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امل�ؤ�شرات االقت�صادية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة
ما زال االقت�صاد الفل�سطيني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة يعاين من �إجراءات
االحتالل الإ�رسائيلي و�سيا�ساته التي تهدف �إىل ربط االقت�صاد الفل�سطيني
باالقت�صاد الإ�رسائيلي وتكري�س تبعيته وخدمته للم�رشوع ال�صهيوين .وما زال
حت ّكم “�إ�رسائيل” باملعابر وعمليات اال�سترياد والت�صدير ،و�رضبها �أو تعطيلها للبنى التحتية ت�شكل
العقبة الرئي�سية �أمام تطور االقت�صاد الفل�سطيني� .إن جوهر الق�ضية الفل�سطينية هو م�رشوع وطني
حترري يهدف �إىل اال�ستقالل ,وعلى الرغم من �رضورة العمل بكل الطرق لتوفري احلياة الكرمية
للفل�سطينيني� ،إال �أنه ال ينبغي تقزمي امل�رشوع الوطني مبجرد “حتقيق الرفاهية حتت االحتالل”.
ويجب �أن تو�ضع املعاناة املعي�شية واالقت�صادية لل�شعب الفل�سطيني يف �إطار ال�رصاع مع االحتالل،
ورف�ض عمليات الإذالل والرتكيع من خالل لقمة اخلبز وحبة الدواء .ولل�شعب الفل�سطيني �إمكانات
وطاقات هائلة ال تعك�سها الأرقام الواردة يف التقارير .كما �أن النتائج العامة ال تعك�س بال�رضورة
حالة مت�شابهة بني ال�ضفة والقطاع ب�سبب اختالف طبيعة تعامل االحتالل والعامل العربي والدويل
معهما؛ فعلى الرغم من معاناتهما من االحتالل� ،إال �أن القطاع يعاين من ح�صار خانق غري م�سبوق،
�أدى �إىل �شلل العديد من جوانب احلياة االقت�صادية.

مقدمة

ت�شري التقديرات الأولية للح�سابات القومية ال�صادرة عن
اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني ل�سنة � ،2008إىل
منو يف قيمة الناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار الثابتة خالل
�سنة  ،2008وبن�سبة  %2.3عما كان عليه الو�ضع يف �سنة  ،2007حيث ارتفعت قيمة الناجت املحلي
الإجمايل من  4,535.7مليون دوالر يف �سنة � ،2007إىل  4,639.7مليون دوالر يف �سنة .2008

�أو ًال :احل�سابات القومية

وقد حدث تراجع يف بع�ض الأن�شطة االقت�صادية مثل الزراعة و�صيد الأ�سماك ،والإن�شاءات،
والنقل والتخزين واالت�صاالت ،بينما ارتفع حجم بع�ض القطاعات الأخرى كالتعدين ،وال�صناعة
التحويلية واملياه والكهرباء ،وجتارة اجلملة والتجزئة ،واخلدمات ،والو�ساطة املالية ،والإدارة
العامة والدفاع ،واخلدمات املنزلية.
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جدول  :8/1الناجت املحلي الإجمايل يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة 2008-2006

بالأ�سعار الثابتة� :سنة الأ�سا�س ( 2004باملليون دوالر)

1

ال�سنة

2006

2007

*2008

الناجت املحلي الإجمايل

4,322.3

4,535.7

4,639.7

* تقديرات �أولية (الإ�صدار الأول).

الناجت املحلي الإجمايل يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ( 2008-2006باملليون دوالر)
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من املالحظ �أن �أداء القطاعات االقت�صادية املكونة
للناجت املحلي الإجمايل ل�سنة  2008قد ا ّت�سم
بالإرباك وعدم التوازن ،ب�سبب اختالف الأو�ضاع
وظروف االحتالل واحل�صار بني ال�ضفة الغربية وقطاع غزة؛ �إذ حت�سنت الأو�ضاع االقت�صادية
ن�سبيا ً يف ال�ضفة ،بينما ت�صاعد احل�صار وتزايدت املعاناة يف القطاع.

ثاني ًا :القطاعات االقت�صادية
 .1الزراعة و�صيد الأ�سماك:

يع ّد الن�شاط الزراعي يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة من الأن�شطة الإنتاجية املهمة ،حيث ي�ؤدي
القطاع الزراعي دورا ً رئي�سيا ً يف االقت�صاد الفل�سطيني من حيث �إ�سهام ال�صادرات الزراعية بن�صيب
مهم يف التجارة اخلارجية ،كما يوفر القطاع الزراعي الكثري من املواد اخلام والأولية ملختلف
القطاعات االقت�صادية الأخرى.
وقد بلغت امل�ساحة املزروعة ،خالل العام الزراعي  ،2007/2006يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة
 1.835مليون دومن ( %90.1يف ال�ضفة مقابل  %9.9يف القطاع) ،مقارنة مع  1.826مليون دومن
يف العام الزراعي  .2006/2005وقد �شكلت امل�ساحة املزروعة ب�أ�شجار الفاكهة الن�سبة الأكرب من
جمموع م�ساحات الأرا�ضي املزروعة ،حيث بلغت  %63.5خالل العام الزراعي .2007/2006
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وتع ّد الزراعة املروية هي ال�سائدة يف قطاع غزة حيث حتتل  %73.3من جمموع امل�ساحة املزروعة
يف القطاع؛ �أما يف ال�ضفة الغربية ف�إن ن�سبة الزراعة املروية ال تتجاوز  %8.3من �إجمايل امل�ساحة
املزروعة.2
وت�شري التقديرات الأولية املتوفرة لدى اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني� ،إىل �أن �إجمايل
القيمة امل�ضافة لن�شاط الزراعة و�صيد الأ�سماك ل�سنة  2008قد �سجل تراجعا ً عن �سنة  2007مقداره
 39.7مليون دوالر وبن�سبة  %15.7تقريباً ،حيث تراجع من  252.2مليون دوالر يف �سنة 2007
�إىل  212.5مليون دوالر يف �سنة 2008؛ وبلغت ن�سبة �إ�سهام قطاع الزراعة و�صيد الأ�سماك يف الناجت
املحلي الإجمايل  %4.6تقريبا ً (انظر جدول .)8/2
جدول  :8/2الناجت املحلي الإجمايل يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ح�سب الن�شاط االقت�صادي
3
 2008-2007بالأ�سعار الثابتة� :سنة الأ�سا�س ( 2004باملليون دوالر)
2007

الن�شاط االقت�صادي

252.2

الزراعة و�صيد الأ�سماك

626.4

التعدين ،ال�صناعة التحويلية واملياه والكهرباء

17.6

 -التعدين وا�ستغالل املحاجر

450

 -ال�صناعة التحويلية

158.8

� -إمدادات املياه والكهرباء

279.1

الإن�شاءات

480.5

جتارة اجلملة والتجزئة

430.5

النقل والتخزين واالت�صاالت

235.2

الو�ساطة املالية

1,118.9

اخلدمات

417.5

 -الأن�شطة العقارية والإيجارية والتجارية

69.9

� -أن�شطة اخلدمة املجتمعية واالجتماعية وال�شخ�صية

62.4

 -املطاعم والفنادق

442.9

 -التعليم

126.2

 -ال�صحة والعمل االجتماعي

632.4

الإدارة العامة والدفاع

3.6

اخلدمات املنزلية
ناق�ص :خدمات الو�ساطة املالية املقا�سة ب�صورة غري مبا�رشة
زائد :الر�سوم اجلمركية

-257.1
283.9
450.1

زائد� :صايف �رضيبة القيمة امل�ضافة على الواردات

4,535.7

الناجت املحلي الإجمايل

* تقديرات �أولية (الإ�صدار الأول).
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*2008
212.5
632.4
15.9

455.7
160.8
226.2
501.8
412.8
249.8

1,171.4
419.6
74.4

101.7
448.2
127.5
645.8
4

-263.5
285.4
561.1

4,639.7
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اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ

 .2التعدين ،وال�صناعة التحويلية واملياه والكهرباء:
واجه قطاع التعدين وال�صناعة يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة العديد من ال�صعوبات وامل�شاكل
املتعلقة بهيكل ال�صناعة و�أحجامها ،وعدم القدرة على �إيجاد �أ�سواق جديدة لت�رصيف منتجاته،
بالإ�ضافة �إىل م�شاكل تتعلق بنق�ص التمويل الالزم والتجهيزات واللوازم ال�صناعية ،وافتقاره �إىل
املواد اخلام ،و�إىل عدم االنتظام يف ا�ستالم امل�ستورد منها .كما يواجه القطاع ال�صناعي انخفا�ضا ً
يف ن�سبة الكفاءة الإنتاجية ،وارتفاع تكاليف الإنتاج ،بالإ�ضافة �إىل النق�ص الوا�ضح يف جمال اخلربة
الفنية والتقنية ،وغياب التنظيم والتخطيط للقطاع ال�صناعي .وقد ارتبطت هذه امل�شاكل واملعوقات
ب�سيا�سة االحتالل الإ�رسائيلي ،املعنية مبنع �أو �إعاقة �أي تطور �أو منو للقطاع ال�صناعي يف ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة.
ت�شري النتائج النهائية لتعداد املن�ش�آت  2007وحتديثاته لغاية � 2008/12/31إىل �أن عدد املن�ش�آت
االقت�صادية التي ّ
مت ح�رصها يف ال�ضفة والقطاع خالل الفرتة  2007/11/10-2007/10/20قد بلغ
 132,938من�ش�أة ،با�ستثناء ذلك اجلزء من حمافظة القد�س الذي �ضمته “�إ�رسائيل” عنوة بعيد
احتاللها للأرا�ضي الفل�سطينية عام  ،1967منها  94,270من�ش�أة يف باقي ال�ضفة الغربية و38,668
من�ش�أة يف قطاع غزة ،ومن هذه املن�ش�آت هناك  109,476من�ش�أة عاملة على م�ستوى ال�ضفة والقطاع،
ت�شمل القطاع اخلا�ص والقطاع الأهلي وال�رشكات احلكومية ،يعمل فيها  299,754عامالً.4
وت�شري التقديرات الأولية �إىل منو طفيف يف القيمة امل�ضافة لأن�شطة التعدين ،وال�صناعة
التحويلية واملياه والكهرباء يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة خالل �سنة  ،2008حيث ارتفعت من
 626.4مليون دوالر �سنة � 2007إىل  632.4مليون دوالر �سنة � ،2008أي بن�سبة منو قدرها %1
تقريباً .وقد �شكلت ال�صناعات التحويلية اجلزء الأكرب من هذا القطاع ،حيث �شكلت ما ن�سبته
 %72.1من �إجمايل ن�شاط التعدين ،وال�صناعة التحويلية واملياه والكهرباء ل�سنة  .2008وقد
�أ�سهم قطاع التعدين ،وال�صناعة التحويلية واملياه والكهرباء مبا ن�سبته  %13.6من الناجت املحلي
الإجمايل لل�سنة نف�سها (انظر جدول .)8/2
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 .3الإن�شاءات:
�شهد �إجمايل القيمة امل�ضافة لقطاع الإن�شاءات يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة تراجعا ً خالل �سنة
 ،2008حيث تراجع من  279.1مليون دوالر يف �سنة  2007لي�صل �إىل  226.2مليون دوالر يف �سنة
� 2008أي مبا ن�سبته  ،%19وقد �ش ّكل �إ�سهام قطاع الإن�شاءات يف الناجت املحلي الإجمايل يف �سنة
 2008ما ن�سبته ( %4.9انظر جدول .)8/2
مع الإ�شارة �إىل توقف عمل هذا القطاع بعد الن�صف الثاين من �سنة  2007يف غزة ،وذلك بعد فر�ض
�سلطات االحتالل الإ�رسائيلي الإغالق الكامل لقطاع غزة ،وحرمانه من دخول كافة امل�ستلزمات
الالزمة لعمل قطاع الإن�شاءات ،وبالتايل توقف امل�شاريع الإن�شائية فيه� ،أي �أن الرتاجع الذي حدث
يف هذا القطاع يف غزة قد ّ
متت تغطيته ب�شكل رئي�سي يف ال�ضفة الغربية.

