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يتقــدم ائتــاف أمــان بالشــكر الجزيــل للدكتــور نصــر عبــد الكريــم إلعــداده هــذا التقريــر ،وللدكتــور عزمــي الشــعيبي وفريــق
أمــان إلشــرافه عليــه ومراجعتــه وتحريــره لــه.
جميع الحقوق محفوظة لالئتالف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان).
فــي حالــة االقتبــاس ،يرجــى اإلشــارة إلــى المطبوعــة كالتالــي :االئتــالف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة (أمــان) .2021 .تقريــر
محـ ّـدث حــول األزمــة الماليــة للســلطة "الواقــع والخيــارات الصعبــة للحــد منهــا" .رام اللــه -فلســطين.
ّ
إن االئتــالف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة "أمــان" قــد بــذل جهـ ً
ّ
التحقــق مــن المعلومــات الــواردة فــي هــذ التقريــر ،وال
ـودا فــي
أي مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام المعلومــات ألغــراض خــارج ســياق أهــداف التقريــر بعــد نشــره.
ّ
يتحمــل ّ
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◄ امللخص التنفيذي:

لقــد أعلنــت احلكومــة أكثــر مــن مــرة نيتهــا اتّبــاع سياســة وإجــراءات التقشــف ملواجهــة األزمــة املاليــة .ويف ك ّل مــرة كانــت
فيهــا احلكومــة تستشــعر خطــر تفاقــم األزمــة املاليــة بســبب حجــز إســرائيل ألمــوال املقاصــة أو بســبب تراجــع منســوب
املســاعدات اخلارجيــة ،كانــت تســارع إلــى اإلعــان عــن نيتهــا التقشــف يف اإلنفــاق أو حتســن اجلبايــة الضريبيــة .لكـ ّـن هــذه
احملــاوالت أو اجلهــود لــم تُثمــر نتائـ َج فعليــة باجتــاه تخفيــض عجــز املوازنــة بشــكل مســتدام ألســباب متعــددة مثــل الفشــل يف
تخفيــض اإلنفــاق بشــكل جوهــري بســبب غيــاب رؤيــة وخطــة مدروســة أو لضعــف تأثيــر وزن النفقــات املســتهدفة يف هيــكل
النفقــات اجلاريــة.
ـد الفريــق األهلــي لدعــم شــفافية املوازنــة الــذي ميثــل ائتــاف أمــان الســكرتاريا التنفيذيــة لــه تقريــر ًا حول ســبل ومجاالت
أعـ ّ
1
ـدث يف ذات اجملــال ،يهــدف مــرة أخــرى إلــى
ترشــيد اإلنفــاق قبــل أكثــر مــن خمــس ســنوات ،وبــات مــن املهــم إعــداد تقريــر محـ ّ
رصــد اجملــاالت واآلليــات التــي ميكــن عبرهــا ترشــيد اإلنفــاق احلكومــي ،ويضيــف جانبـ ًا مهمـ ًا يف ســياق معاجلــة األزمــة املاليــة
يتمثــل بتشــخيص السياســات الضريبيــة وتطويرهــا مبــا يضمــن حتســن جانــب اجلبايــة والتحصيــل الضريبــي حتديــداً .ومــن
ثــم يقــدم توصيــات إضافيــة ويعمــل علــى تكييــف التوصيــات الــواردة يف التقريــر الســابق وإعــادة الـــتأكيد علــى عــدد آخــر مــن
التوصيــات الهامــة املكــررة (وغيــر املطبقــة).

يكتســب التقريــر احملـ ّـدث أهميــة إضافيــة يف ظــل انتشــار جائحــة كورونــا ومــا رافقهــا مــن تداعيــات أثــرت ســلباً علــى معظــم
مفاصــل احليــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة يف فلســطن .أضــف إلــى ذلــك األزمــة املاليــة خــال عــام  2019املتمثلــة باحتجــاز
أمــوال املقاصــة مــن قبــل اجلانــب اإلســرائيلي ،وحــدوث تراجــع ملمــوس يف الدعــم اخلارجــي.
إن تفاقــم األزمــة املاليــة للســلطة الفلســطينية واحلــد مــن قدرتهــا علــى دفــع االلتزامــات اخملتلفــة مــن شــأنه أن يحــدث
ّ
ً
أضــرارا بالغــة باالقتصــاد الفلســطيني وبالتالــي ارتفــاع الضغــوط علــى موازنــة الســلطة.
ترتكــز منهجيــة إعــداد هــذا التقريــر إلــى مراجعــة األدبيــات والدراســات الســابقة ،وجمــع املعلومــات ذات الصلــة خاصــة تلــك
املتعلقــة بخطــط اإلصــاح املالــي واإلداري ،وتشــخيص وحتليــل أحجــام واجتاهــات اإلنفــاق العــام يف اجملــاالت املســتهدفة،
ومــن ثــم حتليــل وحتديــد أبــرز االســتخاصات أو االســتنتاجات التــي تشــير إلــى إمكانيــة تخفيــض النفقــات فيهــا ،إضافــة
إلــى تقــدمي الفــرص الكامنــة يف مجــال زيــادة اإليــرادات احملليــة وإيــرادات املقاصــة وإعــادة هيكلــة أوزانهــا النســبية يف
اإليــرادات واملوازنــة العامــة ،فضـ ً
ا عــن اقتــراح التوصيــات املتعلقــة مبجــاالت الترشــيد والتقشــف يف اإلنفــاق العــام وآليــات
تنفيذهــا ،ومــن ثــم عــرض النتائــج األوليــة للنقــاش.
خلص التقرير إلى مجموعة من املعطيات واحلقائق عن الوضع املالي للسلطة الفلسطينية ،وذلك على النحو التالي:
● اإلنفــاق اجلــاري اســتمر باالزديــاد يف معظــم الســنوات املاضيــة وبوتيــرة أســرع مــن اإليــرادات ،فقــد ارتفــع مــن  2.9مليــار
دوالر عام  2010إلى نحو  5مليار دوالر يف موازنة العام  ،2021بنسبة زيادة تراكمية تقترب من .%70
● صــايف اإلقــراض بقــي متذبذب ـاً يف حــدود ضيقــة منــذ عــام  ،2010ثــم عــاد إلــى االرتفــاع الكبيــر يف األعــوام اخلمســة
األخيرة ليبلغ نحو مليار شيكل سنوياً.
أي تغ ّيــر يذكــر علــى هيــكل النفقــات العامــة ،حيــث بقيــت هــذه النفقــات جاريــة يف معظمهــا (تراوحــت بــن )%95-88
● لــم يطــرأ ّ
مــن إجمالــي اإلنفــاق) وجامــدة يف توزيعهــا (غيــر مرنــة) ،ويبــدو أ ّنهــا مــا زالــت تقــوم علــى أســاس البنــود بالرغــم مــن
قرار اعتماد موازنة البرامج واألداء.
● التوزيــع القطاعــي للنفقــات لــم يختلــف كثيــراً عبــر الســنوات .فمــا زالــت حصــة القطــاع االقتصــادي مث ـ ً
ا مــن النفقــات
اجلاريــة تتــراوح بــن ( %5-3ويف معظمهــا نفقــات جاريــة وليســت تنمويــة) ،فيمــا يحظــى القطــاع الزراعــي بأقــل مــن %1
منهــا فقــط ،مقارنــة بقطــاع احلكــم وخصوصـاً القطــاع األمنــي مثـ ً
ا الــذي يحظــى مبــا نســبته ( )%21والقطــاع االجتماعي
بنسبة (.)%43
 1الفريق األهلي لدعم شفافية املوازنة العامة سكرتاريا الفريق :االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة (أمان) .تقرير حول "مجاالت الترشيد والتقشف يف اإلنفاق احلكومي".2015 ،
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● اســتمرار السياســة التوســعية يف اإلنفــاق التشــغيلي مثــل اإليجــارات ونفقــات الســفر واالمتيــازات الوظيفيــة ،وقــد ارتفــع
حجم اإلنفاق التشغيلي من  1.5مليار دوالر يف موازنة  2015ليصل إلى  2مليار دوالر يف العام .2020
● تشــير البيانــات إلــى االرتفــاع املتواصــل يف النفقــات العامــة (مــن  3.7إلــى  4.7مليــار دوالر) .يف ذات االجتــاه ارتفعــت
اإليرادات ولكن بوتيرة أق ّل (من  3.6إلى  3.7مليار دوالر).
● بالنتيجــة ،تفاقــم العجــز الســنوي (باملتوســط  1,092مليــون دوالر) ،مــا خلــق حاجــة لتمويــل ذلــك العجــز مــن خــال طــرق
عديدة ،أهمها املساعدات الدولية وارتفاع الدين العام.
● تراجعــت املســاعدات الدوليــة بدورهــا مــن  766مليــون دوالر إلــى  566مليــون دوالر خــال الفتــرة ( .)2016-2019ويف
عامي  2020-2021تد ّنت بشكل ملحوظ إلى أق ّل من  100مليون دوالر.
● ارتفــع الديــن العــام الرســمي بشــقيه الداخلــي واخلارجــي (مــن  2.5مليــار إلــى  3.6مليــار دوالر) .أ ّمــا حجــم االلتزامــات
الكلية لكافة اجلهات املتعاقدة مع السلطة فتجاوزت  9مليار دوالر ،أي بنسبة  %65من الناجت احمللي االسمي.
ـبي يف عــدد الوظائــف املســتحدثة ،ورغــم ذلــك ارتفعــت
● اتبــاع قاعــدة الصفــر يف صــايف التعيينــات أ ّدت إلــى جتميـ ٍـد نسـ ٍ
أن نســبتها يف الســنوات الســبع األخيــرة أصبحــت أقــ ّل مــن  %47مــن
قيمــة فاتــورة الرواتــب باألرقــام الفعليــة إ ّلا ّ
لكــن هــذا التوجــه الرامــي لترشــيد
إجمالــي اإلنفــاق اجلــاري ،هــذا إلــى جانــب اســتمرار التعيينــات بعقــود مؤقتــة.
ّ
اإلنفــاق ســاهم يف ارتفــاع معــدالت البطالــة بشــكل غيــر مســبوق ،وحــرم شــريحة واســعة مــن اخلريجــن والباحثــن عــن
ّ
وعطل بالتالي جزءاً مهماً من املوارد البشرية.
عمل من االلتحاق بسوق العمل،
حتســن يف مجــال اجلبايــة الضريبيــة ،جــزء منــه ناجــم عــن تنفيــذ بعــض اإلجــراءات الــواردة
● تظهــر البيانــات حــدوث
ّ
يف اســتراتيجية منظومــة اإليــرادات للســنوات  .2014-2016لكــن مــا زالــت السياســة الضريبيــة تعانــي مــن بعــض أوجــه
القصور لعل أهمها:
ـرض حيــث بقيــت هنــاك قطاعــات وشــرائح واســعة بــدون
 الفشــل يف توســيع القاعــدة أو الوعــاء الضريبــي بشــكل مـ ٍملفات ضريبية حتى تاريخه.
ـي التهـ ّرب والتسـ ّرب الضريبــي التــي تشــير تقديــرات وزارة املاليــة إلــى أ ّنهــا مــا زالــت
 الفشــل يف احلــد مــن ظاهرتـ ْتتراوح بن  500-600مليون دوالر سنوياً.
 ضعف مستوى العدالة الضريبية جلهة عدم تصاعدية الضريبة.تقلّص احللول املؤقتة لألزمة املالية

ـال مــن العجــز يف املوازنــة ،بحيــث ظــل يتــراوح بــن  1.3و 1.6مليــار دوالر ســنوياً،
املعطيــات الســابقة أبقــت علــى مســتوى عـ ٍ
وقــد اعتمــدت الســلطة يف تغطيــة هــذا العجــز علــى املصــادر التاليــة:
 .1املساعدات الدولية (وهي يف تراجع مستمر وغير مستدامة).
حده األقصى وبات يؤثر على سامة اجلهاز املصريف).
 .2االقتراض املصريف (وصل ّ
 .3املتأخرات وتأجيل تسديد املستحقات للقطاع اخلاص (سياسة تدميرية للقطاع اخلاص).
 .4عــدم تنفيــذ مجــاالت متنوعــة يف اجلوانــب التشــغيلية أو التطويريــة ،األمــر الــذي أ ّدى إلــى تراجــع مســتوى اخلدمــات
العامة األساسية (يتناقض مع األسس السليمة للتقشف).
دمقرطة املوازنة :مدخل لإلصاح املالي

● تـ ّ
أن
ـدل اإليــرادات الضريبيــة واجلمركيــة املرتفعــة نســبياً التــي تشــكل حوالــي  %25مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي علــى ّ
اجملتمــع الفلســطيني يســاهم بشــكل متزايــد يف تغطيــة اإلنفــاق العــام .ويتحمــل اجملتمــع الفلســطيني عبئـاً ضريبيـاً عاليـاً
نسبياً مرتبطاً بالدخول واالستهاك.
ـإن كــون املواطــن الفلســطيني مصــدراً مهمـاً ورمبــا األهــم للمــوارد املاليــة املتاحــة لإلنفــاق احلكومــي ،يعــزز مــن
● وعليــه فـ ّ
حقــوق اجملتمــع الفلســطيني يف مســاءلة احلكومــة عــن السياســات العامــة واملشــاركة فيهــا ،ويوجــب علــى احلكومــة أن
تكون أكثر شفافية يف صياغة وتنفيذ هذه السياسات.
● اعتماد ما يسمى «بالضوابط الصلبة» لالتزام بسقوف مخصصات اإلنفاق يف املوازنة العامة.
● تســتدعي النتيجــة الســابقة أيضـاً إتاحــة مشــاركة أوســع ملؤسســات اجملتمــع املدنــي يف صياغــة املوازنــة والرقابــة علــى
أداء احلكومــة .ومــن جهــة أخــرى ،تتطلــب ضــرورة عــرض املوازنــة بشــكل مبســط ومفهــوم للمواطــن (موازنــة املواطــن)،
وتوفير آليات مساءلة ف ّعالة يف ظل غياب اجمللس التشريعي.
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أن أســباب األزمــة املاليــة التــي تعانيهــا الســلطة الفلســطينية ال تنحصــر يف محدوديــة املــوارد املاليــة فقــط،
● علينــا أن نــدرك ّ
بــل يف كيفيــة إدارة تلــك املــوارد وإن كانــت محــدودة .فحتــى لــو حــدث تطــور دراماتيكــي يف جانــب اإليــرادات ومتويل النفقات،
فإ ّننا سنبقى أمام معضلة كيفية إدارة هذه املوارد وترتيب أولويات اإلنفاق واألسس واملعايير التي تقوم عليها.
ـي النفقــات واإليــرادات بــات خيــاراً اســتراتيجياً يف ظــل تقلــص ورمبــا تاشــي اخليــارات
● إصــاح املاليــة العامــة يف جانبـ ْ
التقليدية األخرى مثل انتظار املساعدات واالقتراض املصريف والتمويل التجاري.
● مــن املهــم أن تراعــي التدخــات املقترحــة أســس ومبــادئ التقشــف املتعلقة أساسـاً مبراعاة العدالــة االقتصادية واالجتماعية
يف توزيع أعباء التقشف ،واحملافظة على احلقوق املكتسبة ،وعدم املساس بجودة اخلدمات العامة.
فيما يلي مجموعة من التدخات املقترحة التي ميكن أن تسهم يف معاجلة األزمة املالية أو احلد منها:
القطاع املدني:

● تنقيــة فاتــورة الرواتــب مــن خــال إنهــاء مــا تبقــى مــن ظاهــرة املوظفــن غيــر العاملــن ،وذلــك عــن طريــق تســكينهم علــى
هياكل مراكز املسؤولية احليوية أو إحالة بعضهم للتقاعد املبكر و/أو إنهاء خدمات البعض اآلخر بعد دراسة ملفاتهم بعناية.
● اعتمــاد سياســة ممنهجــة لتدويــر املوظفــن ،أي نقــل بعضهــم ملراكــز مســؤولية أخــرى علــى أســاس احلاجــة ومواءمــة
املؤهات واخلبرات.
● وقــف العمــل بسياســة تعيــن موظفــن علــى عقــود عمــل مؤقتــة أو مستشــارين وخبــراء مــن خــال االســتثناءات وقصــر ذلــك
على قاعدة تو ّفر مخصصات أو اعتمادات مالية مرصودة يف املوازنة لهذا الغرض.
● اتخــاذ اإلجــراءات الكفيلــة بالتــزام مراكــز املســؤولية بتنفيــذ القــرارات احلكوميــة التــي تقضــي بتخفيــض االمتيــازات
الوظيفية من بدالت وعاوات ومخصصات ،وهذا يتطلب إلغاء هامش االستثناء املمنوح للوزير املعني أو من يف حكمه بهذا الشأن.
● إجنــاز وإقــرار القانــون املعــ ّدل للخدمــة املدنيــة مبــا يضمــن ضبــط اإلنفــاق والتوظيــف علــى بنــد العقــود واالستشــارات
والتعين خارج إطار اإلجراءات واألنظمة القانونية.

قطاع األمن:

إن التوصيــة الرئيســية تتعلــق بترشــيد عــدد العاملــن يف ك ّل جهــاز علــى حــدة وفق ـاً للمهــام املنوطــة بــه .حيــث مــن
● أوالًّ :
املناسب تدوير عدد كبير منهم أو نقلهم إلى جهاز الشرطة أو الضابطة اجلمركية بعد تأهيلهم لذلك.
● ثانياً :تفعيل الرقابة الداخلية واخلارجية من خال:
 إصــدار اللوائــح اخلاصــة بقانــون اخلدمــة يف أجهــزة األمــن الســيما تلــك اخلاصــة بالتعيينــات والترقيــات والعقوبــات،وإعــادة دراســة قانــون اخلدمــة العســكرية الــذي يعطــي امتيــازات ومنافــع كبيــرة للعســكرين ،وخصوص ـاً مــن الضبــاط
وذوي الرتب املرتفعة.
ّ
 إعداد موازنات تفصيلية لألجهزة األمنية كل على حدة ،ومن ثم إدراجها يف موازنة موحدة حسب تبعيتها اإلدارية. ضرورة تق ّيد مسؤولي اإلنفاق يف األجهزة األمنية بأحكام قانون املشتريات والعطاءات واللوازم العامة. تفعيــل وحــدات رقابــة وتدقيــق داخليــة يف ك ّل جهــاز أمنــي علــى أن ترفــع تلــك الوحــدات نســخة مــن تقاريرهــا للرقابة املاليةالعسكرية املركزية يف وزارة املالية من خال اإلدارة املالية العسكرية.
 -اعتماد نظام خاص برصد مصاريف احملروقات للمركبات اخملصصة لقطاع األمن.

صايف اإلقراض:

● عقــد اتفاقيــات مركزيــة بــن الســلطة والشــركات اإلســرائيلية املــز ّودة للســلع واخلدمــات علــى أســس جتاريــة تنافســية ،بحيــث
تتم معاجلة االختاالت واإلجحاف الذي يلحق باملستهلك الفلسطيني نتيجة االتفاقيات الفردية.
● التوصــل إلــى تفاهمــات بــن اجلهــات ذات الصلــة مبوضــوع الكهربــاء يف ٍّ
كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،تضمــن انتظــام
واســتمرار تدفــق الطاقــة الكهربائيــة إلــى غــزة ،وتراعــي عــدم تضــرر األســر الفقيــرة بتلــك التفاهمــات ،واحلــد مــن األعبــاء
املالية التي تتحملها املوازنة العامة.
● تكثيــف اســتخدام نظــام عــدادات الدفــع املســبق لضمــان التــزام أكبــر مــن قبــل املشــتركن وشــركات التوزيــع والهيئــات احملليــة
بتسديد أثمان الكهرباء ،مع مراعاة الفئات احملتاجة.
● تخصيــص املوازنــات الازمــة إلعــادة تأهيــل الشــبكات احلاليــة خلفــض الفاقــد الفنــي .وال بــد أن تترافــق هــذه اإلجــراءات
مع التزام السلطة بتحويل حصة الهيئات احمللية من الضرائب والرسوم املستحقة لها.
● تكثيف استخدام مصادر الطاقة البديلة (الشمسية والرياح) لتقليل فاتورة الكهرباء من املزود اإلسرائيلي.
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النظام الصحي والتحويات الطبية:

تأمن صحي شامل وكفؤ وفعال ومتوازن من حيث املوارد والتغطيات.
● إقرار قانون يعتمد نظا َم
ٍ
● تبنــي خطــة عمــل لــوزارة الصحــة يف إطــار ســقف زمنــي لتطويــر بعــض اخلدمــات األساســية الصحيــة غيــر املتوفــرة بشــكل
ٍ
كاف يف مستشفيات وزارة الصحة.
● إصدار مجلس الوزراء لألنظمة املتعلقة بالتحويات الطبية والتزامه بها.
● الوقف الفوري لظاهرة التحويات الطبية االستثنائية إ ّلا وفقاً لألنظمة الصادرة عن مجلس الوزراء.
● توفيــر العناصــر البشــرية املؤهلــة ،واألنظمــة احملاســبية املطلوبــة لتدقيــق ومتابعــة فواتيــر العــاج يف املشــايف اإلســرائيلية،
ومبا يسهم يف منع التاعب يف تكاليف العاج وترشيد اإلنفاق.
● تفعيل أدوات وإجراءات الرقابة الداخلية واخلارجية على أداء الدوائر اخملتصة يف ملف التحويات الطبية.

السياسات الضريبية وسبل حتسن اجلباية:

أن حتقيــق جــزءٍ مــن املتطلبــات لتحقيــق هــدف زيــادة اإليــرادات العامــة وتعديــل
رغــم محدوديــة املــوارد واإلمكانيــات إ ّلا ّ
هيكليتهــا يســتدعي تســخير جــزءٍ أكبــر مــن املــوارد واإلمكانيــات .وعليــه ،يتلخــص املطلــوب بالنقــاط التاليــة:
اجلانبــن القانونــي واإلداري) باجتــاه توســيع القاعــدة الضريبيــة ،وضمــان التصاعديــة
● إصــاح النظــام الضريبــي (يف
ْ
الضريبية لتحقيق مستوى أعلى من العدالة االقتصادية واالجتماعية.
● فحــص فكــرة تأجيــل املزايــا (اإلعفــاءات واالســتثناءات الضريبيــة واجلمركيــة) التــي تتمتــع بهــا املشــاريع االســتثمارية
مبوجب قانون تشجيع االستثمار الفلسطيني لفترة قادمة.
● استراتيجياً ،إعادة هيكلة االقتصاد الفلسطيني باجتاه حتفيز اإلنتاج احمللي على حساب االستيراد من اخلارج.
● تفعيــل وزيــادة كفــاءة أدوات الســلطة التنفيذيــة (اإلدارات الضريبيــة ،والضابطــة اجلمركيــة) .وبهــذا الصــدد رمبــا يكــون مــن
املفيد دراسة فكرة دمج جميع دوائر إيرادات السلطة يف إدارة عامة واحدة.
● سن قانون فلسطيني عصري للتعامل مع ملف ضريبة األماك بالتوازي مع استكمال مشروع تسوية األراضي.
● تفكيــك وخلخلــة بنــود أمــوال املقاصــة مبــا يحقــق منافــع كبيــرة للموازنــة الفلســطينية مــن خــال احلــد مــن التسـ ّرب املالــي
(دراسات تفصيلية حسب بنود املقاصة) .وهذا يساعد يف أمريْن هما:
 )1تقليل االعتماد على املقاصة يف معادلة إيرادات السلطة لصالح اجلباية الذاتية.
 )2تخفيف مستوى االبتزاز اإلسرائيلي للسلطة يف موضوع املقاصة.
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املقدمة:
.1
ّ

أن احلكومــة لــم
قبــل أكثــر مــن خمــس ســنوات ،اتخــذ مجلــس الــوزراء الفلســطيني قــراراً بالتقشــف يف النفقــات احلكوميــة .إ ّلا ّ
تقــم بوضــع خطــة مفصلــة ومبنيــة علــى أســس واعتبــارات منهجيــة ومجدولــة زمنيـاً حتــدد فيهــا القطاعــات واألولويــات التــي
ميكــن أن يتــم فيهــا التقشــف أو الترشــيد يف اإلنفــاق ،2ولــم حتــدد اآلليــات التــي تضــع قرارهــا هــذا موضــع التطبيــق العملــي،
ومعاجلــة مــا ميكــن أن ينتــج عــن ذلــك مــن إشــكاليات وحتديــات اقتصاديــة واجتماعيــة .بــل اعتمــدت يف اجتماعاتهــا الاحقــة
قــرارات تكلمــت عــن رغبــة يف التقشــف يف مجــال اســتخدام املركبــات احلكوميــة ومخصصــات الهواتــف النقالــة ومخصصــات
احملروقــات والتعيينــات أو اإلحداثيــات اجلديــدة وإعــادة النظــر يف رواتــب ومزايــا رؤســاء املؤسســات العامــة غيــر الوزاريــة
التــي هــي خــارج نطــاق قانــون اخلدمــة املدنيــة ،وذلــك دون اعتمــاد مرجعيــة توجيهيــة أو خطــة ممنهجــة معتمــدة ودون حتليــل
ٍ
ـإن تنفيــذ هــذه التوصيــات قــد يــؤدي إلــى بعــض التخفيــض يف حجــم اإلنفــاق اجلــاري العــام،
كاف لتداعياتهــا .وبالتأكيــد فـ ّ
ً
لك ّنــه لــن يكــون كافي ـا لتحقيــق الهــدف املركــزي املتمثــل يف حتقيــق تــوازن نســبي ٍ
كاف يف املوازنــة اجلاريــة للســلطة للوصــول
إلــى مســتوى مقبــول مــن االســتدامة املاليــة .وهــذا الهــدف لــن يتحقــق إ ّلا يف إطــار خطــة شــمولية مدروســة ميكــن تتبــع نتائــج
تطبيقهــا وقيــاس تداعياتهــا مــن ســنة ألخــرى.
أن احلكومــة أعلنــت أكثــر مــن مــرة نيتهــا اتبــاع سياســة وإجــراءات التقشــف ملواجهــة األزمــة املاليــة .ويف
يجــدر التنويــه إلــى ّ
ك ّل مــرة كانــت فيهــا احلكومــة تستشــعر خطــر تفاقــم األزمــة املاليــة بســبب حجــز إســرائيل ألمــوال املقاصــة أو بســبب تراجــع
منســوب املســاعدات اخلارجيــة ،كانــت تســارع إلــى اإلعــان عــن نيتهــا التقشــف يف اإلنفــاق أو حتســن اجلبايــة الضريبيــة.
لكـ ّـن هــذه احملــاوالت أو اجلهــود لــم تُثمــر نتائـ َج فعليــة باجتــاه تخفيــض عجــز املوازنــة بشــكل مســتدام ألســباب متعــددة مثــل
الفشــل يف تخفيــض اإلنفــاق بشــكل جوهــري لضعــف إرادة االلتــزام مــن قبــل كبــار املســؤولن يف مراكــز املســؤولية أو لضعــف
تأثيــر وزن هــذه النفقــات يف هيــكل النفقــات اجلاريــة.
ـد الفريــق األهلــي تقريــر ًا حــول ســبل ومجــاالت ترشــيد اإلنفــاق ،3اشــتمل التقريــر
يف ذلــك الوقــت (قبــل خمــس ســنوات) أعـ ّ
ً
وشــاما جملــاالت اإلنفــاق التــي ميكــن إخضاعهــا إلجــراءات وسياســة التقشــف ،وقــدم يف حينــه مجموعــة
تشــخيص ًا دقيقــ ًا
ـدث
مفصلــة ومحــددة مــن التوصيــات .بعــد مــرور خمــس ســنوات علــى إعــداد التقريــر األول بــات مــن املهــم إعــداد تقريــر محـ ّ
يف ذات اجملــال ،بحيــث يرصــد مــرة أخــرى اجملــاالت واآلليــات التــي ميكــن عبرهــا ترشــيد اإلنفــاق احلكومــي ،ويضيــف جانبــ ًا
مهمـ ًا يف ســياق معاجلــة األزمــة املاليــة يتمثــل بتشــخيص السياســات الضريبيــة وتطويرهــا مبــا يضمــن حتســن جانــب اجلبايــة
والتحصيــل الضريبــي حتديــداً .ومــن ثــم يقــدم توصيــات إضافيــة ويعمــل علــى تكييــف التوصيــات الــواردة يف التقريــر الســابق
وإعــادة الـــتأكيد علــى عــدد آخــر مــن التوصيــات الهامــة املكــررة (وغيــر املطبقــة).

