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  والصناعة  حديث صحايف لوزير االقتصاد والتجارة
  بشأن االنفتاح الفلسطيني  *يف السلطة الفلسطينية

  التي يعانيها واملشكالت  على األسواق العربية،
  االقتصاد الفلسطيني

  ]مقتطفات[ **.19/4/1995القاهرة، 
  
  

  واألردن لتنشيط حركة التجارة ملاذا فكرت السلطة الفلسطينية يف الدعوة اآلن إىل فتح احلدود مع مصر
 ل رؤوس األموال؟اوأشك

 ّا عن اجلانب السياسي إننا يف السلطة قضية فتح احلدود لها شقان األول سياسي والثاين اقتصادي فأم
الفلسطينية نريد أن نضع فلسطين يف موقعها الطبيعي باعتبارها جزءاً ال يتجزأ من الوطن العربي ومصيرها 

ثم فإن االنفتاح على العامل العربي هو قضية استراتيجية وال بديل عنه على اإلطالق يف  يتحدد مع مصيره ومن
 .إن خيارنا االستراتيجي األوحد هو اخليار العربي. الذهن العربي

ا من الناحية االقتصادية فنحن لسنا يف حاجة إىل تكرار أن كل املعاناة االقتصادية التي نواجهها أمّ  
ارسات اإلسرائيلية خالل سنوات االحتالل الطويلة والتي كانت باختصار عملية تتبع واحتواء اآلن هي نتيجة املم

الفلسطيني  اإلسرائيلي، ومن هنا جاءت عملية تشويه االقتصاد لالقتصاد الوطني الفلسطيني يف إطار االقتصاد
شروعات االستثمارية يف امل من اقتصاد منتج إىل اقتصاد خدمات فقط وتصدير عمالة وتطبيق كل السبل أمام

الوطن الفلسطيني وسد سبل إقامة مشروعات التوظيف وفرص العمل ومصادرة األراضي والتوسع يف بناء 
مصادر املياه وإغالق  يف املستوطنات على حساب أراض فلسطينية كان يمكن أن تصبح منتجة وكذلك التحكم

  .ان التجاري اإلسرائيلي كجزء منهالعالقة مع االحتالل يف إطار امليزكل املعابر، وإدراج 
  [.......]  

  
 هل بدأت السوق الفلسطينية تشهد وجوداً لالستثمارات واملشروعات العربية؟ 
 هناك العديد من االستثمارات املصرية حيث قامت املقاولون العرب بتسجيل شركة لها يف غزة، وهناك .. نعم

وهناك شركات للتأمين وهناك أسمنت وأدوات منزلية .. سالبنك العقاري العربي الذي له فرعان يف غزة ونابل
  .ومواد غذائية مصرية يف األسواق الفلسطينية وننتظر املزيد

  [.......]  
  
 يف ضوء املشاكل احلادة يف غزة مثالً، كيف تتولد عناصر القوة لبناء اقتصاد فلسطيني يواجه هذه املشاكل ..

 بل وأين دور رجال األعمال الفلسطينيين املغتربين؟.. أين املساعدات الدولية
 ّبالبنية إذا كان هناك قطاع عام يقوم  تعلم أن االقتصاد الفلسطيني هش ومشوه وال يمكن أن ينهض إال

التحتية وإدارة تضع األنظمة والقوانين وقطاع خاص يتوىل عملية التنمية واالستثمار ويف ضوء عدم االلتزام 
ما علينا سوى االعتماد على أنفسنا وأوضح لكم أنه بالنسبة اعدات وللخروج من املأزق الراهن الدويل باملس

" منذ توقيع إعالن املبادئ"مليار دوالر للسنوات اخلمس  2.4لاللتزامات الدولية املقررة للسلطة الفلسطينية هي 
ماليين دوالر  7.4مليون دوالر وجمموع االلتزامات الفعلية  819هو  1994وما كان مرصوداً للعام املاضي 

وهذا يؤكد لك .. مليون دوالر فقط 224هو  1994بالنسبة لنفس ذلك العام ولكن جمموع ما أنفق خالل عام 
                                                 

 .أحمد قريع *
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ومن هنا كانت املبادرة بالدعوة إىل إقامة العتمادات الدولية بل وخطورة االعتماد عليها خطورة تراجع ا
 .املناطق الصناعية احمللية واملشتركة التي تفتح اجملال للقطاع اخلاص

وعن دور رجال األعمال الفلسطينيين فإنه بال مبالغة أحتدث بافتخار فمنذ أن وقعنا اتفاق املبادئ   
مليون دوالر كخطوة أوىل على أن تأتي هذه  200هم بإنشاء شركة يف اخلارج برأسمال بادرت جمموعة من

 25وفعالً بدأت شركة لإلسكان يف غزة برأسمال % 49الشركة لتقيم شركات يف الداخل وتساهم بنسبة ال تتجاوز 
ون دوالر ملي 250 بخرى حتت التأسيس وهناك بنك للتنمية يجري تأسيسه مليون دوالر وهناك شركات أُ 

ستساهم فيه دول عربية بجانب كل ذلك عادت احلركة املصرفية للنشاط وخالل السنوات القليلة املاضية تم فتح 
  .بنكاً كفروع يف الضفة وغزة 20و 18ما بين 

  [.......]  
  
  

  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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