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�حل�صار�ت  ور�صة  قاعة  يف  حا�صد�ً  مهرجاناً  �أوروبا  يف  �لفل�صطيني  �ل�صتات  جتمع  نظم  كما 

جلنة  رئي�ص  مب�صاركة  �خلالد،  �الأر�ص  ليوم  �الأربعني  للذكرى  �إحياًء  برلني،  �الأملانية  بالعا�صمة 

.
38

�ملتابعة �لعربية �لعليا يف �لد�خل حممد بركة

وجتدر �الإ�صارة �إىل �أن �الأمم �ملتحدة �عتمدت مركز �لعودة �لفل�صطيني كع�صو ذو �صفة ��صت�صارية 

بعد  �لع�صوية  على  �ملركز  وح�صل   .2015/6/1 يف  لها  �لتابع  و�الجتماعي  �القت�صادي  �ملجل�ص  يف 

قر�بة خم�صة �أعو�م �أعاقت “�إ�رش�ئيل” فيها �لطلب وبثت �دعاء�ت لي�ص لها �أ�صا�ص من �ل�صحة باأن 

�ملركز يدعم �لعنف و“�الإرهاب”. هذ�، وقد ح�صل �ملركز على �لع�صوية من خالل �لت�صويت حيث 

.
39

�صوتت 12 دولة ل�صالح �لطلب فيما رف�صت �أمريكا و“�إ�رش�ئيل” �لطلب

يعي�ص �لفل�صطينيون يف �ل�صفة و�لقطاع �أو�صاعاً 

معقدة،  ودولية  حملية  متغري�ت  ظّل  يف  �صعبة 

تنعك�ص ب�صكل مبا�رش وغري مبا�رش على �حلياة 

و�لعقبات  �لقيود  فهناك  �ليومية،  �ملعي�صية 

نظر�ً  ��صتقر�ر،  وعدم  عاملي  ركود  بو�در  مع  �الإعمار  و�إعاقة  و�النق�صام  و�حل�صار  و�حلو�جز 

�لتي تع�صف باملنطقة، وما  �لنفط وتد�عياتها، و�حلروب و�لتغري�ت  �أ�صعار  �ل�صديد يف  لالنخفا�ص 

ينبني عليها من حتالفات دولية عديدة و�رش�عات مت�صابكة ومتد�خلة. و�أمام هذه �الأو�صاع تتعدد 

�أو  وتتد�خل �ل�صيناريوهات �لتي تو�جه �مل�صار �القت�صادي �لفل�صطيني، بحيث يتعذر �لبناء عليها 

�لتكيف معها، مما ي�صتدعي �نتهاج �صيا�صات نوعية مرنة تتالءم مع كل ما يطر�أ من تطور�ت.

1. الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية )ال�شفة والقطاع(:

�لن�صاط  ح�صيلة  قيا�ص  خاللها  من  يتم  �لتي  �النت�صار،  و��صعة  �ملوؤ�رش�ت  من  �لناجت  هذ�  يعدُّ 

�القت�صادي �ل�صنوي كرت�كم للناجت �ملتحقق على مد�ر �ل�صنة، ومن ثم قيا�ص حاالت �لنمو و�الزدهار 

�أو �لرت�جع و�لتدهور �القت�صادي، وعليه فاإن دقة هذ� �لقيا�ص تتطلب ح�صابه على �أ�صا�ص حقيقي. 

اأ. معدل منو الناجت املحلي الإجمايل:

ح�صب بيانات �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، يالحظ تر�جع منو �لناجت �ملحلي �الإجمايل 

يف �صنة 2014، �لتي متيزت بتطور�ت و�أو�صاع ��صتثنائية، وحتديد�ً �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على قطاع 

غزة، �لذي �أحلق �أ�رش�ر�ً بالغة بالبنية �لتحتية، و�ملوؤ�ص�صات �الإنتاجية، و�ملر�فق �لعامة، و�مل�صاكن، 

مع ��صتمر�ر �حل�صار وتدمري �الأنفاق �حلدودية. ولذلك فقد �نخف�ص �لناجت �ملحلي �الإجمايل بن�صبة 

0.18% مقارنة بن�صبة منو 6.3% و2.2% ل�صنتي 2012 و2013 على �لتو�يل. ليكون هذ� �لرت�جع 

ثانيًا: املوؤ�شرات االقت�شادية 

            فــي ال�شفـة الغــربية 

            وقطــــــاع غــــــــــــزة
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�ل�صفة و�لقطاع  �لنمو بني  �آخذ�ً يف �حل�صبان فارق   ،
40

�لتباطوؤ 2006 بعد عامني من  �الأول منذ  هو 

�لذي يعك�ص �لتاأثري �ملبا�رش على جممل �لناجت يف مناطق �ل�صلطة �لفل�صطينية.

وعلى م�صتوى �صنة 2015 فاإن �لناجت �ملحلي �الإجمايل �رتفع �إىل 7,721.7 مليون دوالر ومبعدل 

 ،2014 ل�صنة  �ال�صتثنائية  للظروف  �متد�د�ً  �الأول  �لربع  3.5%. وكح�صيلة ربعية متقلبة كان  منو 

�إعادة �الإعمار مما مثل خطوة لتعافٍ  �أن �الأرباع �لثالثة �لتالية �صهدت بد�ية ملحوظة لب�مج  غري 

�إىل �القت�صاد  �آثارها  �أحد�ث �النتفا�صة �جلديدة �متدت  �أن  �لفل�صطيني؛ خ�صو�صاً  حذر لالقت�صاد 

�لفل�صطيني �لذي عانى من خ�صائر قدرها 1.3 مليار دوالر منذ ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2015 وحتى 

.
كانون �لثاين/ يناير 412016

جدول 7/9: الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية 2010–2015

42
بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(

2015*20102011201220132014ال�شنة

6,122.36,882.37,314.87,4777,463.47,721.7الناجت املحلي الإجمايل

+3.5–0.18+2.2+6.3+12.4+8.1معدل النمو اأو الرتاجع ال�شنوي )%(

مالحظة: �الأرقام �لو�ردة بناًء على �إح�صاء�ت �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني �لتي ال ت�صمل ذلك �جلزء من حمافظة 

2004، و�صوف  �الأ�صا�ص هي  �أن �صنة  1967. كما  �لغربية �صنة  “�إ�رش�ئيل” عنوة بعيد �حتاللها لل�صفة  �لذي �صّمته  �لقد�ص 

ينطبق هذ� على كافة �جلد�ول �لتالية.

* تقدير�ت �أولية.

الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية 2010–2015 بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(

�ل�صنو�ت  �لعام لنمو  ��صتناد�ً خلط �الجتاه  2016–2017 فجرى تقديرها  �لتوقعات ل�صنتي  �أما 

�ملدعومة   2016 �لفل�صطينية ل�صنة  �لنقد  3.4%؛ وهذ� يتفق مع تنبوؤ�ت �صلطة  �لبالغ   2015–2010
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. ويتفق هذ� 
ب�صكل �أ�صا�صي بزيادة �ال�صتهالك �خلا�ص، لريتفع �إ�صهامه يف �لناجت �ملحلي �إىل 43%92.3

�أي�صاً مع توقعات �صندوق �لنقد �لدويل با�صتمر�ر منو �القت�صاد �لفل�صطيني مب�صتويات �صعيفة، 

.
44

حتوم حول 3.5% فقط على �ملدى �ملتو�صط

ب. معدل منو الناجت يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة:

كان هناك تباين ملحوظ يف معدل �لنمو بني �ل�صفة و�لقطاع يف �صنتي 2014 و2015، ففي �لقطاع 

�نخف�ص بن�صبة 15.1% �صنة 2014 ثم عاد و�رتفع بن�صبة 6.8% �صنة 2015، مقابل منو �إيجابي يف 

�ل�صفة قدره 5.3% و2.5% لل�صنتني �ملذكورتني على �لتو�يل )�نظر جدول 7/11(.

�أما عن �إ�صهام كل من �ل�صفة و�لقطاع يف تكوين �لناجت �ملحلي �لفل�صطيني فكانت ح�صة �ل�صفة 

عالية مقابل ح�صة منخف�صة للقطاع )�نظر جدول 7/10(، �آخذين يف �حل�صبان �أعد�د �ملو�طنني، حيث 

باالإ�صافة  هذ�  ؛ 
452015 �صنة  و�لقطاع  �ل�صفة  مو�طني  جمموع  من   %61 �ل�صفة  مو�طنو  ُي�صكل 

على  �مل�صددة  �الإ�رش�ئيلي  �حل�صار  و�إجر�ء�ت  بالقطاع،  مقارنة  لل�صفة  �لو��صعة  �مل�صاحة  �إىل 

�إ�صهام �ل�صفة يف �لناجت �ملحلي �الإجمايل باملقارنة مع نظريه  �لقطاع. مما يف�رش ��صتمر�رية �رتفاع 

يف �لقطاع.