يكتســب التقريــر احمل ـ ّدث أهميــة إضافيــة يف ظــل انتشــار جائحــة كورونــا التــي جتلــت تداعياتهــا بشــكل ملحــوظ يف الواقــع
الفلســطيني .وبــات الوضــع الفلســطيني أكثــر تعقيــداً ،فباإلضافــة إلــى مــا تشــهده دول العالــم والــدول العربيــة مــن أزمــة
ـإن االقتصــاد الفلســطيني مرهــق أصـ ً
ا بســبب مــا شــهده عــام  2019مــن أزمــات ماليــة أبرزهــا
اقتصاديــة بســبب كورونــا ،فـ ّ
احتجــاز أمــوال املقاصــة مــن قبــل حكومــة االحتــال ،وحــدوث تراجــع ملمــوس يف الدعــم اخلارجــي .حيــث تشـ ّكل اإليــرادات
احملليــة التــي جتبيهــا احلكومــة الفلســطينية حوالــي  %25فقــط مــن مجمــوع اإليــرادات ،فيمــا تصــل نســبة املنــح والهبــات
اخلارجيــة ســواء كانــت دعم ـاً مــن حكومــات أو مؤسســات دوليــة إلــى حوالــي  %25مــن اإليــرادات .أمــا الـــ  %50املتبقيــة،
فهــي تأتــي مــن إيــرادات املقاصــة التــي جتبيهــا حكومــة االحتــال اإلســرائيلي وحتولهــا لقــاء ضرائــب االســتيراد الفلســطينية
عبــر املوانــئ واملعابــر اإلســرائيلية .وتختلــف هــذه التركيبــة بــن فتــرة وأخــرى بحســب حتويــات املقاصــة واملنــح اخلارجيــة
وقــدرة احلكومــة علــى اجلبايــة احملليــة .وقــد واجهــت احلكومــة الفلســطينية صعوبــة يف فــرض اإلغاقــات ومزيــد مــن التباعــد
االجتماعــي وتوقــف القطاعــات اإلنتاجيــة بســبب محدوديــة قدرتهــا علــى تقــدمي مســاعدات ماليــة للفئــات املتضــررة جــراء
أن توقــف رواتــب القطــاع العــام قــد أ ّثــر علــى مختلــف مناحــي احليــاة االقتصاديــة.
هــذه اإلغاقــات .كمــا ّ
إن تفاقــم األزمــة املاليــة للســلطة الفلســطينية واحلــد مــن قدرتهــا علــى دفــع االلتزامــات اخملتلفــة مــن شــأنه أن يحــدث أضــراراً
ّ
بالغــة باالقتصــاد الفلســطيني وبالتالــي ارتفــاع الضغــوط علــى موازنــة الســلطة.
تغيير يف هيكله أو بقائه على حاله،
املصطلحن يُستخدمان يف هذا التقرير بصورة تبادلية ،إ ّلا أ ّنهما قد يختلفان يف مضمونهما الفني .فالتقشف قد يعني تخفيض حجم اإلنفاق الكلي مع
 2بالرغم من أنّ كا هذيْن
ٍ
ْ
بينما الترشيد قد يعني تغييراً يف هيكل اإلنفاق دون تغيير حجمه أو سقفه الكلي بالضرورة .فاألول يهتم بتخفيض اإلنفاق بغض النظر عن توزيع التخفيض على بنود اإلنفاق اخملتلفة ،بينما يهتم الثاني بحجم
ونوعية التخفيض بحيث تتحقق الكفاءة يف اإلنفاق.
 3الفريق األهلي لدعم شفافية املوازنة العامة سكرتاريا الفريق :االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة (أمان) .تقرير حول «مجاالت الترشيد والتقشف يف اإلنفاق احلكومي».2015 ،
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وقــد متــت إعــادة التأكيــد علــى التقشــف يف اإلنفــاق احلكومــي كأحــد احللــول ملواجهــة األزمــة املاليــة يف االســتراتيجية املاليــة
التــي صاحبــت إصــدار موازنــة عــام  ،2015لكـ ّـن هــذه احملــاوالت أو اجلهــود لــم تُثمــر نتائــج فعليــة باجتــاه تخفيــض عجــز
املوازنــة بشــكل مســتدام ألســباب متعــددة كالفشــل يف تخفيــض اإلنفــاق بشــكل جوهــري لضعــف إرادة االلتــزام مــن قبــل كبــار
املســؤولن يف مراكــز املســؤولية أو لضعــف تأثيــر وزن هــذه النفقــات يف هيــكل النفقــات اجلاريــة.
أي خطــة ناجحــة وناجعــة
فتجــارب الــدول علــى هــذا الصعيــد واألدبيــات املنشــورة ذات الصلــة باملوضــوع تُشــير بوضــوح إلــى ّ
أن ّ
للتقشــف يف اإلنفــاق يجــب أن ُجتيــب علــى عــدد مــن األســئلة الهامــة وهــي:

 ما هي األسس أو االعتبارات التي يجب أن حتكم اخلطوط العامة للتقشف؟أي اجملاالت أو القطاعات يجب أن يكون التقشف مع األخذ باالعتبار األسس املعتمدة؟
 يف ّكل مــن هــذه اجملــاالت أو القطاعــات التــي يجــب أن تخضــع للتقشــف علــى قاعــدة َ
 مــا هــي بنــود اإلنفــاق التفصيليــة يف ٍّاأل ْولــى
ثم َ
األ ْولى؟
 ما هي املعطيات االقتصادية واالجتماعية والسياسية؟سيتحمل أعباء أو كلفة التقشف أفراد ًا وفئات؟
 وأخيراً ،من الذيّ

أن هنــاك قطاعــات كثيــرة ميكــن أن تشــملها عمليــة التقشــف املنشــودة ،كقطــاع اخلدمــة املدنيــة مبــا
ويــرى ائتــاف أمــان ّ
يتضمنــه مــن امتيــازات ماليــة تتمتــع بهــا الفئــات العليــا يف الوظيفــة العامــة إضافــة إلــى موظفــي العقــود واالعتمــادات املاليــة
اخلاصــة والعاملــن خــارج األطــر الرســمية يف التنظيمــات واالحتــادات ومكاتــب الشــخصيات املتنفــذة واحتســاب ســنوات
اخلدمــة التنظيميــة ،إلــى جانــب مظاهــر إســاءة اســتخدام املــوارد املاليــة يف قطاعــات األمــن والطاقــة والشــؤون اخلارجيــة
أن ذلــك يتطلــب دراســة معمقــة لهــذه القطاعــات اســتناداً إلــى عـ ٍ
ـدد مــن األســس لتحديــد
والصحــة والشــؤون االجتماعيــة .إ ّلا ّ
الثغــرات التــي يتــم مــن خالهــا هــدر املــال العــام فيهــا ،ومــن ثــم حتديــد تدخــات إصاحيــة محــددة يف هــذه القطاعــات يتــم
مــن خالهــا إزالــة هــذه الثغــرات وبالتالــي تخفيــض اإلنفــاق العــام بأقــل كلفــة ورفــع كفــاءة توظيــف أو اســتغال املــوارد املاليــة
املتاحــة علــى قلّتهــا.
 1.1ماحظات أولية:

 بلــغ مجمــوع ال َديْــن العــام حتــى نهايــة حزيــران  2021حوالــي  12.1مليــار شــيكل .أمــا صــايف املتأخــرات التراكمــي حتــى نهايــةالعام  2020فبلغ  8.6مليار شيكل.4
ـإن الواقــع
 بــدون إنهــاء االحتــال وفــرض الســيادة الوطنيــة الفلســطينية علــى كامــل األرض واملــوارد واحلــدود واإلنســان فـ ّاالقتصادي واملالي للسلطة سيبقى يف أزمة حادة.
 تتعقد األزمة املالية للسلطة وتصعب معاجلتها بوجود االنقسام. املواطــن الفلســطيني يســاهم بشــكل كبيــر يف تغطيــة اإلنفــاق العــام حيــث تشـ ّكل اإليــرادات الضريبيــة واجلمركيــة املرتفعــةنسبياً حوالي  % 30-25من الناجت احمللي اإلجمالي ولن يتحمل املواطن أعبا ًء ضريبية إضافية حلل األزمة املالية.
 التشاركية أساس جناح خطة الترشيد والتقشف. 1.2املبــدأ واملنطلــق مــن مبــادرة ائتــاف أمــان يف إعــداد هــذا التقريــر الــذي يشــمل منطلقــات إلعــداد خطــة ترشــيد
وتقشــف:

تسعى هذه املبادرة إلى:
 .1تقــدمي املســاندة للحكومــة الفلســطينية مــن خــال تقــدمي توصيــات محــددة لصانــع القــرار بالتدخــات اإلصاحيــة املطلوبــة
للحد من اإلنفاق يف بعض اجملاالت كمساهمة يف إعداد خطة وطنية للترشيد والتقشف من قبل احلكومة الفلسطينية.
 .2مســاعدة صانعــي القــرار باتبــاع تدابيــر تســهم يف تطويــر السياســات الضريبيــة وحتســن اجلبايــة والتحصيــل الضريبــي
كعامل إضايف يف معاجلة األزمة املالية الطاحنة التي تعانيها السلطة الفلسطينية.

 4البيانات الشهرية لوزارة املالية ،املوقع اإللكتروني لوزارة املاليةhttp://www.pmof.ps/pmof/documents/accounts/monthly/2021/June.2021.Ar.pdf :
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 1.3منهجية إعداد املبادرة:

ترتكز منهجية إعداد هذه املبادرة وتقريرها إلى ٍ
عدد من اإلجراءات واخلطوات نلخصها فيما يلي:
● مراجعــة األدبيــات والدراســات الســابقة ذات الصلــة مبوضــوع اإلدارة املاليــة العامــة يف الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ســواء
مــن حيــث اإلطــار القانونــي والتنظيمــي أو مــن حيــث أدوات الرقابــة علــى الصــرف وذلــك لتحديــد األســس واالعتبــارات التــي
أي خطة ترشيد أو تقشف يف اإلنفاق العام.
يجب أن تستند لها ّ
● جمــع املعلومــات ذات الصلــة خاصــة تلــك املتعلقــة بخطــط اإلصــاح املالــي واإلداري التــي مت إقرارهــا أو اقتراحهــا ســابقاً
من قبل احلكومة أو من قبل مؤسسات معنية بالشأن املالي الفلسطيني مثل ائتاف أمان.
● تشخيص وحتليل أحجام واجتاهات اإلنفاق العام يف اجملاالت املستهدفة من واقع البيانات املالية احلقيقية.
● االتفاق على مجاالت اإلنفاق املستهدفة.
● حتليل وحتديد أبرز االستخاصات أو االستنتاجات التي تشير إلى إمكانية تخفيض النفقات فيها.
● حتليــل الفــرص الكامنــة يف مجــال زيــادة اإليــرادات احملليــة وإيــرادات املقاصــة وإعــادة هيكلــة أوزانهــا النســبية يف اإليــرادات
واملوازنة العامة.
● اقتــراح التوصيــات املتعلقــة مبجــاالت الترشــيد والتقشــف يف اإلنفــاق العــام وآليــات تنفيذهــا ،وتقــدمي مقترحــات تتعلــق بســبل
زيادة اإليرادات واحلد من األزمة املالية.
ً
● مناقشة عامة يشارك فيها اجملتمع املدني واألطراف الرسمية للتوصيات متهيدا لتقدميها إلى احلكومة.
وسيتم التركيز يف حتليل النفقات ألغراض هذا التقرير على مجموعات النفقات الرئيسية التالية:

 )1الرواتــب واألجــور التــي متثــل مــا يقــارب  %50مــن النفقــات اجلاريــة .وســيتم التمييــز بــن رواتــب موظفــي اخلدمــة املدنيــة
ورواتــب منتســبي القطــاع األمنــي نظــراً الختــاف املرجعيــة القانونيــة والتنظيميــة لكليْهمــا ونظــراً أيضـاً الختــاف النظــام
املالي التنفيذي الذي يحكمهما ،ويشكل هذا البند قاسماً مشتركاً بن جميع مراكز املسؤولية يف السلطة.
 )2االمتيــازات واخملصصــات املاليــة املصاحبــة للوظائــف العليــا وكذلــك العقــود اخلاصــة التــي يتــم مبوجبهــا تعيــن موظفــن
عاديــن أو خبــراء ومستشــارين بصــورة مؤقتــة ،وهــذه االمتيــازات والعقــود غالبــاً مــا تتركــز يف قطــاع احلكــم واألمــن
(مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء واألجهزة األمنية ومجلس القضاء ووزارة العدل ووزارة املالية).
 )3اإلعانات النقدية لألسر احملتاجة التي تتم من خال وزارة التنمية االجتماعية وتظهر ضمن النفقات التحويلية.
 )4صــايف اإلقــراض الناجــم عــن اســتيراد الكهربــاء واملــاء مــن قبــل املزوديــن واملوزعــن يف األراضــي الفلســطينية ،الــذي تقــوم
حكومة االحتال بخصمه من مستحقات السلطة املالية يف إطار عملية التقاص املعتمدة بن الطرفن.
 )5التحويات الطبية للمشايف اخلاصة يف الداخل واخلارج ،ويأتي جزءٌ من هذه التحويات يف صايف اإلقراض.
 1.4محاور التقرير:

 .1مق ّدمة :وتشمل أهداف ومنهجية التقرير.
 .2اإلطار العام ،ويشمل سياق األزمة املالية وأسس التقشف.
 .3تشخيص واقع اإلنفاق العام ومجاالته يف القطاعات احلكومية (املشار لها).
 .4السياسات الضريبية وسبل حتسن اجلباية الضريبية.
 .5االستخاصات :اإلشكاليات والفجوات التي تشكل مجاالً لهدر املوارد املالية للحكومة.
 .6التوصيــات :املقترحــات املتعلقــة مبعاجلــة الثغــرات والتحديــات القائمــة واخلطــوط العامــة خلطــة ترشــيد اإلنفــاق احلكومي
وحتسن اجلباية.
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 .2اإلطار العام:

 2.1التقشف يف اإلنفاق وتفعيل جباية اإليرادات واألزمة املالية:
مــن املتفــق عليــه أ ّن األزمــة املاليــة ونقصــد بهــا حتديــداً يف هــذا التقريــر ،العجــز املزمــن الــذي تعانــي منــه موازنــة الســلطة الوطنيــة،
هــي أزمــة هيكليــة تكوينيــة نشــأت مــع أول يــوم إلقامــة الســلطة ،وأل ّنهــا كذلــك فــإ ّن معاجلــة أســبابها ووضــع حلــول لهــا ال ميكــن أن
يكــون بــأدوات فنيــة أو إداريــة فقــط .فالعامــل الرئيســي املســبب لهــا هــو االحتــال اإلســرائيلي نظــرا لســيطرته الكاملــة علــى املعابــر
واحلــدود واســتئثاره باملــوارد الطبيعيــة مبــا فيهــا األراضــي الواقعــة يف املنطقــة املســماة (ج) وامليــاه والطاقــة بأنواعهــا باإلضافــة إلــى
حتكمــه شــبه الكامــل بأكثــر مــن ثلثــي املــوارد املاليــة للســلطة املتمثلــة يف ضريبــة القيمــة املضافــة واجلمــارك .وعلينــا أن نــدرك هــذا
الســبب جيــداً ونقــف عنــده طويـ ً
ألن كافــة احللــول واملقترحــات التــي مــن املمكــن اتّ باعهــا ومنهــا الترشــيد أو التقشــف يف اإلنفــاق العــام
اّ ،
علــى أهميتــه املاليــة واألخاقيــة ستســهم بــا شــك يف التخفيــف مــن حــدة األزمة املاليــة ولكنّ هــا بالتأكيد لــن تعاجلهــا أو حتلهــا بالكامل.

كمــا أ ّن التقشــف يف اإلنفــاق يجــب أن تصاحبــه إجــراءات أخــرى بعضهــا قصيــر املــدى وبعضهــا ذو طابــع اســتراتيجي طويــل املــدى.
فإعــادة هيكلــة اإليــرادات الضريبيــة مبــا فيهــا حتســن اجلبايــة مــن خــال التوســع األفقــي واحلــد مــن التهـ ّرب والتسـ ّرب الضريبــي
وحتســن العدالــة يف حتمــل العــبء الضريبــي بــن املكلّفــن ميثــل اجلنــاح املــوازي باألهميــة للتقشــف يف تخفيــض العجــز يف املوازنــة.
أمــا علــى املــدى الطويــل ،فإ ّنــه مــن الضــروري بنــاء وتنفيــذ اســتراتيجية وطنيــة إلعــادة هيكلــة االقتصــاد الفلســطيني باجتــاه إعــادة
ـي الصناعــة والزراعــة علــى حســاب التجــارة واخلدمــات ،أل ّن مــن شــأن ذلــك أن يخلــق فــرص عمــل ويخفّض معدالت
االعتبــار لقطاعـ ْ
الفقــر ويوســع الطاقــة الضريبيــة احملليــة لاقتصــاد الوطنــي ،وبالتالــي تخفيــض عجــز املوازنة ،وتخفيض مســاهمة إيــرادات املقاصة
يف اإليــرادات اإلجماليــة (التــي تشـ ّكل حاليـاً حوالــي  ،)%70مــا يقلــل مــن ارتهــان ماليــة الســلطة للقــرار اإلســرائيلي.
إ ّن سياســة اإلنفــاق العشــوائية وغيــر املســتندة لسياســة وضوابــط شــفافة التــي مت اتباعهــا منــذ نشــوء الســلطة مســؤولة عــن زيــادة
حــدة األزمــة وتفاقمهــا مــن حــن آلخــر .وميكــن تلخيــص أبــرز مامــح نتائــج سياســة اإلنفــاق التــي مت انتهاجهــا علــى النحــو التالــي:
● اســتمر اإلنفــاق اجلــاري باالزديــاد يف معظــم الســنوات املاضيــة وبوتيــرة أســرع مــن اإليــرادات إلــى أن اقتــرب مــن  5مليــارات دوالر
يف موازنــة العــام  .2021فهــدف ترشــيد النفقــات اجلاريــة وإعــادة هيكلتهــا لــم ينجــح بغــض النظــر عــن محــاوالت التقشــف التي كانت
احلكومــة تتبناهــا مــن فتــرة ألخــرى .فمثـ ً
ا ارتفــع اإلنفــاق اجلــاري مــن  2.9مليــار دوالر عــام  2010إلــى حوالــي  4.6مليــار دوالر يف
عــام  .2020ومعظــم هــذه الزيــادة كانــت يف بنــد الرواتــب واألجــور وبنــد النفقــات التشــغيلية األخــرى غيــر الرواتــب وحتديــداً النفقات
التحويليــة .باملقابــل فــإ ّن بنــد صــايف اإلقــراض بقــي متذبذبـاً يف حــدود ضيقــة منــذ عــام  2010بعدمــا انخفــض مــن أعلــى مســتوى لــه
يف عــام  550( 2007مليــون دوالر) إلــى حوالــي  250مليــون دوالر ،ثــم عــاد إلــى االرتفــاع الكبيــر يف األعــوام اخلمســة األخيــرة ليبلــغ
نحــو مليــار شــيكل ســنوياً .أ ّمــا النفقــات التطويريــة الفعليــة فشــهدت تراجعـاً مــن ســنة ألخــرى بعكــس املنطــق االقتصادي.
أي تغ ّيــر يذكــر علــى هيــكل النفقــات العامــة ،حيــث بقيــت هــذه النفقــات جاريــة يف معظمهــا (تراوحــت بــن % 95-88
● لــم يطــرأ ّ
ّ
مــن إجمالــي اإلنفــاق) وجامــدة يف توزيعهــا (غيــر مرنــة) ،ويبــدو أنهــا مــا زالــت تقــوم علــى أســاس البنــود بالرغــم مــن قــرار اعتمــاد
موازنــة البرامــج واألداء.
● لــم يختلــف التوزيــع القطاعــي لهــذه النفقــات كثيــراً عبــر الســنوات .فمــا زالــت حصــة القطــاع االقتصــادي مث ـ ً
ا مــن النفقــات
اجلاريــة تتــراوح بــن ( % 5-3ويف معظمهــا نفقــات جاريــة وليســت تنمويــة) ،بينمــا يحظــى القطــاع الزراعــي بأقــل مــن  %1فقــط
منهــا ،مقارنــة بقطــاع احلكــم وخصوصـاً القطــاع األمنــي الــذي يســتحوذ علــى ( )%21والقطــاع االجتماعــي بنســبة (.)%43
● اســتمر اإلنفــاق علــى فاتــورة الرواتــب باالرتفــاع مــن ســنة ألخــرى يف الســنوات الســبع األخيــرة بالرغــم مــن اتّباع قاعــدة الصفر يف
صــايف التعيينــات ،بحيــث ارتفــع هــذا اإلنفــاق مــن حوالــي  1.4مليــار دوالر يف عــام  2005إلــى مــا يقــارب  2مليــار دوالر يف عام ،2014
وتــراوح مــا بــن  2.2-1.7مليــار دوالر يف الفتــرة  ،2021-2015مــع األخــذ بعــن االعتبــار أ ّن فاتــورة الرواتــب قــد ارتفعــت قيمتهــا
باألرقــام الفعليــة إ ّلا أ ّن نســبتها يف الســنوات الســبع األخيــرة أصبحــت أقـ ّل مــن ( %50نحــو  )%46.4مــن إجمالــي اإلنفــاق اجلــاري.
● اتبــاع الســلطة الوطنيــة لسياســة توســعية يف اإلنفــاق التشــغيلي مثــل اإليجــارات ونفقــات الســفر واالمتيــازات الوظيفيــة بشــكل
ال يتناســب مــع اإلمكانيــات واملــوارد املتاحــة مــا ســاهم يف تفاقــم العجــز عامـاً بعــد آخــر .فســادت طيلــة الفتــرة املاضيــة توجهــات
حكوميــة نحــو اإلنفــاق إلــى حــد التبذيــر والهــدر للمــال العــام .وميكــن وصــف هــذا الســلوك «باستســهال اإلنفــاق أو اإلفــراط فيــه»،
وقــد وصــل حجــم هــذا اإلنفــاق يف موازنــة عــام  2015إلــى حوالــي  1.5مليــار دوالر أي بنســبة  %48مــن اإلنفــاق اجلــاري ،ليرتفــع
إلــى نحــو  2مليــار دوالر يف العــام  2020أي بنســبة  %43.3مــن اإلنفــاق اجلــاري.
● تقلّصــت املوازنــة التطويريــة بشــكل كبيــر يف الســنوات األخيــرة ( % 8-6مــن املوازنــة العامــة) ،كمــا أ ّنهــا تبــدو منفصلــة عــن
املوازنــة اجلاريــة ومتـ ّول بالكامــل عــن طريــق املســاعدات الدوليــة التــي قــد ال تنســجم يف أولوياتهــا وتوجهاتهــا مــع الرؤيــة واملصلحــة
الوطنيــة .مــع العلــم أ ّن نســبة الصــرف الفعلــي لهــذه املوازنــة بقيــت تتــراوح بــن  % 70-60العتمــاد متويــل هــذه النفقــات بشــكل
كامــل علــى املســاعدات الدوليــة.
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ـإن تخفيــض النفقــات اجلاريــة كان يجــب أن يتــم منــذ ســنوات وبشــكل خــاص بعــد حــدوث االنقســام وحرمــان اخلزينة
بنظرنــا ،فـ ّ
أن الســلطة مقبلــة علــى أزمــة خانقــة تســتدعي معاجلتهــا عبــر سلســلة إجــراءات
مــن إيــرادات قطــاع غــزة .فــكان واضحـ ًا للجميــع ّ
تقشــفية صارمــة وجــادة ،ولكـ ّـن هــذا لــم يتــم بــل مارســت احلكومــة سياســة إنفــاق توســعية غيــر آخــذة باالعتبــار املســتجدات
التــي حصلــت منــذ االنقســام وعــدم انتظــام املســاعدات واملنــح مــا اضطرهــا إلــى اللجــوء لاقتــراض الداخلــي واخلارجــي الــذي
ســاهم بــدوره يف زيــادة حــدة املشــكلة.

