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ا,خ ابو نزار
   بسم اC بسم فلسط? نبدأ هذا اللقاء. في منتدى الحوار الوطني اخواتي اخواني على مدار اسابيع
تحدثنا تحت عنوان محدد اعUن الدولة ومجموعة قضايا متعددة العناوين حول مفهوم تجسيد الدولة سواء
من الناحية القانونية او من ناحية الرؤى العربية الدولية ا^مريكية ا^سرائيلية في هذا ا]وضوع، القضية
في ـمـوضوع اـلـدولة، واهـمـية هي ـمـوضوع ا^قـتـصاد واهمـيـته  لم نبحـثـها ـلـحتى ا^ن  التي  جداً  الـهـامة 
عدو اـلصهيوني ها اـل التي مـمكن ان يرتكـب عات  كل التوـق شعبنا  ها  سيواجه ـب التي  اـ]ستلزمات ا^قـتصادية 

مع جاوزات  اقات او ـت كانت حـم سيكون ا]حـاضر ا^ول4/5 سواء  لة  هذه اللـي في  ذلك الحـ?،  في  نا   وموقـف
ا^خ ـعصام ابو عـيسى رـئيس الجمـعية الفـلسطينية للتنـمية ا^قـتصادية ورـئيس مـجلس ادارة ـبنك فـلسط?
الدولي ا^قتصادي بن ا^قتصادي ويعيش ا^مور العملية اكثر من النظرية وقد يطرح امور نختلف او نتفق
معه فيها. ولكن من تقديري بعد نقاشي معه ان القضايا نابعة من الحرص الشديد على ان يكون موقفنا

دولة. با]ـناسبة في كثير4/5/1999 ا^قـتصادي يوم  هو في اقوى حا^ته حتى ـنستطيع تحـقيق تـجسيدات اـل
ناس وهم يتحدثون عن موضوع دولة ا^قتصاد كم هو مهم ان يقولوا نريد ان نعمل الدولة دولة ا^قتصاد.
كان طبيـعة اقتـصادها وظروفـها مم ا]تـحدة وفلـسط? مهـما  في ا^ دولة  اسمها  اخر جيـبوتي  مـوضوع 
ا^قتصادية الصعبة يجب ان ^ يكون عامل ا^قتصاد عامل مؤثر حتى ^ نقوم بهذا العمل واتذكر ان حركة
ً والبعض يقولوا ما معنا فلوس ولم نكمل وقيل وقتها نبدأ بالقنبلة فتح عندما بدا البعض يقولون نتكلم ا̂و
̂نسان، اترك ا]ربوطة بالخيط و]ا بدأت ا]سيرة بدأت وتب? ان ا^قتصاد والخير يتحققان عندما يتحرك ا

الكلمة لUخ ابو عيسى ليتحدث عن منظور ا^قتصاد السياسي لتجسيد الدولة.

كلمة ابو عيسى
بسم اH الرحمن الرحيم

منظور ا,قتصاد السياسي لتجسيد الدولة
اخواتي اخواني الحضور،،

هائي وضع الـن اوضات اـل وعد مـف اقتراب ـم ومع  اوسلو،  ية  لى اتفاـق سنوات ـع من خـمس  اكثر  مرور  عد     ـب
واعUن الدولة الفلسطينية ا]ستقلة، ^ بد من وقفة متأنية، نقيم فيها الجانب ا^قتصادي من مرحلة الحكم
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̂نتقالية وانعكاساته على الواقع الفلسطيني وما تحقق على ارض الواقع من تقدم نحو الذاتي او ا]رحلة ا
ا^ستقUل ا^قتصادي الفلسطيني باعتباره جوهر ا^ستقUل الوطني.

   وبادىء ذي بدء علينا ان نعي أننا هنا بصدد تقييم اقتصادنا من منظور أكاديمي بحت أو من منظور
ما من مـنظور ا^قـتصاد السـياسي الفـلسطيني، ومدى ما عام بـمعزل عن اـلظروف ا]حـيطة، وإـن يل اـل التحـل
يقدمه الوضع ا^قتصادي من تهيئة للدولة الفلسطينية ا]قبلة، حيث أننا بدون هذا ا]نظور التطبيقي نفقد

" ريد، وـكيف نـحقق اـلهدف وندخل في" من ـنحن، وما ـن ية التي ـترشدنا إلى  الـبوصلة ا^ستراتيجية الحقيـق
لى شاملة ـع ية اـل استقUلنا وـعلى ـخطط التنـم سلبيات وـمخاطر ـعلى  من  ها  ما فـي بثي ـب دوامة ا^قـتصاد الـع

الصعيد ا^جتماعي وا]ؤسساتي الوطني بشكل عام.
 :   والسؤال الذي نود ان نطرحه ونجيب عليه هنا هو هل اصبح اقتصادنا مهيئـاً لتلبية حاجات ا^ستقUل
السياسي؟ او على ا^قل، هل تتطور ممارساتنا باتجاه بناء اقتصاد وطني؟ لUجابة على هذا التساؤل ^

بد من الوقوف عند بعض ا]عطيات ا^ساسية ^داء ا^قتصاد الوطني وا^سباب التي ادت إلى ذلك.
من فـقدان البـوصلة ا^قتـصادية وفي تشخيـصنا لواقعـنا ا^قتـصادي، ل�سف نـجد انـنا نعـيش حـالة     
ية الفـلسطينية في سعيها ـنحو نا ان ـنقوم بدورنا في مؤازرة ـجهود سلطتنا الوطـن زامـاً علـي ية وـنجد ـل الوطـن
ية الناـجحة لول العمـل وطرح الـح ية  ارسات الحاـل في ا]ـم نة  إلى اـ]خاطر الكاـم نبيه  عن ـطريق الـت ا^ستقUل 
الوطني واـقـامة اـلـدولة ستقUل  هو ا^ هدفنا  حددنا ـمـسبقـاً ان  هذه اـلـدوامة، وـخـاصة أـنـنا  من  لـلـخروج 

الفلسطينية.
   ونلخص تشخيصنا لواقعنا، بأنه غياب سياسات اقتصادية محددة تدعم التوجه الوطني نحو ا^ستقUل،
ارضنا بمفهوـمـها اـلـسلبي ة ا^قـتـصادية ـعـلى  في ـبـناء ا]ؤـسـسات، تـكـرست العو] ومع ـحـداثة تجربـتـنا 
ير سة ـغ خارج ومناـف من اـل غزو  إلى  دة  ال̂و طور  في  زالت  ما  وهي  كل مؤسـساتنا ا^قـتصادية  وتـعرضت 
ها. قى مـن ما تـب تل  وكادت ان تـق في مـهدها  ضها  تل بـع إلى ـق ية واقليمـية ادت  من مؤسـسات عاـ] كافئة  مـت
وسأسوق لكم فيما يلي امثلة مختصرة جداً على النتائج التي نجمت عن غياب الرؤية الوطنية الشاملة من

 :مختلف قطاعاتنا ا^قتصادية

فرد :او,ً صيب اـل اتج ا]حـلي ا^جـمالي وـن قومي والـن اتج اـل في الـن ية انخـفاض  ̂نتقاـل فترة ا حدث خUل اـل  
 % في بعض ا^وقات.20 بنسب زادت على

%.40   زادت نسبة البطالة حتى وصلت في بعض السنوات إلى اكثر من :ثانيـاً

 م.1993 %  مما كان عليه قبل عام50  تراجع حجم ا^ستثمار الخاص إلى اقل من :ثالثـاً

ر امرـيـكي مـنـها :راـبـعـاً من مـلـيار د̂و اكثر  وصل  حتى  في اـ]ـيزان الـتـجاري   % لصالح90   زاد الـعـجز 
اسرائيل، وزادت بذلك التبعية لUقتصاد ا^سرائيلي.

بالتركيز عـلى القطـاعات الخدمـية غـير ا]نتـجة :خامـسـاً في القطـاعات ا^قتـصادية   تكـرست ا^ختU^ت 
واهمال القطاعات الــزراعية والصناعية كما يظهر من ا]وازنات ا]خصصة لهذه القطاعات.

) :سادسـاً والذي لنا فيه خبرة مباشرة(  : على صعيد البنوك 

 % من مجموع الودائع الفلسطينية تستثمر71    تكرس ا^ختUل في النظام ا]صرفي الفلسطيني فنجد ان
 % من اموال ا]ودع? في الضفة الغربية وقطاع غزة، ارض الدولة الفلسطينية87 ا^ن خارج فلسط?، وان

 % اخرى بنفس الطريقة5 ا]قبلة، تدار ا^ن بشكل مباشر بقرارات استراتيجية من خارج الوطن بينما تدار
 % من مجموع ودائع شعبنا في الضفة الغربية وغزة تدار من الخارج.92 بشكل غير مباشر. أي ان حوالي
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فكما ^ يخفى عليكم، ان قطاع البنوك في فلسط? اليوم يتكون في معظمه من فروع لبنوك خارجية تتبع
مع ـمـصلحة واحتـيـاجات قد ^ تـنـسجم  خارج فـلـسط?، وتحكـمـها توـجـهات اقـتـصادية  ^دارـتـها الـعـامة 
ها عالم كـله، ـل في اـل ظاهرة غـير مـسبوقة  وهذه  الذات،  هذه ا]رحـلة ـب في  سطيني  الوطني الفـل صاد  ا^قـت
هي اـ]ـحور ستقUل ا^قـتـصادي والسـيـاسي. وـخـاصة أـنـنا نـعـلم ان الـبـنوك  خطــورـتـها ـعـلى ـمـستقبل ا^

ا^ساسي ا]حرك لعجلة التقدم ا^قتصادي.
   وفي تشخيصنا ا]بدئي �سباب هذه ا^ختU^ت في اقتصادنا الوطني، نرى منها ما هو مفروض علينا
ـصاد ـلة بمحــاولة خــنق ا^قـت سرائيلية ا]تمـث ـسطيني مــثل ا]مــارسات ا^ عن دائرة العــمل الفـل وخارج 
الفلسطيني والتلكؤ في تطبيق اتفاقيات السUم وا^غUقات التي زادت على مائة يوم في السنة، وعدم وفاء

الدول ا]انحة بالتزاماتها كاملة في تنفيذ برامج ا]ساعدات.
 :كما نرى من هذه ا^سباب ما هو ذاتي يقع في دائرة الفعل الفلسطيني ونذكر منها

غياب ا^سس ا^دارية السليمة وضعف ا^داء..1
العجز عن تحديد ا^ولويات..2
التباطؤ في انجاز التشريعات ا^قتصادية والتنظيمية لUقتصاد مثل قوان? الضرائب والبنوك..3
ضعف العUقة مع القطاع الخاص..4
عدم اكتمال بناء ا]ؤسسات القادرة على رسم السياسات ا^قتصادية..5
ازدواجية ا^دوار وتضارب الصUحيات في بعض ا]ؤسسات العامة ا]همة..6
القصور احيانـاً في توظيف ا]ساعدات الدولية على قلتها لدفع عجلة التنمية إلى ا^مام..7

ـجانب نول اـل لم  ـيه  ـزنا عـل ستقUل السـيـاسي وتركـي Uسعينا ل في ـغـمرة  ـنا  سبق أـن    ـنـستخلص ـمـما 
لى ـمصراعيه باب ـع اسي وفتحـنا اـل اعدة لUستقUل السـي ستحقها كـق التي ـي ية  ا^قـتصادي وا^داري ا^هـم
لعو]ة واقلمة اقتصادنا الوطني قبل ان نبدأ ببناء مؤسساتنا ا^قتصادية الوطنية والتي هي عنوان صمودنا
على ارضنا، واجهضنا بذلك قدرة اقتصادنا على مواجهة التحديات ا^قليمية والدولية، مما ادى عن قصد
عة اـلحال ـقبل ير ا^قـتصاد لدول اـلجوار والدول ا^خرى التي ـتضع ـمصالحها بطبـي او ـغير ـقصد إلى تجـي

مصالحنا.
   وبالرغم من فهمنا العميق واقتناعنا بحتمية العو]ة ومبادىء ا^قتصاد الحر، فان ما يخيفنا مما يحصل
اليوم على ارض فلسط?، وخاصة في هذه ا]رحلة الحساسة من التوجه لبناء الدولة الفلسطينية، تعريض
افة ية وـك جارة العاـ] ؤكد منظـمة الـت ما ـت ها، بيـن لى مواجهـت قدر ـع سة خارجـية ^ ـي إلى مناـف يد  صادنا الوـل اقـت

 ) على حق اعطاء الدول الوقت الكافي لقطاعاتها ا^قتصادية للتأقلم والتكيف معGAT     (ا^تفاقيات الدولية
̂يات ا]ـتحدة والـيابان ودول اوروبا. فـكنا بذلك السباق? إلى ا]نافسة الخارـجية وعلى راس هذه الدول الو
التطبيق غير ا]شروط ]بادىء العو]ة وـفتح السوق الفلسطيني امام ا^قتصاديات ا^قليمية والعا]ية، ونتج
عن ذلك احتUل اقتصادي لبلدنا ^ يقل خطــورة عن ا^حتUل الجغرافي، حيث يطاردنا هذا ا^حتUل ليس
من مؤـسـساتنا كل مؤـسـسة  في  بل  بؤر اـ]ـستوطنات،  في  هو اـلـحال  في ـبـقع جغراـفـية ـمـحدده ـكـما 
ا^قتصادية وفي كل شارع من شوارع مدننا وفي كل بيت ومدرسة ومصنع وحقل، وهو ا^حتUل ا^شرس

وا^خبث.
ارساء سـيـاسة من  وعدم تمكـنـنا  ̂نتقاـلـية  من ـتـواضع انجازاـتـنا ا^قـتـصادية خUل ا]رـحـلة ا بالرغم     
اقتصادية فلسطينية تدعم طموحاتنا باقامة الدولة ا]ستقلة، فانه لم يفت الوقت على ان نراجع انفسنا في
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ية والتخـطيط اسلوب ا^دارة العلـم يب  وقت ـمضى لتغـل في أي  ها  اكثر مـن اجة ا^ن  نا ـحيث الـح اسلوب عمـل
العلمي السليم على العمل ا^رتجالي ا]بني على ردود الفعل، واننا نواجه القرن الحادي والعشرين ونواجه
جيرانـاً لنا اتقنوا فن القيادة العلمية والتخطيط ا^ستراتيجي وتمكنوا خUل خمس? سنة من اعUن دولتهم
وقائع ـعلى دمة وـخلق اـل يانهم ـعلى ارض فـلسط? والـنهوض بدولتهم إلى ـمصاف الدول ا]تـق من تـكريس ـك

ا^رض وانتزاع ا^عتراف بهم حتى من اصحاب ا^رض ا^صلي?.
اسية وعـلى في ا]عـركة السـي يدنا  لة ذات  ومع ـق في معـركة التحـرير،  اسقاطنا للخـيار العـسكري  ومع     
طاولة ا]فاوضات، لم يبق لنا ا^ ـخيار بناء قوتنا الذاتية وخلق الوقائع على ا^رض، والتسليم بان ا]عركة
ية والتخطـيط ها ا^دارة العلـم ركة حـضارية اداوـت وهي مـع ماعي  ناء اقـتصادي واجـت ركة ـب هي مـع ية  الحقيـق
ً وتبيع ا^ستراتيجي وبناء ا]ؤسسات، وفي صراع الحضارات هناك دول ستزداد غنى ودول ستزداد فقرا

امكانياتها الطبيعية بأبخس ا^ثمان.
   وفي ا]حصلة، يجب ان ندرك ان اقامة الدولة الفلسطينية ا]ستقلة يعني بالضرورة ا]ضمون وليس فقط
وارد الطبيـعـية، ا]ـفـهوم إلى اـلـسيطرة ـعـلى ا^رض وا] ضافة  اـلـشكل وان اـلـسيادة الوطـنـية تـتـضمن با^
ستوى توفير ـم وضمان  ارضه  لى  ريم ا�من ـع يش الـك في الـع واطن  حق ا] وضمان  الحـضاري لUستقUل 
ا]عيشة الUئق به في ظل نظام ديمقراطي يحترم الفرد ويوفر له الفرص ا]تكافئة لتحقيق ذاته وطموحاته

̂نسانية ورفع ا]ستوى الحضاري الشامل للمجتمع ككل. ولتحقيق التنمية ا
̂نسانية في ظل الخصوصية الفلسطينية ليس سوى توأم?، او    فمفهوم الدولة ا]ستقلة ومفهوم الكرامة ا
عن دولـتـنا اـ]ـستقلة، علـيـنا ان ـنـرفع الـعـلم واحدة. وـعـندما نـعـلن  سوى وجـهـ? لعـمـلة  ـكـما ـيـقال، ـلـيس 
عودة الـكرامة لUـنسان الفـلسطيني وعودة الـهوية يـاً ـفخورين ـليس ـفقط ـبعودة ا^رض بل وـب الفـلسطيني عاـل
الوطنية الحضارية للمناضل في مجتمعه، وا]زارع في حقله، والعامل في مصنعه، والتاجر في دكانه، وما
التنمية ا^قتصادية ا^ الركيزة ا^ساسية لUستقUل السياسي وا^ستقرار ا^جتماعي والحفاظ على كرامة
صبح كي ^ ـي اسرائيل وـل في  مل  لى حـلم الـع صباح ـع في اـل امل  ستيقظ الـع كي ^ ـي سطيني ـل سان الفـل ̂ـن ا

 على ا]عابر والجسور طموح ا]سؤول ورجل ا^عمال الفلسطيني.VIP الحصول على وضع الــ
لة تاح ـمطار غزة الدولي مؤخراً ا^ ـخطوة ـهامة ـعلى ـطريق الـتحرر الـنسبي من ا]ـعوقات ا]فتـع    وما افـت

للتنمية ا^قتصادية وا^جتماعية في فلسط?.
لة تاح ـمطار غزة الدولي مؤخراً ا^ ـخطوة ـهامة ـعلى ـطريق الـتحرر الـنسبي من ا]ـعوقات ا]فتـع    وما افـت

للتنمية ا^قتصادية وا^جتماعية في فلسط?.
من ومن خUل حـزمة  امة  ية ـع ية وطـن ضمن خـطة تنـم صادي  سار ا^قـت صويب اـ] وية ـت كانت اوـل نا  من ـه    
الدقيق ومن خUل التنـفـيذ  وضعنا،  من احتـيـاجات اقـتـصادنا وخـصـوصية  اـلـقوان? والـتـشريعات ا]نبـثـقة 
من السـيـاسي اساس ا^ هو  الذي  من ا^قـتـصادي  لدولتنا ا^ وا^دارة الـحـازمة ـلـهذه الـخـطة ـبـما يـكـفل 
وهو منـظور بالتطبيق  جدر  سلم وا^ هو ا]نـظور ا^ كان منـظور ا^قتـصاد السيـاسي  ولذا  وا^جتـماعي. 

" ته،" عو]ته واقلـم من  بد^ً  تدريجي  شكل  ولو ـب هذه ا]رحـلة  في  صادية  اسات ا^قـت سطنة السـي بفـل يـقضي 
ية ـقبل كل شيء. فا^ستقUل في حقيـقته هو استقUل ا^مكاـنيات ـفهذه ضرورة سـياسية واجتماـعية ووطـن
ا^قتصادية ومنها ا^رض وا]وارد الطبيعية ورفع مستوى الدخل لUفراد وا]ؤسسات والشعوب. وما آليات
واستقطاب ستقUل ا^ ا]ؤســسات ا]تخصــصة ا]تــطــورة الــقادرة عــلى مواكــبة التغيــير وا]نافــسة  ا^

ً عن سرطان الترهل ا^داري القاتل. ا^مكانيات والتي تدار بطريقة مهينة حضارية بعيدا
 :   وفي هذا ا^طار فاننا نوصي بما يلي

اعدة أـساسية لUستقUل السـياسي.1 وضع ـخطة اقـتصادية شاملة ـتهدف إلى تحـقيق ا^ستقUل كـق

            4



توازن سفة ا^قـتصاد اـ] نى فـل سيادة، تتـب  ) الذي يراعي اولويات الدولة ا]ستقلةMixed Economy (واـل
ويفي باحتياجات ا^قتصاد الحر والقطاع الخاص في نفس الوقت.

إنجاز التشريعات والقوان? ا^قتصادية التي تكفل الدعم والحماية الUزمة للمؤسسات ا^قتصادية.2
الوطنية وخاصة امام ا]نافسات غير ا]تكافئة.

رسم السـيـاسات.3 دارية وـبـناء ا]ؤـسـسات اـلـقادرة ـعـلى  ـتـطوير وتـكـريس اـ]ـفاهيم وا]ـمـارسات ا^
ا^قتصادية وتحديد ا^ولويات، واعادة هيكلة بعض ا]ؤسسات القائمة لتجنب ا^زدواجية.

الـعمل ـعلى تدعيم الـنظام الـقضائي ]ا لذلك من أهـمية في حـماية ا^ستثمار والـحفاظ ـعلى ـحقوق.4
ا]واطن?.

ية ا^قـتصادية.5 لة التنـم مه وـتطوير ـمساهماته في دفع عـج ـتشجيع الـقطاع اـلخاص الفـلسطيني ودـع
وا^جتماعية عبر رزمة من الحوافز تمكنه من النهوض بمسؤولياته.

وضع البرامج والخطط العملية لجلب ا^ستثمارات الخارجية للوطن والتعريف بالفرص ا^ستثمارية.6
ا]تاحة وتحفيز ا]ستثمرين ووضع خطط محددة لتشجيع عمليات ا^ستثمار.

