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املوؤلف
قطاع غزة،  الثانوي يف  تعليمه  اأنهى  فل�ضطيني.  واأكادميي  اقت�ضادي  باحث   : ال�ضمهوري  د. حممد 
وح�ضل بعد ذلك على درجة البكالوريو�ص يف االقت�ضاد والعلوم ال�ضيا�ضية من جمهورية م�رض العربية 
)1978(، ودرجة املاج�ضتري يف االقت�ضاد من كندا )1984(، ودرجة الدكتوراة يف االقت�ضاد من 
الواليات املتحدة االمريكية )1990(. عمل د. ال�ضمهوري اأ�ضتاذاً لالقت�ضاد يف اجلامعة االإ�ضالمية 
ويف جامعة االأزهر مبدينة غزة، كما �ضغل موقع اأ�ضتاذ زائر لالقت�ضاد وباحثا يف اقت�ضاديات ال�رضق 
االأو�ضط يف الواليات املتحدة االأمريكية. كان د. ال�ضمهوري ع�ضواً يف جمل�ص املحافظني للمجل�ص 
نهاية عام 1993، كما عمل  تاأ�ضي�ضه يف  للتنمية واالإعمار »بكدار« عند  الفل�ضطيني  االقت�ضادي 
خالل الفرتة 1995-2005 م�ضت�ضاراً اقت�ضادياً يف وزارة التخطيط والتعاون الدويل، ثم يف وزارة 
الكثري من  الفل�ضطينية، و�ضارك خاللها يف االإعداد واالإ�رضاف على  ال�ضلطة  ال�ضوؤون اخلارجية يف 
الربامج واخلطط التنموية الفل�ضطينية التي مت متويلها من الدول املانحة. كما توىل خالل تلك الفرتة 
اأي�ضاً، من �ضمن اأ�ضياء اأخرى عديدة، م�ضوؤولية االإ�رضاف على ملف ال�رضاكة االأوروبية املتو�ضطية 
يف وزارة التخطيط الفل�ضطينية، واأمانة �رض اأول جلنة وزارية مت ت�ضكيلها لالإ�ضالح والتطوير االإداري 
يف ال�ضلطة الفل�ضطينية �ضنة 2000. وقد قام د. ال�ضمهوري خالل العقدين املا�ضيني بكتابة ون�رض 

العديد من االأبحاث والدرا�ضات املتعلقة باالقت�ضاد الفل�ضطيني.
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تغريات على االأو�ضاع االقت�ضادية يف ال�ضفة والقطاع منذ االنف�ضال[5]

 تقدمي املركز
ي�سكل ا�ستمرار االنق�سام الداخلي الفل�سطيني لفرتة طويلة تهديداً ا�سرتاتيجيًا بعيد املدى 
الإمكانات ا�ستعادة الوحدة يف امل�ستقبل. يكمن التهديد يف اخلطوات ال�سيا�سية واالإدارية 
غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  القائمتان  ال�سلطتان  تتخذها  التي  واالأمنية  واالقت�سادية 
اخلدمات  وتقدمي  منهما  لكل  اخلا�سعة  املناطق  على  ال�سيطرة  اإحكام  من  تتمكنا  لكي 
ت�سكيل  اأو  اأحكام  اأو  ت�رسيعات  اأو  اإدارية  قرارات  اخلطوات  ت�سمل هذه  جلمهوريهما. 
ال�سيا�سية  بالوحدة  التزام  اأو  بينهما  تن�سيق  بدون  �سلطة على حدة  موؤ�س�سات تخدم كل 
والقانونية للمنطقتني. كما اأن ا�ستمرار االنق�سام لفرتة طويلة يحدث حتوالت جمتمعية-

تعميق  يف  بدورها  ت�سهم  قد  مق�سودة،  غري  اأو  مق�سودة  اأخرى،  واقت�سادية  �سيا�سية 
ا�ستمرار االنق�سام  فئات واأطراف ذات م�سلحة يف  املنطقتني وقد تخلق  االنف�سال بني 
املركز  ي�سدرها  التي  االأوراق  هذه  تهدف  الوحدة.  ا�ستعادة  ال�سعب  من  يجعل  مما 
التي طراأت  التحوالت والتغريات  اإىل مراجعة  ال�سيا�سية وامل�سحية  للبحوث  الفل�سطيني 
على االأو�ساع ال�سيا�سية واالقت�سادية واملجتمعية بهدف التعرف على مغزاها وتاأثريه على 
فر�ص ا�ستعادة الوحدة وللتحذير من خماطر اال�ستمرار يف بناء كيانني منف�سلني. تتناول 
هذه الورقة التغريات التي طراأت على االأو�ساع االقت�سادية منذ االنف�سال، وتقدم بع�ص 
اخليارات التي تهدف اإىل ج�رس الهوة االقت�سادية التي حدثت بني ال�سفة الغربية وقطاع 

غزة خالل فرتة االنق�سام ال�سيا�سي.
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متهيد
ال�سيا�سي  االنق�سام  تلت  التي  والن�سف  الثالثة  ال�سنوات  اأنه خالل  الورقة  تك�سف هذه 
اأن االأو�ساع  اأول )دي�سمرب( 2010(،  – كانون  الفل�سطيني )حزيران )يونيو( 2007 
متناق�سني  طريقني  يف  �سارت  قد  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  من  كل  يف  االقت�سادية 
الهيكل  يف  حدثت  التي  الكبرية  التحوالت  من  ذلك  يت�سح  االختالف.  كل  وخمتلفني 
االقت�سادي للمنطقتني الفل�سطينيتني، ويف الطريقة التي تتم فيهما االإدارة االقت�سادية، ويف 
االآثار االقت�سادية واالجتماعية التي ترتبت على هذه التحوالت كما تبّينها االإح�سائيات 
املتاحة. ورغم هذا، فاإنه من املده�ص حقًا باأن هذا التباعد بني االأو�ساع االقت�سادية يف 
ال�سفة والقطاع مل ينل االهتمام الكايف عند احلديث عن، اأو عند بحث م�ساألة، امل�ساحلة 
هذا  اأن  عن  تك�سف  امل�رسية  امل�ساحلة  ورقة  يف  التفح�ص  اإن  بل  الفل�سطينية.  ال�سيا�سية 
املو�سوع املتعلق باالأبعاد االقت�سادية لالنق�سام ال�سيا�سي الفل�سطيني، رغم اأهميته البالغة، 
اأر�ص  ورغم االحتمال الوارد باأن يكون عائقًا عند التطبيق العملي لبنود امل�ساحلة على 
الواقع، مل يتم ذكره اأو االإ�سارة اإليه ال من بعيد وال من قريب، با�ستثناء ما ورد يف الورقة، 
وب�سكل مقت�سب، بخ�سو�ص اإعادة اإعمار قطاع غزة. هذا االأمر يتطلب اأن ي�ساف بنداً 
اإىل ورقة امل�ساحلة )قد يكون �سمن مهام اللجنة امل�سرتكة لتنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني( 
تتعلق ب�رسورة درا�سة ما مت من تغريات اقت�سادية يف ال�سفة والقطاع منذ حدوث االنق�سام 
ال�سيا�سي، وتو�سيح االآثار املختلفة التي ترتبت على ذلك، واقرتاح اآليات للتعامل مع هذه 
التبعات بهدف حماولة اإعادة »الُلحمة االقت�سادية« بني جزئي الوطن الواحد. هذه الورقة 

هي م�ساهمة يف هذا االجتاه.
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مقدمة
وجود  اإىل   2007 )يونيو(  حزيران  يف  الفل�سطيني  ال�سيا�سي  االنق�سام  حدوث  اأدى 
الفل�سطيني  التحرير  حركة  تدعمها  الغربية  ال�سفة  يف  اإحداها  فل�سطينيتني،  حكومتني 
)فتح(، والثانية يف قطاع غزة برئا�سة حركة املقاومة االإ�سالمية )حما�ص(. وقد نتج عن 
املنطقتني  بني  االقت�سادي  االنف�سال  من  حالة  تكري�ص  اأخرى،  اأ�سياء  �سمن  من  ذلك، 
كانت حكومة اإ�رسائيل )خالفًا ملا ن�ست عليه اتفاقيات اأو�سلو من اعتبار املنطقتني وحدة 
اقت�سادية واحدة( قد عملت على اإيجاده يف ال�سنوات التي �سبقت اأحداث �سيف 2007، 
االأو�ساع  اأخذت  الوقت،  ذلك  منذ  اليوم1.  حتي  تعزيزه  على  العمل  يف  وا�ستمرت 

االقت�سادية يف ال�سفة الغربية ويف قطاع غزة ت�سري يف اجتاهني خمتلفني كل االختالف. 

الغربية  »ال�سفة  ب�سيا�سة  واليزال،  حينه،  يف  عرف  ملا  مبا�رسة  نتيجة  كان  التباين  هذا 
التي مت و�سعها وتنفيذها ودعمها من قبل الواليات املتحدة وجمموعة من الدول  اأواًل« 
االأوروبية واإ�رسائيل، مبا�رسة بعد ال�سيطرة الع�سكرية حلركة حما�ص على قطاع غزة. وفق 
هذه ال�سيا�سة، والتي تقوم باالأ�سا�ص على ا�ستخدام االأدوات االقت�سادية لتحقيق اأهداف 
�سيا�سية، مت و�سع قطاع غزة حتت ح�سار اقت�سادي ومايل ولوج�ستي خانق، يف الوقت 
الذي حظيت فيه ال�سفة الغربية وقيادتها ال�سيا�سية الفل�سطينية بالدعم املايل واالقت�سادي 
ال�رسائب  باإعادة  ناحيتها،  من  اإ�رسائيل،  قامت  كما  املانحة.  الدول  جمتمع  من  ال�سخي 
اأوقفت حتويلها  اإ�رسائيل قد  الفل�سطينية يف رام اهلل، والتي كانت  اإىل احلكومة  اجلمركية 
لل�سلطة الفل�سطينية يف �سهر مار�ص 2006 فور ت�سكيل حركة حما�ص حلكومتها االأوىل 

عقب فوزها يف االنتخابات الت�رسيعية قبل ذلك ب�سهرين.2

واالآن، وبعد مرور ثالث �سنوات ون�سف على حدوث االنق�سام ال�سيا�سي الفل�سطيني وعلى 
تطبيق �سيا�سة »ال�سفة الغربية اأواًل«، ميكن القول ب�سكل عام، من الناحية االقت�سادية، باأن 
جوانب االختالف الرئي�سية بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة تكمن يف ثالثة جماالت رئي�سية: 
الن�ساط  وطبيعة  نوع   )2( املنطقتني،  يف  االقت�سادية  االإدارة  فيها  تتم  التي  الطريقة   )1(
االقت�سادي ال�سائد وم�سادر توليد الدخل وفر�ص العمل، و)3( الكيفية غري املتكافئة التي 

تاأثر بها اقت�ساد املنطقتني خالل الفرتة، كما تعك�سها البيانات واالإح�سائيات املتاحة. 

