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الوضع االقتصادي يف الضفة الغربية وقطاع غزة 

�رصائيلي لل�سفة الغربية وقطاع غزة يف عام 1967، عملت �سلطات  منذ بدء االحتالل االإ

�رصائيلي وب�سكل مربمج وخمطط على اإحلاق االقت�ساد الفل�سطيني يف  االحتالل االإ

وخا�سعاً  تابعاً  االقت�ساد  هذا  اأ�سبح  بحيث  �رصائيلي،  االإ باالقت�ساد  تاماً  اإحلاقاً  املنطقتني  هاتني 

�رصائيلي بكل  �سا�سي يف خدمة االقت�ساد االإ و�سعيفاً وغري قادر على املناف�سة،  ويرتكز ن�ساطه االأ

تفا�سيله.

البنية  يف  هيكلية  واختالالت  ت�سوهات  اإيجاد  اإىل  االحتالل  وممار�سات  �سيا�سات  اأدت  وقد 

من  كبرياً  عدداً  �رصائيلي  االإ االحتالل  �سلطات  اأ�سدرت  حيث  الفل�سطينية،  للمناطق  االقت�سادية 

واملوارد  ر�س  االأ من  قدر  اأكرب  على  اال�ستيالء  اإىل  هدفت  التي  الع�سكرية  والتعليمات  وامر  االأ

عليها  اال�ستحواذ  بهدف  واالجتماعية  االقت�سادية  ن�سطة  االأ وتوجيه  الفل�سطينية،  االقت�سادية 

ك�سوق  املحتلة  املناطق  على  بقاء  واالإ �رصائيلية،  االإ وال�سيا�سة  االقت�ساد  ت�رصف  حتت  وو�سعها 

�رصائيليني. حممي ل�سالح املنتجني االإ

جراءات العديدة التي تعر�س لها خالل  كما عانى االقت�ساد الفل�سطيني كثرياً من ال�سيا�سات واالإ

فقد  �رصائيلية؛  االإ ال�سوق  على  الفل�سطينية  ال�سوق  بانفتاح  يتعلق  فيما  الطويلة،  االحتالل  �سنوات 

نتاج يف االقت�ساد الفل�سطيني. كان لهذه ال�سيا�سات تاأثريها ال�سلبي على م�ستويات اال�ستثمار واالإ

�رصائيلي يف حتقيق اأهدافها، وذلك رغم حدوث بع�س  وت�سري النتائج اإىل جناح �سلطات االحتالل االإ

االرتفاع يف م�ستويات املعي�سة للمواطنني الفل�سطينيني، والذي جنم يف جزء منه عن ارتباط االقت�ساد 

�رصائيلي، ولي�س عن منو حقيقي يف القطاعات االقت�سادية الفل�سطينية. الفل�سطيني باالقت�ساد االإ

اتفاقية  اإثر  على   1994 عام  باري�س(  )بروتوكول  االقت�سادي  الربوتوكول  على  التوقيع  وجاء 

اإعالن املبادئ )اتفاقية اأو�سلو( عام 1993، ليحدد وينظم طبيعة العالقات االقت�سادية بني االقت�ساد 

خرى.  االأ والدول  العربية  الدول  اقت�سادات  مع  ما  حٍد  واإىل  �رصائيلي،  االإ واالقت�ساد  الفل�سطيني 

العالقات  تركيبة  الواقع  يف  يغري  مل  االقت�سادي  الربوتوكول  اأن  اأثبتت  التجربة  فاإن  احلقيقة،  ويف 

االقت�سادية التي فر�سها االحتالل اإال من ناحية ال�سكل، فقد ا�ستمرت “اإ�رصائيل” يف �سيطرتها على 

املعابر من ناحية دخول وخروج الواردات وال�سادرات من الب�سائع واملواد اخلام، كما اأن الرتتيبات 

�رصائيلية من التحكم باملوارد املالية  نَت ال�سلطات االإ املالية الناجمة عن اتفاق باري�س االقت�سادي مكَّ

اإىل عملية  �سافة  باالإ اإيراداتها ب�سكل مبا�رص. هذا  الفل�سطينية، وخا�سًة احلق يف حت�سيل  لل�سلطة 

�سيا�سية  �سغط  كورقة  املعابر  ا�ستخدمت  فقد  وانتقامي،  مزاجي  ب�سكل  املختلفة  املعابر  اإقفال 

واقت�سادية، مما اأدى اإىل اإحداث اأ�رصار كبرية باالقت�ساد الفل�سطيني نتيجًة لذلك. 

مقدمة
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بـ“اإ�رصائيل”، ح�سب بروتوكول  الفل�سطينية على عالقتها  لل�سلطة  الو�سع االقت�سادي  يعتمد 

باري�س االقت�سادي، خ�سو�ساً فيما يتعلق باأموال ال�رصائب التي حُت�سلها “اإ�رصائيل” ثم تعيدها 

اإىل ال�سلطة الفل�سطينية، وت�سكل حوايل 60% من اإجمايل ال�رصائب التي جتمعها ال�سلطة الفل�سطينية، 

ال�سلطة بالدول املانحة العربية والغربية، والتي مولت العديد من امل�ساريع  كما يعتمد على عالقة 

�سافة اإىل دورها يف متويل املوازنة العامة لل�سلطة. والبنية التحتية، باالإ

وقد �سهد االقت�ساد الفل�سطيني يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة يف عام 2006، ويف اأعقاب االنتخابات 

الت�رصيعية التي اأعطت حلركة حما�س اأغلبية �سكلت مبوجبها احلكومة الفل�سطينية، ح�ساراً �سامالً 

كرث ق�سوة منذ االحتالل  �سد واالأ االأ خرى، وهو  االأ العامل  “اإ�رصائيل” ودول  ِقبَل  غري م�سبوق من 

الداخل  يف  الفل�سطيني  لل�سعب  جماعي  كعقاب  احل�سار  ا�ستخدم  فقد   ،1967 عام  يف  �رصائيلي  االإ

وكانت له نتائج كارثية على االقت�ساد الفل�سطيني، حيث خ�رص هذا االقت�ساد حوايل ُخم�س الناجت 

القومي وارتفعت  الفرد من الدخل  2005، وبناء عليه تراجع ن�سيب  جمايل املتحقق عام  املحلي االإ

ن�سبة البطالة والفقر وتعمقت حالة الركود االقت�سادي التي كان يعاين منها �سابقاً.

االنتخابات  قبل  �سعبة  بظروف  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  الفل�سطيني  االقت�ساد  مرَّ  لقد 

خرية وت�سكيل حركة حما�س حلكومتها يف العام 2006، حيث تعمقت وزادت �سعوبتها  الت�رصيعية االأ

احل�سار  �سيا�سة  اتباع  “اإ�رصائيل” على  عملت  فقد   ،2000 العام  يف  ق�سى  االأ انتفا�سة  اندالع  منذ 

املطول وف�سل املناطق عن بع�سها البع�س، والتدمري املربمج للموؤ�س�سات واملن�ساآت االقت�سادية، 

ومنع العمال الفل�سطينيني من العمل يف داخل “اإ�رصائيل”، كما ماطلت يف دفع امل�ستحقات الفل�سطينية 

العائدة من ال�رصائب والر�سوم، وا�ستمرت يف بناء جدار ال�سم والعزل، مما اأدى اإىل اإغالق م�ساحات 

يف  حريتهم  وتقييد  املواطنني  تنقل  اأمام  دائمة  عقبات  وو�سع  الغربية  ال�سفة  اأرا�سي  من  وا�سعة 

تكبدها  التي  املبا�رصة،  وغري  املبا�رصة  اخل�سائر  االقت�ساديني  بع�س  وُيقدِّر  اأرا�سيهم.  ا�ستغالل 

ق�سى بحوايل 15 مليار دوالر. االقت�ساد الفل�سطيني منذ اندالع انتفا�سة االأ

االقت�ساد  ه�سا�سة  مدى  الفل�سطينية  را�سي  االأ تعي�سها  التي  االقت�سادية  زمة  االأ وتعك�س 

وخا�سًة  اخلارجية،  امل�ساعدات  على  اأ�سا�سي  ب�سكل  واعتماده  للخارج  انك�سافه  وعمق  الفل�سطيني 

الداخل  الفل�سطيني يف  التي تهم املواطن  الفل�سطينية وغريها من امل�ساريع  ال�سلطة  يف متويل موازنة 

وتعمل على رفع م�ستوى معي�سته.

�سارة هنا اإىل �سعوبة احل�سول على بيانات دقيقة، ميكن االعتماد عليها، عن املوؤ�رصات  وجتدر االإ

را�سي الفل�سطينية، وعدم انتظام عمل  االقت�سادية لعام 2006، ب�سبب تعقيدات الو�سع الداخلي يف االأ

موؤ�س�سات ال�سلطة الفل�سطينية، بحيث ي�سعب اإنتاج بيانات دقيقة عما يدور يف الداخل الفل�سطيني يف 

ولية ال�سادرة ت�سري اإىل تراجع يف معظم هذه املوؤ�رصات. هذا التوقيت. ومع ذلك، فاإن البيانات االأ
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عن  ال�سادرة  القومية  للح�سابات  ولية  االأ التقديرات  ت�سري 

اإىل   ،2006 للعام  الفل�سطيني  ح�ساء  لالإ املركزي  اجلهاز 

�سعار الثابتة خالل الربع الرابع من العام 2006،  جمايل باالأ ا�ستمرار الرتاجع يف قيمة الناجت املحلي االإ

فقد بلغت ن�سبة الرتاجع ما مقداره 11.6% عن الربع الذي �سبقه، وكان الربع الثالث من العام نف�سه 

2006. كما �سّجل الربع الرابع من العام  عن الربع الثاين من العام   %6.9 قد �سّجل تراجعاً بن�سبة 

ولية اإىل تراجع  2006 تراجعاً عن مثيله من العام 2005 بلغت ن�سبته 21.2%. وت�سري التقديرات االأ

جمايل من 4,442.7 مليون دوالر يف العام 2005 اإىل 4,150.6 مليون دوالر يف العام  الناجت املحلي االإ

2006، اأي مبا ن�سبته 6.6% تقريباً.

واإمدادات  التحويلية  وال�سناعة  كالتعدين،  االقت�سادية  ن�سطة  االأ معظم  يف  تراجع  حدث  وقد 

والتخزين  النقل  ون�ساط  والتجزئة،  اجلملة  جتارة  ون�ساط  ن�ساءات،  االإ ون�ساط  واملاء،  الكهرباء 

يجارية، واأن�سطة اخلدمة املجتمعية واالجتماعية وال�سخ�سية،  ن�سطة العقارية واالإ واالت�ساالت، واالأ

دارة  االإ ون�ساط  االجتماعي،  والعمل  ال�سحة  ون�ساط  التعليم،  ون�ساط  والفنادق،  املطاعم  ون�ساط 

العامة والدفاع.

ولية املتوفرة عن اأداء القطاعات  طبقاً للتقديرات االأ

جمايل خالل  االقت�سادية املكونة للناجت املحلي االإ

2006 باملقارنة مع الربع الثالث من العام نف�سه والربع املقابل له من العام  الربع الرابع من العام 

وانخفا�س  ارتفاع  بني  االقت�سادية  القطاعات  لكافة  احلقيقية  امل�سافة  القيمة  تذبذبت  فقد   ،2005

وبن�سب متفاوتة.

�سماك: 1. الزراعة و�سيد الأ

�سماك  ولية املتوفرة اإىل اأن اإجمايل القيمة امل�سافة لن�ساط الزراعة و�سيد االأ ت�سري التقديرات االأ

قد �سّجل منواً مهماً خالل الربع الرابع من العام 2006 بن�سبة و�سلت اإىل 14.8% عن الربع الثالث 

اإ�رصاب  اأن  مليون دوالر؛ حيث يبدو   92.9 اإىل  80.9 مليون دوالر  من العام نف�سه، فقد ارتفع من 

نتاج  اإىل توجه بع�سهم للعمل املوؤقت يف الزراعة، فقد كان االإ اأدى  العاملني يف القطاع احلكومي قد 

الزراعي وخا�سًة حم�سول الزيتون جيداً. و�سّجل اإجمايل القيمة امل�سافة لهذا القطاع خالل الربع 

الرابع من العام 2006 منواً ن�سبته 20.6% باملقارنة مع الربع املقابل له من العام 2005، حيث ارتفع 

ال�سنوية  القيمة  اإىل ارتفاع  ولية  التقديرات االأ 92.9 مليون دوالر. وت�سري  اإىل  77 مليون دوالر  من 

مليون   312.6 كانت  اأن  بعد  دوالر  مليون   334 اإىل   2006 العام  يف  �سماك  االأ و�سيد  الزراعة  لقطاع 

8% من اإجمايل الناجت  6.8%. ومثّلت م�ساهمة هذا القطاع  2005، اأي بارتفاع قدره  دوالر يف العام 

املحلي.