في فـلسط?.7 ية اـ]صرفية  يادة العمـل من ـق نه  وية لتمكـي الوطني واـعطائه ا^وـل دعم الـقطاع اـ]صرفي 
وا^ضطUع بدوره في ادارة عجلة التنمية ا^قتصادية وا^جتماعية.

العمل على تسهيل استقطاب الكفاءات والكوادر ا]هنية ا]تخصصة من الشتات وتفعيل مساهمتها.8
في بناء ا^قتصاد الفلسطيني، والعمل على نقل الخبرات والعلوم ا]وازية إلى ا^وساط ا^قتصادية

ا]حلية.
خرى بالـنـسبة لـحـقوق وامـتـيازات.9 والدول ا^ مع دول اـلـجوار  اـلـسعي للـعـمل بـمـبدأ ا]عاـمـلة باـ]ـثل 

بادل الدول والـت لك  في ـت وبة  سهيUت ا]طـل لى الـت فروع والحـصول ـع تح اـل صادية كـف ا]ؤسـسات ا^قـت
التجاري.

ضائع.10 سطينية للـب تح ا^سواق الفـل صاديـاً وـف الوطن اقـت شقي  ربط  مر ا�من ـل ثل للـم ا^ستغUل ا^ـم
واسطة ية ـب الدول العرـب مع  عاون  وزيادة الـت واطن?  ضائع وا] حرك الـب سهيل ـت وكذلك ـت سطينية  الفـل

ا]مر ا�من والطرق ا^خرى.
   وفي الختام فان ما طرحناه هنا ما هو ا^ رؤية لكيفية مواجهة تحديات القرن القادم عن طريق بناء قوة
ذاتية نستطيع من خUلها ا]حافظة على ا]صالح الوطنية خاصة من ا]نظور ا^قتصادي السياسي الذي
كان وما زال يشكل التحدي الكبير للحضارات على مر العصور وكان عامUً حاسمـاً في صعود واضمحUل

ً مع كتلة ا^تحاد السوفييتي وجنوب شرق آسيا وغيرها. الحضارات والدول، كما حصل مؤخرا
 ) ، فما هو ا^ قرار سياسي اجهل حيثياته وركائزه ̂و اجد1999 ( مايو4    اما بالنسبة ^عUن الدولة في

ً موفقـاً ̂و نفسي في وضع يمكنني من التنبؤ بنتائجه، ولكني أتمنى كما يتمنى كل مخلص ان يكون قرارا
ً أوفياء في خدمة هذا الوطن. يسعنا ا^ ان نكون جنودا

   وما خيار الدولة الفلسطينية القادمة ا^ ان تكون دولة قوية اقتصاديـاً واجتماعيـاً وان تثبت اركانها على
قاعدة اقتصادية واجتماعية صلبة لتتمكن من الصمود على ا^رض ومواجهة ا]نافسة الحادة على ا]وارد
كل اـ]ـجا^ت العلـمـية والتقـنـية في  قدرة ابناـئـها ومؤـسـساتها ـعـلى الـتـقدم وا^بداع  بذلك ـعـلى  معـتـمدة 

والصناعية وغيرها.
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   وبالرغم من كل الصعاب والتحديات وا^حباطات التي مرت بها عملية السUم، ^ يسعنا ا^ ا^ستمرار
جة طبيعـية سيادة ا^ نتـي وما اـل واقع،  صغيرة عـلى ارض اـل كانت  جازات مهـما  ̂ـن راكم ا تة لـن بخـطوات ثاـب

̂نجازات. لتراكم ا

اشكر لكم حسن استماعكم وافتح الباب ]ناقشة هذا ا]وضوع الهام.

أبو نزار
حتى ^ يرهقنا ونحن نفرغه وللتعبير عن    اشكر ا^خ عصام على هذا ا]وجز ا]كثف الذي اعده مكتوبـاً 
ا^هتمام بالحضور والتحضير لهذه الندوة ونحن في ا]رات السابقة تحدثنا الكثير لدرجة ان البعض يرى
انا بدأنا نعد انفسنا لكن الليلة متميزة إذ ونتحدث في موضوع مختلف يتعلق بالدولة وتجسيدها، خاصة
يرى الـنور عـلى مـستوى الذي يـجب ان  هذه القـاعة  في  هذا الـحوار ا]غـلق  من  ونـحن نـسعى لUنتـقال 
بدأنا نتحدث في هذه ا]واضيع على مستوى ا^قاليم وسننقل هذه التجربة التي ستستمر  ًUالقاعدة. وفع
وسيكون في ندوات في ا^سابيع القادمة مواضيع وعناوين صارخة اهمها عناوين قضايا الحل النهائي.

ــورنا خUل جداً وبل وهي مهـمة  عن الـدولة  فرغ10 وكـما تـحدثنا  ما  من700  محـاضرات مجـموع  صفحة   
ا]حاضرات وا]داخUت وهذا سيستخلص كتجربة على ا^رض وسندخل في موضوع الUجئ? ا]ستوطنات
حازم سيتحدث د.  يوم  حوار اـل ارضيه لـل ستكون  التي  ندوات  من اـل زيد  إلى ـم وهذا يحـتاج  قدس  ياه واـل اـ]
لدائرة سابقـاً  ــورقة  هذه ال مع ا^رقام وـعمل  والذي يـعيش  زية  في دائرة ا^ـحصاء ا]رـك عام  مدير  اـلشنار 
ــورقة تحت عنوان ا]فاوضات في جو مغلق اكثر. وسيكون في ندوة اليوم حوار ^غناء هذه الندوة وكتب ال

" توفير ا]ستلزمات ا^قتصادية لتجسيد الدولة وكلمة توفير مهمة جداً حيث سيقول لنا ا]حاضر ماذا نفعل"
هذه القـضايا ليـكون تجـسيد الـدولة تجـسيد حقيـقي لـكل عنـاصره ا^سـاسية ومنـها العنـصر نوفر  حتى 

ا^قتصادي اترك الكلمة إلى د. حازم.

د. حازم الشنار
نا وفي حالـت اسي،  استقUل سـي هو الركـيزة ا^سـاسية ^ي  صادي  يه ان ا^ستقUل ا^قـت فق عـل من ا]ـت    
بالتـحديد ^ يـمكن ان ـيكون ـهناك استقUل وـطني فـلسطيني ناجز بدون فك ارـتباط ا^قـتصاد الفـلسطيني
ية صادات ا^قليـم مع ا^قـت حر  امل اـل امامه للتـع رصة  احة الـف صاد ا^سرائيلي واـت عن ا^قـت لة  صــورة كاـم ـب
طوال يـاً  وهدفـاً وطـن بـاً  سطيني وا^سرائيلي مطـل صادين الفـل ? ا^قـت باط ـب فك ا^رـت شكل  والعا]ـية. حـيث 
ودمج ا^قتـصاد حاق  وسعيها منهجـيـاً ^ـل غزة  ضفة الغربـية وقـطاع  اسرائيل لـل التي تـلت احتUل  العـقود 

الفلسطيني باقتصادها.
   وقد حقق الطرف الفلسطيني خطوة إلى ا^مام تجاه فك ا^رتباط ذاك من خUل تطبيق برتوكول باريس،
ية لUقـتصاد الفـلسطيني با^قـتصاد ا^سرائيلي من خUل فاق أـبقى ـعلى جوهر عUقة التبـع وـلكن ذلك ا^ـت

ا^تحاد الجمركي، وسيطرة اسرائيل على ا]عابر ومفاتيح القرار ا^قتصادي.
ية باريس وبمـجمل مـاً ^عادة الـنظر باتفاـق    ومن اـ]ؤكد ان ـيشكل اعUن ا^ستقUل السـياسي مدخUً مUـئ
جارة بدا الـت يق ـم من خUل تحـق كافئة  اسس مـت لى  وضعها ـع اسرائيل وفـلسط?، ـب العUقة ا^قـتصادية ـب? 
الحرة، ومن ا]حبذ ان يتم ذلك بصــورة تدريجية على صعيد العمالة والتجارة سعيـاً لتحس? وضع ميزان

ا]دفوعات الفلسطيني.
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عن ـقـيام اـلـدولة الفـلـسطينية زمة لUعUن  U[جراءات ا^قـتـصادية التمهـيـدية وا    وينـبـغي الـفـصل ـبـ? ا^
ـصاد ـسيرة ا^قـت ـصحيح ـم ـازها لـت ـلوب انـج مد ا]ـط ـلة ا^ ـوسطة وطوـي جراءات مـت ـلك ا^ ـ? ـت ـاشرة، وـب مـب

الفلسطيني وان كانت يجب ان تكون متوائمة ومتكاملة معها ومنطلقة منها.
ــورقة على ا^شارة إلى اهم محاور الجانب ا^قتصادي لقرار ا^عUن وردود    وسوف نقتصر في هذه ال
الفعل ا^سرائيلية ا]توقعة عليه حال تنفيذه او للحيلولة دون الوصول اليه، وكذلك سنقوم باستعراض بعض

ا^جراءات القصيرة ا^مد ا]قترحة وا]طلوب انجازها لح? ان يتم اعUن ا^ستقUل.
̂نطUق لتحليل هذه    ونظرة للعUقة الجدلية ب? ا^ستقUل السياسي وا^ستقUل ا^قتصادي فمن ا]فيد ا

ا^مور ا^قتصادية بربطها با]وضوع السياسي وخلفياته ومضاعفاته بسيناريوهاتها ا]ختلفة.
   ومن ا]هم دراسة هذه البنود وغيرها بصــورة متأنية وتفصيلية ومتكاملة ^حقـاً، على ان هذا الجهد كان
يه في اقرب وقت مـمكن، وـلعل بدأ ـمنذ وقت ـطويل، ومن اـلضروري ا^سراع بمـباشرة الـعمل ـف ينـبغي ان ـي

هذه الندوة تكون منطلقـاً له.

او,ً اTنطلقات السياسية والعملية

: – اTنطلقات السياسية اعXن الدولة برأينا هو1.1

قامت علـيـها عمـلـية.1 التي  سس  من خUل ا^  / :نتـيـجة حتـمـية مـحـصلة ـحـاصل لعمـلـية اـلـسUم 
السUم في مدريد و أوسلو.

 :قرار مبدئي واستراتيجي وليس تكتيك تفاوضي، يجب ان يكون لدينا قناعة راسخة به وجدية.2
في التعامل معه والعمل من اجله.

 :تحدي تاريخي ينبغي العمل من اجل تحقيقه بكل جدية وبطريقة علمية منتظمة..3

 :وتستند هذه ا]نطلقات على ما يلي

قراري قوم عـلى  اوسلو ـت فاق  مؤتمر مـدريد واـت  . واعUن ا]بادىء ينص على ان تلك338  و242 أن مرجعـية 
فترة ـيجب ان تؤدي إلى ـتسوية داـئمة ـعلى اساس لذان يـنصان ـعلى اـنسحاب اسرائيل من338  و242 اـل  اـل

.67 ا^راضي ا]حتلة عام

̂ية الجغرافية ]جلس السلطة الفلسطينية على ارض الضفة4 (   ـينص ا^عUن في ا]ادة  ) على وحدة الو
̂نتقالية. الغربية وقطاع غزة على ان تجرب ا]حافظة على وحدتها حتى خUل الفترة ا

قرار سط? اـل دولة فـل حول تقـرير ا]ـصير واقـامة  ية  شرعية الدوـل قرارات اـل ) وجميعها مع مرجعية181 (    
مدريد و اوسلو كل متكامل ^ مناص من التعامل معه.

ية اـلسUم بالتـكامل مع قرار دولة ـيجب ان ـيستند ـعلى مرجـعية عمـل  وقرارات ا^مم181    لذا فان اعUن اـل
ا]تحدة ا^خرى وهذا ^ يؤدي إلى ا]ساس با]رجعية التي قامت عليها عملية السUم.

اسرائيلي وـمـنع أي تفـجـير استفزاز  ̂ـنـجرار وراء أي  في احـتـكاك مـبـاشر وا الدخول  عدم     وينـبـغي 
بدء زية، دون اـل سألة رـم داية كـم في الـب با^عUن  فاء  بأس با^كـت قرار، ̂و  سلمي لـل طابع اـل يد عـلى اـل والتأـك

̂نتقال لتطبيقه تدريجيـاً. بأخذ خطوات على ا^رض ثم ا
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 –   كما أن ا]طلوب طبعـاً عكس ما هو حاصل ا�ن التأخير في ا^ستعداد، عدم الفعالية وعدم التنظيم.

( ، ولكن( ̂نتقالية مباشرة انتهاء ا]رحلة ا    باختصار فان قرار اعUن الدولة قرار مناسب للوقت ا]ناسب 
ا^ستعداد الفلسطيني له جاء متأخراً وغير مناسب وغير جدي.

  4/5/1999    ا,جراءات الواجب اتخاذها حتى  1.2

 :تحس? اداء السلطة ضرورة القيام بخطوات جدية ^عادة ثقة الشارع بالسلطة..1

في ـحـالة أي.2 اوسع ـتـضمان ـجـماهيري   :الـتـعبئة الجماهـيـرية التوـعـية والتنـظـيم واـلـتأطير ـلـضمان 
مجابهة محتملة.

 :وضع وتنفيذ الخطوات والبرامج العملية وضع برامج عمل تفصيلية ]ختلف ا^مور والعمل الدؤوب.3
̂ية للدولة العتيدة. والجاد لتنفيذها من اجل بسط الو

يل ا^عتراف الـكامل ^كبر عدد.4 يد ـعربي ودولي الـتحرك ـعلى اوسع ـنطاق لـن يل اكبر تأـي  :ـلسعي لـن
من الدول بالقرار.

   السيناريوهات اTحتملة لرد الفعل ا,سرائيلي  1.3

1.( اعادة ا^حتUل ينبغي عدم استثنائه وا^ستعداد له بما في ذلك ]ناطق أ.(  / :ا^قتحام ا^جتياح 

ا�غUق والحصار، غير مستبعد بل محتمل جداً على غرار ا^غUقات الداخلية والخارجية السابقة.2
بفارق السبب وامكانية ا^ستمرار لفترة طويلة.

التجاهل وعدم ا^عتراف والتأكيد على ا^تفاقات السابقة محتمل وا^كثر منطقية طا]ا لم يصاحب.3
ا^عUن أي خطوات عملية تصادمية.

 :ا^عتراف غير وارد في ظل حكومة الليكود الحالية وان كان اكثر من نصف ا]جتمع ا^سرائيلي.4
ـجة ـكون ا^عUن كنتـي ـسUم وان ـي ـية اـل ـطور عمـل حزب العــمل مــشروط بـت ـؤيده كــما ان مــوقف  ـي

للمفاوضات وا]وقف ا�ن مرهون بمنطقتي أ و ب.
̂بد من دراسة هذه السينايوهات كافة من جميع الجوانب بالتفصيل، ووضع كافة ا^حتما^ت موضع    و

الفحص الدائم، واتخاذ ا^حتياطات الUزمة ]واجهتها.

 –ثانيـاً ا,بعاد ا,قتصادية

   العXقات ا,قتصادية باسرائيل  2.1

ا,تفاقات ا,قتصادية وملحقاتها:. 1
ً على الحقائق التي تشير إلى اخفاق اتفاق باريس في توفير الظروف ا^قتصادية ا]Uئمة اعتمادا
ية اـلسUم وارساء اسس ا^ستقرار السـياسي واهـمها ـتراجع ـمعدل الـنمو الحقـيقي ^ستمرار عمـل
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ية باريس ها اتفاـق لUقـتصاد الفـلسطيني، ينـبغي اـلسعي ^عادة الـنظر في ا^سس التي قامت علـي
وبصــورة خاصة مبدأ ا^تحاد الجمركي واستبداله بمبدأ التجارة الحرة.

سرائيلي واـلـسبل اTقـتـرحة اوـلـيـاً ـلـلرد. 2 من اـلـجانب ا, ردود الـفـعل اTتوـقـعة ـعـلى ا,عXن 
عليها:

السيناريوه?( قـاً ^سوأ ا^حـتما^ت  1،2 سنقوم ـهنا باستعراض ردود الـفعل ا^سرائيلية ا]توقعة وـف
ستعداد لـلـسيناريوه? ا�ـخـرين مـحـصلة) سيجعل ا^ ستعداد لـهـما  ذكورين اعUه ـحـيث ان ا^ ا]

حاصل.

( اعادة ا,حتXل(  في حال وقوع السيناريو ا,ول 

A (:توقعة من الجانب ا,سرائيليTا,جراءات ا
الغاء كافة ا^تفاقيات ا]وقعة..1
شرعية والعـمل عـلى اعتـقال او.2 سطينية ا]دنـية والعـسكرية غـير  سلطة الفـل اعتـبار ان مؤسـسات اـل

ابعاد كوادرها.
3." " " ب واطUق ا^ستيطان ـعلى" ج واجزاء من ا]نـطقة  عة في منـطقة  افة ا^راضي الواـق ـمصادرة ـك

عواهنه.
حظر نشاط كافة التنظيمات السياسية الفلسطينية ووضع قيود على نشاط الجمعيات ا^هلية.4
العمل على مصادرة ممتلكات السلطة ووثائقها..5
فرض الضرائب والجمارك والغرامات الباهظة مجدداً..6
الغاء ا^جراءات والتشريعات التي اتخذتها السلطة..7
عن.8 صادرة  وثائق اـل افة اـل مع ـك امل  طال او حـظر التـع سطيني واـب سفر الفـل جواز اـل امل ـب غاء التـع اـل

السلطة

B (:ا,جراءات الواجب اتخاذها فلسطينيـاً في هذه الحالة
الغاء كافة ا^لتزامات تجاه الجانب ا^سرائيلي..1
استمرار عمل ا]ؤسسات والهيئات بصــورة سرية..2
سرائيلية،.3 دني مقاطـعة البـضائع ا^ اشكال ا]قـاومة ا]دنـية والعـصيان ا] استخدام  إلى   :اللـجوء 

رفض دفع الضرائب، ا^ضراب التجاري، ا^قتصاد البيتي، ا^كتفاء الذاتي.
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( ا,غXقات والعقوبات( في حال وقوع السيناريو الثاني 

إلى.1 سط?  مع فـل حدودها  اسرائيل عـلى  رضه  قد تـف الذي  يؤدي ا^غUق  وقع ان  من ا]ـت  :العمـالة 
 الف عامل من فرصة العمل في اسرائيل وبالتالي إلى استفحال البطالة100 –  الف عامل55 حرمان

 شهور على ا^قل.3 مما يستدعي اعداد مشاريع للعمالة ا]ؤقتة والدائمة مدة
ر والصادرات ب2500  بحوالي1997 :  حركة البضائع تقدر الواردات الفلسطينية لعام.2 500  مليون د̂و

ها ر، مـن يون د̂و واد ا^ستهUكية ا^سـاسية90 مـل دخول ا] إلى مـنع  جأ  قد تـل التي  اسرائيل،  مع   
خصوصـاً ا]واد الغذائية والبترول مما يستدعي توفير احتياطي كافي للتموين.

 / مـليون شهر كضريبة ـمضافة وـجمارك أي ما ـيعادل60 : ا]قاصة تـعيد اسرائيل للسلطة ما معدله.3
بالغ ـمما سيؤدي85% ن ايرادات اـلسلطة، ومن ا]حـتمل ان تـلجأ اسرائيل إلى تجـميد دفع هذه اـ]

إلى عجز في الخزينة الفلسطينية.
رصدة ا]ـستمدة.4 اسرائيل ايـضـاً بتجمـيد ا^ من ا]تـوقع ان تـقوم  رصدة ا]ـستحقة وا]متلـكات   :ا^

يد الـعمل ـعلى يه من ا]ـف كات. وعـل لديها غداة ا^عUن والـلجوء إلى ـمصادرة او تـخريب ـبعض ا]متـل
تقليص تلك ا^رصدة مسبقـاً والتحضير لحماية تلك ا]متلكات ا]حتملة ان امكن.

 – / / / :البنية التحتية الكهرباء ا]اء ا^تصا^ت والبريد ا]واصUت من ا]حتمل ان تلجأ اسرائيل إلى.5
واستخدامها لـشبكتي ا^تـصا^ت امداد ا]ـناطق الفلـسطينية با]ـياه والكهـرباء  قـطع او تـشويش 
توفير جراءات بالـسعي ـل هذه ا^ تأثير  من  التي تـحد  لذا ينبـغي اتـخاذ ا^حتيـاطات  وا]ـواصUت 

مصادر امداد ووسائل احتياطية اضافية.
6.( سيكون( ذلك  دن ـلـكن  في ا] الداخلي ـمـما سـيـشل الـحـركة التـجـارية وـخـاصة  البيني  ا^غUق 

محتمUً، اذ ان التجار والصناعي? قد تعودوا على هذا الوضع السابق.
الدول.7 الدول وخـصـوصـاً  باقي  مع  شل الـتـجارة الخارـجـية  إلى  سيؤدي   :اغUق اـ]ـعابر الدوـلـية 

ا]حيطة.
ـتطبيق ـبعض ا^جراءات التـعسفية ا�خرى ا]ذكــورة في ا^حـتمال ا^ول وـلكن ـبصــورة اخف، ـمثل.8

منع حركة السيارة بلوحة فلسطينية، تجميد العمل بجوزات السفر الفلسطينية، تقييد حركة القيادة
السياسية والتنفيذية، اغUق ا^ذاعات ومحطات التلفزة……… الخ.