 .4جتارة اجلملة والتجزئة:

ت�شري التقديرات الأولية �إىل منو القيمة امل�ضافة لن�شاط جتارة اجلملة والتجزئة يف ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة خالل �سنة  2008مبا ن�سبته  ،%4.4حيث ارتفعت قيمته من  480.5مليون دوالر يف
�سنة  2007لت�صل �إىل ما جمموعه  501.8مليون دوالر يف �سنة  .2008وبلغ �إ�سهام هذا القطاع يف
الناجت املحلي الإجمايل خالل �سنة  2008ما ن�سبته ( %10.8انظر جدول .)8/2

 .5النقل والتخزين واالت�صاالت:

اعتمادا ً على البيانات التقديرية الأولية ل�سنة  2008فقد �أظهر قطاع النقل والتخزين واالت�صاالت
يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة تراجعا ً بلغت ن�سبته  ،%4.1حيث تراجعت قيمته من  430.5مليون
دوالر يف �سنة  2007لت�صل �إىل  412.8مليون دوالر يف �سنة  ،2008وبلغ �إ�سهام هذا القطاع يف الناجت
املحلي الإجمايل خالل �سنة  2008ما ن�سبته ( %8.9انظر جدول .)8/2

 .6الو�ساطة املالية:

ت�شري التقديرات الأولية �إىل منو القيمة امل�ضافة لن�شاط الو�ساطة املالية يف ال�ضفة الغربية وقطاع
غزة خالل �سنة  2008مبا ن�سبته  ،%6.2حيث ارتفعت من  235.2مليون دوالر يف �سنة � 2007إىل
 249.8مليون دوالر يف �سنة  .2008وبلغ �إ�سهام هذا القطاع يف الناجت املحلي الإجمايل ل�سنة 2008
ما ن�سبته ( %5.4انظر جدول .)8/2

 .7اخلدمات:

�شهد �إجمايل القيمة امل�ضافة لأن�شطة اخلدمات املختلفة منوا ً ن�سبته  %4.7خالل �سنة
 ،2008فقد ارتفعت قيمـة هذه الأن�شطة من  1,118.9مليون دوالر يف �سنة � 2007إىل ما جمموعه
 1,171.4مليون دوالر يف �سنة  ،2008وقد بلغ �إ�سهام هذا القطاع يف الناجت املحلي الإجمايل
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ل�سنة  2008ما ن�سبته  .%25.2وبالإ�شارة �إىل الأن�شطة املكونة لهذا القطاع فقد احتل ن�شاط
التعليم ما ن�سبته  %38.3من �إجمايل هذا الن�شاط وبقيمة قدرها  448.2مليون دوالر ،تلته
الأن�شطة العقارية والإيجارية والتجارية ب�إ�سهام قدره  419.6مليون دوالر وبن�سبة %35.8
من �إجمايل ن�شاط قطاع اخلدمات .ومثَّل قطاع ال�صحة والعمل االجتماعي ما ن�سبته %10.9
من �إجمايل هذا القطاع ،وبقيمة مقدارها  127.5مليون دوالر ،تاله قطاع املطاعم والفنادق
بقيمة  101.7مليون دوالر ،ثم �أن�شطة اخلدمة املجتمعية واالجتماعية وال�شخ�صية بقيمة
 74.4مليون دوالر (انظر جدول .)8/2
وقد �أعلن اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني نتائج م�سح الن�شاط الفندقي يف ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة خالل �سنة  ،2008والذي ّ
مت تنفيذه ميدانيا ً ب�أ�سلوب امل�سح ال�شامل لكافة املن�ش�آت
الفندقية يف ال�ضفة والقطاع ،و�أظهرت النتائج �أن عدد الفنادق العاملة يف ال�ضفة والقطاع قد بلغ
 87فندقا ً يف �شهر كانون الأول /دي�سمرب  ،2008ب�سعة  4,346غرفة ،ت�ض ّم � 9,466رسيراً .كما
�أظهرت النتائج �أن متو�سط عدد العاملني يف فنادق ال�ضفة والقطاع خالل �سنة  2008بلغ 1,345
عامالً ،منهم � %14إناث.
بد�أ الن�شاط الفندقي با�ستعادة بع�ض عافيته بعد انتهاء �سنة  2002التي �شهدت ذروة الأحداث
والإجراءات الإ�رسائيلية من �إغالقات واجتياحات للمدن ،فقد بد�أ عدد النزالء يرتفع تدريجيا ً
اعتبارا ً من �سنة  ،2003حيث ارتفع من  62,812نزيالً �سنة  2003لي�صل �إىل  316,866نزيالً خالل
�سنة  2007و�إىل  446,133نزيالً خالل �سنة  ،2008علما ً �أنه قد و�صل �إىل  355,711نزيالً خالل
�سنة  .2000ويرافق هذا التح�سن يف عدد النزالء حت�سنا ً يف كافة امل�ؤ�رشات الفندقية الأ�سا�سية،
�سة الفندقية ،حيث كانت ن�سبة �إ�شغال الغرف
مثل عدد ليايل املبيت ومعدالت �إ�شغال الغرف والأَ رِ ّ
الفندقية خالل �سنة  2000ت�شكل الن�سبة الأعلى منذ �سنة  1995بن�سبة  ،%32ويف �سنة 2002
انخف�ضت �إىل  ،%10ويف �سنة  2007ارتفعت �إىل � ،%25أما خالل �سنة  2008فقد ارتفعت ن�سبة
�إ�شغال الغرف �إىل .5%36

 .8الإدارة العامة والدفاع:
�سجلت القيمة امل�ضافة لقطاع الإدارة العامة والدفاع منوا ً يف �سنة  2008عن �سنة 2007

بن�سبة قدرها  %2.1تقريباً ،فقد منا هذا القطاع من  632.4مليون دوالر يف �سنة � 2007إىل حوايل
 645.8مليون دوالر يف �سنة  .2008وبلغ �إ�سهام هذا القطاع يف الناجت املحلي الإجمايل ل�سنة 2008
ما ن�سبته  .%13.9ويعتقد ب�أن الزيادة يف قيمة هذا الن�شاط تعود �إىل زيادة املدفوعات احلكومية
على �شكل رواتب م�ستحقة ملوظفي القطاع العام والأجهزة الأمنية (انظر جدول .)8/2
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ي�شري اجلدول � 8/3إىل التغري يف ن�صيب الفرد من
الناجت املحلي الإجمايل يف ال�ضفة الغربية وقطاع
غزة خالل ال�سنوات  2008-2006بالأ�سعار
الثابتة ،وذلك ح�سب ما �أظهرته التقديرات الأولية
ال�صادرة عن اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني .فقد �سجل ن�صيب الفرد من الناجت املحلي
الإجمايل خالل �سنة  2008تراجعا ً طفيفا ً بلغت ن�سبته  ،%0.6حيث تراجع من  1,297.9دوالر
�سنة � 2007إىل  1,289.9دوالر �سنة  .2008ويظهر �أن ن�صيب الفرد يف قطاع غزة قد تراجع ب�سبب
احل�صار الإ�رسائيلي اخلانق ،يف الوقت الذي ارتفع فيه ن�صيب الفرد يف ال�ضفة الغربية ،وهو ما جعل
ن�صيب الفرد يف الناجت املحلي الإجمايل م�ستقرا ً تقريبا ً لكال املنطقتني.

ثالث ًا :ن�صيب الفرد من الناجت
املـحــلـــي الإجـمــالـــي

جدول  :8/3ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل 2008-2006

بالأ�سعار الثابتة� :سنة الأ�سا�س ( 2004بالدوالر)

6

2006

ال�سنة
التقدير ال�سنوي

* تقديرات �أولية (الإ�صدار الأول).

2007

1,275.4

*2008

1,289.9

1,297.9

ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل ( 2008-2006بالدوالر)
1,297.9

1,300

1,289.9

1,295
1,290
1,285
1,280

1,275.4

1,275
1,270
1,265
1,260

2006

2007

2008

جتدر الإ�شارة �إىل الو�ضع اال�ستثنائي الذي ت�شهده مناطق
ال�سلطة الفل�سطينية منذ منت�صف �سنة  ،2007بوجود ال�ضفة
الغربية حتت �سيطرة الرئا�سة الفل�سطينية وحكومة الطوارئ
يف رام اهلل ،وبوجود قطاع غزة حتت �سيطرة احلكومة املقالة برئا�سة �إ�سماعيل هنية .وعلى هذا،
ف�إن �أي حت�سن يف الو�ضع املايل لل�سلطة مل ينعك�س بال�رضورة على كال املنطقتني؛ ففي الوقت الذي
�شهدت فيه مناطق ال�ضفة حت�سنا ً ن�سبياً ،ف�إن املعاناة واحل�صار ومظاهر الفقر قد زادت يف قطاع
غزة.

