطويره في فمسطيف "دراسة تطبيقية عمى (، واقع التمويؿ األصغر اإل2010، محمد، )غانـ

 سالمية، غزة.غزة"، رسالة ماجستير، الجامعة اإلقطاع 

 ساتالسيا أبحاث معيد(، قطاع الخدمات الفمسطيني: بنيتو وأثره االقتصادي، 2013الفالح، بالؿ، )

 (.ماس (الفمسطيني االقتصادية

االستدامة المالية لمسمطة الوطنية الفمسطينية: التجربة التاريخية واآلفاؽ  (،2012، )أحمد قباجة،

 .المستقبمية، معيد أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني)ماس(، راـ اهلل، فمسطيف

، مؤسسة الدراسات واقع اإليرادات والضرائب الفمسطينية في زمف الكورونا(، 2020مسيؼ، مسيؼ، )

 الفمسطينية.
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 منشورة غير ماجستير رسالة المالية، لمسياسة بالنسبة العامة الموازنة أىمية(، 1999محمد، ) المصري،

 فمسطيف. النجاح، جامعة
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 أبحاث معيد :اهلل راـ القدس فمسطينية، تنموية رؤية صياغة نحو نظري مدخؿ ،(2003، )فضؿ النقيب،
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 المالحؽ

  (1ممحؽ )

ُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالخميلجامعةُ

ُالدراساتُالعمياكميةُ
 

 بعنواف ةاناستب

ُأثرُبروتوكولُباريسُعمىُالموازنةُالعامةُلمسمطةُالفمسطينية

 

 تحية طيبة وبعد ...

حيث سيتـ تقديـ ىذه (،ُأثرُبروتوكولُباريسُعمىُالموازنةُالعامةُلمسمطةُالفمسطينيةحوؿ )تتعمؽ بدراسة  استبانةبيف أيديكـ      

 .مف كمية الدراسات العميا في جامعة الخميؿالدراسة كمتطمب لنيؿ درجة الماجستير 

دائرة حوؿ رمز اإلجابة وضع ب. ةانأسئمة ىذا االستب عمىريؽ اإلجابة المشاركة الفاعمة والجادة عف طأرجو مف حضرتكـ      

 لألغراضحصرًا االستبانة ستكوف  مف خالؿانات والمعمومات التي يتـ جمعيا المناسبة وفي الخانة المخصصة لذلؾ، عممًا بأف البي

 العممية فقط.

 وتفضموا بقبوؿ فائؽ االحتراـ والتقدير

 
 :الباحث

 صييبُعطاونو
 إشراؼ:

ُسيرُعمرويد.ُت
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 البياناتُاألولية:

 :الجنس

ُ         نثى  أ -ب  ذكر -أ 

 :المسمىُالوظيفي

       مجمس إدارة مجموعة شركات رئيس -ب  الشركةرئيس مجمس إدارة  -أ 

 غير ذلؾ )حدد(... -ج

 :المستوىُالتعميمي

 عميا دراسات -ج         بكالوريوس   -ب  ثانوي فأقؿ -أ 
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في ) x)إشارة تية بعناية واإلجابة عمييا بوضع نرجو منؾ قراءة الفقرات اآلاالستبانة.ُفقراتُُالثاني:القسمُ
 .يناسب رأيؾالمكاف الذي 
 عف درجة عدـ موافقة شديدة. 1عف درجة موافقة شديدة، والرقـ  5يعبر الرقـ 

 

5ُ4ُ3ُ2ُ1ُُالفقرة 
ُأثرُبروتوكولُباريسُعمىُاالقتصادُالفمسطينيُُالمجالُاألول:

      سبب بروتوكوؿ باريس نموًا لمواردات أكثر مف الصادرات.  .1
      .الفمسطيني إلسرائيؿاالرتياف التجاري والمالي عمؽ   .2
      .قدرة االقتصاد عمى توليد الدخؿ أضعؼ  .3
ساسية لمنظاـ االقتصادي المبنة األ شكؿ بروتوكوؿ باريس االقتصادي  .4

 .الفمسػطيني
     

      .كبير بشكؿ اإلسرائيمي االقتصاد عمى االقتصاد الفمسطينيزاد مف اعتماد   .5
      فتا برتوكوؿ باريس باب التجارة الخارجية لمفمسطينييف.   .6
      ساىـ في تغييب سياسة تنموية مبنية عمى اإلمكانيات المتاحة.  .7
      .حدَّ بروتوكوؿ باريس مف فرص التنمية في القطاعات الفمسطينية  .8
في فمسطيف وانتياج  االستثماروفّر بروتوكوؿ باريس المناخ الالـز لتشجيع   .9

 سياسة تشجيع االستثمار.
     

