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 ثريات منظومة احلصار اإلسرائيلي الشامل على قطاع غزة وانعكاسات آاثره على الشبابأت

 1د. رائد حممد حلس 
 

 : مقدمة
 

أتسيس   الفلسطيين   االقتصاد   تعرض  من    العديد   إىل ،  1994سنة    الفلسطينية   الوطنية   السلطة   منذ 
  يف العديد   مستمرة   وتذبذابت   دورية   تقلبات   إىل   ت وأدّ ،  تطوره   إمكانيات   من   وبدَّدت   اليت حّدت   الصدمات 

   . اجملتمع   من   واسعة   شرحية   ذلك   من   أتثرت   وقد ،  االقتصادية   املؤشرات   من 
أبرز هذه الصدمات؛    ، متواصلة   اً عام   15ويُعّد احلصار اإلسرائيلي املشدد على قطاع غزة على مدار  

ما أسهم    ، استطاع االحتالل اإلسرائيلي من خالله منع وعرقلة دخول وخروج البضائع من وإىل قطاع غزة 
بت تداعياته الكارثية  وأصا   ، حالة غري مسبوقة من الركود االقتصادي العام اقتصاد قطاع غزة يف    يف دخول 

 . وبصورة أحّد على الشباب   ، وكذلك كافة شرائح اجملتمع   ، خمتلف القطاعات االقتصادية 
أربع   ، وابإلضافة إىل ذلك    ، اعتداءات عسكرية كربى   ة تعرض قطاع غزة خالل سنوات احلصار إىل 

شّلت  خصوصاً وأ�ا    ، أسهمت بشكل كبري يف تردي األوضاع االقتصادية واالجتماعية لسكان القطاع 
، متثَّل معظمها يف تدمري املصانع والشركات وفقدان الوظائف،  االعتداءات مجيع املصاحل االقتصادية خالل  

 استمرت لفرتة طويلة.  و 

ترصد الورقة تداعيات احلصار اإلسرائيلي على األوضاع االقتصادية يف قطاع غزة وآاثرها    ، يف ضوء ذلك 
 . على الشباب 

 
 
 

 
دكتوراه يف فلسفة االقتصاد، وخمتص يف الشأن االقتصادي الفلسطيين، وله العديد من الكتب والدراسات واألحباث    1

 العلمية والتقديرات املنشورة. 
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 : نهجية منظومة احلصار اإلسرائيلي الشاملأوًال: م
 

الرئيسية   دّ ع يُ  "إسرائيل"  ووسيلة  أداة  احلصار 
غزة  مع  للتعامل  واالسرتاتيجية  ضمن  قطاع   ،

األول:    ؛ ة ي منهجية أساسية قوامها ثالثة حماور رئيس 
 والثاين: السيطرة  املوارد،  على  اإلسرائيلية  السيطرة 

 اجلانب  قدرة  والثالث: شلّ  واملعابر،  احلدود  على 

تضمن سلطات االحتالل من خالل احلصار استمرار حالة التبعية    وبذلك،  2القرار،  اختاذ  على  الفلسطيين 
ض املساعي الفلسطينية  ويقوِّ  والتطور،  النمو  االقتصادية لـ"إسرائيل"، وعدم قدرة االقتصاد الفلسطيين على 

وتفكيك البنيان السياسي    ، من جهة   والتحكُّم ابملوارد لبناء اقتصاد وطين مستقل وسيادي على األرض  
وإيصاله إىل حالة من عدم اليقني ابملستقبل وحالة   ، واالقتصادي والثقايف واالجتماعي للشعب الفلسطيين 
لتصبح األولوية توفري مستلزمات احلياة ولقمة    ، رمان من اإلحباط، وإشغاله يف قضا� الفقر واملعا�ة واحل 

   3. العيش بدًال من التفكري يف مسألة الصراع وإ�اء االحتالل من جهة أخرى 
 

 : اثنياً: إجراءات منظومة احلصار اإلسرائيلي الشامل على قطاع غزة
 

بيئة مناسبة لـ"إسرائيل"    2007الذي حدث يف حزيران/ يونيو  الداخلي    الفلسطيينلقد وفر االنقسام  
االعتداءات   نّ لتفرض احلصار على قطاع غزة، وتغلق املعابر ومتنع حرية احلركة لألفراد والبضائع، وتش 

 
 :نظرا احلصار،  حول التفاصيل من ملزيد 2

Amnesty International et al., “Dashed Hopes: Continuation of the Gaza Blockade,” United Nations 
Office for the  Coordination of Humanitarian Affairs - OCHA, November 2010;  Legal Center for 
Freedom of Movement (Gisha), Information Sheet, Unraveling the closure of Gaza, July 2010; 
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - OCHA, special Focus, “Locked 
in: The Humanitarian Impact of Two Years of Blockade on the Gaza Strip,” August 2009; and Report 
by 22 aid agencies and international human rights groups/Non-UN document, 2010. 

  – اجتاهات الشباب اجلامعي الفلسطيين حنو دور املواقع االلكرتونية يف ترتيب أولو�هتم حنو القضا� احمللية  "حممد لبد،    3
 . 81، ص  2014دراسة ميدانية،" رسالة ماجستري، اجلامعة اإلسالمية، غزة، 
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مباشرة االنقسام  فغداة  املتكررة،  رئيسة وحمورية    ؛العسكرية  إجراءات  "إسرائيل" على مخسة  أقدمت 
 4:ر الشامل، وهيأسست ملنظومة احلصا

من   .1 ابتداء  غزة  لقطاع  اجلمركي  ابلكود  التعامل  اجلمركي  2007/ 6/ 21وقف  البيان  ميثل  وهو   ،
 .فه يف حركة التجارةيوقتلتخليص البضائع، ومن مث يؤثر 

 . 2007/ 9/ 20  يف، وذلك  معاد�ً   اعتبار قطاع غزة كيا�ً  .2
معربَْي رفح ابستثناء    يف قطاع غزة  مجيع املعابرإغالق   .3

صصا لتنقل األفراد، ومعرب كرم خُ اللذين     Erezوإيرز
وجتدر اإلشارة   أبو سامل الذي خصص لنقل البضائع،

مـن وإلـى القطـاع  ـل األفراد والبضائـع  كان تنقّ إىل أنه  
عبـر   إيـرز،    ستة يتـم  حانون/  بيت  وهـي  معابـر؛ 

كـرم أبـو سـامل، ومعرب صوفـا  و �حـل عـوز،  و كارنـي،  و 
مـع   احلـدود  معبـر  " إسـرائيل " علـى  إلـى  ابإلضافة   ،

مصـر.  مـع  احلـدود  علـى  عليه،    رفـح  فرض  وبناًء  ّمت 
دخول  على  مشددة  للصناعة، كذلك  اخل واد  امل   قيود  أو  للبناء  سواء  يفرضها  ام  اليت  القيود 

،  يف بعض األحيان   الشيكل خصوصاً  إدخال العمالت املختلفة إىل القطاع و   االحتالل على 
ابسترياد    والسماح سلعة كانت ُتستورد قبل اإلغالق الكامل،    4,000استرياد أكثر من  ووقف  

سلعة قبل مرحلة    67إىل    اً سلعة أساسية فقط، ملنع حدوث أزمة إنسانية، زادت تدرجيي   18حنو  
 5. 2010  سنة ختفيف احلصار  