رابع ًا :املالية العامة
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وي�شري تقرير اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني �إىل �أن عملية حت�صيل �إيرادات احلكومة قد
ارتفعت ح�سب بيانات وزارة املالية خالل �سنة  2008بن�سبة  %23.2مقارنة مع �سنة 2007؛ حيث �إن
الإيرادات املح�صلة خالل �سنة  2008بلغت  1.6مليار دوالر ،ويعود ذلك االرتفاع �إىل ا�ستمرار تدفق
�رضائب املقا�صة من اجلانب الإ�رسائيلي ،ووجود حت�سن يف جباية ال�رضائب املحلية ،بالإ�ضافة �إىل
ارتفاع قيمة الإيرادات غري ال�رضيبية .وقد تزامن مع هذا امل�ستوى من الإيرادات زيادة يف النفقات
العامة ،حيث بلغت ن�سبة االرتفاع يف النفقات العامة  %11.1مقارنة مع �سنة  .2007وكان من
�أحد الأ�سباب الرئي�سة لهذا االرتفاع هو �سداد جميع امل�ستحقات �أو املت�أخرات املتعلقة يف القطاع
احلكومي ،وخا�صة رواتب املوظفني البالغ عددهم حوايل � 165ألف موظف خالل �سنة .72008

 .1الإيرادات العامة:
يت�ضح من تقرير وزارة املالية حول العمليات املالية لل�سلطة الفل�سطينية ،من حيث الإيرادات
والنفقات وم�صادر التمويل ،خالل �سنة � 2008أن �إجمايل الإيرادات قد بلغ حوايل  1.57مليار دوالر،
مقارنة بنحو  1.27مليار دوالر �سنة � ،2007أي بن�سبة منو قدرها  .%23.3غري �أن الإيرادات املحلية
�سنة  2008مل تتجاوز  562مليون دوالر من جممل الإيرادات ،منها  273مليون دوالر �إيرادات
�رضيبية و 234مليون دوالر �إيرادات غري �رضيبية� .أما معظم الإيرادات فجاءت من �إيرادات املقا�صة
حت�صلها احلكومة الإ�رسائيلية،
(الناجتة عن عمليات اال�سترياد والت�صدير الفل�سطينية) والتي
ّ
والتي ارتفعت من  896مليون دوالر �سنة � 2007إىل حوايل  1.12مليار دوالر �سنة � ،2008أي بن�سبة
( %25.2انظر جدول .)8/4

 .2النفقات العامة:
ي�شري تقرير وزارة املالية لل�سلطة الفل�سطينية �إىل �أن �إجمايل النفقات ل�سنة  2008قد بلغ حوايل
 2.83مليار دوالر ،مقارنة بـ  2.54مليار دوالر �سنة  ،2007وبن�سبة زيادة مقدارها  .%11.1وقد
مثلت الأجور والرواتب �سنة  2008ما ن�سبته � ،%51.4أي ما جمموعه  1.45مليار دوالر ،مقارنة
بـ  1.28مليار دوالر �سنة  ،2007وهو ما ميثل  %50.5من ميزانية  2007ح�سب بيانات وزارة
املالية.
وقد ّ
مت تغطية عجز املوازنة عن طريق الدعم اخلارجي مليزانية ال�سلطة ،والذي بلغ حوايل 1.89

مليار دوالر �سنة ( 2008انظر جدول .)8/4
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جدول  :8/4تقرير العمليات املالية لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية – الإيرادات والنفقات وم�صادر
8
التمويل ( 2008-2007باملليون دوالر)
2007
فعلي

البيان

موازنة

2008

فعلي

*1,272

1,632

1,568

الإيرادات املحلية
 �إيرادات �رضيبية �إيرادات غري �رضيبية -توزيعات �أرباح**

*401
202
122
78

*564
253
166
146

562
273
234
55

�إيرادات املقا�صة

896

1,087

1,122

�إرجاعات �رضيبية ()-
 �رضيبة قيمة م�ضافة -برتول

-25
25
0

-20
20
0

-116
47
69

2,543
1,283

2,845
1,481

2,825
1,453

النفقات اجلارية الأخرى
 نفقات ت�شغيلية -نفقات حتويلية

725
239
486

964
399
565

925
291
634

�صايف الإقرا�ض

535

400

447

-1,271

-1,213

-1,257

النفقات التطويرية

131

492

250

�صايف التغري يف املت�أخرات

-23

-217

-387

*-1,426

-1,922

-1,894

�صايف الإيرادات العامة

�إجمايل النفقات اجلارية و�صايف الإقرا�ض
رواتب و�أجور

العجز يف امليزان اجلاري قبل التمويل

العجز الإجمايل قبل التمويل

التمويل
1,894
1,922
1,426
 دعم املوازنة1,763
1,634
1,011
التطويرية
النفقات
 متويل250
492
100
 �إيرادات املقا�صة املجمدة املفرج عنها15
421
 متويل البنوك-134
-204
-106
�سعر ال�رصف
3.6
3.6
4.1
* يظهر �أن هناك عمليات تدوير وتقريب للأرقام يف اجلدول الذي قدمته دائرة املوازنة يف وزارة املالية ،وهو ما جعل �صايف
الإيرادات العامة ل�سنة  ،2007والإيرادات املحلية ل�سنة  ،2007ويف موازنة � 2008أقل مبليون دوالر من جمموع الأرقام
التف�صيلية التي حتتها .وهو ما ينطبق �أي�ضا ً على العجز الإجمايل قبل التمويل.
** ال ي�شتمل املبلغ يف �سنة � 2008أرباح �صندوق اال�ستثمار بقيمة  197مليون دوالر ،والتي ا�ستخدمها ال�صندوق لت�سديد
مديونية ال�سلطة جتاهه.
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�إيرادات ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ( 2008-2007باملليون دوالر)
1,122
1,200

2007
2008

896

1,000
562

800
600

401

400

-25

200

-116

0
-200

اﻹﻳﺮادات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

إﻳﺮادات اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ

إرﺟﺎﻋﺎت ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ

نفقات ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ( 2008-2007باملليون دوالر)
1,600
1,400

1,453

2007
2008

1,283

1,200

925

1,000

725

800

535

600

447

400
200

رواﺗﺐ وأﺟﻮر

اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ اﻷﺧﺮى

ﺻﺎﻓﻲ اﻹﻗﺮاض

على الرغم من احل�صار امل�شدد الذي
فر�ض على احلكومة الفل�سطينية املنتخبة
منذ بداية �سنة � ،2006إال �أن �إجمايل
امل�ساعدات التي و�صلت �إىل ال�سلطة الفل�سطينية من خمتلف املانحني خالل �سنة  2006قد بلغ نحو
 738.2مليون دوالر.