      .سمطة النقد الفمسطينية بمعظـ صالحيات البنؾ المركزيتتمتع   .10
دوف قيود طّور  السمع الزراعية الفمسطينية إلى األسواؽ اإلسرائيميةدخوؿ   .11

 االقتصاد الفمسطيني.
     

دوف وساطة  السمع، والخػدمات االسػتيالكية استيرادمنا الفمسطينييف صالحية   .12
 .مف إسرائيؿ

     

دوف وساطة مف  اإلنتاجية مباشرة استيراد السمعمنا الفمسطينييف صالحية   .13
 .إسرائيؿ

     

غير ذلؾ وّضا: 
............................................................................................................. 
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ُأثرُبروتوكولُباريسُعمىُاإليراداتُالمجالُالثاني:ُ
      تعتبر المقاصة مف أبرز اإليرادات الفمسطينية التي أنتجيا بروتوكوؿ باريس.  .14
      العامة لمسمطة الفمسطينية. تبمعظـ اإليراداتتحكـ إسرائيؿ   .15
      ضريبة الدخؿ مف أىـ المصادر إيرادات الموازنة العامة الفمسطينية.  .16
      % يضعؼ إيرادات السمطة.3جباية المقاصة مف قبؿ إسرائيؿ بمقابؿ   .17
      مف قبؿ الجانب اإلسرائيمي. الضرائب المترتبة عمى المقاصة عمى ىناؾ تحايؿ  .18
      تمتـز إسرائيؿ باظيار حجـ المقاصة شيريًا.  .19
      عمميات تيريب البضائع تضعؼ إيرادات السمطة التي يمكف جبايتيا.   .20
      تمتـز إسرائيؿ بدفع المستحقات المالية لمسمطة بالموعد المحدد.  .21
      أثر بروتوكوؿ باريس إيجابًا في زيادة المنا والمساعدات الدولية.  .22

غير ذلؾ وّضا: 
............................................................................................................. 

ُأثرُبروتوكولُباريسُعمىُالنفقاتالمجالُالثالث:ُ
      اإليرادات الفمسطينية ال تغطي النفقات لمسمطة.  .23
      الفرد مف النفقات العامة لمدولة.بفضؿ بروتوكوؿ باريس زادت حصة   .24
      .نمو النفقات أكبر مف نمو اإليرادات  .25
      .تفاىمات برتوكوؿ باريس إلى ارتفاع مستوى الديف العاـ أدت  .26
      .أدت تفاىمات بروتوكوؿ باريس إلى السعي نحو االقتراض  .27
      .عمؿ بروتوكوؿ باريس عمى تحديد قنوات االنفاؽ الفمسطيني  .28
      .قيد بروتوكوؿ باريس النفقات االستثمارية لمفمسطينييف  .29
      قيد بروتوكوؿ باريس النفقات التطويرية لمسمطة الفمسطينية.  .30
      النفقات الجارية سبب رئيسي في عجز الموازنة الفمسطينية.  .31

 كيؼ أثر بروتوكوؿ باريس عمى موازنة السمطة الفمسطينية؟
.......................................................................................................
.......................................................................................................

........................................................................... 
  شكرًا لتعاونكـ معنا
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ُُ(ُأسماءُالمحكمين2ممحقُ)
 مكاف العمؿ الدرجة العممية التخصص األسـ 

 الجامعة العربية األمريكية دكتوراه إدارة عامة . د. أسامة شيواف1
 جامعة الخميؿ دكتوراه سياسة مقارنة . د. بالؿ الشوبكي2
 كمية العروب دكتوراه اقتصاد . د. باسـ أبو داود3
 جامعة بيرزيت دكتوراه اقتصاد . د. نصر عبد الكريـ4
 كمية العروب دكتوراه إدارة عامة . د. سمير الجمؿ5
 )محمؿ إحصائي( ماجستير تحميؿ احصائي . أ. نبيؿ صبيا6
 )ُلغة عربية( ماجستير لغة عربية . أ. شريؼ عطاونو7
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 الميمة ( تسييؿ3ممحؽ )
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 ( التدقيؽ المغوي4ممحؽ )

 