  ، إليها، وهي أراٍض زراعية واقعة على جانب غزة من "اخلط األخضر" حتديد مناطق ُمينع الوصول   .4
من املساحة الكلية لقطاع غزة، ويدخل    %17ر مساحتها بنسبة  ، وتُقدّ 1949  سنةالذي مت ترسيمه  

 
، مركز رام هللا لدراسات  جملة تسامحجلزئية إىل االعتمادية،"  رائد حلس، "تطور االقتصاد الفلسطيين من االستقاللية ا  4

   . 76–75ص ، 2020، 71حقوق اإلنسان، العدد 
 . 10  ص ،  2010،  جنيف  ، الفلسطيين  الشعب  إىل  املقدمة  املساعدة  عن  تقرير   )، األونكتاد ( والتنمية   للتجارة  املتحدة  األمم  مؤمتر  5
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، املناطق البحرية اليت اً أيض "إسرائيل"صت من األراضي الصاحلة للزراعة. وقلّ  %35يف نطاقها حنو 
(امليل البحري يساوي    األمساك الفلسطينيني ابلوصول إليها إىل ثالثة أمياٍل حبريةُيسمح لصيادي  

من اجلدير ذكره، أن حتديد منع الوصول إىل املناطق الربية    6عن الشاطئ.   اً بعيد  كم تقريباً)   85.1
 . 2008 سنة   والبحرية اكتمل خالل

قطاع   .5 على  املتكررة  العسكرية  االعتداءات 
اليت   الناس  غزة  حياة  مرة يف  أثرت يف كل 

ومواردهم  معاشهم  وسبل    قتالً   ؛ وممتلكاهتم 
االعتداءات  اً وختريب   اً وتدمري  عدد  ووصل   .

إىل  على قطاع غزة  الكربى  ة  ي العسكرية الرئيس 
كان أوهلا يف تشرين الثاين/    ؛ اعتداءات   أربعة 

والرابع يف أ�ر/   ، 2014وز/ يوليو  يف مت  والثالث ،  2012نوفمرب   يف تشرين الثاين/  الثاين ، و 2008نوفمرب 
. وترتب على حماولة عالج ما دمرته االعتداءات بروز حاجة جديدة يف القطاع ذات أولوية  2021مايو  

  يف ظّل قيود مشددة تفرضها "إسرائيل" ملحة، وهي إعادة إعمار قطاع غزة، ومتطلباهتا من مواد البناء  
   . وصارمة   رقابة مستمرة وسط  شخاص  حتديد الكميات وحتديد األ   جبانب ،  ا إلدخاهل 

 

 
 

 

 

 
 اإلسرائيلية  للقيود  اإلنساين  األثر  :والسندان  اجلدار  بني "  ، وبر�مج األغذية العاملي   )، األوتشا (   مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  6

 . 24و ،  10و ،  8  ص   ، 2010،  احملتلة  الفلسطينية  األراضي األوتشا،    "غزة،  قطاع  يف  والبحر  األراضي  إىل  الوصول  على 

منظومة الحصار 
اإلسرائیلي 

الشامل 
وقف الكود 

الجمركي
قطاع غزة كیان 

معادي
إغالق كافة 

المعابر ما عدا 
سالمكرم أبو

إقامة مناطق عازلة 
مناطق مقیدة "

"الوصول
االعتداءات 
رةالعسكریة المتكر
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 : اثلثاً: تداعيات احلصار اإلسرائيلي على االقتصاد يف قطاع غزة
 

تزال    ماإال أن صورة األوضاع االقتصادية واالجتماعية    ،عاماً على احلصار  15على الرغم من مرور  
نتيجة اإلجراءات الرئيسية واحملورية اليت فرضتها "إسرائيل" يف سياق منظومة احلصار    ، تبدو قامتة جداً 

الشامل على قطاع غزة؛ واليت أّدت عملياً إىل  
وقف حركة البضائع واملواد اخلام والوسيطة من 

وفرض قيوداً شديدة على الوصول   ،وإىل القطاع
  ، لألراضي الزراعية وعلى مساحة الصيد البحري

فة إىل التحكم والسيطرة يف حتديد كمية  ابإلضا
ما أدى إىل ا�يار    ،إدخال وإخراج النقد للقطاع

حيث اضطر العديد من املصانع والورش لإلغالق بشكل   ،كبري يف القنوات اإلنتاجية يف قطاع غزة
  حيث تشري البيا�ت إىل أن أكثر من   ،وابلتايل االستغناء عن عدد كبري من العمال  ،كامل أو جزئي

وأكثر من    ،شركة اضطرت لإلغالق  3,500وأكثر من    ،من املشاريع أجربت على اإلغالق  % 90
قبل   2007  سنةعامل فقدوا وظائفهم خالل    75,000 املرتفعة أصالً  البطالة  مما عّمق من مشكلة 
الوحيدة يف قطاع غزة  7،احلصار الكهرابء  توليد  استهداف حمطة  أن  احمللي    ، كما  املصدر  تُعّد  واليت 

املواطنني   عن  الكهرابئي  التيار  انقطاع  أدى  لتشغيلها  الالزم  الوقود  إدخال  ومنع  الكهرابء،  إلنتاج 
سواء حدٍّ  على  مباشرة  أثّ و   ، واملنتجني  غري  أو  مباشرة  بصورة  االقتر  القطاعات  صادية، على كافة 

 8، الصناعية والزراعية. وخصوصاً القطاعات اإلنتاجية
البطالة  ،وابلتايل وانعدام األمن   ،والفقر   ،فقد أدخل احلصار اإلسرائيلي قطاع غزة يف دوامة من 

وآتكل القاعدة اإلنتاجية نتيجة اخلسائر االقتصادية الفادحة اليت سببها احلصار. وإذا أضفنا    ،الغذائي
صادية اليت سببتها احلروب العسكرية الكربى اليت شّنتها "إسرائيل" على قطاع غزة خالل  اخلسار االقت

 
 . 277)، ص  2011، ترمجة زكية خريهم (عّمان: دار الشروق للنشر،  عيون يف غزةمادس جلربت، وإيريك فوسا،   7
 لتطورات الفلسطينيا الشعب إىل األونكتاد من املقدمة املساعدة عن تقرير  )، ألونكتاد(ا  والتنمية للتجارة املتحدة األمم مؤمتر  8

 .  2015 ونيويورك، جنيف ،احملتلة الفلسطينية األرض اقتصاد شهدها اليت
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عندها ميكننا أن نتخيل حجم اخلسائر والدمار   ،سنوات احلصار وكذلك تعطيلها ملباشرة إعادة اإلعمار 
والتأثريات والنتائج االقتصادية على جممل النشاط  ،ورأس املال البشري  ،الذي حلق ابلقاعدة اإلنتاجية

 . االقتصادي والقطاعات االقتصادية يف قطاع غزة
 

 : أتثريات منظومة احلصار الشامل على النمو االقتصادي .1
 

حيث يُظهر شكل   ، يُعّد النمو االقتصادي من أهم املؤشرات اليت تقيس درجة النشاط االقتصادي
والذي    ،2021– 1994االجتاه العام لتطور معدالت النمو االقتصادي يف قطاع غزة خالل الفرتة    1رقم  

احلصار   قطاع غزة خالل سنوات  االقتصادي يف  النمو  معدل  والوهن يف  الضعف  يوضح مدى 
   . 2005– 1994مقارنة مع الفرتة اليت سبقت احلصار    ، 2021– 2006

  
 