وتهدف هذه الدرا�سة باالأ�سا�ص اإىل تناول هذه االختالفات )اأو التناق�سات( االقت�سادية 
ب�سئ اأكرب من التف�سيل والتحليل وذلك بهدف اإلقاء مزيد من ال�سوء عليها، اأواًل يف قطاع 
1  See, “IDF Document: ‘Policy Principle: Separating Gaza from the West Bank’,” +972 Magazine (Sept 5, 2010).

للمزيد حول طبيعة �سيا�سة “ال�سفة الغربية اأواًل”، واالآثار املرتتبة عليها، اأنظر الدرا�سة االآتية للكاتب:   2
Mohammed Samhouri, “The ‘West Bank First’ Strategy: A Political-Economy Critical Assessment,” Working 

paper no. 2, Crown Center for Middle East Studies, Brandeis University (November 2007).
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الدرا�سة(. يلي  الثاين من  الغربية )الق�سم  ال�سفة  الدرا�سة( ثم يف  غزة )الق�سم االأول من 
ذلك عر�ص لطبيعة العالقات االقت�سادية بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة يف ظل االنق�سام 
ال�سيا�سي خالل الفرتة 2007-2010 )الق�سم الثالث من الدرا�سة(. ثم اأخرياً، درا�سة 
اأن تقف يف طريق ا�ستعادة الوحدة االقت�سادية بني ال�سفة والقطاع،  ال�سعوبات املتوقع 
وللخيارات املتاحة اأمام �سانع القرار الفل�سطيني للتغلب على هذه العقبات، وتقدمي بع�ص 
التو�سيات بهدف منع االنزالق نحو املزيد من تعميق االنف�سال االقت�سادي، واالإجراءات 
التي ميكن االتفاق على تنفيذها بني االأطراف ذات العالقة بهدف ج�رس الهوة االقت�سادية 
التي حدثت خالل فرتة االنق�سام، اأو على االأقل ملنع ت�سخيمها )الق�سم الرابع(. وتنتهى 

الورقة ببع�ص املالحظات اخلتامية.
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اأواًل: التطورات االقت�ضادية يف قطاع غزة )2010-2007(
الفرتة 2010-2007  القطاع خالل  االقت�سادية يف  التطورات  كبري، جاءت  اإىل حد 
كنتيجة مبا�رسة لتداخل العديد من العوامل التي متثلت، اأواًل، يف جناح حركة حما�ص يف 
االنتخابات الت�رسيعية التي جرت يف �سهر يناير 2006؛ ثم تفوقها، ثانيًا، على القوات 
التابعة حلركة فتح يف املواجهات الع�سكرية الق�سرية التي جرت بعد ذلك يف قطاع غزة 
على  املطلقة  ال�سيطرة  حما�ص  حركة  بتويل   2007 )يونيو(  حزيران   14 يف  وانتهت 
“داخل” قطاع غزة، وما اأعقب ذلك من انق�سام �سيا�سي فل�سطيني؛ واأخرياً، قيام اإ�رسائيل 
التاريخ، مت خالله �سن حرب  اقت�سادي خانق على قطاع غزة منذ ذلك  بفر�ص ح�سار 
اأويف  حدتها،  يف  �سواء  م�سبوقة  غري  يوما،   22 ا�ستمرت  القطاع  على  �ساملة  اإ�رسائيلية 

اخل�سائر الب�رسية واملادية اجل�سيمة التي ترتبت عليها.

غزة  قطاع  يف  االقت�سادية  للتطورات  عر�ص  تقدمي  اإىل  الورقة  من  اجلزء  هذا  ويهدف 
خالل الفرتة التي تلت االنق�سام ال�سيا�سي الفل�سطيني، وللنتائج التي ترتبت على احل�سار 
اإ�رسائيل عليه يف كانون  التي �سنتها  التي جنمت عن احلرب  االإ�رسائيلي للقطاع، ولالآثار 

االأول )دي�سمرب( 2008 – كانون الثاين )يناير( 2009. 

)1( االنق�ضام ال�ضيا�ضي الفل�ضطيني - الفل�ضطيني )حزيران )يونيو( 2007(
اأدى االنق�سام ال�سيا�سي الفل�سطيني بعد �سيطرة حركة حما�ص على قطاع غزة، وما تلى 
ذلك من وجود حكومتني فل�سطينيتني، واحدة يف رام اهلل واالأخري يف غزة، اإىل زيادة يف 
اإ�سعاف العالقات االقت�سادية بني املنطقتيني الفل�سطينيتني، نتيجة وجود اإدارتني خمتلفتني 
لالقت�ساد الفل�سطيني، تتباين يف كل منهما طبيعة ال�سيا�سة االقت�سادية والطريقة التي يتم 
فيها ممار�ستها، كما تتباين فيهما م�سادر وطريقة احل�سول على املوارد املالية وكذلك اأوجه 
االإنفاق العام لهذه املوارد. وقد كان التاأثري االقت�سادي لالنق�سام اأكرث و�سوحًا يف قطاع 
اأ�رسنا قبل قليل، ب�سبب تعر�ص القطاع للح�سار  غزة منه يف ال�سفة الغربية وذلك، كما 

االقت�سادي، وللحرب املدمرة التي �سنتها االآلة الع�سكرية االإ�رسائيلية عليه.

فمن ناحية، ورغم االنق�سام ال�سيا�سي، اإال اأن احلكومة الفل�سطنية يف رام اهلل ا�ستمرت يف 
دفع رواتب 77 األف موظف من مدنيني وع�سكريني )حوايل 65 مليون دوالرا �سهريًا(، 
اإىل  اإ�سافة  غزة.  يف  حما�ص  حركة  حكومة  مع  التعاون  وعدم  بيوتهم  يف  البقاء  مقابل 
يح�سل  التي  الكهرباء  فاتورة  من  جزء  تغطية  يف  اهلل  رام  يف  احلكومة  ا�ستمرت  ذلك، 
اإ�رسائيل ومن م�رس، كما ا�ستمرت يف دعم جهازي ال�سحة والتعليم،  عليها القطاع من 
من  للم�ستحقني  االجتماعية(  ال�سوؤون  )مدفوعات  االإن�سانية  امل�ساعدات  بع�ص  ودفع 
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�سكان القطاع. ومع اأن هذه املدفوعات املالية من رام اهلل اإىل غزة )باالإ�سافة اإىل اخلدمات 
وامل�ساعدات والرواتب التي تقدمها املنظمات الدولية العاملة يف غزة( قد اأعفت حركة 
حما�ص من جزء كبري من م�سوؤولياتها املالية جتاه القطاع، اإال اأن هناك اأعباء مالية اأخرى 
)نفقات جارية( تتحملها حكومة غزة. يتمثل اجلزء االأكرب من هذه االأعباء  باالأ�سا�ص يف 
عام 2010 حوايل  اأول  بلغ عددهم يف  الذين  اجلدد«  »للموظفني  �سهرية  رواتب  دفع 
بتعيينهم  قامت حركة حما�ص  االأمن،  األفا من رجال  بينهم 16  من  األف موظف،   32
)غالبيتهم من كوادرها ومن املتعاطفني معها( حمل هوؤالء الذين طلبت منهم حكومة رام 
النفقات  لتغطية  الالزمة  املبالغ  اإىل ذلك،  التعاون مع حكومة حما�ص، ي�ساف  اهلل عدم 

الت�سغيلية للموؤ�س�سات والهيئات والبلديات التابعة حلكومة غزة. 

ويبلغ اإجمايل النفقات اجلارية وفق ميزانية 2010 حلكومة حما�ص حوايل 540 مليون 
دوالر. وح�سب امل�سوؤولني يف وزارة املالية يف غزة، فاإن جزءا ي�سريا فقط من هذه امليزانية 
يتم متويله عن طريق االإيرادات املحلية )5 مليون دوالرا(، اأما الباقي فيتم متويله من االأموال 
التي تتربع بها موؤ�س�سات ومنظمات اإ�سالمية وخريية يف اخلارج، باالإ�سافة اإىل اإيرادات 
من  االإيرادات  هذه  للحركة.3  امل�ساندة  الدول  بع�ص  تقدمها  التي  وامل�ساعدات  الزكاة، 
امل�سادر املختلفة تكفي بالكاد لتغطية النفقات اجلارية حلكومة غزة، دون اأن يكون هناك 

فائ�ص لتمويل م�رسوعات ذات طابع راأ�سمايل اأو تنموي.

االنق�سام  تلت  التي  الفرتة  لقطاع غزة خالل  االقت�سادية  االإدارة  فاإن  اأخرى،  ناحية  من 
ويقوم يف معظمه على جتارة  احل�سار،  واقع حتت  اقت�ساد  اإدارة  باالأ�سا�ص  ال�سيا�سي هي 
االأنفاق املنت�رسة على طول ال�رسيط احلدودي بني قطاع غزة وم�رس يف منطقة رفح جنوب 
يزيد  ال  منطقة  نفق يف  اإىل 1000  بني 800  يقدر عددها  التي  االأنفاق  هذه  القطاع. 
االأوىل  الثالثة  ال�سنوات  اإىل حد كبري خالل  تعترب  طولها عن 10 كيلو مرتات،4 كانت 
للح�سار، وحتى �سهر حزيران )يونيو( 2010، امل�سدر الرئي�سي، بل والوحيد يف كثري 
من االأحيان، لتزويد قطاع غزة بكل ما يحتاج اإليه من �سلع ا�ستهالكية )ومن بع�ص املواد 
اخلام(، وذلك تعوي�سًا عن تلك ال�سلع التي كانت تدخل اإىل قطاع غزة من خالل املعابر 
التجارية مع اإ�رسائيل، والتي مت تقلي�ص كمياتها، اأو منع دخولها للقطاع كليًا بعد اإغالق 
املعابر التجارية �سمن �سيا�سة احل�سار االإ�رسائيلي املفرو�ص على غزة منذ �سيف 5،2007 
ال�سلع  من  احتياجاته  من   %80 من  اأكرث  غزة  لقطاع  توفر  االأنفاق  هذه  كانت  وقد 

3 Yezid Sayigh, “Hamas Rule in Gaza: Three Years On,” Middle East Brief, No. 41, Crown Center for Middle East 
Studies, Brandeis University (March 2010).