اأواًل: احل�سابات الق�مية
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جمايل يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة ح�سب الن�ساط القت�سادي  جدول 9/1: الناجت املحلي الإ

�سا�ض 1997 (باملليون دولر) �سعار الثابتة: �سنة الأ رباع اخلا�سة بعام 2006 بالأ لالأ

الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاين ول الربع الأ القيم ال�سنوية الن�ساط القت�سادي

92.9 80.9 89.1 71.1 334 الزراعة و�سيد ال�سمك

133 144.2 134.6 119.3 531.1
 التعدين، ال�سناعة التحويلية

واملياه والكهرباء

4.5 4.9 4.6 4 18   - التعدين وا�ستغالل املحاجر         

111.2 120.5 112.5 99.8 444    - ال�سناعة التحويلية          

17.3 18.8 17.5 15.5 69.1  - اإمدادات املياه والكهرباء        

24.6 24.7 27.2 27.5 104 ن�ساءات الإ

93.7 102.8 93.9 92.3 382.7 جتارة اجلملة والتجزئة

114 115.8 114.5 121.7 466 النقل والتخزين والت�سالت

46.8 46.8 46.2 46.9 186.7 الو�ساطة املالية

209.7 254.2 296.4 291.5 1,051.8 اخلدمات

112.3 120.3 107.8 107.4 447.8 يجارية         ن�سطة العقارية واالإ - االأ

        والتجارية

10.4 10.8 11 11.1 43.3  - اأن�سطة اخلدمة املجتمعية                

     واالجتماعية  وال�سخ�سية    

11.7 14.6 23.5 17.2 67  - املطاعم والفنادق        

46.9 69.4 96.7 98.2 311.2 - التعليم        

28.4 39.1 57.4 57.6 182.5  - ال�سحة والعمل االجتماعي        

130 184.1 202.4 220.9 737.4 دارة العامة والدفاع الإ

2.1 2.1 2.2 2.2 8.6 اخلدمات املنزلية

-35.3 -34.7 -34 -34.4 -138.4  ناق�س: خدمات الو�ساطة املالية

املقا�سة ب�سورة غري مبا�رصة

39.8 39.8 44.8 59.2 183.6 زائد: الر�سوم اجلمركية

57 66.8 85.9 93.4 303.1  زائد: �سايف �رصيبة القيمة امل�سافة

على الواردات

908.3 1,027.5 1,103.2 1,111.6 4,150.6 جمايل والربعي الناجت املحلي الإ

ح�ساء الفل�سطيني.  امل�سدر: اجلهاز املركزي لالإ
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2. التعدين، وال�سناعة التحويلية واملياه والكهرباء:

ن�سطة التعدين وال�سناعة التحويلية واإمدادات املياه والكهرباء يف  �سهد اإجمايل القيمة امل�سافة الأ

ال�سفة الغربية وقطاع غزة، خالل الربع الرابع من العام 2006 باملقارنة مع الربع الثالث من العام 

اإىل  لت�سل  144 مليون دوالر  القطاع من  7.8%، فقد تراجعت قيمة هذا  ن�سبته  نف�سه، تراجعاً مبا 

الربع املقابل له  2006 عن  العام  الرابع من  الربع  القطاع يف  اإجمايل  133 مليون دوالر. كما تراجع 

يف العام 2005 تراجعاً طفيفاً ن�سبته اأقل من 1%، فقد تراجع من 134 مليون دوالر اإىل 133 مليون 

ولية فقد تراجعت القيمة ال�سنوية لهذا القطاع من 564.8 مليون دوالر  دوالر. وح�سب التقديرات االأ

يف العام 2005 اإىل 531.1 مليون دوالر يف العام 2006، اأي بن�سبة 6% تقريباً. هذا ومثّلت م�ساهمة 

ن�سطة املكونة لهذا القطاع،  �سارة اإىل االأ هذا القطاع يف اإجمايل الناجت املحلي ما ن�سبته 12.8%. وباالإ

كرب لقطاع ال�سناعات التحويلية الذي �سكل ما ن�سبته 83.6% من اإجمايل ن�ساط  فقد كان احلجم االأ

التعدين وال�سناعة التحويلية واملياه والكهرباء، ومبا قيمته 444 مليون دوالر من اإجمايل القطاع، 

69 مليون  القطاع وبقيمة قدرها  اإجمايل  13% من  املياه والكهرباء ما ن�سبته  اإمدادات  ومثّل قطاع 

 18 قدرها  وقيمة  القطاع  اإجمايل  من   %3.4 ت�ساوي  م�ساركة  بن�سبة  التعدين  قطاع  تبعه  دوالر، 

مليون دوالر.

ن�ساءات: 3. الإ

ن�ساءات تراجعاً طفيفاً بن�سبة 0.4% خالل الربع الرابع من  �سهد اإجمايل القيمة امل�سافة لقطاع االإ

العام 2006 باملقارنة مع الربع الثالث من العام نف�سه، حيث تراجعت القيمة من 24.7 مليون دوالر 

اإىل 24.6 مليون دوالر، يف حني حقق هذا القطاع تراجعاً ن�سبته 14.3% باملقارنة مع الربع املقابل له 

من العام 2005، حيث تراجعت القيمة من 28.7 مليون دوالر اإىل 24.6 مليون دوالر، كما تراجعت 

اأي   ،2006 العام  104 ماليني دوالر يف  اإىل   2005 العام  119.4 مليون دوالر يف  ال�سنوية من  القيمة 

ال��سع االقت�سادي يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة

الناجت احمللي اإلجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب النشاط االقتصادي سنة 2006 )باملليون دوالر(
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بن�سبة 12.9% تقريباً. هذا ومثّلت م�ساهمة هذا القطاع يف اإجمايل الناجت املحلي ما ن�سبته %2.5.

4. جتارة اجلملة والتجزئة:

�سّجل اإجمايل القيمة امل�سافة لن�ساط جتارة اجلملة والتجزئة تراجعاً خالل الربع الرابع من العام 

2006 مبا ن�سبته 8.9% باملقارنة مع الربع الثالث من العام نف�سه، حيث تراجعت القيمة من 102.8 

مليون دوالر اإىل 93.7 مليون دوالر، كما �سهد هذا القطاع تراجعاً طفيفاً يف الربع الرابع من العام 

94.1 مليون دوالر  0.4%، حيث تراجع من  2005، ومبا ن�سبته  2006 عن الفرتة نف�سها من العام 

2.4%، حيث  القطاع بن�سبة  ال�سنوية لهذا  القيمة  مليون دوالر. وب�سكل عام فقد ازدادت   93.7 اإىل 

ارتفعت من 373.9 مليون دوالر يف العام 2005 اإىل 382.7 مليون دوالر يف العام 2006، ومب�ساهمة 

ن�سبتها 9.2% من اإجمايل الناجت املحلي.

5. النقل والتخزين والت�سالت:

الرابع  الربع  النقل والتخزين واالت�ساالت تراجعاً خالل  ن�سطة  القيمة امل�سافة الأ اإجمايل  �سهد 

من العام 2006 مبا ن�سبته 1.6% باملقارنة مع الربع الثالث من العام ذاته، حيث تراجعت القيمة من 

116 مليون دوالر اإىل 114 مليون دوالر، كما �سهد هذا القطاع منواً طفيفاً يف قيمة م�ساهمته بالناجت 

 466 اإىل   2005 العام  461 مليون دوالر يف  القيمة من  1%، حيث منت هذه  ن�سبته  جمايل  االإ املحلي 

مليون دوالر يف العام 2006. ومثّلت م�ساهمة هذا القطاع يف اإجمايل الناجت املحلي ما ن�سبته %11.2.

6. الو�ساطة املالية: 

 2006 ن�سطة الو�ساطة املالية ثباتاً خالل الربع الرابع من العام  �سّجل اجمايل القيمة امل�سافة الأ

46.8 مليون دوالر، يف حني متَّ  اإىل  الثالث من العام نف�سه، حيث و�سلت القيمة  باملقارنة مع الربع 

جمالية لهذا  ت�سجيل تراجع ن�سبته 8.4% باملقارنة مع الربع املقابل له من العام 2005. اأما القيمة االإ

القطاع فقد تراجعت تراجعاً طفيفاً بن�سبة 0.4% تقريباً خالل العام 2006 باملقارنة مع العام 2005، 

4.5% من  187.4 مليون دوالر، ومب�ساهمة ن�سبتها  186.7 مليون دوالر بعد اأن كانت  حيث بلغت 

اإجمايل الناجت املحلي.

  7. اخلدمات:

ن�سطة اخلدمات املختلفة تراجعاً خالل الربع الرابع من العام 2006  �سهد اإجمايل القيمة امل�سافة الأ

باملقارنة مع الربع الثالث من العام نف�سه بلغت ن�سبته 18%، حيث تراجعت قيمته من 254 مليون 

دوالر اإىل 210 ماليني دوالر، كما تراجعت قيمة هذا القطاع يف الربع الرابع من العام 2006 باملقارنة 

287 مليون دوالر اإىل  27%، حيث تراجعت القيمة من  2005 مبا ن�سبته  مع الربع الرابع من العام 

210 ماليني دوالر. اأما القيمة ال�سنوية لهذا القطاع فقد تراجعت من 1,100 مليون دوالر يف نهاية 

العام 2005 اإىل 1,052 يف العام 2006 اأي مبا ن�سبته 4.5%. ومثّل قطاع اخلدمات ما ن�سبته %25.3 
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من اإجمايل الناجت املحلي لعام 2006.

يجارية والتجارية  ن�سطة العقارية واالإ ن�سطة املكونة لهذا القطاع، فقد كان لالأ �سارة اإىل االأ وباالإ

كرب، حيث �ساهمت مبا ن�سبته 42.6% من قطاع اخلدمات يف العام 2006، وبقيمة اإجمالية  الن�سيب االأ

قدرها 448 مليون دوالر مثّلت 10.8% من اإجمايل الناجت املحلي للعام نف�سه. كما تراجعت قيمة هذا 

القطاع خالل الربع الرابع من العام 2006 عن الربع الثالث من العام نف�سه مبا ن�سبته 6.7%، حيث 

لهذا  ال�سنوية  القيمة  اأما  112 مليون دوالر.  اإىل حوايل  120 مليون دوالر  القيمة من  تراجعت هذه 

القطاع فقد حققت منواً طفيفاً بن�سبة 0.2%، حيث ارتفعت من 446.8 مليون دوالر يف العام 2005 

اإىل 447.8 مليون دوالر يف العام 2006. 

همية الن�سبية لقطاع اخلدمات، حيث �ساهم مبا ن�سبته  واحتل ن�ساط التعليم املركز الثاين يف االأ

29.6% من قطاع اخلدمات، وبقيمة اإجمالية قدرها حوايل 311 مليون دوالر يف العام 2006، مثّلت ما 

جمايل للعام نف�سه. وقد تراجعت قيمة هذا الن�ساط يف الربع الرابع  ن�سبته 7.5% من الناجت املحلي االإ

 ،%32 ن�سبته  بلغت  كبرياً  تراجعاً  نف�سه  العام  من  الثالث  الربع  يف  عليه  كانت  عما   2006 العام  من 

وبقيمة قدرها 22.5 مليون دوالر. ومبقارنة قيمة هذا الن�ساط يف الربع الرابع من العام 2006 مع 

الربع املقابل له من العام 2005 جند اأن هناك تراجعاً كبرياً بلغت ن�سبته 48.6%، حيث تراجعت من 

91 مليون دوالر اإىل 47 مليون دوالر. كما اأن القيمة ال�سنوية لهذا الن�ساط تراجعت من 342 مليون 

دوالر يف العام 2005 اإىل 311 مليون دوالر يف العام 2006، اأي مبا ن�سبته %9.

اخلدمات،  لقطاع  الن�سبية  همية  االأ يف  الثالث  املركز  االجتماعي  والعمل  ال�سحة  ن�ساط  واحتل 

حيث بلغ اإجمايل قيمته ال�سنوية حوايل 182 مليون دوالر يف العام 2006، مثّلت ما ن�سبته 17% من 

 .2006 لعام  املحلي  الناجت  اإجمايل  4.4% من  ن�سبته  ما  لقطاع اخلدمات، كما مثّلت  ال�سنوية  القيمة 

2006 عما كانت عليه يف الربع الثالث من  وقد تراجعت قيمة هذا الن�ساط يف الربع الرابع من العام 

العام نف�سه مبا ن�سبته 27.4%، اإذ تراجعت قيمته من 39.1 مليون دوالر اإىل 28.4 مليون دوالر. كما 

تراجعت قيمة هذا الن�ساط يف الربع الرابع من العام 2006 باملقارنة مع الربع نف�سه من العام 2005 

مبا ن�سبته 51.9%، حيث تراجعت من 59.1 مليون دوالر اإىل 28.4 مليون دوالر. ومبقارنة القيمة 

مبا  تراجعت  اأنها  جند   2005 العام  نهاية  يف  قيمته  مع   2006 العام  نهاية  يف  الن�ساط  لهذا  ال�سنوية 

ن�سبته 8.6%، حيث تراجعت من 199.6 مليون دوالر اإىل 182.5 مليون دوالر.  