وقــد صاحــب هــذا الســلوك اإلنفاقــي التوســعي غيــر احملســوب زيــادة يف اإليــرادات العامــة ولكــن ليــس بالقــدر الــكايف خلفــض
العجــز يف املوازنــة اجلاريــة بشــكل ملمــوس .إذ زاد صــايف اإليــرادات الضريبيــة مــن حوالــي  1.8مليــار دوالر يف العــام 2008
إلــى  2.8مليــار دوالر يف عــام  ،2014فيمــا بلــغ نحــو  2.9مليــار دوالر يف األعــوام األربعــة األخيــرة ،ونحــو  1.9مليــار دوالر
حتــى نهايــة حزيــران  ،2021وال تغطــي هــذه اإليــرادات إ ّلا حوالــي  %70مــن إجمالــي النفقــات اجلاريــة .وتعكــس الزيــادة يف
توســعاً يف الطاقــة الضريبيــة لاقتصــاد الفلســطيني بســبب حالــة النمــو التــي
حتســناً يف اجلبايــة أو ّ
اإليــرادات الضريبيــة إ ّمــا ّ
ســادت يف الســنوات األخيــرة.
تـ ّ
أن
ـدل اإليــرادات الضريبيــة واجلمركيــة املرتفعــة نســبي ًا التــي تشــكل حوالــي  %30- %25مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي علــى ّ
اجملتمــع الفلســطيني يســاهم بشــكل متزايــد يف تغطيــة اإلنفــاق العــام .فاالقتصــاد الفلســطيني ليــس ريعيـ ًا ّ
وإنــا يعتمــد علــى
جهــد األفــراد واملؤسســات يف إنتــاج الســلع واخلدمــات يف ظــل ظــروف سياســية وأمنيــة صعبــة ويف ظــل مــوارد طبيعيــة محــدودة
ـإن كــون املواطــن
جــداً .ويتحمــل اجملتمــع الفلســطيني عبئ ـ ًا ضريبي ـ ًا عالي ـ ًا نســبي ًا مرتبط ـ ًا بالدخــول واالســتهاك .وعليــه فـ ّ
الفلســطيني مصــدر ًا مهم ـ ًا ورمبــا األهــم للمــوارد املاليــة املتاحــة لإلنفــاق احلكومــي ،يعــزز مــن حقــوق اجملتمــع الفلســطيني يف
مســاءلة احلكومــة عــن السياســات العامــة واملشــاركة فيهــا ،ويوجــب علــى احلكومــة أن تكــون أكثــر شــفافية يف صياغــة وتنفيــذ
هــذه السياســات.
فاحلكــم الرشــيد وخصوص ـ ًا يف مجــال إدارة املــال العــام يســتند مــن حيــث املبــدأ علــى حــق دافعــي الضرائــب يف مراقبــة اإلنفــاق
العــام والتأكــد مــن ســامته يف إطــار القانــون ،وعلــى حقهــم يف مســاءلة احلكومــة عــن ّأيــة مظاهــر لهــدر املــال العــام وإنفاقــه خــارج
أولويــات اجملتمــع.

أن جــزءاً مــن التحســن الــذي حصــل علــى اجلبايــة الضريبيــة ناجــم عــن تنفيــذ بعــض اإلجــراءات الــواردة يف
وبالرغــم مــن ّ
ّ
أن السياســة الضريبيــة مــا زالــت تعانــي مــن بعــض أوجــه القصــور
اســتراتيجية منظومــة اإليــرادات للســنوات  ،2016-2014إلا ّ
لعـ ّل أه ّمهــا:
ـرض حيــث بقيــت هنــاك قطاعــات وشــرائح واســعة دون ملفــات
● الفشــل يف توســيع القاعــدة أو الوعــاء الضريبــي بشــكل مـ ٍ
ضريبية حتى تاريخه.
● الفشــل يف احلــد مــن ظاهرتـ ْـي التهـ ّـرب والتسـ ّـرب الضريبــي التــي تشــير تقديــرات وزارة املاليــة إلــى أ ّنهــا مــا زالــت تتــراوح بــن
 600-500مليون دوالر سنوياً.
ـال مــن العجــز يف املوازنــة ،حيــث بقــي يتــراوح بــن  1.3و 1.6مليــار دوالر ســنوياً .وقــد
هــذه املعطيــات أبقــت علــى مســتوى عـ ٍ
اعتمــدت الســلطة يف تغطيــة هــذا العجــز علــى املســاعدات الدوليــة والتــي م ّولــت باملتوســط  %83منــه يف الســنوات األخيــرة،
والباقــي مت متويلــه مــن خــال االقتــراض املصــريف أو مــن خــال املتأخــرات للقطــاع اخلــاص ،أو مــن خــال عــدم تنفيــذ
مجــاالت متنوعــة يف اجلوانــب التشــغيلية أو التطويريــة ،األمــر الــذي أدى إلــى تراجــع مســتوى اخلدمــات العامــة األساســية.
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خاصة:
إن التقشــف يف اإلنفــاق العــام هــو أحــد اخليــارات التــي يجــب فحصهــا وتطبيقهــا ملواجهــة األزمــة املاليــة
ّ
للســلطة واملرشــحة للتفاقــم يف قــادم األيــام العتبــارات سياســية وأمنيــة واقتصاديــة كثيــرة .ويجــب أ ّلا يكــون
التقشــف هــو اخليــار الوحيــد أل ّنــه لــن يكــون كافيـاً .فالتقشــف ليــس ضــرورة ماليــة فحســب ّ
وإنــا هــو ضــرورة
أخاقيــة وسياســية لســلطة غيــر مكتملــة الســيادة ولشــعب مــا زال يجاهــد للتحــرر مــن االحتــال العســكري.
فالترشــيد أو التقشــف يف اإلنفــاق يف احلالــة الفلســطينية يكتســب أهميــة سياســية عاليــة نظــراً أل ّنــه يســهم
يف التقليــل مــن الهشاشــة املاليــة للســلطة ومينحهــا مناعــة أو حتصينـاً يف مواجهــة الضغــوط السياســية التــي
أن التقشــف بحــد ذاتــه قــد ينطــوي علــى
متارســها إســرائيل عليهــا مــن البوابــة االقتصاديــة .هــذا ناهيــك عــن ّ
آثــار اقتصاديــة واجتماعيــة ســلبية قــد تفــوق الوفــورات املاليــة املتحققــة منــه ،ويعتمــد حجــم وطبيعــة هــذه
اآلثــار علــى أوجــه التقشــف.
أي خطــة تقشــف يجــب أن تُبنــى على أســس واعتبــارات تراعي الظروف االقتصاديــة واالجتماعية
ولهــذا فـ ّ
ـإن ّ
الســائدة يف البلــد .فمعــدالت الفقــر والبطالــة والقــوة الشــرائية للدخــول وحالــة النمــو يف االقتصــاد وحالــة
الامســاواة يف اجملتمــع تشــكل مؤشــرات استرشــادية الجتاهــات وأولويــات التقشــف يف اإلنفــاق احلكومــي.
ـإن ائتــاف
واســتناداً إلــى هــذا الفهــم يجــب وضــع أســس حتظــى بإجمــاع وطنــي ألي خطــة تقشــف ،وعليــه فـ ّ
أمــان يقتــرح األســس التاليــة للحكومــة:
 2.2أسس التقشف الرشيد:
إن خطــة التقشــف يف اإلنفــاق العــام يجــب أن تكــون عادلــة ومتوازنــة مــا يتطلّــب حتليـ ً
ا فنيـاً وتفصيليـاً جلميــع بنــود اإلنفــاق
ّ
لتحديــد أيــن وكيــف يجــب أن يتــم التقشــف .فاملطلــوب هــو إعــداد خطــة تقشــف ناجعــة حتقــق وفــورات ماليــة أكبــر مــن األعبــاء
أي خطــة تقشــف يجــب أن تســتند إلــى املعاييــر واألســس التاليــة حتــى تكــون
االقتصاديــة واالجتماعيــة احملتملــة .وبرأينــا فـ ّ
ـإن ّ
ناجعــة ومجديــة وحتقــق األهــداف املنشــودة منهــا:
 -1مراعاة العدالة االقتصادية واالجتماعية يف توزيع أعباء التقشف.
 -2احملافظة على احلقوق املكتسبة واملشروعة للموظفن.
 -3اإلبقاء على فرص النمو االقتصادي وتنافسية القطاع اخلاص.
املس بجودة اخلدمات األساسية املقدمة للجمهور مثل التعليم والرعاية الصحية واالجتماعية.
 -4عدم ّ
 -5مراعاة الظروف االقتصادية واالجتماعية للمواطنن وخصوصاً ما يتصل منها مبعدالت البطالة والفقر.
 -6ضرورة مساهمة القطاع اخلاص يف حتمل بعض األعباء (صندوق املسؤولية اجملتمعية).
ويف بناء خطة الترشيد والتقشف يجب اتباع اخلطوات التالية:

 .1إقــرار التوجهــات العامــة مــن قبــل مجلــس الــوزراء باالســتئناس باألفــكار الــواردة من قبل مؤسســات اجملتمع املدني ،وتشــكيل
جلنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء إلقرار أسس ومحددات الترشيد والتقشف املنشود.
ِ
ومحددات التقشف وذلك استناداً إلى توجهات مق ّرة من مجلس الوزراء.
بأسس
 .2قيام وزارة املالية بصياغة مقترح
ِ
 .3إتاحــة اجملــال ملشــاركة واســعة مــن جميــع مراكــز املســؤولية وذلــك مــن خــال فــرق املوازنــة املعتمــدة لنقــاش املقترحــات
للمساعدة يف بلورة أولويات الترشيد والتقشف يف مخصصات إنفاق هذه املراكز.
 .4إعداد مشروع خطة الترشيد والتقشف من قبل اللجنة الوزارية بنا ًء على التغذية الراجعة من مراكز املسؤولية.
 .5توفير فرصة للمؤسسات السياسية وملؤسسات اجملتمع املدني إلبداء الرأي يف مشروع اخلطة.
 .6اعتمــاد اخلطــة بصيغتهــا النهائيــة واجلــدول الزمنــي للتنفيــذ وآليــة متابعــة تنفيذهــا مــن قبــل احلكومــة ،ورفعهــا للمجلــس
التشريعي والرئيس للمصادقة عليها ومن ثم الشروع بتنفيذها يف إطار املوازنات العامة وفق اجلدول الزمني املق ّر.

13

تقرير محدث حول األزمة المالية للسلطة« :الواقع والخيارات الصعبة للحد منها»

 .3تشخيص وحتليل أوجه اإلنفاق العام:
يغطــي هــذا اجلــزء مــن التقريــر مجــاالت اإلنفــاق اخلمســة الرئيســية التــي مت حتديدهــا ســابقاً وهــي :الرواتــب ،واالمتيــازات
املصاحبــة للوظائــف العامــة والعقــود اخلاصــة ،واإلعانــات االجتماعيــة ،وصــايف اإلقــراض ،والتحويــات الطبيــة .وســيتم
وصــف وحتليــل حجــم واجتــاه وطبيعــة اإلنفــاق يف ٍّ
كل مــن هــذه اجملــاالت .والغــرض مــن هــذا الوصــف والتحليــل هــو محاولــة
التعــرف علــى أبــرز الثغــرات واالختــاالت يف أوجــه اإلنفــاق هــذه للمســاعدة يف صياغــة التوصيــات واملقترحــات التــي مــن
شــأنها أن تشــكل املامــح العامــة خلطــة الترشــيد أو التقشــف يف اإلنفــاق العــام.
 3.1الرواتب واألجور :
مــا يــزال هــذا البنــد يســتحوذ علــى النصيــب األكبــر مــن املوازنــة العامــة الفلســطينية؛ إذ شـ ّكل حوالــي  %41.7مــن إجمالــي
النفقــات اجلاريــة وصــايف اإلقــراض للعــام  ،2020وشـ ّكل حوالــي  %45مــن إجمالــي النفقــات اجلاريــة .ويتضــح مــدى ضخامــة
تكلفــة الرواتــب واألجــور عنــد مقارنتهــا مــع بعــض الــدول اجملــاورة.
باالســتفادة مــن التقريــر الســابق ،ميكــن إجمــال أهــم الســمات والتغ ّيــرات التــي طالــت بنــد الرواتــب واألجــور بعــد العــام 2014
مبــا يلــي:
 عــدد املوظفــن اإلجمالــي ال يشــمل املوظفــن املتقاعديــن علــى «مــاك» وزارة املاليــة الذيــن يبلــغ عددهــم حوالــي  14ألــفأن فاتورة الرواتب التي تبلغ حوالي  400مليون شيكل سنوياً ال تشمل رواتب هؤالء املتقاعدين.
متقاعد ،كما ّ
 نســبة الزيــادة يف عــدد موظفــي اخلدمــة املدنيــة ويف حجــم الفاتــورة مــن ســنة ألخــرى هــي يف حــدود طبيعيــة ومتقاربــةأن بنــد رواتــب
وثابتــة إلــى حــد كبيــر مــع نســبة الزيــادة يف إجمالــي موظفــي الســلطة ويف إجمالــي رواتبهــم .وهــذا يــدل علــى ّ
املوظفن املدنين لم يطرأ عليه تغ ّي ٌر كبير يستدعي االهتمام.
 بقــي متوســط الراتــب الشــهري ملوظفــي اخلدمــة املدنيــة منخفضـاً ومتقاربـاً إلــى حــد كبيــر مــع املتوســط العــام ،وهــذا يعنــيأن الهامش املتاح لتخفيض رواتب هؤالء املوظفن ض ّي ٌق جداً إن لم يكن معدوماً.
ّ
 جنحــت احلكومــة يف ضبــط عمليــة التعيــن والتزمــت إلــى حــد كبيــر باإلحداثيــات التــي جــاءت يف قانــون املوازنــة العامــةللســنوات األخيــرة .وكانــت معظــم التعيينــات اجلديــدة يف قطاعــات حيويــة مثــل التعليــم والصحــة التــي لــم تخضــع لقاعــدة
وإنــا لقاعــدة احلاجــة الطبيعيــة .فمث ـ ً
التعيــن مقابــل الشــواغر ّ
ا أق ـ ّرت احلكومــة يف جلســتها املنعقــدة يف 2015/9/15
تخفيــض  %15مــن العقــود الوظيفيــة اخملصصــة للدوائــر احلكوميــة لعــام  2015التــي لــم يتــم إشــغالها حتــى تاريخــه،
وتخصيصها لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ،وقد استثنت وزارةَ الصحة من هذا القرار.
حتســنت إجــراءات التعيــن والترقيــة يف مراكــز املســؤولية اخملتلفــة بشــكل كبيــر يف الســنوات األخيــرة وأصبحــت أكثــر
ّ
انســجاماً مــع متطلبــات قانــون اخلدمــة املدنيــة الســيما املــواد  29-14التــي تنــص يف مجملهــا علــى ضــرورة اإلعــان عــن
الوظائــف يف الصحــف اليوميــة وعقــد مســابقات ومقابــات مــن قبــل جلــان متخصصــة بحضــور ممثـ ٍـل عــن الديــوان الختيــار
أن الترقيــات داخــل الفئــة
املوظفــن مــن بــن املتقدمــن .ويتــم اختيــار املوظفــن علــى أسـ ٍـس مــن الكفــاءة واجلــدارة .كمــا ّ
الوظيفية أو من فئة ألخرى أصبحت أكث َر انضباطاً ومتوافقة مع متطلبات القانون.5
إن احلصــة النســبية األكبــر لعــدد املوظفــن ورواتبهــم هــي مــن نصيــب قطــاع اخلدمــات االجتماعيــة األساســية وحتديــداً يف
 ّوزارات التعليــم والصحــة والتنميــة االجتماعيــة ،حيــث بلغــت حوالــي  %37مــن عــدد املوظفــن و %78مــن فاتــورة الرواتــب.
وهــذا يعكــس األهميــة النســبية الكبيــرة لهــذه القطاعــات يف اإلنفــاق العــام ويجعــل مــن إمكانيــة إجــراء تخفيــض ذي معنــى
وقيمة مالية يف فاتورة الرواتب صعبة وغير واقعية.
 الســؤال املتكــرر حــول إمكانيــة تخفيــض عــدد العاملــن مــن خــال إحالــة بعضهــم إلــى التقاعــد املبكــر أو االســتغناءيواجــه دائم ـاً بجملــة مــن احملاذيــر والتحديــات تتمثــل بقــدرة الســلطة وصنــدوق التقاعــد علــى حت ّمــل
عــن بعضهــم اآلخــرَ ،
متويــل الرواتــب التقاعديــة للمتقاعديــن اجلــدد .إضافــة إلــى الظــروف املعيشــية وخصوصـاً ارتفــاع معــدالت البطالــة والفقــر،
والعدالة يف توزيع أعباء التقشف ،وظروف بناء مؤسسات السلطة.
 هــل مــن املمكــن إعــادة النظــر يف س ـلّم رواتــب املوظفــن باجتــاه تخفيضهــا أو تخفيــض رواتــب املوظفــن يف الفئــات العليــافقــط مــن خــال تعديــل قانــون اخلدمــة املدنيــة؟ واإلجابــة علــى هــذا التســاؤل يجــب أن تراعــي مبــدأ احلقــوق املكتســبة
للموظفن والقوة الشرائية لدخول املوظفن عند مستوياتها احلالية.

 5مقابلة سابقة مع السيد موسى أبو زيد ،رئيس الديوان والسيد فتحي خضر ،مدير اإلدارة العامة للرقابة اإلدارية اخلارجية.

14

تقرير محدث حول األزمة المالية للسلطة« :الواقع والخيارات الصعبة للحد منها»

 هــل املتــاح فعـ ًا هــو إعــادة توزيــع املوظفــن ،أو تدويرهــم ،علــى الهيــكل املؤسســي القائــم للســلطة أو املعــاد
بنــاؤه مــن خــال عمليــة دمــج مدروســة ملراكــز املســؤولية املتشــابهة أو املتكاملــة يف الوظائــف ،بحيــث ترفــع
مــن إنتاجيتهــم مــن خــال حتســن مســتوى الرضــا الوظيفــي لديهــم ،وتعيــد توزيــع مخصصــات القطاعــات
مــن املوازنــة حســب األوزان الوظيفيــة اجلديــدة دون أن يتــرك ذلــك تأثيــراً علــى حجــم اإلنفــاق ،وعندهــا يكــون
ذلــك أقــرب ملفهــوم ترشــيد اإلنفــاق منــه للتقشــف؟ واإلجابــة علــى هــذا الســؤال يجــب أن تراعــي أساســاً
نطــاق وجــودة اخلدمــات املقدمــة للجمهــور ،وعلــى أســاس مواءمــة خبــرات ومؤهــات املوظفــن مــع الوظائــف
اجلديــدة.
 هنــاك عــدد ال بــأس بــه مــن املوظفــن قــد نختلــف علــى تقديــره ممــن يتقاضــون رواتــب وهــم خــارجالتشــكيات اإلداريــة الرســمية أو املعتمــدة أو التــي تتطلبهــا احلاجــة الفعليــة .فهنــاك عــدم تناســب بــن عــدد
املوظفــن املعتمديــن رســمياً وحجــم فاتــورة الرواتــب يف العديــد مــن مؤسســات الســلطة ،وخصوصـاً يف قطــاع
ـن االجتماعــي واالقتصــادي فيبــدو أ ّنهمــا خاليــان إلــى حــد كبيــر مــن هــذه الظاهــرة.
احلكــم .أمــا القطاعـ ْ
وميكــن إرجــاع ذلــك إلــى عامــل التداخــل بــن املســتوى السياســي واإلداري يف قطــاع احلكــم بينمــا يغيــب هــذا
ـإن بنــد الرواتــب واألجــور يف بعــض مؤسســات احلكــم قــد
التداخــل يف املؤسســات اخلدميــة الصرفــة .وعليــه فـ ّ
يكــون أحــد مجــاالت التقشــف يف اإلنفــاق مــن خــال تســوية أوضــاع هــؤالء املوظفــن إ ّمــا بإحالتهــم للتقاعــد
املبكــر أو بإنهــاء خدماتهــم ،ولكــن بعــد أن يتــم إجــراء مزيــد مــن التدقيــق والفحــص مللفــات املوظفــن للوقــوف
علــى ظــروف وموجبــات تعيينهــم واملهــام التــي يتولــون تنفيذهــا.
املرجــح أن يكــون هنــاك عــد ٌد مهـ ٌم نســبياً مــن املوظفــن يف اخلدمــة املدنيــة ممــن ميارســون االزدواجيــة
 مــنّ
يف العمــل بشــكل مخالــف للقانــون ،وقــد يتقاطــع هــذا العــدد مــع عــدد املوظفــن الذيــن هــم خــارج التشــكيات
الرســمية .ومــن هنــا فإ ّنــه قــد يكــون مــن املفيــد أن تتــم متابعــة هــذه احلــاالت بشــكل شــامل وتفصيلــي مــن قبــل
الديــوان ومراكــز املســؤولية املعنيــة لرصــد هــذه الظاهــرة بدقــة أكبــر ومــن ثــم تســوية أوضاعهــم الوظيفيــة
ـإن خيــارات أخــرى مــن قبيــل إنهــاء خدماتهــم أو إحالتهــم للتقاعــد
وفــق مقتضيــات القانــون ،وإذا تعــذر ذلــك فـ ّ
املبكــر بشــروط متوافــق عليهــا يجــب أن تبقــى قائمــة.
إن خيــار تخفيــض عــدد موظفــي الســلطة الدائمــن يف اخلدمــة املدنيــة مــن خــال إنهــاء خدماتهــم بــدون
 ّحقــوق التقاعــد ،حتــى أولئــك الذيــن هــم خــارج التشــكيات اإلداريــة ،ال يبــدو خيــاراً واقعي ـاً يف ظــل ارتفــاع
معــدالت البطالــة يف األراضــي الفلســطينية وتــردي األوضــاع املعيشــية ومحدوديــة الطاقــة االســتيعابية
لاقتصــاد الفلســطيني حالي ـاً ،ويف ظــل عــدم توفــر مســوغ قانونــي مقنــع إلجــراء كهــذا والســيما أ ّنــه مضــى
املرجــح أن يواجــه
علــى عملهــم يف مواقعهــم ســنوات طويلــة وبالتالــي أصبحــت لديهــم حقــوق مكتســبة ،فمــن
ّ
هــذا اخليــار مقاومــة شــعبية وسياســية كبيــرة .فالتوفيــرات املاليــة التــي قــد تنجــم عــن هــذا اخليــار قــد ال
ـإن اخليــار الواقعــي لتخفيــض عــدد
تكــون مكافئــة لتكاليفــه السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة .وبالتالــي فـ ّ
أن
املوظفــن لتنقيــة فاتــورة الرواتــب يتمثــل يف إحالتهــم إلــى التقاعــد بشــروط مرضيــة وعادلــة وخصوص ـاً ّ
معظــم هــؤالء املوظفــن قــد يكونــون مــن الطبقــة السياســية وليــس املهنيــة ممــن مضــى علــى خدمتهــم ســنوات
أن معظــم هــؤالء املوظفــن
طويلــة قــد تكــون اقتربــت مــن الفتــرة الزمنيــة املطلوبــة قانوني ـاً لتقاعدهــم .كمــا ّ
لديهــم خيــارات عمــل أخــرى وميكنهــم تكييــف أوضاعهــم االقتصاديــة بســهولة أكبــر مــن باقــي املوظفــن.
إن خيــار تخفيــض الرواتــب ملوظفــي اخلدمــة املدنيــة غيــر واقعــي وال ميكــن الدفــاع عنــه يف ظــل تدنــي هــذه
 ًّ
الرواتــب أصـا مقارنــة بتكاليــف املعيشــة.
 إعــادة توزيــع موظفــي اخلدمــة املدنيــة علــى مراكــز املســؤولية اخملتلفــة ،بحيــث يتــم نقــل موظفــن مــن مركــزآلخــر علــى أســاس االحتيــاج واملؤهــات العلميــة والعمليــة .وهــذا اإلجــراء مــن شــأنه أن يرفــع مــن إنتاجيــة
املقدمــة مــن مؤسســات الســلطة
املوظفــن ومــن مســتوى الرضــا الوظيفــي ويحســن مــن جــودة اخلدمــات
ّ
للجمهــور .ورمبــا مــن املفيــد أيضــاً أن يتــم هــذا اإلجــراء يف إطــار عمليــة أشــمل تتمثــل يف إعــادة الهيكلــة
اإلداريــة ملؤسســات الســلطة علــى مســتوى املؤسســة نفســها وعلــى مســتوى البنــاء الكلــي .ويتطلــب ذلــك دمــج
وتوحيــد ورمبــا إلغــاء مراكــز مســؤولية ودوائــر مركزيــة وأخــرى مناطقيــة يف نفــس مركــز املســؤولية بعضهــا
مــع بعــض.
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إن خيــار تخفيــض عــدد موظفــي الســلطة الدائمــن يف اخلدمــة املدنيــة مبــن فيهــم مــن هــم خــارج التشــكيات اإلداريــة
 ّمــن خــال إنهــاء خدماتهــم بــدون حقــوق التقاعــد وعــدم تو ّفــر مســوغ قانونــي ويف ظــل ارتفــاع البطالــة ومحدوديــة الطاقــة
ـإن اخليــار الواقعــي لتخفيــض عــدد املوظفــن لتنقيــة
االســتيعابية لاقتصــاد الفلســطيني ال يبــدو خيــاراً واقعي ـاً .وبالتالــي فـ ّ
فاتــورة الرواتــب يتمثــل يف تكليــف جلنــة فنيــة يشــارك فيهــا ديــوان املوظفــن ووزارة املاليــة وأطــراف مهنيــة محايــدة يتــم
ٍ
تســوية
واقتــراح
اختيارهــا مــن قبــل رئيــس الــوزراء لتدقيــق وفحــص ملفــات املوظفــن الفائضــن عــن احلاجــة احلقيقيــة
ِ
ألوضاعهــم وفــق القانــون واملبــادئ التوجيهيــة تبع ـاً للمبــادئ التاليــة:
أن معظمهــم قــد يكونــون مــن الطبقــة السياســية وليــس املهنيــة
 .1اإلحالــة إلــى التقاعــد بشــروط مرضيــة وعادلــة خصوصـاً ّ
ومضى على خدمتهم سنوات طويلة قد تكون اقتربت من الفترة الزمنية املطلوبة قانونياً لتقاعدهم.
 .2إعــادة توزيــع بعــض املوظفــن :بحيــث يتــم نقــل موظفــن مــن مركــز آلخــر علــى أســاس االحتيــاج واملؤهــات العلميــة
والعمليــة .وهــذا اإلجــراء مــن شــأنه أن يرفــع مــن إنتاجيــة املوظفــن ومــن مســتوى الرضــا الوظيفــي ويحســن مــن جــودة
اخلدمات املق ّدمة من مؤسسات السلطة للجمهور.
 .3إعــادة الهيكلــة اإلداريــة ملؤسســات الســلطة علــى مســتوى املؤسســة نفســها وعلــى مســتوى البنــاء الكلــي ،مــا يتطلــب دمــج
وتوحيد ورمبا إلغاء مراكز مسؤولية ودوائر مركزية وأخرى مناطقية.
 .4فيمــا يتعلــق بوجــود عــدد مــن املوظفــن يف اخلدمــة املدنيــة ممــن ميارســون االزدواجيــة يف العمــل بشــكل مخالــف للقانــون،
ـإن االقتــراح بــأن تتــم معاجلــة ملفــات هــؤالء املوظفــن مــن قبــل الديــوان ومراكــز املســؤولية لتســوية أوضاعهــم الوظيفيــة
فـ ّ
ـإن خيــارات أخــرى مــن قبيــل إنهــاء خدماتهــم أو إحالتهــم للتقاعــد املبكــر بشــروط
وفــق مقتضيــات القانــون ،وإذا تعــذر ذلــك فـ ّ
متوافق عليها يجب أن تبقى قائمة.
 .5مراجعــة رواتــب املوظفــن :خيــار تخفيــض الرواتــب ملوظفــي اخلدمــة املدنيــة غيــر واقعــي وال ميكــن الدفــاع عنــه يف ظــل
تدنــي هــذه الرواتــب أصـ ً
ا .لذلــك ال بــد مــن مراجعــة رواتــب مســؤولي كبــار العاملــن يف املؤسســات العامــة يف الدولــة (غيــر
الوزاريــة) لتحديــد ســقوف لهــا تتناســب وواقــع الســلطة املالــي ،ومراجعــة جــادة وتفصيليــة لامتيــازات التــي يتمتــع بهــا بعــض
املســؤولن ،واســتبدال سياســة التعيينــات اجلديــدة بسياســة إعــادة التأهيــل والتدويــر للموظفــن الفائضــن .وأخيــراً ال بــد
من وقف شراء السيارات واملقرات أو استئجارها ملدة ثاث سنوات.
أما فيما يتعلق بالرواتب واألجور ملنتسبي األجهزة األمنية ،فيمكن تسجيل املاحظات التالية:
 طــرأت تطــورات ملحوظــة علــى عــدد أفــراد األجهــزة األمنيــة؛ فبينمــا بلــغ حتــى العــام  2004نحــو  57ألــف عســكري ،ارتفــععددهــم بشــكل ملحــوظ الحق ـاً ليبلــغ  82ألف ـاً يف العــام  ،2006ثــم اســتقر عنــد مســتوى  65ألف ـاً موزعــن علــى األجهــزة
األمنيــة اخملتلفــة يف األعــوام الاحقــة وحتــى وقتنــا هــذا .ويشــكل هــؤالء نحــو  %43مــن إجمالــي املوظفــن العموميــن يف
الســلطة الفلســطينية .وليــس مــن مهــام هــذا التقريــر مراجعــة مــدى وأســباب هــذه الزيــادات التــي ال تعكــس احتياجـاً أمنيـاً.
ولقــد شــكلت نفقــات األمــن حتــى نهايــة العــام  2020مــا نســبته  %21مــن النفقــات العامــة.
 يشـ ّكل املوظفــون العســكريون نحــو  %43مــن إجمالــي املوظفــن ،لكـ ّـن فاتــورة الرواتــب لهــؤالء العســكرين تبلــغ نحــو %50أن متوســط األجــر الشــهري للموظــف العســكري وفقـاً للمعطيــات
مــن الفاتــورة اإلجماليــة .واملنطــق احلســابي يقودنــا لنــدرك ّ
أن عددهــم أقــل.
الســابقة ال بــد وأ ّنــه يفــوق نظيــره للموظــف املدنــي ،علــى اعتبــار ّ
أن غالبيــة العســكرين العاملــن يف القطــاع األمنــي هــم مــن ذوي الرتــب املتدنيــة (العســكرين األفــراد) ،أي
 إذا مــا علمنــا ّأن متوســط األجــر الشــهري لهــم يقــل كثيــراً عــن املتوســط العــام لألجــر يف القطــاع األمنــي ،فيمكــن اســتنتاج حجــم رواتــب
ّ
كبــار الضبــاط والعســكرين مــن أصحــاب الرتــب العاليــة الذيــن يشــكلون نســبة قليلــة مــن إجمالــي العســكرين لكـ ّـن رواتبهــم
مرتفعــة إلــى حــد كبيــر.
إن اجلــزء األكبــر مــن موازنــة
 ال تــزال حصــة قطــاع األمــن مــن املوازنــة اجلاريــة مرتفعــة وتشـ ّكل أكثــر مــن  %21منهــا .حيــث ّأن متوســط األجــر الشــهري للعاملــن يف
األمــن يخصــص لبنــد الرواتــب واألجــور عنــد مســتوى  .%80لكـ ّـن الافــت هنــا ّ
القطــاع األمنــي يفــوق نظيــره يف القطــاع املدنــي .وهــذا املؤشــر يتطلــب دراســة وإعــادة نظــر مــن قبــل املســؤولن عــن إعــداد
املوازنــة وتوزيــع اخملصصــات ،ورمبــا يتطلــب إعــادة دراســة لقانــون اخلدمــة العســكرية الــذي يعطــي امتيــازات ومنافــع كبيــرة
للعســكرين ،وخصوص ـاً مــن الضبــاط وذوي الرتــب املرتفعــة.
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 3.2النفقات التشغيلية:
ّ
أن طريقــة تعامــل احلكومــة يف إعــداد وتخصيص
رغــم السياســة املعلنــة للســلطة نحــو ترشــيد اإلنفــاق واحلــد مــن النفقــات ،إلا ّ
املوازنــات للقطاعــات اخملتلفــة ،وخصوص ـاً قطــاع األمــن ،وبنــود اإلنفــاق املتعــددة ال تدعــم التوجــه العــام للســلطة الرامــي
لترشــيد اإلنفــاق .فالتوجهــات التقشــفية للحكومــة مــا زالــت تطــرح املوازنــة التشــغيلية كرقــم جتميعــي دون بنــود تفصيليــة
توضــح ماهيــة اإلنفــاق يف هــذا اجملــال.
تنــدرج االمتيــازات الوظيفيــة حتــت بنــد النفقــات التشــغيلية التــي هــي واحــدة مــن اجملموعــات الثــاث التــي تشــكل يف
مجموعهــا النفقــات اجلاريــة غيــر الرواتــب .والنفقــات التشــغيلية ضروريــة لتســيير أعمــال مراكــز املســؤولية وال ترتبــط
مباشــرة باخلدمــات املق ّدمــة مــن هــذه املراكــز للمواطنــن .وهــذه النفقــات متثــل مجمــوع مــا تنفقــه مراكــز املســؤولية املشــمولة
يف املوازنــة العامــة علــى اســتخدام الســلع واخلدمــات خــال ســنة ماليــة مــا .ومــن األمثلــة علــى هــذه النفقــات :بــدل التنقــل
والســكن للموظفــن ،ومصاريــف النقــل واملواصــات ،ومصاريــف الســفر يف مهمــات رســمية ،ونفقــات العــاج يف اخلــارج،
واإليجــارات ،والضيافــة ،وتطويــر القــدرات اإلداريــة والفنيــة للموظفــن وتطويــر البنــاء املؤسســي ملراكــز املســؤولية نفســها
وفواتيــر املنافــع العامــة مثــل امليــاه والطاقــة واالتصــاالت واملعلومــات وخدمــة ال َديْــن العــام وغيرهــا .وباجملمــل يكــون «املوظف/ة
وليــس اخلدمــة العامــة هــو احملــرك األساســي» ملعظــم هــذه النفقــات.
ـإن الزيــادة يف عــدد املوظفــن يف اخلدمــة العامــة يقــود إلــى زيــادة يف هــذه النفقــات لكــن ليــس بعاقــة خطيــة ،كمــا
بالتالــي ،فـ ّ
أن التغ ّيــر يف هيــكل الــكادر الوظيفــي بســبب الترقيــات والترفيعــات يقــود إلــى زيــادة مباشــرة وخطيــة لهــذه النفقــات .وهــو
ّ
يتشــابه يف هــذا األمــر مــع فاتــورة الرواتــب .اجلــدول ( )1أدنــاه يعــرض مبالــغ اإلنفــاق التشــغيلية وتوزيعهــا لســنوات مختــارة.
جدول ( :)1النفقات اجلارية غير الرواتب وتوزيعها يف سنوات مختارة (باملليون دوالر)