ومتتد من منطقة حي ال�سلطان جنوب مدينة رفح حتى معرب رفح احلدودي، وتعمل ب�سكل علني، حتت اأعني اأبراج املراقبة   4
الع�سكرية على اجلانب امل�رسي من احلدود. 

5  �سيتم تناول هذا املو�سوع ب�سكل اأكرث من التف�سيل يف النقطة التالية من هذا البحث.
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امل�ستوردة، ويرتبط بها، ب�سكل مبا�رس اأو غري مبا�رس، حوايل 40-50 األف فر�سة عمل، 
الالزمة،  الرتاخي�ص  منحها  خالل  من  حما�ص  حركة  حكومة  ت�سغيلها  على  وت�رسف 
اأ�سحاب  يدفعها  �سنوية  بلدية مدينة رفح، وذلك مقابل ر�سوم  بالكهرباء من  وتزويدها 
االأنفاق للحكومة، و�رسائب على ال�سلع والب�سائع التي يتم اإدخالها اإىل قطاع غزة عرب 
اأحد  وفق   2009 �سنة  يف  و�سلت  احلركة  عليها  حت�سل  التي  ال�رسائب  هذه  االأنفاق. 

التقديرات ما بني 150-200 مليون دوالر.6
واأخرياً، فاإن املعلومات املتاحة ت�سري اإىل اأن حركة حما�ص خالل ال�سنوات التي اأعقبت 
اإدارتها لقطاع غزة قد بداأت تدريجيًا )اإما ب�سكل مبا�رس، اأو من خالل اأ�سخا�ص مرتبطني 
باحلركة( يف التغلغل يف عمل القطاع اخلا�ص الفل�سطيني وذلك من خالل اال�سرتاك يف 
م�رسوعات اإنتاجية وخدمية قائمة اأو يف م�رسوعات جديدة، مبا يف ذلك امتالك العديد 
من  العديد  و�رساء  ال�سجاير(،  )مثل  التجارية  االحتكارات  بع�ص  وامتالك  االأنفاق،  من 

العقارات واالأرا�سي.7

)2( احل�ضار االقت�ضادي االإ�رضائيلي على قطاع غزة
وانفراد حركة حما�ص  فتح وحما�ص،  الدامية بني حركتي  املواجهات  انتهاء  بعد  مبا�رسة 
بحكم القطاع، بداأت اإ�رسائيل بفر�ص قيود م�سددة على قطاع غزة، حيث حتولت هذه 
القيود بعد ذلك اإىل �سيا�سة ر�سمية حكومية لفر�ص عقوبات اقت�سادية على �سكان القطاع.8 

املعابر احلدودية بني  اإغالق جميع  اإجراءات �سملت  القيود يف جمموعة  وقد متثلت هذه 
قطاع غزة واإ�رسائيل اأمام احلركة التجارية )باالأ�سا�ص معرب املنطار/كارين(، واأمام تنقالت 
االأفراد )معرب بيت حانون/اإيريز بني قطاع غزة واإ�رسائيل، ومعرب رفح بني غزة وم�رس(. 
املوانئ  يف  احلا�سوب  اأجهزة  من  غزة  لقطاع  اجلمركي  الرمز  مب�سح  اإ�رسئيل  قامت  كما 
البحرية االإ�رسائيلية، وبالتايل وقف جميع الواردات ال�سلعية اإىل قطاع غزة ما عدا تلك 
التي مت تعريفها )من قبل اإ�رسائيل وحدها( على اأنها مواد اإن�سانية، والتي يتم اإدخالها اإىل 
قطاع غزة من خالل املنظمات الدولية االإن�سانية العاملة بالقطاع، عن طريق معرب كرم 
اأبو �سامل/كريمي �سالوم الواقع عند نقطة احلدود امل�سرتكة بني قطاع غزة وم�رس واإ�رسائيل. 

اإ�سافة اإىل ذلك، مت، تدريجيًا وت�ساعديًا، خف�ص كميات الوقود والغاز والكهرباء التي يتم 
6   Yezid Sayigh, op. cit; Graham Usher, “Gaza: A Castle in the Sand,” Al-Ahram Weekly (Sept. 2-8, 2010)

حول هذا املو�سوع، ومو�سوعات اأخرى تتعلق باجلانب املايل الإدارة حركة حما�ص لقطاع غزة، اأنظر  7
Ehud Yaari and Eyal Ofer, “Gaza’s Economy: How Hamas Stays n Power,” Policy Watch # 1737, Washington Institute for 
Near East Policy (January 6, 2011).

العقابية  اأن بع�ص هذه االإجراءات  اإىل  االإ�سارة هنا  اأيلول )�سبتمرب( 2007. وجتدر  االإ�رسائيلية يف 19  اأنظر قرار احلكومة   8
الرباعية )الواليات املتحدة، االحتاد االأوروبي، رو�سيا، واالأمم املتحدة( وذلك  اللجنة  االقت�سادية، كانت مدعومة من قبل 

بهدف ال�سغط �سيا�سيًا على حركة حما�ص، واإ�سعافها، وتوليد �سخط �سعبي �سدها.
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�رساءها من اإ�رسائيل ال�ستخدامها لالأغرا�ص التجارية واملنزلية يف قطاع غزة. كما مت منع 
ا�سترياد املواد اخلام وقطع الغيار واملعدات ال�سناعية والزراعية، �سواء من اإ�رسائيل اأو من 

باقي دول العامل، ووقف جميع اأنواع ال�سادرات من قطاع غزة.9 

باالإ�سافة اإىل ذلك، و�سعت اإ�رسئيل قيودا م�سددة على حرية ال�سيد يف مياه البحر وذلك 
عن طريق تقلي�ص امل�ساحة التي ميكن لل�سيادين يف قطاع غزة ا�ستغاللها، ومتابعة تنفيذ 
الفل�سطينية.  ال�سيد  لقوارب  االإ�رسائيلية  احلربية  الزوارق  القيود من خالل مطاردة  هذه 
اإىل  الو�سول  يف  غزة  قطاع  مزارعي  حرية  على  جديدة  قيودا  اإ�رسائيل  و�سعت  كما 
البنوك  تقييد تزويد  اإ�رسائيل. كما مت  لل�رسيط احلدودي مع  اأرا�سيهم وحقولهم املحاذية 
العاملة بقطاع غزة باحتياجاتها من ال�سيكل االإ�رسائيلي )عملة التداول الرئي�سية يف غزة(. 

وتوالت ال�سغوط االقت�سادية على غزة خا�سة بعد اإعالن احلكومة االإ�رسائيلية يف 19 اأيلول 
بع�ص  وقيام   10،Hostile Territory معادية«  »منطقة  غزة  قطاع  عن   2007 )�سبتمرب( 
البنوك التجارية االإ�رسائيلية بعد ذلك مبا�رسة، مثل بنك هبوعيليم وبنك دي�سكونت، باتخاذ 
قرارات بقطع كل الروابط وال�سالت املالية التي تربطها مع البنوك العاملة يف قطاع غزة.11 

اإىل حد  وقد كانت االآثار االقت�سادية واالجتماعية املرتتبة على احل�سار االإ�رسائيلي �سلبية 
وغري  الجئني  من  القطاع،  �سكان  من   %88 فاإن  الدولية،  االإح�سائيات  فح�سب  كبري. 
الجئني )اأي 1.2 مليون ن�سمة( اأ�سبح يعتمد كليًا على امل�ساعدات الغذائية التي تقدمها 
املنظمات الدولية لهم؛ منهم 70% يعاين من حالة الفقر املدقع Deep Poverty ويعي�ص 
على اأقل من 1.25 دوالرا يف اليوم.12 كما ارتفعت ن�سبة البطالة الأكرث من 40% )وو�سلت 
الن�سبة اإىل اأكرث من ذلك بني فئة ال�سباب وبني �سكان خميمات الالجئني(؛ واأ�سبح ما يربو 
 .Food insecure على 40% من ال�سكان غري قادرين على تاأمني م�ستلزماتهم من الطعام

كما تاأثرت القدرات االإنتاجية للقطاع اخلا�ص بقطاع غزة )القطاع الزراعي، ال�سناعي، 
وب�سبب  احل�سار،  �سيا�سة  جراء  من  كبري  �سلبي  ب�سكل  واخلدمات(  االإن�ساءات،  قطاع 
اإغالق املعابر اأمام احلركة التجارية من واردات و�سادرات. فقد ترتب على منع ا�سترياد 
اخلام  املواد  على  غزة  يف  اخلا�ص  القطاع  من�ساآت  من   %80 يعتمد  )حيث  اخلام  املواد 

عدد الشاحنات اليت كانت تعرب القطاع من إسرائيل بعد فرض احلصار وصل إىل 2500 شاحنة شهرياً )70% منها حمملة بالسلع الغذائية(،   9
بداًل من العدد الذي سبق انفراد حركة محاس باحلكم، والذي كان يصل إىل أكثر من 10 آالف شاحنة شهرياً.

 Gisha, Restrictions on the transfer of goods to Gaza: Obstructions and Obfuscation (January 2010)

10 http://www.mfa.gov.il/MFA/Government/Communiques/2007/Security+Cabinet+declares+Gaza+hostile
+territory+19-Sep-2007.htm

11  Bank Hapoalim To Sever Ties With Palestinian Banks In Gaza, Haaretz, September 25, 2007; In Line With 
Government Policy, Discount Bank Cuts Ties With Gaza Banks, Haaretz, October 10, 2007.