همية الن�سبية لقطاع اخلدمات، حيث بلغ اإجمايل  واحتل قطاع املطاعم والفنادق املركز الرابع يف االأ

ال�سنوية  القيمة  6.4% من  2006، مثّلت ما ن�سبته  العام  67 مليون دوالر يف  ال�سنوية حوايل  قيمته 

�سهد  وقد   .2006 العام  يف  جمايل  االإ املحلي  الناجت  من   %1.6 ن�سبته  ما  مثّلت  كما  اخلدمات،  لقطاع 

هذا الن�ساط تراجعاً يف قيمته يف الربع الرابع من العام 2006 عن الربع الثالث من العام نف�سه، حيث 

تراجعت قيمته من 14.6 مليون دوالر اإىل 11.7 مليون دوالر اأي مبا ن�سبته 20%. كما تراجعت قيمة 

ال��سع االقت�سادي يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة
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هذا الن�ساط يف الربع الرابع من العام 2006 باملقارنة مع الربع املقابل له من العام 2005، ومبا ن�سبته 

34.6%، حيث تراجعت قيمته من 17.9 مليون دوالر اإىل 11.7 مليون دوالر. اأما القيمة ال�سنوية لهذا 

الن�ساط فقد تراجعت مبا ن�سبته 1.5%، اأي من 68 مليون دوالر يف العام 2005 اإىل 67 مليون دوالر 

يف العام 2006.

خري يف قطاع اخلدمات هو اأن�سطة اخلدمة املجتمعية واالجتماعية وال�سخ�سية، التي  الن�ساط االأ

بلغت قيمتها ال�سنوية حوايل 43 مليون دوالر يف العام 2006، مثّلت ما ن�سبته 4% تقريباً من قطاع 

هذه  قيمة  كانت  وقد  نف�سه.  للعام  جمايل  االإ املحلي  الناجت  من   %1 ن�سبته  ما  مثّلت  كما  اخلدمات، 

العام نف�سه،   الثالث من  الربع  لقيمتها يف  2006 م�ساوية تقريباً  العام  الرابع من  الربع  ن�سطة يف  االأ

ن�سطة يف العام 2006 كانت  حيث كانت هذه القيمة حوايل ع�رصة ماليني دوالر. كما اأن قيمة هذه االأ

م�ساوية تقريباً لقيمتها يف العام 2005.

دارة العامة والدفاع: 8. الإ

دارة العامة والدفاع تراجعاً خالل الربع الرابع من العام  �سّجل اإجمايل القيمة امل�سافة لن�ساط االإ

2006 باملقارنة مع الربع الثالث من العام نف�سه ن�سبته 29.4%، فقد تراجع من 184 مليون دوالر اإىل 

130 مليون دوالر. كما تراجعت قيمة هذا الن�ساط يف الربع الرابع من العام 2006 باملقارنة مع الربع 

130 مليون  اإىل  231.2 مليون دوالر  43.8%، حيث تراجعت من  2005 مبا ن�سبته  العام  نف�سه من 

ما  مثّلت  دوالر،  مليون   737 حوايل   2006 العام  يف  القطاع  لهذا  ال�سنوية  القيمة  بلغت  وقد  دوالر. 

جمايل يف العام 2006. و�سهد هذا القطاع تراجعاً يف قيمته ال�سنوية  ن�سبته 17.8% من الناجت املحلي االإ

يف العام 2006 عما كان عليه الو�سع يف العام 2005 بلغت ن�سبته 7.5%، حيث تراجع من 796 مليون 

ن�سطة  الأ ن�سبي  تعطل  الرتاجع  هذا  رافق  وقد   .2006 العام  نهاية  يف  دوالر  مليون   737 اإىل  دوالر 

خ�س يف ال�سفة الغربية.  احلكومة وباالأ

الفرد من  التغري يف ن�سيب  اإىل   9/2 ي�سري جدول 

وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  جمايل  االإ املحلي  الناجت 

�سعار  باالأ  2006-2004 عوام  االأ خالل  غزة 

�سا�س هي 1997. وح�سب  الثابتة، وكانت �سنة االأ

جمايل خالل عام 2006 تراجع  ولية لعام 2006 فاإن ن�سيب الفرد من الناجت املحلي االإ التقديرات االأ

عما كان عليه يف العام 2005 مبا ن�سبته 9.7%، حيث تراجع من حوايل 1,264 دوالراً اإىل 1,141 دوالراً 

تقريباً. 

ثالثًا: ن�سيب الفرد من الناجت 

جـمــالـــي             املـحـلـــي االإ
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عوام رباع اخلا�سة بالأ جمايل خالل الأ جدول 9/2: ن�سيب الفرد من الناجت املحلي الإ

�سا�ض 1997 (بالدولر)  �سعار الثابتة: �سنة الأ  2004-2006  بالأ

200420052006

ول 300.7301.4308.4الربع االأ

298.4309.4304.8الربع الثاين

331.8329.6281.5الربع الثالث

315.3323.8246.7الربع الرابع

1,246.21,264.21,141.4التقدير ال�سنوي

ح�ساء الفل�سطيني.                امل�سدر: اجلهاز املركزي لالإ

را�سي  االأ �سهدتها  التي  املتالحقة  ال�سيا�سية  التطورات  اأدت 

كافة  على  جذرية  حتوالت  اإىل   2006 العام  خالل  الفل�سطينية 

را�سي الفل�سطينية بوجود ال�سلطة الفل�سطينية  بنود املوازنة العامة، حيث مل ي�سبق اأن �سهدت االأ

ح�ساراً اقت�سادياً ومالياً كالذي عا�سته خالل عام 2006. فقد ت�سبب احل�سار يف الو�سول اإىل اأزمة 

را�سي الفل�سطينية واأثرت  فراد واملوؤ�س�سات يف االأ مالية خانقة، عك�ست نف�سها على حياة وعمل االأ

مبا�رصة على املالية العامة لل�سلطة. وميكن مالحظة ذلك عند حتليل العنا�رص املكونة ملوازنة ال�سلطة 

من اإيرادات ونفقات ومتويل داخلي وخارجي.  

ال��سع االقت�سادي يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة

الربع
ال�سنة

رابعًا: املالية العامة

نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي خالل األرباع اخلاصة باألعوام 2004-2006 )بالدوالر(
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  جدول 9/3: التطورات املالية لل�سلطة الفل�سطينية خالل �سنتي 2006-2005                   

(باملليون دولر)

فعلي 2006 2005
البيان

ول الربع الثاين  املوازنة فعلي الربع الأ

63.85 167.43 1,290.65 1,026.1 يرادات  اإجمايل الإ

63.85 98.75 476.36 384.06 يرادات املحلية                الإ

41.66 73.59 230.55 202.7 يرادات ال�رصيبية - االإ

22.19 25.16  245.81 181.36 يرادات غري ال�رصيبية - االإ

0 68.68 814.29 642.04  اإيردات املقا�سة      

-5.39 0 -82.07 0    رديات �رسيبية (-)       

58.46 167.43 1,208.58 1,026.1 يرادات �سايف الإ

404.04 431.05 1,924.7 2,153.08 قرا�ض اإجمايل النفقات و�سايف الإ

374 370.25 1,649.84 2,027 اإجمايل النفقات      

288.77 277.1 1,000.96 907.79 جور          الرواتب والأ

168.25 163.41 626.05 547.97       - مدنيون             

120.52 113.69 374.91 359.82  - ع�سكريون

83.76 92.38 614.2 859.29 نفقات جارية وراأ�سمالية اأخرى  

1.47 0.77 34.68 259.92 نفقات تطويرية         

30.04 60.8 274.86 126.08 قرا�ض       �سايف الإ

-345.59 -263.63 -716.12 -1,126.97 الر�سيد

102.27 157.76 348.53 1,162 التمويل اخلارجي

-243.32 -105.87 -367.59 35.03 الر�سيد بعد التمويل اخلارجي

امل�سدر: وزارة املالية/ ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.
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يرادات والنفقات خالل �سنة 2006، تقديرات اأولية جدول 9/4: خال�سة الإ

(باملليون دولر)

357.83 يرادات اإجمايل الإ

289.15 يرادات املحلية        الإ

205.26 يرادات ال�رصيبية               - االإ

83.89 يرادات غري ال�رصيبية              -  االإ

68.68 اإيرادات  املقا�سة      

-6.23   رديات �رسيبية (-)       

351.6 يرادات �سايف الإ

1,728.04 قرا�ض اإجمايل النفقات و�سايف الإ

1,573.62 اإجمايل النفقات      

1,181 جور          الرواتب والأ

678.19  -  مدنيون             

502.81  - ع�سكريون             

384.14 نفقات جارية وراأ�سمالية اأخرى         

8.48 نفقات تطويرية         

154.42 قرا�ض       �سايف الإ

-1,376.44 الر�سيد

721.71 التمويل اخلارجي

588.74 م�سادر متويل اأخرى

0 حتويل مقا�سة من املتاأخرات ال�سابقة      

-100.3 متويل من البنوك التجارية      

184.24 �سندوق اال�ستثمار الفل�سطيني      

11.05 تاأمينات نقدية/ �سندوق اال�ستثمار الفل�سطيني      

493.75 �سايف التغري يف املتاأخرات      

                امل�سدر: وزارة املالية/ ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.
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يرادات العامة:  1. الإ

2006 ا�ستمرار الرتاجع يف  داء املايل للعام  ولية املن�سورة حول االأ البيانات االأ يت�سح من خالل 

ول  يرادات العامة التي مت توريدها حل�ساب وزارة املالية، حيث بداأ هذا الرتاجع يف الربع االأ حجم االإ

يرادات العامة  من العام 2006، وازدادت حدته يف الربع الثاين من العام نف�سه. فقد تراجع �سايف االإ

اأي   2006 العام  الثاين من  الربع  58.5 مليون دوالر يف  اإىل  ول  الربع االأ 167.4 مليون دوالر يف  من 

بن�سبة تراجع قدرها 65.1%، وباملقارنة مع الربع الثاين من العام 2005 فاإن ن�سبة الرتاجع تكون 

يرادات  يرادات، جند باأن �سايف االإ قد و�سلت اإىل حوايل 75%. اأما باملقارنة مع اأرقام العام 2005 لالإ

2006 اأي بن�سبة تراجع قدرها  351.6 مليون دوالر يف العام  اإىل  1,208.6 مليون دوالر  تراجع من 

يرادات العامة، جند اأن ال�سبب الرئي�سي لهذا الرتاجع يعود  70.9%. وبتحليل امل�سادر الرئي�سية لالإ

�رصائيلية عن حتويل اإيرادات املقا�سة ال�سهرية اإىل وزارة املالية الفل�سطينية،  اإىل توقف ال�سلطات االإ

فقد تراجعت اإيرادات املقا�سة من 814.3 مليون دوالر يف العام 2005 اإىل 68.7 مليون دوالر يف العام 

مليون   230.6 من  تراجعت  فقد  ال�رصيبية  يرادات  االإ اأما   .%91.6 قدرها  تراجع  بن�سبة  اأي   ،2006

تراجعت  كما  تقريباً.   %11 ن�سبته  مبا  اأي  دوالر  مليون   205.3 اإىل  لت�سل   2005 العام  يف  دوالر 

العام  يف  دوالر  مليون   83.9 اإىل   2005 العام  يف  دوالر  مليون   245.8 من  ال�رصيبية  غري  يرادات  االإ

2006 اأي بن�سبة تراجع قدرها %65.9. 

2. النفقات العامة: 

فقد   ،2005 العام  يف  الو�سع  عليه  كان  عما   2006 عام  خالل  تراجعها  العامة  النفقات  وا�سلت 

1,574 مليون  اإىل   2005 العام  1,650 مليون دوالر يف  يرادات من  النفقات تبعاً لرتاجع االإ تراجعت 

 %75 جور ما ن�سبته  الرواتب واالأ 4.6%. وقد مثّلت  2006، وبن�سبة تراجع قدرها  العام  دوالر يف 

دوالر(  )باملليون   2006 اإليرادات خالل سنة  خالصة 
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من اإجمايل النفقات )1,181 مليون دوالر(، وهذا ي�سري اإىل اأن ال�سلطة هي املوظف الرئي�سي للقوى 

النفقات اجلارية  اأن  ال�سلطة. كما  العامة يف ميزانية  النفقات  اإىل عدم مرونة بند  العاملة، كما ي�سري 

خرى انخف�س حجمها من 614 مليون دوالر يف العام 2005 اإىل 384 مليون دوالر  والراأ�سمالية االأ

يف العام 2006 اأي بن�سبة تراجع قدرها 37%. اأما بند النفقات التطويرية فقد تراجع من حوايل 35 

مليون دوالر يف العام 2005 اإىل حوايل 8.5 مليون دوالر يف العام 2006 اأي بن�سبة تراجع 76% تقريباً، 

موال املوجهة اإىل  وي�سري االنخفا�س يف قيمة هذا البند من املوازنة اإىل عدم االهتمام اأو عدم كفاية االأ

قرا�س من 275 مليون دوالر يف العام 2005 اإىل  م�ساريع وخطط التطوير. وقد تراجع بند �سايف االإ

154 مليون دوالر يف العام 2006 اأي مبا ن�سبته 44% تقريباً.