اTواضيع ذات البعد ا,قتصادي في اTفاوضات الحالية:. 3
عة    غي متاـب اسي ينـب سبة لUستقUل السـي وية والحسـاسة بالـن واضيع ا^سـاسية والحـي من اـ] عدد  هـناك 

دولة ان اـمكن بل اعUن اـل ازها ـق جانب ا^سرائيلي بـجدية وينـبغي الـعمل ـعلى انـج من اـل ها  اوضات علـي ا]ـف
 :دون ا]ساس با]سائل السيادية وهي

ا]عابــــر.)1
ا]مر ا�من.)2
ا]يناء.)3
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ا]طار.)4

اTسائل اTؤجلة للتفاوض عليها للمرحلة القادمة:. 4
   وهي قضايا لها ابعاد اقتصادية هامة ينبغي دراسة مدى تأثرها با^عUن واخذ انعكاسات سلبية عليها

 :بالحسبان وهي

ا^رض الحدود./)1
ا]ياه.)2
ا]ستوطنات.)3
القدس.)4
الUجئ?.)5

   العXقات ا,قتصادية الخارجية  2.2

مع كـافة ا^طراف الخارجـية ومـنع أي طوير العUقات الخارجـية  استثمار اعUن ا^ستقUل لـت من     ^بد 
انعكاسات اقتصادية سلبية لUعUن من الجهات ا]عارضة له او ا]تحفظة عليه.

 :ا]بالغ ا]ستحقة السعي لزيادة ا^لتزامات وتحصيلها وجدولة ا]تخلفات..1

 :القروض وتسهيUت القروض السعي للحصول على ا]زيد منها لتوفير السيولة النقدية الUزمة في.2
حالة تجميد التوريدات من اسرائيل.

في الـشواغر ا]تـوقع.3 تدريب منـاسبة للـكوادر  فرص   :الـتدريب وا]ـساعدات الفنـية الـسعي لـتوفير 
بروزها حال اعUن الدولة.

 :مع باقي دول العالم

 :السعي لتطوير العUقات الثنائية مع الدول وا]جموعات ا^قتصادية ا^قليمية بهدف

توفير اسواق تصديرية بشروط تفضيلية..1
توفير مصادر رخيصة للمواد الخام..2
توفير التكنولوجيا ا]ناسبة..3
توفير بدائل سريعة للسلع والخدمات التي تقدمها اسرائيل..4
مع جـهات.5 واستحداث اتفاقـيات جـديدة  الحـفاظ عـلى ا^تفاقـيات الـسابقة والعـمل عـلى تطويـرها 

اخرى.
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    ا,ستحقاق على الصعيد الداخلي  2.3

العمل اTؤسسي. 1

ـرهل• ـسيب والـت الوزارات والهيئات الحكومــية والقــضاء عــلى الفــساد والـت ضرورة تحــس? اداء 
الوظيفي.

ضرورة ايUء التخطيط وا]وازنة ا^هتمام الكافي للمرحلة القادمة.•

تشكيل مجلس اقتصادي للتنسيق ب? كافة الوزارات والهيئات ا]عنية.•

مراجعة السياسات ا,قتصادية. 2

فك• سرائيلية والعمـلة ا^ردنـية وامكانـية  مع العمـلة ا^ با]وقف  بت   :السيـاسة النقـدية وا]ـصرفية اـل
ا^رتباط النقدي بهما واصدار عملة فلسطينية.

حل ا^تـحاد الجمـركي ا^حتـفاظ ب• % وتخفيض ضريبة الدخل إلى17 : السيـاسة الـضريبية بـعد 
اقصى الحدود، ووضع تعرفة جمركية وطنية خاصة.

̂نفاق الحكومي ^ يعتقد بانه سيترتب عن ا^عUن تبعات مالية اضافية للسلطة وفي نفس الوقت•  –ا
يجب امكانية التخلص من ا]صاريف الزائدة.

 –ـتشجيع ا^ستثمار في الـقطاع اـلخاص اـلحد من ا^حـتكار واطUق يد اـ]ستثمرين للـنشاط بدون•
أي قبول.

مواجهة اTشاكل اTترتبة على رد الفعل ا,سرائيلي. 3
̂نخفاض ا]توقع    من ا]توقع ان تنشأ عدد من السلبيات في اداء ا^قتصاد ا]حلي نتيجة ا^غUق مثل ا
ياطي توفير احـت ضروري  من اـل لذا  مل.  صادي ا]حـت ركود ا^قـت جة ا^غUقات واـل ية نتـي في ا^يرادات ا]حـل
تأثيرات اـلسلبية ـعلى ها والتـحضير ]واـجهة اـل دورية للحـكومة وتدعيم اـلسيولة النـقدية ـل لتغـطية اـ]صاريف اـل
̂نـشاءات والقطـاعات الخدمـية التـجارة الداخلـية، الـخدمات، ــزراعة، الـصناعة، ا ̂نتاجـية ال  : :القطـاعات ا

البنوك.
زج القطاع الخاص في اTواجهة. 4

   ^ بد من زج ا]نـظمات ـغير الحكوـمية، ا^ـتحادات اـلصناعية ورجال ا^ـعمال وا]هنـي?، اـلغرف التـجارية
̂نتاج والصناعية، للقيام بالنشاطات والفعاليات ا]Uئمة حسب تطوير الظروف بدءاً بزيادة وتحس? جودة ا

وانتهاء با^ستعداد ]واجهة العقوبات والتصدي لUجراءات ا]ضادة.

على صعيد النشاط الخارجي. 5
 :^ بد من القيام بالعديد من الخطوات من بينها
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̂نشطة العا]ية ا]عارض ا]ؤتمرات الندوات… الخ.•  : / /ا^ستعداد للمشاركة في ا

رصد فرص التسويق الخارجية والتعاون الدولي.•

تعبئة الجاليات في الخارج للمساهمة في بناء الدولة. 6

توريد رأس ا]ال لUستثمار.•

ا]ساعدة في ايجاد اسواق تصديرية.•

ا]ساعدة في ايجاد مصادر مواد خام أرخص.•

تجنيد الكفاءات في الخارج للعودة والعمل.•

خXصة
ومن ا]ـهم بمـكان ا]عـرفة فور اعUنـها،  ستواجه الـدولة العتـيدة  شك ان تـحديات اقتـصادية رئيـسية   ^   
بار غي ا^خذ بعـ? ا^عـت ها وينـب سهيل مواجهـت ذلك لـت عل ا^سرائيلية عـلى  سبقة لحـجم ونوعـية ردود الـف اـ]

ا^ستعدادات الداخلية ]واجهة ردود الفعل تلك على حد سواء.
بأبرز مة  وضع قاـئ وحاولت  قرار  صادية لـل عاد ا^قـت ̂ـب اهم ا ضوء عـلى  قاء اـل ــورقة اـل هذه ال حاولت  قد     ـل

ا]شاكل التي قد تنجم عند تطبيق القرار واولويات العمل لتحقيقه واهمها:

على صعيد العXقة مع اسرائيل:
باريس.1 ـية  في اتفاـق ـظر  واعادة الـن سرائيلي  تدريجيـاً با^قـتـصاد ا^ ـباط  فك ا^رـت ـلى  ـمل ـع الـع

وملحقاتها والعمل على الغاء ا^تحاد الجمركي مع اسرائيل وتطبيق مبدأ التجارة الحرة.
التحضير ]واجهة العقوبات ا^قتصادية التي قد تلجأ اسرائيل لفرضها كرد فعل على القرار مثل.2

ما^ت تجمـيد ا]ـستحقات وكذلك احـت صادي  وركود اقـت من بطـالة  يه  يترتب عـل وما  ا^غUق الكـامل 
الفلسطينية وتشويش او قطع ا^مدادات.

̂نتقالية والتي.3 ̂نتباه إلى ا]سائل الحيوية ذات البعد ا^قتصادي العالقة في ا]فاوضات للمرحلة ا ا
( ا]عابر، ا]مر ا�من، ا]طار، ا]يناء والعمل على انجازها( لها صلة مباشرة با^ستقUل السياسي 

بالسرعة ا]مكنة.
̂نتباه إلى ا�ثار التي سيتركها القرار على ا]واضيع ا]ؤجلة ]حادثات الحل الدائم وانعكاساتها.4

على الوضع ا^قتصادي.

 : على صعيد العXقات ا,قتصادية الخارجية

   العمل على استثمار اعUن ا^ستقUل لتطوير العUقات الخارجية مع كافة ا^طراف الخارجية ومنع أي
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انعكاسات اقتصادية سلبية لUعUن من الجهات ا]عارضة له او ا]تحفظة عليه.

ا,ستعدادات اTطلوبة على الصعيد الداخلي:
تطوير ا^داء ا]ؤسسي ^جهزة السلطة الوطنية..1
اعادة النظر بمختلف السياسات ا^قتصادية وموائمتها مع الظروف الناجمة عن القرار..2
طبيق.3 صادية وزجـها بالتحـضيرات لـت ياته ا^قـت دني وفعاـل مع ا] وشرائح ا]جـت افة مؤسـسات  عبئة ـك ـت

القرار وا^ستعدادات ]واجهة ردود الفعل عليه.
تجنيد الجاليات الفلسطينية في الخارج ]ساندة تنفيذ القرار..4

)1996 – 1995 ميزان ا]دفوعات، باقي الضفة الغربية وقطاع غزة : ملحق ر امريكي( با]ليون د̂و  
Balance of Payments, Remaining West Bank and Gaza Strip 1995 – 1996 

)in million U. S. dollar(

 Item 1996 1995 البند

 CURRENT ACCOUNT 856.2 -573.9 -الحساب الجاري

( صافي( ) Good (net 1,673.7 -1,366.6 -السلع 

 Exports, f.o.b 449.5 417.1 الصادرات، فوب

 Imports, f.o.b 2,123.2 1,783.7 الواردات، فوب

( صافي( ) Of which goods to / from israel (net 1,490.9 -1,251.9 : / -منها السلع إلى من اسرائيل 

 Exports 382.4 348.3 صادرات

 Imports 1,873.3 1,600.1 واردات

( صافي( ) Servies (net 112.1 -96.6 -الخدمات 

 Exports 132.7 132.0 الصادرات

 Imports 244.8 228.7 واردات

( صافي( ) Income (net 468.9 534.7 الدخل 

 Receipts 487.7 550.4 ا]قبوضات

 Of which : earnings by workers in israel 363.4 486.7 : منها تعويضات العامل? في اسرائيل

 Payments 18.8 15.7 ا]دفوعات

( صافي( ) Current transfers (net 460.7 353.9 التحويUت الجارية 
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 Receipts 532.2 439.7 ا]قبوضات

 General government 386.0 309.4 الحكومة العامة

 Other sectors 146.2 130.2 القطاعات ا^خرى

 Payments 71.5 85.7 ا]دفوعات

 CAPITAL ACCOUNT 271.3 237.2 الحساب الراسمالي

( صافي( ) Capital transfers (net 270.0 236.6 التحويUت الراسمالية 

 Receipts 270.0 236.6 ا]قبوضات

 Payments 0.0 0.0 ا]دفوعات

ها صرف ـب ية او الـت جة غـير ا]اـل Acqusition/disposals of non-produced non 1.3 0.6 حـيازات ا^صول غـير ا]نـت
financial assets 

 n.a 227.5 FINANCIAL ACCOUNT الحساب ا]الي

( صافي( ) n.a 147.2 Direct investment (net ا^ستثمار ا]باشر 

( صافي( ) n.a -52.4 Increase in investment abroad (net الزيادة في ا^ستثمار في الخارج 

( صافي(  n.a Increase in investment Palestine (net الزيادة في ا^ستثمار في فلسط? 

( صافي( ) n.a -16.2 Portfolio investment (net استثمار الحافظة 

( صافي( ) n.a -19.2 Purchases abroad (net ا]شتريات في الخارج 

( صافي( ) n.a 3.0 Purchases Palestine (net ا]شتريات في فلسط? 

 :ا]صدر دائرة ا^حصاء ا]ركزية الفلسطينية، بيانات أولية.

* : باقي الضفة الغربية وقطاع غزة الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء القدس.

)1996 – 1995 ميزان ا]دفوعات، باقي الضفة الغربية وقطاع غزة با]ليون دور امريكي(  
Balance of Payments, Remaining West Bank and Gaza Strip 1995 – 1996 

)in million U. S. dollar

 Item 1996 1995 البند

 n.a 96.5 Other investment ا^ستثمارات

 n.a 1,435.1 Credit items الجانب الدائن

 n.a 56.9 Disbursement of loans to Government تدفقات القروض للحكومة

 n.a 13.6 Disbursement of loans to other sectors تدفقات القروض للقطاعات ا^خرى

 n.a 927.8 Cash financing of imports التمويل النقدي للواردات
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 n.a 436.7 Other credit item بنود دائنة اخرى

 n.a 1,338.5 Debit items الجانب ا]دين

 n.a 25.0 Repayment of Government loans سداد القروض الحكومية

 n.a 12.9 Repayment of loans by other sectors سداد قروض القطاعات ا^خرى

( صافي( ) n.a 606.0 Changes in bank's deposits abroad (net التغير في رصيد البنوك في الخارج 

 n.a 147.6 Cash financing of exports التمويل النقدي للصادرات

 n.a 123.9 Cash financing of wages earned in israel التمويل النقدي لتعويضات العامل? في اسرائيل

 n.a 423.0 Other debit items بنود مدينة اخرى

 n.a 440.4 Errors and omissions صافي السهو والخطأ

 n.a 83.0 OVERALL BALANCE ا]يزان الكلي

 n.a -83.0 FINANING التمويل

 n.a -83.0 Change in reserve assets التغير في ا^صول ا^حتياطية

1996 – 1995 أ هم مؤشرات ميزان ا]دفوعات،

1996– Balance of Payments Indicators, 1995 

 Item 1996 1995 البند

Current account balance رصيد الحـساب الـجاري بـاستثناء التـحويUت للحكـومة النـاتج ا]حـلي ا^جـمالي/
excluding transfers to government to government / GDP 

 Remaining West Bank and Gaza Strip% 36% -28 -باقي الضفة وقطاع غزة

 Jerusalem% 48.% -12 -القدس

 West Bank and Gaza Strip% 36% -26 -الضفة الغربية وقطاع غزة

Current account balance including / رصيد الحساب الجاري شامUً التحويUت للحكومة الناتج ا]حلي ا^جمال
transfers to government to government / GDP 

 Remaining West Bank and Gaza Strip% 22% -18 -باقي الضفة وقطاع غزة

 Trade balance in goods and services / GDP / ا]يزان التجاري للسلع والخدمات التاتج ا]حلي ا^جمالي

 Remaining West Bank and Gaza Strip% 52% -47 -الضفة الغربية وقطاع غزة

 Jerusalem% 83% -46 -القدس

 West Bank and Gaza Strip% 56% -47 -الضفة الغربية وقطاع غزة

 O#cial debt service ratio in terms of goods نسبة خدمة الدين الرسمي مقيمة بالسلع
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 Remaining West Bank and Gaza Strip% 6% 0 باقي الضفة وقطاع غزة

 O#cial debt service ratio in terms of goods & services نسبة خدمة الدين الرسمي مقيمة بالسلع والخدمات

 West Bank and Gaza Strip% 4% 0 الضفة الغربية وقطاع غزة

غزة باقي اـلـضفة الغرـبـية وـقـطاع  الدول ا]اـنـحة الـنـاتج ا]ـحـلي ا^ـجـمالي  Donors% 17% 15 / ـمـساهمة 
contributions / GDP Remaining West Bank and Gaza Strip 

ومة حويUت للحـك شمل الـت جاري ـي يزان الحـساب اـل حة ـم الدول ا]اـن ساهمة  Donors contributions / current / ـم
account balance including transfers to government to government 

 West Bank and Gaza Strip% 69% -18 -باقي الضفة وقطاع غزة

1996 – 1995 مؤشرات ميزان ا]دفوعات،

1996 – Balance of Payments Indicators, 1995 

 Item 1996 1995 البند

الدول لك  حة مجـموع مـساهمات ـت الدول ا]اـن من  ية  مة مـنح ا^ستثمارات الفـن Technical assistance /total / قـي
donor contributions 

 Contributions مجموع مساهمات تلك الدول

 Remaining West Bank and Gaza Strip% 14% -17 -باقي الضفة الغربية وقطاع غزة

̂يرادات الناتج ا]حلي ا^جمالي  Earnings from tourism / GDP / ا

 Remaining West Bank and Gaza Strip% 2% 3 باقي الضفة الغربية وقطاع غزة

 Jerusalem% 25% 28 القدس

 West Bank and Gaza Strip% 5% 6 الضفة الغربية وقطاع غزة

( يشمل دخل ا^ستثمار و دخل العمالة الناتج ا]حلي ا^جمالي( Income earned الدخل ا]تحصل من الخارج 
from abroad on investments and labour / GDP 

 Remaining West Bank and Gaza Strip% 14% 18 باقي الضفة الغربية وقطاع غزة

 Jerusalem% 40% 42 القدس

 West Bank and Gaza Strip% 18% 21 الضفة الغربية وقطاع غزة

الناتج ا]حلي ا^جمالي/  Earnings og Palestinian workers in Israel / GDP دخل العمال الفلسطيني? من اسرائيل

 Remaining West Bank and Gaza Strip% 11% 11 باقي الضفة الغربية وقطاع غزة

 Jerusalem% 38% 40 القدس

 West Bank and Gaza Strip% 14% 19 الضفة الغربية وقطاع غزة

Earnings og Palestinian workers in Israel /GNI دخل العمال الفلسطيني? من اسرائيل الدخل القومي ا^جمالي/
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 Remaining West Bank and Gaza Strip% 9% 10 باقي الضفة الغربية وقطاع غزة

 Jerusalem% 29% 30 القدس

 West Bank and Gaza Strip% 12% 13 الضفة الغربية وقطاع غزة

اTداخXت
 د. منذر الشريف

̂نني جاهل اقتصاديـاً ولكن    شكراً اخي ابو نزار، انا سعيد جداً لسماعي هذه ا]علومات وسعيد اكثر 
^ول مرة اشعر ان عدم معرفتي بالقضايا ا^قتصادية هي نعمة لي على الصعيد الشخصي، أبدأ بسؤال
من التـشخيص سمعنا سلـسلة  في الـواقع  الوطني؟  هل اقتـصادنا مهيـىء لبـناء ا^قتـصاد  ا^خ عـصام 
للوضع ا^قتصادي العام مثل انخفاض الدخل وحجم البطالة وا^ستثمار العجز في ا]يزان التجاري.. الخ
واحد ان هذا اـلوضع ا^قـتصادي الـغير ـمسبوق هو اـلوضع اـلطبيعي في ظل اـلظرف السـياسي. وشعر اـل
وسؤالي هل هذا وضع طبيعي ام غير طبيعي في ظل وضعنا السياسي، والنقطة التي ذكرها ا^خ عصام
عن ا^حتUل ـاتج  في فـلـسط? ـن لدول اـلـجوار وباخـتـصار ا^حتUل ا^قـتـصادي  ـير ا^قـتـصاد  هي تجـي
إلى وصل اـلوضع  حول ]اذا  من ا^سباب واـ]وضوعات  وضع ا^خ ـعصام سـلسة  رافي، وباخـتصار،  الجـغ
قة مـبسطة ها، ـنحن ثم ـتلى ا^خ ـعصام بطرـي هذا وتUها سـلسة من اـلوصايا الـعشرة والتي ـيجب ان نعمـل
وهي في الـعالم  اسوأ ا^تفاقـيات  من  باريس  واؤكد ان اتفاقـية  هذه ا]علـومات  سمع  ^ ً جدا سعيد  وانا 
̂يجابيات فيها الوحيدة التي قرأتها ^ن لنا عUقة معها. ̂و يوجد فيها شيء ايجابي وذكرت انت بعض ا

وانا اختلف معك تمامـاً.
   القضية الثانية وهي الجمارك الضرائب مهمة وهي ان بعض الشركات ا^حتكارية التابعة إلى القطاع
العام تضحك على ا^سرائيلي? والسلطة ومنها من يستــورد وانا اذكر شركة مثل البحر او الشركة التي

الـ حن  وندفع ـن صحة با]ناقـصات  لوزارة اـل ها ويعطـوها  كانت تهرـب ادوية  ستــورد   % والشركة17    كانت ـت
 % وبدون ان تدفع ضريبة ومع ذلك نحن نستهلكها، اتفاقية باريس ^ تسمح17     تأخذها بدون ما تدفع الــ

على ا^طUق وهذا دليل على التواطؤ ا^سرائيلي حتى مع بعض هذه الشركات. ̂و تسمح اتفاقية باريس
اشر، وـيجب ان ـيكون او ـيصنف من ا^دوية اـ]ستــوردة او أي اصناف اخرى ـمسجلة في با^ستيراد ا]ـب
اسرائيل، مش مهم ان تكون مسجلة لدى السلطة ولكن يجب ان تكون مسجلة في اسرائيل، وبالنهاية كثير
منها غير مسجل في اسرائيل مثل ا^دوية ا]صرية وا^ردنية وفي النهاية نحن ندفع الضريبة والشركات ^
تدفع، والخيارات التي طرحها د. حازم انا ^ اجد فرق كبير ب? ا^قتحام وا^غUق والحصار. والتشخيص
الثاني وهو الذاتي الذي ذكره في النقاط السبع والحل في التسع وصايا وهي العمل ا]ؤسسي… الخ وانا
اجد هذا مرتبط بالوضع السياسي العام، صحيح اريد استقUل سياسي ووضع وطني سليم ^صل إلى
استقUل حتى يـكون لـنا  استقUل اقتـصادي  بانه يـجب ان يـكون  ستقUل ا^قتـصادي وانـتم طرحـتم  ا^
بدون عـمل مؤسـسي قول  وانت ـت يات،  بط با^تفاـق شيء مرـت وكل  يأتي ا^ستقUل  اين  من  كن  اسي وـل سـي
وموازنة اين هو التخطيط وا]وازنة، انت وصفت وصفـاً دقيقـاً لخطة التنموية الثUثية وانا اتمنى ان تعرف
نا اكثر وزارة قدمت ̂ـن ـكيف عملت هذه الخطة الثUـثية واـحنا الرابح? في وزارة الصحة من هذه الـخطة 