خام�س ًا :املنح وامل�ساعدات اخلارجية

وبلغ احلجم الكلي للم�ساعدات واملنح اخلارجية يف �سنة  2007ح�سبما تظهر �أرقام وزارة املالية
 1.416مليار دوالر.
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ومن اجلدير ذكره يف هذا املجال �أن جزءا ً من هذه امل�ساعدات جاء دون تن�سيق مع احلكومة،
و�إمنا عرب تدفقات غري منتظمة من حيث املحتوى� ،أو الإدارة� ،أو املواعيد الزمنية ،مما حال دون
القدرة على توجيهها �أو ح�رصها� ،أو ا�ستثمارها وفق خطة �أو ر�ؤية موحدة على الأقل ،مما �أدى �إىل
�إ�ضعاف النظام املايل لل�سلطة الفل�سطينية وجعلها �أقل قدرة على الت�أثري يف تطورات االقت�صاد.
كما يالحظ ب�أن م�ساعدات الدول وامل�ؤ�س�سات املانحة عادت �إىل التدفق ب�شكل مبا�رش �إىل ال�سلطة
الفل�سطينية بعد ت�شكيل حكومة ت�رصيف الأعمال يف رام اهلل ،بعد �أن كانت ت�أتي ب�أ�شكال �أخرى غري
مبا�رشة.
ويف هذا الإطار تعهدت  87دولة وهيئة دولية ،خالل “م�ؤمتر املانحني لقيام الدولة الفل�سطينية”،
الذي عقد يف باري�س بتاريخ  ،2007/12/17مب�ساعدات ت�صل �إىل حوايل  7.4مليار دوالر لل�سلطة
الفل�سطينية على مدى ثالث �سنوات .وكانت ال�سلطة قد قدمت للم�ؤمتر خطة تنمية ثالثية (خطة
التنمية والإ�صالح) ت�شمل ال�سنوات � 2008إىل  .2010وتت�سم اخلطة بطابع �إنقاذي ،وت�شمل �إعادة
�إعمار البنية التحتية ،وتوفري رواتب موظفي ال�سلطة .وحددت اخلطة ثالثة �أ�س�س للتنمية احلقيقية
يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،هي:
 .1فر�ض القانون والنظام يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،وتنفيذ �إ�صالحات رئي�سية متكن
ال�سلطة من �إيجاد اقت�صاد م�ستدام ،وبناء م�ؤ�س�سات فاعلة ت�شكل نواة الدولة امل�ستقلة.
 .2قيام “�إ�رسائيل” ب�إزالة العقبات التي تعرقل �سري عمل احلكومة واالقت�صاد ،وبالتايل قيام
دولة فل�سطينية قابلة للحياة.
 .3مطالبة املجتمع الدويل مبوا�صلة دعمه ل�صمود ال�شعب الفل�سطيني ،وتوفري دعم من�سق
ومرن لل�سلطة الفل�سطينية.
و َت ِع ُد اخلطة املانحني بتحقيق تغيري وتطوير حقيقيني يف �أربعة جماالت ،هي :احلكم الر�شيد،
واملجال االجتماعي ،والقطاع اخلا�ص ،والبنى التحتية؛ حيث ي�ستند تنفيذها �إىل تطبيق الأ�س�س
الثالثة �أعاله.
وال تظهر حتى كتابة هذا التقرير �أرقام حمددة حول امل�ساعدات واملنح التي تلقتها ال�سلطة
الفل�سطينية خالل �سنة 2008؛ غري �أن رئي�س وزراء حكومة ال�سلطة يف رام اهلل �سالم فيا�ض �أ�شار يف
�أواخر �شهر ت�رشين الأول� /أكتوبر � 2008أن جمموع ما تلقته ال�سلطة منذ انعقاد م�ؤمتر باري�س يف
 2007/12/17بلغ  1.6مليار دوالر .9ويظهر �أن معظم امل�ساعدات تذهب ل�سد العجز يف املوازنة (نحو
 )%95بينما يذهب الباقي لدعم امل�شاريع ،وهو بخالف ما كان يحدث قبل �سنة ( 2000قبل انتفا�ضة
الأق�صى) ،عندما كانت معظم امل�ساعدات واملنح ت�رصف لدعم امل�شاريع.10
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وكان االحتاد الأوروبي قد التزم بتقدمي  440مليون يورو ( 631مليون دوالر) ،خالل �سنة
 ،2008كما التزمت الواليات املتحدة بتقدمي  550مليون دوالر ،و�أ�سرتاليا التزمت بـ  45مليون
دوالر للفرتة نف�سها .كما التزمت فرن�سا و�أملانيا وبريطانيا و�إ�سبانيا وكندا وال�سويد بتقدمي مبالغ
على مدى ثالث �سنوات ( )2010-2008يبلغ جمموعها  2.036مليار دوالر.11
ويظهر �أنه كان لدى ال�سلطة يف رام اهلل �شكوى من عدم �إيفاء الدول العربية بااللتزامات ،التي
قطعتها على نف�سها يف قمة بريوت ،بتقدمي دعم مايل �سنوي مقداره  660مليون دوالر .ووفقا ً
لتقرير ن�رشته الوا�شنطن بو�ست ،و�أعادت ن�رش مقاطع منه جريدتي الأهرام والقد�س يف �أواخر
متوز /يوليو  ،2008ف�إن معظم الدول العربية مل ت�سدد كامل التزاماتها ،و�إن املبالغ التي ت�سلمتها
ال�سلطة حتى حينه كانت �أقل مما تعهدت به بـ  1.27مليار دوالر .و�أ�شار التقرير �إىل �أربع دول �أوفت
بالتزاماتها �أو يف طريقها لذلك ،وهي ال�سعودية والإمارات واجلزائر وقطر.
وكانت ال�سعودية والكويت قد تعهدتا بدفع مبلغ  92.4مليون دوالر �سنويا ً لكل منهما،
حيث قدمت ال�سعودية ما جمموعه  561مليون دوالر من �أ�صل  647مليونا ً عن ال�سنوات ال�سبع
( ،)2008-2002بينما قدمت الكويت  199مليوناً� .أما اجلزائر فقدمت  274مليونا ً من �أ�صل جممل
التزاماتها البالغة  374مليونا ً ( ،)%73.2وقدمت الإمارات  259مليونا ً من جممل التزاماتها
البالغة  301مليونا ً ( 43مليون دوالر �سنوياً) بن�سبة .%86
ومن اجلدير بالذكر �أن قطر قد دفعت جميع التزاماتها عن ال�سنوات ال�سبع البالغة  180.3مليون
دوالر ( 25.8مليون دوالر �سنوياً) ،وزادت عليه مبلغ  52.4مليون دوالر �أخرى ( %129من جممل
التزاماتها) .وبلغ جمموع ما قدمته ليبيا طوال ال�سنوات ال�سبع  67مليون دوالر ،علما ً �أنها تعهدت
بتقدمي م�ساعدة �سنوية قدرها  79مليون دوالر� ،أي �أن جمموع التزاماتها بلغ  469مليونا ً دفعت
منه ما ن�سبته  .%14.3وقدمت �سلطنة ُع َمان ما جمموعه  19مليون دوالر من �أ�صل جممل تعهداتها
البالغة  91مليونا ً �أي ما ن�سبته  ،%20.9وكانت ُع َمان قد التزمت بدفع  13مليون دوالر �سنويا ً.12
وقد �أ�شارت الإمارات يف وقت الحق �أنها �أوفت بكامل التزاماتها حيث �سلمت مبلغ  42مليون
دوالر يف �أوائل �شهر �آب� /أغ�سط�س  .132008وقامت ال�سعودية بت�سليم مبلغ  100مليون دوالر
لل�سلطة يف رام اهلل يف �أواخر �آب� /أغ�سط�س  2008ليبلغ جمموع �إ�سهامها  661مليونا ً ،14وهو ما
يزيد عما تعهدت به بنحو  14مليون دوالر� .أما الكويت فقدمت يف �شهر �آب� /أغ�سط�س  2008مبلغ
 80مليون دوالر عن طريق البنك الدويل لرتتفع ن�سبة �إ�سهامها �إىل  %43.1من جممل التزاماتها
عن الفرتة .152008-2002
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ويظهر �أن التفاعل الر�سمي العربي قد تزايد �إثر العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة
( ،)2009/1/18-2008/12/27حيث تعهدت البلدان العربية بدفع نحو ملياري دوالر ،منها مليار
دوالر تعهدت بها ال�سعودية ،وتعهدت الكويت بـ  500مليون دوالر ،وتعهدت قطر بـ  250مليون
دوالر ،كما تعهدت اجلزائر بـ  200مليون دوالر.
على الرغم من �أن احل�صار لي�س جديداً ،فهو �سمة من
�سمات االحتالل الإ�رسائيلي وجزء حيوي من �سيا�سته� ،إال
�أن الأ�رضار واخل�سائر التي حلقت باالقت�صاد الفل�سطيني،
خ�صو�صا ً يف قطاع غزة خالل �سنة  2008نتيجة ت�صاعد
هذا احل�صار وق�سوة �أ�ساليبه كانت كبرية .ومما زاد الو�ضع �سوءا ً العدوان الإ�رسائيلي ال�رش�س يف
�أواخر �سنة  2008على قطاع غزة.

�ساد�س ًا :احل�صار والإغالق
الإ�ســرائــيـلــي

 .1اخل�سائر االقت�صادية جراء احل�صار الإ�رسائيلي على قطاع غزة:
بعد �سيطرة حركة حما�س على قطاع غزة يف � ،2007/6/15شددت “�إ�رسائيل” ح�صارها البحري
والربي واجلوي على القطاع ،و�أعلنت غزة “كيانا ً معاديا ً” ،و�أمر وزير الدفاع الإ�رسائيلي �إيهود
باراك يف  2008/1/18بـ “�إقفال كل املعابر” مع قطاع غزة ،16كما قطعت “�إ�رسائيل” الوقود ب�شكل
كامل عن القطاع يف 2008/1/20؛ وهكذا �أ�صبح قطاع غزة حما�رصا ً كليا ً (انظر جدول .)8/5
وقد ترك القرار الإ�رسائيلي بوقف تزويد القطاع بالوقود �أثرا ً بالغا ً على خمتلف �أوجه احلياة
االقت�صادية ،واالجتماعية ،والإن�سانية ،وال�صحية ،والتعليمية ،وانهارت جميع القطاعات
االقت�صادية ب�شكل تام ،وتكبد االقت�صاد الفل�سطيني خ�سائر فادحة.
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جدول  :8/5عدد �أيام الإغالق الكلي واجلزئي و�أيام العمل ملعابر قطاع غزة حتى نهاية �سنة 2008

17

املعرب

رفح

عدد �أيام الإغالق عدد �أيام الإغالق
اجلزئي
الكلي
159

31

102

-

308
163
112

املنطار
(كارين)

بيت حانون
(�إيريز)

149
365

-

� 186أمام الب�ضائع
�صوفا

� 365أمام الع ّمال
300
42
45

314
كرم �أبو �سامل
(كريم �شالوم)