وبذلك فاإن ميزانية عام 2006 تظهر عجزاً قبل التمويل قدره 1,376 مليون دوالر يف مقابل عجز 

مبا  العامة  النفقات  حجم  تراجع  من  الرغم  على  وذلك   .2005 العام  يف  دوالر  مليون   716 مقداره 

يرادات بن�سبة اأكرب بكثري من تراجع النفقات. ن�سبته 4.6%، ويعود ال�سبب يف ذلك اإىل تراجع االإ

3. عوائد ال�سلطة: 

نحو   2006 �سنة  “اإ�رصائيل”  جتمعها  والتي  للفل�سطينيني  امل�ستحقة  ال�رصائب  عائدات  بلغت 

733 مليون دوالر، مل ت�سلِّم منها لل�سلطة �سوى 68 مليوناً قبل ت�سكيل حكومة حما�س؛ كما تراجع 

يرادات العامة لل�سلطة  الن�ساط االقت�سادي يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، وبالتايل فقد تراجعت االإ

الفل�سطينية بن�سبة 72.3% لت�سل اإىل حوايل 357.8 مليون دوالر يف العام 2006 بعد اأن كانت 1,290.7 

مليون دوالر يف العام 2005.

اأي�ساً  ال�سلطة املحتجزة لديها، توقفت  اأموال  “اإ�رصائيل” عن دفع  الذي توقفت فيه  الوقت  ويف 

اإىل التوقف  اأوقع احلكومة الفل�سطينية يف ع�رص مايل خانق ا�سطرها  م�ساعدات الدول املانحة، مما 

ال��سع االقت�سادي يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة

خالصة النفقات وصافي اإلقراض خالل سنة 2006 )باملليون دوالر( 
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عن دفع رواتب موظفي القطاع العام وعن تقدمي اخلدمات العامة للمواطنني.

ول من العام 2006 مل ت�ستلم احلكومة الفل�سطينية اإال القليل من امل�ساعدات،  وخالل الن�سف االأ

ي�سال امل�ساعدات اإىل ال�سعب الفل�سطيني،  اأما يف الن�سف الثاين من العام فقد انتهجت �سيا�سة بديلة الإ

وروبي باإي�سال امل�ساعدات ب�سكل مبا�رص ودون املرور بقنوات احلكومة  متثّلت يف قيام االحتاد االأ

بنك  طريق  عن  نفذت  التي  املوؤقتة  الدولية  لية  باالآ ي�سمى  ما  اأ�س�ست  ذلك  ولتحقيق  الفل�سطينية، 

وروبي بتحويل ما مقداره 140 مليون دوالر لتمويل اخلدمات ال�سحية  HSBC، حيث قام االحتاد االأ

�سافة اإىل دفع  وت�سديد جزء من ديون ال�سلطة لـ“اإ�رصائيل” الناجتة عن م�سرتياتها من البرتول، باالإ

جزء من رواتب موظفي القطاع العام.

جدول 9/5: م�ساعدات الدول املانحة خالل �سنتي 2006-2005

20052006الدول

1,189,151,934718,767,116املجموع (بالدولر)

36%14%الدول العربية

وروبي 33%46%الحتاد الأ

12%20%اأمريكا ال�سمالية

ق�سى 9%7%بلدان ال�رسق الأ

خرى 9%13%البلدان الأ

                       امل�سدر: مت ح�ساب هذه الن�سب با�ستعمال اأرقام وزارة التخطيط الفل�سطينية.

وجدول 9/5 يظهر م�ساعدات الدول املانحة لل�سلطة الفل�سطينية خالل العامني 2005 و2006.  

العام  يف  انخف�س  امل�ساعدات  اإجمايل  اأن  جند  املذكورين،  العامني  بني  امل�ساعدات  حجم  ومبقارنة 

مليون دوالر  2006 عما كان عليه احلــال يف العام 2005 مبا ن�سبته 40% تقريباً، من حوايل 1,189 

اإىل 718 مليون دوالر تقريباً. كما يظهر من اجلدول اأن ن�سبة م�ساهمات الدول املانحة قد اختلفت 

يف  امل�ساعدات  اإجمايل  من   %14 من  العربية  الدول  م�ساهمات  ارتفعت  فقد  املذكورين،  العامني  بني 

وروبي  2006، ويف املقابل انخف�ست م�ساهمات االحتاد االأ 36% يف العام  2005 اإىل ما ن�سبته  العام 

من 46% من اإجمايل امل�ساعدات يف العام 2005 اإىل ما ن�سبته 33% يف العام 2006. ويف ال�سياق نف�سه 

2005 اإىل ما ن�سبته  20% من اإجمايل امل�ساعدات يف العام  مريكية من  انخف�ست ن�سبة امل�ساعدات االأ

لل�سلطة  امل�ساعدات  امل�ساركة يف تقدمي  للبلدان  الن�سبية  همية  االأ باأن  2006. ويالحظ  العام  12% يف 

وروبي اإىل الدول العربية خالل عام 2006. كما اأن ن�سبة مهمة من  الفل�سطينية انتقلت من االحتاد االأ

هذه امل�ساعدات اجتهت اإىل قنوات غري حكومية.

احلذر،  من  بالكثري  توؤخذ  اأن  يجب  اخلارجي  بالدعم  املتعلقة  ح�سائيات  االإ فاإن  عام،  وب�سكل 
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اإىل اأن احل�سار الذي  مر من الت�سارب بني امل�سادر املختلفة. ويرجع ذلك اأ�سا�ساً  حيث ال يخلو االأ

اإيجاد  ا�ستلزم  الفل�سطيني وحكومة حما�س  ال�سعب  “اإ�رصائيل” واأمريكا وحلفائهما على  فر�سته 

ي�سال الدعم، بحيث ال ت�سل معظم املبالغ اإىل وزارة املالية الفل�سطينية. وجتد الكثري  اآليات بديلة الإ

من هذه املبالغ طريقها اإىل وكاالت وموؤ�س�سات غري حكومية، وهو ما يجعل من ال�سعب التاأكد من 

حجمها، كما يفتح اأبواب الف�ساد املايل.

امل�ساعدات  املانحة يت�سمن  الدول  اأعاله باعتباره م�ساعدات  اإليه  امل�سار  1,189 مليوناً  اإن مبلغ 

التي قدمت مبا�رصة لدعم ميزانية ال�سلطة �سنة 2005 وهي تقدر بنحو 350 مليون دوالر، اأما املبلغ 

اأن املبلغ  املتبقي في�سمل امل�ساعدات غري املبا�رصة التي قدمت لدعم امل�ساريع والبنية التحتية. غري 

ه لدعم ميزانية ال�سلطة.  امل�سار اإليه للدعم �سنة 2006 والذي ُيقدر بنحو 718 مليون دوالر، قد ُوجِّ

مم املتحدة عن اأن مبلغ الدعم الذي ح�سلت عليه ال�سلطة قد  وهو ما ُيف�رص حديث البنك الدويل واالأ

2006، مع مالحظة اأن �سندوق النقد الدويل يقدر املبلغ الذي ح�سلت عليه ال�سلطة  ت�ساعف �سنة 

بنحو 747 مليون دوالر. ووفق اأرقام ال�سندوق فقد ح�سلت احلكومة الفل�سطينية على 234 مليوناً، 

منها 181 مليوناً جاءت من البالد العربية، وو�سل اإىل مكتب الرئي�س عبا�س 294 مليوناً، منها 275 

لية الدولية املوؤقتة 172 مليوناً، كما و�سل 49 مليوناً  مليوناً من البالد العربية، وو�سل عن طريق االآ

وروبية. غاثة االنتقالية الطارئة التي تديرها املفو�سية االأ عن طريق االإ

وقد ُي�سهم يف تو�سيح ال�سورة حول املبالغ التي ُقدِّمت، من دون اأن متر من بوابة احلكومة اأو 

لكرتوين للخارجية الربيطانية( تذكر اأن  وروبية )انظر مثالً املوقع االإ رئا�سة ال�سلطة، اأن امل�سادر االأ

815 مليون دوالر(  680 مليون يورو )نحو  وروبي قدم دعماً لل�سعب الفل�سطيني يبلغ  االحتاد االأ

العربية  ال�سعوب  اإيران ومن  اأن هناك مبالغ كبرية مت احل�سول عليها من  2006. كما  �سنة  خالل 

�سالمية، ومن خالل موؤ�س�سات العمل اخلريي، حيث كان يتم من خاللها دعم �سمود ال�سعب  واالإ

)وزير  فيا�س  �سالم  يعطي  اأن  امل�ستغرب  من  فلي�س  ولذلك  املختلفة.  امل�ساريع  واإقامة  الفل�سطيني 

املالية يف حكومة الوحدة الوطنية( تقديراً حلجم امل�ساعدات اخلارجية ل�سنة 2006 ي�سل اإىل 1,350 

موال الفل�سطينيني التي  مليوناً. وقد عّو�ست هذه امل�ساعدات، اإىل حٍد ما، عدم ت�سديد “اإ�رصائيل” الأ

جتمعها من ال�رصائب، وقلّلت من حالة االنهيار الكارثية التي كانت مرتقبة ب�سبب احل�سار. وعلى 

ن�سانية، ومل تكن تاأخذ طريقها اإىل ميزانية  هذا فاإن الكثري من امل�ساعدات كانت ُت�رصف يف اجلوانب االإ

وروبية كانت م�ساعدات اإن�سانية  ال�سلطة اأو م�ساريعها. وهذا يف�رص كيف اأن 16% من امل�ساعدات االأ

�سنة 2005، بينما بلغت الن�سبة 56% �سنة 2006. وُيفهم يف �سوء ذلك اأي�ساً اأن اإنفاق احلكومة على 

امل�ساريع قد انخف�س �سنة 2006 من 330 مليوناً اإىل 180 مليوناً فقط.

ال��سع االقت�سادي يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة



2006التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

310

4. مديونية ال�سلطة: 

بلغت الديون على ال�سلطة حتى نهاية العام 2006 حوايل 1,772 مليون دوالر، منها 1,061 مليون 

دوالر ديون خارجية، و66 مليون دوالر فوائد واأق�ساط البنوك، و550 مليون دوالر ح�سابات مك�سوفة 

للبنوك، و95 مليون دوالر نفقات اأخرى، وما �سدد من الديون كان حوايل 150 مليون دوالر.

اإ�سافياً  البنوك غري قابلة لال�ستدامة، وت�سكل خدمة هذه الديون عبئاً  اأن ديون  ومن املعروف 

يرادات التي كان  على خزينة ال�سلطة. ونتيجة لذلك، فقد عمدت بع�س البنوك اإىل احتجاز جزء من االإ

يتم اإيداعها لديها لتخفي�س هذه املديونية، مما فاقم من اأزمة ال�سيولة.

مليون   500 قرابة  الفل�سطينية  ال�سلطة  يف  للعاملني  ال�سداد  امل�ستحقة  الرواتب  قيمة  بلغت  كما 

دوالر حتى نهاية العام 2006. وبلغت م�ستحقات هيئة التاأمني واملعا�سات حوايل 311 مليون دوالر 

يعود معظمها اإىل الفرتات ال�سابقة، حيث مل يكن يتم ت�سديدها بانتظام. 

جدول 9/6: تطور الدين العام خالل الفرتة 2003-2006 (باملليون دولر)

200320042005البيان
ر�سدة يف نهاية الربع  الأ

ول من 2006 الأ

ر�سدة يف نهاية الربع  الأ

الثاين من 2006

1220367569603547. �سايف الدين الداخلي

21,3321,3391,2491,2701,277. الدين اخلارجي

3. اإجمايل الدين العام       

(1+2)                  
1,5521,7061,8181,8731,824

امل�سدر: وزارة املالية/ ال�سلطة الوطنية الفل�سطنية.