جدول 7/10: الناجت املحلي الإجمايل يف كل من ال�شفة والقطاع 2010–2015

46
بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(

ال�شنة

ال�شفة والقطاعقطاع غزةال�شفة الغربية

الن�شبة )%(القيمةالن�شبة )%(القيمةالن�شبة )%(القيمة

20104,60975.31,513.324.76,122.3100

20115,101.274.11,781.125.96,882.3100

20125,40973.91,905.826.17,314.8100

20135,464.373.12,012.726.97,477100

20145,754.377.11,709.122.97,463.4100

*20155,895.876.41,825.923.67,721.7100

* تقدير�ت �أولية.
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الناجت املحلي الإجمايل يف كل من ال�شفة والقطاع 2010–2015 بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(

جدول 7/11: معدل منو الناجت املحلي الإجمايل يف كل من ال�شفة والقطاع 2010–2015

47
بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(

2015*20102011201220132014ال�شنة

ال�شفة 

الغربية

4,6095,101.25,4095,464.35,754.35,895.8القيمة

معدل النمو اأو الرتاجع 

ال�شنوي )%(
7+10.7+6+1+5.3+2.5+

قطاع غزة

1,513.31,781.11,905.82,012.71,709.11,825.9القيمة

معدل النمو اأو الرتاجع 

ال�شنوي )%(
11.4+17.7+7+5.6+15.1–6.8+

* تقدير�ت �أولية.

ج. مقارنة الناجت املحلي الإجمايل بني ال�شلطة الفل�شطينية و“اإ�رسائيل”:

 عند �الطالع على �لناجت �ملحلي �الإ�رش�ئيلي ح�صب �الأ�صعار �جلارية، و�لذي بلغ 305.675 مليار�ت

دوالر �صنة 2014، كما بلغ 296.068 مليار دوالر �صنة 2015، فاإننا نالحظ �أن هذ� �لناجت يزيد عن 

نظريه �لفل�صطيني بنحو 23 �صعفاً )2,335%( �صنة 2015. وهو موؤ�رش و��صح على مدى �النعكا�ص 

للمو�رد  �الحتالل  ��صتغالل  مدى  وعلى  �لفل�صطيني،  �القت�صاد  على  �الإ�رش�ئيلي  لالحتالل  �لب�صع 

�لفل�صطينية، ومنعه �لفل�صطينيني من ��صتخد�م طاقاتهم و�إمكاناتهم بحرية وكفاءة.
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 جدول 7/12: الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية و“اإ�رسائيل” 2010–2015

48
بالأ�شعار اجلارية )باملليون دولر(

“اإ�رسائيل”ال�شلطة الفل�شطينيةال�شنة
ن�شبة الناجت الفل�شطيني 

اإىل الناجت الإ�رسائيلي )%(

20108,913.1234,6983.8

201110,465.4261,7644

201211,279.4259,6144.3

201312,476292,4164.3

201412,715.6305,6754.3

2015*12,677.4296,0684.3

* تقدير�ت �أولية.

الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية و“اإ�رسائيل” 2010–2015 

بالأ�شعار اجلارية )باملليون دولر(
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2. متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف ال�شلطة الفل�شطينية:

يبني هذ� �ملوؤ�رش ب�صكل تقريبي ح�صة �لفرد �لو�حد من �لناجت، كما يثل �جتاهاً مل�صتوى �ملعي�صة 

 .
49

�أو “�لرفاه” �الجتماعي، كانعكا�ص فعلي لالأد�ء �القت�صادي على دخل �ملو�طن

اأ. املتو�شط العام لن�شيب الفرد:

1,737.4 دوالر للبيانات �ملتاحة بلغ متو�صط ن�صيب �لفرد من �لناجت �ملحلي �الإجمايل   ��صتناد�ً 

2014 �صنة   %3.1 ن�صبته  تر�جع  ومبعدل  �لتو�يل،  على  و2015   2014 ل�صنتي  دوالر�ً   و1,745.9 

�النتباه  �رشورة  مع   ،%1.3 قدره  �صالب  �صنوي  مبتو�صط  �أي   ،2015 �صنة   %0.5 قدره  ومنو 

2004 �صنة  هي  �الأ�صا�ص  �صنة  �أن  على  بناء  �لثابتة،  باالأ�صعار  حمت�صبة  �الأرقام  هذه  �أن   �إىل 

)�نظر جدول 7/13(.

 %7.1 2010–2011 مبعدل  �لفرتة  يف  �ملحلي كان متز�يد�ً  �لناجت  �لفرد من  �أن ن�صيب  ويت�صح 

�لزيادة  لت�صبح  خاللها  �لنمو  متو�صط  ن�صبة  هبطت  فقد   2013–2012 �لفرتة  يف  �أما  �ملتو�صط.  يف 

منه.  �لفرد  ون�صيب  �ملحلي  �لناجت  بني  �الرتباط  لطبيعة  كانعكا�ص  فقط،   %1.2 �لفرد  ن�صيب  يف 

�صالبة ن�صبة  من  ليعاين  �لفرد  ن�صيب  متو�صط  تر�جع  فنالحظ   2015–2014 �لفرتة  يف   �أما 

قدرها %1.3.

وب�صورة عامة ظلت هذه �حل�صة من �لناجت دون �مل�صتوى �ملطلوب، كما �أخذت يف �النكما�ص منذ 

2013، مما يزيد من حالة �لقلق وعدم �ليقني ب�صاأن قدرة �لفل�صطينيني نحو ت�صور م�صتقبل  �صنة 

.
50

�أف�صل

جدول 7/13: متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف ال�شلطة الفل�شطينية 2010–2015 

51
بالأ�شعار الثابتة )بالدولر(

2015*20102011201220132014ال�شنة

1,606.41,752.51,807.51,793.31,737.41,745.9القيمة

+0.5–3.1–0.8+3.1+9.1+5معدل النمو اأو الرتاجع ال�شنوي )%(

* تقدير�ت �أولية.
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متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف ال�شلطة الفل�شطينية 2010–2015 

بالأ�شعار الثابتة )بالدولر(

�أن  يتعني  �ملحلي  �لناجت  من  �لفرد  ن�صيب  فاإن  �ملعي�صة  مل�صتويات  �أدنى  حّد  على  وللمحافظة 

�لربع  خالل  لالرتفاع  عاد  �لذي  �ملتقلب  �لت�صخم  معدل  وكذلك  �ل�صكاين،  �لنمو  معدل  يتجاوز 

وهو  عامني،  من  �أكرث  قبل  �صائد�ً  كان  ما  متجاوز�ً   %2.8 لي�صل  مت�صارع  ب�صكل   2015 �لثاين 

�لغذ�ء �لعاملية، خ�صو�صاً  �الأ�صعار  �إىل حّد كبري، وُيظهر ح�صا�صية �صديدة جتاه   ت�صخم م�صتورد 

.
52

و�لوقود

لنمو  �لرتجيح  مع  �ملحتملة،  بال�صيناريوهات  رهناً  فتبقى   2017–2016 �صنتي  توقعات  و�أما 

جموع  تطلعات  يلبي  ال  م�صتوى  وهو  �لعام.  �الجتاه  خّط  �إىل  ��صتناد�ً  �صنوياً   %1 مبعدل  حمدود 

�ملو�طنني، خ�صو�صاً ذوي �لدخل �ملتدين.

ب. متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف ال�شفة والقطاع:

بالرغم من �صاآلة وبطء �لدخل �الإجمايل �لفل�صطيني، �لذي يعك�صه �لناجت �ملحلي ون�صيب �لفرد 

دوالر،   2,265.7 بلغت  و�لتي  و�لقطاع،  �ل�صفة  بني  �لفرد  ن�صيب  يف  كبرية  فروقاً  هناك  فاإن  منه، 

�لدخل و�لفو�رق  �لتو�يل، و�لتي تعك�ص �صوء توزيع  2015 للمنطقتني على  و1,002.8 دوالر �صنة 

�لكبرية بني حمافظات �ل�صفة و�لقطاع. 
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جدول 7/14: متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف كل من ال�شفة والقطاع

53
2010–2015 بالأ�شعار الثابتة )بالدولر(

2015*20102011201220132014ال�شنة

ال�شفة 

الغربية

2,025.12,181.52,251.32,2412,269.32,265.7القيمة

معدل النمو اأو الرتاجع 

ال�شنوي )%(
4.2+7.7+3.2+0.5–1.3+0.2–

قطاع غزة

985.71,121.11,1591,182.9971.11,002.8القيمة

معدل النمو اأو الرتاجع 

ال�شنوي )%(
7.8+13.7+3.4+2.1+17.9–3.3+

* تقدير�ت �أولية.

متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف كل من ال�شفة والقطاع

2010–2015 بالأ�شعار الثابتة )بالدولر(

الفل�شطينية  ال�شلطة  بني  الإجمايل  املحلي  الناجت  من  الفرد  ن�شيب  متو�شط  مقارنة  ج. 