مشاريع،
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ا,خ ابو داود
باوراق خوين لـقدومها  اشكر ا^  ً ستكون مقتـضبة ا̂و مداخلتي  لذلك     ^ن ا]ـوضوع الـيوم تخصـصي 
مكتوبة واتمنى ان يحذو ا]حاضرين القادم? في ا]ستقبل ايضـاً حذو ا^خوين، انا سمعت محاضرة ا^خ
عصام وصدقـاً وجدت الكثير عما كنت اتساءل عنه، اتكلم في موضوع افهم فيه وهو التشريعات، حقيقة اي
نمو اقتصادي وأي تشجيع لUستثمار يجب ان يسبقه تشريعات حامية لهذا ا^ستثمار ونحن نفتقر وعندي
،ًUمدير وزارة العدل يقر معي باننا نفتقر إلى التشريعات التي تشجع ا^ستثمار وارجو ان تغطى مستقب
ندما ^ بالطبع ـع ها مجحـفة،  باريس باـن ية  عن اتفاـق قول  حازم ـي عي، ا^خ  لم ـم الذي تـك هو  الرب  ابو  ا^خ 

1.5 اكون اميز ب? ا^قتصاد وا^قتصاد السياسي أكيد بعمل اتفاقية مجحفة مثUً عندما تكون سلعة بثمن
صنعتها تـكلف مة1.8 شيكل واذا  طة مـه ذلك نـق في  لي واتـجاهل  من اـلسوق اـفضل  اشتريها  قول  شيكل ـب  

وهي ا^قتصاد السياسي والسيطرة وهذا حصل بالفعل بالنسبة لــ الكهرباء، الكهرباء قدر الكيلو واط في
يل، ـفضلنا ان نـبقى ـعلى استيراد نا شركة كـهرباء تـكلف اـغلى بقـل نات وعمـل نا توربـي غزة يـكلف كذا لو جـب
لى ية ـع عائدات الجمرـك عن اـل انا اـتساءل  اسي،  هوم ا^قـتصاد السـي وهذا ـغلط بمـف اسرائيل،  من  رباء  الكـه

حازم معلـومات واورد هي قيمتـها اذا عـند ا^خ  كم  والدخان والنـفط  سمنت  وانا60 ا^ دخل  ر   ملـيون د̂و
سألت هل تذهب هذه إلى وزارة ا]الية قال له نعم وقلت له هل انت متأكد قال نعم، ان معلوماتي ا]تواضعة

 مليون ما يدخل منها إلى وزارة ا]الية75  مليون وهي في الحقيقة60 من وكيل وزارة مساعد في ا]الية ان
هذا ا]بـلغ كفـاية لتغطـية بان  حازم  اؤيد د.  وانا  ولو دخلـنا ^كتفيـنا بالفـعل،  هذا الـرقم بـكثير  عن  يـقل 

كن طوير ا^قتـصاد وـل طوير لـت اموال الـت حة  والدول ا]اـن الدولي  نك  من الـب 75 ا]ـصاريف، يمـكن ان نحـتاج 
مليون يغلق موضوع النفقات على ا^قل.

اية ان يـطلع قدر ان يقـتحم وكـف 10    اـلسيناريوهات، سيناريو ا^قـتحام ـغير منـطقي وـغير وارد ^ن عدونا ـي
لن اقول  كي  تل ابـيب با]قـابل، ـل مش رايحـ? نقـهره؟ ونقتـحم  عدو،  يدفع ثـمن ^ يـستطيع ان يتحمـله اـل ـل
ها التي يـمكن ان نعمـل اعرف ا^ستعدادات  هذا وارد ̂و  ـيستطيع ان يتـحمل الـخسائر، ا^غUق والـحصار 
واخونا ابو نزار كان في قيادة التحضير وهو اقدر مني على معرفة ماذا اعد قبل الهجوم على بيروت من
قد ان عتراف ا^ اعـت يه، ا^ كثير نحـسد عـل مش  وضعنا  شيء ا^ن  ستطيع ان نعـمل  ها ـن كن وقـت موين، ـل ـت
دولة من طرف واحد مـمكن الـخيار الذي سماه ابو نزار الـخيار اـلخامس ان نا لـل اسرائيل ستعترف باعUـن

يطبقوا خيار على غزة ويتجنبوا الضفة وانا ميال إلى احتمال الخيار الخامس وهو ا]زدوج.

ا,خت زينب
   شكراً لUخ ابو نزار وللمحاضرين، ا^خ عصام وضع ا^صبع على جميع الوجع الذي نحس به واعجبت
رها التي ذـك وصيات  كن اـتصور ـنفس اـلشيء الـت ها ـل ية لتطبيـق في امكاـن لو  رها  التي ذـك وصيات  جداً بالـت
ا^خ حازم ممتازة واذكر ان ا]حاضرات السابقة ركزت على هذه الناحية، قضية التخطيط وتحس? ا^داء
في ا]ؤسسات واتذكر ان اسرائيل اصUً تعمل على عدم تجسيد الدولة الفلسطينية ^نه ^ يمكن ان نعالج
نا لق علـي هذا هي ـتسوف وتـماطل وـت ها طا]ا ـنحن في اـلوضع اـلحالي وـل ونـحقق هذه الـتوصيات او جزء مـن
بـاً ـكنا نـبني شبه دولة ̂نتـفاضة بدأنا في اقـتصاد تقرـي طول الوقت، ا^سرى وغـيرها، انا اذكر ان ـبداية ا
في تبيع  اسرائيل  واصبحت  كانت الـجودة بـها عالـية  حتى ان الـسلع  اقتـصاديـاً كـنا نعتـمد عـلى ذاتـنا 
̂نتفاضة وطا]ا ^ يوجد لنا اسواقنا السلع باقل من التكلفة حتى تضرب منتجاتنا وهذا حصل في بداية ا
خدمونها، نا ـي ذلك، ^ن عماـل لى  فة ـع واسرائيل مكـي الة  هذه الـح في  ظل  كن ا^ ان ـن يه ^ يـم ستند عـل يان ـن ـك
وهناك نقطة اخرى مهمة وهي ان العمال الذين يعملون في ا]ستوطنات، نحن ضد ا^ستيطان لكن نحن

وقال حازم  ذكر د.  ما  ستوطنات مـثل  هم اـ] ني ـل اسرائيل60 الذين نـب في  شغل العـمال  من  تأتي  يون   مـل
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%.80 %  من شغل العمل في اسرائيل وتساوي تقريبـا80ً وتساوي تقريبـاً

كل يه وـنحن ـخسرنا  شيء ـنخاف عـل وجد  وانه ^ ـي دولة ـخاصة  من اعUن اـل    اتـمنى ان ^ نـبقى مـتخوف? 
شيء وخليهم يسترجوا يدخلوا… وشكراً.

د. نصر
   شكراً إلى ا^خ ابو نزار وللمحاضرين، الحقيقة انا اريد ان ارجع إلى صلب ا]حاضرة، التي قدمها د.
ها وـلكن ـحصل فـيها ـخلط في ـبعض اـ]فاهيم وكل من حازم زمـيلي واخي جديرة با^هـتمام وهي في محـل
في ندخل  رأيي بUش  سيره وـب اوضات لتـف بدو مـف اوسلو  فاق  حث اـت إلى ـب ها بحـاجة  التي عرـف وصيات  الـت
التفاصيل بقدر ما نركز على منطق ا^قتصاد السياسي لتجسيد الدولة وهذا برأيي صلب ا]وضوع، ^ن
التفاصيل تتوهنا خاصة وان ا^رقام التي اعطيت مش بالضرورة تعني السباق الذي قدمت فيه وانا متابع
ية حور، اتفاـق إلى اـ] قل  ثم انـت ومن  باريس  ية  إلى اتفاـق اشير  رأيي  يه، ـب تدقيق ـف وهذا ـيجب اـل اقـتصادي، 
فاق اوسلو وجاءت ـبسقف اـعلى من اـلسقف السـياسي الذي ها ـبنت اـت ̂ـن ها كثيراً  باريس مش ^زم نظلـم
وضع في اوسلو ومش صحيح ومش دقيق ان نقول ان اتفاقية باريس مجحفة جداً اتفاقية باريس نقصها
ناء اقـتصاد سبقتها في اوسلو ̂و يـمكن اـلحديث عن ـب  ًUاـلرؤيا السـياسية واـ]حددات السـياسية التي اص
وصياغة اتفاقية اقتصادية وتطبيق اتفاقية اقتصادية لو اعطوك كل ما فيها حتى لو اعطوك منطقة تجارة
داعي حديث ^  هذا  اسية  اسية وا^رادة السـي سيادة السـي قوص اـل انك مـن هم  في ذهـن حرة. ا^سرائيليون 
انك قدون  هم يعـت ̂ـن ركي  حاد جـم ها منطـقة اـت لى اـن وركز ـع قت  باريس خـل ية  صيUته، اتفاـق في تـف لدخول  ـل
واياهم في دولة واحدة ـتحت اـلسيادة ا^سرائيلية، بUش نـخلط ا^مور هذا هو ا^قـتصاد السـياسي مش
اقـتصاد ثاني، اتفاـقية باريس جاءت و]ا طـبقت طـبقت من مـنظور اسرائيلي ـبحت ^ن ـميزان اـلقوى ـيقول
اسي هي ا^طار السـي هي ا]جحـفة  مش  باريس  ية  تالي اتفاـق عاك وباـل مش ـم حدود  عايير واـل ن اـ] يك ̂و ـه
تالي اسيـاً وباـل لة سـي ية ضعيفة جداً ومهلـه يه والذهن التـفاوضي الفـلسطيني الذي ـخلق اتفاـق الذي ولدت ـف
عن حدث  ما نـت شايف ـك انا  اسي.  واستقUل سـي صادي  استقUل اقـت عن  حدث  ندما نـت يـاً ـع هم، ثاـن هذا اـ]
يا استقUل اقـتصادي  عن  ا نـتحدث  ما و] ية بينـه قة عUقة جدـل اجة والبـيضة يـعني ـم? ا^ولى، الحقـي الدـج
اخي حازم نشر في العالم بشيء اسمه استقUل اقتصادي، ا^ستقUل ا^قتصادي يعني استقUلية في
يوم فش شيء اسمه استقUل اقـتصادي، ية ا^قـتصادية هي ـليس استقUل اقـتصادي اـل السـياسات الوطـن
ً هي ^ يمكن تستقل اقتصاديـاً هي ستستقل وطنيـاً من منظور العالم ا^ن اصبح حتى الدول الوطنية جدا
اقتصادي يعني ان نعيش بمعزل عن العالم يا اخوان، انا مع عUقة مع اسرائيل شرط ان تكون متكافئة
وفق ا]صلحة وا]نظار الفلسطيني الوطني، انا مع عUقة مع ا^ردن ومع حق ولكن على اسس متكافئة ̂و
تنـتهي ـخيرات البUد وتـجعل اقـتصادنا ـعرضة للـنهب وـعرضة ]ـناسبة ـغير مـتكافئة وهذا ما ـيجب ان ـنركز
الة الفـلسطينية وفي الـح اتـاً  دمة لUستقUل ا^قـتصادي وـليس الـعكس بـت هو ا]ـق يه ا^ستقUل السـياسي  عـل
ا^ستقUل السياسي هو ا]قدمة لUستقUل ا^قتصادي واذا بدنا نتحدث كدولة تدعم استقUلها السياسي
باستقUل اقتصادي نعم، وضع دولة قائمة لكن ^ يجوز ان نتحدث عن استقUل اقتصادي في ظل احتUل
دولة ظروف اعUن اـل سبقة لتـحس?  بات وا^شتراطات اـ] ناك ـبعض ا]تطـل قاله ا^خ ـعصام ـه ما  مع  فق  واـت
ير مه ا^قـتصادي ـغ كون فـه ير ذلك ـي قول ـغ ومن ـي اناة وتخـفيف مـخاسرنا  يـعني بمـعنى تخـفيف ا^^لم وا]ـع
نا مه حتى نتـجنب الـخسائر ـفمن ـه يات التي ـحصلت نـتحدث عن تعـظيم ما يـمكن تعظـي عد ا^تفاـق يق، ـب دـق
استقUل مش ـعشان نـحقق  سلطة  بة بتـحس? اداء اـل ها وا]طاـل استغUل ا]وارد ا^قـتصادية ـعلى قلـت نا  علـي
لى اسية ـع سيادة السـي نا ا^عتراف واـل ية وانتزـع اوضات النهاـئ ما احـسنا ادارة ا]ـف سيحقق اذا  اقـتصادي 
ا]عابر والحدود، لكن نحن مطالب? باستغUل افضل السبل لتعظيم مكاسبنا على ا^رض ا^ن والتقدم في
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حت رحـمة صبح ـت ً وـن جدا ضعيف  وضع  في  ضعنا  شان ^ ـت حة ـع صادية راـب ورقة اقـت في  هائي  حل الـن اـل
تالي اقول إلى د. حازم ]ا سأل عن وجود مـمثل للـبنك الدولي ارجوك ياهو في ـمسألة لوي لذراع وباـل نتـن

. دكتور حازم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عندهم معلومات اكثر عن وضعك وشكرا ًً

ا,خ ابو نزار
فارغ ـلـكن ـلـكي ـنـستطيع تحـقـيق وهو كUم  ظل احتUل ـعـبث  في  استقUلية اقـتـصادية  عن     اـلـحديث 
من جـلب اولى  هي درء ا]فـاسد  عة  اسة ا]تـب صادي والسـي اسي كـمدخل لUستقUل ا^قـت ا^ستقUل السـي

ا]نافع ونترك ا]وضوع إلى الشيخ عبد السUم.

الشيخ عبد السXم ابو شخيدم
جانب تنـمـية اـ]ـلك ركزوا ـعـلى  ̂ـنـهم  وهو العـمـالة  جانب ـتـكاملي  عن  اريد ان اتـكـلم     اـلـسUم علـيـكم 
ية من اتفاـق سواء  يرة  مة وخـط الة مـه تذاءاً وـقضية العـم لك اـح احراز اـ] إلى ـقضية  رقوا  ولم يتـط واستثماره 
ـمل ـنا بالـع ـباط عمالـت سرائيلي وارـت ـصاد ا^ مع ا^قـت ـصادنا  قة اقـت Uفي ع ـعة وجــودنا  باريس او طبـي
قة ـلصقل اـلخبرات ية ـجدية معـم يام اـلسلطة بدورات فـن ا^سرائيلي، ان صح لي اقترح اقتراح ـمهم هو ـق
ولو قمـنا كبرى  عالم اـل إلى دول اـل رهم  صدير كـفاءات عامـلة مـثل ا]مـرض? وغـي ها ـت من خUـل التي يمـكن 
بصقل خبرات تقابل متطلبات العالم الدولية مثل الصناعة القيام بتصنيع حاجات تكافئ ا]تطلبات الدولية
خارجي والـعـامل الفـلـسطيني ـعـلى جـمـيع في ـجـلب اقـتـصاد  من اـلـخبرات القدـيـمة  يـمـكن ان ـنـستفيد 
تح اـ]جال ير اـيضا يـف هذا التفـك صح  قود اـ]اضية اذا  عبر الـع اـ]ستويات اـنعش اقـتصاد فـلسط? وا^ردن 
لUجيال الشابة ^ن تأخذ دورها في الوظائف في العمل وتطوير ا^قتصاد في داخل الوطن، وقضية اخرى
وهي الضرائب والتهرب من دفعها اتمنى ان يكون هناك توعية وطنية في الجوانب ا^قتصادية خاصة في

ء ا]تهرب? في خانة الجنحة وشكرا. موارد ا]الية او موارد الدولة واعتبار ه̂ؤ

ا,خت هند
   شكراً لUخوة ا]حاضرين والشكر كل الشكر لUخ ابو نزار على هذا التنوع العظيم في الندوات، اعتقد
ندوة من اهم اـلندوات الفـكرية، فالتحـليل ا^قـتصادي الذي ـتحدث به ا^خ ـعصام والدكتور حازم ان هذه اـل
هو هي ا^قتـصاد وا^قتـصاد  ̂نـنا نـعرف تمـامـاً ان السيـاسة وا^قتـصاد تـوأمان السيـاسة  مـهم للغـاية 
السـياسة وـلكن من هو اـ]سؤول عن ـقبول ـمثل هذا اـلوضع ا]ـجحف سواء في اتفاـقيات اوسلو او باريس
ا]جـحفة؟ هل هو ا^حتUل وموازين اـلقوى لـغير صالحنا؟ هل هو اـلوضع السـياسي الـعربي والدولي؟ هل

خارج من اـل تدار  الودائع  هذه ا^سباب مجتمـعة؟.  كل  هي  هل  سوء ا^داء ا^داري؟   % إقتصادنا92 هو 
 % فقط، ا^ستيراد من الخارج ^ توجد رقابة فلسطينية عليها،50 بخير لدول الجوار الضريبة ا]ضافة لنا

صادية، اهـمال وصلة ا^قـت قدان الـب الذاتي ـف وضع  عن اـل لم  الدكتور عـصام تـك اية،  مزر للـغ وضع  هو  هذا 
هذه خاص،  مع القـطاع اـل قة  Uضعف الع ويات  عن تحـديد ا^وـل القطـاعات الــزراعـية وا^قتـصادية العـجز 
مسؤوليتنا الذاتية وليست مسؤولية العدو نحن مكبلون باتفاقيات مجحفة للغاية ولكن الدول ا]انحة تمنحنا
ماذا عن الـعـطاء  الدول ا]اـنـحة  وهذه  موال  هذه ا^ وقت ـمـحدد وـعـندما تـتـوقف  إلى  موال السـيـاسية  ا^
سيحصل بنا، هناك سلبيات قاتلة كيف ستستمر هذه الدولة في ظل وضع اقتصادي نخاف عليه ان ينهار.
̂نهما وضعا ايديهما عل الجرح ونحن في امس الحاجة ]ثل هذه الندوات التي تفتح شكرا للمحاضرين 
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اذهاننا على اشياء وامور في الواقع لم نستمع اليها قبل هذا اليوم وشكرا.

ا,خ حنا
   شكرا لUخ ابو نزار. ما تم ا^ستماع اليه من قبل ا^خوين جيد اخي عصام تكنوقراطي مالي اداري،
بمـعنى آخر متخصص في اـ]جال الذي ـتحدث ـعنه بدقة واسهاب في الـنقاط التي ـنعاني منها يوـميا، ما
تحدث به اخي حازم كان بمواضيع عديدة ومختلفة ابتعد عن جوهر ا]حاضرة التي اشرنا اليها بارقام،
الخ. اقول يجب ان ^ نبتعد دائما ونتوسع في امور ليست في صدد الندوة حقيقة ما تحدثنا عنه سابقـاً
عن الدولة بمنظــورها السياسي كان جيدا جدا، نحن ننطلق بمعايير من ا]ظهر الداخلي والذي نحن ا�ن
في مجال بحثه. في مجال هل النظام ا^قتصادي سيكون لدينا ليبرالي سوقي بمعنى آخر اشتراكي الخ،
ية الفـلسطينية ـفمن الـتشريعات وحقـيقة يادة الوطـن وهذا ـتحدده ا^وقات وا^زمات والسـياسات اـلواضحة للـق

عام صدر في1995 لدينا قانون? في ـمجال ا^ستثمار قانون  بل الرـئيس ويـحتوي ـعلى30/4    مادة27  من ـق
، من47  قرار ا^خ الرئيس والقانون يحتوي على23/4/98 وكانت بداية الطريق لUستثمار والقانون الثاني في

هنا اهمية وضرورة التشريع في دعم ا^ستثمار الخارجي وا]حلي، لذا يجب ان نركز على كيفية ونوعية
ركن ا^سـاسي لUقتـصاد التي يـجب ان يـقف عليـها اـل سليمة  ستثمار بـما يـخدم ا^سس اـل هذا ا^ دعم 
الوطني ويجب ان ^ نبقى بدون قانون، هناك امور كثيرة تضرب ا^قتصاد الوطني، حتى تاريخه ^ يوجد
لدينا ميزانية لم يقدر ا]جلس التشريعي كيف نعمل وكيفية دخول ا^حوال اين تذهب ومن اين تأتي، حتى
تاريخه الجميع يتحدث فقط امام الثاني ولكن في ا]وقع الحساس والرسمي ^ظهار هذه الحقيقة الجميع
يـختبىء وهذا ^ افـهمه اتـمنى اخي ابو نزار ان تكون ـهناك خطة اقتصادية وماذا يدور في اـلجوار حتى

 وانا اخي ابو نزار4/5/99 يكون ا^ستثمار الوطني الفلسطيني في مصلحة بناء الدولة التي نقول عنها في
 ا^ستقUل يكون ا^سرائيليون يقدروا مصيرنا وهذا مرفوض بتاتـاً،4/5 مع هذا ا^ستقUل واذا لم نعلن في

من هنا نحن فقط نقدر مصيرنا با^عتماد على ذاتنا وبسياسات واضحة اقتصاديا واداريـاً وتكنوقراـطيـاً 
من ا^خوان حدد اخ  لم ـي حتى ا�ن  امل وـل ية التـع واضحة بكيـف رؤيا  كون ذو  الوطني ان ـي صادنا  عـلى اقـت
قانون ا^ـساسي ماـهية طبـيعة ا]لـكية حتى في داخل ا^ستثمار وما هي ا]لـكية لـلمواطن حتى ـمشروع اـل
ماد ـعلى شكل اـساسي دولة با^عـت عايير اـل كثير من الـنقص في ـم ثة ـهناك اـل راءته بالقراءة الثاـل الذي تم ـق
وهو الشكل ا^قتصادي ا^جتماعي الذي نطمح اليه جميعا واشكرك اخي عصام على محاضرتك القيمة

جداً وا]بدعة واتمنى على اخي شنار ان يكون محضراً لجوهر ا]وضوع الذي يتحدث عنه، وشكرا.