البند

2011

2013

2014

2015

النفقات اجلارية غير الرواتب

1,400

1,577

1,673

1,800

النفقات التشغيلية

حصة القطاع املدني من
النفقات:
حصة قطاع احلكم
حصة القطاع االجتماعي
حصة القطاع االقتصادي
والبنية التحتية
النفقات التحويلية
النفقات الرأسمالية

530

602

560

650

397
103
258
36

415
108
270
37

452
120
290
42

481
125
312
43

800
70

950
67

1050
71

1070
80

2017
626

890
17

2019
701

1444
18

2020
628

1685
22

املصدر :احتساب الباحث من قاعدة بيانات وزارة املالية.

أن النفقــات التشــغيلية بشــكل عــام وحصــة القطــاع املدنــي منهــا بشــكل خــاص تــزداد مــن ســنة
يتبــن مــن اجلــدول أعــاه ّ
ّ
ـأن هــذه الزيــادة علــى قلتهــا فهــي حتــدث رغــم
ألخــرى لكــن بنســبة طبيعيــة ،حوالــي  %7باملتوســط .ولكــن يجــب التذكيــر بـ ّ
اإلعــان املتكــرر مــن احلكومــة طيلــة هــذه الســنوات عــن إجــراءات تقشــفية يف هــذه النفقــات .فقــد صــدر عــن مجلــس
الــوزراء العديــد مــن القــرارات واللوائــح التنفيذيــة منــذ عــام  2011تهــدف جميعهــا للتقشــف يف النفقــات التشــغيلية وخصوصـاً
بــدالت ومهمــات العمــل (الســفر والتنقــل والســكن واالتصــاالت واحملروقــات) والعــاوات اإلشــرافية وغيرهــا .وكان آخــر هــذه
أن هــذه القــرارات لــم تنجــح يف خفــض هــذه النفقــات وقــد يعــود
القــرارات مــا صــدر عــن احلكومــة قبــل شــهرين تقريبـاً .ويبــدو ّ
ذلــك إلــى ضعــف االلتــزام بهــا مــن حيــث املبــدأ أو بســبب منــح االســتثناء يف غالبــة هــذه القــرارات للــوزراء أو مــن يف حكمهــم
بعــد موافقــة وزيــر املاليــة لتجــاوز هــذه التقييــدات علــى اإلنفــاق حســبما تقتضيــه احلاجــة والضــرورة.6

 6قابلة مع السيد عصمت أبو ربيع ،مدير دائرة الرقابة على االقتصاد يف ديوان الرقابة املالية واإلدارية.
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اســتنتاج  :1لعــل التقشــف يف النفقــات التشــغيلية والســيما تلــك املتعلقــة بامتيــازات الوظيفــة هــو أكثــر اخليــارات
واقعيــة وشــعبية ويف نفــس الوقــت أقلهــا تكلفــة مــن الناحيــة السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة .ولعـ ّـل مراكــز
املســؤولية يف قطــاع احلكــم هــي التــي يجــب أن ُتســتهدف بهــذا النــوع مــن التقشــف مقارنــة بغيرها مــن مراكز املســؤولية
يف القطاعــات االجتماعيــة وذلــك ألن التقشــف فيهــا ال ينطــوي علــى تداعيــات ســلبية علــى اخلدمــات العامــة املقدمة
للمواطنــن .وتبلــغ قيمــة هــذه االمتيــازات مــا يقــارب  130-100مليــون دوالر ســنوي ًا.

أن إجــراءات التعيــن علــى العقــود العاديــة
أمــا بخصــوص العقــود اخلاصــة واملؤقتــة مــع موظفــن عاديــن أو مستشــارين ،فيتبــن ّ
تتــم وفقـاً ملــا جــاء يف قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( ،)2013/15/5/3الــذي نــص علــى ضــرورة توفــر مخصــص مالــي مرصــود
يف املوازنــة للتعاقــد املطلــوب .تبــدو اإلجــراءات مرضيــة وتــؤدي إلــى ضبــط التعيــن علــى عقــود اخلبــراء واملستشــارين ،لكـ ّـن
اإلشــكالية يف هــذه العقــود التــي يُفتــرض أن تكــون ملــدة محــددة أ ّنهــا قــد تســتمر لفتــرات طويلــة ويُصبــح كثي ـ ٌر منهــا وكأ ّنــه
دائــم .وهــذا مــا يفســر قــرارات احلكومــة املتتاليــة يف إعطــاء هــؤالء املوظفــن األولويــة يف التعيــن يف حــال وجــود شــواغر يف
مراكــز املســؤولية التــي يعملــون فيهــا.
اســتنتاج  :2هنــاك إمكانيــة معقولــة للتقشــف يف اإلنفــاق علــى العقــود مــن خــال احلــد مــن االســتثناءات يف التعيــن
وااللتــزام بأســاس احلاجــة واملنافســة يف التعيــن متامـ ًا كمــا يجــري اتباعــه يف التعيــن الدائــم .وميكــن كذلــك ،ورمبــا
يبــدو هــذا اخليــار أكثــر واقعيــة ،ترشــيد هــذا اإلنفــاق مــن خــال اتبــاع أســاس التدويــر يف عقــود العمــل وجعلهــا مؤقتة
فعـ ً
ـا .وبهــذا تتــاح فرصــة عمــل ألكبــر عــدد ممكــن مــن الشــباب والشــابات خريجــي اجلامعــات العاطلــن عــن العمــل
(تبلــغ نســبتهم حوالــي  %55مــن إجمالــي اخلريجــن واخلريجــات).
● حصة قطاع األمن من النفقات التشغيلية

يُح ـ َّد ُد تطــور الــدول مبســتوى التنميــة املســتدامة والرفاهيــة التــي تقدمهــا للمجتمــع .وعــادة مــا يكــون اإلنفــاق علــى القطــاع
األمنــي علــى حســاب اإلنفــاق علــى قطاعــات خدميــة وتنمويــة أساســية أخــرى مثــل التعليــم والصحــة والرعايــة االجتماعيــة.
وبالتالــي ،كلمــا زادت حصــة القطــاع األمنــي أ ّثــر ذلــك بالســلب علــى مســتويات التنميــة والرفــاه يف اجملتمــع ،وخصوص ـاً يف
الــدول التــي تعانــي مــن فجــوات ملحوظــة يف املــوارد واملق ـ ّدرات االقتصاديــة واملاليــة مثــل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية.
ـإن ذلــك يتطلــب ترشــيداً كبيــراً يف اإلنفــاق ســواء األمنــي أو املدنــي .وجــدول ( )2أدنــاه ّ
يلخــص حصــة القطــاع
وبالنتيجــة فـ ّ
األمنــي الفلســطيني مــن موازنــة الســلطة العامــة لســنوات مختــارة.
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جدول ( :)2حصة القطاع األمني الفلسطيني من املوازنة اجلارية لسنوات مختارة

7

النسبة من الموازنة الجارية

السنة
1997
2000
2003
2005
2007
2008
2009
2010
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

%27
%35.1
%27.2
%24.2
%39.4
%35.2
%27
%30
%28.8
%28.1
%28.5
%25.6
%29.8
%30.2
%26.4
%21.4
%20.6

أن حجــم اإلنفــاق علــى القطــاع األمنــي يف فلســطن قــد شــهد تذبذبــاً يف الفتــرة 2020-1997؛
ويتضــح مــن جــدول (ّ )2
ً
ويرتبــط ذلــك بالظــروف السياســية الســائدة يف فلســطن؛ فمثـا يعــود االرتفــاع امللحــوظ يف عــام  2007إلــى الزيــادة يف عــدد
األشــخاص الذيــن تُدفــع لهــم رواتــب مــن قبــل املؤسســة األمنيــة علمـاً أ ّنــه ّ
مت يف تلــك الســنة حصــر عــدد املســجلن علــى قــوى
األمــن بنحــو  77ألــف شــخص .وانخفــض العــدد يف الســنوات الاحقــة ليســتقر عنــد مســتوى  65ألــف موظــف عســكري دون
األخــذ باحلســبان أعــداد العســكرين الذيــن وظفتهــم حكومــة حمــاس بعــد االنقســام والذيــن وصــل عددهــم ألكثــر مــن  15ألــف
عســكري.
وبشــكل عــام شــكلت النفقــات األمنيــة نحــو  %30باملتوســط مــن النفقــات اجلاريــة يف الفتــرة  ،2013-1997وانخفضــت
حصتهــا إلــى  %26.3يف الفتــرة  .2020-2014ثــم أصبحــت  %20.6يف العــام 2020؛ ويعــود الســبب يف ذلــك إلــى قــرارات
احلكومــة بتنفيــذ التقاعــد املبكــر االختيــاري واإلجبــاري ،فمــن أصــل  27ألــف موظــف عمومــي متــت إحالتهــم للتقاعــد املبكــر
منــذ عــام  ،2017كان  18ألفـاً منهــم مــن العســكرين ،وذلــك مــن أصــل  62ألفـاً مــن العســكرين العاملــن يف الضفــة الغربيــة
وقطــاع غــزة.8
وشــهدت حصــة الرواتــب مــن إجمالــي موازنــة األمــن تراجع ـاً مهم ـاً خــال العــام  ،2014حيــث تراجعــت مــن مســتوى %85
لتســتقر عنــد النســبة  %75.6يف العــام  .2020إذ مت رصــد مبلــغ نحــو  2.6مليــار شــيكل للرواتــب مــن أصــل  3.4مليــار شــيكل
أن االنخفــاض يف حصــة الرواتــب واألجــور يف
إجمالــي املوازنــة اخملصصــة لقطــاع األمــن يف العــام  .2020وتُظهــر البيانــات ّ
قطــاع األمــن مت لصالــح الزيــادة يف حصــة النفقــات التشــغيلية واجلاريــة األخــرى .أمــا اجلــزء املتبقــي مــن املوازنــة فيخصــص
للنفقــات الرأســمالية والنفقــات التحويليــة التــي بلغــت نحــو  128مليــون شــيكل يف العــام ( .2020انظــر/ي اجلــدول .)3
جدول ( :)3النفقات التشغيلية يف القطاع األمني للفترة ( )2015-2011املبلغ باملليون شيكل

البند

2011

2013

2014

2015

2017

2018

2020

النفقات التشغيلية يف القطاع األمني

133

145

150

169

314

321

434

املصدر :احتساب الباحث من قاعدة بيانات وزارة املالية.
 7موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية ،سنوات مختلفة.
 8االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة (أمان) :)2019( .التقرير السنوي احلادي عشر -واقع النزاهة ومكافحة الفساد فلسطن  .2018رام اهلل – فلسطن.
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فيمــا يخــص اإلجــراءات القانونيــة واملؤسســاتية يف مجــال النفقــات التشــغيلية يف قطــاع األمــن ،نبــدأ باإلشــارة إلــى
أن القانــون األساســي الفلســطيني عـ ّرف قــوات األمــن والشــرطة ،بأ ّنهــا قــوة نظاميــة ،واعتبرهــا القــوة املســلحة يف
ّ
9
فلســطن ،وتــرك القانــون األساســي أمــر تنظيــم قــوات األمــن والشــرطة إلــى القوانــن املتخصصــة  .فقبــل العــام
 ،2005لــم يكــن هنــاك تنظيــم لصاحيــات القــوى األمنيــة مــن خــال تشــريعات ،باســتثناء مديريــة الدفــاع املدنــي.
وكانــت صاحيــات األجهــزة األمنيــة ُحتـ َّـد ُد مبوجــب تعليمــات تصــدر عــن القــادة امليدانيــن لهــذه األجهــزة .وأدى
عــدم وجــود التشــريعات الناظمــة لعمــل هــذه القــوى إلــى تداخــل كبيــر يف عملهــا ،وضبابيــة يف إجنــاز اإلجــراءات
اإلداريــة واملاليــة .أمــا بعــد العــام  ،2005فقــد حصــل تطــور ملمــوس بصــدور عــدد مــن القوانــن ،مثــل قانــون
اخلدمــة يف قــوى األمــن ،وقانــون اخملابــرات العامــة ،ومــن ثــم القــرار بقانــون بشــأن األمــن الوقائــي.10
ّأمــا فيمــا يتعلــق بالشــأن املالــي ،فقــد كان األمــن الفلســطيني يف بدايــة عهــده يعتمــد يف تأمــن احتياجــات
ومتطلبــات تشــغيله علــى آليــة املطالبــات اليوميــة املبعثــرة ،مــن خــال توفيــر األمــوال عــن طريــق أوامــر الســيد
الرئيــس مباشــرة ،ولــم تكــن األجهــزة األمنيــة تعمــل مبوجــب قواعــد ونظــم عمــل ماليــة مق ـ ّرة ومعتمــدة ،وفق ـاً
لقانــون تنظيــم املوازنــة العامــة رقــم ( )7لســنة  .1998وقــد صاحــب هــذه اآلليــة عــدد مــن اإلشــكاليات التــي
أضــرت بســمعة األجهــزة األمنيــة ووفــرت الظــروف ملمارســات ماليــة غيــر ســو ّية .ولــم يتــم إعــداد موازنــة القطــاع
األمنــي وفــق األصــول والقانــون ،ولــم يكــن هنــاك إقــرار لهــذه املوازنــة مــن قبــل اجمللــس التشــريعي ،كمــا أ ّنــه لــم
يكــن هنــاك التــزام بتقــدمي تقاريــر عــن كيفيــة تنفيذهــا ،وكان يتــم تبريــر ذلــك دوم ـاً بضــرورات الســرية.
إن عــدد ًا مــن التشــريعات واألنظمــة التــي ُأقــرت يف الســنوات األخيــرة تبــدو كافيــة لضبط
وبشــكل عــام ،ميكــن القــول ّ
الشــؤون املاليــة يف القطــاع األمنــي بالرغــم مــن وجــود بعــض النواقــص والثغــرات يف بعــض أحكامهــا التفصيليــة .ولكــن
يبقــى األهــم مــن وجــود التشــريعات هــو االلتــزام بهــا علــى أرض الواقــع ،وهــذا مــا شــابه يف املاضــي ومــا زال يشــوبه
حاليـ ًا الكثيــر مــن الثغــرات واالنتقــادات .ويصنــف العديــد مــن املراقبــن واخملتصــن بالشــأن املالــي املوازنــة األمنيــة

الفلســطينية بأ ّنهــا موازنــة ســرية .11وهــذا اإلجــراء يخـ ّول رؤســاء األجهــزة األمنيــة بالصــرف عــن طريــق الدفعــات
الدوريــة ،األمــر الــذي يص ّعــب تت ّبــع تلــك البنــود وحتليلهــا وتقــدمي توصيــات بشــأنها.

ففــي العــام  2014بلــغ متوســط نفقــات املوظــف العســكري حوالــي  2,320دوالر ســنوياً .ولــدى مقارنــة هــذا
ـطن لصالــح القطــاع املدنــي .وميكــن أن
املتوســط بنظيــره يف القطــاع املدنــي ،يتبــن الفــرق الكبيــر بــن املتوسـ ْ
يعــزى انخفــاض متوســط املوظــف العســكري باملقارنــة مــع املدنــي مــن النفقــات التشــغيلية لســببن:
أن ارتفــاع حصــة املوظــف املدنــي يتركــز باألســاس يف قطــاع احلكــم ،حيــث احلاجــة ملصاريــف تشــغيلية كثيــرة
ّ )1
يف مجــال العاقــات العامــة والتنقات اخلارجية.
أن غالبيــة املوظفــن يف القطــاع العســكري هــم مــن ذوي الرتــب املتدنيــة ،وال يتمتــع هــؤالء يف الغالــب
ّ )2
ً
بامتيــازات ومســتوى إنفــاق مرتفــع ،وغالب ـا مــا تقتصــر االمتيــازات علــى كبــار الضبــاط وذوي الرتــب العاليــة،
الذيــن يشــكلون نســبة قليلــة مــن املوظفــن يف القطــاع األمنــي .ورغــم ذلــك ،تشــكل هــذه املعطيــات مدخــ ً
ا
مهمـاً لصانــع القــرار الفلســطيني للتدخــل والبحــث عــن مجــاالت الترشــيد املمكنــة يف مجــال النفقــات التشــغيلية
يف القطــاع األمنــي دون إحــداث أي ضــرر للقطاعــات املســتفيدة ودون املســاس باملبــادئ األساســية للترشــيد
التي أشــرنا لها يف املقدمة.