و“اإ�رسائيل”:

ن�صيب  مبتو�صط  يتعلق  فيما  و“�إ�رش�ئيل”  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مناطق  بني  كبرية  فجوة  هناك 

�لفل�صطينية �ل�صلطة  مناطق  يف  �جلارية(  )باالأ�صعار  بلغ  �إذ  �الإجمايل،  �ملحلي  �لناجت  من   �لفرد 

�لفرد  ن�صيب  بلغ  حني  يف  �لتو�يل،  على  و2015   2014 ل�صنتي  دوالر�ً  و2,866  دوالر�ً   2,960

دوالر�ً  و35,343  دوالر�ً   37,222 �جلارية(  )باالأ�صعار  �الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  من  �الإ�رش�ئيلي 

بنحو �لفل�صطيني  نظريه  عن  يزيد  �الإ�رش�ئيلي  �لفرد  ن�صيب  متو�صط  يجعل  مما  نف�صها.   للفرتة 
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�لنمو  متنع  �لتي  �لتع�صفية  و�صيا�صاته  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �إىل  �أ�صا�صاً  ذلك  ويعود  �صعفاً.   12

�لطبيعي لالقت�صاد �لفل�صطيني؛ مما يوؤدي �إىل �نخفا�ص م�صتوى �لناجت �ملحلي �لفل�صطيني، يف �لوقت 

�أعلى مقارنة باجلانب �الإ�رش�ئيلي، وبيئات  �لذي يعي�ص فيه �لفل�صطينيون معدالت �رتفاع �صكاين 

عمل قا�صية حتت �الحتالل، مما ينعك�ص �صلباً على م�صتويات �الأجور و�ملعي�صة و�الّدخار. ومن ثم 

فاإن هناك فجوة كبرية تف�صل بني �جلانبني، تتيح للفرد �الإ�رش�ئيلي �لتمتع مب�صتوى معي�صي مرتفع 

مقابل م�صتوى معي�صي فل�صطيني متدٍن.

جدول 7/15: متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف ال�شلطة الفل�شطينية و“اإ�رسائيل” 

54
2010–2015 بالأ�شعار اجلارية )بالدولر(

“اإ�رسائيل”ال�شلطة الفل�شطينيةال�شنة
ن�شبة ن�شيب الفرد الفل�شطيني 

اإىل ن�شيب الفرد الإ�رسائيلي )%(

20102,33930,7977.6

20112,66533,7197.9

20122,78732,8338.5

20132,99236,2988.2

20142,96037,2228

2015*2,86635,3438.1

* تقدير�ت �أولية.

 متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية و“اإ�رسائيل”

2010–2015 بالأ�شعار اجلارية )بالدولر(
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3. الدَّين احلكومي العام:

نفقاتها  لزيادة  ت�صطر  فاإنها  ملو�طنيها،  خدماتها  زيادة  على  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  حر�ص  مع 

�إير�د�تها بالقدر نف�صه؛ ومن ثم �ال�صتد�نة �لتي ُت�صنَّف �إىل دين عام  بالرغم من عجزها عن زيادة 

جاٍر، ومتاأخر�ت.

وي�صم  �لد�ئنني،  مع  �لتعاقدية  لل�رشوط  وفقاً  �حلكومة  به  تلتزم  ما  وهو  العام:  الدَّين  اأ. 

بلغ �أن  �إىل  متز�يد�ً  م�صار�ً  �لدَّين  جمموع  �تخذ  عامة  وب�صورة  د�خلياً.  و�آخر  خارجياً  عاماً   َديناً 

 %17.4 م�صكالً   ،2015 �صنة  دوالر  مليون   2,537 �إىل  و�رتفع   ،2014 �صنة  دوالر  مليون   2,217

و20% من �لناجت �ملحلي �الإجمايل لل�صنتني �ل�صابقتني على �لتو�يل )�نظر جدول 7/16(، وذلك يف ظّل 

غياب �صيا�صات فاعلة نحو تقلي�صه �أو كبح جماح منوه. و�إذ� كان �لدَّين يحقق غر�صاً تو�زنياً، فاإنه 

ي�صيف �أعباء متز�يدة مع تاأخر موعد �صد�ده. وبالرغم من �عتبار ن�صبة �لدَّين �لعام �إىل �لناجت �ملحلي 

منخف�صة ن�صبياً، قيا�صاً لبع�ص �لدول �ملجاورة، فاإنها ال تعك�ص حقيقة �لو�قع �لقائم ب�صكل �صحيح 

.
55

�أو قدرة �حلكومة على �ل�صد�د �أو �ال�صتمر�ر باال�صتد�نة

ل�صنة  �لعام  �لدَّين  �إجمايل  من   %42.2 ن�صبته  ما  لت�صكل  �خلارجية  �لديون  تر�جع  ويالحظ 

2015، بعد �أن كانت ت�صّكل ما ن�صبته 49% من �إجمايل �لدَّين �لعام ل�صنة 2014، مقابل تز�يد �لديون 

�إىل لت�صل   2014 �صنة  دوالر  مليون   1,128 من  �لد�خلية  �لديون  قيمة  �رتفعت  حيث   �لد�خلية، 

1,467 مليون دوالر �صنة 2015 م�صّكلة 57.8% من �إجمايل �لدَّين �لعام )�نظر جدول 7/16(. 

56
جدول 7/16: الدَّين العام لل�شلطة الفل�شطينية 2010–2015 )باملليون دولر(

201020112012201320142015ال�شنة

8401,0991,3851,2681,1281,467الدَّين املحلي

1,0431,1141,0981,1091,0891,071الدَّين اخلارجي

1,8832,2132,4832,3762,2172,537اإجمايل الدَّين العام

متو�شط ن�شيب الفرد من الدَّين العام 

)بالدولر(

494564614570516534
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الدَّين العام لل�شلطة الفل�شطينية 2010–2015 )باملليون دولر(

يف  �لتز�ماتها  بكامل  �لوفاء  عن  �حلكومة  عجز  ب�صبب  وتن�صاأ  العام:  الدَّين  متاأخرات  ب. 

بلوغها يت�صح  �لعام  �لدَّين  متاأخر�ت  تطور  ومبتابعة  َدينها.  ت�صديد  لتاأجيل  فت�صطر   مو�عيدها، 

2,779 مليون �صيكل )نحو 777 مليون دوالر( �صنة 2014. و�أما جمموع متاأخر�ت �ل�صنو�ت �ملا�صية 

فقد بلغ نحو 10,074 مليون �صيكل )2,816 مليون دوالر(. وقد ت�صمن جمموع �ملتاأخر�ت �صور�ً 

عديدة �أبرزها: متاأخر�ت ت�صغيلية بن�صبة 54.7%، و�إ�صهامات �جتماعية 39.7%، وحتويلية %2.8، 

، ولهذه �ملتاأخر�ت تد�عيات عديدة، فهي معرقلة الأن�صطة �لد�ئنني، 
57

ور�أ�صمالية 1.1%، ثم متفرقات

مع ��صطر�رهم لال�صتد�نة وتقلي�ص �أعد�د �لعاملني لديهم، و�لتاأثري �صلباً على منو �الإنتاج. وجتاوباً 

من �حلكومة نحو �إنهاء متاأخر�ت دينها فقد �أعلنت �لتز�مها بتحويل نحو 2.5 مليون دوالر �صهرياً 

 .
لهيئة �لتقاعد �لفل�صطينية، و�صد�د كامل متاأخر�ت �لقطاع �خلا�ص خالل 582016

4. املوازنة العامة لل�شلطة الفل�شطينية:

بينهما،  �لتو�زن  حالة  لتبيان  و�لنفقات  �الإير�د�ت  من  كالً  لل�صلطة  �لعامة  �ملو�زنة  ت�صم 

تطور�ت يعك�ص  �لتايل  و�جلدول  حتققه.  عند  �لفائ�ص  وتوظيف  وجد،  �إن  �لعجز  مو�جهة   وكيفية 

هذه �ملو�زنة:
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جدول 7/17: املالية العامة لل�شلطة الفل�شطينية 2010–2016 وفق الأ�شا�س النقدي 

59
)باملليون دولر(

موازنة 2010201120122013201420152016ال�شنة

2,9272,9603,0473,2513,4463,4453,901نفقات جارية

273295211168161176350نفقات تطويرية

3,2003,2553,2583,4193,6073,6214,251اإجمايل النفقات العامة 

1,8452,1772,2402,3202,7912,8912,869�شايف اإجمايل الإيرادات

–1,382–730–816–1,099–1,018–1,078–1,355العجز الكلي

ن�شبة العجز اإىل جمموع 

النفقات العامة )%(
42.333.131.232.122.620.232.5

املالية العامة لل�شلطة الفل�شطينية 2010–2015 وفق الأ�شا�س النقدي )باملليون دولر(

ي�صري خط �الجتاه �لعام لل�صنو�ت 2010–2015 �إىل منو �الإير�د�ت بن�صبة 56.7% يف �صنة 2015 

�الجتاه  خّط  في�صري  �لنفقات  �أما   .%9.4 مقد�ره  تر�كمي  �صنوي  ومبتو�صط   ،2010 ب�صنة  مقارنة 

�لعام لل�صنو�ت 2010–2015 لنموها بن�صبة 13.2% يف �صنة 2015 مقارنة ب�صنة 2010، ومبتو�صط 

�صنوي تر�كمي مقد�ره %2.5. 