تطور الدين العام خالل الفترة 2003-2006 )باملليون دوالر(
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الظروف  من  الرغم  على 

املايل  واحل�سار  ال�سعبة 

على  املفرو�س  واالقت�سادي 

را�سي الفل�سطينية يف ال�سفة  االأ

الغربية وقطاع غزة، فاإن و�سع اجلهاز امل�رصيف هناك يتميز بكونه �سليم وم�ستقر. فقد حافظت 

5,570 مليون دوالر يف نهاية  موجودات امل�سارف على قيمتها ومل ترتاجع عنها، فقد بلغت نحو 

اأيلول/ �سبتمرب 2006. وُيعد بقاء املوجودات على امل�ستوى نف�سه دون اأي انخفا�س موؤ�رصاً اإيجابياً 

و�ساع الراهنة. يف ظل االأ

وقد بلغ اإجمايل الودائع لدى البنوك العاملة ما جمموعه 4,560 مليون دوالر،  منها 394 مليون 

مليون دوالر. وبقي  دوالر ودائع ما بني البنوك. كما بلغ اإجمايل الت�سهيالت املقدمة حوايل 1,890 

بلغ  2005، حيث  2006 كما هو يف عام  الفل�سطينية خالل عام  را�سي  االأ العاملة يف  امل�سارف  عدد 

عددها 21 م�رصفاً لها 146 فرعاً.

جدول 9/7: تطور عدد امل�سارف العاملة وفروعها يف فل�سطني

خالل الفرتة 2006-2004

عدد الفروععدد البنوك العاملةال�سنة

200422135

200521141

200621146

                                              امل�سدر: �سلطة النقد الفل�سطينية، بيانات غري من�سورة.

العاملة  البنوك  على  �رصاف  لالإ  1995 العام  يف  عملها  بداأت  قد  الفل�سطينية  النقد  �سلطة  وكانت 

لعدم وجود عملة  ونظراً  الفل�سطينية.  لل�سلطة  النقدية  ال�سيا�سة  دارة  الفل�سطينية والإ را�سي  االأ يف 

ال�سيكل  ردين،  االأ الدينار  مريكي،  االأ )الدوالر  اأخرى  لدول  عمالت  ثالث  وا�ستخدام  فل�سطينية 

فقد  الفل�سطينية،  را�سي  باالأ خا�سة  نقدية  �سيا�سة  واإدارة  �رصائيلي( وعدم قدرتها على و�سع  االإ

على  والرقابة  �رصاف  االإ يف  عملها  انح�رص  فقد  وبالتايل  النقد؛  �سلطة  مهام  من  اجلزء  هذا  تعطل 

البنوك العاملة هناك، ومل تتمكن من عمل اأي اإجراء فيما يتعلق بو�سع اأو باإدارة ال�سيا�سة النقدية. 

وقد حاولت �سلطة النقد الفل�سطينية، ويف حدود قدراتها، العمل على تعزيز �سالمة ومنعة اجلهاز 

امل�رصيف، واتخذت التدابري الكفيلة باالرتقاء بكفاءة وفعالية اأداء هذا اجلهاز وفقاً للمعايري الرقابية 

واملحا�سبية الدولية.   

را�سي الفل�سطينية يف عام 2006 ماأزقاً اقت�سادياً واأمنياً ب�سبب  وقد واجهت البنوك العاملة يف االأ

ظروف احل�سار، والتهديد امل�ستمر بفر�س عقوبات اأمريكية ودولية على البنوك التي تتعامل مع 

ال��سع االقت�سادي يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة

خام�سًا: التـطـ�رات املـ�سـرفـيـة            

              )القطاع امل�سريف الفل�سطيني(
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احلكومة الفل�سطينية ب�سورة مبا�رصة اأو غري مبا�رصة، مما اأجربها على االن�سياع لهذه التهديدات 

وعدم التعامل مع احلكومة اأو قبول حواالت واردة لها من اخلارج.

را�سي الفل�سطينية خالل الفرتة  جدول 9/8: الودائع والت�سهيالت يف البنوك العاملة يف الأ

2001-2006 (باملليون دولر)

200120022003200420052006ال�سنة

3,3983,4303,6243,9574,3314,166الودائع

1,2209501,0651,4201,7121,890الت�سهيالت

امل�سدر: �سلطة النقد الفل�سطينية.

را�سي الفل�سطينية.   وي�سري جدول 9/8 اإىل تطور الودائع والت�سهيالت يف اجلهاز امل�رصيف يف االأ

ويبني اجلدول الزيادة يف حجم الودائع لدى اجلهاز امل�رصيف من 3,398 مليون دوالر يف العام 2001 

اإىل 4,166 مليون دوالر يف العام 2006، اأي بن�سبة زيادة قدرها 22.6%، وذلك على الرغم من الظروف 

را�سي الفل�سطينية خالل تلك الفرتة. ال�سعبة التي عا�ستها االأ

 1,890 حوايل   2006 العام  منت�سف  يف  منها  القائم  الر�سيد  بلغ  فقد  امل�رصفية  الت�سهيالت  اأما 

مليون دوالر بزيادة عن ر�سيدها يف العام 2005 ن�سبتها 10% تقريباً، ويف حالة مقارنة الر�سيد مع 

مثيله يف عام 2001 فاإن ن�سبة الزيادة تكون حوايل %55.

وبتوزيع الت�سهيالت امل�رصفية املمنوحة ح�سب اجلهة املقرت�سة، يت�سح اأن القطاع العام ح�سل 

ما  اخلا�س  للقطاع  املمنوحة  الت�سهيالت  �سكلت  حني  يف  الت�سهيالت،  اإجمايل  من   %27 حوايل  على 

ن�سبته 72% من اإجمايل الت�سهيالت.

وبتق�سيم الت�سهيالت امل�رصفية ح�سب نوع االئتمان املمنوح، يت�سح اأن القرو�س �سكلت اجلزء 

كرب من تلك الت�سهيالت وبن�سبة 63% تقريباً؛ تالها ت�سهيالت اجلاري مدين التي �سكلت ما ن�سبته  االأ

الت�سهيالت  حجم  من  كرب  االأ باجلزء  مريكي  االأ بالدوالر  املمنوحة  الت�سهيالت  حظيت  وقد   .%36

�رصائيلي على املرتبة الثانية بعد  70% تقريباً من اإجمايل الت�سهيالت، وح�سل ال�سيكل االإ وبن�سبة 

ردين يف املرتبة الثالثة وبن�سبة قدرها 12% من  الدوالر بح�سة ن�سبتها 17% تقريباً، وحلَّ الدينار االأ

اإجمايل الت�سهيالت.  

عن  الفل�سطيني  ح�ساء  لالإ املركزي  اجلهاز  اأعلن 

را�سي الفل�سطينية لعام  جدول غالء املعي�سة يف االأ

2006، حيث �سّجلت اأ�سعار امل�ستهلك ارتفاعاً مقداره 3.76% خالل عام 2006 مقارنة بعام 2005، 

مقارنة   152.31 اإىل   )100=1996 �سا�س  االأ )�سنة  امل�ستهلك  �سعار  الأ العام  القيا�سي  الرقم  ارتفع  اإذ 

�سعار وغالء املعي�سة �ساد�سًا: االأ



313

2005 الذي �سهد  اأكرب مما كان عليه يف العام  146.79 خالل العام ال�سابق. وهذا االرتفاع يعترب  بـ 

�سعار امل�ستهلك مقداره 3.47% مقارنة مع العام 2004. ارتفاعاً للرقم القيا�سي العام الأ

ال�سلع  اأ�سعار  الرتفاع  يعود  االرتفاع  لهذا  الرئي�سي  ال�سبب  اأن  ح�ساء  االإ جهاز  واأو�سح 

واخلدمات املتنوعة بن�سبة 5.6%، واأ�سعار النقل واالت�ساالت بن�سبة 5.57%، واأ�سعار املواد الغذائية 

بن�سبة  وم�ستلزماته  امل�سكن  واأ�سعار   ،%3.29 بن�سبة  والتبغ  امل�رصوبات  واأ�سعار   ،%4.86 بن�سبة 

3.27%، واأ�سعار خدمات التعليم بن�سبة 1.55%، واأ�سعار الرعاية ال�سحية بن�سبة 1.51%، واأ�سعار 

ثاث وال�سلع واخلدمات املنزلية بن�سبة 1.4%، ويالحظ اأن اأ�سعار جمموعات املواد الغذائية والنقل  االأ

واالت�ساالت واأ�سعار ال�سلع واخلدمات املتنوعة تعترب ال�سبب املبا�رص وراء هذا االرتفاع. 

ول/ اأكتوبر  جدول 9/9: الجتاه العام حلركة اأ�سعار امل�ستهلك خالل �سهر ت�رسين الأ

من كل عام يف الفرتة 2006-1997

رقام القيا�سيةال�سنة الأ

1997108.97
1998117.89
1999120.81
2000122.95
2001125.12
2002134.61
2003138.7
2004141.8
2005149.52
2006152.12

ح�ساء الفل�سطيني.                                     امل�سدر: اجلهاز املركزي لالإ

ال��سع االقت�سادي يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة
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يف  كبري  تدهور  حدوث  اإىل  ولية  االأ البيانات  ت�سري 

 ،2006 و�ساع املعي�سية واالقت�سادية خالل العام  االأ

احتجاز  ب�سبب  �رصائيلية  االإ ال�سلطات  قبل  من  م�سبوق  غري  ح�ساٍر  من  الفل�سطينيون  عانى  فقد 

را�سي الفل�سطينية،  اأموال ال�سلطة الفل�سطينية لديها واإقفال املعابر واإعاقة حركة التجارة من واإىل االأ

�سافة اإىل احل�سار اخلارجي املتمثل اأ�سا�ساً يف منع و�سول اأية اأموال اإىل ال�سعب الفل�سطيني يف  باالإ

مريكية وغريها  الداخل، �سواء اأكانت م�ساعدات اأم منح اأم قرو�س، حيث قامت الواليات املتحدة االأ

را�سي الفل�سطينية على عدم  وروبية باإجبار البنوك واملوؤ�س�سات املالية العاملة يف االأ من الدول االأ

البنوك  الفل�سطيني، حتت تهديدها بوقف كل تعامالتها واأعمالها مع  الداخل  اإىل  اأموال  اأية  حتويل 

املركزية والبنوك التجارية يف اأمريكا واأوروبا وبقية دول العامل وبالتايل �سل حركتها، مما اأجرب هذه 

مريكية بال�سغط  البنوك على عدم التعامل مع ال�سلطة الفل�سطينية، كما قامت الواليات املتحدة االأ

على الدول التي كان لديها نية لتقدمي امل�ساعدة بعدم القيام بذلك. وقد اأدى ذلك اإىل عجز احلكومة 

املعي�سة  م�ستويات  انخفا�س  وبالتايل  منية،  االأ جهزة  واالأ العـام  القطاع  موظفي  رواتب  تـوفري  عن 

موال  كرب من املواطنني الفل�سطينيني. كما اأن احل�سار املفرو�س �ساهم يف هجرة روؤو�س االأ للجزء االأ

زمة االقت�سادية  الفل�سطينية واإغالق امل�سانع واملن�ساآت التجارية وال�سناعية، مما اأدى اإىل تفاقم االأ

التي  بالتطورات  �سلباً  جنبي  االأ اال�ستثمار  بالتايل  تاأثر  وقد  الفل�سطينية.  را�سي  االأ يف  واملعي�سية 

را�سي الفل�سطينية خالل العام 2006، حيث ازداد اإحجامه عن العمل واإن�ساء امل�ساريع  وقعت على االأ

املعي�سة  م�ستويات  ورفع  املتعطلة  العمالة  وتوظيف  نتاج  االإ زيادة  على  تعمل  التي  وال�سناعات 

للمواطن الفل�سطيني يف الداخل. 

الفقر  ن�سب  وازدياد  املعي�سة  م�ستويات  خف�س  على  وغريها  ال�سابقة  �سباب  االأ عملت  لقد 

حيث   ،2005 العام  مع  مقارنة   2006 العام  خالل  �رصة(  االأ دخل  )ح�سب  الفل�سطينية  را�سي  االأ يف 

واأظهرت  الفقر،  خط  حتت  تعي�س  التي  الفل�سطينية  العائالت  عدد  وازداد  الفقر  معدالت  ارتفعت 

البيانات ارتفاع ن�سبة العائالت التي تعي�س حتت خط الفقر من 50% يف �سهر اآذار/ مار�س من العام 

و�ساع  2006 اإىل 68% يف �سهر ت�رصين الثاين/ نوفمرب من العام نف�سه. كما اأظهرت البيانات اأن االأ

االقت�سادية يف قطاع غزة ازدادت �سوءاً بدرجة اأكرب من ال�سفة الغربية، حيث و�سلت ن�سبة اأهايل 

قطاع غزة الذين يعي�سون حتت خط الفقر اإىل 79%، منهم 51% يعي�سون يف فقر �سديد، اأما يف ال�سفة 

الغربية فبلغت ن�سبة الذين يعي�سون حتت خط الفقر 61%، منهم 28% يعي�سون يف فقر �سديد.