12 The World Bank Group, West Bank and Gaza, “Country Brief,” September 2009
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وم�ستلزمات االإنتاج من اخلارج(، وكذلك وقف ال�سادرات، يف اإغالق اأكرث من %90 
اإما ب�سكل موؤقت اأو دائم. ونتج عن ذلك �سياع  من من�ساآت القطاع اخلا�ص يف غزة، 
ما يقرب من 35 األف فر�سة عمل يف القطاع ال�سناعي وحوايل 40 األف فر�سة عمل 
يف القطاع الزراعي.13 وقد تاأثرت ب�سكل خا�ص من جّراء هذه القيود �سناعة املالب�ص 
ن�سبته  بت�سدير ما  التوايل،  التي كانت تقوم، على  الغذائية  االأثاث وال�سناعات  و�سناعة 

90%، 75%، و 20% من اإنتاجها لل�سفة الغربية ولل�سوق االإ�رسائيلي.14 

كما اأدى منع ا�سترياد مواد البناء اإىل وقف العمل باأكرث من 95 من امل�رسوعات االإن�سائية 
التي كانت قبل فر�ص احل�سار اإما قيد التنفيذ اأو جاهزة للبدء فيه )ي�سمل ذلك م�رسوعات 
تابعة للقطاع اخلا�ص، القطاع العام، اأو املنظمات الدولية( والتي بلغت تكاليفها االإجمالية 
حوايل 370 مليون دوالر. وقد ت�سبب ذلك يف �سياع فر�ص عمل لع�رسات االالآف من 
العاملني يف قطاع االإن�ساءات. وكانت املح�سلة االإجمالية لهذه القيود ول�سيا�سة احل�سار 
االقت�سادي االإ�رسائيلي اأن القطاع اخلا�ص يف قطاع غزة يف نهاية �سنة 2007، ح�سب 

درا�سة قامت بها اأحد منظمات االأمم املتحدة، كان قد اأو�سك على االنهيار الكامل.15

)3( احلرب االإ�رضائيلية على قطاع غزة
جاءت احلرب التي �سنتها اإ�رسائيل على قطاع غزة يف االأيام االأخرية من �سنة 2008 ملدة 
ثالثة اأ�سابيع بدون توقف، براً وبحراً وجواً، لتجهز على ما تبقى من الن�ساط االقت�سادي 
احل�سار.  من  متوا�سلة  �سهراً  ع�رس  ثمانية  اأنهكته  قد  كانت  والذي  القطاع  يف  الر�سمي 
فباالإ�سافة اإىل اخل�سائر اجل�سيمة يف االأرواح،16 وتدمري 3425 منزال تدمرياً كاماًل واإ�سابة 
2843 منزال باأ�رسار بالغة )بخ�سائر بلغت 235 مليون دوالر(، وحتويل 6200 فل�سطيني 
من �سكان القطاع اإىل اأ�سخا�ص بدون ماأوى، فاإن البنية التحتية للقطاع، واملنهكة اأ�ساًل 
بفعل احل�سار وبفعل �سنوات االإنتفا�سة الثانية، وكذلك املن�ساآت االإنتاجية التابعة للقطاع 
اخلا�ص، قد اأ�سابهما دمار كبري تقدر تكاليف اإ�سالحه مبئات املاليني من الدوالرات )527 

تبلغ م�ساحة االأرا�سي الزراعية يف قطاع غزة حوايل 70 األف دومن، بطاقة اإنتاجية تبلغ 280 اإىل 300 األف طن من املنتجات   13
الزراعية �سنويًا، يوجه ثلثها  اإىل ال�سادرات. كما يوفر قطاع الزراعة يف قطاع غزة فر�ص عمل الأكرث من 40 األف عامل، 

يوفرون لقمة العي�ص لربع �سكان القطاع تقريبًا. 
14 Center for the Legal Protection of Freedom of Movement (Gisha), Commercial Closure: Deleting Gaza’s 

Economy from the Map (Tel Aviv, July 2007)

15  UNDP, The Gaza Strip: A Private Sector in Decline (December 2007); OCHA, The Closure of the Gaza Strip: 
The Economic and Humanitarian Consequences, December 2007; and OCHA, Locked In: The Humanitarian 
Impact of Two Years of Blockade on the Gaza Strip, August 2009; Also see “World Bank: Gaza Strip May Face 
‘Irreversible’ Economic Collapse,” Haaretz, July 12, 2007.

ت�سري تقديرات املوؤ�س�سات الدولية اإىل وجود 1440 قتيل من الفل�سطينيني، منهم 431 طفل و 114 اإمراأة، ووجود 5380    16
جريح، منهم 1972 طفل و 800 اإمراأة. كما ت�سري البيانات اإىل اأن 12% من اجلرحى هي عاهات م�ستدمية. اأنظر التقرير 

ال�سادر عن مكتب من�سق االأمم املتحدة لل�سئون االإن�سانية:
OCHA, Locked In: The Humanitarian Impact of Two Years of Blockade on the Gaza Strip, August 2009
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مليون دوالرا(.17 وقد كان الدمار �ساماًل ومل ي�ستثن اأي �سئ تقريبًا: املدار�ص )حكومية، 
و�سيارات  والعيادات  امل�ست�سفيات  واجلامعات،  املتحدة(  لالأمم  تابعة  ومدار�ص  وخا�سة، 
االإ�سعاف، واملوؤ�س�سات واملباين احلكومية، مراكز ال�رسطة، دور العبادة، �سبكات الطرق 

واالإت�ساالت، �سبكات الكهرباء، �سبكات املياه، و�سبكات ال�رسف ال�سحي.18
اأما بالن�سبة للقطاع االقت�سادي، فاإن تقديرات االأمم املتحدة ت�سري اإىل اأن حوايل 268 من�ساأة 
اإنتاجية مت تدمريها بالكامل، واأن 432 من�ساأة مت تدمريها جزئيًا. وت�سري البيانات اأي�سًا اأن 
40% من املن�ساآت التي اأ�سابها الدمار خالل احلرب كانت من�ساآت �سناعية، وبخ�سائر 
جتريف  مت  حيث  الزراعة  قطاع  الدمار  ي�ستثني  ومل  دوالر.  مليون   140 بحوايل  تقدر 
م�ساحات وا�سعة من االأرا�سي الزراعية )نحو 17% من م�ساحة االأرا�سي الزراعية بقطاع 
غزة(، كما مت تدمري دفيئات زراعية Green Houses، واإتالف حما�سيل، ونفوق اأعداد 
كبرية من املوا�سي والطيور، وتخريب العديد من اآبار املياه التي ت�ستخدم يف الري. وقد 

و�سلت التقديرات حلجم اخل�سائر املبا�رسة يف القطاع الزراعي اإىل 180 مليون دوالر.19

)4( ال�ضيا�ضة االإ�رضائيلية نحو قطاع غزة بعد حادثة اأ�ضطول احلرية )31 اأيار )مايو( 2010(
اأيار )مايو( 2010 باعرتا�ص  اإثر ال�سجة الدولية التي اأعقبت قيام اإ�رسائيل يف 31  على 
غزة  �سواطئ  اإىل  الو�سول  حماولته  اأثناء  الدولية  االإقليمية  املياه  يف  احلرية«  »اأ�سطول 
اأعلنت احلكومة االإ�رسائيلية يف 20 حزيران )يونيو( 2010 عن  بهدف ك�رس احل�سار، 
نيتها التخاذ عدة خطوات لـ »تخفيف« احل�سار على القطاع. وقد ت�سمن هذا القرار 
اخلطوات االآتية: )1( رفع القيود عن دخول بع�ص ال�سلع الغذائية التي كانت ممنوعة من 
قبل، واالأخذ بنظام القائمة ال�سلبية negative list، اأي اأن ي�سمح بدخول القطاع جميع 
ال�سلع ما عدا تلك التي ت�سملها قائمة املنع؛ )2( زيادة عدد ال�ساحنات امل�سموح بدخولها 
للقطاع؛ )3( زيادة عدد �ساعات عمل معرب كرم اأبو �سامل/كريم �سالوم؛ )4( االإ�رساع يف 
دخول مواد البناء للم�رسوعات املمولة من اجلهات الدولية؛ )5( منح ت�سهيالت حلركة 

االأفراد ح�سبما ت�سمح الظروف واالعتبارات االأمنية.20 
املفرو�سة على واردات قطاع  القيود  ي�سمل رفع  االإ�رسائيلية هذا مل  لكن قرار احلكومة 
القطاع  يحتاجها  التي  وغريها(  واالإ�سمنت،  احلديد،  )مثل  البناء  م�ستلزمات  من  غزة 

ملزيد من التفا�سيل حول حجم الدمار الذي حلق بقطاع غزة، اأنظر التقارير االآتية لربنامج االأمم املتحدة االإمنائي وللمفو�سية االأوروبية:  17
UNDP, One Year After Report: Gaza Early Recovery and Reconstruction Needs Assessment (May 2010);
European Commission, Final Report: Damage Assessment and Needs Identification in the Gaza Strip (March 2009)

ملزيد من التف�سيل حول حجم الدمار الذي حلق بالبنية التحتية يف قطاع غزة نتيجة احلرب االأخرية، اأنظر على �سبيل املثال،   18
,(Gisha, Red Lines Crossed: Destruction of Gaza’s Infrastructure (August 2009:التقرير االآتي

19    المصدر السابق.

بداًل من العمل بنظام القائمة املوجبة positive list، حيث يحظر دخول جميع ال�سلع اإىل القطاع ما عدا تلك املوجودة يف القائمة.  20
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اخلا�ص، �سواء قطاع االأعمال اأو القطاع العائلي، الإعادة اإعمار ما دمرتة احلرب االأخرية 
على غزة؛ اأو رفع القيود على �سادرات القطاع من ال�سلع الزراعية وال�سناعية.21 كما مل 
ي�سمل القرار االإ�رسائيلي رفع القيود على حرية مزارعي القطاع يف الو�سول اإىل اأرا�سيهم 
غزة،  قطاع  م�ساحة  من   %17 ت�سكل  والتي  اإ�رسائيل  مع  احلدودية  للمناطق  املتاخمة 
وت�سمل 35% من م�ساحة االأرا�سي الزراعية فيه، وحتتوي على عدد كبري من اآبار املياه.22 
اإىل  الو�سول  االأ�سماك يف  القيود عن حرية �سيادي  الت�سهيالت كذلك رفع  تتناول  ومل 
اأبعد من ثالثة اأميال بحرية من �سواطئ غزة )والتي ت�سكل 15% فقط من م�سافة الـ 20 

ميل بحري التي اأقرتها اتفاقية اأو�سلو لهم(.23 

بدخول  يتعلق  فيما  »حت�سن طفيف«  رغم حدوث  باأنه  االأخرية  الدولية  التقارير  وت�سري 
ال�سلع الغذائية التي كانت ممنوعة من قبل، اإال اأنه ب�سكل عام، وبعد مرور 6 اأ�سهر على 
اإعالن احلكومة االأ�رسئيلية )اأي حتى كانون اأول )دي�سيمرب( 2010( عن �سيا�ستها اجلديدة 
جتاه قطاع غزة، فاإنه مل يطراأ اأي تغيري جذري على طبيعة احل�سار ال�سامل املفرو�ص على 