ا,خ ابو نزار
ية واـلجزء ا^ول صار    الحقـيقة الدكتور حازم كان مـحضر واـلدراسة مكـتوبة وكان ـيريد توزيـعها وهي غـن
كانت افـضل لـسبب? ا^ول شيء مكـتوب ومحـضر، ̂و اكتمـكم ان فـرصة ا^خ عـصام  قدم  فـيه تطـويل، 
خوان ذلك ـحـصل ازدواـجـية وـنـشكر ا^ ومع  حتى يتـجـنب ا^زدواـجـية  حازم  إلى  ورقة ـعـصام  اعـطـيت 
يم كل قد ذاتي وجدل ^ ـيكون ـهناك ابداع وـيجب ان نـق قد وـن ا]ـحاضران ـعلى الـجهد الذي بذلوه وبدون ـن

شيء في ادائه.

ا,خ ابو فراس
   محاضرة الدكتور حازم بالفعل مليئة ولكن فيها تشتيت مش اكثر وعادة يتميز وعادة يتميز ا^عUميون
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وصيل ية الـت كن عمـل نع ـل شيء مـق وكل  ارقام  في  واضيعهم،  في ـم عن ا^قـتصادي? بالـتحدث  اسيون  والسـي
من إلى مجمـوعة  ولى يمـكن التـوصل  إلى ا]حـاضرت? خـاصة ا^ من خUل ا^ستماع  اقل ويمـكن  كون  ـت
عن الـسلبيات مـثل مـخاطر ا]مـارسات الحالـية غـياب ا^سس الـسليمة حديثه  ستنتاجات خـاصة عـند  ا^
التباطؤ في وضع التشريعات هذا يعيد إلى ا^ذهان ما عرفناه قبل سنة ونصف في تقرير ا]راقب العام
ثم تقرير ا]جلس التشريعي طبعا هذا كله يؤكد ان الفساد هو سبب رئيسي في العلل التي نعاني منها
يوميا وكلنا نتحدث فيها ووزراء ووكUء وزراء يتحدثون عنها والكل يتحدث في قاعة مغلقة ولكن في النهاية
^ يوجد تجميع حقيقي لكل ما يقال لكي نصل إلى آلية ]عالجة هذا الفساد، انا سمعت احد ا]حاضرين

 % … في فلسط? ومع ذلك قرأت منذ ايام دون حد الفقر وقرأت ان الفقر في رام ا23C يقول ان حد الفقر
جاوز  % وهذا يجعلنا نتساءل ]اذا تزيد في كل ا]ناطق باستثناء رام اC وعندي مجموعة من3        ^ يـت

ما وهذا  اسرائيلي?  جار  عبر ـت اذا ا^ستيراد  مة، ] كثيرة مـه وهي  شنار  من خUل مـحاضرة اـل ت  الـتسا̂ؤ
وعاء للـبـضائع سوقنا  كل اـلـظروف مـهـيأة ـلـكي ـتـكون  اذا  اموال قـلـيل، ] من  ما ـنـسترده  يـجـعل ـنـسبة 
ا]ستــوردة، طبعا اتفاق باريس ناقشناه والدكتور نصر دخل هذه ا]ناقشة عدة مرات وكان نقاش مع ا^خ
ابو عUء وهو الذي فاوض عنا مع مجموعة من ا^قتصادي? في هذه ا]سألة وقلنا له على الهواء مباشرة
ية الـتجارة مع اسرائيل يل ا^خ صخر ا^ يـمكن وضع ضوابط لعمـل فاق سيء ـمثل ما قال ـقبل قـل هذا ا^ـت
في لت  التي اغـف طة  هذه النـق شراء  ضريبة اـل الدخل او  ضريبة  من  سطيني?  جار الفـل هرب الـت بخـصوص ـت
حتى ا�ن، يدافعوا عـنه  قادرين ان  من الـجانب الفلـسطيني غـير  ما زال مفـاوض?  الذي  باريس  اتـفاق 

شكرا.

ا,خ ابو محمد
   يا اخوان ا]وضوع الذي نتكلم فيهمهم جدا ^نه اساس كل سياسة واهدافها تعتبر ا]سألة ا^قتصادية
طرح هذه الـقضايا  ً مـهمة ومؤثرة في ـحياة كل فرد، باخـتصار شديد اريد ان اقول شغلة مـهمة جداً، ا̂و
من قبل ا]تحدث? فيها الكثير من ا^فكار التي تحتاج اخذ وعطاء ^ن عملية ا^قتصاد ليست عملية سهلة
اذ ان بناء مصنع او مدرسة يحتاج إلى وقت بينما تنظيم مظاهرة قد يحتاج لساعات وفي هذا الصدد ^
اريد ان اضيع ا^حتما^ت في كثرة ا^حتما^ت التي تتعلق با]وضوع فرحت جداً بسبب الكUم الذي تكلم
امام الذي يـفـتح اـ]ـجال  هو  ستقUل السـيـاسي  واساس الـقـضية، ا^ جوهر  في  الدكتور ـنـقد وتـكـلم  به 
ا^ستقUل ا^قتصادي، نحن شعب مثل الشعوب ا^خرى كيف نبني اقتصاد سليم في ظروف سليمة وهل
ـنكون ـمستقل? واحرار في بUدنا، انا مع ا^خوان الذين قالوا ^ ـيوجد استقUل اقـتصادي ^ن ا^قـتصاد
Uمتداخل، اما التحكم في ا^قتصاد الوطني والتصرف فيه ومش بإرادة ا�خرين فهذا موضوع آخر، مث
ستقUل السـيـاسي يـفـتح الـطـريق لUقـتـصاد الـخـيط يـلـحق ا^برة يـعـني ا^قـتـصاد يـتـبع السـيـاسة أي ا^

الوطني، وشكرا.

ا,خ ابو نزار
من اهم  إلى ان ا^قتـصاد  احد  لم يتـطرق  حازم  سواء ا^خ عـصام او ا^خ  كل الـحديث  في  شك   ^   
قة علمـية في طرـي وضعها  صر  والدكتور ـن اجراءات لحـسن ا^داء  أخذ  حن ـن نا ـن حديث اـن وكل اـل اسة  السـي
وحولها إلى قانون ونظم قضية الكل متفق عليها، هناك دول كثيرة مستقلة سياسيا ولكنها تابعة اقتصاديا

لذا قلت في البداية انا بدي دولة انشاء اC زي جيبوتي وبعديها انا بعمل اقتصاد.
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ا,خ عبد الكريم نجم
   شكرا. بداية اشكر ا^خوة ا]حاضرين وشكر خاص إلى ا^خ ابو نزار، من ا]هم ان تتوجه حركة فتح

في ستعلن  التي  جريئة4/5 ا�ن لبرنـامج بـناء الـدولة   ويـستند عـلى مقـومات تنمـوية اقتـصادية اجتماعـية 
حوال ـتـبدد عـمـومـاً، داـئـمـاً إلى ا]ـسألة ا^قتـصادية ـغـير ا]ـدروسة وا^ قاليم تـتـجه ا�ن  خصـوصـاً وان ا^
قرار يذ  ية التهيئة لتنـف كانت عمـل تدمير ا^قـتصادي،  وعة ا^جراءات وخصـوصـاً اـل مع مجـم يترافق ا^حتUل 

سيم حا29/11/47 التـق مؤتمر ارـي في  ضم  كذلك مخـطط اـل توجه،  خدم اـل صادي ـي امج اقـت ستند لبرـن 10/12/48  ـت
في مان  مؤتمر ـع موم1/10/48 وسبقه  ومة ـع لن حـك الذي اـع غزة  ماع  مع اجـت الوقت  في ـنفس  نا  وكان متزاـم  

ناك كان ـه حا  مؤتمر ارـي بل  استقUله وـق في اعUن  سطيني  شعب الفـل وقف اـل وحد ـم عدم ـت بات  فـلسط? ^ـث
تم تكـريس ضم  عد اـل وما ـب خارج  إلى اـل الوطني  رأسمال  قل اـل واضح وتحـديدا ـن صادي  حاق اقـت ية اـل عمـل
استند ا̂و ـعـلى ا^ـلـحاق إلى ا^ردن  ضم اـلـضفة  اقول ان  جدا.  شرس  ا^ـلـحاق ا^قـتـصادي ـبـشكل 
هذا ا^لـحاق ا^قتـصادي لتأكـيد الـضم الجغـرافي ومـعروف ان قـضية ا^قتـصادي قـبل الـقرار وتكـريس 
لن التي  ية  عد ا^قـتصادي با^رقام الخياـل إلى الـب ستند  باط ـت فك ا^رـت قرارات  عد  حتى ـب ها  الUجـئ? وحـل
حازم، تـحدث والدكتور  سؤال? لUخ عـصام  والدول، عـندي  إلى الكيـانات  بل ستـسلم  فراد  إلى ا^ تـسلم 

 % حتى ايداعاتنا في البنوك تدار من الخارج هل هناك دراسة في دائرة ا^حصاء حول هذا92 عصام عن
عرف ـعصام بأنه دراسة، سؤال إلى ا^خ ـعصام،  هذه اـل هل يـمكن دائرة ا^ـحصاء ان تـعمل  اـ]وضوع او 
من انـشائها، وما الـهدف  هذه الجمعـية  هي بـرامج  ما  رئـيس الجمعـية الفلـسطينية للتنمـية ا^قتـصادية 

وشكرا.

ا,خ اسعد ا,سعد
انه ـيقف عروف  اخي ـعصام وـم به  قدم  ما ـت إلى  خاص  قدير  واشير بـت انوه با]ـحاضرين  اريد ان  داية     ـب
على رأس مؤسسة بنكية وربما اعذره ^نه كان حذرا بالدخول إلى التفاصيل وهي قضية محرجة بالنسبة
له، اود ان اشير فيما ورد حول قضية العمل ا]صرفي في فلسط?، بداية معروف ان البنوك في فلسط?

واستفرد بالعـمل67  حـزيران5 تعطـلت بـعد احد البـنوك وعـمل منـفردا  عاد  ̂نتفـاضة بـسنوات قليـلة   قـبل ا
ا]صرفي وكان باعتقادي انه حقق مكاسب طائلة في ذلك الوقت وكانت ودائع الفلسطيني? تذهب بالطبع

 بنك وهناك سلطة النقد الفلسطيني23 إلى ا^ردن وربما ابعد من ذلك اليوم وحسب ا]عطيات لدينا حوالي
سلطة واضعة ان  وماتي ا]ـت ركزي وحـسب معـل نك ـم لدينا ـب يس  ية اـ]صرفية ـل تدير العمـل سلطة  لى  وهي اـع
وافدة اـ]وجودة ـهنا وهو ـبنك كبير ـمعروف وهو ـعلى كل حال الـبنك الـنقد قــررت التـعامل مع احد الـبنوك اـل

ر.2,5 العربي كبنك مركزي لسلطة النقد تحول كافة الودائع اليه، الودائع تصل ا�ن إلى حوالي  مليار د̂و
 % منها تدار من الخارج وانا اقول تستغل وتستثمر في الخارج على سبيل92 ذكر اخي عصام ان حوالي

من حولت  اشهر  بل  كانت ـفضيحة ـق ثال  سط?3 اـ] في فـل وجودة  نوك ـم في350  ـب ر ^ستثمارها  يون د̂و  مـل
امة حم، لUسف3 اـق يت ـل في ـمشروع ـب ساهمت  نا  اشك ان بنوـك مان،  في ـع قام ا�ن  جوم ـت نادق ـخمس ـن  ـف

كان من ا]توقع وانا ^ اريد ان اتحدث عن من يسبق السياسة ام ا^قتصاد، على عUت ما وقعنا عليه من
اوسلو وجد هناك ما هو اخطر مما تم وهو اننا لUسف ^ نقرأ ̂و نتابع ̂و نجيد ادارة مؤسساتنا اريد ان
اشير إلى قضية مهمة جدا وكنت افضل ان يتطرق اليها اخي عصام وهي قضية كان من ا]توقع عندما
امة مـصانع او في اـق سواء  في مـجال التنمـية  سيا ومهـما  عب دورا رئـي سط? ان تـل إلى فـل نوك  دخـلت الـب
مشاريع او على ا^قل بناء البنية التحتية لصناعات خفيفة من خUل القروض وا]شاركة بطرق كثيرة ولكن
لم نوك  هذه الـب ية ا^قـتصادية لUسف  جال التنـم في ـم ما  عب دورا مـه عالم تـل في اـل نوك  رفه ان الـب الذي اـع
تستطع القيام بهذا الدور حتى ا�ن، والقضية ا^خرى التي اشير اليها هي قضية العUقة ما ب? التجار
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الفلسطيني? وا^سرائيلي? ا̂و معروف ليس هناك امكانية وفق ا^تفاقيات ا]وقعة ان يقوم تاجر فلسطيني
با^ستيراد مباشرة لحسابه الشخصي، لذلك انا اعرف تجار السيارات في فلسط? وهم وكUء معتمدون
كل عن  ويدفعوا  الوكUء ا^سرائيلي?  عبر  سيارات  هذه اـل ستــوردون  رها ـي اوروبا وغـي في  ^نواع معـروفة 
شراكات بـ? تـجار فلـسطيني? وآخـرين ذلك، هـناك تـقوم  من  هو اخـطر  ما  في  سيارة تـستــورد، ا�ن 
اسرائيلي?، ا^سرائيلي? يقدمون البضاعة والتجار الفلسطيني? لUسف يقومون بدور الكومبرادور يروجون
ونرى اـيضا هذه الـبضائع والـخضار  نرى  زيارة ^سواقنا ـل ناطق الفـلسطينية وتـكفي  في اـ] هذه الـبضاعة 
قادي ـقضية مـهمة اخرى وهي تتـعلق بالـتشريعات ـنحن بـحاجة ـماسة إلى نا تـفسد، ـهناك في اعـت منتوجاـت
ضعها، هـناك التي ـن قوان?  واحترام اـل شرع  ما ـن احترام  إلى  اكثر  اسة  حن بحـاجة ـم كن ـن شريعات وـل الـت
شكوى مثU ما من ـقضية او قرار في ا]حـكمة ـيؤخذ يـمكن تنـفيذه او ـعلى ا^قل من اـلسهل تعـطيل تنـفيذ

هذا القرار من خUل عضو في جهاز امن وشكرا.

ا,خ سعدات
   إلى ا^خ ابو نزار كل ا^حترام والتقدير على هذه الجهود ا]ثمرة والى ا^خوين حازم وعصام نقول ان
ها في مجمـل من محـاضرة ا^خ ـعصام  مت  ما فـه قادي وـك ية جـيدة وباعـت مة وجـهود علـم هذه محـاضرات قـي
ناء الدولة وهذا شيء ـجيد، وا^جود انه دعا إلى فلسطنة تـبحث عن وضع ـخطط اقتصادية شمولية ـنحو ـب
ا^قتصاد، لكن في ح? آخر ذكر ان العو]ة قد تكرست في بUدنا بمفهومها السياسي السلبي بالرغم من
ية من ناـح يم ا^قـتصاد  ريد ان نـق نا ^ ـن ذكر باـن رها،  التي ذـك مة اقـتصاديا  زايدة وا]تراـك شعبنا ا]ـت موم  ـه
لى ية ـفهي ـتحث ـع ها اكاديـم في مجمـل جدا  رها ا^خ ـعصام ـجيدة  التي ذـك وصايا الـعشر  كن اـل ية ـل اكاديـم
الذي من  نور او  متى يـكون لـهذه الخـطط اـل سؤالي  كن  في ا]ؤسـسات وـل واعادة الهيكـلة  وضع الخـطط 
يس اكاديمـيا او يا وـل التي تعنيـها عمـل سطنة ا^قتـصاد  سؤالي كـيف يمـكن تحقـيق فـل إلى  اعود  ينـفذها، 
ندما قول ـنحن ـكشعب فـلسطيني ـع ماذا ـت في بUدنا،  قول ان العو]ة تـكرست  الوقت نـفسه ـن في  اسيا،  سـي
هي احتUل ة  ة، فالعو] دولي وـبـصراحة اوـقـفوا العو] مؤتمر  في  وزير الثـقـافة الفلـسطينية يطـلب  تـسمع 
زية وحتى ا^عUنات والدعايات، ̂نجلـي غة ا ما عاد إلى بUده اوقف جـميع الـنشرات بالـل امرـيكي ـجديد وحيـن
لى سطينية ـع رية الفـل اهل الـق حث  لى  سؤولة ـع ــزراعة والجـهات اـ] صاد وال حن وزارة ا^قـت ندعو ـن ماذا ^  فـل
ا^قل على عمل الل¢ الرائب بد^ من شراء الشمينيت، بالنسبة إلى الدكتور حازم نؤكد ان هذه ا]حاضرة
ها ـلكن لو ـتركزت الـخيارات ـعلى الناـحية ا^قـتصادية ـلكانت ا]ـحاضرات احداها تـكمل علـمية وقـيمة بمجمـل
التي سيناريوهات  ذكرت ا^خت زيـنب، ونـحن ننتـظر اـل شيء كـما  شعب ^ نـخاف عـلى  خرى، فنـحن  ا^
ذكرها بفارغ الصبر حتى تقود إلى هوية موحدة ولتقم الدولة الفلسطينية ولنردد ما قاله ا^خ ابو نزار يا

واقفـاً بانتظار الحادث الجلل نحن شعب فلسطيني ان غرقنا بالوحل ^ نخاف البلل وشكراً.

ا,خ ابو نائل
ني وان كـنت ها واـن سأتحدث ـب قاط وخUصة  اربع ـن وشكراً للمحـاضرين، هـناك  نزار  ابو  اخي  شكراً     
خريج اقـتصاد ا^ اـنني لن اـتحدث كاقتصادي رغم ان ا]ـحاضرت? هم عن اـلوضع ا^قتصادي ^ول مرة
ها النـقطة ا^ولى ـعلى قول مـاً ـكنت اـعلق ـعلى ا]ـحاضرين ـلكن ـسأضيف ـل ندوة داـئ اـعلق ـعلى قول ]دير اـل
الذي كـنا جرس  وقرع اـل في طـريق ا^ستقUل  بة  صادي عـق امل ا^قـت نزار الـع ابو  قال ا^خ  ندوة،  مدير اـل

نذ مـاً ـم سمعه داـئ امل93 ـن توفر الـع شترط  احد ـي قول ان ^  حن بـن وصمدنا ـن لة بخـيط  بدأنا بقنـب ندما  وهو ـع  
ا^قتصادي ^ـقامة اـلدولة حتى ـنقول ^زم يكون في تفـكير اقتصادي وـنحن ـنحاول ان نـعمل دولة وـنحن يا
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اخي ابو نزار نؤمن بان اC سبحانه وتعالى الذي يرزق مريم ولد بدون رجل يجعلنا نؤمن انه ممكن يقيم
ً سويـاً، نحن طالب? لنا دولة بدون اقتصاد، لكن حتى هذه عندما اC سبحانه وتعالى قال وتمثل لها بشرا
ما يكون لنا اقتصاد حقيقي على ا^قل يتمثل لنا اقتصاد سوي، النقطة الثانية ان استعمل مفردت? ولم
يستعمل الثالثة، استعمل زادت وتكرست ازادت البطالة، تكرس الفساد، ]ا يقول زادت، زادت تعني ايش،

عن عن1948 مش  قال ان1993  بحـكي  الدكتور الـشنار  ما زال.  ولم يـستعمل كلـمة   يعـني قـبل ا^تفاقـية، 
ا]سيرة ومنها اتفاقية باريس ابقت على تبعية ا^قتصاد الفلسطيني لUسرائيلي ولم يقل زادت، يعني هذه
شريف نذر اـل الدكتور ـم ثة ان  طة الثاـل سؤال النـق زدها،  ولم ـت سيئة  الة  لى ـح قت ـع ها اـب يدة اـن ية الوـح ̂يجاـب ا
جاوبت فاذا ـت قدمات،  مع اـ] تائج  هو ـتجاوب الـن طبيعي  اقول ان اـل انا  طبيعي ام ^ ؟  هذا  هل  سؤا^ً  اثار 
" رستا" ـك يك  طبيعي ـه له  وضع ـك شايف اـل انا  طبيعي  ير  وضع ـغ كون اـل جاوب ـي لم تـت طبيعي اذا  وضع  فاـل
ا ها و] إلى ابـن نت  راحت تخـطب ـب ساء  احدى الـن بان  يذكرنا  هو  اما الخUصة ـف ضاعة،  ها هـيك ـب بطلعمـن
رجعت قال لها كيف قالت له ل̂و شعرها عيري وحاطة طقم اسنان وع? قزاز وإجر خشب لكانت مليحة

مش بطالة، فاحنا الذي بصير عنا انا بعد ذلك نقول اذن ا^مور مليحة وشكراً.