 20219– 1994الفرتة  : تطور الناتج احمللي اإلمجايل ومعدل منوه يف قطاع غزة خالل  1شكل رقم  
 

 

 
  ، 2020- 1994إحصاءات احلساابت القومية،  ،  اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين الشكل من إعداد الباحث ابالستناد إىل:   9

          . 2022  ، رام هللا 
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إىل تراجع قاعدة    ، ويعود الضعف والوهن يف النمو االقتصادي يف قطاع غزة خالل سنوات احلصار 
  ، وعدم استخدام املوارد البشرية واملادية والطبيعية املتاحة أو استخدامها بشكل منقوص   ، النشاط االقتصادي 

   10. وسائر القيود على جانَيب العرض والطلب   ، يف ظّل استمرار القيود املفروضة على الواردات والصادرات 
 

 :أتثريات منظومة احلصار الشامل على القطاع الصناعي .2
 

ل ادور فعّ   اليت هلا  همةالقطاع الصناعي من القطاعات االقتصادية اإلنتاجية امل على الرغم من أن  
البطالة وحتسني وضع امليزان    يف ختفيض معدالت   هدور وكذلك  يف حتقيق النمو والتنمية االقتصادية،  

الناتج احمللي اإلمجايل    يف  سهامظهر ضعف دور القطاع الصناعي يف اإليُ   2إال أن شكل رقم    التجاري،
،  2021– 2006الصناعة خالل سنوات احلصار    يف غزة، حيث نالحظ اخنفاض القيمة املضافة لقطاع

  11.كمتوسط طيلة سنوات احلصار% 7.10يف الناتج احمللي اإلمجايل  إسهامهحيث مل يتجاوز 
 

 202112–2006القطاع الصناعي يف الناتج احمللي اإلمجايل يف قطاع غزة    إسهام: 2شكل رقم 
 

كما اتسمت قدرة القطاع الصناعي على تشغيل األيدي العاملة يف قطاع غزة خالل سنوات  
عامل    9,300إىل    2007  سنة عامل    12,700حيث تراجع عدد العاملني من    ، احلصار ابلضعف 

وهو أعلى مستوى خالل الفرتة    2015عامل سنة    19,400مث تزايد ليصل عدد العاملني إىل    ، 2010سنة  
 

 . 98)، ص  2020(رام هللا: مركز األحباث الفلسطيين،    ) 2018– 2007سنوات التنمية الضائعة يف قطاع غزة ( مازن العجلة،   10
 . 2020- 1994إحصاءات احلساابت القومية،  ،  اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين النسبة من احتساب الباحث ابالستناد إىل:    11
 . 2020- 1994إحصاءات احلساابت القومية،    ، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين الشكل من إعداد الباحث ابالستناد إىل:    12
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  ، 2020عامل سنة    16,200إىل    2016عامل سنة    18,100وقد تراجع عدد العاملني من    ، 2020– 2007
قطاع غزة   العاملة يف  األيدي  استيعاب  الصناعي يف  القطاع  إسهام  نسبة  تتجاوز  مل  احملصلة  يف 

 F13. 0202  سنة   % 3.7

ويعود تدين إسهام القطاع الصناعي يف الناتج احمللي  
العاملة يف قطاع غزة إىل   األيدي  تشغيل  اإلمجايل ويف 
املعوقات املتعددة اليت واجهت هذا القطاع منذ حدوث  
االنقسام وفرض منظومة احلصار الشامل على قطاع غزة  

حتديد أنواع وكميات املواد اخلام  ومن أمهها؛    ، 2007سنة  
القيود اإلسرائيلية املفروضة  وكذلك  الستخدامها يف الصناعات التحويلية،    إىل قطاع غزة دخوهلا    املسموح 

على الصادرات والواردات مثل اإلجراءات املعقدة إلصدار الشهادات، وتدمري العديد من الزراعات والقاعدة  
ري، وخصوصاً الصناعات  اإلنتاجية، مما كّبد النشاط الصناعي خسائر جسيمة وعمل على تراجعه بشكل كب 

الوصول إىل املدخالت   للعملية اإلنتاجية، وكذلك عدم  الزراعية كمدخالت  املنتجات  تعتمد على  اليت 
الالزمة لإلنتاج، وكذلك إىل األسواق اخلارجية وأسواق الضفة الغربية، ابإلضافة إىل سياسة اإلغراق اليت  

تها ابلسلع اإلسرائيلية الصنع املنخفضة السعر واجلودة،  يف السوق الفلسطينية، حيث أغرق   " إسرائيل " اتبعتها  
  ، مما عمل على عدم القدرة على إقامة أي صناعة فلسطينية ميكنها منافسة نظريتها من املشروعات اإلسرائيلية 

التحتية    وتركيز اجلهات املاحنة للدعم املايل على احلاالت الطارئة واملساعدات اإلغاثية، دون االهتمام ابلبىن 
غزة  لقطاع  املزودة  الطاقة  واخنفاض كميات  اإلنتاجية،  على    ، والقطاعات  التكاليف  ز�دة  إىل  أدى  ما 

   14أصحاب الصناعات املختلفة. 

 
 . 24-23، ص  2021، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين، 2020أداء االقتصاد الفلسطيين عام  عال عوض، 13
 انظر: 14

االحتالل،    ظل   والتجارة يف   الكلي   االقتصاد   سياسات   وضع :  الفلسطيين   والتنمية (األونكتاد)، االقتصاد   للتجارة   األمم املتحدة مؤمتر  
  إىل   األونكتاد   من   املقدمة   املساعدة   عن   تقرير   والتنمية (األونكتاد)،   للتجارة   املتحدة األمم    ؛ ومؤمتر 10ص    ، 2012جنيف ونيويورك،  

 . 11ص    ، 2010جنيف،    واخلمسون،   السابعة   الدورة   احملتلة،   الفلسطينية   األرض   اقتصاد   شهدها   اليت   التطورات : الفلسطيين   الشعب 
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 :أتثريات منظومة احلصار الشامل على القطاع الزراعي .3
 

الزراعي يف قطاع غزة القطاع    واستيعاب   اإلمجايلاحمللي    الناتج   يفاإلسهام    يف   مهماً   دوراً   يلعب 
  يقوم   وال  املطلوب   حيظى ابالهتمام  ال  القطاع  فإن هذا  ذلك،  من  الرغم  على  لكن،  األيدي العاملة

اليت يواجهها؛ جراء أتثريات احلصار املفروض على   الكبرية  للتحد�ت   نتيجة  االقتصاد  داخل  بدوره
الناتج احمللي اإلمجايل يف غزة،   يف  اإلسهاميف    الزراعيضعف دور القطاع    3شكل رقم  ظهر  ويُ   ،القطاع

لقطاع املضافة  القيمة  اخنفاض  نالحظ  احلصار    حيث  إذ مل  2021– 2006الزراعة خالل سنوات   ،
  15.كمتوسط طيلة سنوات احلصار  %4.11يف الناتج احمللي اإلمجايل  إسهامهيتجاوز 

 

 202116– 2006: إسهام القطاع الزراعي يف الناتج احمللي اإلمجايل يف قطاع غزة  3شكل رقم  

دور    تراجع  غزة  قطاع  الزراعي يف  القطاع  على  احلصار  منظومة  لتأثريات  املهمة  املؤشرات  ومن 
القطاع الزراعي يف    إسهام  حيث تراجع   ،القطاع الزراعي واخنفاض قدرته االستيعابية لأليدي العاملة