غزة، وال على ال�سيا�سة »العقابية« االإ�رسائيلية نحو �سكان القطاع.24  

التي  الزيادة  بعد  الغذائية،  ال�سلع  من  الواردات  فاإن  املتاحة،  الدولية  البيانات  فح�سب 
الواردات  اأن  كما  القطاع.  �سكان  احتياجات  من  ت�سكل %35  تزال  ال  فيها،  حدثت 
لتنفيذ  فقط  دخولها  ويقت�رس  غزة،  قطاع  يحتاجه  مما   %11 عن  تزيد  ال  البناء  مواد  من 
بع�ص امل�رسوعات املمولة دوليا وبعد ح�سول موافقة اإ�رسائيل امل�سبقة عليها. والزال معرب 
كرم اأبو �سامل/كريم �سالوم يعمل باأقل من كامل طاقته، ومعرب املنطار/كارين الزال مغلقًا. 
اإ�سافة اإىل ذلك، مل يطراأ تغيري يذكر على القيود املفرو�سة على حرية �سكان القطاع يف 
ال�سفر اإىل اخلارج؛ وما عدا القليل من �سحنات الفراولة التي �سمح بت�سديرها، فاإن احلظر 
ما زال �ساريًا على �سادرات قطاع غزة. واأخرياً، فاإن الواردات من الوقود والغاز ال زالت 

ت�سكل 53% فقط من حاجة �سكان القطاع لها.25

خالل ال�سنوات الثالثة للح�سار، 2007-2010، مل يغادر قطاع غزة �سوى 20 �ساحنة حمملة بالتوت االأر�سي والزهور،   21
مقارنة باملتو�سط ال�سنوي لعدد ال�ساحنات )5500 �ساحنة( املحملة ب�سادرات القطاع الزراعية وال�سناعية. اأنظر

Pal Trade, One year after the military operation- An Outlook on Gaza Strip Crossings & Damaged Industrial Establishments 
(Jan 2010).

ن�ست اتفاقية اأو�سلو االنتقالية ل�سنة 1995، على وجود مناطق عازلة على طول احلدود ال�سمالية وال�رسقية لقطاع غزة مع   22
اإ�رسائيل بعر�ص 50 مرتا داخل اأرا�سي قطاع غزة. هذه املناطق مت تو�سيع م�ساحتها اإىل 150 مرتا خالل االنتفا�سة الثانية.

23 See OCHA, Between a Fence and a Hard Place: The Humanitarian Impact of Israeli-Imposed Restrictions on 
Access to Land and Sea in the Gaza Strip (Aug 2010). Also see OCHA/ FAO, Farming without Land, Fishing 
without Water: Gaza Agriculture Sector Struggle to Survive (May 2010)

24    Dashed Hopes: Continuation of the Gaza Blockade (December 2010). A report published by a coalition of 
24 humanitarian organizations.
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وب�سكل اإجمايل، فاإنه يف ظل ا�ستمرار القيود االإ�رسائيلية على قطاع غزة، وموا�سلة �سيا�سة 
احل�سار ال�سامل على �سكانه، وتعذر وجود مناخ مواتي ي�ساعد على البدء بعملية االنتعا�ص 
ال�سحي،  ال�رسف  املياه،  )�سبكات  التحتية  البنية  تدهور  ا�ستمرار  االقت�سادي، ويف ظل 
فاإن  ال�سحة والتعليم،26  االأداء يف قطاعات  الطرق، ...( وتراجع م�ستويات  الكهرباء، 
والزالت  كبري،   ركود  حالة  من  تعاين  زالت  ال  غزة  قطاع  يف  االقت�سادية  االأو�ساع 
جهود اإعادة االإعمار بعد مرور �سنتني على احلرب االأخرية على غزة تراوح مكانها، وال 
الفردي،  الدخل  معدالت  )انخفا�ص  للح�سار  واالجتماعية  االقت�سادية  التبعات  زالت 
زيادة ن�سب الفقر والبطالة، ارتفاع اأعداد املعتمدين من �سكان القطاع على امل�ساعدات 
واالإغاثة الدولية لتاأمني حد اأدنى ومقبول اإن�سانيًا من العي�ص االإن�ساين...( ت�سكل الطابع 

العام ال�سائد للحياة يف قطاع غزة.27

ثانياً: التطورات االقت�ضادية يف ال�ضفة الغربية )2010-2007(
اإىل حد كبري، فاإن التطورات االقت�سادية يف ال�سفة الغربية املحتلة خالل ال�سنوات الثالثة 
عوامل  بثالثة  تاأثرت  قد  الفل�سطيني  ال�سيا�سي  االنق�سام  حدوث  اأعقبت  التي  والن�سف 
امل�سبوق املقدم حلكومة ت�رسيف االأعمال  الدويل غري  املايل والفني  الدعم  رئي�سية: )1( 
التي يقودها الدكتور �سالم فيا�ص، )2( تركيز احلكومة الفل�سطينية على م�ساألة االإ�سالح 
لقيام الدولة الفل�سطينية، و)3( التخفيف اجلزئي  املايل وبناء املوؤ�س�سات العامة ا�ستعداداً 
للقيود االإ�رسائيلية املفرو�سة على حرية التنقل واحلركة لالأفراد وال�سلع يف ال�سفة الغربية. 
وقد كان تاأثري هذه العوامل الثالث )والتي �سيتم تناولها ب�سيء اأكرث من التف�سيل بعد قليل( 
على الو�سع االقت�سادي واالأمني يف ال�سفة الغربية، ب�سكل عام، موجبًا، حيث و�سلت 
�سنة  يف   %6.3 و   ،2008 �سنة  يف   %6 الغربية  ال�سفة  يف  االقت�سادي  النمو  معدالت 
2009، ومن املتوقع ح�سب اآخر تقديرات �سندوق النقد الدويل اأن ت�سل ن�سبة النمو اإىل 

8% حتى نهاية العام  2010 28 

ومع هذا، يجب التذكري هنا باأن االإطار العام الذي اأحاط بهذه التطورات االقت�سادية، 
الكولونيايل  االإ�رسائيلي  االحتالل  ا�ستمرار  نتيجة  كبري  حد  اإىل  ُمقِيداً  يزال،  وال  كان، 
ن�سف  اأكرث من  يقطنها  اليهودية )144 م�ستوطنة  امل�ستوطنات  الغربية، ووجود  لل�سفة 
مليون اإ�رسائيلي(، والطرق اخلا�سة بهم، والقواعد الع�سكرية االإ�رسائيلية، واملناطق االأمنية 

ح�سب بيانات وكالة الغوث الدولية التابعة لالأمم املتحدة، االأنروا، فاإن ما يقرب من 40 األف تلميذ مل يتمكنوا من االلتحاق مبدار�سهم   26
هذا العام ب�سبب النق�ص يف مواد البناء الالزمة لرتميم واإعادة اإعمار وبناء مدار�ص لهم. اأنظر امل�سدر ال�سابق، �ص. 7. اأنظر اأي�سا

“Gaza pupils study in iron-made classrooms” People’s Daily online (December 25, 2010) 

(OCHA, The Humanitarian Monitor )July 2010 :أنظر التقرير الشهري ملكتب منسق الشؤ ون اإلنسانية يف األراضي الفلسطينية  27
28 See, IMF, Macroeconomic and Fiscal Framework for the West Bank and Gaza: Sixth Review of Progress, Staff 

Report for the Meeting of the Ad Hoc Liaison Committee (New York, September 21, 2010).
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الو�سول ملنطقة غور االأردن، وتقييد حرية  الفا�سل، والقيود على  االإ�رسائيلية، واجلدار 
ا�ستعمال املوارد الطبيعية )املياه واالأر�ص(، ووجود مئات احلواجز الع�سكرية االإ�رسائيلية 
املنت�رسة يف جميع اأنحاء ال�سفة الغربية، وعدم قدرة �سانع القرار االقت�سادي الفل�سطيني 
من اال�ستفادة من 60% من اأرا�سي ال�سفة الغربية التي ت�سكل مبجملها ما يعرف باملنطقة 
C، واقت�سار حرية التخطيط والتطوير على 40% فقط من اأرا�سي ال�سفة الغربية )املنطقتني

بظاللها  تلقي  القيود جميعًا  هذه  مت�سلة جغرافيًا.  م�ستته وغري  مناطق  B(، وهي  و    A
الثقيلة على اإمكانية ا�ستمرار sustainability معدالت النمو التي �سهدتها ال�سفة الغربية 
خالل ال�سنوات الثالثة والن�سف املا�سية، وحتد من قدرة القطاع اخلا�ص الفل�سطيني على 

االنطالق، وجتعل من االقت�ساد الفل�سطيني رهينة ال�ستمرار تدفق امل�ساعدات الدولية.29

كما يجب التذكري اأي�سًا باأن النمو االقت�سادي يف ال�سفة الغربية خالل الفرتة حمل الدرا�سة 
كان مدفوعًا اأ�سا�سًا بزيادة غري م�سبوقة يف امل�ساعدات املالية الدولية، والتي اأدت بدورها 
الفرتة 2007-2009، من 2.5  اإىل زيادة يف االإنفاق احلكومي )بن�سبة 27% خالل 
املحلي  اال�ستهالك  يف  مقابلة  زيادة  اإىل  وبالتايل  دوالر(،  مليار   3.19 اإىل  دوالر  مليار 
)خا�سة يف قطاعات التجارة واالإن�ساءات(. عامل اآخر �ساهم يف زيادة النمو االقت�سادي 
يف ال�سفة الغربية متثل يف ارتفاع عدد الفل�سطينيني العاملني يف اإ�رسائيل ويف امل�ستوطنات 
االإ�رسائيلية، حيث و�سل عددهم يف نهاية الربع االأول ل�سنة 2010 اإىل 83 األف عامل 
يح�سلون على 238 مليون دوالر �سنويًا.30  بينما مل ت�سهد الفرتة نف�سها زيادة تذكر يف 
منو القطاعات االإنتاجية يف االقت�ساد، حيث مل ينمو قطاع ال�سناعة يف �سنة 2009 �سوى 
بن�سبة 3%. وبينما ت�سري التقديرات االأولية اإىل حدوث منو يف قطاع الزراعة بن�سبة %20، 
اأن تاأثري ذلك على االقت�ساد كان �سئياًل نظراً النخفا�ص م�ساهمة قطاع الزراعة يف  اإال 

الناجت املحلي االإجمايل )5% فقط(.