 9املادة  84من القانون األساســي.
 10البرغوثي ،معن ،معهد احلقوق ،2009 ،سلســلة القانون واألمن ،اإلطار القانوني الناظم لقطاع األمن يف فلســطن" ،دراســة حتليلية للتشــريعات الصادرة بعد العام  ،"1994ص .11
 11عبــد الكــرمي ،نصــر .ورقــة مقدّ مــة يف مؤمتــر عمــان الــذي نظمــه معهــد احلقــوق بعنــوان "تعزيز اإلدارة الرشــيدة لقطاع األمن يف املنطقــة العربية .أي دور يضطلع به اجملتمع املدني" .حزيران .2009
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أن إجــراءات الصــرف والتصــرف
اســتنتاج  :3تعتبــر املوازنــة التشــغيلية اخملصصــة لقطــاع األمــن مرتفعــة نســبياً .كمــا ّ
يف األمــوال اخملصصــة لألمــن يشــوبها العديــد مــن النواقــص والثغــرات .وتظــل أســس وأدوات الرقابــة الداخليــة
واخلارجيــة علــى أولويــات وإجــراءات الصــرف ،وخصوصــاً املصاريــف املرتبطــة بتوريــدات األغذيــة واحملروقــات
واملصاريــف الرأســمالية ،ضعيفـ ًة ومحـ َّـل جــدل وتفتــح اجملــال للهــدر وإســاءة التصــرف .ورغــم السياســة املعلنــة للســلطة
ـإن طريقــة تعامــل احلكومــة يف إعــداد وتخصيــص املوازنــات للقطاعــات
نحــو ترشــيد اإلنفــاق واحلــد مــن النفقــات ،فـ ّ
اخملتلفــة -وخصوصـاً قطــاع األمــن ،وبنــود اإلنفــاق املتعــددة -ال يدعــم التوجــه العــام للســلطة الرامــي لترشــيد اإلنفــاق.
فض ـ ً
أن التوجهــات التقشــفية للحكومــة مــا زالــت تطــرح املوازنــة التشــغيلية كرقــم جتميعــي دون بنــود تفصيليــة
ا عــن ّ
توضــح ماهيــة اإلنفــاق يف هــذا اجملــال.
● اســتمرار حالــة التحايــل علــى قوائــم التشــكيات املعتمــدة بالتعيينــات علــى أســاس العقــود لشــغل وظائــف جديدة
أو لتأمن رواتب مبالغ فيها (حيث يبلغ عدد املوظفن املع ّينن بعقود خاصة  1,610عقود).
● إمكانيــة التقشــف يف اإلنفــاق علــى العقــود ممكنــة مــن خــال احلــد مــن االســتثناءات يف التعيــن وااللتــزام
بأساس احلاجة واملنافسة ،واتباع أساس التدوير يف عقود العمل وجعلها مؤقتة فع ً
ا.
● وقف شراء السيارات واملقرات أو استئجارها ملدة ثاث سنوات.
 3.3املساعدات االجتماعية:
شــكلت نفقــات وزارة التنميــة االجتماعيــة حتــى نهايــة العــام  2020مــا نســبته  %9.1مــن النفقــات العامــة .يف ظــل األوضــاع االقتصاديــة
واالجتماعيــة الصعبــة التــي يعانيهــا الفلســطينيون ،ومــا ترتــب عليهــا مــن تراجــع غالبيــة املؤشــرات االقتصاديــة واالجتماعيــة ،وانتشــار
ظواهــر اجتماعيــة كالفقــر والبطالــة ،كان ال بــد مــن تعاظــم الــدور االجتماعــي للســلطة الفلســطينية للحفــاظ علــى التــوازن االجتماعــي
وتوفيــر املتطلبــات األساســية لشــريحة واســعة مــن األســر الفلســطينية القابعــة حتــت خــط الفقــر .ودرجــت العــادة علــى تخصيــص مبالــغ
ضخمــة يف املوازنــة العامــة حتــت مســمى املســاعدات االجتماعيــة لألســر احملتاجــة والتــي تديرهــا وزارة التنمية االجتماعيــة ،تضاف لها
بالطبــع املبالــغ اخملصصــة ألســر الشــهداء واجلرحــى واألســرى مــن خــال مؤسســات حكوميــة أخــرى.
نركز يف هذا اجلزء من التقرير على بند املســاعدات النقدية الذي يندرج حتت إشــراف وإدارة وزارة التنمية االجتماعية نظراً ألهميته
ودوره االجتماعــي مــن جهــة ،إضافــة إلــى الرغبــة يف دراســة آليــة تقــدمي هــذه املســاعدات والبحــث يف إمكانيــة ترشــيد النفقــات يف هــذا
توجــه صريــح لــدى احلكومــة الفلســطينية
اجلانــب دون املســاس بالطبــع بحجــم ونوعيــة املســاعدات املق ّدمــة لألســر احملتاجــة ،إذ يوجــد ّ
بــأ ّلا يشــمل التقشــف وتقليــص اإلنفــاق مخصصــات األســر الفقيــرة واملهمشــة بالرغــم مــن األزمــة املاليــة التــي تعانيهــا احلكومــة .وتظهــر
نتائــج هــذا التوجــه بوضــوح مــن خــال الزيــادة املضطــردة يف أعــداد األســر املســتفيدة مــن برامــج املســاعدة ،حيــث ارتفــع هــذا العــدد
مــن  106آالف أســرة يف العــام  2009ليبلــغ  110آالف أســرة مــع نهايــة العــام  ،2013ووصــل حلوالــي  119ألــف أســرة بنهايــة العــام .2014
إضافــة إلــى ذلــك فقــد ترتــب علــى جائحــة كورونــا إعــان حالــة الطــوارئ يف فلســطن ،وفــرض اإلغــاق ومنــع احلركــة؛ مــا أدى إلــى
خســائر كبيــرة لكثيــر مــن القطاعــات االقتصاديــة ،وفقــدان عــدد مــن العاملــن ملصــدر دخلهــم ســيما الذيــن يعملــون بــدون عقــود عمل،
أو عمــال املياومــة ،أو تســريح بعــض العمــال بســبب إغــاق بعــض املنشــآت ،إضافــة إلــى تزايــد أعــداد األســر الفقيــرة ،وكذلــك تضــرر
الفئــات احملرومــة واملهمشــة .فقــد انتقلــت  53ألــف أســرة مــن مرحلــة خــط الفقر إلى مــا دون خط الفقر ،وأصبحت يف حالة انكشــاف
نتيجــة التراجــع االقتصــادي (عامــات حضانــات ،وريــاض أطفــال ،وعمــال مياومــة يف قطــاع الســياحة ،وعمــال يف بعض املهــن احلرة)،
إضافــة إلــى ذوي االحتياجــات اخلاصــة ،وكبــار الســن ،ومراكــز إيــواء النســاء املعنفــات .12أي أ ّن جائحــة كورونــا أدت عمليـاً إلــى زيــادة
عــدد األســر الفقيــرة مــن  276ألــف أســرة إلــى  423ألــف أســرة ،وكان األثــر النســبي جليـاً يف الضفــة الغربيــة حيــث ارتفــع عــدد األســر
الفقيــرة مــن  96ألــف أســرة إلــى  206آالف أســرة (بنســبة  .%114أمــا يف قطــاع غــزة فقــد تزايــد عــدد األســر الفقيــرة مــن 180
ألــف أســرة إلــى  217ألــف أســرة (بنســبة  . 13)%21ويتضــح أ ّن الفئــات املســتفيدة مــن برامــج الدعــم هــي فئــات اجتماعيــة مهمشــة أو
أســر فقيــرة أو فئــات اجتماعيــة أخــرى كأســر الشــهداء واجلرحــى واألســرى .وظاهريـاً ،يبــدو مــن غيــر املنصــف أو املقبــول اجتماعيـاً
تخفيــض الدعــم يف تلــك اجملــاالت .ولكــن ،هــل الوضــع مثالــي ،وهــل ميكــن اإلصــاح دون املســاس بالفئــات املســتحقة ،ومبــا يقــود
بالنتيجــة إلــى ترشــيد اإلنفــاق يف الصــرف لهــذه اجملــاالت؟ هــذا مــا نحــاول اإلجابــة عليــه فيمــا تبقــى مــن هــذا اجلــزء.
 12معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس) ،وآخرون :املراقب االقتصادي ملحق خاص :تقييم أولي لآلثار احملتملة على االقتصاد الفلسطيني لتفشي وباء كوفيد –  19يف الضفة الغربية .رام اهلل – فلسطن.2020 .
 13مكتب رئيس الوزراء /اخلطة الوطنية للتنمية  :2023-2021االستراتيجية القطاعية للتنمية االجتماعية .2023-2021
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تقــدم وزارة التنميــة االجتماعيــة العديــد مــن برامــج املســاعدات االجتماعيــة تنــدرج يف غالبيتهــا حتــت اإلدارة العامــة ملكافحــة
الفقــر .وأهــم هــذه البرامــج:
 )1برنامــج املســاعدات النقديــة (التحويــات النقديــة) الــذي توفــر فيــه الــوزارة مســاعدات وإعانات اجتماعيــة للفئات احملتاجة
مــن اجملتمــع حيــث يتــم صــرف مبلــغ مالــي لــك ّل حالــة ك ّل ثاثــة أشــهر .تبلــغ قيمــة املســاعدات املاديــة يف هــذا البرنامــج
حوالــي  328مليــون شــيكل يف العــام تصــرف علــى أربــع دفعــات (دفعــة ك ّل ثاثــة أشــهر مببلــغ يصــل إلــى  82مليــون شــيكل).
تقوم احلكومة بتغطية ما نسبته  %56من هذا املبلغ بينما يغطي االحتاد األوروبي والبنك الدولي النسبة املتبقية.
 )2برنامــج املســاعدات الطارئــة ،وهــو يوفــر إعانــات ماليــة للحــاالت الطارئــة بحيــث يتــم صــرف مبلــغ يتــراوح مــا بــن 1000
إلــى  4000شــيكل حســب احلالــة .وتبلــغ موازنــة هــذا البرنامــج حوالــي  6مايــن شــيكل يف العــام بواقــع نصــف مليــون
شيكل شهرياً ،ويتم تغطية هذا املبلغ كام ً
ا من قبل احلكومة.
 )3برنامــج التمكــن االقتصــادي ،الــذي يقــوم علــى توفيــر قــروض تتــراوح بــن ( 10-5آالف دوالر) لألســر لتنفيــذ مشــاريع
صغيــرة بالتعــاون مــع البنــك اإلســامي للتنميــة وبرنامــج األمم املتحــدة اإلنائــي للحــد مــن الفقــر وتعزيــز االعتمــاد علــى
الذات من خال مجموعة من التدخات التنموية أهمها املشاريع الصغيرة املدرة للدخل.14
تبنــت وزارة التنميــة االجتماعيــة يف اســتراتيجيتها  2023-2021حتـ ّوالً جذريـاً نحــو االنتقــال من اإلغاثــة واحلماية إلى التنمية
االجتماعيــة مــا يعكــس توجهـاً متفائـ ً
ا لتغييــر الواقــع التنمــوي للفئــات الفقيــرة واملهمشــة ولتعزيــز التماســك االجتماعــي ،مــع
أن تبنــي هــذا املفهــوم
إدراك الــوزارة للتحديــات التــي تُث َقــل بهــا البيئــة التــي تعمــل فيهــا ،وعلــى رأســها اســتمرار االحتــال ،إ ّلا ّ
للتنميــة االجتماعيــة ينطلــق مــن عمليــة تغييــر مجتمعــي تركــز علــى متكــن اجملتمــع وتعزيــز مناعتــه وصمــوده ،بأســره وأفــراده
ومؤسســاته ،وتهــدف إلــى حتســن وتعزيــز نوعيــة حيــاة اجلميــع ،وتوفيــر احلمايــة االجتماعيــة واخلدمــات األساســية للعائــات
الفقيــرة واملنكشــفة لتمكينهــا مــن التمتــع بحيــاة كرميــة وفــرص عمــل الئقــة ،باإلضافــة إلــى رعايــة وتعزيــز اإلدمــاج االقتصــادي
واالجتماعــي والسياســي للفئــات املهمشــة.
أن املشــكلة الرئيســية التــي
ـي املســاعدات الطارئــة وبرنامــج التمكــن االقتصــادي ،يتبــن ّ
بإلقــاء نظــرة ســريعة علــى برنامجـ ْ
يعانيهــا برنامــج املســاعدات الطارئــة تتمثــل يف عــدم اســتدامة مصــادر متويلــه ،حيــث يعتمــد بالكامــل علــى التمويــل احلكومــي،
وانخفــاض قيمــة اخملصصــات التــي ال تتجــاوز نصــف مليــون شــيكل شــهرياً .أمــا برنامــج التمكــن االقتصــادي فأهــم املآخــذ
علــى طريقــة إدارتــه تتمثــل يف ارتفــاع نســبة األســر املتخلّفــة عــن ســداد القــروض التــي جتــاوزت وفق ـاً للتقاريــر  %50مــن
إجمالــي املســتفيدين مــن البرنامــج منــذ العــام  ،15 2010مــا يعيــق توســيع دائــرة املســتفيدين مــن البرنامــج وإعــادة تدويــر
األمــوال اخملصصــة ألســر أخــرى محتاجــة.
أمــا برنامــج التحويــات النقديــة ،وهــو البرنامــج األضخــم الــذي تديــره وزارة التنميــة االجتماعيــة ،فيأتــي يف إطــار رؤيــة
وتوجــه الــوزارة لتوحيــد إطــار املســاعدات النقديــة يف برنامــج موحــد ضمــن عــدد غيــر محــدود مــن املمولــن الســتفادة أكبــر
عــدد ممكــن مــن األســر التــي تقــع حتــت خــط الفقــر الشــديد ،ولضمــان عــدم وجــود ازدواجيــة صــرف لبعــض احلــاالت
املســتفيدة .لذلــك مت دمــج املســاعدات النقديــة حتــت إطــار برنامــج التحويــات النقديــة ضمــن (البرنامــج الوطنــي الفلســطيني
للحمايــة االجتماعيــة) ،ومت بالتالــي القيــام بحملــة اســتهداف موســع إلدخــال حــاالت «بيغــاس» 16ضمــن قاعــدة بيانــات شــبكة
األمــان االجتماعــي وإصــاح األســماء املتكــررة باإلضافــة إلــى تطويــر معادلــة احتســاب الفقــر ومعاييــر االســتهداف .مت إقــرار
برنامــج التحويــات النقديــة مــن مجلــس الــوزراء يف العــام  ،2009وبلــغ عــدد األســر املســتفيدة  119ألــف أســرة بواقــع (75
ألــف أســرة يف غــزة ،و 44ألــف أســرة يف الضفــة) .وتبلــغ املوازنــة اإلجماليــة للبرنامــج نحــو  540مليــون شــيكل ،تصــرف بواقــع
 135مليونـاً ك ّل  3شــهور .ويتــم متويــل هــذا البرنامــج مــن خزينــة الســلطة بنســبة  %53أو مــا قيمتــه  286مليــون شــيكل ،ومــن
قبــل االحتــاد األوروبــي بنســبة  ،%44والبنــك الدولــي بنســبة .%3

 14دولة فلسطن :أهداف التنمية املستدامة .االستعراض الوطني الطوعي األول ،متابعة وتنفيذ خطة التنمية املستدامة  ،2030حزيران .2018
 15التقرير السنوي ،االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة (أمان).2014 ،
 16آلية الدعم األوروبي «  »PEGASاخملصصة للمساهمة يف دفعات االسر الفقيرة والفئات املهمشة ،مت العمل بها منذ منتصف عام  ،2008وهي مختصر فرنسي يعني الصندوق األوروبي ــ الفلسطيني إلدارة
الـمساعـدة االجتماعية واالقتصادية
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مــن خــال حتليــل واقــع برامــج املســاعدات االجتماعيــة ،وآليــة عملهــا واإلطــار القانونــي واملؤسســي الناظــم لهــا ،ميكــن تســجيل
العديــد مــن املاحظــات ،أهمها:
● غيــاب تشــريع موحــد شــامل وواضــح لتنظيــم الشــؤون املتعلقــة ببرامــج املســاعدات االجتماعيــة .ويقتصــر اإلطــار القانونــي
علــى أحــكام متناثــرة ميكــن اســتنباطها مــن القوانــن الفلســطينية ذات الصلــة كقانــون العمــل والتأمينــات االجتماعيــة
وقانــون الطفــل ،ويف مقدمتهــا بالطبــع القانــون األساســي الفلســطيني الــذي أشــار صراحــة إلــى احلقــوق األساســية التــي
يجــب أن يتمتــع بهــا املواطــن ومــن ضمنهــا احلــق يف توفيــر متطلبــات احليــاة األساســية مــن مــأكل وملبــس ومشــرب،
واحلقــوق املرتبطــة بالتعليــم والعــاج .وتعتمــد الــوزارة يف إدارة عمليــة تقــدمي املســاعدات علــى رزمــة مــن التعليمــات
واألنظمــة الداخليــة .وبالنتيجــة ،يظهــر ذلــك يف تعامــل احلكومــة مــع املســاعدات االجتماعيــة باعتبارهــا منحــاً طارئــة
وليست يف إطار ونظام ضمان وحماية اجتماعية مقننة ومستدامة.
● ضعــف قــدرة وكفــاءة املؤسســات املــزودة للخدمــة نتيجــة غيــاب مرجعيــات وترتيبــات مؤسســية واضحــة وشــفافة .إذ يظهــر
بوضــوح تعــدد اجلهــات املقدمــة للمســاعدات االجتماعيــة ،وضعــف التنســيق فيمــا بينهــا األمــر الــذي يــؤدي إلــى ازدواجيــة
يف املساعدات املقدمة لذات األسرة وحرمان أسر أخرى مستحقة بسبب قلة املوارد املالية.
تعانــي قاعــدة البيانــات التابعــة للــوزارة ،واخلاصــة باألســر املســتفيدة مــن برامــج احلمايــة االجتماعيــة ،مــن ثغــرات فنيــة نتجــت
عــن اإلدخــال اخلاطــئ للبيانــات مــن قبــل الباحثــن أو مدخلــي البيانــات ،األمــر الــذي ترتــب عليــه اســتمرار صــرف املســاعدات
ألســر طــرأت عليهــا تغييــرات مــن شــأنها أن تخفــض ،أو توقــف عنهــا ،املســاعدات وتخرجهــا مــن دائــرة املســتفيدين .ويرتبــط
هــذا اخللــل يف قاعــدة البيانــات باســتمرار االعتمــاد علــى الباحثــن االجتماعيــن امليدانيــن يف حتديــد الفئــات املســتهدفة
وقيمــة املنفعــة املســتحقة .وبالتالــي اســتمرار خضــوع قــرار حصــول ،أو عــدم حصــول ،األســرة علــى املســاعدة ملــا يرتئيــه أو
يقــرره الباحــث امليدانــي .ويخضــع برنامــج املســاعدات آلليــات تدقيــق مــن قبــل املمولــن (البنــك الدولــي واالحتــاد األوروبــي)
عبــر أخــذ عينــات مــن األســر املســتفيدة ،إذ أشــار أحــد تقاريــر البنــك الدولــي إلــى وجــود بعــض الثغــرات يف التطبيــق .17األمــر
الــذي يســتدعي تركيــزاً أكبــر علــى األســاليب واألدوات املتبعــة يف حتديــد وحتديــث البيانــات وإدخالهــا يف النظــام احملوســب.
أن الوضــع
أن عمليــة الدفــع تتــم يف الضفــة الغربيــة مــن خــال إيــداع املبالــغ مباشــرة يف حســابات املســتفيدين ،إ ّلا ّ
● رغــم ّ
مختلــف يف قطــاع غــزة ،حيــث مــا تــزال عمليــة الدفــع تتــم مــن خــال مق ـ ّر وزارة التنميــة االجتماعيــة ،ليتــم توزيعهــا بعــد
ذلــك علــى املديريــات التــي بدورهــا تقــوم بتســليم الشــيكات للمســتفيدين الذيــن يتجهــون بعدهــا للبنــوك لصــرف شــيكاتهم.
ومــن شــأن اســتمرار العمــل بهــذه اآلليــة أن يتــرك اجملــال واســعاً للفســاد اإلداري واملالــي ،وإســاءة اســتغال الســلطة والنفــوذ
داخل تلك املديريات ،وال بد من اإلسراع يف فتح حسابات بنكية يف قطاع غزة أسوة بالضفة الغربية.
● وفقـاً الســتراتيجية قطــاع احلمايــة االجتماعيــة ،تعانــي أنظمــة الرقابــة واملتابعــة والتقیــیم علــى مجمــل تدخــات احلمايــة
االجتماعيــة مــن ضعــف عــام ،ســواء املقدمــة مــن احلكومــة أو مــن اجلهــات األخــرى .ويــؤدي ذلــك بالنتيجــة إلــى إضعــاف
املساءلة والشفافية يف سير العمل وتقييم ومتابعة األداء .كما يؤثر بالسلب على كفاءة وفاعلية األداء والبرامج.

 17التقرير السنوي ،االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة (أمان).2013 ،
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اســتنتاج  :4حتظــى برامــج املســاعدات االجتماعيــة املقدمــة مــن قبــل وزارة التنميــة االجتماعيــة بتمويــل كبيــر مــن
موازنــة الســلطة ،وتســتفيد منهــا شــرائح كثيــرة ومتنوعــة .ومــن غيــر املقبــول اجتماعيـاً أن يتــم اســتهداف هــذه البرامــج
بسياســات الترشــيد والتقشــف ملــا لذلــك مــن أثــر ســلبي ملحــوظ ،ومســاس بأحــد أهــم مصــادر متويــل االحتياجــات
األساســية لألســر احملتاجــة.
لكــن ،ميكــن إيجــاد تســويات وتوليفــات مرضيــة وعمليــة تســهم يف احملافظــة علــى التــوازن املطلــوب بــن أصحــاب
التوجــه الرامــي لترشــيد النفقــات مــن جانــب ،واملتمســكن مببــادئ وتوجهــات املســؤولية االجتماعيــة والبعــد اإلنســاني
للمســاعدات االجتماعيــة مــن جانــب آخــر .واملدخــل الرئيســي لضمــان جناعــة التســويات املطروحــة يف حتقيــق التــوازن
املطلــوب يكمــن يف معاجلــة الثغــرات ومواطــن اخللــل التــي تعتــري منظومــة الدعــم واإلعانــات االجتماعيــة .وينبغــي
التفكيــر جدي ـاً يف زيــادة كفــاءة برامــج املســاعدات االجتماعيــة عبــر:
 إيجاد اإلطار القانوني الناظم لبرامج املساعدات االجتماعية. وضع اللوائح والتعليمات الداخلية املنظمة لعمل أطقم ومديريات الوزارة ،وااللتزام بتطبيقها. رفع مستوى التنسيق بن املؤسسات احلكومية واألهلية احمللية والدولية املزودة واملمولة. تطويــر املــوارد البشــرية املنــوط بهــا إدارة وتنفيــذ هــذه البرامــج مبــا يضمــن تقليــل األخطــاء والثغــرات الناجتــة عــناملمارسات السلبية واألخطاء البشرية ،ويعزز أمتتة اإلجراءات يف هذا اجملال.
 تعزيــز انتشــار أســس وتطبيقــات املســاءلة والنزاهــة والشــفافية عبــر تفعيــل آليــات الرقابــة الداخليــة واخلارجيــةواملشاركة اجملتمعية يف مسار صياغة وتنفيذ برامج وسياسات احلماية االجتماعية.
 تفعيل قرار احلد األدنى لألجور وتفعيل الرقابة على التنفيذ. 3.4سلطة الطاقة وصايف اإلقراض:
تُعـ ّرف التقاريــر احملليــة والدوليــة صــايف اإلقــراض ( ،)net lendingبأ ّنــه صــايف املبالــغ التــي تخصمهــا إســرائيل مــن إيــرادات
املقاصــة لتســوية ديــون مســتحقة للمؤسســات اإلســرائيلية املــزودة للخدمــات الصحيــة والكهربــاء وامليــاه للبلديــات ولشــركات
وجهــات التوزيــع الفلســطينية يف الضفــة وغــزة.
 3.4.1أثمان الكهرباء:

بــدأت ظاهــرة تســديد الســلطة الفلســطينية لثمــن الكهربــاء وامليــاه عــن البلديــات واملواطنــن منــذ نشــأة الســلطة بســبب تخلــف
الهيئــات احملليــة وشــركات توزيــع الكهربــاء ومصالــح امليــاه يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة عــن دفــع فواتيــر الكهربــاء وامليــاه
أن وضــع ترتيبــات رســمية خلصــم هــذه املبالــغ مــن أمــوال املقاصــة بــدأ يف العــام  1997بتفويــض
لصالــح اجلهــات املــو ّردة .إ ّلا ّ
وزيــر املاليــة الفلســطينية آنــذاك احلكومــة اإلســرائيلية بخصــم هــذه املبالــغ مــن أمــوال املقاصــة .وكانــت هــذه اخلصومــات
ولكــن بنــد صــايف
تعالــج بطريقــة محاســبية مخالفــة للقانــون وتظهــر كنفقــات للــوزارات ومراكــز الصــرف ذات الصلــة.18
ّ
اإلقــراض ظهــر ألول مــرة كبنــد مســتقل يف موازنــة الســلطة عــام  ،2003وكانــت قيمتــه يف حينــه  173مليــون دوالر.
طــرأت تطــورات مهمــة علــى بنــد صــايف اإلقــراض ،حيــث أصبــح يشــكل بنــداً رئيســياً يف موازنــة الســلطة منــذ العــام 2003
وحتــى اللحظــة .وشــهد هــذا البنــد ارتفاعــات متتاليــة يف الســنوات الاحقــة ،وبلــغ حــده األقصــى يف العــام  2007بُعيــد
االنقســام عندمــا وصــل إلــى  535مليــون دوالر ،أو مــا نســبته  %18.6مــن النفقــات العامــة.
ونظــراً لألزمــة املاليــة التــي تعانيهــا الســلطة ،وعــدم وجــود مبــررات قانونيــة وأخاقيــة الســتمرار تســديد الســلطة ألثمــان
اخلدمــات عــن البلديــات واملواطنــن ،اتخــذت الســلطة الفلســطينية جملــة مــن اإلجــراءات والترتيبــات للعمــل علــى خفــض قيمة
صــايف اإلقــراض .إذ مت إصــدار قــرار بقانــون لتنظيــم قطــاع الكهربــاء مــن أجــل تطويــر هــذا القطــاع وتشــجيع االســتثمار فيــه
وتوفيــر الطاقــة لكافــة املســتهلكن بأســعار معقولــة ،وذلــك يف شــهر نيســان مــن عــام  .2009ونشــأ مبوجــب القانــون «مجلــس
تنظيــم قطــاع الكهربــاء» الــذي أنيطــت بــه مهــام مراقبــة ك ّل مــا يتعلــق بالقطــاع ،إلــى جانــب مراجعــة واقتــراح تعرفــة عادلــة
للكهربــاء .كمــا مت تكثيــف تركيــب عــدادات الدفــع املســبق يف بعــض املناطــق .وبــدأت أجهــزة الســلطة الوطنيــة بتقــدمي املســاعدة
ملوزعــي تلــك الســلع ،ومتكينهــم مــن حتصيــل ديونهــم املتراكمــة علــى املشــتركن .وكان مــن ضمــن تلــك اإلجــراءات اشــتراط
حصــول املواطنــن علــى شــهادة بــراءة ذمــة مــن موزعــي الكهربــاء وامليــاه للضغــط علــى غيــر املســددين للفواتيــر ذات العاقــة
لتســديد فواتيرهــم وديونهــم للشــركات واملصالــح املوزعــة.
18جلسة طاولة مستديرة رقم  ،3معضلة صايف اإلقراض ..إلى أين؟؟ ،ماس.2015 ،
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ويف نيســان  2011و ّقعــت ســلطة الطاقــة يف ٍّ
كل مــن غــزة ورام اهلل اتفاقـاً تلتــزم مبوجبــه شــركة توزيــع الكهربــاء يف غــزة بتوريــد
مــا يتــم حتصيلــه مــن أثمــان الكهربــاء خلزينــة الســلطة الفلســطينية ( 4مايــن دوالر شــهرياً) .لكـ ّـن هــذه التفاهمــات توقفــت
بعــد أشــهر معــدودة يف ظــل اجتــاه احلكومــة يف غــزة لاعتمــاد علــى الوقــود املصــري عبــر األنفــاق ،إضافــة لبــدء تدفــق الوقــود
القطــري إلــى قطــاع غــزة لتشــغيل محطــة الكهربــاء الفلســطينية .كمــا أبرمــت ســلطة الطاقــة يف رام اهلل مؤخــراً اتفاق ـاً مــع
نظيرتهــا يف قطــاع غــزة يقضــي باســتيراد الوقــود حملطــة توليــد الكهربــاء مــن إســرائيل ،علــى أن يتــم إعفــاء هــذا الوقــود بشــكل
كامــل مــن ضريبــة «البلــو» ،التــي تبلــغ قيمتهــا  3شــيكل للّتــر الواحــد ،مــع اإلبقــاء علــى ضريبــة القيمــة املضافــة .أي أن يتــم
تخفيــض تكلفــة لتــر الوقــود علــى محطــة توليــد الكهربــاء بحوالــي الثلــث .لكــن الحقـاً لذلــك ،عــادت احلكومــة الفلســطينية يف
رام اهلل وأعلنــت خفــض قيمــة اإلعفــاء علــى ضريبــة البلــو مــن  %100إلــى  %50فقــط ،مرجعــة ذلــك إلــى األســباب املتعلّقــة
باألزمــة املاليــة اخلانقــة التــي تواجههــا .وعلــى إثــر القــرار اجلديــد ،ارتفعــت تكلفــة لتــر الوقــود علــى محطــة توليــد الكهربــاء
إلــى نحــو  5.7شــيكل ،األمــر الــذي لــم تقبــل بــه الســلطات يف غــزة ،وأدى إلــى جتميــد االتفــاق.
بالنتيجــة ،أســهمت هــذه اإلجــراءات يف ارتفــاع نســبة التحصيــل يف الضفــة الغربيــة إلــى  ،%85وإلــى نحــو  %30يف قطــاع
غــزة .وانعكــس ذلــك يف تخفيــض نفقــات صــايف اإلقــراض بشــكل متســارع منــذ العــام  2007لتصــل إلــى  264مليــون دوالر يف
العــام  ،2010وحتقــق أدنــى مســتوى لــه يف العــام  2011لتبلــغ قيمتــه  139مليــون دوالر (إثــر االتفاقـ ْـن املشــار لهمــا أعــاه بــن
اجلهــات ذات الصلــة يف ٍّ
كل مــن الضفــة وغــزة) .ثــم عــاود االرتفــاع ولكــن بشــكل محــدود يف الســنوات الاحقــة ،واســتقر يف
العــام  2014ليبلــغ  287مليــون دوالر ،أو مــا نســبته  %8مــن إجمالــي النفقــات العامــة (انظــر/ي اجلــدول .)4
أمــا يف موازنــة العــام  ،2021فقــدرت املوازنــة صــايف اإلقــراض مببلــغ  800مليــون شــيكل ،بانخفــاض قــدره  100مليــون شــيكل
عــن املقـ ّدر يف العــام  ،2020وانخفــاض آخــر عــن املتحقــق فعليـاً خــال العــام  2020والــذي جتــاوز املقـ ّدر وبلــغ  1,166مليــون
شــيكل .وباســتعراض املتحقــق فعلي ـاً خــال النصــف األول مــن العــام احلالــي ،والــذي بلــغ  626مليــون شــيكل ،أو مــا نســبته
 %78مــن املقــ ّدر ،ميكــن لنــا توقــع حجــم االنحــراف والزيــادة املتوقعــة يف بنــد صــايف اإلقــراض ،إذ تــدل املؤشــرات علــى
إمكانيــة جتــاوزه ملســتوى  1,200مليــون شــيكل حتــى نهايــة العــام .2021
( :)4تطور صايف اإلقراض ونسبته من النفقات العامة للفترة ()2021-2003