 202017.سنة   %7.5ليصل إىل  2007سنة   %1.13استيعاب األيدي العاملة من 

 
 . 2020- 1994إحصاءات احلساابت القومية،  ،  اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين النسبة من احتساب الباحث ابالستناد إىل:    15
 . 2020- 1994إحصاءات احلساابت القومية،    ، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين الشكل من إعداد الباحث ابالستناد إىل:    16
 . 24، ص  2020أداء االقتصاد الفلسطيين عام  عال عوض،  17
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ويعود تدين إسهام القطاع الزراعي يف الناتج احمللي اإلمجايل ويف تشغيل األيدي العاملة يف قطاع 
االنقسام وفرض منظومة احلصار   القطاع منذ حدوث  اليت واجهت هذا  املتعددة  املعوقات  إىل  غزة 

حتية؛ وذلك  وتدمري البىن الت   اإلنتاجية   القاعدة   ومن أمهها؛ آتكل   ، 2007على قطاع غزة سنة  الشامل  
  األراضي   ومصادرة   ، الطبيعية   واملوارد   أراضيهم   إىل   الوصول   من   املزارعني   ومنع   احلصار الشامل   فرض   بسبب 
  كمصدر   اخلدمات   قطاع   حنو   اليت حتّول   حركة عمالة القطاع الزراعي   على   قيود   وفرض ،  املالية   واملوارد   الزراعية 
  ، وآالت   ومعدات   ومبيدات  وأمسدة   بذور   من   للزراعة   اإلنتاجية   املدخالت   تقييد   وكذلك   ، للتشغيل   بديل 

إىل    املزارعني   وصول   دون   حالت   واليت ،  البضائع   ونقل   السكان الفلسطينيني   حركة   على   املفروضة   والقيود 
  التأثري   ، عالوة على ذلك   ، الزراعية   املنتجات واملدخالت   وتصدير   واسترياد   وتسويق   أعماهلم   ملمارسة   أراضيهم 
  مما ،  املائية   املوارد   على   والسيطرة ،  واحملدودة الصالحية   للتلف   القابلة   الزراعية   املنتجات   على   للحصار   السليب 
  قدرة منتجاهتم   لعدم   نظراً   الفلسطينيني   املنتجني   أرابح   آتكل   على   وعمل   تكاليف اإلنتاج   ز�دة   إىل   أدى 
إىل    ، اإلسرائيلية   مثيالهتا   منافسة   على  وابإلضافة 

يف معظم    أميال   6– 3إىل    الصيد   ة تقليص مساف 
احلصار  التخفيف    ، سنوات  أوقات  يف  وتزداد 

مع   التفامهات  ظّل  يف  االقتصادية  والتسهيالت 
ميالً ويف أحسن األوقات    12االحتالل لتصل إىل  

  ، ميالً حبري   Oslo Accords  20يف حني أن مسافة الصيد املسموح هبا يف اتفاق أوسلو    ، ميالً   15إىل  
 18. أنشطة الصيد   من   العائد   واخنفاض   وابلتايل فإن تقليص مسافة الصيد يؤدي ابلفعل إىل نضوب 

 

 :أتثريات منظومة احلصار الشامل على القطاع التجاري .4
 

 ، تها أتثريات منظومة احلصار الشاملأصاب القطاعات االقتصادية اليتيُعّد القطاع التجاري من أبرز  
جراء تراجع الصادرات والواردات بسبب إلغاء الكود اجلمركي وإغالق كافة املعابر التجارية ابستثناء  

 
اجمللة العلمية  مسري أبو مدهلل ، "انعكاسات احلصار اإلسرائيلي على املؤشرات االقتصادية واالجتماعية يف قطاع غزة،"    18

 . 257–256، ص 2017، 17، جامعة األزهر، غزة، العدد لقطاع كليات التجارة
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حيث اخنفض متوسط حجم الصادرات من قطاع غزة خالل الفرتة اليت   ،معرب كرم أبو سامل التجاري 
مليون دوالر كمتوسط بعد احلصار    7مليون دوالر لتصل إىل    42.5من    2006– 1996سبقت احلصار  

2007–2020 .19 

  
احلصار   سبقت  اليت  الفرتة  خالل  غزة  قطاع  إىل  الواردات  حجم  متوسط  اخنفض  املقابل  يف 

إىل  621.3 من   2006– 1996 لتصل  احلصار    559.3  مليون دوالر  بعد  مليون دوالر كمتوسط 
2007 –2020 .20 

  
ماليني    10احلصار بنحو    اخنفاض الصادرات والواردات بفعل أتثريات وقد قدرت قيمة اخلسائر جراء  

شهر�ً  االسترياد    وكذلك ،  دوالر  حركة  على  اإلسرائيلي  االحتالل  يفرضها  اليت  القيود  استمرار  جراء 
 21والتصدير. 

 
ابالستنا  19 املتوسط  ابحتساب  الباحث  اقام  إىل:  الفلسطييند  لإلحصاء  املركزي  اخلارجية ،  جلهاز  التجارة  إحصاءات 

 . 2021، املرصودة
 املرجع نفسه.  20
 . 240 ، ص)2019 إصدارات جامعة األقصى، (غزة:  مواالنقسا احلصار حتت غزة قطاع اقتصاد، غازي الصوراين 21

متوسط حجم •
الصادرات قبل 

الحصار خالل الفترة 
1996–2006

ملیون 42.5
دوالر

متوسط حجم •
بعدالصادرات 

الحصار خالل الفترة 
2007–2020

ملیون 7
دوالر

متوسط حجم •
الواردات قبل 

الحصار خالل الفترة 
1996–2006

ملیون 621.3
دوالر

متوسط حجم •
بعدالواردات 

الحصار خالل الفترة 
2007–2020

ملیون 559.3
دوالر
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قيود  وفرض  املعابر  وإغالق  التجاري  القطاع  على  الشامل  احلصار  منظومة  لتفكيك  حماولة  ويف 
وعلى   ظاهرة جتارة األنفاق،   مشددة على دخول وخروج السلع والبضائع من وإىل قطاع غزة برزت 

الرغم من أن جتارة األنفاق كانت أحد احللول املتاحة لتخفيف احلصار وتعويض السلع والبضائع يف  
أ�ا   ،األسواق ترتبت على   تأصاب  إال  اليت  والسلبيات  املخاطر  نتيجة  الفلسطيين ابلضرر  االقتصاد 

لت  بيات كانت كبرية وعميقة، فهي حوّ أن السل   خصوصاً هذه الظاهرة خالل احلصار،    وبروز   تنامي
قطاع غزة إىل سوق استهالكية فقط، إذ مل يتم تصدير أي مادة أو سلعة عرب األنفاق، كما أدخلت 
قطاع غزة يف أزمة نقدية نتيجة تصدير األموال واسترياد السلع، وتعميق االنقسام واالنفصال السياسي 

ما   الغربية،  الضفة  النسيج  أعن  تفكيك  يف  االحنراف سهم  مظاهر  تزايد  إىل  إضافة  االجتماعي، 
املخدرات واحلبوب املخدرة، والسرقة، والقتل، والتفكك األسري، وظهور    ؛االجتماعي بكل أنواعه 

شخص، قّدرت ثرواهتم ابملاليني. كما ركز أصحاب   200طبقة جديدة من األثر�ء يزيد عددهم على  
استثمارها؛ من خالل توظيفها يف قنوات غري منتجة    من  الً األنفاق على عمليات توظيف األموال بد