و�ملتتبع ملالية �ل�صلطة �لفل�صطينية يف �صنتي 2014 و2015، يجد �أن �إجمايل �الإنفاق �لعام ب�صقيه 

3%؛ وهو ما  �لتو�يل، ومبتو�صط قدره  5.5% و0.4% على  �رتفع مبعدل  �جلاري و�لتطويري قد 

يعك�ص توجهاً نحو �تباع �صيا�صة تر�صيدية )�نظر جدول 7/17(. 
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�أما �الإير�د�ت �لعامة �لتي ت�صمل �الإير�د�ت �ملحلية �ل�رشيبية وغري �ل�رشيبية و�إير�د�ت �ملقا�صة 

و�ل�رش�ئب �ملرجتعة، فحققت منو�ً متبايناً بلغ 20.3% و3.6% يف �صنتي 2014 و2015 على �لتو�يل، 

�أي مبتو�صط قدره 12% )�نظر جدول 7/17(. ويت�صح ��صتمر�ر منو �الإير�د�ت خ�صو�صاً يف �صنتي 

“�إ�رش�ئيل” بتح�صيلها  �لتي تقوم  �ملقا�صة،  �رتفاع عو�ئد  �أ�صا�صاً عن  نا�صئة  2014 و2015، وهي 

“�إ�رش�ئيل”،  عب  لال�صتري�د  �لقطاع  جتار  ه  توجُّ عن  وكذلك  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  عن  بالنيابة 

.
60

خ�صو�صاً بعد تدمري �الأنفاق �حلدودية

وبالرغم من حت�صن �الأد�ء ن�صبياً على م�صتوى �لتح�صيل و�الإنفاق فقد ظّل �لعجز قائماً. وهكذ� 

تظل فجوة �لعجز متو�جدة مع حالة �لتقلب �لتي تعك�ص غياب �ال�صتقر�ر. وال ُتعدُّ فجوة �لعجز �أمر�ً 

طارئاً، بل ظلّت �ملالية �لعامة �لفل�صطينية تنتقل من �أزمة �إىل �أخرى، م�صحوبة بعجز كبري وق�صور 

.
61

يف �ال�صتثمار �لعام

من  وجزء  مو�زناتها  عجز  ل�صد�د  باملانحني  �ال�صتعانة  على  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  درجت  لذ� 

نفقاتها �لتطويرية، مع �ال�صطر�ر لالقرت��ص �ملحلي و�خلارجي وفقاً ملقت�صيات �حلال، دون �نتهاج 

�صيا�صة حَتدُّ من هذه �لفجوة، بالرغم من �النتقاد�ت �مل�صتمرة لوز�رة �ملالية حملياً ودولياً، نتيجة 

 .
62

لعدم �لتز�مها بتطبيق �الأنظمة و�لت�رشيعات �ملالية، و�صوء تعاملها مع ملفات �لف�صاد

لل�صنة  �لعامة  �ملالية  يف  �لتح�صن  ��صتمر�ر  توقع  �لدويل  �لنقد  �صندوق  فاإن   ،2016 مو�زنة  �أما 

�ملذكورة، حيث �أعدت �حلكومة مو�زنة تركز على مزيد من �ل�صو�بط يف تعبئة �الإير�د�ت وتر�صيد 

. ويرى متخ�ص�صون �أن هذه �ملو�زنة تعك�ص �الأزمة، �لتي تعاين منها �ل�صلطة منذ بد�يات 
63

�لنفقات

ت�صميته  يكن  ما  �حلكومة  لدى  ولي�ص  وم�صامينها،  �أرقامها  يف  جديد  وال   ،1994 �صنة  تاأ�صي�صها 

معقدة  و�صيا�صية  �قت�صادية  معطيات  ظّل  يف  كاملعتاد  �إعد�دها  ياأتي  كما   .
64

�قت�صادية ب�صيا�صات 

 .
65

ومتغرية بني فرتة و�أخرى

5. املوازنة العامة للحكومة املقالة يف قطاع غزة:

 ،2008 �صنة  منذ  غزة  بقطاع  متعلقة  �صنوية  عامة  مو�زنة  باإعد�د  �نتظمت  قد  �حلكومة  كانت 

مت�صمنة �أجور�ً ومرتبات ونفقات ت�صغيلية وتطويرية، وكانت �الإير�د�ت قد حققت زياد�ت ملحوظة 

فيما بني 2010–2012 يف ظّل ��صتخد�م �الأنفاق �حلدودية الإدخال غالبية �حتياجات �صكان �لقطاع 

ومن ثم حت�صيل �إير�د�ت عنها. وبدء�ً من منت�صف �صنة 2013 ن�صطت �ل�صلطات �مل�رشية يف تدمري 

بلوغها بعد   ،2014 �صنة  214 مليون دوالر  �إىل نحو  �الإير�د�ت  لترت�جع  ب�صكل كبري،  �الأنفاق   هذه 

2014 كاآخر مو�زنة معتمدة،  2012. وقد جرى مناق�صة و�عتماد مو�زنة  228 مليون دوالر �صنة 

وهي ال تختلف عنا�رشها عن تلك �ملعمول بها يف �ل�صفة، حيث تت�صابهان يف تر�كم �لعجز و�العتماد 

.
66

على �مل�صاعد�ت �خلارجية
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مقابل دوالر،  مليون   679 بلغت  قد   2014 ل�صنة  �ملعتمدة  �لعامة  �لنفقات  تقدير�ت   وكانت 

71.3%، يف حني  484 مليون دوالر وبن�صبة  195 مليون دوالر لالإير�د�ت �لعامة، �أي بعجز قدره 

526 مليون دوالر للنفقات و124 مليوناً لالإير�د�ت، مما  2014 قد بلغت  �أن �لنفقات �لفعلية ل�صنة 

للغاية  كبرية  �لعجز  فجوة  تعدُّ  وعليه،  �لفعلي.  و�ل�رشف  �لتقدير�ت  بني  كبرية  فروق  على  يدل 

ب�صكل يتعذر تغطيتها، وقد يكون �لتعويل على ما قد يرد للقطاع من دعم يتخذ �صور�ً خمتلفة، مع 

�إمكانيات تقلي�ص �لنفقات كلما �قت�صت �ل�رشورة لذلك، خ�صو�صاً و�أن عمل �حلكومة يف غزة رهن 

مبخاطر حروب “�إ�رش�ئيل” وح�صارها وعزلتها.

�لر�صمية  �ملهام  م�صوؤولية  نقل   2014/6/2 يف  �لوطني  �لوفاق  حكومة  ت�صكيل  �أن  من  وبالرغم 

من �بتد�ء  موحدة  مو�زنة  و�إعد�د  �جلارية  �ملو�زنة  تعديل  �أمل  على  �جلديدة  �لوفاق   حلكومة 

�لوفاق  حكومة  ��صتالم  عدم  من  يعاين  غزة  قطاع  ز�ل  وما  يحدث.  مل  ذلك  �أن  �إال   ،2015 �صنة 

ت�صيري  حكومة  عينتهم  �لذين  للموظفني  �لوفاق  حكومة  تثبيت  عدم  �أزمة  �أن  كما  مل�صوؤولياتها، 

�الأعمال يف غزة ما ز�ل يثل حجر عرثة يف م�صار �مل�صاحلة، كما يثل �أحد وجوه �ملعاناة �القت�صادية 

.
67

لع�رش�ت �الآالف من �أبناء قطاع غزة

68
جدول 7/18: الإيرادات والنفقات العامة لقطاع غزة 2008–2015 )باملليون دولر(

20082009201020112012201320142015ال�شنة

5766103189228214124207اإجمايل الإيرادات

245330298406482460526477اإجمايل النفقات واملتاأخرات

-270-402-246-254-217-195-264-188العجز قبل املنح والهبات

15820614567117120118147املنح والهبات

-123-285-126-137-150-50-58-30العجز بعد املنح والهبات

مالحظة: هناك فروقات حمدودة يف بع�ص �الأرقام �قت�صتها �حلاجة للتقريب.

�خلارجية  و�لهبات  �ملنح  على  �أ�صا�صي  ب�صكل  غزة  حكومة  �عتماد  �ل�صابق  �جلدول  من  يت�صح 

غري �ملنتظمة �أو غري �الآمنة، وعلى �لت�صهيالت �مل�رشفية �ملحلية �ملحدودة، وياأتي ذلك يف ظّل تقلي�ص 

�لنفقات �لعامة �ملرتفعة و�أهمها �لرو�تب و�الأجور �لتي مُتثِّل 84.2% من �لنفقات يف �صنة 2015، ثم 

99.9%، و�لن�صبة  3.8%، مبجموع قدره  11.9%، ثم �لت�صغيلية بن�صبة  �لنفقات �لتحويلية بن�صبة 

.
69

�ل�صئيلة جد�ً �لباقية للر�أ�صمالية و�لتطويرية

 ومع �قرت�ن �صنة 2015 باملعطيات نف�صها �لتي �صهدها �لقطاع �صنة 2014، فقد �جتهت �جلهود 

نحو تفعيل �الإير�د�ت �ملحلية ملو�جهة ��صتحقاقات رو�تب �ملوظفني و�لنفقات �لت�صغيلية، مع حتجيم 

�لنفقات �لعامة.
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6. العمل والبطالة:

�مللبية  و�خلدمات  �ل�صلع  �إنتاج  يف  ت�صهم  �إذ  مهماً،  ب�رشياً  �قت�صادياً  مورد�ً  �لعاملة  �لقوى  تعدُّ 

الحتياجات �ل�صوقني �ملحلية و�خلارجية. وقد بلغ جمموعها نحو 1.325 مليون فرد�ً �صنة 2015، 

منها 844 �ألفاً يف �ل�صفة وبن�صبة م�صاركة قدرها 46.4%، و�لباقي �أي 481 �ألفاً يف �لقطاع ومبعدل 

