بيان صحفي
لقاء طاولة مستديرة في ماس حول
الانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل :التحديات ومتطلبات النجاح

ألاربعاء  9كانون الثاني رام هللا :عقد معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) يوم أمس في
مقره برام هللا لقاء طاولة مستديرة بعنوان "الانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل :التحديات ومتطلبات
النجاح" شارك فيه مدعوون من القطاعين العام والخاص ومن ذوي الاختصاص .افتتح الجلسة د .نبيل
قسيس ،مدير عام ماس ،بكلمة ترحيبية تطرق فيها إلى خلفية سلسلة لقاءات الطاولة املستديرة وأهميتها
ً
في مناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية الهامة وذات ألاولوية لصانع القرار الفلسطيني ،مشيرا إلى
اللقاءات ،وهو تحليل تلك القضايا من مختلف الجوانب بمشاركة مجموعة مختارة من ذوي الاختصاص
والخبرة للخروج بتوصيات عملية بشأنها ووضعها في متناول صانعي القرارات والسياسات .واعد املعهد
ورقة خلفية حول املوضوع عرضها مدير البحوث د .بالل فالح ،فيما قدم املداخالت الرئيسية في الجلسة

كل من الدكتور محمد مصطفى مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية ،والسيدة عبير عودة وزيرة
الاقتصاد الوطني ،والسيد ماهر املصري رئيس مجلس ادارة البنك الاسالمي الفلسطيني.
وفي عرضه للورقة ،بين د .فالح أن التبعية الاقتصادية إلسرائيل منذ احتاللها للضفة الغربية وقطاع غزة
عام  ،7991قد هدفت الى السيطرة على الاقتصاد الفلسطيني وإلحاقه قسرا باقتصادها من خالل
مصادرة ألارض واستغالل والثروات الطبيعية والتاريخية ملصالحها ،كذلك اعتمدت سياساتها على
الانتقال الحر للعاملين الفلسطينيين للعمل في أسواقها كأداة لالستفادة من انخفاض تكاليف التشغيل
واحتواء السكان الفلسطينيين .هذا إضافة الى تسهيل عبور السلع إلاسرائيلية إلى الضفة الغربية وقطاع
غزة ،وإنهاء الروابط التجارية مع املحيط العربي ،وإصدار العديد من ألاوامر العسكرية التي تحد من تطور
القطاع الصناعي الفلسطيني ،ومنع إنشاء نظام مصرفي فلسطيني .وبين أن هذه إلاجراءات قد أدت إلى
خلق تشوهات عميقة في الاقتصاد الفلسطيني وجعلته اقتصادا تابعا من ناحية التشغيل ،والاعتماد على
التحويالت املالية في تحفيز الاقتصاد ،وانخفاض إنتاجية القطاع الصناعي وارتباط نشاطه بالصناعات
التقليدية واعتمادها على الطلب من السوق إلاسرائيلي.
كما أشار د .فالح الى أن اتفاقية باريس الاقتصادية لم تساهم في تعزيز الاستقاللية الاقتصادية
للفلسطينيين .فقد أبقت الاتفاقية على التبعية لالقتصاد إلاسرائيلي من خالل الغالف الجمركي وحولته
من أمر واقع بقوة الاحتالل الى اتفاقية تعاقدية تتعلق بجوانب السياسات الضريبية ،والتحكم باملعابر،
والتأثر بالسياسات النقدية إلاسرائيلية ،وتخويل سلطات الاحتالل جمع إلايرادات الضريبية وتسليمها
ً
للسلطة الفلسطينية .وأشار أيضا إلى توقف عمل اللجنة الاقتصادية واللجان الفرعية املنبثقة عنها ،منذ
اندالع الانتفاضة الثانية نهاية عام  ،0222مما ساهم في تعطيل متابعة تنفيذ اتفاقية باريس التي بقيت
املرجعية التي تحكم العالقة الاقتصادية مع سلطات الاحتالل إلاسرائيلي طوال السنين السابقة بالرغم
من خروقات سلطات الاحتالل لها .كما تطرق الى تطور مسألة الانفكاك الاقتصادي على املستوى
السياس ي ،كقرارات املجلس املركزي خالل اجتماعه في شهر آب املاض ي ،والتي جاء نتيجة التعنت
إلاسرائيلي وتنصله من الالتزامات السياسية .وتطرق د .فالح أيضا إلى ألافكار املقابلة لالنفكاك والخاصة
بتعزيز الاقتصاد الفلسطيني ومقومات صموده من خالل الاستفادة بما تتيحه اتفاقية باريس او بمعزل
عنها.