را�سي الفل�سطينية خالل  نتج عن احل�سار املايل واالقت�سادي لالأ

رواتب  توفري  عن  الفل�سطينية  احلكومة  عجزت  اأن   2006 العام 

جور واأ�سباه الرواتب اإىل حوايل 120 مليون  العاملني يف القطاع العام. وقد و�سلت قيمة الرواتب واالأ

دوالر �سهرياً )ح�سة الرواتب منها قرابة 100 مليون دوالر، والنفقات التي تعترب بحكم الرواتب 

�سابعًا: م�ست�يات املعي�سة

ثامنًا: اأزمة الرواتب
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قرابة 20 مليون دوالر(، وقد �سكلت الرواتب خالل العام 2006 ما ن�سبته 75% من اإجمايل النفقات 

جور يف العام 2006 ما جمموعه 1,181  مقابل 60%  يف العام 2005، حيث بلغت قيمة الرواتب واالأ

اإىل  جور  الرواتب واالأ الزيادة يف  2005. وتعزى  العام  1,000 مليون دوالر يف  مليون دوالر مقابل 

ما  اإىل   2005 يونيو  حزيران/  �سهر  بنهاية  موظف   140,500 حوايل  من  املوظفني  اأعداد  يف  زيادة 

يزيد عن 160,000 موظف بنهاية �سهر حزيران/ يونيو 2006، اأي بزيادة ن�سبتها 14% تقريباً، مت 

توظيفهم يف نهاية عهد احلكومة ال�سابقة حلكومة حما�س.

وقد قامت احلكومة الفل�سطينية بدفع قيمة الرواتب امل�ستحقة على دفعات حتى �سهر ت�رصين 

الفل�سطينية  ال�سلطة  يف  للعاملني  وامل�ستحقة  امل�سددة  غري  الرواتب  وبلغت   .2006 نوفمرب  الثاين/ 

قرابة 500 مليون دوالر، جرى االتفاق مع نقابة العاملني يف الوظيفة احلكومية على �سدادها على 

اأربع دفعات متتالية عند توفر التمويل الالزم.

زمة ب�سكل مبا�رص اأو غري  �رص الفل�سطينية )51.6%( باأنها تاأثرت بهذه االأ وقد اأفاد نحو ن�سف االأ

�رص املت�رصرة  مبا�رص )26.6% تاأثرت بها ب�سكل مبا�رص و25% ب�سكل غري مبا�رص(. وتفوق ن�سبة االأ

من اأزمة الرواتب يف قطاع غزة )72.7%( مثيلتها يف ال�سفة الغربية )40.6%(. وتن�سجم هذه النتائج 

مع االختالف بني املنطقتني يف درجة اعتماد العاملني الفل�سطينيني على التوظيف يف القطاع العام.

جدول 9/10: اأعداد موظفي ال�سلطة الفل�سطينية لفرتات خمتلفة 2006-2005

البيان
ع�سكريون حتت الع�سكريوناملدنيون

الختبار

املجموع بدون 

الع�سكريني حتت 

الختبار

املجموع مت�سمناً 

الع�سكريني حتت 

الختبار

75,76657,0675,469132,833138,302�سهر 2005/1

78,74457,0674,676135,811140,487�سهر 2005/6

79,70557,06713,966136,772150,738�سهر 2005/12

79,72257,06720,839136,789157,628�سهر 2006/1

80,78657,06720,584137,853158,437�سهر 2006/2

81,04357,06720,793138,110158,903�سهر 2006/3

81,00757,61120,712138,618159,330�سهر 2006/4

81,07958,38819,816139,467159,283�سهر 2006/5

امل�سدر : وزارة املالية/ ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.

ال��سع االقت�سادي يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة



2006التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

316

املركزي  اجلهاز  عن  ال�سادرة  العاملة  القوى  بيانات  ت�سري 

العاملة  القوى  امل�ساركني يف  ن�سبة  ارتفاع يف  اإىل حدوث  ح�ساء  لالإ

بزيادة مقدارها 1% يف الفرتة ما بني الربعني الثاين والثالث 2006، حيث ارتفعت الن�سبة من %40.9 

اإىل 41.3%. كما ارتفعت ن�سبة م�ساركة الن�ساء يف �سوق العمل من 13.7% يف الربع الثاين 2006 اإىل 

13.9% يف الربع الثالث 2006، بزيادة مقدارها 1.5% )ما يعادل ثالثة اآالف امراأة(.

الذين ال يعملون  فراد  للتعريف املو�سع للبطالة، ارتفعت ن�سبة االأ اأنه وفقاً  اإىل  البيانات  وت�سري 

)�سواء اأكانوا يبحثون عن عمل اأم ال يبحثون عن عمل( من 28.6% يف الربع الثاين 2006 اإىل %30.3 

يف الربع الثالث 2006. كما اأ�سارت البيانات اإىل اأن ن�سبة البطالة يف ال�سفة الغربية ارتفعت من %18 

يف الربع الثاين اإىل 19.1% يف الربع الثالث من العام 2006، ويف قطاع غزة ارتفعت الن�سبة من 34% يف 

الربع الثاين اإىل 36% يف الربع الثالث. وتركزت اأعلى ن�سبة للبطالة بني فئات ال�سباب، حيث �سّجلت 

32.3% يف ال�سفة  38.7% )بواقع  اأعلى ن�سبة للبطالة، حيث و�سلت اإىل  20-24 �سنة  الفئة العمرية 

الغربية و53.7% يف قطاع غزة(، يليها الفئة العمرية 15-19 �سنة، حيث بلغت الن�سبة 32.6% )بواقع 

28% يف ال�سفة الغربية و49.2% يف قطاع غزة(، يليها الفئة العمرية 25-29 �سنة، حيث بلغت الن�سبة 

25.9% )بواقع 20.5% يف ال�سفة الغربية و37.1% يف قطاع غزة(. 

واأ�سارت البيانات اإىل ارتفاع يف عدد العاملني ما بني الربعني الثاين والثالث يف العام 2006، حيث 

ارتفع العدد مبقدار األفي عامل، لي�سبح العدد 664 األف عامل يف الربع الثالث. وكان عدد العاملني قد 

ارتفع يف ال�سفة الغربية مبقدار ثمانية اآالف عامل، مقابل انخفا�س العدد يف قطاع غزة مبقدار �ستة 

األف عامل، فيما   167 األف عامل ويف قطاع غزة   497 الغربية  ال�سفة  العدد يف  اآالف عامل، لي�سبح 

اآالف عاملة.   110 اإىل  األف   116 الفل�سطينية من  را�سي  االأ الفل�سطينيات يف  العامالت  انخف�س عدد 

ح�ساء اإىل اأن القطاع العام ي�سغل 22.6% من اإجمايل العاملني يف  واأ�سارت بيانات اجلهاز املركزي لالإ

را�سي الفل�سطينية )بواقع 44% يف قطاع غزة و15.4% يف ال�سفة الغربية(. االأ

اليومي  جر  االأ ملعدل  طفيف  ب�سكل  اال�سمية  القيمة  ارتفاع  البيانات  اأظهرت  جور،  االأ وحول 

ال�سايف للم�ستخدمني باأجر يف ال�سفة الغربية ما بني الربعني الثاين والثالث خالل العام 2006، حيث 

ارتفعت من حوايل 17 دوالر اإىل 17.5 دوالر، يف حني انخف�ست يف قطاع غزة خالل الفرتة نف�سها من 

دوالر اإىل 15.4 دوالر.   15.6

را�سي الفل�سطينية  اأّثرت التطورات ال�سيا�سية التي حدثت يف االأ

وراق املالية خالل العام 2006،  �سلباً على اأداء �سوق فل�سطني لالأ

لل�سوق  العام  املوؤ�رص  تراجع   ،2006/1/2 يف  وىل  االأ التداول  جل�سة  افتتاح  يف  نقطة   1,128 فمن 

خرية  “القد�س”، لي�سل اإىل 1,073 نقطة يف نهاية تعامالت جل�سة 2006/1/24، ويف جل�سة التداول االأ

تا�سعًا: �س�ق العمل

عا�سرًا: ال�س�ق املايل
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يف البور�سة قبل االنتخابات الت�رصيعية.

من  جملة  اتخاذ  اإىل  املالية  وراق  لالأ فل�سطني  و�سوق  املال،  راأ�س  �سوق  هيئة  دفع  النزيف  هذا 

اعتباراً من جل�سة التداول يف  جراءات التي كان اأبرزها خف�س التذبذب ال�سعري من 5% اإىل %3  االإ

2006/3/21، لكنها اأعيدت كما كانت يف ال�سابق اعتباراً من جل�سة التداول يف 2006/8/14 بعد اأن 

اأظهر موؤ�رص القد�س ا�ستقراراً ن�سبياً.

2006/1/26، حيث عقدت اأول  “حما�س” �سباح  ولية لالنتخابات بفوز  ومع ظهور النتائج االأ

51 نقطة يف  اأكرث من  القد�س  الفل�سطينية بعد االنتخابات، خ�رص موؤ�رص  البور�سة  جل�سة تداول يف 

ق�سى امل�سموح به يف جل�سة واحدة، وباتت  التالية باحلد االأ يام  يوم واحد، وتوالت خ�سائره يف االأ

التفات  دون  العـــام،  طوال  هبوطاً  اأو  �سعوداً  حركته  يف  ول  االأ املتحكم  هي  ال�سيا�سية  التطورات 

ف�ساحات الدورية لل�رصكات املدرجة، التي اأظهرت اأن معظمها ا�ستمر يف حتقيق اأرباح، ولو بقدر  لالإ

اأقل من الفرتات املقابلة يف العام 2005.

ومبوازاة التطورات ال�سيا�سية، مرت البور�سة الفل�سطينية مبحطات مهمة عدة يف العام 2006، 

ا�ستمر  فقد  الهبوط.  اإىل  تدفعه  مبجملها  وكانت  القد�س،  موؤ�رص  حركة  يف  تاريخية  مفا�سل  �سكلت 

املوؤ�رص يف االنخفا�س ب�سكل مت�سارع لي�سل اإىل 495 نقطة يف 16 متوز/ يوليو، بعد اأربعة اأيام من 

�رصائيلية على لبنان وظهور بوادر  �رصائيلية على لبنان. وعلى اأثر توقف احلرب االإ بدء احلرب االإ

انفراج يف ال�ساحة الفل�سطينية، عاد اإىل االرتفاع ليتخطى حاجز الـ 600 نقطة �سعوداً. وكانت ح�سيلة 

خ�سارة موؤ�رص القد�س خالل عام 2006 ما مقداره 523 نقطة وبن�سبة انخفا�س بلغت 46% مقابل 

ن�سبة منو قدرها 306% يف عام 2005.

 0.92 39% لي�سل اإىل  �سهم املتداولة بن�سبة  وعلى �سعيد حجم التداول الكلي، تراجع معدل االأ

مليون �سهم يومياً يف العام 2006، مقارنة بـ 1.5 مليون �سهم يومياً يف العام 2005، كما تراجع معدل 

قيمة التداول بن�سبة 48% اإىل 4.41 مليون دوالر يومياً يف العام 2006، مقارنة بـ 8.5 مليون دوالر 

يومياً يف العام 2005.

�سهم املتداولة من 370 مليون �سهم يف العام 2005 اإىل 223 مليون  جمال، فقد تراجع عدد االأ وباالإ

�سهم يف العام 2006، كما تراجعت قيمة التداوالت اإىل حوايل مليار دوالر مقارنة مبلياري دوالر يف 

العام 2005.

وعلى �سعيد القطاعات، ا�ستاأثر قطاع اخلدمات بحوايل 455 مليون دوالر، ت�سكل ن�سبة 43% من 

اإجمايل قيمة التعامالت يف البور�سة. واحتل قطاع اال�ستثمار املرتبة الثانية من حيث حجم التداول،  

جمايل. كما احتل قطاع البنوك  من االإ اإذ و�سل اإىل ما مقداره 417 مليون دوالر، اأي ما ن�سبته %39 

املرتبة الثالثة بقيمة تداول و�سلت اإىل حوايل 121 مليون دوالر، و�سكلت ما ن�سبته 11% من اإجمايل 

ال��سع االقت�سادي يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة
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قيمة التداول يف البور�سة. وكان ن�سيب قطاع ال�سناعة من حجم التداول 55 مليون دوالر وبن�سبة 

قدرها 5% من حجم التداول الكلي. وح�سل قطاع التاأمني على 2% من اإجمايل قيمة التعامالت يف 

البور�سة ومبا مقداره 20 مليون دوالر. 