م�صاركة قدره 45.7%. �أي �أن �أكرث من ن�صف �ل�صكان �لبالغني هم معالون ال ي�صاركون يف �لعملية 

�الإنتاجية، كالطلبة وربات �لبيوت و�ملر�صى و�ملقعدين وغريهم. ون�صبة �مل�صاركة، و�إن كانت �أعلى 

.
70

يف �ل�صفة مقارنة بالقطاع، �إال �أنها ن�صبة متدنية ب�صورة ملحوظة مقارنة ببلد�ن �أخرى

 �أما �لعاملون فعالً فبلغ عددهم 983 �ألفاً يف نهاية �صنة 2015، منهم 687 �ألفاً يف �ل�صفة بن�صبة 

“�إ�رش�ئيل”  يف  منهم  �لعاملون  و�أما   .%30.1 بن�صبة  �لقطاع  يف  �ألفاً   296 وهم  و�لباقون   ،%69.9

و�مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية يف �ل�صفة فهم جزء من هذه �لعمالة، حيث بلغ عددهم 112,700 ي�صكلون 

11.5% من جمموع �لعاملني. وح�صب �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني فقد بلغ عدد �لعاملني 

�ل�صلطة عن توفري  26,300 عامالً، مما يعك�ص عجز  �لغربية  يف �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية يف �ل�صفة 

�لبد�ئل �ملالئمة، �صو�ء من حيث من يعملون يف “�إ�رش�ئيل” �أم يف �مل�صتعمر�ت. ومن حيث �لت�صنيف 

34.9% يف �ل�صفة �لغربية  �أن �خلدمات هي �الأكرث ��صتيعاباً بن�صبة  ح�صب �لفروع �الإنتاجية، جند 

مقابل 53.6% يف قطاع غزة. و�أما �لقطاع �لعام في�صتوعب 22% من جمموع �لعاملني بو�قع %16.7 

يف �ل�صفة �لغربية، و34.4% يف قطاع غزة، مما يدلُّ على حمدودية فر�ص �لوظائف للقطاع �خلا�ص 

.
71

يف غزة

جدول 7/19: توزيع الأفراد من �شّن 15 عاماً فاأكرث يف ال�شفة والقطاع ح�شب القوى العاملة 

 
72

والبطالة 2008–2015 )بالألف(

20082009201020112012201320142015

9089519761,0591,1141,1551,2551,325القوى العاملة

667718744837858885917983العاملون

241233232222256270338342املتعطلون

26.624.523.720.92323.426.925.8ن�شبة البطالة )%(

75.173.278.183.583.299.4107.3112.7العاملون يف “اإ�رسائيل” وامل�شتعمرات
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توزيع الأفراد من �شّن 15 عاماً فاأكرث يف ال�شفة والقطاع ح�شب القوى العاملة 

والبطالة 2008–2015 )بالألف(

م�صتوى  على  �ألفاً   342 �إىل  لي�صل   2015 �صنة  عددهم  تز�يد  فقد  �لعمل  عن  �ملتعطلني  وب�صاأن 

مر�صحة  �أرقام  وهي  �لقطاع،  يف  �ألفاً  و184  �ل�صفة،  يف  �ألفاً   158 منهم  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة 

للزيادة ب�صبب �لنمو �ل�صكاين. و�إذ� كانت ن�صبة �لبطالة �لفل�صطينية عالية جد�ً فاإنها متفاوتة ب�صدة 

�صوق  بنية  يف  حقيقياً  خلالً  لتعك�ص  �لتو�يل،  على  و%38.4   ،%18.7 بلغت  �إذ  و�لقطاع  �ل�صفة  بني 

ت�صغيل عمال قطاع غزة يف  �لقطاع، وحظر  �ل�صفة عن  نتيجة لالنق�صام و�حل�صار وُعزلة  �لعمل، 

للذكور   %22.3 لتبلغ  �جلن�ص  منظور  من  �لبطالة  م�صتوى  يف  تفاوت  هناك  كذلك،  “�إ�رش�ئيل”. 
مقابل 39.7% لالإناث. مع �لتفاوت من حيث �لفئة �لعمرية، حيث كانت �أعالها للفئة )20–24 عاماً( 

وبلغت نحو 41.7%؛ باعتبارها ت�صم حديثي �لعهد يف �لبحث عن �لعمل، وهي ن�صبة عالية جد�ً بكل 

ملحة  تد�بري  يتطلب  هذ�  فاإن  �لدولية  �لعمل  ملنظمة  ووفقاً   .
73

معاناتهم �صدة  يعك�ص  مما  �ملقايي�ص 

لل�صماح بانتقال �الأ�صخا�ص و�لب�صائع، وتقدمي �لعون �إىل منطقة يعتمد �أربعة �أخما�ص �صكانها على 

. �أما �لطاقة �الإنتاجية �ملهدرة للمتعطلني، فتمثل خ�صارة كبرية للناجت �ملحلي، 
74

�مل�صاعد�ت �الإن�صانية

.
75

ويكن تقديرها على �أ�صا�ص �أعد�د �ملتعطلني و�حلد �الأدنى �ل�صائد لالأجور

�ملوؤ�ص�صات  باحتياجات  �ملهار�ت، مقارنة  �ل�صوق ممثلة يف تدين  �آخر فهناك فجوة  ومن جانب 

بدء  مع  خ�صو�صاً  �لفجوة  هذه  ل�صد  �حلكومية  �ملهني  �لتدريب  مر�كز  وت�صعى  �لت�صغيلية. 

�لتدريب  و�قع  �أن  غري  عليه.  �الإقبال  وزيادة  �لتدريب  ب�صـاأن  �لفل�صطيني  �ملجتمع  نظرة  تغري 

موؤ�ص�صات مع  �مل�صاركة  بنظام  للعمل  ي�صطرها  مما  �ملر�كز،  هذه  خم�ص�صات  �صعف   يو�جه 

.
76

�لقطاع �خلا�ص
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�جلدد  غزة  موظفي  كحالة  �لعمل،  ل�صوق  متناق�ص  و�صع  هناك  �لفل�صطينية  �خل�صو�صية  ويف 

�مل�صتمرين يف �أعمالهم، دون �نتظام ملخ�ص�صاتهم، �أو قانونية الأو�صاعهم، بجانب �آخرين يتقا�صون 

.
77

رو�تبهم دون �لتحاقهم باأعمالهم

وتطوير  �لنا�صئة،  �ل�رشكات  م�صاندة  طريق  عن  �لوظائف  الإيجاد  �ملتجهة  �ملبادر�ت  وتتعدد 

مهار�ت �ل�صباب و�لن�صاء، وحتفيز ��صتثمار�ت �لقطاع �خلا�ص يف �الأعمال �لو�عدة عالية �الإمكانيات 

.
78

بتمويل جمموعة �لبنك �لدويل

والأغر��ص ت�صجيع فر�ص �لعمل �جلديدة، فقد جرى �إن�صاء �صندوق �لت�صغيل �لفل�صطيني �لتابع 

لوز�رة �لعمل، �لذي يلقى حالياً �هتماماً نحو �لنهو�ص باآلياته، باإقامة م�صاريع عمل ريادية �صبابية 

م�صاريع  متويل  �لر�هنة  �ل�صندوق  طموحات  و�صمن  �ل�صوق.  الحتياجات  مالءمة  �أكرث  متجددة، 

50 �ألف  200 مليون يورو )222 مليون دوالر( ت�صمح بتوظيف  جديدة مبنحة �إقر��صية ت�صل �إىل 

دوؤوباً  وعمالً  كبري�ً  جهد�ً  يتطلب  �لهدف  هذ�  حتقيق  �أن  غري   .2017–2016 �لفرتة  خالل  متعطل 

و�إعد�د�ً جيد�ً ودر��صات م�صتفي�صة. وهناك �أي�صاً برنامج �لتمكني �القت�صادي “ديب” �لذي ي�صعى 

لتطوير جماالته لي�صمل فئات كاخلريجني، و�ملتعطلني عن �لعمل، و�لن�صاء، و�ملبدعني، و�لرياديني، 

.
79

وذوي �الإعاقة، وحت�صني وتطوير �لبنية �لتحتية �ملهم�صة خلدمة �ملز�رعني

7. تطور الن�شاط ال�شناعي:

�ملو�رد  ��صتغالل  تتيح  �لتي  �ملهمة  �ل�صلعية  �الإنتاجية  �لقطاعات  �أحد  �ل�صناعي  �لن�صاط  يعدُّ 

�القت�صادية �ملتاحة وتلبية �حتياجات �مل�صتهلكني، وي�صمل �أربعة فروع كاالآتي:

 جدول 7/20: الناجت املحلي الإجمايل للقطاع ال�شناعي لل�شلطة الفل�شطينية 2010–2015

80
بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(

2015*20102011201220132014ال�شنة

24.35025.948.341.937.8التعدين وا�شتغالل املحاجر

775.8757.5890.9929.1878.5810.6ال�شناعات التحويلية

111.7109.1115120.7127.5124.9اإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