اأكرث من هذا، فاإن االأرقام املتوفرة عن قطاع التجارة اخلارجية الفل�سطينية خالل الفرتة 
2007-2008، ت�سري اإىل اأن الزيادة يف اال�ستهالك املحلي الناجمة عن ارتفاع معدالت 
النمو االقت�سادي خالل الفرتة حمل البحث قد ترجمت يف معظمها اإىل زيادة يف الواردات 
ال�سلعية من اإ�رسائيل بن�سبة 25%، يف الوقت الذي مل تزد فيه ال�سادرات الفل�سطينية اإىل 
اإ�رسائيل خالل نف�ص الفرتة �سوى بن�سبة 6.5% فقط، وبالتايل اأدى ذلك اإىل حدوث زيادة 

يف حجم العجز التجاري مع اإ�رسائيل.31

29 World Bank, The Underpinnings of the Future Palestinian State: Sustainable Growth and Institutions, 
Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison Committee, (New York, September 21, 2010).

البنك الدويل، امل�سدر ال�سابق  30
31 World Bank - A Palestinian State in Two Years: Institutions for Economic Revival, Economic Monitoring 

Report to the Ad Hoc Liaison Committee (Sept. 22, 2009).
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)1( الدعم املايل الدويل حلكومة ت�رضيف االأعمال يف رام اهلل
تقدمي  اإعادة  عن  مبا�رسة  االإعالن  مت  اهلل،  رام  يف  االأعمال  ت�رسيف  حكومة  ت�سكيل  بعد 
الدعم املايل من الدول املانحة والذي كان قد مت تعليقه بعد ت�سكيل حكومة حما�ص االأوىل 
يف نهاية اآذار )مار�ص( 2006.  ففي موؤمتر الدول املانحة الذي عقد يف باري�ص يف 17 
الدعم  )دي�سمرب( 2007 بح�سور 90 دولة ومنظمة دولية بهدف ح�سد  االأول  كانون 
املايل للحكومة الفل�سطينية اجلديدة، بلغت التعهدات املالية 7.7 مليار دوالر على مدى 
ال�سنوات 2008-2010، وهو ما فاق املبلغ الذي كانت ال�سلطة الفل�سطينية قد طلبته يف 
حينه )5.6 مليار دوالر لتمويل »خطة التنمية واالإ�سالح الفل�سطينية لل�سنوات 2008-

2010«.32 وح�سب اآخر البيانات املتاحة، فقد ت�سلمت ال�سلطة الفل�سطينية خالل الفرتة 
2008-2010 دعمًا ماليًا دوليًا ل�سد العجز اجلاري يف ميزانيتها يقدر بحوايل  3.725 
مليار دوالر موزعني كاالآتي: 1.8 مليار دوالر يف �سنة 2008، و 1.4 مليار دوالر يف 

33 �سنة 2009، و525 مليون دوالر يف الن�سف االأول من �سنة 2010
ي�ساف اإىل هذا الدعم الدويل، ما حت�سل عليه ال�سلطة الفل�سطينية يف رام اهلل من اإيرادات 
املقا�سة عن الواردات الفل�سطينية التي ت�سل اإىل ال�سفة الغربية عرب املوانئ االإ�رسائيلية، والتي 
اتفاقية  ح�سب  ذلك،  بعد  مبا�رسة  الفل�سطينية  لل�سلطة  وحتويلها  بتح�سيلها  اإ�رسائيل  تقوم 
باري�ص االقت�سادية. هذه االإيرادات )والتي كانت اإ�رسائيل قد اأوقفت حتويلها عقب ت�سكيل 
حكومة حما�ص االأوىل يف اآذار )مار�ص( 2006 ثم اأعادت حتويلها بعد ت�سكيل حكومة 
فيا�ص، بداية باالإفراج عن حوايل 500 مليون دوالر كانت اإ�رسائيل قد احتجزتها( بلغت 
اأكرث من مليار دوالر �سنويًا خالل الفرتة 2008-2010. هناك اأي�سًا ما ي�سل اإىل ال�سلطة 
الفل�سطينية من اأموال اأجنبية عرب �سناديق مت تاأ�سي�سها مل�ساعدة القطاع اخلا�ص الفل�سطيني.

)2( االإ�ضالح املايل وبناء املوؤ�ض�ضات العامة ا�ضتعداداً لقيام الدولة الفل�ضطينية 
يقوم برنامج احلكومة الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية منذ البداية على مبداأ »بناء املوؤ�س�سات 
العامة من اأجل اإنهاء االحتالل واإقامة الدولة الفل�سطينية«. كان هذا وا�سحًا يف الوثيقة 
التي قامت احلكومة الفل�سطينية بعر�سها على الدول املانحة بعد �ستة اأ�سهر من حدوث 
االنق�سام ال�سيا�سي الفل�سطيني، يف كانون االأول )دي�سمرب( 34،2007 ويف وثيقة »اخلطة 

بلغ حجم الدعم الدويل املطلوب خالل هذه ال�سنوات الثالثة لتمويل العجز يف امليزانية اجلارية لل�سلطة الفل�سطينية ولتمويل   32
بع�ص امل�رسوعات التنموية، على التوايل، 1.3 مليار دوالر و 215 مليون دوالر )�سنة 2008(، 1.6 مليار دوالر و 400 

مليون دوالر )�سنة 2009(، و 1.4 مليار دوالر و 667 مليون يف �سنة )2010(. اأنظر
Palestinian National Authority, Palestinian Reform and Development Plan: 2008-2010, Ramallah, Palestine

33 World Bank, The Underpinnings of the Future Palestinian State: Sustainable Growth and Institutions, 
Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison Committee (September 21, 2010), p. 8

34 Palestinian National Authority, Building a Palestinian State: Towards Peace and Prosperity, Ramallah, 
Palestine (December 2007)
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التي  الثالثة  الوثيقة  ويف   35،»2010-2008 لالأعوام  واالإ�سالح  للتنمية  الفل�سطينية 
قامت احلكومة الفل�سطينية بعر�سها على الدول املانحة يف اأيلول )�سبتمرب( 2009 بعنوان 
»فل�سطني: اإنهاء االحتالل واإقامة الدولة«، حيث مت حتديد فرتة عامني، اأي يف �سهر اآب 

)اأغ�سط�ص( 2011، ال�ستكمال بناء املوؤ�س�سات، واإنهاء االحتالل واإقامة الدولة.36
يف هذه الربامج جميعًا، فاإن هناك حزمة من االأهداف وال�سيا�سات العامة، والعديد من 
امل�رسوعات التي ت�سمل اأربعة قطاعات رئي�سية: احلكم Governance، القطاع اخلا�ص، 
والبنية التحتية، والقطاع االجتماعي. وب�سكل اأ�سا�سي، فاإن هذه الربامج، وبعد �سنوات 
ثالثة ون�سف من االنق�سام الفل�سطيني، قد حققت تقدما ملمو�سا يف العديد من املجاالت 
واإجراء  والقانون؛37  النظام  واإعادة  االأمن  قطاع  يلي:   ما  رئي�سي  ب�سكل  ت�سمل  التي 
بهدف  العام  االإنفاق  وتر�سيد  العام(،  )املال  املالية  واالإدارة  املايل  النظام  اإ�سالحات يف 
تخفي�ص العجز يف املوازنة اجلارية، وتوفري موارد ذاتية لتمويل م�رسوعات تنموية؛ وتقوية 
موؤ�س�سات القطاع العام واأجهزة احلكم املحلي وتعزيز قدراتهم للو�سول اإىل اأكرب قدر من 
الفل�سطيني  العامة جلمهور املواطنني؛ تقوية القطاع اخلا�ص  الكفاءة يف تقدمي اخلدمات 
وتهيئة املناخ املواتي له من اأجل متكينه اأخذ دور القيادة يف عملية النمو االقت�سادي وخلق 
فر�ص عمالة منتجة لتحقيق الرخاء االقت�سادي يف ال�سفة الغربية؛ واأخرياً توفري �سبكة اأمان 

اجتماعي Social safety Net للطبقات الفقرية واملهم�سة يف املجتمع.
ويقوم برنامج عمل احلكومة الفل�سطينية منذ البداية على فر�سية اأ�سا�سية موؤداها اأن حتقيق 
خطوات ملمو�سة يف جمال االأمن والنظام وفر�ص القانون يف املناطق التي تخ�سع ل�سيطرة 
ال�سلطة الفل�سطينية �سيوؤدي، مع مرور الوقت، اإىل تخفيف القيود االإ�رسائيلية يف ال�سفة 
الفل�سطيني وت�سجيعه على  اخلا�ص  القطاع  ثقة  تعزيز  اإىل  �سيوؤدي  بدوره  الغربية، وهذا 
اال�ستثمار واالإنتاج، وتن�سيط احلركة التجارية، وبالتايل رفع معدالت النمو االقت�سادي، 
الفل�سطينية  احلكومة  برنامج عمل  ويقوم  ال�سكان.  بني  والفقر  البطالة  ن�سب  وتخفيف 
اأي�سًا على اأ�سا�ص اأن املجتمع الدويل �سيوا�سل تقدمي الدعم املايل لتغطية العجز يف املوازنة 
اجلارية ومتويل امل�رسوعات التنموية، مما �سي�ساعد على حتقيق اأهداف الربنامج احلكومي 

يف بناء املوؤ�س�سات العامة من اأجل بناء الدولة.38

35 Palestinian National Authority, Palestinian Reform and Development Plan: 2008-2010, Ramallah, Palestine.

36 Palestinian National Authority, Palestine: Ending the Occupation, Establishing the State, Program of the 
Thirteenth Government, Ramallah, Palestine (August 2009).