االقت�ساد  يف  اخلارجية  التجارة  قطاع  ي�ستحوذ 

اخلارجية  فالتجارة  كبرية،  اأهمية  على  الفل�سطيني 

وعلى  االقت�سادية  القطاعات  كافة  على  مبا�رصاً  تاأثرياً  توؤثر  والواردات  ال�سادرات  من  مبكوناتها 

احتياجات  توفري  على  وتعمل  التوظيف،  وم�ستويات  �سعار  االأ وم�ستويات  املدفوعات  ميزان 

يف  الفل�سطينية  املنتجات  وت�رصيف  خام  ومواد  جاهزة  ب�سائع  من  املحلية  ال�سوق  وم�ستلزمات 

�سواق اخلارجية. االأ

اخلارجية  التجارة  قطاع  ارتبط  الفل�سطينية،  را�سي  لالأ �رصائيلي  االإ االحتالل  بداية  ومنذ 

من يف “اإ�رصائيل”. فقد حتول االقت�ساد  و�ساع والتطورات املتعلقة باالقت�ساد وال�سيا�سة واالأ باالأ

ال�سوق  واأ�سبحت  تابع،  اقت�ساد  اإىل  �رصائيلية  االإ جراءات  واالإ املمار�سات  نتيجة  الفل�سطيني 

�رصائيلية توؤثر على  االإ جراءات  �رصائيلية. فاالإ االإ للمنتجات  ا�ستهالكية مفتوحة  الفل�سطينية �سوقاً 

خرى. را�سي الفل�سطينية ودول العامل االأ طبيعة وقيمة التجارة اخلارجية بني االأ

اخلارجية،  التجارة  قطاع  تركيبة  يف  الهيكلي  اخللل  من  كبري  ب�سكل  التجاري  امليزان  ويعاين   

واملتعلق بعدم قدرة ال�سادرات الفل�سطينية على تغطية الواردات، حيث متثّل ال�سادرات يف العادة 

اأقل من 20% من قيمة الواردات. وقد ا�ستحوذت التجارة مع “اإ�رصائيل” على حوايل 80% من حجم 

�رصائيلي على  را�سي الفل�سطينية. وهذا يعك�س حجم و�سيطرة االقت�ساد االإ التجارة اخلارجية لالأ

من  �رصائيلية حوايل %92  االقت�ساد الفل�سطيني، فقد بلغت ن�سبة ال�سادرات الفل�سطينية لل�سوق االإ

�رصائيلية. كما �سكلت  جمموع ال�سادرات الفل�سطينية، وهي يف معظمها موجهة خلدمة ال�سناعة االإ

�رصائيلية ما يزيد عن ثالثة اأرباع جممل الواردات الفل�سطينية،  الواردات الفل�سطينية من ال�سوق االإ

�رصائيلية اإىل العامل اخلارجي. وهي ت�سكل حوايل 10% من جمموع ال�سادرات االإ

كبرياً  اأثراً   2006 العام  خالل  الفل�سطينية  را�سي  االأ على  املفرو�س  ال�سامل  للح�سار  كان  وقد 

على حركة التجارة اخلارجية والبينية، حيث تاأثرت القطاعات االقت�سادية املرتبطة بحركة التجارة 

اخلارجية، وخ�سو�ساً قطاعي الزراعة وال�سناعة.

ولية للتجارة  ح�ساء الفل�سطيني يظهر النتائج االأ واجلدول التايل الذي اأ�سدره اجلهاز املركزي لالإ

اخلارجية الفل�سطينية مع دول العامل للعام 2005. 

اأحد ع�سر: التجارة اخلارجية
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جدول 9/11: اإجمايل قيمة ال�سادرات والواردات و�سايف امليزان وحجم التبادل التجاري 

لف دولر) لل�سفة الغربية[ وقطاع غزة 1995-2005 (بالأ

�سايف امليزان التجارياإجمايل قيمة الوارداتاإجمايل قيمة ال�سادراتال�سنة
حجم التبادل 

التجاري

1995394,1771,658,191-1,264,0142,052,368

1996339,4672,016,056-1,676,5892,355,523

1997382,4232,238,561-1,856,1382,620,984

1998394,8462,375,102-1,980,2562,769,948

1999372,1483,007,227-2,635,0793,379,375

2000400,8572,382,807-1,981,9502,783,664

2001290,3492,033,647-1,743,2982,323,996

2002240,8671,515,608-1,274,7411,756,475

2003279,6801,800,268-1,520,5882,079,948

2004312,6882,373,248-2,060,5602,685,936

2005300,7362,440,861-2,140,1252,741,597

با�ستثناء منطقة �رصقي القد�س التي �سمتها “اإ�رصائيل” اإليها.
]

 

ح�ساء الفل�سطيني.  بيانات اأولية/ اجلهاز املركزي لالإ

ال��سع االقت�سادي يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة

إجمالي قيمة الصادرات والواردات للضفة الغربية وقطاع غزة حسب اجلهاز املركزي

   لإلحصاء الفلسطيني 1995-2005 )باأللف دوالر(
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منهجية   2006 �سنة  �إح�سائيات  يف  �تبع  قد  �لفل�سطيني  ح�ساء  للإ �ملركزي  �جلهاز  �أن  ويظهر 

�ل�سابقة  بال�سنو�ت  مقارنتها  ميكن  ال  �أرقاماً  فاأعطى  و�لو�رد�ت،  �ل�سادر�ت  �حت�ساب  يف  خمتلفة 

ولية ل�سنة 2006 مقاربة  ب�سبب �ختلف �ملعايري وطرق عمل �لتقدير�ت. ولذلك فقد جاءت �أرقامه �الأ

رقام �لتي كانت تذكرها  رقام �لتي يذكرها �سندوق �لبنك �لدويل، و�لتي تختلف ب�سكل كبري عن �الأ للأ

تو�جهها  �لتي  �ل�سعوبات  مبدى  �العرت�ف  من  بد  وال  �ل�سابقة.  �ل�سنو�ت  يف  �لفل�سطينية  �مل�سادر 

�رس�ئيلي، وب�سبب عدم قدرة  �الإ �لفل�سطينية، ب�سبب وجودها حتت �الحتلل  ح�سائية  �الإ �جلهات 

م �لكامل باحلدود و�ملعابر، وما يدخل �إليها وما يخرج منها. وعلى  �ل�سلطة وموؤ�س�ساتها على �لتحكُّ

ح�ساء �لفل�سطيني ل�سنة 2006، ت�سري �إىل �أن قيمة �ل�سادر�ت  ولية جلهاز �الإ رقام �الأ �أي حال، فاإن �الأ

قد بلغت 581 مليون دوالر �أما �لو�رد�ت فبلغت 3,631 مليون دوالر. �أما �أرقام �سندوق �لنقد �لدويل 

لل�سنة نف�سها فت�سري �إىل �أن �ل�سادر�ت قد بلغت 534 مليون دوالر، و�أن �لو�رد�ت قد بلغت 3,479 

ن �ل�سندوق قد �تبع �ملنهجية نف�سها يف �ل�سنو�ت �ل�سابقة، فاإننا ن�سع هنا جدوله  مليون دوالر. والأ

للفرتة 1999-2006 على �سبيل �ملقارنة.

جدول 9/12: �إجمايل قيمة �ل�ضادر�ت و�لو�رد�ت لل�ضفة �لغربية[ وقطاع غزة وفق �أرقام

 �ضندوق �لنقد �لدويل 1999-2006 (باملليون دوالر)

19992000200120022003200420052006�ل�ضنة

892867560465465535588534�ل�ضادر�ت

3,8053,4042,7042,5362,8443,2793,5973,479�لو�رد�ت

با�ستثناء منطقة �رسقي �لقد�س �لتي �سمتها “�إ�رس�ئيل” �إليها.
]

 

إجمالي قيمة الصادرات والواردات للضفة الغربية وقطاع غزة وفق أرقام صندوق النقد الدولي

 1999-2006 )باملليون دوالر(
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بال�ساأن  املهتمني  معظم  يتفق 

على  الفل�سطيني  االقت�سادي 

�سعوبة قيام تنمية اقت�سادية 

يف  وم�ستدامة  حقيقية 

�رصائيلي، ولكن هذا ال يعني عدم العمل على اإيجاد  را�سي الفل�سطينية يف ظل وجود االحتالل االإ االأ

ا�سرتاتيجية اقت�سادية، ناهيك عن اال�سرتاتيجية ال�سيا�سية وغريها من اال�سرتاتيجيات الهادفة اإىل 

مقاومة االحتالل وال�سمود داخل الوطن.

املعي�سة  م�ستوى  رفَع  يعني  االقت�سادية  للتنمية  فاعلة  خطط  وجود  باأن  القول  وميكننا   

نتاج  االإ زيادة  على  تعمل  التي  اال�ستثمارية  امل�ساريع  اإن�ساء  طريق  عن  الفل�سطينيني،  للمواطنني 

القدرة  اإىل تعزيز وزيادة عوامل ال�سمود والثبات وزيادة  وتوفري فر�س عمل جديدة، مما يوؤدي 

على املقاومة. فقد ثبت اأن عوامل النجاح يف حتقيق اأهداف التنمية تعتمد اأ�سا�ساً على �سالمة الروؤية 

را�سي  دارة التنموية ونزاهتها. و�سالمة الروؤية التنموية يف االأ التنموية، و�سالح احلكم وح�سن االإ

وال�سعف  القوة  ومواطن  التنموية  للبنية  ال�سحيح  العلمي  والتحليل  الفهم  اإىل  ت�ستند  الفل�سطينية 

خذ يف احل�سبان  اإىل روؤية تنموية دون االأ فيها. ويف احلالة الفل�سطينية، فاإنه من ال�سعب الو�سول 

را�سي الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، نتيجة  مني الذي تعي�سه االأ الواقع ال�سيا�سي واالأ

التنمية  اإمكانيات  تدمري  على  مربمج  وب�سكل  تعمل  التي  �رصائيلية  االإ وال�سيا�سات  للممار�سات 

اإىل  اأدى  الفل�سطينية باجلدار وغريه،  الفل�سطينية، فاتباع �سيا�سة احل�سار املطول وف�سل املناطق 

ارتفاع م�ستويات الفقر وزيادة البطالة وتراجع م�ستويات الدخل احلقيقية.

كان من املوؤمل بعد توقيع اتفاقيات اأو�سلو يف العام 1993، واإن�ساء ال�سلطة الفل�سطينية على اإثر 

التنمية  الفل�سطيني على طريق  اقت�سادية وتنموية ت�سع االقت�ساد  اإيجاد خطط  العمل على  ذلك، 

را�سي الفل�سطينية بعد  امل�ستدامة. ولكن الواقع كان خمالفاً لذلك، فقد ات�سمت الروؤية التنموية يف االأ

هداف  مر الذي اأدى اإىل عدم جناحها يف حتقيق االأ العام 1994 بالتخبط والع�سوائية وفقدان الروؤية، االأ

اأو التخفيف من حدة الت�سوهات  التنموية الرئي�سية، �سواء فيما يتعلق ببناء القدرة الذاتية، واإزالة 

االقت�سادية واالجتماعية التي تراكمت خالل �سنوات االحتالل الطويلة، اأو تقلي�س التبعية لالقت�ساد 

�رصائيلي والعمل على ربط االقت�ساد الفل�سطيني باالقت�سادات العربية. االإ

را�سي الفل�سطينية االرتكاز على نقاط القوة، والتي   ويجب عند و�سع روؤية تنموية م�ستدامة لالأ

تتمثّل بوجود خ�سائ�س جيدة لل�سكان وقوة العمل الفل�سطينية، التي تتميز بارتفاع يف مهارتها ويف 

م�ستوى تعليمها، يوؤهلها لالنخراط يف ال�سناعات اجلديدة التي تعتمد على التكنولوجيا احلديثة، 

اأي اأن هناك قاعدة جيدة لراأ�س املال الب�رصي الفل�سطيني، ميكن االعتماد عليها يف تنفيذ هذه الروؤية 

�سافة اإىل ما يتمتع به املجتمع املدين الفل�سطيني من حيوية ون�ساط، خ�سو�ساً  التنموية. هذا باالإ

على �سعيد العمل التنموي وخدمة املجتمع. 

ال��سع االقت�سادي يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة

اثنا ع�سر: اإمكانيات التنمية االقت�سادية          

را�ســي الفـل�ســـطيـنـيـة                   فـي االأ
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كما اأن وجود ما يزيد عن خم�سة ماليني فل�سطيني يعي�سون يف ال�ستات لديهم خربات وروؤو�س 

را�سي الفل�سطينية، يعترب اأحد نقاط القوة التي ميكن  اأموال، ميكن ا�ستغاللها يف دعم التنمية يف االأ

اأن ترتكز عليها الروؤية التنموية الفل�سطينية، اإذا ما مت اجتذاب وتوظيف اإمكانيات راأ�س املال املادي 

والب�رصي لفل�سطينيي ال�ستات يف م�ساريع التنمية الفل�سطينية. 