اإمدادات املياه واأن�شطة ال�رسف ال�شحي واإدارة 

النفايات
44.846.759.860.457.558.8

956.6963.31,091.61,158.51,105.41,032.1املجموع

–6.6–4.6+6.1+13.3+0.7–معدل النمو اأو الرتاجع ال�شنوي )%(

15.61414.915.514.813.4الن�شبة املئوية من الناجت املحلي الإجمايل )%(

* تقدير�ت �أولية.
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مقارنة التوزيع الن�شبي لأن�شطة القطاع ال�شناعي اإىل الناجت املحلي الإجمايل �شنة 2010 و2015 )%(

الناجت املحلي الإجمايل للقطاع ال�شناعي لل�شلطة الفل�شطينية 2010–2015 

بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(

مما �صبق يت�صح �أن �ل�صناعات �لتحويلية )�ل�صناعات �ملعدنية، و�ملالب�ص و�لن�صيج، و�ل�صناعات 

�لغذ�ئية و�مل�رشوبات، و�ل�صناعات �خل�صبية و�الأثاث...( كانت وما تز�ل �أهم �لفروع بن�صبة %78.5 

2015. وقد تقلَّب منوها بني �الرتفاع تارة و�النخفا�ص تارة  �ل�صناعي �صنة  �لن�صاط  من جمموع 

�لتي   %12.1 بن�صبة  �لكهرباء  �إمد�د�ت  تليها   ،2010 ب�صنة  مقارنة  �لن�صبي  �لتح�صن  مع  �أخرى، 

بن�صبة  �لثالثة  �ملرتبة  يف  فجاءت  �ملياه  �إمد�د�ت  �أما  �ملذكورة.  �لفرتة  خالل  ب�صدة  بدورها  تقلبت 

5.7%، و�أخري�ً �لتعدين بن�صبة متدنية قدرها 3.7%. كما َيظهر �لتقلب �ل�صديد للتعدين بني �لزيادة 

و�لنق�صان كانعكا�ص ملمار�صات “�إ�رش�ئيل” �لتع�صفية، و�رتفاع �لتكلفة، بالرغم من �ل�صهرة �لدولية 

للمنتجات �حلجرية كاأحد �الأ�صناف �لت�صديرية �ملتميزة.
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كمتو�صط   %14.1 �إىل  �ملحلي  �لناجت  يف  �إ�صهامه  وتناق�ص  �ل�صناعي  �لنمو  بطء  �ملالحظ  ومن 

ملنتجات  �ل�صديدة  �ملناف�صة  ب�صبب  وذلك  �ل�صابقة،  بال�صنو�ت  مقارنة  و2015   2014 ل�صنتي 

�ملنتج  �لو�رد�ت وت�صجيع  ��صتري�ده، مما يتطلب �صيا�صات حازمة الإحالل  يتم  �أو مما  “�إ�رش�ئيل” 
�لوطني. وال تخفى حالة تباين �لنمو �ل�صناعي بني �ل�صفة و�لقطاع، وعلى �صبيل �ملثال، فباال�صتناد 

�ملوؤ�رش  هذ�  قيمة  حت�صنت  فقد   ،2016 يناير  �لثاين/  كانون  ل�صهر   
81

�الأعمال دورة  موؤ�رش  �إىل 

يف  �ملوؤ�رش  لتح�صن  كمح�صلة  �ل�صابق،  �ل�صهر  يف  نقطة   16– مع  مقارنة  نقطة   5.9– �إىل  فل�صطينياً 

لل�صفة و�لقطاع وفقاً �ل�صناعي  �الأد�ء  �لكبرية يف  �لفروق   �ل�صفة وتناق�صه يف غزة، ب�صكل يعك�ص 

:
82

لل�صكل �لتايل

اأداء موؤ�رس دورة الأعمال ال�شهري لل�شفة والقطاع �شنة 2015 حم�شوباً بالنقاط

8. تطور الن�شاط الزراعي:
يظل �لن�صاط �لزر�عي �أحد �الأن�صطة �الإنتاجية �ل�صلعية �لتقليدية �ملهمة بجانب �لن�صاط �ل�صناعي، 

�ملحلية،  �ل�صوق  �حتياجات  �لعديد من  �ملا�صية، فهو يوفر  �لعقود  �ل�صديد عب  بالرغم من تر�جعه 

لل�صناعات  مهم  كمدخل  خمرجاته  ��صتخد�م  �إىل  �إ�صافة  �لعاملني،  من  كبرية  �أعد�د�ً  ي�صتوعب  كما 

�لتحويلية خ�صو�صاً �لغذ�ئية، مع �إمكانية ت�صدير فائ�صه لالأ�صو�ق �خلارجية، مما ي�صمح بتقلي�ص 

�مل�صاحة  تناق�ص  �أبرزها  من  و�لتي  كبرية،  حتديات  تو�جه  �لزر�عة  �أن  �إال  �لتجاري.  �مليز�ن  عجز 

.
83

�لكلية، مع تز�يد �مل�صاحة �ملروية، يف ظّل نق�ص وندرة مياه �لري

بلغ �لزر�عي  �لناجت  �أن  يت�صح  و2015   2014 ل�صنتي  �لن�صاط  هذ�  تطور�ت   ومبتابعة 

 ،2013 �صنة  مع  مقارنة   %7.6 قدرها  �نخفا�ص  ن�صبة  م�صجالً   ،2014 �صنة  دوالر  مليون   286.4
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وم�صكالً 3.8% فقط من �إجمايل �لناجت �ملحلي باالأ�صعار �لثابتة. كما تر�جع �لناجت �ملحلي �لزر�عي �إىل 

253.8 مليون دوالر �صنة 2015 بن�صبة �نخفا�ص قدرها 11.4% مقارنة مع �صنة 2014، ومبتو�صط 
 %3.3 �إىل  �الإجمايل يرت�جع  �لناجت �ملحلي  �لزر�عة يف  �إ�صهام  9.5%، مما جعل  لل�صنتني قدره  عجز 

)�نظر جدول 7/21(.

جدول 7/21: الناجت املحلي الإجمايل الزراعي لل�شلطة الفل�شطينية 2010–2015 

84
بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(

2015*20102011201220132014ال�شنة

332.9408.7339.1309.9286.4253.8القيمة

-11.4-7.6-8.6-17+22.8-4.2معدل النمو اأو الرتاجع ال�شنوي )%(

5.45.94.64.13.83.3الن�شبة املئوية من الناجت املحلي الإجمايل )%(

* تقدير�ت �أولية.

لل�صنو�ت  للنمو  �لعام  لالجتاه  �متد�د  فهي  و2017   2016 �صنتي  لتوقعات  وبالن�صبة 

2010–2015، وهي �أقرب ما تكون �إىل �إطار �ل�صيناريو �ملت�صائم. 

الناجت املحلي الإجمايل الزراعي لل�شلطة الفل�شطينية 2010–2015 

بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(

ويت�صح مما �صبق �نخفا�ص �الأهمية �لن�صبية للناجت �لزر�عي، وتقلبها مع �جتاه هبوطي بالرغم 

من توفر مقومات �لتو�صع �الإنتاجي، مما ي�صري �إىل �صعف هيكلي للناجت �لزر�عي. و�إذ� �أ�صفنا �إىل 
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ذلك �صعف �إ�صهام �ل�صناعة يف �لناجت �ملحلي، الأدركنا �أننا �أمام حالة �قت�صاد فل�صطيني ت�صيطر عليه 

�لزر�عي،  �لتعد�د  بيانات  من  باال�صتفادة  �لتحديث  ي�صتدعي  بدوره  وهذ�   .
85

�خلدماتية �الأن�صطة 

.
86

كنقطة �نطالق ترتكز عليها بر�مج �ل�صلطة يف تطوير �ملو�رد �لزر�عية

ومن جانب �آخر، فاإن ��صتمر�ر �صيطرة “�إ�رش�ئيل” على منطقة ج �لتي متثل نحو 61% من م�صاحة 

�ل�صفة، َيحُرم �لفل�صطينيني من �أّي ت�صهيالت يكن تقديها لهم، مع حقيقة �أن هذه �ملنطقة ُيفرت�ص 

. ومتتد ممار�صات “�إ�رش�ئيل” �لعدو�نية 
87

�أن تكون جزء�ً ال يتجز�أ من �لدولة �لفل�صطينية �مل�صتقبلية

��صتغاللها و�العتد�ء على  �لعالية، وحظر  �الإنتاجية  �ل�رشيط �حلدودي ذ�ت  �أر��صي  للقطاع بعزل 

مز�رعيها. ويعمد �الحتالل ب�صكل متو��صل �إىل ر�ّص �الأر��صي �لزر�عية على حدود �لقطاع باملبيد�ت 

. كما حولت “�إ�رش�ئيل” �صاحل غزة �ل�صمايل �إىل ميد�ن تدريب جلنودها وحقل جتارب 
88

�لكيماوية

 ل�صو�ريخها، مع زيادة وترية �العتد�ء�ت على �ل�صيادين وخف�ص م�صاحة �ل�صيد تدريجياً من 20 ميالً

)نحو 32 كم( مقابل �صاحل قطاع غزة، بناًء على �تفاق �أو�صلو، و�صوالً لنحو 3 �أميال )نحو 5 كم( 

مع  �الإ�رش�ئيلية؛  و�حل�صار  �ل�صغط  �صيا�صات  من  كجزء  �مل�صافة  خف�ص  �أو  رفع  ثم   ،2012 �صنة 