أكد د .محمد مصطفى في مداخلته على أن الانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل هو مسؤولية تقع على عاتق
الحكومة ،والقطاع الخاص ،واملجتمع املدني .فمعضلة التبعية لالقتصاد إلاسرائيلي كما وصفها "مرض
ً
خبيث ينخر في الجسم الوطني" وهو ما يتطلب نضاال اقتصاديا .كما رأى أن الانفكاك عملية تراكمية
وشاملة تتطلب تضافر جهود ألاطراف املختلفة والعمل الجدي في اتجاه انجازها .كما بين أن اتفاقية
باريس الاقتصادية قد وضعت ضمن معطيات وظروف اقتصادية وسياسية معينة ،لم تعد قائمة اليوم،
مما حولها إلى تهديد للمشروع الوطني الفلسطيني .لكنه أضاف أن فرص تطبيق نموذج اقتصادي آخر
يحكم العالقة ما بين الاقتصاد الفلسطيني وإلاسرائيلي يعتمد على البدائل الفلسطينية املتاحة واملمكنة
الستبدال عناصر الهيمنة إلاسرائيلية وبناء اقتصاد وطني ومستقل .كما أضاف أن تنفيذ الانفكاك يحتاج
الى برنامج وطني للتنمية ،ومؤسسات تعمل وتنجز ضمن خطة وطنية شاملة يساهم فيها الجميع بشكل
شمولي.
من جانبها ،أشارت وزيرة الاقتصاد الوطني السيدة عبير عودة إلى أن الخلل ألاكبر واملعضلة ألاساسية ال
تكمن في اتفاق باريس فقط بل في وجود الاحتالل وسياساته املمنهجة التي أوصلت الاقتصاد الفلسطيني
إلى مرحلة التبعية التي نشاهدها اليوم .واتفقت مع د .مصطفى في أن الحل يكمن في تكاثف الجهود
والعمل املشترك .وأشارت إلى أن للحكومة محاوالت عدة هدفت إلى تعديل بنود اتفاق باريس ،لكن سلطات
الاحتالل كانت تواجه هذه املحاوالت بالرفض فال يزال هذا الاتفاق يحقق لالحتالل إلاسرائيلي هدفه
بالسيطرة على مقدرات وموارد الشعب الفلسطيني .كما أشارت الوزيرة الى الجهود الخاصة في الانضمام
للعديد من املنظمات الدولية ومحاوالت الاستفادة من نفوذها ،وإلى جهود الحكومة في تقوية البنية
التحتية لالقتصاد الفلسطيني عن طريق إقامة املدن الصناعية ،وتسهيل إجراءات الاستثمار ،ودعم املنتج
املحلي ،وفتح أسواق جديدة من خالل توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع دول مختلفة.
وبدوره شدد السيد ماهر املصري على أهمية فحص مدى قدرة الفلسطينيين على تقليص التبعية عن
ً
الاقتصاد إلاسرائيلي وشدد أيضا على وجوب حدوثها تدريجيا .وأشار الى وجود نقص في املرجعيات
السياسية والسياساتية التي تضع بشكل رسمي مالمح وطبيعة العالقة الاقتصادية مع إسرائيل .وتحدث
أيضا عن عدد من التجارب السابقة والخاصة بالجهود التي بذلت في فصل املعامالت التجارية
الفلسطينية عن إلاسرائيلية من خالل دعم الاستيراد املباشر .وحسب رأي املصري فان الانفكاك عن

الاقتصاد إلاسرائيلي يجب أن يكون في إطار الانفكاك عن الغالف الجمركي وأنه من الصعب الانفكاك كليا
عن اقتصاد مجاور وقوي.
كما ناقش الحضور عدد من املسائل املهمة ذات العالقة ،تمحورت حول التشوهات الهيكلية الناتجة عن
التبعية الاقتصادية إلسرائيل وضرورة أن يسبق الفعل الاقتصادي وضوحا في الرؤية الاقتصادية على
املستوى السياس ي وخصوصا فيما يتعلق بالشكل املستقبلي للعالقة مع إسرائيل .كما اقترح آخرون عدد
من إلاجراءات املتعلقة بتنفيذ الانفكاك عن إسرائيل ،وتضم تعزيز الاستيراد املباشر للسلع الاستراتيجية،
كالوقود ،من دول إلاقليم وانشاء املخازن الجمركية .هذا إضافة الى ضرورة اتخاذ املواقف الحازمة من
قبل املستوى السياس ي للتعامل مع الخروقات إلاسرائيلية ،كما حدث في قرار وقف استيراد املنتجات
الزراعية والدواجن من إسرائيل .واتفق العديد من املشاركين على أهمية الانفكاك الاقتصادي عن
إسرائيل ،شرط أن يكون تدريجي وبخطى مدروسة ضمن أولويات واضحة وبما يتوافق مع الواقع
الاقتصادي الفلسطيني.

لتحميل الورقة الخلفية التي أعدها املعهد حول املوضوع الرجاء الضغط على الرابط