�رصائيلي لهما  وقد اأدى غياب وجود دولة وطنية يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة منذ االحتالل االإ

را�سي الفل�سطينية للعمل كقاطرة رئي�سية للتنمية،  اإىل بروز القطاع اخلا�س يف االأ  ،1967 يف العام 

نهو�س  لتعطيل  �رصائيلي  االإ االحتالل  �سلطات  و�سعتها  التي  املعيقات  كل  من  الرغم  على  وذلك 

واخلدماتية،  والزراعية  ال�سناعية  امل�ساريع  يف  باال�ستثمار  وقيامه  الفل�سطينيي،  اخلا�س  القطاع 

را�سي الفل�سطينية املحتلة.  التي �ساهمت يف تنمية اقت�ساديات االأ

اأما نقاط ال�سعف التي يعاين منها االقت�ساد الفل�سطيني والتي يجب اأن تاأخذها الروؤية التنموية 

بعني االعتبار، فترتكز يف �سعف القطاع احلكومي املتمر�س والقادر على تقدمي اخلدمات احلكومية 

ب�سكل  موؤ�س�ساتها  ببناء  الفل�سطينية  ال�سلطة  تهتم  مل  حيث  والفاعلية.  الكفاءة  من  الئق  مب�ستوى 

دارة احلكومية.  �سليم وعلى اأ�س�س علمية نزيهة، مما اأدى اإىل االبتعاد عن تطبيق املفاهيم احلديثة لالإ

�رصائيلي على مفاتيح التحكم باالقت�ساد الفل�سطيني  كما اأن ا�ستمرار �سيطرة �سلطات االحتالل االإ

“اإ�رصائيل”،  ا�ستمرت  فقد  الفل�سطيني،  االقت�ساد  منها  يعاين  التي  ال�سعف  نقاط  اأبرز  من  يعترب 

وحتى بعد ن�سوء ال�سلطة الفل�سطينية، يف تعطيل كافة امل�ساريع الهامة، ومنعت اإن�ساء امل�رصوعات 

اال�سرتاتيجية، كامليناء واملطارات، واإنتاج الطاقة الكهربائية، وحفر اآبار املياه، واإن�ساء وتاأهيل الطرق 

وال�سيطرة  واحل�سار  غالق  االإ �سيا�سات  اإىل  �سافة  باالإ هذا  الفل�سطينية،  را�سي  االأ داخل  ال�رصيعة 

على املعابر بهدف اإحباط و�سل حركة تنقل املواطنني والب�سائع، بهدف قطع االقت�ساد الفل�سطيني 

عن العامل واإ�سعاف الن�ساط االقت�سادي وتعطيل اأي خطط للتنمية. ويتبع ذلك ما �سببته �سيا�سات 

�رصائيلي من ت�سوهات هيكلية يف االقت�ساد الفل�سطيني، كان من اأبرزها اإ�سعاف البنية  االحتالل االإ

�رصائيلي. التحتية واإحلاق االقت�ساد الفل�سطيني وفعالياته يف خدمة االقت�ساد االإ

ومن نقاط ال�سعف التي يعاين منها االقت�ساد الفل�سطيني، اأن ال�سفة الغربية وقطاع غزة تعّدان 

املياه وعدم  الفقرية مبواردهما الطبيعية، من حيث االت�ساع اجلغرايف ونق�س م�سادر  من املناطق 

وجود ثروات طبيعية اأو معدنية ميكن ا�ستغاللها واال�ستفادة منها يف عملية التنمية. 

ويجب اأن تهدف الروؤية التنموية الفل�سطينية املطلوب الو�سول اإليها، اإىل اإيجاد اقت�ساد متقدم، 

ي�سكل فيه راأ�س املال الب�رصي ثروته الرئي�سية وحمرك منوه، واإىل بناء اقت�ساد قادر على ا�ستيعاب 

نتاج منتجات  هذه الرثوة يف خمتلف قطاعاته، وعلى مراكمة القدرات لالرتقاء باالنتاجية واجلودة الإ

تعتمد على العمل املاهر وذات قدرة تناف�سية مرتفعة، واإىل بناء قواعد را�سخة لالرتقاء نحو اقت�ساد 

قليمية والدولية.  �سواق االإ املعرفة، اقت�ساداً يكون مندجماً مع العمق العربي، ومنفتحاً على االأ
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على  �رصائيلية  االإ ال�سيطرة  اتخذت 

عديدة  اأ�سكاالً  الفل�سطينية  را�سي  االأ

تت�سابه يف بع�سها مع تلك التي �سهدتها 

يف  وتتميز  �سابقا،ً  امل�ستعمرة  البلدان 

خر بخ�سو�سية حمددة. فمن  بع�سها االآ

اال�ستعمار  )مثل  الفل�سطينية  العاملة  اليد  ا�ستغالل  على  �سابقاً  �رصائيلية  االإ ال�سيا�سة  قامت  جهة، 

التقليدي(، كما فر�ست الثنائية على املناطق املحتلة على �سعيد التبادل التجاري، وذلك يف �سوء ما 

“اإ�رصائيل”  اأخرى، تقوم  �رصائيلي. ومن جهة  ت�سكله هذه املناطق من �سوق طبيعية لالقت�ساد االإ

را�سي واإقامة امل�ستوطنات  ر�س واملياه )خ�سو�سية ال�سيطرة(، عرب م�سادرة االأ بال�سيطرة على االأ

وا�ستغالل املياه وفر�س القيود على املزارعني واملواطنني الفل�سطينيني يف ا�ستخدامهم للمياه.

وتدمري  دمج  على  القائمة  االقت�سادي(،  )االحتالل  �رصائيلية  االإ ال�سيطرة  �سيا�سة  وتهدف 

را�سي الفل�سطينية، اإىل اإزالة الواقع الفل�سطيني. ويتطلب مثل هذا الو�سع مواجهة  اقت�ساديات االأ

�رصائيلية على ال�سعيد االقت�سادي، بو�سع ا�سرتاتيجية اقت�سادية قادرة على الدفاع  ال�سيا�سة االإ

عن االقت�ساد الفل�سطيني وعن الوجود والهوية الفل�سطينية.

االقت�سادي  باري�س  وبروتوكول   ،1993 العام  يف  اأو�سلو  اتفاق  توقيع  بعد  املفرت�س  من  وكان 

الذي تال ذلك، اأن ي�سري االقت�ساد الفل�سطيني يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة خطوات نحو االنفكاك 

ال�سيطرة  االتفاق  اأبقى  فقد  ذلك،  غري  كانت  احلقيقة  اأن  اإال  �رصائيلي.  االإ االقت�ساد  اإىل  التبعية  من 

ل�سلطات االحتالل على ا�ستخدامات نحو 60% من م�ساحة اأرا�سي ال�سفة الغربية و40% من قطاع 

غزة، و�سيطرة على معظم م�سادر املياه، كما اأبقى �سلطات �ساملة على حركة املواطنني والتجارة 

الداخلية واخلارجية. و�سمح بروتوكول باري�س االقت�سادي لـ“اإ�رصائيل” باال�ستمرار يف اال�ستئثار 

مبقومات االقت�ساد الفل�سطيني وال�سيطرة عليه، وتقييد �سالحيات ال�سلطة الفل�سطينية واإمكانيات 

النمو االقت�سادي لل�سعب الفل�سطيني يف الداخل. 

وعدم  املتاحة،  املحدودة  الفر�س  من  فادة  االإ يف  الفل�سطينية  ال�سلطة  اإخفاق  بلَّة،  الطني  يف  وزاد 

من ملرحلة جديدة، توؤ�س�س القت�ساد فل�سطيني م�ستقل  امتالكها لروؤية وخطة وبرنامج للعبور االآ

�رصائيلي. فقد تقاع�ست عن لعب دور اإيجابي فاعل وم�ستقل يف دعم عملية  ن�سبياً عن االقت�ساد االإ

الذاتية،  البناء، ومل تقم بانتهاج �سيا�سات تنموية مواتية تعمل على تعزيز القدرة  عمار واإعادة  االإ

لتقوية املناعة املجتمعية الفل�سطينية، وربط االقت�ساد الفل�سطيني مبحيطه العربي.

�رصائيلي، فاإنَّ ذلك  ومع ت�سليمنا ب�سعوبة فك ارتباط وتبعية االقت�ساد الفل�سطيني باالقت�ساد االإ

ال يلغي وجود فر�س حقيقية للبدء يف حتقيق هذا الهدف ب�سكل تدريجي ومربمج. وقد تكون نقطة 

البداية هي تطوير قدرات املواطنني الفل�سطينيني الذاتية وخ�سو�ساً االقت�سادية منها، وتطوير راأ�س 

ال��سع االقت�سادي يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة

ثالثة ع�سر: فك ارتبـاط االقـتـ�سـاد  

                    الفل�سطيني باالقت�ساد              

�ســرائـيـلـي                     االإ
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املال الب�رصي مبا يحقق الروؤية التنموية الفل�سطينية، والبدء يف اإزالة الت�سوهات يف البيئة االقت�سادية 

واالجتماعية، وتطوير بنية اقت�سادية اجتماعية قادرة على امتالك املعرفة وتوطني التكنولوجيا، 

واإعادة بناء موؤ�س�سات ال�سلطة الفل�سطينية على اأ�س�س مهنية، وتطوير البيئة اال�ستثمارية املحفزة 

جنبية، وبدء العمل على اإدماج االقت�ساد الفل�سطيني باالقت�ساد العربي  لال�ستثمارات املحلية واالأ

واال�ستفادة من ال�سوق الكبرية املتاحة. كما اأن على ال�سلطة الفل�سطينية العمل وب�سكل �رصيع على 

ذلك  يف  الواردة  البنود  تغيري  يتم  بحيث   ،1994 عام  املوقع  االقت�سادي  باري�س  بروتوكول  تعديل 

الربوتوكول التي تقيد عمل االقت�ساد الفل�سطيني، باجتاه اإنهاء تبعية وارتباط االقت�ساد الفل�سطيني 

قليمي والدويل. �رصائيلي واإحلاقه باالقت�ساد العربي واالإ باالقت�ساد االإ

ال زال االقت�ساد الفل�سطيني يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة يعاين من م�ساكل ُمعقدة، تكمن 

العدوانية،  وممار�ساته  و�سيا�ساته  الب�سع  �رصائيلي  االإ االحتالل  يف  اجلوهرية  اأ�سبابها 

التي جعلت من ال�سفة والقطاع �سجنني كبريين؛ والتي ت�ستطيع ب�سهولة اإف�سال اأية خطط تنموية 

اأو اإ�سالحات اقت�سادية، كما ت�ستطيع تدمري امل�ساريع والبنى التحتية؛ ف�سالً عن �سيطرتها على 

املنافذ واملعابر الربية والبحرية واجلوية.

ال�سعب  على  احل�سار  لت�سديد  اإمكاناته،  كافة  �رصائيلي  االإ االحتالل  ا�ستغل   2006 �سنة  ويف 

اإرادته، ومعاقبة له على خياره الدميوقراطي. ولذلك، فقد تراجع الناجت  الفل�سطيني، �سعياً لك�رص 

يرادات احلكومية بنحو  جمايل عن ال�سنة ال�سابقة بنحو 6.6%، وتراجعت عملية حت�سيل االإ املحلي االإ

37.5%، كما تراجعت النفقات التطويرية  72%، وتراجعت النفقات الت�سغيلية والراأ�سمالية بن�سبة 

بن�سبة 75.5%، ومل تتمكن احلكومة اإال من دفع ن�سف رواتب املوظفني تقريباً.

اإنه ال ميكن املراهنة على حت�سني االقت�ساد الفل�سطيني ما دام حتت هيمنة ُمعادية؛ غري اأن هذا ال 

يعطي العذر للتق�سري يف حماربة اأ�سكال الف�ساد املايل، التي ظهرت يف ال�سنوات املا�سية؛ وال يعطي 

مكانات الب�رصية املتميزة، التي يزخر بها ال�سعب الفل�سطيني.  العذر للتق�سري يف اال�ستفادة  من االإ

كما يجب اأن يدفع ذلك اإىل ان�سغال الفل�سطينيني يف كيفية بناء اقت�ساد مقاوم، ي�ستطيع العمل باأف�سل 

�سكال املتاحة يف اأجواء االحتالل. االأ

�رصائيليني  �سوف ت�ستمر معركة ك�رص اإرادة ال�سعب الفل�سطيني وتطويعه، من خالل حماربة االإ

رادات ما دام االحتالل قائماً. وبالتايل تقع على القيادة  له يف لقمة عي�سه، و�سوف ي�ستمر �رصاع االإ

مكانات واملوارد املتاحة، واال�ستفادة الق�سوى من  الفل�سطينية م�سوؤولية كربى يف ح�سن توظيف االإ

التربعات  والدعم اخلارجي، وذلك دعماً ل�سمود ال�سعب الفل�سطيني، وك�رصاً للح�سار، وحتقيقاً 

للتحرير. 

خامتة
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