 �لعلم �أن �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية رفعت �مل�صافة الحقاً �إىل 6 �أميال )نحو 10 كم(، ثم رفعتها يف ني�صان/

، مما يلحق بالن�صاط �ل�صيدي وبال�صيادين �أ�رش�ر�ً جمة.
89

�أبريل 2016 �إىل 9 �أميال )نحو 15 كم(

9. التبادل التجاري:

�مليز�ن  �صنوياً  ويعك�صها  �لدولية  �القت�صادية  �لعالقات  �صور  �أحد  �لتجاري  �لتبادل  يثل 

�لتجاري. وقد د�أبت �ل�صلطة �لفل�صطينية على �العتماد ب�صكل كبري على �لعامل �خلارجي للح�صول 

�لطلب  زيادة  مع  مرت�فق  وب�صكل  و�لر�أ�صمالية،  و�لو�صيطة  �ال�صتهالكية  �حتياجاتها  غالبية  على 

�لد�خلي و�لنمو �ل�صكاين، وبطء منو �لناجت �ملحلي زر�عياً و�صناعياً. ومتتد �أهمية �ملبادالت �لدولية 

الأهمية  �إ�صافة  �ملحلية،  �ل�صوق  فائ�ص  وت�رشيف  �الأدنى،  و�ل�صعر  �الأعلى  �جلودة  نحو  للتناف�ص 

كفاءة  �الأقل  �ملنتجات  مقابل  تكلفة،  و�أقل  كفاءة  �أكرث  منتجات  ��صتري�د  عن  �لنا�صئة  �لتجارة  �إيجاد 

.
90

و�الأعلى تكلفة

يت�صح  �خلارج  مع   2014 �صنة  خالل  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �لتجاري  �لتبادل  تطور  ومبتابعة 

 ،2013 ب�صنة  مقارنة   %10.1 معدلها  بزيادة  دوالر  مليون   5,683 نحو  بلغ  �لو�رد�ت  �إجمايل  �أن 

�مليز�ن  �رتفع عجز  4.8%. وعليه،  944 مليون دوالر وبزيادة معدلها  �ل�صادر�ت نحو  بلغت  كما 

�لتجاري ل�صنة 2014 بن�صبة 11.2% مقارنة بال�صنة �ل�صابقة، وبلغ �لعجز نحو 4,739 مليون دوالر 

وبن�صبة 83.4% من جمموع �لو�رد�ت )�نظر جدول 7/22(.

قدره بانخفا�ص  دوالر  مليون   912 نحو  �إىل  �ل�صادر�ت  تر�جعت  فقد   2015 �صنة  يف   و�أما 

3.4%. و�نخف�صت �لو�رد�ت �أي�صاً لت�صل �إىل  32 مليون دوالر عن �ل�صنة �ل�صابقة، ومبعدل قدره 
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نحو 4,942 مليون دوالر، بانخفا�ص قدره نحو 741 مليون دوالر مقارنة بال�صنة �ل�صابقة، وبن�صبة 

13%. وبالتايل بلغ �لعجز نحو 4,030 مليون دوالر وبنق�ص قدره نحو 709 ماليني دوالر مقارنة 

حيث  �لو�رد�ت،  مبجموع  مقارنة  �لعجز  ن�صبة  �نخف�صت  وعليه،  15%؛  وبن�صبة  �ل�صابقة  بال�صنة 

�مليز�ن  عجز  من  يقلل  �إيجابي  توجه  وهو  2014؛  �صنة   %83.4 مقابل   2015 �صنة   %81.5 بلغت 

�لتجاري )�نظر جدول 7/22(.

جدول 7/22: امليزان التجاري ال�شلعي لل�شلطة الفل�شطينية 2010–2015

91
بالأ�شعار اجلارية )باملليون دولر(

201020112012201320142015ال�شنة

4,5345,1195,4806,0656,6275,854حجم التبادل التجاري

576746782901944912ال�شادرات

3,9594,3744,6975,1645,6834,942الواردات

–4,030–4,739–4,263–3,915–3,628–3,383العجز

3834.734.734.237.331.8ن�شبة العجز من الناجت املحلي الإجمايل )%(

�ملركزي  �إح�صاء�ت �جلهاز  “�إ�رش�ئيل”، ح�صب  �لفل�صطينية مع  لل�صلطة  �لتجارية  �ملبادالت  �أما 

�ل�صادر�ت  قيمة  بلغت  حيث  و��صتري�د�ً؛  ت�صدير�ً  عالية  ن�صباً  ف�صكلت  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء 

�لفل�صطينية �إىل “�إ�رش�ئيل” نحو 791.54 مليون دوالر، �أي 83.9% من �إجمايل �ل�صادر�ت �لفل�صطينية 

دوالر، مليون   3,958.3 نحو  “�إ�رش�ئيل”  من  �لفل�صطينية  �لو�رد�ت  قيمة  وبلغت   ،2014  �صنة 

�أي 69.6% من �إجمايل �لو�رد�ت �لفل�صطينية، �الأمر �لذي يوؤكد حالة �لتبعية �لتجارية لـ“�إ�رش�ئيل” 

)�نظر جدول 7/23(.

ومن �جلدير بالذكر، �أن د�ئرة �الإح�صاء �ملركزية �الإ�رش�ئيلية تقدم �أرقاماً خمتلفة �إىل حّد ما حول 

�لفل�صطينية  �لو�رد�ت  �أن قيمة  �إىل  �إذ ت�صري  2014؛  ل�صنة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �لتجاري مع  �لتبادل 

بنحو �لفل�صطيني  �لر�صمي  �لرقم  من  �أقل  وهو  دوالر،  مليون   3,257 نحو  بلغت  “�إ�رش�ئيل”   من 

701 مليون دوالر؛ �أما جمموع �ل�صادر�ت �لفل�صطينية �إىل “�إ�رش�ئيل” فبلغ 631 مليون دوالر، وهو 

.
92

�أقل من �لرقم �لر�صمي �لفل�صطيني بـ 161 مليون دوالر
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جدول 7/23: ال�شادرات والواردات ال�شلعية وحجم التبادل التجاري لل�شلطة الفل�شطينية مع دول 

93
خمتارة 2013–2014 )بالألف دولر(

البلدان

الواردات الفل�شطينية من:ال�شادرات الفل�شطينية اإىل:حجم التبادل التجاري

201420132014201320142013

4,749,8004,481,177791,540786,3563,958,2593,694,821“اإ�رسائيل”

327,516292,1583,0052,988324,511289,170تركيا

281,810236,601–281,854236,60144ال�شني

168,073146,90366,30155,399101,77191,504الأردن

142,130125,9032,2771,750139,853124,153اأملانيا

75,86152,41911,0528,42264,80943,997اململكة العربية ال�شعودية

63,43752,04511,98010,29451,45741,750اأمريكا

62,60262,3106371,15561,96561,155اإيطاليا

61,57460,6098161,56660,608اإ�شبانيا

55,34143,70532720455,01443,501م�رس

54,15852,17963855053,52051,629فرن�شا

49,28725,81711,4512,99237,83622,825هولندا

46,78023,23714,1977,40232,58315,835الإمارات

39,99622,190801239,91622,178اأوكرانيا

448,508387,26230,18023,093418,329364,170باقي دول العامل

6,626,9176,064,515943,717900,6185,683,1995,163,897املجموع
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ال�شادرات ال�شلعية الفل�شطينية اإىل دول خمتارة 2014 )بالألف دولر(

الواردات ال�شلعية الفل�شطينية من دول خمتارة 2014 )بالألف دولر(

10. امل�شاعدات الأجنبية وتوجهاتها:

متويل  نحو  �ملوجه  �لدخل  رو�فد  من  مهماً  ر�فد�ً  للفل�صطينيني  �الأجنبية  �مل�صاعد�ت  ت�صكل 

2010–2015 بنحو  عجز �ملو�زنة �لعامة، وجزء�ً من �لنفقات �لتطويرية، وُقدِّرت قيمتها يف �لفرتة 

تذبذب  فاإن  الأهميتها،  �صنوياً. ونظر�ً  دوالر  1,085 مليون  دوالر ومبتو�صط قدره  6,510 مليون 

�لكبري  �لعجز  ظّل  يف  خ�صو�صاً  �القت�صادي،  �لن�صاط  م�صرية  يعوق  و�صولها  وتاأخري  حجمها 

�ل�صنو�ت  �متد�د  وعلى  وتد�عياتها.  �ملالية  �الأعباء  زيادة  ثمَّ  ومن  �لعالية،  و�ال�صتد�نة  للمو�زنة 

تنجح  مل  �أ�صا�صاً،  ��صتهالكية  �أغر��ص  على  �الأجنبية  و�مل�صاعد�ت  �ملنح  ��صتخد�م  �قت�رش  �ملا�صية 
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�ل�صلطة �لفل�صطينية يف �حلد من �العتماد عليها، بالرغم من �نعد�م �صمانات ��صتمر�رها �أو �نتظامها، 

وهذ� يعني �أن �القت�صاد �لفل�صطيني عر�صة للمخاطر دون �صمانات حمددة. كما يثور �جلدل من 

حني الآخر حول �صلبيات هذه �مل�صاعد�ت، يف ظّل ��صتمر�ر �العتماد عليها وت�صيي�صها، وعدم �ليقني 

لها.  ��صتنز�فاً  ت�صكل  ��صت�صارية،  كخدمات  منها  جزء  ت�رشب  مع  جدو�ها،  ومدى  تدفقها  بانتظام 

وي�صري �جلدول �لتايل �إىل حجم هذه �مل�صاعد�ت وتذبذبها.