السنة

صافي اإلقراض

النفقات العامة

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021/6

173
157
344
376
535
447
374
264
139
277
211
287
1,169
1,029
960
967
1,138
1,166
626

1,635
1,528
2,281
1,707
2,877
3,488
3,376
3,200
3,255
3,255
3,419
3,606
15,673
16,460
15,995
14,829
16,674
16,493
8,020

النسبة من
النفقات العامة
%10.6
%10.3
%15.1
%21.5
%18.6
%12.8
%11.1
%8.3
%4.3
%8.5
%6.2
%8.0
%7.5
%6.3
%6.0
%6.5
%6.8
%7.1
%7.8

املصدر :ورقة خلفية لطاولة مستديرة ،معهد ماس .2015 ،التقارير الشهرية ،املوقع اإللكتروني لوزارة املاليةhttp://www.pmof.ps/pmof/index.php :

25

تقرير محدث حول األزمة المالية للسلطة« :الواقع والخيارات الصعبة للحد منها»

رغــم املعطيــات واإلشــارات الســابقة إلــى مكونــات صــايف اإلقــراض وتطـ ّـور قيمتــه ،تبــرز تســاؤالت مهمــة عــن البنــود التفصيليــة
يف صــايف اإلقــراض ،وســبل تخفيضــه واحلــد مــن هــدر األمــوال العامــة وترشــيد اإلنفــاق.

«أن هنــاك غموض ـاً يكتنــف مصطلــح
يف هــذا الصــدد ،أشــار تقريــر
مفصــل للفريــق األهلــي لدعــم شــفافية املوازنــة 19إلــى ّ
ّ
صــايف اإلقــراض ،إذ مــن الضــروري معرفــة بنــودِ وتفصيـ ِ
ـات املبالــغ امل ّقــدرة لصــايف اإلقــراض ،وذلــك لضمــان شــفافية املوازنــة
وأن اإلنفــاق الفعلــي يفــوق اخملصــص بكثيــر كمــا يظهــر يف حتليــات املوازنــة وذلــك مــن شــأنه اســتنزاف موازنة
العامــة ،خاصــة ّ
الســلطة الفلســطينية لقيــام اجلانــب اإلســرائيلي باقتطــاع أمــوال املقاصــة منــه» .ويضيــف التقريــر «بأ ّنــه توجــد مشــكلة يف بنــد
صــايف اإلقــراض يف املوازنــة العامــة ،وهــذه املشــكلة مــن شـقّن ،األول يتعلــق مببــدأ الشــفافية ،حيــث ال توجــد تفصيــات عنــه
صمــاء رغــم أهميــة وحساســية هــذا البنــد ،والشــق اآلخــر يتعلــق بكـ ّم االنحــراف الكبيــر فيــه عــن اخملطــط وعــن
ســوى أرقــام ّ
الســنة املاضيــة ،والــذي بلــغ إنفاقـاً أعلــى مــن اخملطــط لــه يف العــام  ،2020بنســبة وصلــت إلــى .»%30
أن صــايف
لكـ ّـن بعــض التقاريــر احملليــة والدوليــة تناولــت صــايف اإلقــراض بشــيء مــن التفصيــل .إذ أشــار أحــد التقاريــر 20إلــى ّ
اإلقــراض يتكــون مــن البنــود التاليــة %76 :لتســديد فاتــورة الكهربــاء نيابــة عــن البلديــات الفلســطينية يف الضفــة وغــزة،
 %11ألثمــان ميــاه تســتهلك يف األراضــي الفلســطينية ،إضافــة إلــى  %11مقابــل تســديد فاتــورة العــاج اخلارجــي للمرضــى
الفلســطينين احملولــن مــن وزارة الصحــة الفلســطينية للمستشــفيات اإلســرائيلية ،إلــى جانــب  %2كمدفوعــات للجانــب
اإلســرائيلي نظيــر خدمــات الصــرف الصحــي ومصاريــف حلســاب وزارة الزراعــة الفلســطينية.
مــن أجــل معرفــة ســبل العــاج والتعامــل مــع صــايف اإلقــراض ،ال بــد مــن مزيــد مــن البحــث يف أســباب نشــأته وتطــوره .فمــن خــال
أن فاتــورة التــز ّود بالكهربــاء التــي تدفعهــا الســلطة الفلســطينية نيابــة عــن البلديــات يف ٍّ
كل مــن الضفــة وغــزة
تعريفــه يظهــر ّ
هــي املســبب الرئيســي لوجــود هــذا البنــد ،وتشـ ّكل نحــو  %76مــن صــايف اإلقــراض .وهــذا يســتدعي البحــث يف واقــع قطــاع
الكهربــاء يف املناطــق الفلســطينية ،وكيــف تتكــون هــذه املصاريــف وملــاذا ال تبــادر البلديــات لتســديد أثمــان الكهربــاء بنفســها،
خاصـ ًة أ ّنهــا تقــوم بتحصيــل تلــك األثمــان مــن املســتهلكن؟
أن املناطــق الفلســطينية تتــزود باحتياجاتهــا مــن الطاقــة الكهربائيــة مــن إســرائيل (بنســبة  %86مــن
جتــدر اإلشــارة إلــى ّ
21
ـإن التــز ّود بالكهربــاء مــن إســرائيل غيــر محكــوم باتفاقيــة شــراء
اإلجمالــي) مــن خــال  230نقطــة ربــط  .وحتــى اللحظــة ،فـ ّ
مــا بينهــا وبــن الســلطة الوطنيــة ّ
وإنــا مــن خــال عقــود ثنائيــة بــن الهيئــات احملليــة وشــركات توزيــع الكهربــاء املنفــردة وبــن
شــركة الكهربــاء القُطريــة اإلســرائيلية.
إضافــة إلــى ذلــك ،فإ ّنــه يتــم اســتيراد كميــات محــدودة مــن مصــر واألردن ( )%4.5وتوليــد الكهربــاء محليـاً يف محطــة توليــد
كهربــاء غــزة مــن مشــتقات النفــط املســتوردة مــن إســرائيل (نحــو  .)%10وتتــراوح فاتــورة اســتيراد الكهربــاء مــن إســرائيل
ومــن الــدول اجملــاورة بــن  400إلــى  500مليــون دوالر ســنويا .22وكنتيجــة لتعــدد نقــاط الربــط يف الضفــة الغربيــة (230
ـإن نســبة الفاقــد الفنــي بلغــت حوالــي  %24مــن إجمالــي الكهربــاء املشــتراة للمناطــق
نقطــة) ،واهتــراء شــبكة التمديــدات ،فـ ّ
الفلســطينية .وهــذه النســبة الكبيــرة ،يدفــع الفلســطينيون ثمنهــا رغــم عــدم اســتهاكها ،وتتحمــل الســلطة الفلســطينية بالتأكيد
دفــع ثمــن هــذا الفاقــد ،حيــث ترفــض البلديــات وشــركات التوزيــع حتمــل مســؤوليته .وتقــل نســبة الفاقــد يف الــدول اجملــاورة
عــن نظيرتهــا يف فلســطن بشــكل ملحــوظ ،حيــث بلغــت يف األردن  ،%14ويف إســرائيل .%6.5
ومــن املهــم التنويــه أيضــاً إلــى أ ّن غالبيــة املشــتركن يف مخيمــات الاجئــن يف الضفــة الغربيــة ال يســددون أثمــان الكهربــاء
املســتهلكة ،وأ ّن الســلطة تعهــدت لشــركات التوزيــع بتســديد هــذه األثمــان ،مــا يســاهم يف زيــادة بنــد صــايف اإلقــراض .23ورغــم
حتصيــل البلديــات اجلــزء األكبــر مــن أثمــان الكهربــاء مــن املشــتركن يف الضفــة الغربيــة ،إ ّلا أ ّنهــا تنفــق يف بعــض األحيــان األمــوال
احملصلــة أو جــزءاً منهــا يف نفقــات تشــغيلية ومشــاريع أخــرى ،وال تســدد فاتــورة الكهربــاء للمــز ّود اإلســرائيلي .وتبــرر البلديــات
ذلــك بتأخــر الســلطة الفلســطينية ،أو امتناعهــا ،عــن دفــع حصــة البلديــات مــن ضريبــة األمــاك ورســوم املواصــات بشــكل شــهري.
 19رؤية الفريق األهلي لدعم الشفافية للسياسة املالية للسلطة الوطنية الفلسطينية يف املرحلة القادمة .االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة (أمان).2012 ،
2nd Draft Final Report, March 2015 ”)2013-Evaluation of the Palestinian-European Socio-Economic Management Assistance Mechanism )PEGASE) Programmes of Support to the Recurrent Costs of the Palestinian Authority )2011“ 20
 21شهد الربع األول من العام  2014إطالق رشكة النقل الوطنية للكهرباء املنصوص عليها يف قانون الكهرباء الفلسطيني .وتختص رشكة النقل وفقاً للقانون بنقل الكهرباء من رشكات التوليد إىل رشكات التوزيع واملستهلكني ،ويستعاض عنها يف الوقت الحارض
أشار السيد عمر كتانة إىل أ ّن إجاميل الديون املرتاكمة عىل املخيامت نتيجة عدم تسديد أمثان الكهرباء بلغت نحو  160مليون شيقل.
 22االسرتاتيجية القطاعية ) ،)2013-2011سلطة الطاقة الفلسطينية.2011 ،
 23أشار السيد عمر كتانة إىل أ ّن إجاميل الديون املرتاكمة عىل املخيامت نتيجة عدم تسديد أمثان الكهرباء بلغت نحو  160مليون شيقل.
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اســتنتاج  :5تظــل فاتــورة الكهربــاء التــي تقــوم الســلطة بتســديدها عــن البلديــات ،املك ـ ّون األكبــر لبنــد
صــايف اإلقــراض .وتشــترك عوامــل كثيــرة باســتمرار هــذه الظاهــرة ،أهمهــا:
● انتشــار ثقافــة عــدم تســديد أثمــان الكهربــاء بــن عــدد كبيــر مــن املشــتركن يف ٍّ
كل مــن الضفــة وغــزة،
احملصلة من قبل شركات التوزيع.
ما يؤدي إلى انخفاض نسبة األثمان
ّ
● عــدم التــزام عــدد مــن الهيئــات احملليــة وشــركة توزيــع الكهربــاء يف غــزة بتحويــل األثمــان احملصلــة
للسلطة الفلسطينية (يف حالة خصم األثمان من أموال املقاصة).
● عــدم انضــواء عــدد كبيــر مــن الهيئــات احملليــة حتــت إطــار شــركات التوزيــع يف األراضــي الفلســطينية،
ما يؤثر سلباً على تنظيم قطاع الكهرباء وضبط الشؤون املتعلقة به.
● تشــتت نظــام التوزيــع يف الضفــة الغربيــة بــن البلديــات وشــركات التوزيــع ،واهتــراء الشــبكات ،مــا يــؤدي
إلــى تدنــي كفــاءة وجــودة خدمــة الكهربــاء ،وارتفــاع نســبة الفاقــد الفنــي .كمــا يــؤدي ضعــف كفــاءة نظــام
اجلباية وعدم تنفيذ القانون ملكافحة سرقات الكهرباء الرتفاع نسبة الفاقد غير الفني.
● اســتمرار التداعيــات واألعبــاء املترتبــة علــى االنقســام السياســي بــن الضفــة وغــزة الــذي يلقــي بظالــه
على مختلف جوانب احلياة ،ومن بينها قطاع الكهرباء.
أن املدخل األساسي لتخفيض بند صايف اإلقراض وترشيد نفقاته يتمثل بـ:
ويبدو جلي ًا ّ

● تنظيــم قطــاع الكهربــاء يف املناطــق الفلســطينية .وميــر ذلــك عبــر االلتــزام باإلطــار القانونــي واملؤسســي
الناظم لهذا القطاع.
● التوصــل إلــى تفاهمــات جديــة ودائمــة بــن اجلهــات ذات الصلــة مبوضــوع الكهربــاء يف كل مــن الضفــة
الغربية وقطاع غزة ،تضمن انتظام واستمرار تدفق الطاقة الكهربائية إلى غزة.
● مراعــاة عــدم تضــرر األســر الفقيــرة بتلــك التفاهمــات ،واحلــد مــن األعبــاء املاليــة التــي تتحملهــا املوازنــة
العامة يف هذا اجملال.
أن التــزام املشــتركن وشــركات التوزيــع والهيئــات احملليــة بتســديد أثمــان الكهربــاء،
● يظهــر مــن املعطيــات ّ
عبر استخدام نظام عدادات الدفع املسبق ،هو العامل األبرز واألكثر تأثيراً يف هذا السياق.
● تخصيــص املوازنــات الازمــة إلعــادة تأهيــل الشــبكات احلاليــة خلفــض الفاقــد الفني .وال بــد أن تترافق
هــذه اإلجــراءات بالتــزام الســلطة بتحويــل حصــة الهيئــات احملليــة مــن الضرائــب والرســوم املســتحقة
لهــا ،ومبــا يشــجع تلــك الهيئــات علــى حتويــل األثمــان احملصلــة للمــزود اإلســرائيلي وعــدم مراكمــة
الديون يف مجال الكهرباء.

 3.5وزارة الصحة (نظام التأمن الصحي والتحويات الطبية):
تســتقبل املؤسســات الطبيــة اخلاصــة واألهليــة احلــاالت املرضيــة مبوجــب التحويــات الداخليــة ،ويشــمل ذلــك مستشــفيات
ـإن املستشــفيات اإلســرائيلية هــي املســتقبل األساســي للحــاالت املرضية ،حيث اســتحوذت
القــدس الشــرقية .أمــا يف اخلــارج ،فـ ّ
علــى مــا نســبته  %10.4مــن التحويــات الطبيــة الكليــة ،و %75مــن التحويــات اخلارجيــة .يضــاف إليهــا املؤسســات الطبيــة
يف ٍّ
كل مــن مصــر واألردن ،وكان ذلــك حتــى العــام .2016
ثــم حدثــت تطــورات إيجابيــة يف هــذا اجملــال ،فقــد حــازت مستشــفيات الضفــة الغربيــة علــى النســبة األكبــر مــن التكاليــف،
تليهــا املستشــفيات الفلســطينية يف القــدس الشــرقية ،واملستشــفيات اإلســرائيلية داخــل اخلــط األخضــر .أ ّمــا املستشــفيات
أن حصــة
يف قطــاع غــزة فحصلــت علــى حصــة متدنيــة ال تتجــاوز  %5مــن مجمــل تكاليــف التحويــات .ومــن الافــت ّ
املستشــفيات يف الضفــة الغربيــة قــد ارتفعــت بشــكل تدريجــي خــال الســنوات الســابقة بأكثــر مــن  21نقــاط مئويــة ،مــن
مســتوى  %27عــام  2013إلــى  %48.2يف العــام ( 2020شــكلت نفقــات وزارة الصحــة حتــى نهايــة العــام  2020مــا نســبته
 %11.6مــن النفقــات العامــة) .وتأتــي هــذه الزيــادة علــى حســاب حصــة املستشــفيات اإلســرائيلية التــي انخفضــت بحوالــي
 ،%37مــن مســتوى  %41عــام  2013إلــى نحــو  %4فقــط يف العــام 2020؛ ويعــود هــذا االنخفــاض الــى تب ّنــي وزارة الصحــة
سياســات التوطــن والترشــيد يف التحويــات الطبيــة باجتــاه القطــاع الصحــي الفلســطيني .ومــن أبــرز هــذه اإلصاحــات توقيع
اتفاقيــات شــراء خدمــة خصوص ـاً مــع املستشــفيات احملليــة وتفعيــل دور وحــدة املراجعــة وتدقيــق التحويــات الطبيــة.24
 24فاح ،بال ،وآخرون ( :)2020تقييم القطاع الصحي الفلسطيني :دراسة حتليلية على املستوى الكلي .معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس) .رام اهلل-فلسطن.
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احملولة إليها ()2020-2013
جدول  :6التوزيع النسبي لتكاليف التحويات حسب اجلهة
ّ

احملول إليها
اجلهة
ّ

2013

قطاع غزة
الضفة الغربية ما عدا القدس الشرقية

%7.4 %5.7 %2.6 %2.1 %1.9 %1.2 %1.4
%48.2 %30.1 %38.2 %36.6 %34.4 %28.7 %27

القدس الشرقية
%30.2
املستشفيات اإلسرائيلية
%41.4
أخرى (مصر ،وتركيا ،واألردن)
%0.0
اجملموع النسبي
%100
مجموع اإلنفاق على التحويات (مليون شيكل) 579.3

2014

2015

2016

2017

2018

25

2020

%37.4 %38.4 %32.9 %34.1 %30.8 %26.6
%3.9 %25 %26.3 %27.2 %33.0 %43.6
%3.1 %0.8 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0
%100 %100 %100 %100 %100 %100
826
725
876
835
726 800.5

املصدر :فاح ،بال ،وآخرون .مرجع سابق .وزارة الصحة الفلسطينية .التقرير الصحي السنوي فلسطن  .2020رام اهلل – فلسطن.