186
56

ناحل عوز

-

34
-

2007

 179للب�ضائع
 365للع ّمال
65

56

-

-

51

-

-

92

-

2006/11/24-2005/11/25
2008
2006/11/25-2005/11/24
2007

2008/4/1-2007/12/26

2008/10/31-2008/6/26

2006/11/25-2005/11/24

179
56

2008/12/19-2008/6/19

303
273

105

2008/4/1-2008/1/10

2007

42

-

2006/11/24-2005/11/25

2008/12/19-2008/6/19

-

83

2008/12/19-2008/6/19

188

-

-

2008/1/9-2007/1/1

2007

-

-

127

78

111

-

-

62

-

142

-

366

-

2008/4/19-2008/1/9

57

20

121

254

175

2006/12/31-2005/11/26

-

56

114

عدد �أيام العمل

الفرتة

-

2008/4/1-2007/12/26

2006/11/25-2005/11/24
2007

2008/12/19-2008/6/19

وميكن تلخي�ص �آثار الإغالق الكامل لقطاع غزة كما يلي:
• القطاع اخلا�ص :ذكر تقرير �صادر عن مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية يف
الأرا�ضي الفل�سطينية (�أوت�شا) �أن القطاع اخلا�ص يف قطاع غزة ،الذي يوفر  %53من كافة
فر�ص العمل ،كان املت�رضر الأكرب من الإغالق ونق�ص املواد اخلام ونق�ص فر�ص الأعمال
التجارية .فقد ّ
مت ب�شكل م�ؤقت ت�رسيح �أكرث من � 75ألف عامل من جمموع � 110آالف عامل يف
القطاع اخلا�ص ،ب�سبب �إغالق املعابر ،و�أغلقت �أغلبية الأعمال التجارية اخلا�صة.18
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و�أ�شار تقرير �صادر عن اللجنة ال�شعبية ملواجهة احل�صار يف غزة يف � ،2008/3/9إىل �أن القدرة
الإنتاجية للقطاع اخلا�ص يف قطاع غزة انخف�ضت منذ فر�ض الإغالق ال�شامل على قطاع
غزة يف منت�صف حزيران /يونيو  ،2007لت�صل �إىل معدل  %11من قدرتها الكاملة .وت�شري
الإح�صاءات الأولية �إىل �أن �أكرث من  %43من م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص قامت بوقف �أن�شطتها
التجارية بالكامل ،يف حني �أن �أكرث من  %55من تلك امل�ؤ�س�سات خ ّف�ضت �أن�شطتها التجارية
بن�سبة تتجاوز .19%75
• القطاع ال�صناعي :ق ّدر االحتاد العام لل�صناعات الفل�سطينية اخل�سائر ال�شهرية للقطاعات
ال�صناعية يف قطاع غزة منذ منت�صف حزيران /يونيو  2007بنحو  15مليون دوالر� ،أي ما
جمموعه  277.5مليون دوالر تقريبا ً حتى نهاية �سنة  .2008فيما �أ�شارت بيانات �صادرة
من القطاعات االقت�صادية �إىل بلوغ اخل�سائر �أكرث من  200مليون دوالر ،وذلك وفق تقرير
اللجنة ال�شعبية ملواجهة احل�صار يف  .202008/3/9و�أ�شار تقرير �آخر للجنة ال�شعبية ملواجهة
احل�صار يف غزة يف � ،2008/11/25إىل �إغالق ما ن�سبتة  %97من �أ�صل  3,900م�صنع وور�شة
عمل ،وتوقف الباقي ب�سبب انقطاع الكهرباء ونق�ص الغاز والوقود ،مما �أ�ضاف � 35ألف عامل
�إىل قائمة البطالة.21
• القطاع الزراعي :ذكر تقرير مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية ال�صادر يف
 2008/12/17حول ت�أثري احل�صار على غزة؛ �أن ما يقارب � 40ألف فر�صة عمل م�ؤقتة ودائمة
قد فقدت يف قطاعات ال�صيد والزراعة .وذهب التقرير �إىل �أن نق�ص قطع الغيار ،والقيود
املفرو�ضة من قبل اجلي�ش الإ�رسائيلي على حرية ال�صيد ،وتدهور احلياة البحرية نتيجة �إلقاء
مياه ال�رصف ال�صحي �إىل البحر ،تع ّد من العوامل الرئي�سية التي ت�ؤثر يف قطاع ال�صيد .و�أو�ضح
التقرير ب�أن احلظر املفرو�ض على ال�صادرات ونق�ص املدخالت الأ�سا�سية �أدى �إىل �شلل �أجزاء
كبرية يف قطاع الزراعة .وت�شري تقارير منظمة الأغذية والزراعة للأمم املتحدة Food and
)� Agriculture Organization of the United Nations (FAOأن  %70من الأرا�ضي
الزراعية يف غزة ال يت ّم ر ّيها حالياً ،وقد �أدى ذلك �إىل عملية ت�صحر تدريجي� .إ�ضافة �إىل ذلك،
ف�إن تكرار االجتياحات الإ�رسائيلية يف غزة �أدى �إىل تدمري الأرا�ضي واملحا�صيل واملعدات،
و�إىل منع الفل�سطينيني من الو�صول �إىل املناطق الزراعية الوا�سعة القريبة من املنطقة العازلة.
وقد عانى املزارعون و�أ�صحاب مزارع الدواجن من نق�ص العلف وغاز الطهي .وقد �أدت هذه
املعاناة �إىل نفوق الكثري من الطيور .22وح�سب بيانات وزارة الزراعة ف�إن معدل اخل�سائر
اليومية نتيجة عدم قدرة املزارعني على ت�صدير منتجاتهم يبلغ � 150ألف دوالر يوميا ً ،23وهو
ما يعني �أن معدل اخل�سائر ال�سنوية الناجتة عن عدم القدرة على الت�صدير ب�سبب احل�صار
بلغت حوايل  55مليون دوالر.
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• القطاع التجاري :ت�شري معطيات اللجنة ال�شعبية ملواجهة احل�صار يف غزة �إىل �أن املعابر
التجارية ،ومنذ احل�صار امل�شدد الذي فر�ض منذ  ،2007/6/15مغلقة ب�شكل عام .وما يدخل
منها من احتياجات املواطنني ترتاوح ن�سبته ما بني  %15-10فقط من احتياجات قطاع غزة،
والتي تقدر بـ � 600شاحنة يومياً .ومنذ � 2008/11/4أغلقت “�إ�رسائيل” املعابر ب�شكل تام دون
ال�سماح لأي كميات تذكر من الدخول ،حتى كمية الـ  %15التي كان م�سموحا ً بها .24ونتيجة
القيود املفرو�ضة من قبل �سلطات االحتالل على التحويالت املالية بال�شيكل �إىل قطاع غزة؛
فقد ا�ضطرت وكالة الأونروا يف � 2008/11/19إىل �أن تعلق برنامج م�ساعداتها املالية لـ“حاالت
الفقر ال�شديد” من الجئي القطاع.25
• قطاع الإن�شاءات واملقاوالت :منذ �إعالن االحتالل وقف التعامل بالكود اجلمركي لقطاع غزة
ومنع �إدخال املواد اخلام ،ومن بينها مواد البناء مثل الإ�سمنت واحلديد ال�صلب ،عانى قطاع
البناء يف قطاع غزة من ال�شلل ،و�أُغلقت كافة م�صانع البناء ( 13م�صنع بالط ،و 30م�صنع
�إ�سمنت ،و 145م�صنع رخام ،و 250م�صنع طوب)؛ مما ت�سبب بفقدان  3,500وظيفة .وتقدر
قيمة توقف امل�شاريع الإن�شائية ب�أكرث من  350مليون دوالر .كما قام برنامج الأمم املتحدة
الإمنائي بوقف كافة عقود الإن�شاء للبنى التحتية ،مثل ت�أهيل ال�شوارع واملياه وال�رصف
ال�صحي ،وبقيمة تقديرية تبلغ  60مليون دوالر .فيما �أوقفت وكالة الغوث الدولية برامج
�إيجاد فر�ص عمل بلغت قيمتها  93مليون دوالر ،وي�ستفيد منها ب�شكل مبا�رش �أكرث من � 16ألف
�شخ�ص .26وبح�سب تقرير اللجنة ال�شعبية ملواجهة احل�صار ،املن�شور يف  ،2008/11/25فقد
ّ
مت �إغالق ما ن�سبته  %97من �رشكات املقاوالت يف قطاع غزة نتيجة احل�صار الإ�رسائيلي.27
• البطالة� :أ�شار تقرير مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية حول ت�أثري احل�صار
على قطاع غزة �إىل �أن البطالة ارتفعت من  %32.3يف الربع الثاين من �سنة � 2007إىل رقم

قيا�سي قدره  %49.1يف الفرتة نف�سها من �سنة  .2008وذكر التقرير �أن البطالة الق�رسية ملا
يزيد عن � 100ألف �شخ�ص من القادرين على العمل ،تعترب �إحدى العوامل الرئي�سية للأزمة
التي ي�شهدها القطاع .28بينما ي�شري تقرير اللجنة ال�شعبية ملواجهة احل�صار يف 2008/11/25
�إىل وجود � 140ألف �شخ�ص عاطل عن العمل يف القطاع جراء �إغالق املعابر واحل�صار امل�ستمر
منذ عامني.29

• الفقر :ذكر تقرير �أعدته اللجنة ال�شعبية ملواجهة احل�صار يف غزة يف � 2008/11/25أن %80

من �سكان غزة يعي�شون حتت خط الفقر.30
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 .2اخل�سائر االقت�صادية جراء العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة
(:)2009/1/18-2008/12/27

ك�شف اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني �أن قطاع غزة قد تكبد خ�سائر اقت�صادية مبا�رشة
بقيمة  1.9مليار دوالر نتيجة العدوان الإ�رسائيلي .وبلغت اخل�سائر املبا�رشة يف البنية التحتية
حوايل  1.2مليار دوالر .و�أظهر تقرير اجلهاز املركزي تدمري العدوان  4,100م�سكن ب�شكل كامل،
بالإ�ضافة �إىل � 17ألف م�سكن �آخر ُد ِّمر ب�شكل جزئي ،وكذلك ُد ِّمرت مقرات للحكومة والأجهزة
الأمنية .31ولفت تقرير مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية �إىل �أن  18,035نازحا ً
فل�سطينيا ً كانوا ما يزالون يف مالجئ وكالة الأونروا يف خمتلف �أنحاء القطاع مع نهاية العدوان.32

وقدر برنامج الأمم املتحدة الإمنائي املنازل التي ت�رضرت يف قطاع غزة �أو دمرت متاما ً بنحو
� 14ألف منزل ،يف حني ذكر �أن �أكرث من  %60من بني  400مدر�سة ّ
مت تقييم �أو�ضاعها يف غزة،
تعر�ضت لأ�رضار جزئية �أو بالغة .33

ووفق اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،تقدر خ�سائر الأن�شطة االقت�صادية يف القطاع
بـ  3.9مليون دوالر يوميا ً (انظر جدول  ،)8/7وبـ  86.7مليون دوالر خالل فرتة العدوان.
وحتى ا�سرتداد الن�شاط االقت�صادي الفل�سطيني يف قطاع غزة ،والذي تقدر مدته بعام كامل،
وبتناق�ص ثابت لقيمة اخل�سائر اليومية؛ ف�إن اخل�سائر لتلك الفرتة ( )2010/1/17-2009/1/18
تقدر بحوايل  717.3مليون دوالر ،ويف املجمل تكون �أن�شطة االقت�صاد الفل�سطيني قد خ�رست
حوايل  804ماليني دوالر جراء العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة وتبعاته امل�ستقبلية .34
و�أفاد رئي�س اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،ل�ؤي �شبانة� ،أن قطاع غزة منطقة منكوبة
من النواحي الإن�سانية ،واالقت�صادية ،وال�صحية ،واالجتماعية ،جراء العدوان الإ�رسائيلي الذي
�شمل كل مناحي احلياة.35
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جدول  :8/6اخل�سائر املبا�رشة يف البنية التحتية نتيجة العدوان على قطاع غزة ،اجلهاز املركزي
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للإح�صاء الفل�سطيني – رام اهلل
العدد