  ، واجملّمعات االستهالكية الكبرية   ،ومعارض السيارات   ،تتمثل بعمليات شراء وبيع األراضي والعقارات 
 22وبعض مؤسسات التمويل والصرافة، وغريها. ،والفنادق

مل تقرير  أشار  الصدد  هذا  املتحدة  ويف  األمم  ؤمتر 
  United Nationsاألونكتاد)  (  والتنميةللتجارة  

Conference on Trade and Development 

(UNCTAD) ،   أبن التهريب عرب األنفاق مل يتمكن من
أبنواعها   الواردات  من  املطلوب  القطاع ابملستوى  تزويد 

 23.ومل يتمكن أيضاً من إحداث أي أثر على قطاع التصدير ،إلعادة بناء اقتصاده اإلنتاجي

 
، معهد  سياسات جملة  واجتماعية ؟!!،"وطنية أم كارثة اقتصادية  ضرورة :األنفاق يف قطاع غزة مدهلل، "اقتصاد  مسري أبو 22

 . 43، ص 2010، 12السياسات العامة، رام هللا،  العدد 
،  2015،  الفلسطيين الشعب إىل األونكتاد من املقدمة املساعدة عن تقرير)،  األونكتاد (للتجارة والتنمية املتحدة األمم مؤمتر 23

 . 20ص 
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يف  أحكم اجليش املصرّي  حيث ، 2013وحىت سنة  2008وقد استمرت ظاهرة جتارة األنفاق من سنة  
، وبدأ بتطبيق خمتلف الوسائل لتدمري األنفاق  وجتارة األنفاق   قبضته على احلدود ملنع التهريب   2013سنة  

ت املصريّة حتديداً  تصاعدت اإلجراءا و   ومنع حفرها، واليت كان بعضها مطبقاً قبل ذلك ولكن بوترية أقل، 
إقامة منطقة عازلة يف اجلهة املصريّة من  من خالل  ،  2014بعد انتهاء العدوان اإلسرائيلّي على غزّة سنة  

م  500نُفذت هذه املنطقة العازلة على عّدة مراحل، بدأْت يف مرحلتها األوىل بعمق  و   احلدود مع قطاع غزّة، 
كم)، مشلت املرحلتان األوىل    1(   ألف مرت   رحلة الثانّية إىل داخل احلدود املصريّة، ومن مثّ تّوسعت يف امل 

وصل عدد املنازل املهدمة    حبيث والثانية هتجري آالف العائالت يف رفح املصريّة، وهدم ما يقارب ألَفي منزل،  
  وصلت املنطقة العازلة ،  2017يف املرحلة الرابعة سنة  و   منزل،   3,200أكثر من    2015- 2014خالل عام  

املنطقة    فإن تصرحيات مصريّة،    وحبسب ،  ألَفي مرت   إىل عمق 
كم يف األراضي املصريّة، وهو    6- 5العازلة قد متتد إىل عمق  

وهتجري   بشكٍل كامٍل،  املصريّة  رفح  مدينة  إزالة  يعين  ما 
حاضنًة   شّكلت  اليت  االجتماعّية  البىن  وتفكيك  أهلها، 

   24. لألنفاق وانتهاء جتارة االنفاق بشكل �ائي 
 

 :لرابعاً: االعتداءات العسكرية املتكررة على قطاع غزة يف سياق منظومة احلصار الشام
 

مثَّلت االعتداءات العسكرية اإلسرائيلية املتكررة على قطاع غزة أداة أساسية يف منهج احلصار والتدمري  
، ومن مث تقويض قدرة  اً واجتماعي  لإلجهاز على ما أجنزه الفلسطينيون اقتصاد�ً  " إسرائيل " الذي تستخدمه 

ر إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية،  برّمته، ويدمّ االقتصاد على النمو، األمر الذي ُيضِعف املشروع الوطين  
 ، بناء اقتصاد وطين مستقل يعتمد على قدراته الذاتية وموارده. اً مبا يشمل أيض 

شّنها   شاملة عرب  دمار  بعملية  "إسرائيل"  قامت  والتدمري،  احلصار  منهج  إطار  اعتداءات  أربعة  ويف 
  ، 2021و   ، 2014و ،  2012و   ، 2008  يف السنوات   على مدار عقد ونصف عسكرية متتالية على قطاع غزة  

 
  https://metras.coانظر:  ،2019/ 1/ 24أنفاق رفح التجارية: احلفر من أجل البقاء، موقع مرتاس،  24
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  ، وتسببت يف تكّبد قطاع غزة خسائر بشرية ومادية واقتصادية فادحة   ، ختللها هجمات عسكرية متفرقة 
  ، ا  شخص    5,418فعلى صعيد اخلسائر البشرية؛ تسببت اهلجمات احلربية خالل هذه االعتداءات يف قتل 

وعلى صعيد اخلسائر    ، كما أصيب آالف املدنيني الُعّزل   ، % 9والسيدات    % 23ُيشّكل األطفال منهم  
  ، وحدة سكنية بشكل كلي   12,631املادية؛ دّمرت قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل هذه االعتداءات حنو  

وشّددت القيود على دخول مواد البناء لتحرم الفلسطينيني يف قطاع    ، وحدة سكنية بشكل جزئي   41,780و 
وعلى صعيد اخلسائر االقتصادية؛ دّمرت قوات االحتالل اإلسرائيلي    ، غزة من إعادة بناء وترميم منازهلم 

 25. منشأة عامة   755,2و   ، مركبة   237,2و   ا ، مصنع   557منشأة جتارية، و   118,3  خالل هذه االعتداءات حنو 

  ، 2008العسكرية الكربى )   االعتداءات خالل  االقتصادية  األضرار واخلسائر  هذا وقد بلغت تكلفة  
 . 4شكل رقم  نظر  ا   ، مليون دوالر   7,636  حنو (  2021  ، 2014  ، 2012

  

 26اإلمجالية النامجة عن االعتداءات العسكرية على قطاع غزة قيمة اخلسائر : 4شكل رقم 

 

 . 4، ص  2022عاما  من احلصار: "غزة" مكان غري صاحل للحياة،" مركز امليزان حلقوق اإلنسان، غزة،    15ورقة حقائق: "  25
 البياانت املدرجة يف الشكل جتميع الباحث ابالستناد إىل املراجع التالية:  26

العدوان خالل   غزة قطاع يف وممتلكاهتم ابملدنيني حلقت اليت املادية واخلسائر الضحاي  حصيلة يوثق شامل إحصائي تقرير   
املسح امليداين للمنشآت الصناعية اليت تضررت يف احلرب األخرية  ؛ و 2014، غزة،  مركز امليزان حلقوق اإلنساناإلسرائيلي،  

اجمللس االقتصادي  ،  خطة تنمية وإعادة إعمار قطاع غزة؛ و 2015، غزة،  االحتاد العام للصناعات الفلسطينية،  على غزة
، اللجنة احلكومية العليا  2021؛ وتقرير حصر أضرار العدوان مايو 2014القدس،  (،بكدار) فلسطيين للتنمية واإلعمارال

 . 2021إلعمار غزة، غزة،  
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كانت واسعة  يف قطاع غزة خالل االعتداءات اإلسرائيلية  أن اخلسائر واألضرار    4شكل رقم  يوضح  و 
والذي استمر    2014  على القطاع يف صيف   "إسرائيل"ته  املدى، إال أن العدوان العسكري الذي شنّ 

أتثرياته املستقبلية    م، سواء على صعيد اخلسائر املباشرة أو غري املباشرة أا  وضرر   ا  ، كان األشّد أتثري ا  يوم  51
 يف حياة الناس واملتغريات االقتصادية.