عن ما مت حتقيقه يف هذا القطاع، والثمن الذي يتم دفعه فل�سطينيًا مقابل هذه االإجنازات، اأنظر الدرا�سة احلديثة التالية ملجموعة   37
االأزمات الدولية:

International Crisis Group, Squaring the Circle: Palestinian Security Reform under Occupation, Middle East report no. 
98 (September 7, 2010)

من اأجل تقييم نقدي لربنامج احلكومة الفل�سطينية املتعلق ببناء املوؤ�س�سات  العامة، اأنظر  38
Nathan J. Brown, “Are Palestinians Building a State?” Carnegie Endowment for International Peace, (June 2010)
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)3( التخفيف اجلزئي للقيود االإ�رضائيلية على حرية احلركة يف ال�ضفة الغربية
اأدت اجلهود التي قامت بها ال�سلطة الفل�سطينية لفر�ص النظام والقانون، وكذلك التن�سيق 
االأمني مع اإ�رسائيل، اإىل حت�سن ملحوظ يف الو�سع االأمني يف ال�سفة الغربية. وقد تلى هذا 
التح�سن تخفيف تدريجي للقيود التي تفر�سها اإ�رسائيل على حركة الفل�سطينيني، ورفع 
تزامن ذلك يف  الغربية. وقد  ال�سفة  اأنحاء  املنت�رسة يف جميع  الع�سكرية  احلواجز  لبع�ص 
االقت�سادي«  »ال�سالم  با�سم  تعرف  التي  اجلديدة  االإ�رسائيلية  ال�سيا�سة  مع  االأخرية  ال�سنة 
والتي تقوم على فر�سية اأن حدوث »حت�سن يف م�ستوى معي�سة« ال�سكان الفل�سطينيني يف 
ال�سفة الغربية، وحدوث انتعا�ص اقت�سادي هناك، �سوف ي�سهل من اإمكانية التو�سل اإىل 

حل �سيا�سي لل�رساع االإ�رسائيلي الفل�سطيني. 

وعلى الرغم من اأن هذا التخفيف اجلزئي للقيود االإ�رسائيلية قد اأدى اإىل حت�سن ملمو�ص يف 
حرية التنقل بني املدن الفل�سطينية مقارنة مبا كان علية احلال من قبل، واإىل زيادة يف الن�ساط 
التجاري الداخلي، اإال اأن هذا الرفع اجلزئي للقيود ظل، وح�سب تقدير البنك الدويل، عبارة 
نات« Palliatives،39 مل تغري اإال قلياًل فقط من طبيعة القيود الثقيلة التي حتد من  عن »ُم�سكِّ
اأن االإجراءات االإ�رسائيلية  اإىل حقيقة  النمو.40 يرجع ذلك  الفل�سطيني على  قدرة االقت�ساد 
وبناء جدار  ا�ستيطاين،  وتو�سع  احتالل ع�سكري،  ا�ستمرار  القيود جتري يف ظل  لتخفيف 
من  املئات  لوجود  وا�ستمرار  غريهم،  دون  االإ�رسائيليني  ال�ستعمال  طرق  ووجود  فا�سل، 
احلواجز والقيود االإ�رسائيلية التي حتد من حرية حركة الفل�سطينيني يف الو�سول اإىل االأ�سواق 
الداخلية واخلارجية، ويف منعهم من ا�ستعمال املوارد الطبيعية املتاحة لديهم، وفر�ص القيود 

على و�سولهم لـ 60% من اأرا�سي ال�سفة الغربية مبا يف ذلك منطقة غور االأردن.

ثالثاً: العالقات االقت�ضادية بني ال�ضفة الغربية وقطاع غزة يف ظل االنق�ضام ال�ضيا�ضي
االإ�رسائيلية على  للقيود  ت�سديد  الفل�سطيني، وما تاله من  ال�سيا�سي  االنق�سام  ترتب على 
قطاع غزة التي كانت مفرو�سة �سابقًا، ثم و�سع القطاع كله حتت احل�سار االقت�سادي 
اإ�رسائيلية مدعومة غربيًا، اأن و�سلت العالقة االقت�سادية  اخلانق كجزء من �سيا�سة ر�سمية 
بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة اإىل حالة غري م�سبوقة من ال�سعف مل ت�سهدها العالقة بينهما 
منذ عام 1967، وبحيث اأ�سبح من ال�سعوبة مبكان احلديث عن وجود اقت�ساد فل�سطيني 
واحد  اقت�سادي  وهيكل  و�سيا�سة  اإدارة  وجود  اأو  الكلمة،  هذه  تعنيه  ما  بكل  واحد، 

39 World Bank - A Palestinian State in Two Years: Institutions for Economic Revival, Economic Monitoring 
Report to the Ad Hoc Liaison Committee (Sept. 22, 2009), p. 8.

40 World Bank, Towards a Palestinian State: Reforms for Fiscal Strengthening, Economic Monitoring Report to 
the Ad Hoc Liaison Committee (Madrid, April 13, 2010)



تغريات على االأو�ضاع االقت�ضادية يف ال�ضفة والقطاع منذ االنف�ضال[21]

ال�سيا�سي  ا�ستغالل حالة االنق�سام  ثانية، فقد مت  الفل�سطينية املحتلة. من ناحية  لالأرا�سي 
الفل�سطيني من طرف اإ�رسائيل التي كانت قد عملت ب�سكل حثيث خالل ال�سنوات التي 
�سبقت االنق�سام، اأي قبل انفراد حركة حما�ص باحلكم يف قطاع غزة، على تعزيز حالة 
االنف�سال االقت�سادي بني جزئي الوطن )وبالتحديد عن طريق و�سع العديد من القيود 
على حركة التبادل التجاري بينهما(،41 خمالفة بذلك ما كانت قد ن�ست عليه »اتفاقيات 
اأو�سلو االنتقالية« من اعتبار ال�سفة والقطاع مبثابة اقت�ساد واحد. من ناحية ثالثة، وكنتيجة 
مبا�رسة لفر�ص احل�سار االقت�سادي على قطاع غزة، وحتول اقت�ساد القطاع اإىل اقت�ساد غري 
ر�سمي ب�سبب جتارة االأنفاق التي اأ�سبحت ت�سكل اأحد اأعمدة اقت�ساد غزة الرئي�سية خالل 
فرتة ال�سنوات 2007-2010، فقد �ساعد كل ذلك على ربط اقت�ساد القطاع مب�رسب�سكل 

غري ر�سمي، كما �ساعد على االبتعاد التدريجي لقطاع غزة عن اقت�ساد ال�سفة الغربية.

الغربية  ال�سفة  بني  االقت�سادي  التوا�سل  نوعا من  هناك  يوجد  زال  فال  ورغم كل ذلك، 
والقطاع يف ظل ا�ستمرار االنق�سام ال�سيا�سي، واإن كان هذا التوا�سل موجودا باجتاه واحد 
اأربعة جماالت رئي�سية  فقط، اأي من ال�سفة الغربية اإىل قطاع غزة. تتمثل هذه العالقة يف 
هي: )1( دفع الرواتب وتقدمي امل�ساعدات املالية ملوظفي ال�سلطة الفل�سطينية وللطبقات 
الفقرية يف غزة، و)2( ت�سهيل دخول ال�سيكل االإ�رسائيلي اإىل قطاع غزة، و)3( دفع فاتورة 
كهرباء قطاع غزة، و)4( التن�سيق ب�ساأن دخول ال�سلع والب�سائع من اإ�رسائيل اإىل قطاع غزة.

)1( الرواتب وامل�ضاعدات املالية: فاحلكومة الفل�سطينية يف رام اهلل ال زالت تدفع الرواتب 
ال�سهرية )65 مليون دوالرا �سهريًا تقريبًا( حلوايل 77 األف موظف يف قطاع غزة، من 
قبل حدوث  الفل�سطينية  ال�سلطة  موؤ�س�سات  يعملون يف  كانوا  ممن  وع�سكريني،  مدنيني 
االنق�سام ال�سيا�سي وانفراد حركة حما�ص باإدارة دفة احلكم يف قطاع غزة، والذين كانت 
مع حركة حما�ص يف  التعاون  بيوتهم وعدم  البقاء يف  منهم  قد طلبت  اهلل  رام  حكومة 
خم�س�سات  بدفع  تقوم  زالت  ال  اهلل  رام  يف  احلكومة  اأن  كما  العامة.  املوؤ�س�سات  اإدارة 
األف   40 حلوايل  اأخرى  نقدية  م�ساعدات  وبتقدمي  غزة،  قطاع  يف  للموظفني  التقاعد 
عائلة فل�سطينية يف القطاع ممن يندرجون حتت فئة الطبقات املحتاجة. اإ�سافة اإىل ذلك، 
تولت حكومة رام اهلل تقدمي م�ساعدات مالية مبا�رسة ل�سكان قطاع غزة من الذين ت�رسرت 
م�ساكنهم من جراء احلرب التي �سنتها اإ�رسائيل على القطاع يف كانون االأول )دي�سمرب( 

2008 -  كانون الثاين )يناير( 2009.

من بني هذه القيود كان التلكوؤ والتاأخري املتعمد يف اإدخال الب�سائع القادمة من ال�سفة الغربية اإىل قطاع غزة عرب معرب كارين/  41
املنطار، واإعطاء الب�سائع االإ�رسائيلية، ثم تلك القادمة للقطاع عرب املوانئ االإ�رسائيلية، االأولوية يف اإدخالها للقطاع. وقد كان 
هذا التاأخري يت�سبب يف اإحداث اأ�رسار مادية كبرية )خا�سة يف ال�سلع القابلة للتلف ب�رسعة( واإىل ارتفاع يف تكاليف تكلفة 
النقل ب�سبب طول الفرتة الزمنية التي تنتظرها ال�ساحنات القادمة من ال�سفة الغربية على اجلانب االإ�رسائيلي من املعرب، وب�سكل 

يجعلها غري قادرة على التناف�ص مع مثيالتها من ال�سلع القادمة من اإ�رسائيل اأو من اخلارج.
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)2( �ضلطة النقد الفل�ضطينية: وفق تقديرات �سلطة النقد الفل�سطينية يف رام اهلل، فاإن البنوك 
اإىل حوايل 300  املتو�سط،  يومي، يف  ب�سكل  حتتاج  بنكا(   43( غزة  قطاع  العاملة يف 
مليون �سيكل اإ�رسائيلي ملقابلة احتياجات القطاع املختلفة من النقود. وخالل ال�سنوات 
الفل�سطيني، وب�سبب احل�سار االقت�سادي  ال�سيا�سي  التي تلت االنق�سام  الثالثة والن�سف 
)عملة  االإ�رسائيلي  ال�سيكل  فيها  نق�ص  فرتات  هناك  كانت  غزة،  قطاع  على  املفرو�ص 
اإىل  منتظم  ب�سكل  ال�سيكل  و�سول  اإ�رسائيل  منع  ب�سبب  ال�سوق،  يف  الرئي�سية(  التداول 
قطاع غزة، مما اأدى اإىل �سعوبات كبرية فيما يتعلق بالتبادل التجاري داخل القطاع، ويف 
دفع رواتب املوظفني وامل�ستفيدين من مدفوعات ال�سوؤون االجتماعية، ويف دفع )نقداً( 
كما  غزة.  لقطاع  بدخولها  اإ�رسائيل  ت�سمح  ا�ستهالكية  ب�سائع  من  ا�سترياده  يتم  ما  ثمن 
تاأثرت اأي�سًا العمالت االأخرى املتداولة يف القطاع )الدوالر االأمريكي والديناراالأردين( 
بهذه القيود املفرو�سة على دخول العمالت اإىل غزة، واقت�رس وجودها على الكميات التي 
تنقلها املنظمات الدولية، وبالذات االأنروا )13.5 مليون دوالر �سهريًا(، لدفع رواتب 
�سلطة  تو�سلت  فقد  امل�سكلة،  هذه  مع  وللتعامل  ت�سغيلها.  نفقات  وتغطية  م�ستخدميها 
النقد الفل�سطينية يف �سنة 2009 اإىل اتفاق )غري ر�سمي( مع البنك املركزي االإ�رسائيلي 
يهدف اإىل حتويل 50 مليون �سيكل �سهريًا اإىل قطاع غزة، واإن كان التحويل ال�سهري قد 