املن�ش�أة

4,100

م�ساكن مدمرة ب�شكل كلي

()1

مباين وم�ساكن مت�رضرة جزئيا ً

عدد امل�ساجد املدمرة ب�شكل كلي وجزئي

عدد املباين التعليمية (مدار�س ،وجامعات) املدمرة

9.7

60

12.2

1

()2

25

16

()2

43.5

2

ج�سور

()2

مقرات بلديات وهيئات حملية

�أثاث ومركبات و�آالت و�أجهزة ونرثيات ملبانٍ مدمرة

()1

()4

الأرا�ضي الزراعية وم�ستلزماتها من ا�ستهالك و�سيط وبنية حتتية
�سيارات �إ�سعاف ودفاع مدين

2.3

4

()1

خطوط مياه وجماري (خط)

3

5

()3

حمطات بنزين

12

29

()1

()2

مباين وزارات

82

92

()1

جممع الوزارات

200

17,000

()1

مقرات �أمنية

التكلفة
باملليون دوالر

()2

()1

-

1

10

2.4

170

-

1.5

20
10

حمطات توليد كهرباء

()1

10

50

طرق (بالكيلو مرت)
م�صانع وحمالت �رصافة وور�ش حدادة ومن�ش�آت جتارية �أخرى
(من�ش�أة)
�أ�سوار منازل وم�صانع وور�ش عمل

()1

2

1,500

19

-

5

-

خ�سائر مبا�رشة �أخرى مل تذكر �أعاله

()1

جمموع اخل�سائر املبا�رشة
تكاليف �إزالة الردم و�أجور عمال

2

-

()1

املجموع الإجمايل خل�سائر البنية التحتية واملباين

22

624.6
1,224.6

( )1تقديرات اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني.
( )2تقديرات اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني باالعتماد على تقديرات �أولية من احتاد املقاولني.
( )3تقديرات وزارة احلكم املحلي.
( )4تقديرات �سلطة املياه.
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جدول  :8/7اخل�سائر اليومية يف الأن�شطة االقت�صادية يف قطاع غزة ،اجلهاز املركزي
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للإح�صاء الفل�سطيني – رام اهلل (بالألف دوالر)
اخل�سائر اليومية

الن�شاط االقت�صادي

311

الزراعة و�صيد الأ�سماك

438

التعدين ،ال�صناعة التحويلية واملياه والكهرباء

335.3

الإن�شاءات

306.5

جتارة اجلملة والتجزئة

72.5

النقل والتخزين واالت�صاالت

179

الو�ساطة املالية

1,175.8

اخلدمات

853.5

الإدارة العامة والدفاع

269.4

ال�رشكات اململوكة للقطاع العام

3,941

املجموع

اخل�سائر اليومية يف الأن�شطة االقت�صادية يف قطاع غزة ،اجلهاز املركزي
للإح�صاء الفل�سطيني – رام اهلل (بالألف دوالر)
1,200

1,175.8

1,000

853.5

800

311

335.3

306.5

269.4

400

438

600

179

72.5

200

0

اﻟﺰراﻋﺔ وﺻﻴﺪ
اﻷﺳﻤﺎك

اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ،اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ واﻟﻤﻴﺎﻩ
واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

اﻹﻧﺸﺎءات

ﺗﺠﺎرة اﻟﺠﻤﻠﺔ
واﻟﺘﺠﺰﺋﺔ

اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ
واﻻﺗﺼﺎﻻت

اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺨﺪﻣﺎت

اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻟﺪﻓﺎع

اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ
ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم

من جهة �أخرى ،ووفق الإح�صائيات الأولية للّجان املخت�صة ،املكلفة من قبل وزارة التخطيط يف
قطاع غزة ،فقد بلغ �إجمايل تقديرات خ�سائر االقت�صاد الفل�سطيني جراء العدوان الإ�رسائيلي على
القطاع  2.734مليار دوالر ،موزعة ح�سب اجلدول التايل:
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جدول � :8/8إجمايل خ�سائر االقت�صاد الفل�سطيني ،وزارة التخطيط – غزة (باملليون دوالر)

38

حجم اخل�سائر

ت�صنيف اخل�سائر
خ�سائر مبا�رشة
خ�سائر غري مبا�رشة
خ�سائر الفر�صة ال�ضائعة
متويل الربامج الإغاثية العاجلة
�إجمايل اخل�سائر

1,704
214
287
529
2,734

�إجمايل خ�سائر االقت�صاد الفل�سطيني ،وزارة التخطيط – غزة (باملليون دوالر)
1,704

2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000

529

800
600

287

214

400
200
0

ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة

ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة

ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ

ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹﻏﺎﺛﻴﺔ
اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ

ويف تف�صيل للخ�سائر املبا�رشة ،فقد كان قطاع الإن�شاءات هو املت�رضر الرئي�سي حيث بلغت ن�سبة
اخل�سائر فيه  ،%51.4يليه القطاع ال�صناعي بن�سبة  ،%14.1ث ّم القطاع الزراعي بن�سبة  %12.8من
�إجمايل اخل�سائر املبا�رشة (انظر جدول .)8/9
جدول  :8/9توزيع اخل�سائر املبا�رشة ح�سب القطاعات ،وزارة التخطيط – غزة
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القطاع
ال�صناعة
التجارة
الزراعة
ال�سياحة
الطاقة
املياه
الإن�شاءات (املباين العامة وامل�ساكن)
الطرق واملوانئ
الإعالم
االت�صاالت
البيئة
املجموع الكلي

حجم اخل�سائر (باملليون دوالر)
240
50
218.2
6.7
23.4
6.5
876.1
173
5.4
3.9
100.5
1,703.7
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الن�سبة املئوية %
14.1
2.9
12.8
0.4
1.4
0.4
51.4
10.2
0.3
0.2
5.9
100

امل�ؤ�شرات االقت�صادية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة
ن�سبة اخل�سائر املبا�رشة ح�سب القطاعات ،وزارة التخطيط – غزة
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ%14.1 :

اﻹﻧﺸﺎءات%51.4 :

اﻟﺰراﻋﺔ%12.8 :
اﻟﻄﺮق واﻟﻤﻮاﻧﺊ%10.2 :

اﻟﺒﻴﺌﺔ%5.9 :

اﻻﺗﺼﺎﻻت%0.2 :

اﻟﺘﺠﺎرة%2.9 :
اﻟﻄﺎﻗﺔ%1.4 :
اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ%0.4 :

اﻹﻋﻼم%0.3 :
اﻟﻤﻴﺎﻩ%0.4 :

 .3الأنفاق :بديل ا�ستثنائي و�أداة �صمود:
مع بداية احل�صار الإ�رسائيلي على قطاع غزة �سنة  ،2006بد�أت تنمو وتتو�سع ظاهرة الأنفاق
برفح ،و�أ�صبحت طريقا ً لتهريب املواد وال�سلع ب�أنواعها املختلفة .ومع ا�شتداد احل�صار العدواين
الإ�رسائيلي على القطاع تزايد عدد الأنفاق من  20نفقا ً يف منت�صف � 2007إىل �أن و�صل ح�سب
التقديرات حتى ت�رشين الثاين /نوفمرب � 2008إىل ما يقارب  500نفق متعددة الأ�شكال والأغرا�ض،
يرتاوح طولها ما بني  1,000-200مرت ،ويرتاوح عر�ضها من ن�صف مرت �إىل مرتين ،بينما ي�صل
ارتفاعها �إىل مرت ون�صف؛ وهي حتفر على عمق يرتاوح بني  15-8مرتا ً حتت �سطح الأر�ض ،ويتطلب
احلفر �أ�سابيع �أو �شهوراً� .أما بالن�سبة لتكلفة حفر النفق فترتاوح ما بني � 100-20ألف دوالر ح�سب
طول النفق (كلفة املرت الواحد حوايل  100دوالر).40
وت�ستخدم الأنفاق لإدخال الب�ضائع واملواد من جانب واحد فقط وال يجري ت�صدير �أي مادة �أو
�سلعة من غزة �إىل م�رص واخلارج ،مبعنى �أن اقت�صاد غزة ا�ستهالكي  .%100ويقدر البع�ض ب�أن
اال�سترياد ال�شهري عرب الأنفاق يرتاوح ما بني  40-35مليون دوالر .وتقدر الأرباح التي يجنيها
التجار و�أ�صحاب الأنفاق والعاملني بها �سنويا ً بنحو  300-200مليون دوالر .ومع بداية �شهر
�أيلول� /سبتمرب  ،2008عملت بلدية رفح بجباية ر�سوم من �أ�صحاب الأنفاق حتت م�سمى “ن�شاط
جتاري عرب احلدود” ،ويدفع كل �صاحب نفق مبلغ ع�رشة �آالف �شيكل (�أي ما يعادل  2,700دوالر)،
ومن مل يدفع مينع من ا�ستكمال حفر نفقه� ،أو يغلق نفقه �إن كان يعمل .وعلى الرغم من �أن معظم
ال�سلع تباع ب�أ�سعار مرتفعة� ،إال �أن بع�ض ال�سلع اال�سرتاتيجية تباع بنحو ن�صف �سعرها مقارنة مبا
ي�أتي من “�إ�رسائيل” ،وحتديدا ً املحروقات (ال�سوالر ،والبنزين ،والكاز).
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ومن اجلدير بالذكر �أن ن�سبة كبرية من �أ�صحاب هذه الأنفاق هم من �صغار ال�سن ( 40-25عاماً)،
ويبلغ عدد عمال الأنفاق �أكرث من � 12ألف عامل ،وي�ستثنى من ذلك من يعملون بالتجارة والنقل
والتوزيع .وقد تويف  49فل�سطينيا ً داخل الأنفاق ،منذ بداية  2008وحتى �أوائل كانون الأول/
دي�سمرب  ،2008النعدام و�سائل الأمان ،وعدم توفر معدات احلفر الالزمة و�أدوات رفع الأنقا�ض،
ف�ضالً عن ال�ضغوط الأمنية الإ�رسائيلية وامل�رصية.41
و�أدت عمليات نقل الب�ضائع وال�سلع من الأنفاق �إىل زيادة واردات القطاع من م�رص (مبا يف ذلك
جتارة ال�شنطة) من  30مليون دوالر �سنويا ً خالل ال�سنوات � 2006-1994إىل حوايل  650مليون
دوالر �سنويا ً .42وهو ما يعني �أن الأنفاق متكنت ولو جزئيا ً من تخفيف احل�صار �أو ك�رسه ،كما
�أ�سهمت يف تقليل اعتماد قطاع غزة على االقت�صاد الإ�رسائيلي ،وزيادة تفاعله مع حميطه العربي،
وقدمت تعبريا ً عن �إرادة ال�صمود ورف�ض الر�ضوخ للإرادة الإ�رسائيلية ،و�أظهرت قدرة على
التكيف مع الظروف اال�ستثنائية ال�صعبة .وقد متثلت �إرادة ال�صمود والتحدي يف القدرة املتميزة
على نقل ال�سالح عرب الأنفاق ب�شكل م ّكن قوى املقاومة من الأداء البطويل يف مواجهة االجتياحات
الإ�رسائيلية ،وخ�صو�صا ً العدوان الوا�سع على القطاع يف .2009/1/18-2008/12/27
وعلى الرغم من �أن الأنفاق و ّفرت رئة تنف�س اقت�صادي للقطاع ،وفر�ص عمل لآالف الغزيني،
�إال �أنها ظلّت �أداة خلدمة احلاجات اال�ستهالكية ولي�س الت�صديرية ،وظلّت عمالً يت�سم بدرجة عالية
من املخاطرة والتقلّب .ومع ذلك ،يبقى الدور الوطني للأنفاق يف مواجهة احل�صار هو املعيار الأهم
والأول يف تقييمها.
�أ�شارت التقديرات �إىل �أن معدل الفقر بني الأ�رس
الفل�سطينية خالل �سنة  2007وفقا ً لأمناط
اال�ستهالك احلقيقية قد بلغ  %23.6( %34.5يف
ال�ضفة الغربية و %55.7يف قطاع غزة) .يف حني
�أن  %57.3من الأ�رس الفل�سطينية يقل دخلها ال�شهري عن خط الفقر الوطني ( %47.2يف ال�ضفة
و %76.9يف القطاع) .وهذا مرده ب�شكل �أ�سا�سي �إىل االحتالل الإ�رسائيلي وما نتج عنه من �سيا�سات
و�إجراءات وممار�سات �أدت �إىل ت�شوه االقت�صاد الفل�سطيني ،ونهب موارده الطبيعية ،وتعميق
تبعيته لالقت�صاد الإ�رسائيلي.