، إىل إحلاق دمار هائل ابلبنية التحتية لقطاع  2014  سنة لقد أدى العدوان اإلسرائيلي يف صيف  
إلعادة إعمار وإنعاش اقتصادي معقول،   ال  ، والفتك بقاعدته اإلنتاجية، ومل يرتك جماال  املنهكة أص غزة  

من املستوى    ا  كما أدى إىل إفقار السكان الفلسطينيني يف غزة، وجعل رفاههم االقتصادي أشّد سوء
 27الذي كان عليه خالل عقدين سابقني.

وحتديدا     ،عسكرية على قطاع غزة يف السنوات األخريةوجتدر اإلشارة إىل أن تكرار االعتداءات ال
  ، خالل سنوات احلصار وما خلفته هذه االعتداءات من دمار كبري وعميق وخسائر اقتصادية فادحة

إعادة اإلعمار، حىت ابت مصطلح  للتدخل يف قضية  الدولية واإلقليمية  للتدخالت  أوجد مساحة 
وابلرغم من بعدها اإلنساين   ،نعاش والدعم االقتصاديإعادة اإلعمار جزءا  مهما  من كل خطط اإل

واملتغريات املعقدة   فهي مزيج من العوامل  ،فإن قضية إعمار قطاع غزة تُعّد صعبة ومتشابكة  ، الواضح
  28.واحمللي واإلقليمي والدويل ،يتقاطع فيها اإلنساين ابلسياسي واالقتصادي ،واملتداخلة

قضية فلسطينية خالصة، فهناك جمموعة من الالعبني اإلقليميني   مل تُعد أن قضية إعادة اإلعمار  كما    
رأسهم   على  على  "إسرائيل"والدوليني،  حصارها  حتّكم  اليت   ،

ومن  معه  التجارية  التعامالت  وحجم  طبيعة  وتقرر  غزة،  قطاع 
األورويب واالحتاد  املتحدة،  الواليت  إىل  إضافة   خالله، 

European Union واألمم املتحدة ،United Nations (UN)   

 

والتنمية املتحدة األمم مؤمتر 27 : الفلسطيين الشعب إىل األونكتاد من املقدمة املساعدة عن تقرير(،  األونكتاد)  للتجارة 
 . 11، ص 2014جنيف ونيويورك، احملتلة،  الفلسطينية األرض اقتصاد شهدها اليت التطورات

املركز الفلسطيين ألحباث  موقع   ،"االقتصاد السياسي إلعادة إعمار قطاع غزة: السياسة قبل االقتصاد، "مازن العجلة  28
 . 2 ص  ،2021 رام هللا،  مسارات، – السياسات والدراسات االسرتاتيجية 



 17                  الز�تونة للدراسات واالستشارات مر�ز         

  ، على قضية اإلعمار وهناك مثّة مشكلة متّثل خطورة ابلغة    وبعض الدول العربية املؤثرة مثل مصر وقطر،
كي واإلسرائيلي ورؤيتهم إلعادة اإلعمار وربطها ابلشروط السياسية، وأمهها؛  ي النفوذ األمر تكمن يف أتثري  
 29طويلة املدى، وإ�اء ملف تبادل األسرى. التوصل هلدنة  

وابإلضافة إىل املخاطر السياسية والتدخالت اإلقليمية نتيجة التدخل يف رؤية ومسار قضية اإلعمار،  
من    الً عمار بد إل الدعم والتمويل اخلارجي إىل إعادة ا   يف حتويل مسار هناك خماطر اقتصادية أيضاً تتمثل  

االستثمار يف القطاعات اإلنتاجية الزراعية والصناعية، األمر الذي    ؛ صادية توجيهه يف مسار التنمية االقت 
غاية    العسكرية اإلسرائيلية املتكررة   االعتداءات و   منظومة احلصار الشامل   جعل حتقيق تنمية اقتصادية يف ظلّ 

 يف الصعوبة والتعقيد. 
 

 : عسكرية خامساً: التكلفة االقتصادية ملنظومة احلصار الشامل واالعتداءات ال
ما سبق،  يف  اخلام  فإ   إطار  املواد  إدخال  التجارية كافة، وحظر  املعابر  وإغالق  قطاع غزة،  ن حصار 

، أدى إىل ا�يار القطاعات االقتصادية احليوية،  اً عام   15  واالعتداءات املتكررة على القطاع وعلى مدار 
وتسبب ذلك يف توقف معظمها عن العمل، وتقليص  الزراعية والصناعية والتجارية، املكونة القتصاد القطاع،  
اآلالف فرص    دَ قَ أصاب العاملني فيها، إذ فَـ   اً ابلغ   اً الطاقة اإلنتاجية للبعض اآلخر. وقد خّلف ذلك ضرر 

ت البطالة، ووصلت إىل معدالت غري  عملهم وقدرهتم على تلبية احتياجاهتم الضرورية واألساسية، وتفشّ 
 ئرة الفقر بعد أن وصلت إىل معدالت كارثية. ، واتسعت دا اً مسبوقة عاملي 

يف  و  الصادر  "األونكتاد"  تقرير  ،  2020/ 11/ 25حبسب 
اإلسرائيلي على    الحتالل  جراءات ا إل ُقّدرت التكلفة االقتصادية  

مليار دوالر، وهو    16.7  نحو بـ   سنوات احلصار قطاع غزة خالل  
ما يعين أن نصيب الفرد الواحد من اخلسائر االقتصادية بفعل  

 
،  2022  مسارات،مازن العجلة، "إعادة اإلعمار يف قطاع غزة بعد عام من العدوان اإلسرائيلي: اخليارات والسياسات،"    29

 . 7ص 
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ض هلا القطاع  العسكرية اليت تعرّ   واالعتداءات آالف دوالر، سّببها اإلغالق طويل األمد    9احلصار بلغ حنو  
 30.خالل فرتة احلصار 

 

الشامل   احلصار  منظومة  آاثر  انعكاسات  على  سادساً:  املتكررة  العسكرية  واالعتداءات 

 : الشباب يف قطاع غزة
 

يف السنوات  "إسرائيل" تها اليت شنّ  واالعتداءات العسكرية املتكررةابحلصار   اً شديداً  أتثر  أتثر قطاع غزة
 اقتصادية صعبة ومأساوية، إضافة  اً األخرية، واليت من خالهلا ابت يعيش املواطنون يف قطاع غزة أوضاع

اليت ألقت بظالهلا الثقيلة أيضاً على كافة القطاعات االقتصادية   الفلسطيين االنقسام حالة استمرار إىل
 31. وكافة شرائح اجملتمع وخصوصاً الشباب 

 

 :ارتفاع معدالت البطالة .1
 

معدالت    إىل  يف قطاع غزة   وصلت نسبة البطالة 
بنسبة   العامل  مستوى  على  مسبوقة  %،  46.9غري 

القوى 46.9بواقع   يف  املشاركني  الذكور  بني   %
القوى بني اإل%  65العاملة، و املشاركات يف  �ث 
تزايد    5ويبني شكل رقم    32. 2021  سنةالعاملة يف  