جمال الشوبكي
 واريد ان اطرح سؤا^ً وهو هل نحن4/5/99    اريد ان اتكلم في العنوان السياسي وهو اننا دائمـاً نطرح

 ام ^ ؟ هذا سؤال مهم واذا احنا بنعمل مناورة فان لذلك مضار اكثر منه4/5 جادون في اعUن الدولة في
ان في البر] وسط  وكان رـئـيس دائرة الـشرق ا^ في فرنـسا  زيارة للمجـلس التـشريعي  في  فوائد وـكـنا 

 :الفرنسي متحمس لقضيتنا وقال لنا اريد ان انصحكم وقيادتكم النصيحة التالية

في جادون  تم  صغيرة واذا اـن يات  فاكم اتفاـق ني ـك يه يـع ناوروا ـف دولة ^ ـت هذا اـ]وضوع اعUن تـجسيد اـل    
 فنحن معكم بمعنى ا^تحاد ا^وروبي اما اذا انتم تستخدموه كمناورة هذا يضركم4/5/99 اعUن الدولة في

وانا بتـقديري نـحن ا^ن وبحـكم مـؤشرات وبالـتالي سنحـصل عـلى الـضرر، ا]ـوضوع رجاء ابتـعدوا عـنه 
في خبير  ومش  صادية  يس اللجـنة ا^قـت صفتي رـئ شريعي ـب عن ا]جـلس الـت واريد ان احـكي  صادي  ا^قـت
راكز اـلضغط في ـم جاهزة  قوان?  ها  انات يأتـي جارب اـلشعوب وان البرـ] اقول ان ـت اريد ان  كن  ا^قـتصاد ـل
ً على القرارات، اريد ان اقول يجب ان يكون ̂بحاث ا^قتصادية وهناك سياسيـاً يصوتوا بنعم ا̂و ومراكز ا
اعداد مـسودات في  عال  شكل ـف سهموا ـب صادي? ان ـي حاث وجامـعات ومتخصـص? وا^قـت هـناك مـراكز اـب
يـاً يه. ثاـن اـلقوان? حتى ـتكون هذه اـ]سودات بـمستوى حـماية ا^قـتصاد الفـلسطيني وبـمستوى ما نـطمح اـل
في وجودة  سهيUت اـ] اخر الـت واخذ  قانون ا^ستثمار  قوان?  اقر ـبعض اـل شريعي  قديري ان الـت في ـت انا 
قانون جانب ـمهم لـجلب هذا اـل اسية زالت سيكون ـل عوائق السـي قد اذا اـل الدول اـ]جاورة ـمصر وا^ردن واعـت
ا^ستثمار وفي التنمية ا^قتصادية لكن هناك معوقات اقتصادية ^ شك ستبقى قائمة ولها عUقة با]وضوع
مع اـ]ـوضوع هذا يتـمـشى  قانون اـ]ـناطق اـلـصناعية اـلـحرة واـيـضـاً  وهو  ثاني  قانون  وفي  السـيـاسي 
صناعية في تح منـطقة  اسية ـعلى ـف يات سـي زها في اتفاـق تم تجهـي ناطق ـي هذه اـ] السـياسي وـنحن نرى ان 
كارني او في جن? واذا تمت ستكون هناك فرصة خUلها فجوة للنهوض با]وضوع ا^قتصادي انا اعتقد
ان قانون الضريبة سمعنا عنه وهو مهم ̂و يعقل ان تعده جهه غير السلطة التنفيذية وزارة ا^قتصاد، ^ن
غير معقول ان يعد التجار هذا القانون وسمعت وعلمت ان هذا القانون يحاولوا ان يعدوه بحيث يكون في
لة لـتشجيع ا^ستثمار الفـلسطيني، ونأتي إلى اـ]وضوع ا]ـقاصة واـلضريبة، ـتسهيUت وـنسبة اـلضرائب قلـي

% على قيمة الشراء والضريبة على نسبة الدخل وحتى بعض ا^قتصادي? نصحوا السلطة ان17 ا]قاصة
̂نتقالية عن الضريبة انتم يجوز ان تعوضوا ذلك من الــ % وحتى ا^ن لم يتخذ17تغض الطرف في ا]رحلة ا

أحد هذه الخطوة وفي مبالغ كبيرة تضيغ منا ̂و اريد ان ادخل في ا^رقام التي كلها متناقضة البعض
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يار والـبعض اقل او اكثر ـلكن في شيء تضيع في هذا ا]وضوع، موضوع اتفاـقية باريس ـيقول ـنصف مـل
كان ـمـفروض ان ـيـتم هذه ا^تفاـقـية  اعرف ان  ادافع عـنـها وـلـكن  اريد ان  وانا ^  خوة  التي تناوـلـها ا^

ً، ثانيـاً اتفاقية باريس اعطتنا بعض القضايا نحن لم نستفد منها بالكامل3 مراجعتها كل  شهور هذا ا̂و
استيراد نا ـب ية ـتسمح ـل اسرائيل، ا^تفاـق من  أخذه  حن ـن خارج وـن من اـل بترول  استيراد اـل نا ـب وهي ـتسمح ـل
من التي نـأخذها  موال  حتى ا^ اسرائيل،  من  هذه البـضائع  ا^سمنت والحـديد وا^خـشاب ونـحن نـأخذ 
اسرائيل وضعناها في بنك لؤمي في اسرائيل واقول انه يمكن تطوير ا^قتصاد وا^ستفادة من ا^تفاقية
ا^قتصادية، وفي مذكرة واي ريفر في تطوير لقوائم البضائع التي يجب ان نستــوردها ̂و اعرف اذا ما
نا بذلك، ية وعUقاـت حول ـموضوع ما هو مـمكن نأتي لUتفاـقيات الدوـل كان با^ـمكان ان نـنفذها ام ^ اـيضـاً 
نحن نعرف ان اسرائيل عندما اقيمت كانت الرافعة لها هي اعتراف العالم بها، نحن اليوم وقبل السلطة
ها منـطقة ية ا^ـتحاد ا^وروبي فرض ـعلى اسرائيل ان يتـعامل مع ـقطاع غزة واـلضفة ـعلى اـن وفي ا^تفاـق
حاد مع ا^ـت اسرائيلية  ية اقـتصادية  في اتفاـق يوم  اسرائيل اـل عن  مـاً  ها رـغ ستــورد مـن اقـتصادية ـمستقلة وـي
حدود اين  انه  سرائيلي?  مع ا^ والذي اوقفـها فرنـسا وبلجيـكا بـسبب خUف سيـاسي  وروبي مجـمدة  ا^

عام لت  التي احـت مع ا^راضي  امل  قول نتـع حاد ـي من67 اسرائيل، ا^ـت جزء  ست  وهي لـي لة  ناطق محـت  كـم
اسرائيل وبالتالي هي مناطق سلطة فلسطينية وهذا السبب علق ا^تفاقية، وفي مسودة اتفاقية فلسطينية
في اقات سنـحصل ـعلى ـبعض الـتسهيUت  هذه ا^تـف في  استعدنا  اضافية واذا  قوة  نا  وهذا يعطـي ية  اوروـب

القيود ا]فروضة علينا في ا^ستيراد والتقدير وهذه نافذة مهمة ممكن ا^ستفادة منها.
ها حتى هذه اللـحظة ^ن هذه ية للـبضائع الفـلسطينية لم ـيستفد مـن ية الـتسهيUت ا^مريـك    ـموضوع اتفاـق
البضائع يجب ان تأتي من ا]ناطق الصناعية وتدخل امريكا بدون ضرائب لتشجيع ا]ستثمرين ا^جانب
وا^مريكان ليقيموا في هذه ا]ناطق مشاريع، في مجموعة من القضايا ممكن ان ندفع اقتصادنا ونقلل من
التبعية واسأل ا^قتصادي? ما هي الخطوات العملية ا^خرى التي تجبر اسرائيل لرفع قيودها عن ا]ناطق
ضمن كن  حدود ـل عابر واـل لى اـ] سيطرة ـع إلى ا^ستقUل دون اـل كن ان ـنصل  قد ^ يـم وانا اعـت سطينية  الفـل
ا^تفاقيات الدولية واخيراً كان وفد من التشريعي برئاسة ابو عUء في زيارة ا^ردن والتقى با^مير حسن
بادل يات اـلسUم وان ـحجم الـت عد اتفاـق يه ـب وقع عـل نـاً  وـتحدث في اـلجانب ا^قـتصادي، ا^ردن ـيشعر ان غـب

من إلى20 مع ا^سواق الفـلسطينية  من30   أخذ  اسواقنا ـت قالوا ان  ما  لم وـك مع الـع يل  وهذا قـل ر  يون د̂و  مـل
ر سنويـاً واخيراً رأينا في الصحف وبعد ان زار شارون ا^ردن ان اسرائيل2 اسرائيل اكثر من  مليار د̂و

وافقت على بعض التسهيUت إلى الجانب الفلسطيني بمعنى اذا استطعنا ان نربط ا^تفاقات ا^قتصادية
ما ـيـخدم ا^قـتـصاد اخرى بـمـراعاة  من ـجـهة  واسرائيل  من ـجـهة وـبـ? ا^ردن  واسرائيل  ـبـ? ـمـصر 

 الفلسطيني فنحن قادرين ان نشكل من ذلك رافعة غير ا^وروب? وا^مريكان،

عن قر تكـلم  خط الـف  % حتى ا^حصاءات الرسمية عن مركز40 %  مع ان البطالة بحدود23    بخـصوص 
 % واعتقد انها اكثر من ذلك يعني الذين تحت خط الفقر اكثر من هذه النسبة.25 ا^حصاء تقول البطالة

سهام عـلى بـناء التي يطرحـها ا^قتـصاديون ^جـبار البـنوك با^ هي الخـطة الوطنـية  ما  مـوضوع البـنوك 
سطينية اجات الفـل رغم ا^حتـي هذه ا]ـستحقات  دفع  من  هرب  نوك تـت وحتى ا^ن الـب سطيني  صاد الفـل ا^قـت
عالم ما ـعندنا ـبنك ـمركزي اـلكبيرة التي ـيجب ان ـيحول جزء مـنها ـحسب كل قوان? الـبنوك ا]رـكزية في اـل
ية نة تـتحول إلى قرض من اجل ا^سهام في البـن نوك ـمجبرة ـعلى تـحويل ـنسبة معـي ـعندنا سلطة ـفقط والـب

التحتية وهذا سؤال.
   موضوع ا]وازنة ان كل ا^موال تدخل تقديري ان هذا ا]وضوع يناقش في التشريعي بوضوح وبدون أي
ت السلطة يجب ان تدخل في رقم اسرار، ا^وروبي? والدول ا]انحة فرضوا على السلطة ان جميع مدخ̂و
حسابي واحد وهذا طلب منا السنة ا]اضية ونحن تباطئنا لكن ا^ن يدخل جميعه في رقم واحد لكن بعض
ية في سؤال ت ـتخرج من هذا اـلرقم وتدخل في صندوق خاص يـعني ـهيك بـحكوا في وزراة ا]اـل ا]دخ̂و
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ً ان صفقة تمت واسرائيل وافقت وطا]ا نقول صفقة فهذا اننا لم اخير حول ضريبة الشراء، سمعت اخيرا
نحصل على حقنا في صفقة وفي مبلغ كبير سيحول إلى السلطة من ضريبة الدخل ومن اسرائيل التي
اقرت بعد مماطلة ومن ضمنها شراء السيارات، احنا اشترينا من وكUء فلسطيني? مئات السيارات وكانوا
ها من وـكيل اسرائيلي واـلضريبة لم ـتحول إلى نا ـنحن ـنستــوردها من اـلخارج وـثبت اـنهم يأتون ـب ولوا ـل يـق
سUم عـمل سمعت ان خـالد  شراء  ضريبة اـل هذه ا]ـبالغ  تالي  حتى بقـيت عـند ا^سرائيلي? وباـل سلطة  اـل
اتفاقية وان مبلغ كبير سيحول، في مفاوضات بس هي صفقة بمعنى ان هذا الرقم الذي يأتينا لم نأخذ

كل حقنا لكن البعض يشعر انه مكسب وشكراً.

ا,خ صخر ابو نزار
   اشكر ا^خ ـجمال عضو ا]جلس التشريعي وعضو ا]جلس اـلثوري وعضو في لـجنة الطوارىء الحرـكية
وأم? سر اقاليم الخليل حتى ا^ن واحب ان اذكر انني واياه وابو داود واحمد غنيم وعدد من ا^خوان في
ية ان ومدى امكاـن ية اعUن ا^ستقUل  حول عمـل ووضوح  صراحة  ثوري انحـكى ـب ماع للمجـلس اـل اخر اجـت
يتحول إلى مناورة او غير مناورة وكان واضح جداً ان ا^خ ابو عمار يكــررها جداً ليؤكد قضية اساسية

د صغار في ̂نتقالية يعني4/5/99 ان التجسيد مش لعبة ا̂و  تنتهي ا^تفاقيات وبالتالي أي تمديد للمرحلة ا
انك تجعل حقك عرضة ليشارك فيه اسرائيلي وهذا الذي كان مرفوضـاً في كل الحديث الذي دار وبالتالي
صار موضوع اعUن الدولة ونحكي من ا]جلس الثوري هو اننا عندما نعبر على هذا ا]وقف لن يكون معنا
فقط العرب وا^وروبي? حتى ممكن امريكا تكون معنا وبالتالي ^ يجوز ان نلعب والقلق ا]شروع من حق
كل واحد فينا ا^خ ابو داود كلنا خايف? من عدم ا]صداقية وقلنا ^نه في اللحظة اللي مطلوب منا نعبي
حازم? الجـماهير بـهذا ا]ـوضوع. واحـنا متـشكك? بنـقدرش نـعبىء الجـماهير ويـجب ان نـكون متـأكدين 
هو قرار جاي من بره؟؟  ًÛنتفاضة اص ويجب ان يكون هذا القرار الجماهيري يكون الحديث م? عمل ا
لي راح هو ا^ساس واـل لى ا^رض  ما حـصل ـع كن  كذا ـل وفي  راكم  كون ـت حتى ـي اضة  لوا انتـف وقالوا اعـم

 هو ا^ساس.4/5 يصير على ا^رض يوم

ا,خ ابو فارس
بدو ما ـي ً ـم واكثر ـخطرا قد  ناقش اـع التي ـت سألة  قد ان اـ] نزار وا^خوة ا]ـحاضرين واعـت ابو  شكراً لUخ     
بالرغم من التفاؤل اللي عندي لكن عند مناقشة هذه ا]سألة دايمـاً بحس حالي تعبان انا بثني كثير على
انا هذا الـقانون  من  ً اذا انطلقـنا  استبدال السيـاسة ا̂و اوضح مـسألة  في البـداية حـيث  كUم د. نـصر 
في بUدنا عالجوا نـقطت? ان ا^قـتصاد  اية لـي هم كـف تح ـل لم ـي الوقت  لى ا^خوة ا]ـحاضرين ان  مUـحظتي ـع
هون فلسط? م? بعملو نحن كلنا متفق? على وصف كل ما يجري يعني فش حد منا داخل في تجارة
اسر من  في بUدنا  جوع  لي بـت ناس اـل مع اـل ارنة  كويس با]ـق كثير  وضعنا  صاديـاً واحـنا  هور اقـت كل مـق اـل
من سلطة  اسUم ولـل الد  نا لـخ يش بحـكي باحـزانا وا^ـم اسرائيل ـل في  مال  إلى الـع إلى ا]زارـع?  شهداء  اـل
مع ا^خ انا  عام.  لو افتـرضنا كعـلم  وشو الـحل ؟  دنا ولـيش هـيك بعـمل  Uفي ب الذي يـصنع ا^قتـصاد 
الشوبكي ان يكون رئيس اللجنة ا^قتصادية في ا]جلس التشريعي ان يكون رئيس لجنة اقتصادية بالرغم
تترك من ان  با]عنى اـلـعام اقـتـصاد سـيـاسي واـ]ـسألة اـخـطر ـبـكثير  انه ـغـير اقـتـصادي ^ن ا^قـتـصاد 
وحدهم. الـخطة ا^قـتصادية تترك للـعسكري? ـل من ان  كثير  هي اـلحرب اـخطر ـب ما  وحدهم ـك لUقـتصادي? ـل
بع من الـخطة السـياسية. اـلهدف السـياسي ا]رـحلي اـلشعب الفـلسطيني شو هدفه ^ي مجـتمع تنـطلق وتـن
السياسي الراهن اقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس التخلص من ا^حتUل بافضل صيغة ممكنة وبناء
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10 – 5 دولة بافضل شكل ممكن. شو الخطة ا^قتصادية ا]طلوبة بهذه ا]رحلة لو افترضنا انها ستكون من
 – -…سن? او سنت? ثUثة حسب ما يحددها الذين يخططوا بدنا خطة اقتصادية للبلد تخدم هذا الهدف
السياسي وما نعتقد انها بدها كثير عبقرية اقترح ان نجد مجموعة شبان يعرفوا البلد كويس يقولوا كيف

نعمل ونقيم مؤسسات صغيرة هون وهون بنية تحتية، تشغيل مصانع لUنتاج،… الخ هذه التفاصيل كي/
انتزاع ا^رض وتحـقـيق اـلـهدف اـلـعام. اذن الـخـطة اجل  من  ـتـساعد ـعـلى اـلـهدف اـلـصمودي ا^ـسـاسي 
ا^قتصادية هي تأم? ا^من ا^قتصادي للشعب الفلسطيني في هذه ا]رحلة بحد ادنى من العدالة التي
دنا ومـ? يـصنع Uفي ب شو بـصير  تـساعد عـلى تحقـيق الـهدف السيـاسي ا]ـركزي للـشعب الفلـسطيني 
ً الطرف ا^سرائيلي من خUل ا^قتصاد في بUدنا الذي يصنع ا^قتصاد في فلسط? ا^طراف التالية ا̂و
واستمرت تبـني وهم فئة بنـيت مـنذ ا^حتUل  سرائيلي  سطيني? ا]رتبطـ? با^قتـصاد ا^ البرجوازي? الفـل
اسية دولة ا^سرائيلية السـي استراتيجية اـل من  بع  عالم تـن واضحة اـ] استراتيجية  ها  هذه الفئة ـل حتى ا^ن. 
إلى ا^بد الذاتي  اضعاف، تكـريس الحـكم  تدمير،  استراتيجية تخـريب،  وهي  سطيني  مع الفـل جاه ا]جـت ـت
ضائع من الـب صفات  كل اـل ها  عرف فـي ولك ان ـت سلكها  روفة بـم وهذه الفئة مـع سطينية  دولة الفـل يام اـل نع ـق وـم
وهذه مدعـومة او تخـضع لكـنترول اكثر مـني. الفئة الثانـية  صفة تعرفـوها ككـلم  يون  زورة ]ـل الفـاسدة وا]
وسياسة واستراتيجية هناك طرف فلسطيني وطني برجوازي فلسطيني ورأسمالي? فلسطيني? كثار في
هون هم بـيجي ـل لذين كانوا او جاءوا من بره هذول ـيساووا ـتجارة واقـتصاد اشي مـن بار اـل لد صغار وـك الـب
بUقي طريقة يبقى واشي منهم بزعلوه جماعتنا او هو بغضب او ^ يناسبه الجو وبروح. هاي الفئة اهم ما
لك رؤيا قة وـليس لديها ـمشروع لـلسلطة ^ تـبني ـمشروع سـياسي ̂و تمـت ها فئة ضعيفة ولـيست طـب ها اـن فـي
استه من سـي عرف  ما ـب شو اـ]صري او فUن  عرف  ما ـب مواطن  انا ـك لى ـمصالحها  حافظ ـع هي ـت مع  للمجـت
شيء ما عنده سياسة للوطن ما عندوش برنامج للوطن الفلسطيني. الفئة الثالثة هي الفئة التي جاءت مع
ء أي سلطة في العالم اي سلطة في الكون هي ثروة يع? أي واحد بقصد السلطة من جوه ومن بره ه̂ؤ
في السلطة اذا ما صار عليه ضغط ببدا يسرق. هذا الشيء طبيعي السلطة ومع الزمن البعث في سوريا
والعراق وتجربة الناصرية في مصر وغيرها تنشيء برجوازية السلطة واحنا لدينا مثلهم وبنعرفهم كويس.
هذه الفئة يميزها ليس فقط غياب الرؤيا الشاملة للوطن بل هي فئة نصابه ̂و ينطبق عليهم ا^ اسوأ انواع
ا^وصاف خاصة انهم كانوا مناضل? سابق? ^ن الشعب كثير يتحدث عن مناضل سابق يصار حرامي
ء يسيئون للتماسك الوطني ولسمعة الناس. هناك طرف رابع اساسي وهو الكيان السياسي للسلطة ه̂ؤ
هاء ا^حتUل ا^سرائيلي هي تعـمل عـلى اـن ماذا تعـمل،  هذه ا]ؤسـسة  يس عـرفات  واسمها مؤسـسة الرـئ
تاج يذ هدفها السـياسي وهي ـن قوى لتنـف افة هذه اـل ها ـك دولة ـمستخدمة من خUل امكانياـت واـلوصول إلى اـل
ـشعب كل اـل ـمـاً  ـثل داـئ وهي تـم ـية  رؤية مجتمـع ـية او  رؤية طبـق ـضـاً  لديها اـي ـيس  ـها ـل طبيعي اـن وضع 
الفلسطيني. وياسر عرفات تاريـخيـاً يحكي ـباسم اـلشعب الفـلسطيني ويـتعاطى ـمعه ـكله والكل يلعب ضد
الـيهود مع الـيهود مع اـ]صري?، الفرـنسي? متى نرى ماذا ـنستفيد ـمنه متى نـبني هاـلسلطة وـنأخذ ارض
سماها جداً  قدة  ظاهرة مـع سطيني  مع الفـل في ا]جـت ولد  عة ـت يارات ا^رـب هذه الـت سياق  هذا اـل في  هود  الـي
هو الفئة وسوءاً واـلـطرف اـلـقوي فـيـها  اكثر تعـقـيداً  ظاهرة  وانا اعـتـقد اـنـها  لخ  خوان الـفـوضى… ا  ا^
ا^سرائيلية فما الحل… انا مع كل اسف مش شايف حل قريب والحل بدو وقت وا^قتصاد في الوطن مثل
لة وـتحط ـخطط وـتشريعات وقوان? اـللي بدو ـيشرع ^زم ـيكون يوم ولـي شجرة الزـيتون في ا^رض ^ يـنمو ـب
عنده شيء للمجتمع. اعضاء ا]جلس التشريعي ^زم يمثلوا قوى طبقية في ا]جتمع. ^ البرجوازية عندها
حزبها وطبقتها ̂و العمال والفUح? والغUبا عندهم احزابهم فضاعت الناس وبقيت في ايدي البرجوازي?
سطيني اسي الفـل مع السـي في ا]جـت قات  هذه الطـب لور  سن? تتـب عد عـشر  قد ـب ضيعنا معـها اعـت ضائعة وـت
واعتقد انه في هذه ا]رحلة با^ضافة لدعم السلطة لهذه البرجوازية ووضع الخطط ا^قتصادية التنموية…
حزب في  سها  سطينية نـف ظم البرجـوازية الفـل جداً ان تـن هم  من اـ] عل وـعسى ان نتحـسن ا^وضاع.  الخ ـل
سياسي وـطني يـقبل به الشعب باهدافه الوطنية وضروري جداً ان تكون برجوازية وطنية ^ يبني مجتمع
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ا^ اذا اقمنا نظام اشتراكي يقوده حزب على غرار الكوبي او الفيتنامي فيش مجتمعات في العالم خارج
هذين ا]جتمع? بما ان فلسط? مركز اديان وطريق للنفط… الخ هذه الدولة ^ يبنى فيها نظام اشتراكي
دولة ا^سرائيلية ثة ضرورة تنـظيم العUقة مع اـل ^ سلطة في ـنظام ـعشائري، ـعدالة اجتماـعية النـقطة الثاـل