تتضــح مــن اجلــدول الســابق التطــورات التــي طــرأت علــى عــدد التحويــات الطبيــة وكلفتهــا علــى خزينــة الســلطة .ومــن
أن عــدد التحويــات الطبيــة تزايــد باســتمرار خــال الســنوات الســابقة إلــى أن وصــل إلــى نحــو  80ألــف حتويلــة يف
املاحــظ ّ
العــام  ،2020كلفــت خزينــة الســلطة نحــو مليــار شــيكل.
يحــدد نظــام التأمــن الصحــي والعــاج خــارج الــوزارة رقــم ( )11لســنة  2006الصــادر عــن مجلــس الــوزراء آليــات ومتطلبــات
االســتفادة مــن ســلة اخلدمــات الصحيــة التــي تقدمهــا أو توفرهــا وزارة الصحــة ،ســواء يف املؤسســات الطبيــة التابعــة لهــا أو
خــارج تلــك املؤسســات (التحويــات الطبيــة داخــل الوطــن ويف اخلــارج) .وأحــد الشــروط األساســية للحصــول علــى اخلدمــة
الصحيــة املغطــاة بالتأمــن أن يكــون املســتفيد مشــتركاً بالتأمــن الصحــي احلكومــي وملتزمـاً بدفــع األقســاط الشــهرية .ويف
ـإن جميــع ســكان قطــاع غــزة يتمتعــون باخلدمــات املشــمولة يف التأمــن رغــم أ ّنهــم مع َفـ ْون مــن دفــع أقســاط
هــذا الصــدد ،فـ ّ
التأمــن مبوجــب قــرار رئاســي صــدر يف العــام  .2007األمــر الــذي يــؤدي إلــى نشــوء عجــز يف متويــل النفقــات الصحيــة
احلكوميــة وتدنــي مســتوى اخلدمــة يف القطــاع الصحــي احلكومــي ،ويدفــع وزارة الصحــة إلــى زيــادة اســتخدام التحويــات
الطبيــة خــارج املراكــز الصحيــة التابعــة لهــا.
تتولــى دائرتــان تابعتــان لــوزارة الصحــة الفلســطينية مســؤولية ملــف التحويــات الطبيــة .األولــى هــي :جلــان التحويــل الطبيــة
(فــرع يف الضفــة وآخــر يف غــزة) ،وتتولــى دراســة احلــاالت املرضيــة املرشــحة للتحويــل خــارج الــوزارة واتخــاذ قــرار بشــأنها،
إضافــة إلــى دراســة امللفــات الطبيــة وفواتيــر العــاج التــي تُعــرض عليهــا .أمــا الدائــرة الثانيــة :فهــي دائــرة العــاج «دائــرة شــراء
اخلدمــة» ،وتتولــى حتويــل املرضــى إلــى املراكــز الصحيــة غيــر التابعــة للــوزارة ،ســواء داخــل فلســطن أو خارجهــا.
فإن اإلطار املؤسسي األهم واألكثر تأثيراً يف ملف التحويات الطبية بداية هو دائرة شراء اخلدمة من اخلارج.
بالتاليّ ،
مــن جهــة أخــرى ،فــإ ّن دائــرة شــراء اخلدمــة ال متلــك صاحيــة مراجعــة امللفــات الطبيــة املرشــحة للتحويــل لصالــح اخلدمــات
الطبيــة العســكرية ،أو اتخــاذ قــرار بشــأن أحقيــة احلــاالت املرضيــة بالعــاج خــارج املؤسســات الصحيــة احلكومية داخل فلســطن
أو خارجهــا ،إذ يقتصــر دورهــا علــى الوســاطة مــع املستشــفيات اإلســرائيلية .علمـاً أ ّنــه يتــم خصــم تكلفــة تلــك التحويــات الطبيــة
للمشــايف اإلســرائيلية مــن موازنــة وزارة الصحــة الفلســطينية رغــم أ ّن موازنــة اخلدمــات الطبيــة العســكرية هــي ضمــن موازنــة
املؤسســة األمنيــة ،كمــا أ ّنهــا حتصــل علــى رســوم التأمــن الصحــي اإلجبــاري مــن منتســبي املؤسســة األمنيــة الفلســطينية.26
أمــا فيمــا يتعلــق بالرقابــة املاليــة ،فتتولــى الدائــرة املاليــة يف الــوزارة متابعــة الفواتيــر وتدقيقهــا محاســبياً والتأكــد مــن تســديدها
ملــزودي اخلدمــة مــن القطــاع اخلــاص احمللــي واملشــايف اخلارجيــة وفــق آليــات وقواعــد محاســبية محــددة .ومــرة أخــرى ،تختــص
إجــراءات وعمــل الدائــرة املاليــة بالناحيــة احملاســبية ،وال تتدخــل يف الشــؤون الفنيــة أو إجــراءات متابعــة ملفــات احلــاالت
املرضيــة .وبالتالــي ،ال تســتطيع الدائــرة تتبــع وتقييــم وتدقيــق مــدى التــزام مــزودي اخلدمــات الطبيــة باالتفاقيــات املاليــة.
 25وزارة الصحة ،مركز املعلومات الصحية الفلسطيني ،)2019( .التقرير الصحي السنوي -فلسطن  ،2018ص ص https://bit.l/3GkYB0u.63-60
 26حرب ،جهاد .بيئة النزاهة والشفافية واملساءلة يف التحويات للعاج خارج مؤسسات وزارة الصحة .تقرير رقم  83ضمن سلسلة تقارير ائتاف أمان .آذار .2015
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كان االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة-أمان اتهــم يف  2014-2-20مســؤولن متنفذيــن يف
الســلطة الفلســطينية بالتدخــل العتمــاد قــرارات اســتثنائية يف التحويــات الطبيــة خــارج إطــار عمــل
وأنظمــة دائــرة التحويــات الطبيــة ،مــا تســبب يف تضخــم فاتــورة التحويــات واإلخــال باملعاييــر.
وقــد أحالــت هيئــة مكافحــة الفســاد مؤخــراً ملــف التحويــات الطبيــة يف وزارة الصحــة يف رام اهلل
للتحقيــق يف قضايــا فســاد وتاعــب ورشــاوى بعــد سلســلة طويلــة مــن االحتجاجــات مــن قبــل مواطنــن
ومؤسســات علــى كيفيــة التعاطــي مــع هــذا امللــف.
اســتنتاج  :6يشــكل ملــف التحويــات الطبيــة أحــد امللفــات الشــائكة واملعقــدة التــي تتطلــب حلــوالً
ومعاجلــات عاجلــة وشــاملة نظــراً لألبعــاد والتشــعبات الكثيــرة واملتداخلــة (املاليــة واالجتماعيــة
واإلداريــة والصحيــة) التــي يتســم بهــا هــذا امللــف .وميكــن توقــع حجــم التأثيــر والفــارق الــذي ميكــن
أن حتدثــه معاجلــة مواطــن اخللــل يف موضــوع التحويــات الطبيــة ،وانعكاســاتها علــى تراجــع بنــد
صــايف اإلقــراض مــن خــال انخفــاض فاتــورة العــاج باخلــارج وخصوص ـاً يف املشــايف اإلســرائيلية.
ويتضح من العرض الســابق وجود صعوبات رئيســية تســهم يف اســتمرار الظواهر الســلبية وتضعف أســس النزاهة والشــفافية
واملســاءلة يف إدارة ملف التحويات الطبية .أبرزها:
 غيــاب نظــام صحــي شــامل أ ّثــر بالنتيجــة علــى جــودة وتو ّفــر اخلدمــات الصحيــة املقدمــة مــن املؤسســات الطبيــة التابعــةللــوزارة .إضافــة إلــى اســتمرار اخللــل يف متويــل نظــام التأمــن الصحــي عبــر اإلعفــاءات واالســتثناءات للكثيريــن مــن تســديد
رسوم التأمن الصحي.
 اســتمرار تدخــل جهــات ومؤسســات (غيــر وزارة الصحــة) مبوضــوع التحويــات الطبيــة ،مــن خــال التحويــات الطبيــةّ
وتدخــل بعــض املتنفذيــن يف الســلطة يف
االســتثنائية مــن مكتــب الرئيــس ورئيــس الــوزراء واخلدمــات الطبيــة العســكرية.
هذا املوضوع.
 ضعــف أدوات وإجــراءات الرقابــة الداخليــة واخلارجيــة علــى التحويــات الطبيــة ،ومبــا ينعكــس يف اســتمرار تاعــب املشــايفاإلسرائيلية يف فواتير العاج باخلارج.
مــن شــأن اإلصاحــات الشــاملة والعاجلــة يف ملــف التحويــات الطبيــة أن تســهم يف ترشــيد اإلنفــاق ووقــف الهــدر يف املــال
العــام ودعــم املؤسســات الطبيــة احملليــة .ويتطلــب ذلــك تعــاون مختلــف األطــراف واجلهــات ذات العاقــة ،وتو ّفــر إرادة وإدارة
ســليمة لهــذا امللــف.
ميكــن للمواطــن واملراقــب أن يتعايــش مــع هــذه اإلحصائيــات ،خصوصـاً أ ّنهــا متثــل يف األصــل خدمــة عامــة تقدمهــا الســلطة
الفلســطينية ملواطنيهــا حتــت تبريــر حاجــة املريــض وعــدم تو ّفــر اإلمكانيــات الطبيــة يف املشــايف احلكوميــة احملليــة ،واملبــررات
أن وجــود معطيــات وإشــارات ،أو شــبهات ،تــدل علــى تقصيــر أو عبــث أو
األخــرى التــي ســقناها يف بدايــة هــذا اجلــزء .إ ّلا ّ
تهــاون يف ملــف التحويــات الطبيــة ،يســتدعي دراســة متأنيــة لهــذا امللــف ،واستكشــافاً ملواطــن اخللــل والضعــف التــي تــؤدي
إلــى ضعــف مســتوى األداء والكفــاءة املهنيــة يف إدارة هــذا امللــف احليــوي .وتــزداد احلاجــة ملراجعــة شــاملة ولتدخــات عاجلــة
ومؤثــرة يف ظــل األزمــة املاليــة احلقيقيــة التــي تعانيهــا الســلطة ومحدوديــة مواردهــا االقتصاديــة واملاليــة ،وتضخــم فاتــورة
التحويــات الطبيــة.
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«إن إســرائيل تســرق األمــوال الفلســطينية مــن وزارة الصحــة بشــكل «ممنهــج جــداً» ،وهنــاك إمكانيــة لوجــود
ّ
ً
«متواطئــن» ،بســبب الواقــع اإلداري املترهــل ســابقا .ويف حــال مت تدقيــق احلســابات املاليــة للتحويــات الطبيــة
ـإن وزارة الصحــة قــادرةٌ علــى اســترجاع مبلــغ مالــي يتــراوح مــا بــن (1,000-800
اخلاصــة بعشــرة أعــوام ماضيــة ،فـ ّ
ّ
مليــون دوالر) إلــى خزينتهــا .وكمثــال علــى ذلــك ،بلغــت فاتــورة شــهر تشــرين األول /أكتوبــر مــن عــام  2016نحــو 30
أن املبلــغ احلقيقــي املطلــوب للمستشــفيات اإلســرائيلية هــو  11مليونـاً و 400ألــف»« .وتشــير البيانــات إلــى
مليونـاً مــع ّ
وجــود فروقــات كبيــرة بــن التكاليــف الفعليــة والتكاليــف املوثقــة يف تقاريــر الــوزارة .فمثـ ً
ا بلغــت التكاليــف الفعليــة
لعــام  2016حوالــي  876مليــون شــيكل فيمــا بلغــت التكاليــف املوثقــة يف التقاريــر حوالــي  440مليــون شــيكل».
أســامة النجــار ،مديــر عــام التحويــات الطبيــة يف وزارة الصحــة لبرنامــج «ســاعة رمــل» الــذي مت بثــه علــى تلفزيــون
وطــن .فــاح ،بــال وآخــرون .مرجــع ســابق.
مــن البنــود الافتــة للنظــر يف املوازنــة العامــة بنــد بعنــوان االحتياطــات املاليــة بلــغ يف موازنــة عــام  2014حوالــي  100مليــون
شــيكل ،وبلــغ يف موازنــة عــام  2020نحــو  21مليــون شــيكل .وهــذا البنــد ميكــن فهمــه وتبريــره يف إطــار اإلقــرار بوجــود نفقــات
غيــر متوقعــة ناجمــة عــن احتياجــات طارئــة خــال الســنة .ولكــن ليــس مــن املفهــوم مــن هــي اجلهــة صاحبــة الواليــة والصاحية
يف حتديــد أي احلــاالت تنــدرج حتــت عنــوان النفقــة الطارئــة ومــا هــي الشــروط الواجــب توفرهــا لتصنيفهــا كذلــك.
اســتنتاج  :6بنــد النفقــات مــن مخصــص االحتياطــات املاليــة قــد يكــون أحــد اجملــاالت املمكنــة
للتقشــف أو علــى األقــل لترشــيد النفقــات.

 .4السياسات الضريبية وحتسن اجلباية:
بالرغــم مــن أهميــة التركيــز علــى جانــب اإلنفــاق احلكومــي ملعاجلــة األزمــات املاليــة املتاحقــة واملزمنــة التــي تعانيهــا الســلطة
ـي صانــع القــرار الفلســطيني جانبـاً آخـ َر مهمـاً يف التعامــل مــع األزمــة املاليــة،
الفلســطينية ،إ ّلا ّ
أن هــذا التركيــز ينبغــي أ ّلا يُنسـ َ
يتمثــل باإليــرادات .إذ يســتخدم صانعــو السياســات هــذه األداة ملعاجلــة األزمــات وتوجيــه االقتصــاد عبــر التحكــم بحجــم
املــوارد املاليــة (زيــادة أو نقصانــاً) مــن خــال تعديــل نســب الضرائــب املباشــرة أو غيــر املباشــرة أو كليهمــا معــاً وبنســب
«أن فــرض الضرائــب العامــة والرســوم ،وتعديلهــا
متفاوتــة .وهنــا ال بــد مــن التذكيــر دائمـاً بالقاعــدة القانونيــة التــي مفادهــا ّ
أي تعديــل يف الصيــغ أو النســب الضريبيــة احلاليــة يتطلــب إطــاراً قانوني ـاً جديــداً
وإلغاءهــا ،ال يكــون إ ّلا بقانــون» .27أي ّ
أن ّ
ُمع ـ ّدالً ،ورغــم املق ّيــدات التــي تعتــرض اســتخدام السياســة املاليــة يف الواقــع الفلســطيني ،إ ّلا أ ّنــه يوجــد هامــش ال بــأس بــه
وعــد ٌد مــن التدخــات املمكنــة يف هــذا اجملــال.
متتلــك احلكومــة الفلســطينية مجموعــة مــن اخليــارات لزيــادة إيراداتهــا مــن أجــل متويــل اإلنفــاق احلكومــي املتزايــد نتيجــة
ـإن زيــادة اإليــرادات العامــة تتــم عبــر ثــاث قنــوات:
التداعيــات االقتصاديــة لألزمــة املاليــة .ولنكــو َن أكثــر حتديــداً ،فـ ّ
ً
أوال :حتســن اجلبايــة الضريبيــة (املباشــرة وغيــر املباشــرة) وخصوصــاً مــن القطاعــات التــي لــم تتضــرر نتيجــة األزمــة
الراهنــة .وميكــن للحكومــة القيــام بهــذا التدخــل عبــر توســيع القاعــدة الضريبيــة وشــمولها لقطاعــات واســعة ال تــؤدي
التزاماتهــا الضريبيــة ،أو ال تؤديهــا بالشــكل املطلــوب .يف ذات الســياق ،ميكــن للحكومــة فــرض نــوع جديــد مــن الضريبــة
(ميكــن تســميته بضريبــة الثــروة) ،يطــال ثــروات الشــركات االحتكاريــة وأصحــاب الثــروات املتراكمــة دون اســتغال ومســاهمة
فعليــة يف التنميــة .وميكــن يف هــذا اجملــال االســتفادة مــن التجربــة اإلســرائيلية يف فــرض مثــل تلــك الضريبــة يف العــام ،2009
والتجربــة اجلزائريــة مؤخــراً يف فــرض ضريبــة علــى الثــروة .ويتطلــب هــذا التدخــل تعديــل اإلطــار القانونــي لضريبــة الدخــل
واســتحداث قانــون فلســطيني لضريبــة األمــاك يكــون بديـ ً
ا عــن القوانــن الســارية .كمــا ميكــن للحكومــة توفيــر مــوارد ماليــة
إضافيــة مــن خــال املضــي قدم ـاً يف مشــروع تســوية األراضــي الــذي انطلــق يف العــام .2016

 27املادة  ،88القانون األساسي املعدل لعام  ،2003املادة  ،7قانون تنظيم املوازنة العامة والشؤون املالية لعام .1998
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ثانيـ ًا :إلــزام كبــار املكلَّفــن بتســديد التزاماتهــم الضريبيــة الســنوية (للعــام احلالــي علــى األقــل) مقدمـاً علــى شــكل ُسـلَف .كمــا ميكــن
تأجيل املزايا (اإلعفاءات واالســتثناءات الضريبية واجلمركية) التي تتمتع بها املشــاريع مبوجب قانون تشــجيع االســتثمار الفلســطيني.
ثالث ـ ًا :احلــد مــن التهــرب الضريبــي عبــر تفعيــل وزيــادة كفــاءة أدوات الســلطة التنفيذيــة (اإلدارات الضريبيــة ،والضابطــة
اجلمركيــة) .إضافــة إلــى إلــزام األنشــطة االقتصاديــة يف القطاعــات اخملتلفــة باســتخدام نظــام فوتــرة مرتبــط بــاإلدارة العامــة
لضريبــة الدخــل لضمــان احتســاب العمليــات املاليــة واحلــد مــن التهــرب الضريبــي .بالتــوازي ،ميكــن اتبــاع إجــراءات مــن
شــأنها ضبــط التســرب املالــي يف العاقــة التجاريــة مــع اجلانــب اإلســرائيلي.28
يف مجــال توســيع الوعــاء الضريبــي ،ميكــن للحكومــة أن تشــمل قطاعــات واســعة ضمــن هــذا الوعــاء .ونذكــر يف هــذا الســياق
األمثلــة التاليــة علــى الفئــات املقصــودة( :احملامــون ،واألطبــاء ،واملهندســون ،وشــركات توصيــل الطــرود يف التجــارة اإللكترونيــة
احملليــة ،وأنشــطة بيــع التجزئــة ،وضريبــة الدخــل علــى الصفقــات العقاريــة) .إذ لــم تقــدم احلكومــة أ ّيــة تعديــات علــى قانــون
ضريبــة الدخــل منــذ العــام  ،2015ولــم يظهــر أ ّنهــا بذلــت جهــداً بــارزاً يف مجــال حتســن أداء اإلدارات الضريبيــة بهــدف حتســن
اجلبايــة احملليــة وتوســيع الوعــاء الضريبــي .ورمبــا مــن املبــرر يف الفتــرة الراهنــة فــرض ضريبــة دخــل مرتفعــة نســبياً ومؤقتــة
علــى القطاعــات التــي لــم تتأثــر مــن األزمــة االقتصاديــة ّ
وإنــا انتعشــت وحققــت مســتويات مرتفعــة يف املبيعــات واألربــاح.
رغــم الهامــش الضيــق الــذي أتاحــه اتفــاق باريــس االقتصــادي للســلطة الفلســطينية لتعديــل نســبة ضريبــة القيمــة املضافــة
أن النســبة احلاليــة تقــل بنقطــة واحــدة ( %16يف فلســطن مقابــل
(نقطتــان مئويتــان أقــل مــن املفروضــة يف إســرائيل) ،إ ّلا ّ
 %17يف إســرائيل) .وكان ميكــن للحكومــة اســتغال الهامــش املتــاح لهــا مــن خــال فحــص تخفيــض ضريبــة القيمــة املضافــة
مبقــدار نقطــة مئويــة .يف نفــس الســياق ،لــم تســتفد احلكومــة مــن بعــض الصاحيــات املتضمنــة يف اتفــاق باريــس االقتصــادي
التوســع يف امللــف (الصفــري) واعتمــاد املعاجلــة اإلســرائيلية
والتغ ّيــرات يف نظــام ضريبــة القيمــة املضافــة اإلســرائيلي مثــل
ّ
للملــف (املُعفــى) مــن أجــل حتفيــز االقتصــاد وتخفيــف العــبء الضريبــي علــى املكلفــن وممارســة سياســة متييزيــة بفــرض
نســبة ضريبــة تبــدأ مــن الصفــر علــى الســلع األساســية وتتــدرج فيهــا وصــوالً للمســتويات احلاليــة للضريبــة علــى املنتجــات
الكماليــة .وميكــن تعويــض جــزء مــن التراجــع يف اإليــرادات ،الناجــم عــن تخفيــض ضريبــة القيمــة املضافــة علــى بعــض الســلع
األساســية والقطاعــات االقتصاديــة ،مــن خــال زيــادة نســبة الضريبــة علــى الســلع الكماليــة.
كمــا لــم تتخــذ احلكومــة التدابيــر الواجبــة يف مجــال إعــادة هيكلــة ملــف ضريبــة األمــاك ،حيــث ال يوجــد لدينــا قانــون
فلســطيني عصــري للتعامــل مــع هــذا امللــف فيمــا يتعلــق بتعديــل أنظمــة وعائهــا الضريبــي ومعدالتهــا ،وكان ميكــن أن يســهم
أن أكثــر مــن
هــذا التدخــل يف رفــد اخلزينــة العامــة وموازنــات الهيئــات احملليــة مبــوارد ماليــة إضافيــة .جتــدر اإلشــارة إلــى ّ
 %80مــن الهيئــات احملليــة يف األراضــي الفلســطينية غيــر مشــمولة بنظــام ضريبــة األمــاك 107( ،هيئــات محليــة فقــط هــي
اخلاضعــة مــن أصــل  480هيئــة) ،وبالتالــي ال تقــوم هــذه الهيئــات بتحصيــل ضريبــة األمــاك.
يف ســياق معاجلــة ملــف أمــوال املقاصــة احملتجــزة ،ميكــن بــذل جهــود إضافية والتفكير خارج الصنــدوق للتوصل إلى حلول غير تقليدية
وجذريــة لهــذه األزمــة املتجــددة .ومــن أبــرز املقترحــات املطروحــة البحــث عــن وســيط (دولــة عربيــة أو صديقــة أو مؤسســة دولية) لتقوم
بــدور الوســيط مــن أجــل فــك األمــوال احملتجــزة لــدى اجلانــب اإلســرائيلي .وبالتــوازي مــع هــذه اخلطــوة ميكــن التوصــل إلــى حل وســط،
يحافــظ الفلســطينيون فيــه علــى موقفهــم السياســي القاضــي بوقــف التنســيق مــع اجلانــب اإلســرائيلي ،ويســاهم يف إيجــاد حــل جزئــي
ملوضــوع املقاصــة .ويتمثــل هــذا احلــل باســتيفاء احلكومــة الفلســطينية لدفعــات ماليــة علــى حســاب املقاصــة الكليــة .وميكــن أن تصــل
الدفعــة الشــهرية إلــى  500مليــون شــيكل ،وبذلــك تتمكــن احلكومــة مــن متويــل إنفاقهــا ومعاجلــة األزمــة الراهنــة ولــو جزئياً.
يف ملــف املقاصــة أيض ـاً ،ميكــن القيــام بخطــوات مهمــة تتمثــل يف تفكيــك وخلخلــة بنــود أمــوال املقاصــة ومبــا يحقــق منافــع كبيــرة
للموازنــة الفلســطينية ســواء مــن خــال احلــد مــن التســرب املالــي الــذي يفـ ِ ّـو ُت علــى الفلســطينين مــوارد ماليــة كبيــرة بســبب آليــة
إدارة ملــف املقاصــة ،أو مــن خــال تخفيــض الــوزن النســبي للمقاصــة يف اإليــرادات العامــة .وبالتدقيــق بشــكل أعمــق يف مكونــات
وبنــود أمــوال املقاصــة ،جنــد أ ّنهــا تتشــكل مــن ثاثــة عناصــر رئيســية :ضريبــة القيمــة املضافــة وتشــكل  ،%25الرســوم اجلمركيــة
وتشــكل  ،%45الضرائــب علــى احملروقــات وتشــكل  .%30هــذا التفكيــك لبنــد إيــرادات املقاصــة مهــم يف التعامــل مــع هــذا امللف جلهة
التفــاوض علــى إعــادة تشــكيل مر ّكباتــه ووزنهــا النســبي واقتــراح مــا يلــزم لتحســن املوقــف الفلســطيني يف التعامــل مــع هــذا امللــف.
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إن الــوزن النســبي الكبيــر ( )%65إليــرادات املقاصــة مــن إجمالــي اإليــرادات يشــكل عامــل ضغــط كبيــر
وهنــا ميكــن القــول ّ
علــى صانــع القــرار الفلســطيني ويزيــد مــن احتماليــة إســاءة اســتخدام هــذا امللــف مــن قبــل اجلانــب اإلســرائيلي كوســيلة
ضغــط اقتصاديــة علــى الفلســطينين لتحقيــق تنــازالت ومرونــة سياســية .أولــى اخلطــوات املهمــة واملطلوبــة هــي تخفيــض
أن الضرائــب علــى احملروقــات (القيمــة املضافــة وضريبــة
األهميــة النســبية للمقاصــة يف إجمالــي اإليــرادات .فــإذا علمنــا ّ
ـوري يف الــوزن
ـإن اســتثناءها مــن املقاصــة ســيؤدي إلــى تخفيـ ٍ
البلــو) تش ـ ّكل مــا نســبته  %30مــن أمــوال املقاصــة ،فـ ّ
ـض فـ ٍ
النســبي للمقاصــة لتصبــح  %45تقريب ـاً .ويتطلــب ذلــك بالضــرورة تكثيــف الضغــوط علــى إســرائيل الحتســاب مشــتريات
أن
اجلانــب الفلســطيني مــن احملروقــات بأســعار التكلفــة (دون ضريبتــي البلــو والقيمــة املضافــة) .وجتــدر اإلشــارة أيضـاً إلــى ّ
إســرائيل تقــوم باقتطــاع عمولــة بنســبة  %3علــى جميــع بنــود أمــوال املقاصــة (ومــن ضمنهــا احملروقــات) .ومــن شــأن اســتثناء
احملروقــات أن يوفــر مــا قيمتــه ( %30حوالــي  24مليــون دوالر ســنوياً) مــن قيمــة االقتطاعــات اإلســرائيلية علــى املقاصــة
التــي تصــل ألكثــر مــن  70مليــون دوالر ســنوياً.
التدخــل اآلخــر املهــم يف موضــوع املقاصــة ،يتعلــق ببنــود ضريبــة القيمــة املضافــة واجلمــارك .إذ ميكــن (عــن طريــق وســيط
أوروبــي أو الرباعيــة الدوليــة) اقتــراح إدخــال آليــات وبرامــج جمركيــة محوســبة تعتمــد التكنولوجيــا احلديثــة يف رصــد احلركــة
التجاريــة بــن اجلانبــن ،بحيــث يتــم إجنــاز عمليــة التخليــص يف املناطــق الفلســطينية ( )Bondedعلــى الــواردات الفلســطينية
املباشــرة مــن العالــم اخلارجــي .ومــن شــأن هــذا اإلجــراء أن يحـ ّد مــن التسـ ّرب املالــي الناجــم عــن عمليــات التهريــب للمناطــق
الفلســطينية ،واالســتيراد مــن قبــل جتــار إســرائيلين لصالــح نظرائهــم الفلســطينين.
تشــير العديــد مــن األدبيــات إلــى التأثيــر اإليجابــي لتســوية األراضــي مــن حيــث زيــادة فــرص احلصــول علــى االئتمــان املصــريف،
وزيــادة االســتثمار يف األراضــي ،وارتفــاع قيمــة األراضــي وزيــادة إنتاجيتهــا إضافــة إلــى مــا توفــره تســوية األراضــي مــن مــوارد
ماليــة للحكومــة املركزيــة والهيئــات احملليــة .29وتبــدو وتيــرة اإلجنــاز يف مشــروع تســوية األراضــي الــذي انطلــق عــام 2016
بطيئــة بشــكل ملحــوظ .إذ يســتهدف املشــروع  188هيئــة محليــة مبســاحة إجماليــة تبلــغ  2,506.5كــم مربــع ،يف حــن بلغــت
مســاحة األراضــي التــي متــت عليهــا أعمــال التســوية حوالــي  100كــم مربــع ،أو مــا نســبته  %3فقــط مــن املســتهدف حتــى
نهايــة النصــف األول مــن عــام .2018
كذلــك ميكــن للحكومــة اتخــاذ إجــراءات مؤثــرة يف مجــال احلــد مــن تهريــب البضائــع مــن اجلانــب اإلســرائيلي .ورمبــا حـ ّدت
القيــود اإلضافيــة التــي فرضتهــا ســلطات االحتــال علــى حتــركات األجهــزة الرقابيــة واألمنيــة الفلســطينية نتيجــة وقــف
التنســيق ،مــن قــدرة تلــك األجهــزة علــى إجنــاز مهامهــا وتوجهاتهــا يف احلــد مــن ظاهــرة التهريــب .ورمبــا يتطلــب ذلــك توظيــف
عــدد أكبــر مــن املوظفــن يف دوائــر الضريبــة وجهــاز الضابطــة اجلمركيــة وتعزيــز العمــل التكاملــي والتنســيق بــن الدوائــر
واألجهــزة املعنيــة .ويف جانــب التهـ ّرب الضريبــي ،الــذي تقــدره الدراســات مبــا نســبته  %30-%40مــن اإليــرادات الضريبيــة،30
ـإن احلكومــة لــم تعـ ِ
ـط هــذا املوضــوع حقــه يف عــاج املســببات وإيجــاد احللــول للحــد مــن هــذه الظاهــرة .ويف ســياق متصــل،
فـ ّ
لــم يطــرأ تقــدم يف ملــف التسـ ّرب املالــي ،وظلــت املطالبــات الفلســطينية يف هــذا امللــف حبيســة األدراج.

 29حن ،حبيب .قراءة يف اآلثار املالية واالقتصادية املتوقعة والتحديات املصاحبة لتسوية األراضي وتسجيلها يف الضفة الغربية .ماس.2019 ،
 30اإلجراءات املمكنة للحد من الته ّرب الضريبي ،التقرير االقتصادي السنوي  ،2015بكدار.
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 .5ماحظات ختامية:
ً
أوال :األزمــة املاليــة التــي تواجــه الســلطة الفلســطينية هــي يف جلّهــا أزمــة بنيويــة تعــود لظــروف وشــروط إنشــاء الســلطة ،لكـ ّـن
ً
ّ
هنــاك أســبابا ذاتيــة أدت إلــى تفاقــم األزمــة وإن لــم تكــن الســبب فيهــا .وعليــه فإنــه مــن غيــر املتوقــع أن يتــم حــل هــذه األزمــة
بشــكل جــذري طاملــا بقــي املشــهد السياســي واألمنــي القائــم حالي ـاً علــى حالــه ،إ ّلا أ ّنــه مــن املمكــن احلــد مــن تفاقــم هــذه
األزمــة والتخفيــف مــن تداعياتهــا مــن خــال عــدد مــن اإلصاحــات املاليــة ،ويف مقدمتهــا الترشــيد والتقشــف يف اإلنفــاق.
أن خيــار التقشــف وحــده رغــم أهميتــه العاليــة ليــس كافيـاً ملواجهــة هــذه األزمــة ولــو جزئيـاً،
ولكــن يجــب أ ّلا يغيــب عــن البــال ّ
إذ يجــب أن تترافــق أ ّيــة إجــراءات تقشــف بخطــوات إصاحيــة أخــرى يف الشــق الثانــي مــن املعادلــة وهــو السياســة الضريبيــة.