طوال   غزة  قطاع  يف  واستفحاهلا  البطالة  معدالت 
  2005سنة  %  30.3ليه قبل احلصار، حيث كانت نسبة البطالة  سنوات احلصار مقارنة على ما كانت ع 

 . 2021سنة   % 46.9وارتفعت إىل  
 

   :الفلسطيين الشعب إىل األونكتاد من املقدمة املساعدة عن تقرير  )،ونكتاد(األ  والتنمية للتجارة املتحدة األمم مؤمتر  30
 . 2020، نيويوركو  احملتلة، جنيف الفلسطينية األرض اقتصاد شهدها اليت التطورات

 . 77ص رائد حلس، "تطور االقتصاد الفلسطيين من االستقاللية اجلزئية إىل االعتمادية،"  31
اجلهاز املركزي  (رام هللا:    2021مسح القوى العاملة الفلسطينية: التقرير السنوي  اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين،    32

 . 30)، ص 2022لإلحصاء الفلسطيين، 
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 202133– 2005: معدل البطالة يف قطاع غزة خالل الفرتة 5شكل رقم 
 

وتتفاقم مشكلة البطالة يف قطاع غزة عندما يدور احلديث عن البطالة يف أوساط الشباب واخلرجيني  
  ، عاماً   29-20اجلامعيني، حيث بلغت نسبة البطالة يف قطاع غزة يف أوساط الشباب من الفئة العمرية  

وال تقتصر   34، 2020سنة يف  %  4.78احلاصلني على مؤهل علمي دبلوم متوسط أو بكالوريوس حنو  
اجلامعي واخلرجيني  الشباب  أوساط  يف  املرتفع  البطالة  معدل  على  فقط  حدّ نياملشكلة  تتزايد  بل  ة  ، 

قلة الفرص  حمدودية و   اخلرجيني يف ظلّ   الشباب   داق خطورهتا يف التزايد املستمر يف أعداملشكلة وتتعمّ 
ألف    40  حنو خرجيي مؤسسات التعليم العايل الفلسطينية    متوسط يف سوق العمل احمللي، حيث يبلغ  

سنو�ً  وخرجية  معدل  خريج  احمللي  العمل  سوق  يستوعب  املقابل  يف  سنو�ً   8،  عمل  فرصة    آالف 
يف قطاع غزة أمام معضلة   خصوصاً وهذا يعين أن االقتصاد الفلسطيين و   35، عاماً   29-20للخرجيني  

، إضافة إىل العاطلني عن  اخلرجيني سنو�ً الشباب و وهي توفري فرص عمل هلذا الكم اهلائل من    ؛حقيقية
  اً ، والعاطلني عن العمل من غري املتعلمني "العمالة" غري املاهرة، وهذا بدوره سيؤثر سلبياً العمل مسبق

   على مسار التنمية احلالية واملستقبلية.

 
 . 2021أداء االقتصاد الفلسطيين،  ،اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين :إعداد الباحث ابالستناد إىلالشكل من  33
34  ) لألفراد  العمل  بسوق  والعالقة  الدراسة  جماالت  بعنوان:  لإلحصاء    29  –   20بيان صحفي  املركزي  اجلهاز  سنة)، 

 . 2، ص 2021سطيين، الفل
، اجلهاز املركزي  2020/ 2019بيان صحفي خاص ابلطلبة الذين تقدموا المتحان شهادة الثانوية العامة "التوجيهي" للعام    35

 . 1، ص 2020لإلحصاء الفلسطيين، 
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 :ساع دائرة الفقر يف قطاع غزة يف أوساط الشبابات .2
 

ويف أعقاب تراجع   ،نتيجة الستمرار األوضاع اإلنسانية يف قطاع غزة ابلتدهور على حنٍو متسارع
التحتية  والبنية  اإلنتاجية واخلدمات االجتماعية األساسية  القطاعات  بسبب أتثريات منظومة   ،مجيع 

  ، إضافة إىل أربع اعتداءات عسكرية كربى ُشّنت على القطاع  ،اً عام  15احلصار اإلسرائيلي الشامل منذ  
وكذلك استمرار    ،دية وتقويض عملهاعمد خالهلا االحتالل اإلسرائيلي على تدمري املنشآت االقتصا

ما عّزز ارتفاع   ،االحتالل اإلسرائيلي يف فرض القيود على الصادرات والواردات من وإىل قطاع غزة
نسب البطالة يف صفوف املواطنني الذين ميارسون ِمهناً كالصيد، والزراعة، وعمال البناء، والصناعات 

وابلتايل، أصبح    ،وأسهم يف تعميق األزمات االقتصادية  املختلفة اليت تدهورت نتيجة استمرار احلصار
 36.من انعدام األمن الغذائي %5.68يف حني يعاين  ،من سكان القطاع من الفقر % 53يعاين 

التأثريات  عن هذه  بعيداً  الشباب يف قطاع غزة  يكن  تسّببت أتثريات منظومة احلصار    ،ومل  فقد 
اإلسرائيلي الشامل الشباب وكانت أشّد قسوة  

حيث اتسعت دائرة الفقر يف أوساط   ،عليهم
معدالت كارثية إىل  ووصلت  إذ    ،الشباب 

أوساط  يف  غزة  قطاع  يف  الفقر  نسبة  بلغت 
حنو    ،عاماً   29- 20الشباب من الفئة العمرية  

 37. 2021خالل سنة   % 57

جديداً لصناع القرار االقتصادي، تستدعي الضرورة   ل دائرة الفقر يف قطاع غزة حتد�ً وبذلك تشك
ملعاجلتها ومكافحة أسباهبا يف ظّل معيقات كثرية؛ أبرزها استمرار منظومة احلصار وسياسات االحتالل  

  .اإلسرائيلي القمعية، واستمرار االنقسام السياسي الفلسطيين
 

 
 . 13، ص 2020اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين، "الفقر متعدد األبعاد يف فلسطني،" رام هللا، حزيران/ يونيو  36
حول    37 لإلحصاء  بيان صحفي  املركزي  اجلهاز  للشباب،  العاملي  اليوم  مبناسبة  الفلسطيين  اجملتمع  يف  الشباب  أوضاع 

 . 2021، الفلسطيين
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 :اهلجرة يف أوساط الشبابتزايد الرغبة يف  .3
وخصوصاً يف سنوات احلصار واالنقسام واالعتداءات  يف قطاع غزة    املرتدية   األوضاع املعيشية نتيجة  

، فقد  2015  سنة الشباب يف اهلجرة وفقاً ملسح الشباب الفلسطيين ل   تزايدت الرغبة لدى   ، العسكرية املتكررة 
 ) العمرية  الفئة  من  الشباب  نسبة  )  15–29بلغت 

من محلة الدبلوم فأعلى  يف قطاع غزة    الراغبني يف اهلجرة 
، وبلغت نسبة الشباب الراغبني يف اهلجرة يف  % 41.8

%، يف حني  35.8من محلة الثانوية العامة    قطاع غزة 
الراغبني يف اهلجرة  قطاع غزة  بلغت نسبة الشباب يف  

   38%. 37الذين حيملون مؤهل أقل من الثانوية العامة  
الرغم م  القاطنــني يف قطــاع    عاليــة وخصوصــاً ال   اهلجرة   خماطــر   ن وعلى  الشــباب  لفئــة  ابلنســبة 