للحد التدريجي من ادواتها في ادوات اسرائيل ا^قتصادية في ا]جتمع والسياسة الفلسطينية.
ًUرابعـاً من ا]هم جداً ان تبلور الحركات السياسية الفلسطينية الشعبية الديمقراطي، حزب الشعب مث   
هذه اهداف  يق  اجل تحـق من  حددة  صادية ـم رامج اقـت لور ـب صعيد ان تـب هذا اـل لى  كويس ـع كثير  رنامجه  ـب
ا]رحلة. خUصة هذه الفوضى ا^قتصادية العامة بسبب طبيعة هذه السياسات افرزت ممارسات تضعف
هذه هذه ا]رحـلة ا]عـركة الوطنـية العـامة ومعالـجة  في  وحدة تمـاسك الـشعب ودعـمه للقـيادة السيـاسية 
دولة التي باي حال من ا^حوال في التـماسك الوطني من اجل مـعركة اعUن اـل اـلسلبيات ـعامل هام جداً 
باعUن ندفع  جداً ان  ضروري  ومن اـل اسرائيل  طة ـب سطينية ا]رتـب يار البرجـوازية الفـل ضعف ـت ها سـي اعUـن

̂نه حزب قريب. الدولة ان كان لدينا مستلزمات وان لم يكن لدينا مستلزمات 

ا,خ ابو نزار
عن غـيب مرحـلة ابو محـمد حافظـها  إلى مرحـلة يمـكن ا^خ  فارس اعـادنا  ابو  من الـواضح ان ا^خ     
لي هو اـل شعب العـامل  قوى اـل حاد  إلى ان اـت في النهـاية  ووصلنا  الخ  قي والبرجـوازيات…  صراع الطـب اـل

 يمكن يفرز العمUء عن العامل?.

ا,خ احمد غنيم
كافي الوقت اـل لو اعـطي  قد  لي اعـت حازم اـل ية د.  قة عاـل مداخلته واحـيي بـث احي ا^خ عـصام عـلى   ً̂    او
̂يجاز اللي قدم د. نصر عبد الكريم وانا اعتبر انه ليس مداخله بل جزء من ]تاخلته لقدم مداخله وعلى ا
ا]حاضرت? وله اهمية وأويده في كل ما قالوه. سأدخل في موضوع يشكل خلل، في منظومتنا الفكرية وله
نا ان ـنسمي ا^شياء بـغير اسماءها اـحنا بـنقول مـجلس ـتشريعي وهو سبب نـفسي وهو انه اـحنا يـطيب ـل
مجلس فلسطيني وبنقول سلطة وطنية فلسطينية وهي سلطة فلسطينية وبنقول اقتصاد وطني وليس لدينا
اقـتصاد وـطني يـعني مـقومات ا^قـتصاد الوطني اـبسطها انه ـيكون ـعنا سيطرة ـعلى ا]وارد ـعلى اـ]عابر،
بنية تحتية مUئمة تراكم خبرة ادارية في ا^قتصاد، قواني? وتشريعات ̂و شيء منها موجود تكيف يمكن
ان نسمي اقتصاد وطني واذا كانت مداخلة د. نصر عبد الكريم قالت انه مش في العالم اشي اقتصاد
ناس وانه ها كثير من اـل لق اني يـنظر ـب الة الـق انا ^ اـنظر ـ]وضوع العو]ة بـح يه تداخل وعو]ة  وـطني ^نه ـف
ها اـلصفة ا^ـساسية ̂ـن زيون ـبوقف العو]ة  فه يـعني مش ـبسكر التلـف فه يـعني يـمكن وـق ـموضوع ^ يـمكن وـق
اني ستميز العصر القادم حتى السياسات الوطنية اللي حكى عنها ونصر عبد الكريم وقال اذا ما اقدرنا
الوطني او انا ـبـراجع ا^قـتـصاد  قل بـنـقدر ـيـكون ـعـنا سـيـاسات وطـنـية،  نـعـمل اقـتـصاد وـطـني ـعـلى ا^
هل يـمكن ان هذا  خاوان ان ـتفرض ـعلى اـ]ستثمرين يـعني  ية او اـل ية او اـلشركات الوهـم اسات الوطـن السـي
نسميه سـياسات وطـنية وهذا ^ ـيتم من ـتحت ـلفوق ̂و ـيتم من الغUبا وا]ساك? بل ـيتم من ـجهة من فوق
ء بيرجوازية وطنية ̂و وبالتالي هذه التفرع في حديث اخي ابو فارس عن طبقة البرجوازية هل نسمي ه̂ؤ
هذا اقتصاد الحرامية هذا السؤال يطرح نفسه وهذه مجموعة افراد من اللصوص ^ يمكن ان تشكل طبقة
ولكن بشكلوا عصابة وما بشكلوا طبقة على هذه الخلفية بدى ادخل على موضوع له عUقة فاقتصاد الدولة

ايار سمعت ا^خ/4/  ايار واذا بدنا نحكي عنه شو خبارنا ا^قتصادي في4 وبدي اـحكي عن الـعبور إلى
 / ايار باتفاق فهذا اسهل وبدوش يحكي فيه4 حازم شنار واعتقد ان مقتل مداخلته هو قال انه اذا وصلنا
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̂ني اعتقد وانا بنيت كل ما فكرت فيه حتى في الداخUت السابقة حول قيام الدولة على عكس هذا القول 
بدي اـحكي ـبسرعة كثيرة ا̂و  سباب  نا ̂و ما ا^ـخطر عنـي نا ورـب هو ا^صعب ـل مع ا^سرائيلي  فاق  ان ا^ـت
ليش هو الخيار ا^صعب وكنت اريدك ان تتحدث عن هذا الخيار كيف يمكن ان تواجهه اقتصاديـاً وستجد
حدود ستكون مـشروطة اـل فاق  ها عـلى خلفـية اـت ستدخل الـي التي  دولة  انه الخـيار ا^صعب ^ن اـل بنفـسك 
هذه إلى اخـرها  ها  من اوـل شرط  حتى تـت ــوردهـا…الخ  وشروطه التحـكم بم عودة،  ومـشروطة العـاصمة، واـل
ا^شتراطات التي ستوضع على هذه الدولة سنأخذها على خلفية ا^تفاق. اذا كنا قاعدين في اتفاق واي
عرف نا الـت فاق اغلـق هذا ا^ـت في  نا  كا. اذا ـك هار امرـي من اـن ثاني  هر  اسم أي ـن نا  كرة يجيـب كن ـب فر ويـم رـي

 أسير حرامي يدل اسرانا ومعتقلينا فيكف750 عليهم كذا يوم وكذا ساعة وفي النهاية وصلنا ^تفاق على
يمكن ان تتصور هذه الدولة اللي راح نأخذها على خلفية ا]فاوضات وا^تفاق مع ا^سرائيلي? علما ان انا
̂ني ^ زلت حتى والكل يعرف كنت اول ا]نبطح? في موضوع اوسلو وانا مش ندمان على موضوع اوسلو 
حتى نا  يار ا^سهل ـل يك الـخ فاق عـلشان ـه ية ا^ـت لى خلـف ية اـلصدام وـليس ـع لى خلـف فاهم اـ]وضوع ـع ا^ن 
اقتصاديـاً هو الدخول إلى دولة على خلفية التأزيم وانا فهمت من كل اللي حكوا في ا]جلس الثوري وفي
̂نتشار وقالو احنا لجنة للمرحلة الثالثة وهذا باعتقادي اماكن اخرى عن فهمهم عن ا]رحلة الثالثة ^عادة ا
اهم انجاز بنحكى فيه بس الفهم ا^سرائيلي لهذه اللجنة هو ليس فهمنا على ا^طUق وانا مبسوط وفي
وضوع ان ا^سرائيلي? ^زم هذا اـ] نا ـل ولون ان فهـم اسرائيل ويـق هم  عن ـف لف  نا يخـت ناس زعUـن? ^ن فهـم
هم ا^سرائيلي ما الـف شيء بيـن كل  الخ يـعني ^زم ـيسلمونا  قدس…  عن اـ]ستوطنات واـل شيء  كل  ـيسلمونا 

 % هذا هو الفهم ا^سرائيلي لهذه اللجنة وعلى هذه الخلفية اعتقد انها الفرصة1 افهم بدهم ينسحبوا من
/ ايار على خلفية التأزيم وبالتالي الدخول إلى دول خارج ا^شتراطات، عندها4 الصحيح لنا للدخول إلى

مشاكل اقتصادية، جغرافية، سيادية ولكنها ستكون دولة وانا بدي احكي كيف ممكن نواجه هذه ا]سألة
وهذا اـلجانب اـللي اـحنا ـعنا ـتراكم خ خبرة ـفيه ما ـعنا ـتركم خبرة في ادارة ا^قـتصاد ̂و في أي ـمجال
آخر، عنا تراكم خبرة في ادارة ا]عركة هذا اما نملكة ونحن ^ نحتاج إلى اقتصاد وطني بل تحتاج إلى
/4 متطلبات الخروج باقتصاد له فرصة الصمود في الحصار، نحتاج اقتصاد معركة هذا ما تحتاجه في

̂نتاج وبتحكم بادارة صحيح للموارد البشرية اللي ب? لدينا ايار واقتصاد ا]عركة عليه ان يتحكم بعوامل ا
̂نتفاضة كانوا عشان يعرفو ا^قتصاد ان وطني بدهم لUمكانيات ا]تاحة وانا اذكر ان ا^ستثماري? في ا
قال حـطو ان ا]نـتوج الفUني ممـنوع عـشان يـشروا اصحاب ا]ـصانع  احد  ايـانا نعـمل دعـاية ]نتـجاتهم 

ا]نتوج تبعنا.
هذا النـحو ويفـهم عـلى الوطني لـكن اقتـصاد ا]عـركة ^ يفـهم عـلى     هـيك بفـهم ا]ـستثمرين ا^قتـصاد 
من نا  قوى يمـك صحيح وتوظـيف ـك شكل  ها ـب صغرها وتوظيـف كان  ما  احة مـه يات ا]ـت اساس التحـكم بامكاـن
الصمود والخروج من هذا النفعة اللي هو في هذه ا]رحلة الهاجز والحاسمة مرحلة اعUن الدولة تم بعد
راكم عن ـت عاوا نـحكي  ذلك يأتي ما قاله ا^خ ـجمال اـلشوبكي وهو الـطلب من ا^كادمي? وا^قـتصادي? ـت

خبرة واقتصاد وطني وسياسات اقتصادية وطنية اما قبل ذلك فU امل ̂و رجاء باختصار بهذا الشكل.

ا,خ ابو نزار:
تالي هو ياهو وهو ـيستخدم اسلوب ا^دارة با^زمات وباـل نا مUحـظ? ان من يوم ما جاء نتـن ية كـل    الحنـف
اللي يعمل شغله ويجعلنا امامها و]ا احنا بنحاول نخلص منها بدوح ناطط على جبل ابو غنيم ويتخلص

لى اقل ـع هو ـن ها وا^  ياة4/5%  وهكذا وجاءت عملية اعUن تجسيد ا^ستقUل2 مـن اريخ ـح في ـت ازمة  اقوى   
4/5 نتنياهو لذلك الناس اعتبروا وكأنه يمكن ان تستعمل مؤامرة لتشديد ا^زمة لكن تجسيد ا^ستقUل يوم

ستكون ازمته الحقيقة ^ن هذا قرار صدامي، قرار يجب بعد كل ازمته الحقيقية ^ن هذا قرار صدامي،
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قرار يجب بعد كل هذا ا^جماع الدولي وكل هذه الخبرة اللي حكى عنها ا^خ احمد واللي احنا عارفينها
داية لUخ لرد ـب ونترك الـفرصة ـل اها اـلشعب الفـلسطيني  لي بنوـف تائج اـل بدو يـخضع للـن ياهو  حتى نتـن كون  ـي
نوع من  ها  اطول �ـن وقت  ندوة  اخذت اـل وقد  يرت  التي اـث ضايا  لى ـبعض الـق لرد ـع ثم ا^خ ـعصام ـل حازم 

خاص.

الردود.. د. حازم
ما ويجب اوضح    بداية اشكركم جميعـاً على ا]Uحظات التي ابدتوها ا^ ان اود ادافع عن نفسي نوعـاً 
ــورثة استغرقت مني ثUث اشهر وفي النهاية هذا البحث راح ينشر ً̂ قضية التحضير لل بعض ا^شياء او
بالتحكيم مش مجرد في جريدة وبالتالي انا آسف لUخ اللي قال ما كان في تحضير، انا اتفق ان كان

وانا ـطلب ـمني ان اـحكي ـبحدود من ا^مور،  كثير  وله عUقات ـب الة ^ن اـ]وضوع مـتشعب  قة45 في اـط  دقـي
لي ساعة يعـني مـجر تعقـيب وقـضية التـشتت اـل في قـسم منـكم حـكى ثـلث  مع ان  حدود  وحكـيت بـهذه اـل
انحكى عنها حقيقة اول ما بدأت محاضرتي عرضت للمحاضرة وعرضت عليكم بتسلسل كل ا^فكار اللي
بدي اعرضها وبالتالي بعرفش إلى موضوع من ا]واضيع ما كان بالتسلسل اللي عرض بالتالي القضايا
اللي تناولتها يحاول اذكركم فيها تناولت اتفاق باريس وهذا هو ا^طار اللي بحكم العUقة ا^قتصادية بينا
يارات ناولت الـخ وضوع، ـت صلب اـ] في  وهو  نا  في عUقاـت ير  جوهر أي تغـي هو  تالي  وـب? ا^سرائيلي? وباـل
تالي ^ ها ـعلى اساس ـموضوعي ـبحث وباـل وـعرضتها من منـطلق اكاديمي عـلمي بدون تـحيز ـخيار وبعرـف
اقول انه وانا ما خوفنكم با]ناسبة بل بالعكس يجب احط الخيارات كما هي عشان ]ا تصير بدنا نحضر
ها لول ]عالجـت ها وـبطرح ـح عاني مـن التي ـن ية  ناولت اـ]شكUت الذاـت انا ـت ا  ثة ] اكثر الـقضية الثاـل مش  لى  ـع
اعتقد ان في ظل أي وضع من ا^وضاع سواء وصلنا ]رحلة اعUن دولة او اتفاق على دولة او غيرة هذه
شديد احترامي اـل مع  وانا  كثير  تأخرين  بالعكس ـم كره واحـنا  بل ـب يوم ـق من اـل ها  شروط ^زم نـمشي علـي اـل
ً اسيء فهمي عندما قلت ا^ستقUل ا^قتصادي بشكل ركيزة لUستقUل السياسي لم اعفى بذلك انه ا̂و
حتى يـكون عـنا انا بـقول  بالعكس  ستقUل السيـاسي  ستقUل ا^قتـصادي وبـعدين ا^ يـجب ان نحـقق ا^
استقUل سياسي كامل ^زم يكون عنا استقUل في الجانب ا^قتصادي ولم اقصد با^ستقUل ا^قتصادي
انا تقطع عUقاتنا مع اسرائيل ومع كل الدول وبالتالي نعقد على بعض، انا بقصد با^ستقUل ا^قتصادي
ان يكون عنا قدرة على اتخاذ القرار ا^قتصادي ا]ستقل هذا ا^ساس اللي بدو اوصل له وبالتالي ارجو
سريع. ت بـشكل  احاول ارد عـلى بـعض التـسا̂ؤ بدي  اكون ومنـحت الـلي حـصل عـند البـعض وا^ن  ان 
با]ناسبة د. منذر الشريف انا اتشرف اني اتعرف عليك يعني انا لم ادافع عن اتفاقية باريس انا قلت ما
ها يـعني في جانب مـنها اذا ـقادنا مع فترة ا^حتUل اـللي كان كل شيء يـبلغ في ـهنا اشياء ها وما علـي ـل
ايجابية تحركت شوية وبالتالي انا قلت في ايجابيات ولكن ما حظيت ا^تفاقيات على جوهر عUقة التبعية
وبالتالي انا بقول في ظل هيك اتفاقية احنا ممكن نحقق استقUل اقتصادي بالنسبة لUخ ابو داود حول
العائدات الجمركية الحقيقة انا بتعامل با^رقام الرسمية يعني اللي تحت الطاولة ما بقدر احكي عنه هنا
انا الدخان  ية،  رسوم جمرـك ر  يون د̂و في مئة مـل الدولي  قد  صندوق الـن قديرات  بترول حـسب ـت في اـل  Uمث
ـبعرف ان رسومه الجمرـكية اـلنص بالنص ـكحد ادنى. ابو داود ـحكى عن ا^قـتحام… الخ وانا ـغير مـتخذ
^ي خيار ̂و اقول انه بصير او ما بصير وانا طرحت خلينا نستعد لكل ا^حتما^ت بالنسبة لUخت زينب
انا اعتقد ما في فUن في الجوهر معك بالنسبة للدكتور نصر وان بودي لو ظل موجود وهو عكس ا]وضوع
يس ان صادي ـل وضحت ان ا^ستقUل ا^قـت وقد  اسي  ثم ا^ستقUل السـي  ً̂ قول ان ا^ستقUل او ويأتي ـي
اقطع عUقاتي باسرائيل بل ان اتحكم بالقرار ا^قتصادي قدر ا^مكان وفي ظروفنا الحالية من الصعب
نحكي عن استقUل اقـتصادي وكذلك حكى د. ـنصر يا ريت يا د. حازم ما ذكرت الـبنك الدولي وصندوق
النقد الدولي وانا حقيقة اقول لكم ان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اعتمدوا في تقاريرهم وبداء همن
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من ستكون   ً من ا^ن فـصاعدا وها  التي قـيد اوـل رقام  وكل ا^ قارير دائرة ا^حـصاء ا]ركـزية  عام ـت هذا اـل
كم لUخ اـللي قال يا ريت د. حازم شنار وان كان اسبة ـجيت اقول ـل قارير دائرة ا^ـحصاء ا]رـكزية وبا]ـن ـت
وظـيفتي مدير عام في دائرة ا^ـحصاء بالـنسبة لـلشيخ ـعبد اـلسUم انا اـتفق ـمعه ان ـحصل الـكفاءات ـمهم