ثاني ـ ًا :حتــى يحقــق التقشــف أهدافــه بأقــل التكاليــف يجــب أن يتــم يف إطــار خطــة مدروســة ووفــق أســس متوافــق عليهــا
وطني ـاً.
ثالث ـ ًا :اإلنفــاق علــى فاتــورة الرواتــب .تُعتبــر فاتــورة الرواتــب واألجــور يف القطــاع املدنــي مــن أهــم بنــود اإلنفــاق وأكبرهــا
أي خطــة تقشــف يف اإلنفــاق احلكومــي.
وزنـاً يف النفقــات اجلاريــة .وهــذا البنــد هــو مــن البنــود املرشــحة للتخفيــض يف إطــار ّ
ولكـ ّـن هــذا البنــد يحمــل الكثيــر مــن التفاصيــل والتعقيــدات التــي حتتــاج لتحليــل تفصيلــي ومعمــق لتحديــد مــا إذا كان مــن
أي مــن بنــوده التفصيليــة يكــون هــذا التخفيــض واقعيـاً ومجديـاً وبــدون تكاليــف اقتصاديــة واجتماعيــة
املمكــن تخفيضــه ويف ٍّ
ّ
وسياســية قــد تفــوق الوفــورات املاليــة املتحققــة جــراء ذلــك .وتشــير التحليــات يف هــذا التقريــر لهــذا البنــد إلــى أنــه مــن
غيــر املمكــن تخفيــض مســتويات الرواتــب نفســها ،وال تخفيــض عــدد كبيــر مــن املوظفــن مــن خــال إنهــاء خدماتهــم ،ولكــن
مــن املمكــن إحالــة جــزء مــن املوظفــن وخصوص ـاً الذيــن ميكــن اعتبارهــم وهميــن أو الذيــن يعملــون يف أعمــال أخــرى إلــى
جانــب وظائفهــم يف احلكومــة للتقاعــد .ولكـ ّـن خيــار التقاعــد يجــب أن يأتــي وفــق شــروط عادلــة ومتوافــق عليهــا مــع املوظفــن
املســتهدفن .كمــا أ ّنــه مــن املمكــن ترشــيد اإلنفــاق وليــس بالضــرورة تخفيضــه مــن خــال اعتمــاد سياســة مدروســة لتدويــر
عــدد مــن املوظفــن مــن خــال نقلهــم إلــى وظائــف تتــاءم مــع مؤهاتهــم وترفــع مــن إنتاجيتهــم .وميكــن أن يأتــي هــذا اإلجــراء
يف إطــار إعــادة هيكلــة مراكــز املســؤولية يف الســلطة مــن خــال إلغــاء أو دمــج بعــض هــذه املراكــز مــع مراكــز أخــرى تتشــابه
يف طبيعــة وظائفهــا.
رابعـ ًا :بالنســبة للعقــود اخلاصــة ســواء للموظفــن العاديــن أو املستشــارين ،فإ ّنــه مــن املمكــن أن تكــون إحــدى خيارات التقشــف
مــن خــال وضــع سياســة ملزمــة للتعيــن علــى هــذه العقــود دون الســماح باالســتثناءات يف تنفيذهــا كمــا هو احلــال اآلن.
خامس ـ ًا :قــد تكــون االمتيــازات الوظيفيــة وهــي يف الغالــب مرتبطــة بالفئــات اإلداريــة العليــا إحــدى أهــم وأســهل مجــاالت
التقشــف وأكثرهــا قبــوالً وتأييــداً مــن اجلمهــور الفلســطيني.
سادسـ ًا :اإلنفــاق علــى قطــاع األمــن .مــا يــزال اإلنفــاق علــى قطــاع األمــن يســتحوذ علــى النصيــب األكبــر مــن موازنــة الســلطة
ــص اجلــزء األكبــر منــه لبنــد الرواتــب واألجــور ،مــع اإلشــارة إلــى ارتفــاع متوســط األجــر الشــهري
الفلســطينية،
َّ
ويخص ُ
للعســكرين مقارنــة باملوظفــن املدنيــن .مــن جهــة ثانيــة تبقــى املوازنــة التشــغيلية اخملصصــة لقطــاع األمــن مرتفعــة أيض ـاً،
ويترافــق ذلــك مــع ضبابيــة وســوء إدارة يف إجــراءات الصــرف واإلنفــاق علــى املصاريــف التشــغيلية .كمــا يظهــر ضعـ ٌ
ـف يف
ِ
وأدوات الرقابــة الداخليــة واخلارجيــة علــى أولويــات وإجــراءات الصــرف مــا يفتــح اجملــال واســعاً للهــدر وإســاءة
أســس
ِ
أن إجــراءات التقشــف ،وتخفيــض اإلنفــاق علــى قطــاع األمــن ،خيــارات صعبــة التحقــق بســبب
التصــرف باملــال العــام .ويبــدو ّ
ً
أن اجلــزء األكبــر مــن موظفــي
اســتحواذ فاتــورة الرواتــب واألجــور علــى حوالــي  %80مــن املوازنــة اجلاريــة لألمــن ،فضـا عــن ّ
القطــاع األمنــي هــم مــن أصحــاب الرتــب املنخفضــة والرواتــب القليلــة أصـ ً
ا ،وبالتالــي يصعــب اقتــراح أو إجــراء تخفيــض علــى
أن النفقــات
رواتبهــم ،ناهيــك طبع ـاً عــن املق ّيــدات القانونيــة املرتبطــة باحلقــوق املكتســبة للموظــف .ويف جانــب آخــر ،جنــد ّ
التشــغيلية لقطــاع األمــن ،وخافــاً لانطباعــات الســائدة لــدى قطاعــات واســعة يف اجملتمــع الفلســطيني ،كانــت أقــ ّل مــن
نظيرتهــا يف القطــاع املدنــي ،لذلــك تبــدو فــرص التقشــف واحلــد مــن النفقــات التشــغيلية محــدودة .ولكــن ميكــن التركيــز أكثــر
علــى فــرض رقابــة أعلــى ،وترشــيد اإلنفــاق واحلــد مــن هــدر املــال العــام ووضــع ضوابــط إلجــراءات الصــرف يف قطــاع األمــن،
وخصوص ـاً يف مجــال النفقــات التشــغيلية.
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إن املكونات األساسية لبند صايف اإلقراض هي:
سابع ًا :النفقات اخلاصة بصايف اإلقراضّ .
أ -أثمــان الكهربــاء التــي تتحملهــا الســلطة .وتظهــر البيانــات انحرافــات وفروقــات كبيــرة بــن اخملصصــات املرصــودة لهــذا
البنــد وبــن مــا يتحقــق فعلي ـاً .ومتكــن أن يُعــزى اســتمرار وتزايــد صــايف اإلقــراض إلــى ضعــف مســتويات حتصيــل أثمــان
احملصلــة ملــزودي اخلدمــة أو للســلطة
الكهربــاء مــن قبــل شــركة التوزيــع والبلديــات ،وامتنــاع هــذه اجلهــات عــن حتويــل األثمــان
ّ
(كجهــة متويــل) ،أضــف إلــى ذلــك األســباب الفنيــة األخــرى كتشــتت نظــام التوزيــع ،واهتــراء الشــبكات ،مــا يــؤدي إلــى تدنــي
كفــاءة وجــودة خدمــة الكهربــاء ،وارتفــاع نســبة الفاقــد الفنــي.
ـن
ب -هنــاك العديــد مــن األبعــاد والتداخــات مللــف التحويــات الطبيــة (املاليــة واالجتماعيــة واإلداريــة والصحيــة) ،وتَ َبـ َّ َ
وجــود صعوبــات تســهم يف اســتمرار الهــدر يف املــال العــام ،وضعــف أســس النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف إدارة التحويــات
الطبيــة ،أبرزهــا غيــاب نظــام صحــي كفــؤ وشــامل ،وعــدم كفــاءة نظــام التأمــن الصحــي واســتمرار العجــز املالــي ،فضـ ً
ا عــن
اســتمرار ظاهــرة التحويــات الطبيــة االســتثنائية وتدخــل بعــض أصحــاب النفــوذ واملؤسســات يف هــذا املوضــوع ،إلــى جانــب
ضعــف أدوات وإجــراءات الرقابــة الداخليــة واخلارجيــة .وتبــدو الفرصــة كبيــرة إلصــاح نظــام التحويــات الطبيــة مبــا يســهم
يف تخفيــض فواتيــر العــاج باخلــارج ،وينعكــس بالنتيجــة علــى تخفيــض بنــد صــايف اإلقــراض.
ثامنـ ًا :مكتــب الرئيــس ووزارة اخلارجيــة .تبلــغ نفقــات وزارة اخلارجيــة بأقســامها الثاثــة حتــى العــام  2020مــا قيمتــه 313.8
مليــون شــيكل مقســمة كالتالــي :وزارة اخلارجيــة ( 67.7مليــون شــيكل) ،الســفارات ( 244مليــون شــيكل) ،شــؤون املفاوضــات
( 2.1مليــون شــيكل).
وبلغــت نفقــات مكتــب الرئيــس حتــى نهايــة العــام  2020نحــو  134.8مليــون شــيكل .حيــث تبلــغ قيمــة رواتــب العاملــن يف
الرئاســة  84.3مليــون شــيكل ،وتبلــغ قيمــة النفقــات اجلاريــة  42.6مليــون شــيكل ،أمــا مصاريــف التطويــر فتبلــغ قيمتهــا 7.8
مليــون شــيكل .أ ّمــا عــدد العاملــن فهــو غيــر متوفــر ولكــن بقســمة فاتــورة الرواتــب علــى متوســط الراتــب ميكــن تقديــر العــدد
مفصلــة وهــذا غيــر
بحوالــي  2000موظــف ،األمــر الــذي يعتبــر غيــر ممكــن مــا يســتدعي تدقيقـاً تفصيليـاً ملعرفــة النفقــات
ّ
موجــود يف بيانــات وزارة املاليــة العلنيــة.
تاســع ًا :النفقــات الطارئــة .وضــع سياســة تفصيليــة ومحــددة بخصــوص آليــات وأوجــه صــرف النفقــات الطارئــة مــن بنــد
االحتياطــات املاليــة املرصــودة يف املوازنــة.
أي تعديــل يف الصيــغ أو النســب الضريبيــة احلاليــة يتطلــب إطــاراً
عاشــراً :السياســات الضريبيــة وســبل حتســن اجلبايــةّ .
إن ّ
قانونيـاً جديــداً ُمعـ ّدالً .ورغــم املقيــدات التــي تعتــرض اســتخدام السياســة املاليــة يف الواقــع الفلســطيني ،إ ّلا أ ّنــه يوجــد هامــش
ال بــأس بــه وعــدد مــن التدخــات املمكنــة يف هــذا اجملــال ،إذ متتلــك احلكومــة الفلســطينية مجموعــة مــن اخليــارات لزيــادة
إيراداتهــا مــن أجــل متويــل اإلنفــاق احلكومــي املتزايــد (إمــا عــن طريــق حتســن اجلبايــة الضريبيــة ،املباشــرة وغيــر املباشــرة،
وخصوص ـاً مــن القطاعــات التــي لــم تتضــرر نتيجــة األزمــة الراهنــة ،أو بإلــزام كبــار املكلَّفــن بتســديد التزاماتهــم الضريبيــة
الســنوية ،للعــام احلالــي علــى األقــل ،مقدمـاً علــى شــكل ُسـلَف وتأجيــل املزايــا واإلعفــاءات واالســتثناءات الضريبيــة واجلمركية
التــي تتمتــع بهــا املشــاريع مبوجــب قانــون تشــجيع االســتثمار الفلســطيني ،إلــى جانــب احلــد مــن التهـ ّرب الضريبــي عبــر تفعيــل
وزيــادة كفــاءة أدوات الســلطة التنفيذيــة ،واإلدارات الضريبيــة والضابطــة اجلمركيــة) .وميكــن بالتــوازي اتبــاع إجــراءات مــن
شــأنها ضبــط التسـ ّرب املالــي يف العاقــة التجاريــة مــع اجلانــب اإلســرائيلي.
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 .6التوصيات:
أن أســباب األزمــة املاليــة التــي تعانيهــا الســلطة الفلســطينية ال تنحصــر يف محدوديــة املــوارد املاليــة
علينــا أن نــدرك ّ
فقــط ،بــل يف كيفيــة إدارة تلــك املــوارد وإن كانــت محــدودة .فحتــى لــو حــدث تطــو ٌر دراماتيكــي يف جانــب اإليــرادات ومتويل
النفقــات ،فإ ّننــا ســنبقى أمــام معضلــة كيفيــة إدارة هــذه املــوارد وترتيــب أولويــات اإلنفــاق واألســس واملعاييــر التــي تقــوم
عليهــا .ومــن منطلــق إدراكنــا ألســباب أزمتنــا املاليــة ،ميكــن لنــا تركيــز جهودنــا يف إيجــاد حلــول عمليــة وقابلــة للتطبيــق
مــن أجــل االنتقــال إلــى وضــع أفضــل يف إدارة مواردنــا وترشــيد إنفاقنــا .ومــن املهــم أن تراعــي هــذه اجلهــود وحتافــظ
علــى أســس ومبــادئ التقشــف املتعلقــة أساس ـاً مبراعــاة العدالــة االقتصاديــة واالجتماعيــة يف توزيــع أعبــاء التقشــف،
واحملافظــة علــى احلقــوق املكتســبة ،وعــدم املســاس بجــودة اخلدمــات العامــة .ويف هــذا اإلطــار نقــدم املقترحــات التاليــة
علّهــا تش ـ ّكل مرجع ـاً وعون ـاً للحكومــة الفلســطينية لصياغــة خطــة شــاملة واتخــاذ إجــراءات تســهم يف ترشــيد النفقــات
واحلــد مــن هــدر املــال العــام.
■ القطاع املدني:

 .1تنقيــة فاتــورة الرواتــب مــن خــال إنهــاء مــا تبقــى مــن ظاهــرة املوظفــن غيــر العاملــن .ويف هــذا الســياق يجــب إمــا
تســكينهم علــى هيــاكل مراكــز املســؤولية احليويــة أو إحالــة بعضهــم للتقاعــد املبكــر و/أو إنهــاء خدمــات البعــض اآلخــر
بعد دراسة ملفاتهم بعناية.
 .2اعتمــاد سياســة ممنهجــة لتدويــر املوظفــن ،أي نقــل بعضهــم ملراكــز مســؤولية أخــرى علــى أســاس احلاجــة ومواءمــة
املؤهات واخلبرات.
 .3وقــف العمــل بسياســة تعيــن موظفــن علــى عقــود عمــل مؤقتــة أو مستشــارين وخبــراء مــن خــال االســتثناءات ،وقصــر
ذلك على قاعدة تو ّفر مخصصات أو اعتمادات مالية مرصودة يف املوازنة لهذا الغرض.
 .4اتخــاذ اإلجــراءات الكفيلــة بالتــزام مراكــز املســؤولية بتنفيــذ القــرارات احلكوميــة التــي تقضــي بتخفيــض االمتيــازات
الوظيفيــة مــن بــدالت وعــاوات ومخصصــات ،مــا يتطلــب إلغــاء هامــش االســتثناء املمنــوح للوزيــر املعنــي أو مــن يف
حكمه بهذا الشأن.
 .5إجنــاز وإقــرار القانــون املعـ ّـدل للخدمــة املدنيــة مبــا يضمــن ضبــط اإلنفــاق والتوظيــف علــى بنــد العقــود واالستشــارات
والتعين خارج إطار اإلجراءات واألنظمة القانونية.
■ قطاع األمن:

إن التوصيــة الرئيســية تتعلــق بترشــيد عــدد العاملــن يف ك ّل جهــاز علــى حــدة وفقـاً للمهــام املنوطــة بــه .حيــث مــن
● أوالًّ :
املناسب تدوير عدد كبير منهم الى جهاز الشرطة أو الضابطة اجلمركية بعد تأهيلهم لذلك.
● ثانياً :تفعيل الرقابة الداخلية واخلارجية من خال:
 إصــدار اللوائــح اخلاصــة بقانــون اخلدمــة يف أجهــزة األمــن الســيما تلــك اخلاصــة بالتعيينــات والترقيــات والعقوبــات،وإعــادة دراســة قانــون اخلدمــة العســكرية الــذي يعطــي امتيــازات ومنافــع كبيــرة للعســكرين ،وخصوصـاً مــن الضبــاط
وذوي الرتب املرتفعة.
 إعداد موازنات تفصيلية لألجهزة األمنية ك ّل على حدة ،ومن ثم إدراجها يف موازنة موحدة حسب تبعيتها اإلدارية. ضرورة تق ّيد مسؤولي اإلنفاق يف األجهزة األمنية بأحكام قانون املشتريات والعطاءات واللوازم العامة. تفعيــل وحــدات الرقابــة والتدقيــق الداخليــة يف ك ّل جهــاز أمنــي علــى أن ترفــع نســخة مــن تقاريرهــا للرقابــة املاليــةالعسكرية املركزية يف وزارة املالية من خال اإلدارة املالية العسكرية.
 -اعتماد نظام خاص برصد مصاريف احملروقات للمركبات اخملصصة لقطاع األمن.
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■ صايف اإلقراض:

● عقــد اتفاقيــات مركزيــة بــن الســلطة والشــركات اإلســرائيلية املــز ّودة للســلع واخلدمــات علــى أســس جتاريــة تنافســية،
بحيث يتم معاجلة االختاالت واإلجحاف الذي يلحق باملستهلك الفلسطيني نتيجة االتفاقيات الفردية.
● التوصــل إلــى تفاهمــات بــن اجلهــات ذات الصلــة مبوضــوع الكهربــاء يف ٍّ
كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،تضمــن
انتظــام واســتمرار تدفــق الطاقــة الكهربائيــة إلــى غــزة ،وتراعــي عــدم تضــرر األســر الفقيــرة بتلــك التفاهمــات ،واحلــد مــن
األعباء املالية التي تتحملها املوازنة العامة.
● تكثيــف اســتخدام نظــام عــدادات الدفــع املســبق لضمــان التــزام أكبــر مــن قبــل املشــتركن وشــركات التوزيــع والهيئــات
احمللية بتسديد أثمان الكهرباء ،مع مراعاة الفئات احملتاجة.
● تخصيــص املوازنــات الازمــة إلعــادة تأهيــل الشــبكات احلاليــة خلفــض الفاقــد الفنــي .وال بــد أن تترافــق هــذه اإلجــراءات
بالتزام السلطة بتحويل حصة الهيئات احمللية من الضرائب والرسوم املستحقة لها.
● تكثيف استخدام مصادر الطاقة البديلة (الشمسية والرياح) لتقليل فاتورة الكهرباء من املز ّود اإلسرائيلي.

■ النظام الصحي والتحويات الطبية:

● إقرار قانون يعتمد نظام تأمن صحي شامل كفؤ وفعال ومتوازن من حيث املوارد والتغطيات.
● تبنــي خطــة عمــل لــوزارة الصحــة يف إطــار ســقف زمنــي لتطويــر بعــض اخلدمــات األساســية الصحيــة غيــر املتوفــرة بشــكل
ٍ
كاف يف مستشفيات وزارة الصحة.
● إصدار والتزام مجلس الوزراء باألنظمة املتعلقة بالتحويات الطبية.
● الوقف الفوري لظاهرة التحويات الطبية االستثنائية إ ّلا وفقاً لألنظمة الصادرة عن مجلس الوزراء.
● توفيــر العناصــر البشــرية املؤهلــة ،واألنظمــة احملاســبية املطلوبــة لتدقيــق ومتابعــة فواتيــر العــاج يف املشــايف اإلســرائيلية،
ومبا يسهم يف منع التاعب يف تكاليف العاج وترشيد اإلنفاق.
● تفعيل أدوات وإجراءات الرقابة الداخلية واخلارجية على أداء الدوائر اخملتصة يف ملف التحويات الطبية.

■ السياسات الضريبية وسبل حتسن اجلباية:

أن حتقيــق جــزء مــن املتطلبــات لتحقيــق هــدف زيــادة اإليــرادات العامــة وتعديــل
رغــم محدوديــة املــوارد واإلمكانيــات إ ّلا ّ
هيكليتهــا يســتدعي تســخير جــزء أكبــر مــن املــوارد واإلمكانيــات .وعليــه ،يتلخــص املطلــوب بالنقــاط التاليــة:
● إصــاح النظــام الضريبــي (يف اجلانبــن القانونــي واإلداري) باجتــاه توســيع القاعــدة الضريبيــة ،وضمــان التصاعديــة
الضريبية لتحقيق مستوى أعلى من العدالة االقتصادية واالجتماعية.
● فحــص فكــرة تأجيــل املزايــا (اإلعفــاءات واالســتثناءات الضريبيــة واجلمركيــة) التــي تتمتــع بهــا املشــاريع االســتثمارية
مبوجب قانون تشجيع االستثمار الفلسطيني لفترة قادمة.
● استراتيجياً ،إعادة هيكلة االقتصاد الفلسطيني باجتاه حتفيز اإلنتاج احمللي على حساب االستيراد من اخلارج.
● تفعيــل وزيــادة كفــاءة أدوات الســلطة التنفيذيــة (اإلدارات الضريبيــة ،والضابطــة اجلمركيــة) .وبهــذا الصــدد رمبــا يكــون
من املفيد دراسة فكرة دمج جميع دوائر إيرادات السلطة يف إدارة عامة واحدة.
● سن قانون فلسطيني عصري للتعامل مع ملف ضريبة األماك بالتوازي مع استكمال مشروع تسوية األراضي.
● تفكيــك وخلخلــة بنــود أمــوال املقاصــة مبــا يحقــق منافــع كبيــرة للموازنــة الفلســطينية مــن خــال احلــد مــن التسـ ّرب املالــي
(دراســات تفصيليــة حســب بنــود املقاصــة) .وهــذا يســاعد يف أمريْــن همــا:
 تقليل االعتماد على املقاصة يف معادلة إيرادات السلطة لصالح اجلباية الذاتية. -تخفيف مستوى االبتزاز اإلسرائيلي للسلطة يف موضوع املقاصة.
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◄ قائمة املراجع:
■ ً
أوال :املراجع العربية:
● الفريــق األهلــي لدعــم شــفافية املوازنــة العامــة ســكرتاريا الفريــق :االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة (أمــان) .تقريــر حــول «مجــاالت الترشــيد
والتقشف يف اإلنفاق احلكومي».2015 ،
● البيانــات الشــهرية لــوزارة املاليــة ،املوقــع اإللكترونــي لــوزارة املاليــة/http://www.pmof.ps/pmof/documents/accounts/monthly/2021 :
June.2021.Ar.pdf

● مقابلة سابقة مع السيد موسى أبو زيد ،رئيس ديوان املوظفن العام والسيد فتحي خضر ،مدير اإلدارة العامة للرقابة اإلدارية اخلارجية.
● مقابلة مع السيد عصمت أبو ربيع ،مدير دائرة الرقابة على االقتصاد يف ديوان الرقابة املالية واإلدارية.
● موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية ،سنوات مختلفة.
● االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة (أمــان) :)2019( .التقريــر الســنوي احلــادي عشــر واقــع النزاهــة ومكافحــة الفســاد فلســطن  .2018رام
اهلل – فلسطن.
● املادة  84من القانون األساسي.
● البرغوثــي ،معــن ،معهــد احلقــوق ،2009 ،سلســلة القانــون واألمــن ،اإلطــار القانونــي الناظــم لقطــاع األمــن يف فلســطن« ،دراســة حتليليــة
للتشريعات الصادرة بعد العام  ،»1994ص .11
● عبــد الكــرمي ،نصــر .ورقــة مقدمــة يف مؤمتــر عمــان الــذي نظمــه معهــد احلقــوق الــذي كان بعنــوان «تعزيــز اإلدارة الرشــيدة لقطــاع األمــن يف
أي دور يضطلع به اجملتمع املدني» .حزيران .2009
املنطقة العربيةّ .
● معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة الفلســطيني (مــاس) ،وآخــرون :املراقــب االقتصــادي ملحــق خــاص :تقييــم أولــي لآلثــار احملتملــة علــى
االقتصاد الفلسطيني لتفشي وباء كوفيد –  19يف الضفة الغربية .رام اهلل – فلسطن.2020 .
● مكتب رئيس الوزراء/اخلطة الوطنية للتنمية  :2023-2021االستراتيجية القطاعية للتنمية االجتماعية .2023-2021
● دولة فلسطن :أهداف التنمية املستدامة .االستعراض الوطني الطوعي األول ،متابعة وتنفيذ خطة التنمية املستدامة  ،2030حزيران .2018
● التقرير السنوي ،االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة (أمان).2014 ،
● التقرير السنوي ،االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة (أمان).2013 ،
● جلسة طاولة مستديرة رقم  ،3معضلة صايف اإلقراض ..إلى أين؟؟ ،ماس.2015 ،
● رؤية الفريق األهلي لدعم الشفافية للسياسة املالية للسلطة الوطنية الفلسطينية يف املرحلة القادمة .االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة (أمان).2012 ،
● شــهد الربــع األول مــن العــام  2014إطــاق شــركة النقــل الوطنيــة للكهربــاء املنصــوص عليهــا يف قانــون الكهربــاء الفلســطيني .وتختــص شــركة
النقــل وفقـاً للقانــون بنقــل الكهربــاء مــن شــركات التوليــد إلــى شــركات التوزيــع واملســتهلكن ،ويســتعاض عنهــا يف الوقــت احلاضــر بنقــاط الربــط
املنتشرة يف الضفة الغربية والتي بلغت  230نقطة ربط.
● االستراتيجية القطاعية ( ،)2013-2011سلطة الطاقة الفلسطينية.2011 ،
أن إجمالي الديون املتراكمة على اخمليمات نتيجة عدم تسديد أثمان الكهرباء بلغت نحو  160مليون شيقل.
● أشار السيد عمر كتانة إلى ّ
● فــاح ،بــال ،وآخــرون ( :)2020تقييــم القطــاع الصحــي الفلســطيني :دراســة حتليليــة علــى املســتوى الكلــي .معهــد أبحــاث السياســات االقتصادية
الفلسطيني (ماس) .رام اهلل-فلسطن.
● حــرب ،جهــاد .بيئــة النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف التحويــات للعــاج خــارج مؤسســات وزارة الصحــة .تقريــر رقــم  83ضمــن سلســلة تقاريــر
ائتاف أمان .آذار .2015
● املادة  ،88القانون األساسي املعدل لعام  ،2003املادة  ،7قانون تنظيم املوازنة العامة والشؤون املالية لعام .1998
● حن ،حبيب .قراءة يف اآلثار املالية واالقتصادية املتوقعة والتحديات املصاحبة لتسوية األراضي وتسجيلها يف الضفة الغربية .ماس.2019 ،
● اإلجراءات املمكنة للحد من الته ّرب الضريبي ،التقرير االقتصادي السنوي  ،2015بكدار.
■ ثاني ًا :املراجع األجنبية:
● Evaluation of the Palestinian-European Socio-Economic Management Assistance Mechanism (PEGASE) Programmes of

.2nd Draft Final Report, March 2015 ”(2013-Support to the Recurrent Costs of the Palestinian Authority (2011
● .Stopping Fiscal Leakages. The government of Palestine’s report to the AD Hoc Liaison Committee meeting. Sep.2018
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