�سابع ًا :الـعـمـل والبـطـالــة
وم�ستوى املعي�شة

وخالل �سنة  ،2008بلغت ن�سبة القوى العاملة امل�شاركة يف ال�ضفة والقطاع  %43( %41.3يف
ال�ضفة و %38.1يف القطاع)� .أما فيما يتعلق بالبطالة فقد بلغت ن�سبة البطالة يف ال�ضفة والقطاع
 %19( %26يف ال�ضفة و %40.6يف القطاع) .ويع ّد قطاع اخلدمات الأكرث ت�شغيالً لالجئني يف ال�ضفة
الغربية بن�سبة  ،%30.6يليه قطاع التجارة بن�سبة  ،%20.8بينما ُي�ش ِّغل قطاع اخلدمات �أكرث من
328

امل�ؤ�شرات االقت�صادية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة
ن�صف العاملني يف قطاع غزة بن�سبة  ،%52يليه قطاع ال�صيد والزراعة واحلراجة و�صيد الأ�سماك
بن�سبة  .%28.4كما بلغ الأجر اليومي للفل�سطينيني امل�ستخدمني ب�أجر يف ال�ضفة والقطاع � 91شيكالً،
�أي  25دوالرا ً تقريباً؛ حيث بلغ املعدل يف ال�ضفة الغربية � 98.6شيكالً� ،أي  27دوالرا ً تقريباً� ،أما يف
قطاع غزة فقد بلغ املعدل � 60.9شيكالً� ،أي  17دوالرا ً تقريباً .يف حني بلغ معدل الإعالة االقت�صادية
(عدد ال�سكان مبن فيهم العاملني مق�سوما ً على عدد العاملني) يف ال�ضفة والقطاع  5.9يف �سنة 2008
بواقع  4.9يف ال�ضفة و 8.5يف القطاع.43
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن ع�رشات الآالف من العمال الفل�سطينيني يعملون داخل اخلط الأخ�رض
ب�شكل غري قانوين ودون احل�صول على ت�صاريح عمل ،وت�شري بع�ض الأرقام �إىل وجود �أكرث من
� 50ألف عامل فل�سطيني يعملون يف الداخل ،يف معظم الأحوال يتم ا�ستغالل و�ضعهم غري القانوين
البتزازهم والتهرب من دفع حقوقهم و�أجورهم� ،إ�ضافة �إىل �أن اجلزء الأكرب منهم يعي�ش يف ظروف
�صعبة وغري �إن�سانية ،حيث يعي�شون يف مبانٍ مهجورة تفتقد �إىل اخلدمات الأ�سا�سية.
�شهد القطاع امل�رصيف خالل ال�سنوات 2008-2003

ثامن ًا :القطاع امل�صريف

منوا ً كبريا ً فيما يتعلق ب�إجمايل حجم الودائع وجمموع
الأ�صول� ،إذ بلغت الودائع  5.7مليار دوالر ،بينما بلغ
حجم الأ�صول  7.15مليار دوالر حتى � .2008/8/31إال �أن جمموع الت�سهيالت االئتمانية انخف�ض
ليبلغ  1.55مليار دوالر �أي ما ن�سبته  %27فقط من حجم الودائع ،وهذه ن�سبة منخف�ضة �إذا ما
قورنت بدول املنطقة؛ حيث تبلغ ن�سبة جمموع الت�سهيالت االئتمانية �إىل �إجمايل الودائع ،%68
ويف الدول املتقدمة تبلغ  .%76كذلك بلغ عدد فروع البنوك املنت�رشة يف فل�سطني  184فرعا ً بزيادة
 %38.5عن عددها يف �سنة .442003
منو القطاع امل�رصيف يف فل�سطني ( 2008/8/31-2003بالألف دوالر)
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عدد فروع البنوك املنت�رشة يف فل�سطني 2008/8/31-2003
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�أعلن اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني عن
جدول غالء املعي�شة يف ال�ضفة الغربية وقطاع
غزة ل�سنة  ،2008حيث �سجل متو�سط �أ�سعار
امل�ستهلك ارتفاعا ً مقداره  %9.89خالل �سنة  2008مقارنة مبتو�سط �أ�سعار �سنة � ،2007إذ ارتفع
متو�سط الرقم القيا�سي العام لأ�سعار امل�ستهلك (�سنة الأ�سا�س  )100=2004يف �سنة � 2008إىل
 121.01مقارنة بـ � 110.12سنة .2007

تا�سع ًا :الأ�سعار وغالء املعي�شة

و�أو�ضح اجلهاز �أن ال�سبب الرئي�سي لهذا االرتفاع يعود الرتفاع �أ�سعار املواد الغذائية
وامل�رشوبات املرطبة بن�سبة  ،%17.26و�أ�سعار خدمات املطاعم والفنادق واملقاهي بن�سبة ،%12.94
و�أ�سعار النقل واملوا�صالت بن�سبة  ،%8.01و�أ�سعار امل�سكن وم�ستلزماته بن�سبة  ،%7.64و�أ�سعار
امل�رشوبات الكحولية والتبغ بن�سبة  ،%7.44و�أ�سعار اخلدمات الطبية بن�سبة  ،%7.25و�أ�سعار
املفرو�شات والأثاث وال�سلع املنزلية بن�سبة  .%6.49يف حني تراوحت �أ�سعار بقية املجموعات بني
االنخفا�ض �أو االرتفاع الطفيف.45
�أ�شارت نتائج �سوق فل�سطني للأوراق املالية �إىل �أن حجم
التداول يف �سنة  2008قد و�صل �إىل ما يقارب  1,200مليون
دوالر مقارنة مع حوايل  800مليون دوالر خالل �سنة ،2007
كما بلغت القيمة ال�سوقية لل�رشكات املدرجة يف ال�سوق يف نهاية
�سنة  2008ما يقارب  2.4مليار دوالر� ،أما عدد ال�صفقات فقد جتاوز � 152ألف �صفقة ،كما بلغ
عدد الأ�سهم املتداولة ما يقارب  339مليون �سهم .وعلى م�ستوى �أداء امل�ؤ�رشات الرئي�سية لل�سوق،

عا�شر ًا� :سوق فل�سطني
للأوراق املالية
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�أغلق م�ؤ�رش القد�س نهاية �سنة  2008عند م�ستوى  441.66نقطة منخف�ضا ً مبا قيمته  85.6نقطة،
�أي ما ن�سبته  %16.23عن �إغالق �سنة  .2007وي�أتي هذا االنخفا�ض على خلفية تراجع م�ؤ�رشات
كافة القطاعات ،حيث �سجل م�ؤ�رش قطاع البنوك انخفا�ضا ً بن�سبة  ،%3.41وانخف�ض م�ؤ�رش قطاع
ال�صناعة بن�سبة  ،%17.73كما انخف�ض قطاع الت�أمني بن�سبة  %25.43وقطاع اخلدمات بن�سبة
 %2.78وقطاع اال�ستثمار بن�سبة .46%42.23
الإغالق ال�شهري مل�ؤ�رش القد�س خالل �سنة 2008
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ما يزال االقت�صاد الفل�سطيني يعاين من اختالالت
هيكلية ب�سبب االحتالل الإ�رسائيلي ،وما يزال هذا
االقت�صاد “اقت�صادا ً تابعا ً” مرتبطا ً بالتطورات
ال�سيا�سية والأمنية واالقت�صادية الإ�رسائيلية؛ وما يزال حت ُّكم “�إ�رسائيل” باملعابر واملطارات
واحلدود ي�ؤثر ب�شكل هائل على التجارة اخلارجية الفل�سطينية ،كما تعمد “�إ�رسائيل” من خالل
ذلك �إىل منح نف�سها مزايا تف�ضيلية واحتكارية ،بحيث جترب االقت�صاد الفل�سطيني على التعامل
معها ،وجتعل “�إ�رسائيل” يف �أحيان كثرية اخليار الوحيد املتاح .ولذلك ا�ستحوذت “�إ�رسائيل” �سنة
 2007على  %86من الواردات التي ت�صل �إىل مناطق ال�سلطة الفل�سطينية ،يف حني تقوم مناطق
ال�سلطة بت�صدير  %64من �صادراتها �إىل “�إ�رسائيل”� .47أما يف �سنة  2008فقد �أ�شار �أوفري جندملان
 ،Ofir Gendelmanرئي�س غرفة التبادل التجاري الإ�رسائيلي الفل�سطيني يف تل �أبيب� ،إىل �أن حجم
التبادل التجاري بني “�إ�رسائيل” وفل�سطني قد بلغ  15مليار �شيكل (حوايل �أربعة مليارات دوالر)،
حيث بلغت قيمة التبادل التجاري مع قطاع غزة ملياري �شيكل (نحو ن�صف مليار دوالر) ،يف حني
بلغت  13مليار �شيكل (نحو  3.5مليار دوالر) مع ال�ضفة الغربية.48