 % من الودائع تدار من الخارج وحتى اقتبس ما قاله ا^خ عصام92 واساسي، ا^خت الحسيني حكت ان
عيسى اعتقد هذا الرقم هو ادرى فيه وانا اعرف ايضـاً فيه رقم هائل في الخارج وحقيقة اللي سأل ان
دائرة ا^حصاء في عندها بيانات حول هذا ا]وضوع حقيقة هذه ا^حصاءات النقدية من اختصاص سلطة
النقد وتصدر دورية شهرية تتناول فيها هذه الودائع في الخارج واحنا من جانبنا فقط نغطي البنوك من
سبة قد بالـن سلطة الـن من اخـتصاص  هي  الودائع  هذه  تالي  نوك وباـل ها الـب التي تحقـق مة اـ]ضافة  باب القـي
للدكتور حنا اC يسامحه وان كنا زمUء ودرسنا في بلد واحدة وكان بودي ان يسمع وانا بالنسبة للتشريع
اسبة انا ذـكرته لي اله ما بـنشوف شيء والـتشريع با]ـن اذا كل واحد بدو ـيشوف الدنيا بس من الـطاقة اـل
عندما تحدثت عن البيئة ا^ستثمارية وبالتالي انا لم اغفل هذا الجانب. بالنسبة لUخ فتح البرقاوي بدش
ارد ـعلى ـقضية الـتشتت ^ن ذكرـتها واـتأمل ان اعـطيك ـنسخة من تـقريري لذى ان ما فش ـتشتت بالـنسبة
لنسبة الفقر في رام اC انها اعلى من غيرها بدون شك هناك تفاوت وانا ما يعرف النسب بس بU شك

في رام اC هناك نسبة من ا]غترب? في الخارج وهناك مستوى معيشة علي وبالتالي غالية.
انا نمنـعهم قد  انت يتـف    بالـنسبة لUستيراد انت وـجهت لي اـلسؤال حول اـلضوابط ـعلى ا^ستيراد واذن 
تاجر ا اـل يـاً يعـني ] هو تحـديد كمـيات ا^ستيراد حاـل ضبطه  الذي يمـكن  بس  شيء وارد  هذا  ستــوردو  ـي
ية باـلصــورة عن هذه البـيانات والكـميات قدر ا^ـمكان في ا]ـفاوضات ـيستــورد ـنعرف وـتكون اـلسلطة الوطـن
̂ـيجاد آـليات لتـحديد هذه الـقيم. انا اخـتلف في شغلة بس مع اـحمد غـنيم ]ا انا مع اسرائيل في سعي 
̂نه ا^سهل وهو اذا الدولة جاءت باتفاق مع ا^سرائيلية اسوأ قلت خيار الدولة خلينا انظر عنه مش بمعنى 
يدوا الـنظر في قواانهم يـع اسبة ا^سرائيل? في اـلسواى واـف فاق باريس وبا]ـن ا^حـتما^ت راح ـيكون هو اـت
فاق لم ـتستغلها ولم نود في ا^ـت ثل ما ـحكى اـحمد في ـب قة في ضريبة اـلشراء حتى ـم نود ا]تعـل ـبعض الـب
نحسن التعامل معها وبنود اخرى كذلك. مش معنى ذلك انا بدي اكتفي باتفاق باريس لكن انا بطرح نقاط
اعادة الـنظر فاق نـفسه  ̂ـن هو ـمطروح با ما  اوضات اقـتصادية ـك فاق حتى ان أي مـف لي في ا^ـت اـلضعف اـل
بصــورة دورية وبالتالي عندما اشير لنقاط الضعف في ا^تفاق ان اضع ا^صبع على الجرح حتى نحاول
عUجه في أي اتفاق ^حق وانا ما عندي وهم انا راح نحصل خUل ا^تفاق على شيء نهائي. اللي بدي
ً ^ن اذا بتحكي اصل له ان الهدف من الندوة بعد هذا النقاش ان هيك ندوات ومحاضرات ضرورية جدا
هذه يق ا^ستقUل ـعلى  هي الـجهة ا^قـتصادية وان ـتشغيل ـعلى تحـق لي  ها اـل بدنا ـنصارع علـي مة  بدنا مـه
الجبهة يعني بنكون مأساة حقيقة وهذه جبهة مهمة ومؤثرة ^زم نشتغل عليها با^ضافة لعدم تقليل النضال
في ومؤثرة  قد ان مـوجود هـناكوادر مهـمة  نا واعـت كل طاقاـت عبىء  ً ان ـن جدا اسية ومـهم  هة السـي عـلى الجـب
مواقعها ومفيد جداً ان نشارك في هيك محاضرات وندوات حتى تعكسها في ا]مارسات اليومية من خUل
ندوات حة ـل كون فاـت أمل ان ـت ندوة وأـت لى اـل نزار ـع ابو  انا ـبشكر ا^خ  تالي  ها وباـل مل فـي التي تـع ا]ؤسـسات 

اخرى.

ا,خ ابو نزار
   الندوة هي استمرار لندوات وفاتحة لندوات اخرى والحقيقة ان اللي لفت انتباهي في ا^خ احمد اللي
حكى ان ا^حتمال ا^سوأ اذا كانت الدولة با^تفاق وهو انطلق ان هذا ا^تفاق سيكون حتما مجحف ولكن
اذا كان ا^تفاق فيه حق العودة والقدس… الخ وهو يعرف ان مش هذا اللي راح يصير لذلك الحديث عن
ويرد ـعلى ـبعض يرد ـعلى ـبعض الـقضايا  ابو عـيسى ـل جال لUخ ـعصام  نترك اـ] هذا ا]نـطلق  من  فاق  ا^ـت
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ت التي طرحت. التسا̂ؤ

ا,خ عصام ابو عيسى
الدكتور مـنذر إلى  التي طـرحت بالنـسبة  سأرد بـشكل مقتـضب عـلى النـقاط  نزار،  ابو  اخي  شكراً     
الشريف اقول ان الوضع ا^قتصادي غير طبيعي ولكن الخلل ا^ساسي في الشيء الذي ممكن ان نعمله
̂و نعمله، معروف ان هناك صراعـاً مع اسرائيل احنا في اشياء نستطيع عملها ̂و نعملها، الشيء الثاني

 % هي قضايا خاصة بنا وليس باسرائيل مش صحيح80 بالنسبة لقضية ا^ستيراد والقضايا ا^قتصادية
ان ا^ستيراد ممنوع وكل الذي يقال ونحن نعبر عن عجزنا عندما نحمل اسرائيل مسؤولية كل شيء، هذا
لم اسرائيل  ظروف،  اصعب اـل في  نا اسـسناه  رفون اـن الدولي تـع نك فـلسط?  عام، يـعني بالـنسبة لـب ـبشكل 
تمنعنا من استيراد أي شيء مش صحيح عمل تعبير عن عجز الناس الذين ^ يريدون العمل بكل بساطة
صحيح ان تجـاوزنا ^ يـستطيعوا ان يـستــوردوا مش  قانون، احـنا حقيـقة  ما تحـتاج باـل استــوردنا  ونـحن 
القصة انهم يجهلوا القانون ومش عارف? كيف يستــوردوا وفي مراكز كذا ودائمـاً يجب ان ترى كيف هم
يعملون ونتعلهم منهم على اساس نعرف نسير وتدبر حالنا، ا^ستيراد مسموح واسرائيل تحاول ا]حاصرة
والتنكيل وتحاول ان تستولي على ا^قتصاد ولكن هذا ^ يعني انه والتثقيف على ان نرد، يجب ان ^ نربط
هذا ا]وضوع بقرار سياسي فيه اسرائيل، بالنسبة إلى ا]واضيع ا^خرى الــزراعة الصناعة نفش الشيء.
كانت الـنـية اقول ـنـستطيع ان نطبـقـها اذا  انا  إلى الـنـقاط الـعـشرة  خت زـيـنب بالـنـسبة  إلى ا^ نأتي     
الصادقة وا^رادة متوفرة، مثل بسيط انا عملت البنك كانت على الظروف ضدنا، التفجيرات، بيريز، واول
وبدأت العملـية الـسلمية تنـهار وعرفـنا عـلى بدأت التفجـيرات  ستثمارات  في التـأسيس وجـلب ا^ بدأ  ما 
التأسيس رغم من قبل وجلبنا مستثمرين كان عنانية صادقة وارادة مش قضية ممكن ̂و غير ممكن ^ كل

عن الوطني ^قول  ناء ا^قـتصاد  في الـتحرك لـب فرص  ذلك، اـل اقول  جاربي  من ـت انا   % من80 شيء مـمكن 
التي نعـيشها، ^زم ـنعرف ان ـقضية اـلسUم وـمشروع اـلسUم هو ـمشروع اقـتصادي اـلظروف اـلسيئة جداً 
يف وعارف? ـك ية الـعسكرية مـحسومة  تالي الـقصة ا^مـن يراً وـليس ـمشروع ـعسكري وباـل ً واـخ ماعي ا̂و اجـت

حسمت في واي ريفر وواضحة، تبعت الحرب ا^قتصادية هذه التي تواجهنا.
بدون استقUل اقـتـصادي  ستقUل ا^قـتـصادي ^ ـيـوجد  عن ا^ إلى ـمـوضوع د. ـنـصر تـكـلم     بالـنـسبة 
استقUل سياسي طبعا اريد ان اقول انه ^ يوجد استقUل اقتصادي بمعنى بدي اشتغل لوحدي مثل ما
نا اـلناس الذين يناـفسوننا ـعلى يات بمـعنى نـبعد ـع تـكلم الدكتور، اـحنا نـقصد ا^ستقUل هو لـجلب ا^مكاـن
ها ـلصالحنا، ^ ـنصبح ــزراعة، وـيجب ان تطــورها ونعمـل نا ـعندنا امكاـنيات في اـ]صانع، الـبنوك، ال امكانياـت
نحن سوق للنهب من كل ا^طراف وهذا ما نقصد به ا^ستقUل، وبناء ا]ؤسسات ا^قتصادية لكي تحمي
تج، ا]زارـع?، الفUـح? اـلصناعي?، طاع اـلخاص ا]ـن شعبنا وخـاصة الـق ند  وجودة ـع فة اـ] اعات ا]ختـل القـط
الخ، ونــزرع  وبدناش نـصنع  اسواقنا احـنا نـريد ان نـشتري منـكم  فاذا احـنا فتحـنا  ا]ـحام? وا^طـباء، 
يا سيادة  يا اـل صة  ها عUقة بـق وهذه لـيست ـل ها  حن نجلـب وهذه ـن يات  ني ا^مكاـن صادي يـع ا^ستقUل ا^قـت
بناش نشتغل، ^ بنا نشتغل بدون سيادة حتى نصل إلى السيادة، بدنا نراكم ونبني مؤسسات واقتصاد

ونركم فلوس.
   نأتي إلى القصة الثانية وهي الفلوس، ا]وارد وأرد عليها بشكل واضح، بالنسبة ]ا تكلم به الشيخ عبد
̂نو كل كUمي عن العمالة الفلسطينية السUم قضية العمالة انا اوافق تماما معك، وانا تطرقت إلى العمالة 
من العامل في ا]صنع إلى الدكتور، الخ. و]ا نحكي عن التنافس ا^قتصادي وا]صانع وا]هن نقصد فيها
له نوفر  يه ان  سطيني نعـني ـف صنع الفـل عن اـ] سة  بدنا نخـفف ا]ناـف قول احـنا  ا ـن سطيني، و] العـامل الفـل
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الحماية من ا]نافسة الخارجية امريكا بكل عظمتها واليابان تحمي حالها، ولكن احنا مش حامي? حالنا،
نرى كل القطاعات تنهار.

عا حدث ̂و حرج ومش    بالـنسبة إلى ـموضوع ا^خت ـهند من هو اـ]سؤول عن وضعنا ا^قـتصادي، طـب
قوان? والتـشريعات سن اـل سعى ـل نا ان ـن صحيح علـي عم  سبة لUخ حـنا ـن من هـيك، بالـن اكثر  اجاوب  رايح 
انه ^ شريعات  سبة للـت واقول بالـن لى ا^رض ـيجب ان ـنصحح  شعبنا ـع ا ان  قال وطا] ما ـي ظر ـع وـبغض الـن
̂نو ^ استطيع يجب ان نعملها بالقطارة وهذه يجب ان تكون رزمة استراتيجية قانونية متصلة مع بعضها 

% سيارات، ا]ستثمر عندو مليون بديل400 ان اقول للمستثمرين تعالوا شوفوا البلد شو حلوة واقول له ادفع
ليش يأتي إلى عندي وضع سياسي ما شاء اC وما في محفزات وفي معوقات ]اذا يأتي ا]ستثمر؟.

   بالـنسبة إلى ا^خ ابو مـحمد ا^ستيراد عبر ا^سرائيلي? اقول ا^ستيراد ـمسموح وـلكن في ـمواصفات
نة مش للفـلسطيني? ـفقط وـلكن ا^سرائيلي? ^زم اـحنا ـنعرف هذه اـ]واصفات ـعشان ـنستــورد ما في معـي
مش من قـصة  هرب  هذه القـصص عـشان ـن هودي احـنا بنحـكي  هذا عـربي او ـي هذه،  في القـصة  يز  تمـي
قادرين نستــورد وهذا ـغير صحيح، الذي يستفيد من عدم ا^ستيراد انو في ناس مرتبطة مصالحها مع
ء ـنسميهم الـكمبرادور ناء ـمصنع او ـحقل وه̂ؤ ء ـغير معنـي? بـب تالي ه̂ؤ ـمصالح اـ]ستــورد ا^سرائيلي باـل
ناس عـلى ء اخـطر  وه̂ؤ الدول ا^جنبـية وا]ـصانع ا^جنبـية  مع مـصلحة  الذين يربـطون مـصلحتهم  وهم 

ا^قتصاد الوطني.
ية وهي ان عالم وهذا جزء من اللـعبة الدوـل نة ـيجب ان ـيسير علـيها اـل عالم بدو اـعيد ـمستويات معـي    في اـل
والدول كبيرة مـثل امريـكا والـضرب  ناس عـندها، امكانـيات  في  اكثر  سيزيد غـنى والفقـير يفـقر  الغـني 
ة ادخل العو] ولوا ـتحت  امام اـلصومال ويـق كا  ضعيفة فـتضغط امرـي يات  ندها امكاـن ناس ـع وفي  اـلصناعية 
وهذه اتفاقـيات الـجات وهذه الحقيـقة  سوق الـصومال  وانت افـتح  انا بفـتح الـسوق ا^مريكـية  ونافـسني، 

وسياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
   ا^قتصاد وتداخله في السياسة، انا اقول احنا عندما نتكلم عن ا^قتصاد ^زم نوضح منطلقاتنا ونقول
مرة ثانية ا^قتصاد يعني ا^مكانيات، السيادة حتى لو اصبحت عندنا دول كثيرة ما عندها سيادة عمليـاً
̂نو كل العالم مرتبط مع بعضه وبحاجة إلى بعضه، حتى لو كانت دولنا العربية عندها سيادة فهي سيادة
نسبية فكرة السيادة مع الوقت تقل تدريجيا وبشكل متسارع جداً، فالسيادة ماذا تعني عندما ^ استطيع
ان اـعمل ـمصنع، ]ا نـحكي عن ا^قـتصاد ـمهم جداً ان نراه بمـفهوم ـتراكم اـلقوة ا^قـتصادية مش بمـفهوم

ا^ستقUل ا^قتصادي التقليدي.
   كمان لو حكينا عن ا^ستقUل السياسي وقلنا مش مهم ا^قتصاد شو إللي ركعنا غير ا^قتصاد، ايش
اـللي وصلنا إلى اوسلو، يـعني من اين ـنمول حرب التـحرير اـلشعبية وا^ستقUل السـياسي وـكيف ـنصمد
اذا ما في امكانيات اقتصادية، القصة ما في توجيه سليم لUموال الفلسطينية او العربية في هدر ا^موال
وعدم استغUل ا^موال بشكلها الصحيح القصة انو ما في عندنا ارادة وخطة ووضوح رؤيا، وبالتالي أي

مشروع بحاجة إلى تمويل اما ذاتي او من الدول ا]انحة او تبرعات خاصة.
ية ا^قـتصادية هي كانت رد ـعلى ما يـحصل، يـعني اـحنا بدنا نـعمل ية الفـلسطينية للتنـم    بالـنسبة للجمـع
بل رية  جاه، فالـقضية لـيست نـظ هذا ا^ـت ها ورايـح? نـعمل ـب نؤمن فـي التي وردت ـنحن  كار  وهذه ا^ـف شيء 
انا ية الناـجحة،  نوك الفـلسطينية ا]حـل هي الـب نوك واين  اسود ا^سود ـموضوع الـب ية، بالـنسبة إلى ا^خ  عمـل
قص ا^رادة هي ـن صة  يا الـق سطينيا ̂و عرـب وسيولة ^ فـل لوس  صنا ـف مش ناـق صة  انو الـق واقول  بس ارد 

ر، اـلضفة وغزة فـيها50 واـلتوجيه اـلسليم يـعني اـلشعب الفـلسطيني ـعندو يار د̂و يار2  مـل ر350  مـل  مـليون د̂و
ضمن خـطة، الوطني  هذه الطـاقات وبـناء ا^قتـصاد  توجيه  مـوجودة غـير ا]ـخبئ، ا]ـهم ان تـكون ارادة اـل
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نك الوحـيد اؤيد ا^خ ا^سود الـب انا  عـاً  ية طـب في التنـم نوك  بدها خـطة وارادة، دور الـب وجودة  يات ـم ا^مكاـن
الفـلسطيني الذي ـنجح ووقف هو ـبنك فـلسط? الدولي وـنجح بدون أي دعم خارجي وكل الـبنوك قـتلت في

 آ^ف عميل.5 مهدها وبالتصميم وا^رادة نجح هذا البنك واصبح لدينا ا�ن اكثر من
يادات وانا اؤيد دولة انا اوجه اـلسؤال إلى الـق    بالـنسبة لUخ ـجمال اـلشوبكي هل ـنحن جادون باعUن اـل
تماما ما قاله ا^خ الشوبكي حول تظافر جهود ا]جلس التشريعي مع القطاعات ا]ختلفة هو الذي يجيب
في بد أن يلـعب التـشريعي دورا اسـاسيا  الوقت الحـاضر ̂و  في  لم نـستطع التـطبيق  لو  حتى  نتيـجة 
ا]ستقبل، ا]ستقبل بالنسبة للشعب واوافقه بالنسبة ]ا ذكره حول ا^تفاقيات واقول ان معظم جماعتنا غير
في اسرائيل  ستطيع ان تعطـله  شيء ـت كل  صحيح  مش  رهم،  لوم عـلى غـي ضعون اـل يات وـي قارئ? ا^تفاـق
اتفاقيات ايجابية وفي منافذ في اتفاقيات للتصدير مع امريكا واوروبا، العالم بدو يساعدنا بس احنا ^زم
فة بـميزات هذه ا^تفاـقيات واذا في اشكاليات نا، الـقضية ـيجب تثـقيف ـبعض القـطاعات ا]ختـل اـنساعد حاـل

لنعمل على ازالتها من طريقنا.
   ا^خ ابو فارس حول من هم صانعي القرار ا^قتصادي اعتقد انه جاوب وانا اوافقه على الخمس نقاط
ا^ولى التي طرحها ا^ رقم ستة النظام ا^شتراكي واقول ان النظام ا^شتراكي في ظل التركيبة الحالية
طبعا تعرفون ان هذا الزمن انتهى ولكن ^ يعني انو احنا مش ^زم نستفيد من النظام ا^شتراكي جزئيا
في يوم  طور اـل عالم ا]ـت كل اـل كذلك  سويد  اشتراكية، اـل ها  سا فـي اشتراكية، فرـن ها  كا فـي ني امرـي دولة، يـع لـل
? توازن ـب صاد اـل انا قـلت اقـت ضائع  لم اتكـلم والـب وانا  خاص  ? القـطاع اـل سلطة وـب دولة اـل  ?  …توازن ـب
رأسمالية، في  كا  من امرـي اكثر  هو  في العـدالة ا^جتماعـية احـنا  رأسمالية وا^شتراكية يعـكس نفـسه  اـل

القصة يجب ان يكون توازن وخطة ضمن ا^ستراتيجية وا^قتصاد الحر.
هي ة  زبوط كUمك والعو] انو ـم ة  في العو] اقول  اريد ان  بس  عه  لف ـم لم اخـت انا  يم  اما ا^خ احـمد غـن    
اجراء بدو يصير في كل العالم ^زم ندخل العو]ة ولكن يجب ان ندافع عن حالنا بمعنى دولة مثل فرنسا

 سنة لكي تتكييف مع العو]ة، احنا اعطينا حالنا صفر، وقبل ما نبني مؤسسات قلنا لهم تعالوا،15 يعطوها
احتلونا وهذا الشيء الذي حدث. يجب ان نتخذ اجراءات وخطوات معينة لكي نحمي انفسنا قبل ما نفتح

دولة في واحد مع اعUن اـل انا اول  دولة بس نـحسب4/5/99 اسواقنا إلى العو]ة.  مع اـل نا ـمستعدين   إذا اـح
نتائجها صح.

ا,خ ابو نزار
   شكرا إلى ا^خ عصام، احنا عشان نعلن الدولة ^زم نعمل بجهد جهيد حتى نكون مستعدين، في نقطة
في حتى يحاربـوها قـاعدين  اوروبي  روسي او منـظور  صيني او منـظور  في منـظور  وهي  ة  حول العو]
ساوي ا^مـركة، ة ـت كي العو] في ا]فـهوم ا^مرـي اصبحت  بار  من جـديد باعـت درسون ا^تفاقـيات  جاتو وـي اـل
والعو]ة في الشرق اوسط الجديد تعني ا^سرلة وبالتالي نحن كفلسطيني? عندما نقر بأنه يجب ان يكون
نا نة ثم العو]ة واذا ما ـكنا ـمحافظ? ـعلى حاـل بدأ بالفـلسطة ثم العرـب عالم، ـيجب ان ـن نا دخول في هذا اـل ـل

ودخلنا يأكلوننا وتصبحوا على خير. شكرا.
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