ة لديهم وفق ما  يتمتـع أبولويـة كبيـر و   ، مــن الشــباب حتدثــوا عــن اهلجــرة كخيـار   أن كثيــراً   إال غــزة،  
فقبـل احلـرب التـي    ؛ 2014أكتوبر  تشرين األول/  دراسة صندوق األمم املتحدة للسكان يف    رصدته 

، كانـت نسـبة مرتفعـة مـن الشـباب تتحدث عـن مغادرة قطاع غـزة للعمـل  2014  سنة وقعـت يف  
للدراسـة  الشـباب    ، أو  مـن  الكثيـر  مييـل  احلـرب  بعـد  بغــضّ إ أمـا  اهلجــرة  عــ   لــى  الفــرص  النظــر  ن 

يقــارب   مــا  أشــار  القطــاع، حيــث  املســتهدفني ضمـن  64املتاحــة خــارج  الشــباب  مــن عينــة   %
% فكـرة اهلجـرة  41د  ـ احلاليـة تبـرر اهلجـرة خـارج قطـاع غـزة فيمـا أيّ   احلصار   لـى أن ظـروف إ الدراسـة  

   39منهــا الشــباب يف قطــاع غــزة. للمشــاكل التــي يعانــي    �ـا حــلّ أ علـى اعتبـار  
نتيجة    ،وقد شهدت السنوات األخرية تزايداً ملحوظاً يف أعداد الشباب اليت ُهجرت من قطاع غزة

أتثريات منظومة احلصار على قطاع غزة، وما ترتب عليها من عوامل اقتصادية وخصوصاً يف أوساط 

 
 . 87، ص 2016،"  2015، "مسح اهلجرة عام  اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين 38
صندوق األمم املتحدة (نيويورك:    دراسة حتليلية: واقع فئات الشباب الضعيفة واملهمشة يف فلسطني وسيم برغال،    39

 . 15)، ص  2016، كانون أول/ ديسمرب للسكان
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الشباب، واليت تتمثل يف ظروف املعيشة الصعبة، والنقص يف فرص العمل، وارتفاع معدالت البطالة، 
 40.واتساع دائرة الفقر

  هات الرمسية وذات العالقة أبعداد الشباب الذين من اجل إحصاءات دقيقة    وجتدر اإلشارة إىل أنه ال يتوفر 
خصوصاً وأن آخر مسح للهجرة أجراه اجلهاز املركزي لإلحصاء    ، يف السنوات األخرية هاجروا من قطاع غزة  

نشرت هيئة البث اإلسرائيلية الرمسية      ، 2020  مايو   / أ�ر ، لكن يف منتصف  2015الفلسطيين كان يف سنة  
الشبان    اً تلفزيوني   اً تقرير   Israeli Public Broadcasting Corporation (Kan)  ) كان (م  حول 

الفلسطينيني الذين هاجروا من قطاع غزة، والذين جتاوز عددهم  
،  2018  سنة ألف، حىت منتصف    40  للتقديرات اإلسرائيلية الـ   اً وفق 

إىل    املتحدة   منظمات اإلغاثة التابعة لألمم يف حني تشري تقديرات  
،  ألف شاب   61أن عدد الشباب املهاجرين من قطاع غزة بلغ حنو  

  الـ   ن من غزة إىل أن أعدادهم فاقت و بينما يشري خمتصون حقوقي 
   41. 2020حىت بداية    2014  سنة ألف شاب منذ    70

وابلتايل ال بّد من مشاركة مجيع   ، القلق لقد أصبحت ظاهرة هجرة الشباب من قطاع غزة مشكلة تثري 
ويعتقد    ، للتدخل يف مكافحتها   ، احلكومة ومؤسسات القطاع اخلاص ومؤسسات اجملتمع املدين   ، األطراف 

الباحث أن أحد املداخل الرئيسية ملكافحة ظاهرة اهلجرة من قطاع غزة هو املدخل االقتصادي، والذي  
وتوفري  االقتصادية  الظروف  العمل يتمثل يف حتسني  للشباب هي    ،  فرص  البطالة ابلنسبة  وأن  خصوصاً 

 . اهلاجس األكرب واملشكلة األكرب اليت تواجههم وتؤثر بقوة على حياهتم 
 
 
 

 
الشباب   40 اجملتمعي:  اللقاء  غزة،"  قطاع  الشباب يف  ومستقبل  واقع  على  احلصار  تداعيات  "ورقة عمل:  رائد حلس، 

 . 8، ص 2019الفلسطيين وحتد�ت املرحلة، مؤسسة صوت اجملتمع، غزة،  
   https://hadfnews.psانظر:  ،3/5/2021بوابة اهلدف اإلخبارية،    موقع،  شباب غزة.. من واقٍع ُمر إىل جلوٍء أكثر مرارة  41
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 :توصيات ختامية
 

من الزمن كانت  عقد ونصف  خالل  والعدوان املتكرر  إن جتربة التعايش مع حالة احلصار واالنقسام    
، وانعكست  أتثرياهتا خمتلف القطاعات االقتصادية احليوية املكونة لالقتصاد يف قطاع غزة   مشلت صعبة،  

العنصر األهم لتحقيق تنمية    دّ ع يُ أتثرياهتا على كافة شرائح اجملتمع وبصورة أكثر حّدة على الشباب الذي  
التنمية  من منطلق أن  التنمية، و   ُصّناع وأن الشباب هم    خصوصاً ،  والبعيد حقيقية ومستدامة يف املدى القصري  

متكني الشباب يف وطنهم من خالل حتسني الظروف املعيشية، وإجياد فرص    ال بّد من ،  أجلهم ت من  عدّ أُ 
   التوصيات اآلتية:   وبناًء عليه نقرتح ،  السياسي عمل هلم، وإشراكهم يف القرار  

اال  .1 حالة  وإ�اء  املصاحلة  ملف  إمتام  الفلسطيين ضرورة  اآلاثر    ، نقسام  ملعاجلة  موّحد  بشكل  والعمل 
 . والتداعيات اليت كانت بفعل االنقسام 

هبدف حّث اجملتمع الدويل  حشد كافة آليات الضغط والتأثري الدويل ابالستناد إىل اخلطاب احلقوقي   .2
و  االحتالل  على  جانب للضغط  إىل  والبضائع،  لألفراد  احلركة  حبرية  والسماح  احلصار  وقف    رفع 

 . على القطاع االعتداءات العسكرية املتكررة  
من    ، واحلدّ هلم من خالل إجياد فرص عمل    يف قطاع غزة؛ العمل على تقدمي العون االقتصادي للشباب   .3

 مشكلة البطالة. 
عدم قدرة القطاع العام    ، ويف ظلّ اإلمكان العمل على استيعاب اخلرجيني يف املؤسسات احلكومية قدر   .4

على استيعاب هذا الكم من اخلرجيني يبقى القطاع اخلاص املالذ الوحيد الستيعاب جزء من اخلرجيني  
 يف سوق العمل. 

 . تشجيع الشباب للتوجه حنو املشاريع الشبابية واإلبداعية الر�دية الصغرية    .5
تستفيد    ، ات اجلامعية واملهنية إعداد دراسات حول احتياجات سوق العمل الفلسطيين من التخصص  .6

 . منها املؤسسات التعليمية عند توفري التخصصات لطالهبا 
اإلبداعية  .7 املبادرات  العمل، ودعم  العاطلني عن  للشباب اخلرجيني    ، ختصيص مواز�ت خاصة حمابية 

   . وختصيص بند يف املوازنة العامة ملشاريع الفئات غري املقتدرة وخصوصاً فئة الشباب 
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