حادي ع�شر :التجارة اخلارجية
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وتظهر �أرقام اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني �أن جممل ال�صادرات الفل�سطينية ل�سنة
 2008قد بلغ  426مليون دوالر ،مقارنة بـ  513مليون دوالر �سنة 2007؛ �أما جمموع الواردات
�سنة  2008فبلغ حوايل  2.71مليار دوالر ،مقارنة بـ  3.14مليار دوالر �سنة  .2007ويظهر اجلدول
التايل التجارة اخلارجية الفل�سطينية مع دول العامل وفق اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني.
جدول � :8/10إجمايل قيمة ال�صادرات والواردات و�صايف امليزان وحجم التبادل التجاري لل�ضفة
49
الغربية* وقطاع غزة ( 2008-1995باملليون دوالر)
ال�سنة

�إجمايل قيمة ال�صادرات

�إجمايل قيمة الواردات

�صايف امليزان التجاري
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394.2

1,658.2

-1,264
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382.4
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-1,676.6
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394.8
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372.1
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400.9
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3,002.2

-2,496.3

3,141.3

426
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-2,331.4

2,835.4

513

2,080

-2,060.5

2,666.8

339.1
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-1,520.6

2,373.2

335.4

2,323.9

-1,274.7
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312.7
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240.9
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290.3

2,052.4

3,174.5

-2,628.3

2,710.4

3,654.3

-2,284.4

* با�ستثناء منطقة �رشقي القد�س التي �ضمتها “�إ�رسائيل” �إليها.
** بيانات مقدرة.

3,136.4

�إجمايل قيمة ال�صادرات والواردات لل�ضفة الغربية وقطاع غزة ( 2008-1995باملليون دوالر)
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خامتة

من ال�صعب �أن ُيطلب الكثري من االقت�صاد الفل�سطيني “ال�سجني” ،واملكبّل حتت
االحتالل الإ�رسائيلي .وهو احتالل يتحكم مبفا�صل احلياة االقت�صادية ،وميلك �أدوات
خنقها وتدمريها ،وال يرتدد يف ا�ستخدام هذه الأدوات كو�سائل لل�ضغط والرتكيع.

�إن �أ�سا�س امل�أزق االقت�صادي املتزايد يف ظ ّل وجود ال�سلطة الفل�سطينية هو غياب �سيادتها على
الأر�ض وال�سكان ،فهي ال متلك اتخاذ قرارات �سيادية على ال�ضفة الغربية وقطاع غزة وتنفيذها.
كما جاءت اتفاقية باري�س االقت�صادية لتكر�س التبعية ،ولت�ضع قيودا ً �إ�ضافية على االقت�صاد
الفل�سطيني لزيادة تبعيته لالقت�صاد الإ�رسائيلي.
لقد كان على ال�سلطة الفل�سطينية و�ضع خطط للتحرر من قيود االحتالل وت�شجيع قيام قطاع
اقت�صادي عام ،يعمل على �إنتاج جزء من االحتياجات الأ�سا�سية لل�سوق املحلية ،وم�ساعدة القطاع
اخلا�ص على زيادة ا�ستثماراته يف القطاعات الإنتاجية بدالً من بناء جهاز بريوقراطي متخم ومرتهل
جعل نفقات ال�سلطة �أكرث بكثري من مواردها ،و�أخ�ضعها ال�شرتاطات الدول املانحة التي جاءت
بو�صفات لزيادة وتعميق تبعية االقت�صاد الفل�سطيني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة لالقت�صاد
الإ�رسائيلي.
وقد �أ�سهم �سوء الإدارة والف�ساد اللذان متيزت بهما ال�سلطة الفل�سطينية يف تعميق امل�أزق
االقت�صادي الفل�سطيني وزيادة تبعيته للإمالءات والإرادات اخلارجية .وللخروج من امل�أزق
االقت�صادي الذي تعي�شه ال�ضفة الغربية وقطاع غزة يجب اتباع �سيا�سات ،يكون هدفها التحرر
وف ّك تبعية االقت�صاد الفل�سطيني لالحتالل ،من خالل تطوير الإنتاج الوطني وت�شجيع اال�ستثمار
املنتج ،واالنفتاح على االقت�صادات والأ�سواق العربية ،وحماربة الف�ساد ،وتنفيذ �سيا�سات �إدارية
علمية تتمتع بامل�صداقية وال�شفافية.
�إن دعم �صمود ال�شعب الفل�سطيني يف �أر�ضه هو واجب وطني وعربي و�إ�سالمي و�إن�ساين ،و�إن
ك�رس احل�صار و�إعادة �إعمار قطاع غزة يقع يف �صلب هذا الواجب .وال يجب ال�سماح لـ“�إ�رسائيل”
بتوظيف ما تت�سبب به من معاناة اقت�صادية هائلة للفل�سطينيني لتحقيق �أهداف �سيا�سية ،ولك�رس
�إرادتهم يف التحرر واال�ستقالل.
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 24اللجنة ال�شعبية ملواجهة احل�صار.2008/11/25 ،

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, The Humanitarian Monitor, no. 31, 25
November 2008, see:
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_humanitarian_monitor_2008_11_1_english.pdf
 26اللجنة ال�شعبية ملواجهة احل�صار.2008/3/9 ،
 27اللجنة ال�شعبية ملواجهة احل�صار.2008/11/25 ،

 28مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية ،ت�أثري احل�صار على قطاع غزة.
 29اللجنة ال�شعبية ملواجهة احل�صار.2008/11/25 ،
 30املرجع نف�سه.
 31اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،2009/1/19 ،انظر:

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/gaza_losts.pdf؛
واجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،اخل�سائر املبا�رشة يف البنية التحتية.
 32مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية ،تقرير عن الأو�ضاع يف غزة من قبل من�سق ال�ش�ؤون ا لإن�سانية،
 ،2009/1/21-20انظر:

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_gaza_humanitarian_situation_report_2009_01_21_arabic.pdf
 33مركز �أنباء الأمم املتحدة ،2009/2/13 ،انظر:
http://un.org/arabic/news/fullstorynews.asp?newsID=10673
 34اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،2009/1/19 ،انظر:
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/gaza_losts.pdf
 35اجلزيرة.نت ،2009/1/19 ،انظر:
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/16DC1AFA-DA23-4EB0-8DBF-5B06A42228DA.htm

 36اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،اخل�سائر املبا�رشة يف البنية التحتية.
 37اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،اخل�سائر اليومية يف الأن�شطة االقت�صادية ،2009/1/28 ،انظر:

http://www.pcbs.gov.ps/DesktopModules/Articles/ArticlesView.aspx?tabID=0&lang=arJO&ItemID=1413&mid=12059

 38ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،وزارة التخطيط ،غزة ،تقرير �أويل عن اخل�سائر الإن�سانية واالقت�صادية ،انظر:
http://www.mop.ps/ar/images/stories/projects/losses_report.pdf

 39املرجع نف�سه.
 40انظر :غازي ال�صوراين� ،أنفاق رفح و�آثارها االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية ،مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات،
 ،2008/12/12انظرhttp://www.alzaytouna.net/arabic/?c=201&a=79197 :
 41انظر :زياد جرغون ،ظاهرة الأنفاق :هل �أ�صبحت �أمرا ً واقعاً؟! ،عرب ،2008/12/15 ،48يف:
http://www.arabs48.com/display.x?cid=7&sid=25&id=59129

 42انظر :غازي ال�صوراين� ،أنفاق رفح.
 43اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،ن�رشة �إح�صائية خا�صة مبنا�سبة الذكرى ال�سنوية احلادية وال�ستني لنكبة فل�سطني.
� 44صادق فروانة�“ ،سوق فل�سطني للأوراق املالية بني الأ�سواق املالية ال�صاعدة“ :درا�سة حالة بور�صة يف ظل النزاع” ”،ورقة
عمل يف جل�سة بعنوان “اال�ستثمار يف �أ�سواق ر�أ�س املال” نظمها امللتقى ال�سنوي الثاين ل�سوق ر�أ�س املال الفل�سطيني� ،سوق
فل�سطني للأوراق املالية ،رام اهلل  -فل�سطني ،2008/10/27 ،يف:
http://www.p-s-e.com/PSEWEBSite/publications/MultaqaBookPreview.pdf
 45اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،جدول غالء املعي�شة الفل�سطيني للعام  ،2009/1/20 ،2008يف:
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/CPI_2008_a.pdf

� 46سوق فل�سطني للأوراق املالية ،التقرير ال�سنوي � ،2008شباط /فرباير  ،2009يف:

http://www.p-s-e.com/PSEWEBSite/publications/PSEAnnualReport2008-2008.pdf
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التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني 2008
 47احلياة اجلديدة.2008/3/19 ،

See: Israel Ministry of Foreign Affairs, 27/5/2009, in: http://www.mfa.gov.il/MFA/Israel+beyond+ 48
politics/New-chamber-hopes-to-make-peace-through-business-27-May-2009.htm

 49انظر :اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،ن�رشة �إح�صائية خا�صة مبنا�سبة الذكرى ال�سنوية احلادية وال�ستني لنكبة
فل�سطني؛ واجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،الإح�صاء الفل�سطيني ي�صدر التنب�ؤات االقت�صادية لعام 2009؛ واجلهاز
املركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،جهاز الإح�صاء ي�صدر النتائج الأولية للتجارة اخلارجية الفل�سطينية لل�سلع لعام ،2006
 ،2008/2/25يفhttp://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/Press_Release6-Arabic.pdf :

336