94
جدول 7/24: تطور دعم الدول املانحة لل�شلطة الفل�شطينية 2010–2016 )باملليون دولر(

201020112012201320142015ال�شنة
موازنة

2016

1,1318147771,2511,029707750منح لدعم املوازنة

7916915510720190245منح لدعم امل�شاريع التطويرية

1,2109839321,3581,230797995اإجمايل املنح وامل�شاعدات

24.8–35.2–9.4+45.7–5.2–18.8–13.7معدل النمو اأو الرتاجع ال�شنوي )%(

�إذ كان   ،2015 وتك�صف متابعة تطور�ت �مل�صاعد�ت �الأجنبية �جتاهها للتقل�ص خ�صو�صاً �صنة 

�نخفا�صها حاد�ً.

تطور دعم الدول املانحة لل�شلطة الفل�شطينية 2010–2015 )باملليون دولر(

�أما فيما يتعلق باجلهات و�لدول �ملانحة يف �صنة 2015، فقد ت�صدرت �ل�صعودية قائمة �مل�صاعد�ت 

يليها  دوالر،  مليون   223.4 مببلغ  �الأوروبية  �لفل�صطينية  �الآلية  ثم  دوالر،  مليون   242.3 مببلغ 

قد  لل�صلطة  �لدويل  �ملجتمع  متويل  �أن  �ملالحظ  ومن  دوالر.  مليون   131.7 مببلغ  �لدويل  �لبنك 

 �نخف�ص بن�صبة 39% �صنة 2015 مقارنة ب�صنة 2014، كما �نخف�ص متويل �لبنك �لدويل �صنة 2015
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�إىل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  يف  �ملالية  وز�رة  �أرقام  ت�صري  وال   .2014 ب�صنة  مقارنة   %48.4 بن�صبة 

بلغ �الأمريكي  �لدعم  �أن  تذكر  بينما   ،2015 �صنة  خالل  �ل�صلطة  ملو�زنة  �أمريكي  دعم  �أّي   وجود 

�لتقرير �الأمريكي حول دعم  �أن هذه �الأرقام تتعار�ص مع  2014. غري  106.5 ماليني دوالر �صنة 
�لفل�صطينيني و�ل�صادر عن خدمة �أبحاث �لكوجنر�ص و�لذي ذكر �أن �لدعم �ملقدم للفل�صطينيني بلغ 

440 مليون دوالر �صنة 2014 و361 مليون دوالر �صنة 2015. ورمبا �أمكن حّل جانب من �لتعار�ص 

يف �أن ق�صماً من �لدعم �الأمريكي ال يذهب لدعم مو�زنة �ل�صلطة، غري �أن خلوِّ ميز�نية �ل�صلطة من �أّي 

دعم �أمريكي �صنة 2015 يثري عدد�ً من �لت�صاوؤالت ويحتاج �إىل تو�صيح.

وبالرغم من �نخفا�ص �لتمويل �لعربي ل�صنة 2015 عن �ل�صنة �ل�صابقة، �إال �أن ن�صبته من �لتمويل 

�لدويل �رتفعت يف �لفرتة 2014–2015؛ فقد �أ�صبحت قيمته مت�صاوية تقريباً للدعم �لدويل حيث مثّل 

ما ي�صاوي 87.7% من هذ� �لدعم �صنة 2015، و66.2% �صنة 2014، بعد �أن كان ال يتعدى %44.2 

من جممل �لدعم �لدويل �صنة 2013. كما جتدر �الإ�صارة �إىل �نخفا�ص �لتمويل �لتطويري �صنة 2015 

�أي�صاً بن�صبة 56% عن �صنة 2014.

95
جدول 7/25: م�شادر متويل الدعم اخلارجي لل�شلطة الفل�شطينية 2012–2015 )باملليون دولر(

2012201320142015امل�شدر

272.7385.7410331.1متويل الدول العربية

103.8261.3197.3242.3�ململكة �لعربية �ل�صعودية

--84.348.7�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة

25.927.351.652.6�جلز�ئر

-29.58.9146.3قطر

3.26.47.57.3م�رش

5.17.328.9-ُعمان

--2628�لعر�ق

502.7873.1619.7377.7متويل املجتمع الدويل

)PEGASE( 212.3249.7246.7223.4�الآلية �لفل�صطينية �الأوروبية

266.1238255.1131.7�لبنك �لدويل

-349.4106.5-�لواليات �ملتحدة �الأمريكية

24.325.210.48.7فرن�صا

5-9.8-رو�صيا

-1--ماليزيا

8.9-1-�لهند

156.2106.5203.489.3التمويل التطويري

931.61,365.31,233.1798.1املجموع
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م�شادر متويل الدعم اخلارجي لل�شلطة الفل�شطينية 2015 )باملليون دولر(

التوقعات القت�شادية لأداء ال�شلطة:  .11

 جرى معاجلة توقعات �أد�ء �ل�صلطة حتى 2017 من منظورين وهما: خّط �الجتاه �لعام من جهة، 

�لفل�صطينية،  �لنقد  و�صلطة  �لفل�صطيني  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  من  كل  �أعدها  �لتي  و�لتنبوؤ�ت 

�إ�صافة �إىل توقعات �جلهات �ملعنية ك�صندوق �لنقد �لدويل من جهة �أخرى. وهذه �لتوقعات حمكومة 

للنمو  �ملعرقلة  “�إ�رش�ئيل”  وممار�صات  و�النق�صام،  و�حلو�جز،  كاحل�صار،  �لد�خلي  بالو�صع 

�خلارجي  �لو�صع  و�أما  �حلكومي.  �الأد�ء  ت�صحيح  نحو  �ل�صلطة  توجهات  �إىل  �إ�صافة  �القت�صادي، 

هذه  و�تخذت  ودولياً.  و�إقليمياً  عربياً  و�لتحالفات،  و�ل�رش�عات  و�لتطور�ت  �الأحد�ث  فتحكمه 

�لتوقعات م�صار�ت ثالثة، �رتكز �الأول على فر�صية بقاء �الأو�صاع �لر�هنة كما هي، و�آخر متفائل 

الأحد�ث  حت�صباً  فمت�صائم  �لثالث  و�أما  �الأف�صل،  نحو  �إيجابية  تغري�ت  حدوث  �إمكانية  منطلق  من 

�ل�صالم  ب�صاأن عملية  �صيا�صي و��صح  �أفق  �ل�صيناريوهات يف ظّل غياب  “وتاأتي هذه  �الأ�صو�أ.  نحو 

 .
و�مل�صاحلة مما يخلق و�صعاً �قت�صادياً غري م�صتد�م”96

وحم�صلة ما �صبق فاإن توقعات �حلكومة الأد�ئها هي كاالآتي:

حدوث منو منخف�ص للناجت �ملحلي يف حدود 3.5%، يرتتب عليه منو متدٍن ملتو�صط ن�صيب �لفرد  �أ. 

يف حدود 1% فقط، مع فارق كبري بني �ل�صفة و�لقطاع يعك�ص �صوء توزيع �لدخل، وزيادة غنى 

�الأغنياء على ح�صاب �لفقر�ء.

��صتمر�ر �العتماد على �لدَّين �لعام ب�صقيه �لد�خلي و�خلارجي، مع تر�جع متاأخر�ت �لدَّين، يف  ب. 

ظّل �لتوجه نحو �اللتز�م بها.



367

املوؤ�شرات ال�شكانية واالقت�شادية والتعليمية

على  غزة  يف  �حلكومي  �الأد�ء  �عتماد  ��صتمر�ر  مع  لل�صلطة،  �لعامة  �ملو�زنة  عجز  ��صتمر�ر  ج. 

من  �أعلى  مبعدالت  �الإير�د�ت  زيادة  نحو  و�لتوجه  �لد�خلي،  و�القرت��ص  �خلارجية  �مل�صاعد�ت 

زيادة �لنفقات. 

حت�صن حمدود يف موؤ�رش�ت �لقوى �لعاملة، وتر�جع �صئيل يف معدالت �لبطالة يف ظّل هوة كبرية  د. 

بني حالتي �ل�صفة و�لقطاع.

هـ.  �صي�صتمر �إ�صهام �الأد�ء �لزر�عي و�ل�صناعي �ملحدود يف �لناجت �ملحلي، مع حت�صن �صئيل يف �الأد�ء 

�ل�صناعي.

حدوث حت�صن يف قيمة �ل�صادر�ت، مع تقل�ص ن�صبي يف منو �لو�رد�ت، يقود �إىل تقل�ص حمدود يف  و. 

.
97

�مليز�ن �لتجاري

�لتوجهات لو�قع  بتحول هذه  �لر�هن لالأد�ء �حلكومي يظل رهناً  �لو�صع   وعليه، فاإن حت�صني 

عملي يتفق مع �لطموحات �لفل�صطينية بدء�ً باإنهاء �النق�صام و�إعادة تكييف �القت�صاد �لفل�صطيني، 

باجتاه �إنهاء �الحتالل.