42 جتاوز الكمية املتفق عليها منذ منت�سف عام 2010

)3( فاتورة الكهرباء: توجد بقطاع غزة حمطة واحدة لتوليد الكهرباء قامت اإ�رسائيل بتدمري 
6 من املولدات الثمانية العاملة فيها يف 28 حزيران )يونيو( 2006 يف غارة جوية عقب 
قيام ملي�سيات تابعة حلركة حما�ص بخطف اأحد اجلنود االإ�رسائيليني، ثم منعت بعد ذلك 
)حتى �سهر كانون االأول )دي�سمرب( من نف�ص العام( و�سول االأدوات واملعدات الالزمة 
الإ�سالح املحطة حتى تتمكن من توليد 80 ميجاوات من الكهرباء يوميًا الالزمة لتزويد 
�سكان القطاع بجزء )30%( من حاجتهم من الكهرباء. وقد كان االحتاد االأوروبي خالل 
يقوم  )نوفمرب( 2009  الثاين  ت�رسين  �سهر  )مار�ص( 2006 وحتى  اآذار  �سهر  الفرتة من 
بدفع فاتورة الوقود الالزم لت�سغيل حمطة الكهرباء وامل�سرتى من اإ�رسائيل، قبل اأن يقرر، اأي 
االحتاد االأوروبي، حتويل م�سوؤولية دفع الفاتورة اإىل حكومة ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
اإ�رسائيل )120  امل�سرتاة من  الكهرباء  فاتورة  تتوىل دفع  الغربية، والتي كانت  ال�سفة  يف 
ميجاوات، تكفي ل�سد 50% من حاجة القطاع للكهرباء( ومن م�رس )17 ميجاوات، 
تغطي 7% من حاجة غزة من الكهرباء(. منذ ذلك الوقت، حدثت خالفات كبرية بني 
احلكومتني يف رام اهلل وغزة على كيفية �سداد فاتورة الوقود امل�سرتى من اإ�رسائيل، وعلى 
املبالغ املطلوب ت�سديدها ثمنًا للوقود. نتيجة ذلك، فاإن ما ي�سل اإىل قطاع غزة من وقود 

42 World Bank, The Underpinnings of the Future Palestinian State: Sustainable Growth and Institutions, 
Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison Committee (September 21, 2010), p. 20
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اإ�رسائيلي خالل االأ�سهر االأخرية تتاأرجح كمياتها من وقت الآخر، وال يكفي لت�سغيل حمطة 
الكهرباء بطاقتها الكاملة مما يوؤدي اإىل قطع التيار الكهربائي عن ال�سكان لفرتات ترتاوح 

بني 8-12 �ساعة يوميًا.43

 )4( التن�ضيق لدخول الب�ضائع اإىل غزة وتنفيذ بع�ص امل�رضوعات الدولية: الوجه الرابع واالأخري 
الأوجه العالقة االقت�سادية بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة يف ظل االنق�سام ال�سيا�سي الراهن 
حيث  غزة،  قطاع  اإىل  ال�سلع  من  اإدخاله  يتم  ما  بخ�سو�ص  اإ�رسائيل  مع  بالتن�سيق  يتعلق 
تقوم جلنة التن�سيق الفل�سطينية املوجودة يف غزة باالت�سال بوزارة االقت�ساد الوطني يف رام 
اهلل، ثم تقوم االأخرية بالتن�سيق مع اإ�رسائيل بخ�سو�ص ال�سلع التي يحتاجها القطاع والتي 
اإ�رسائيل يف �سهر حزيران  اإعالن  اأخرى، وبعد  اإ�رسئيل بدخولها لغزة. من ناحية  ت�سمح 
)يونيو( 2010 عن �سيا�ستها املتعلقة »بتخفيف« القيود املفرو�سة على قطاع غزة، تقوم 
ال�سلطة الفل�سطينية يف رام اهلل بدرا�سة امل�رسوعات املقدمة لها من قبل املوؤ�س�سات الدولية 
ال�سلطة  مع  م�سبق  اتفاق  على  وبناء  غزة.  بقطاع  تنفيذها  اأجل  من  بتمويلها  تقوم  التي 
الفل�سطينية، تقوم اإ�رسائيل بال�سماح بدخول مواد البناء الالزمة لتنفيذ امل�رسوعات املوافق 

عليها من قبل حكومة ت�رسيف االأعمال يف رام اهلل.

رابعاً: ا�ضتعادة »الوحدة االقت�ضادية« بني ال�ضفة والقطاع: ال�ضعوبات واخليارات
باالأو�ساع  يتعلق  فيما  الورقة  هذه  يف  االآن  حتى  تقدميه  مت  الذي  العر�ص  من  يت�سح 
التي تلت وقوع  الزمنية  الفرتة  الغربية وقطاع غزة خالل  ال�سفة  االقت�سادية يف كل من 
قد  كبري(  حد  اإىل  )ومتناق�سة  هامة  حتوالت  هناك  باأن  الفل�سطيني،  ال�سيا�سي  االنق�سام 
بطبيعة  باالأ�سا�ص  تتعلق  التحوالت  هذه  املنطقتني.  يف  االقت�سادي  املجال  يف  حدثت 
الهيكل االقت�سادي من ناحية، وبطريقة االإدارة االقت�سادية يف كل منهما من ناحية ثانية، 
وما تركه كل ذلك من اآثار ملمو�سة على خمتلف جوانب احلياة االقت�سادية واالجتماعية. 
و�سوف نتناول ب�سيء من التف�سيل يف هذا اجلزء الرابع واالأخري من الورقة، وبناءاً على 
ال�سعوبات  ماهية  والقطاع،  ال�سفة  اقت�سادية يف  تغريات وتطورات  تو�سيحه من  ما مت 
التي ميكن اأن تقف عقبة يف طريق ا�ستعادة الوحدة االقت�سادية بينهما، وكذلك اخليارات 
املختلفة التي ميكن للقيادة الفل�سطينية درا�ستها للتعامل مع هذه ال�سعوبات يف حالة اأن مت 

التو�سل اإىل اتفاق ب�ساأن امل�ساحلة ال�سيا�سية داخل البيت الفل�سطيني. 

وقبل الدخول يف تفا�سيل هذا اجلانب، فقد يكون من املنا�سب التاأكيد هنا، باأن ما حدث 
من حتوالت كبرية يف املجال االقت�سادي يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة يتطلب قدرا اأكرب 

43 Gisha, Electricity Shortage in Gaza: Who Turned Out the Lights (May 2010); OCHA, Gaza’s Electricity Crisis: 
The Impact of Electricity Cuts on the Humanitarian Situation (May 2010)
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من التعمق يف الدرا�سة والتحليل يفوق بكثري ما مت ا�ستعرا�سه يف هذه الورقة. وبالتايل، 
وحتى ال يتحول املو�سوع االقت�سادي اإىل عائق يقف يف طريق امل�ساحلة ال�سيا�سية، فاإن 
االأمر يتطلب، وبال�رسعة املمكنة، ت�سكيل جلنة من اخلرباء االقت�ساديني املتخ�س�سني بهدف 
القيام بدرا�سة معمقة لكافة االآثار االقت�سادية التي ترتبت على االنف�سال ال�سيا�سي خالل 
ال�سنوات الثالثة والن�سف الفائته. الهدف من هذه اللجنة املقرتحة هو و�سع ت�سورات 
ملنع  حمددة  خطوات  واقرتاح  ناحية،  من  حدثت  التي  االقت�سادية  الهوة  جل�رس  عملية 
االنزالق نحو املزيد من تعميق االنف�سال االقت�سادي بني ال�سفة والقطاع من ناحية ثانية، 
وو�سع تو�سيات ل�سانع القرار الفل�سطيني لكيفية لتعامل معها من ناحية ثالثة، وبحيث 
الرامية  اجلهود  مع،  بالتزامن  اأمكن،  اإن  اأو،  لـ،  داعمة  املقرتحة  االإجراءات  هذه  تكون 
لت�سجيع امل�ساحلة ال�سيا�سية. هذه هي التو�سية الرئي�سية االأوىل لهذه الدرا�سة. وكما متت 
االإ�سارة اإليه يف بداية هذه الورقة، فاإن ورقة امل�ساحلة الفل�سطينية، وبا�ستثناء ما ورد فيها 
ب�سكل عابر يف م�ساألة اإعادة اإعمار القطاع، تكاد تخلو من اأي اإ�سارة اإىل هذا املو�سوع.

الوحدة  ا�ستعادة  اإمكانية  مب�ساألة  املتعلقة  ال�سعوبات واخليارات  اإىل مو�سوع  االآن  ننتقل 
االقت�سادية بني ال�سفة وغزة.

)1( �ضعوبات متوقعة يف طريق ا�ضتعادة الوحدة االقت�ضادية بني ال�ضفة والقطاع
ا�ستعادة  يتعلق مب�ساألة ال�سعوبات املتوقعة يف طريق  يكفي للداللة على جدية االأمر فيما 
الوحدة االقت�سادية بني ال�سفة والقطاع اأن ن�سري هنا اإىل اأنه يف الوقت الذي قد ال يكون 
هناك فيه اأي م�سكلة تذكر، من الناحية النظرية على االأقل، يف حالة التو�سل التفاق ب�ساأن 
امل�ساحلة ال�سيا�سية الفل�سطينية، يف اأن يلحق قطاع غزة باجلهود اجلارية حاليًا يف ال�سفة 
اأنه من  الغربية والتي ت�ستهدف بناء املوؤ�س�سات العامة واالإ�سالح االإداري واملايل،44 اإال 
غري الوا�سح متامًا يف هذا املقام كيف ميكن التغلب على م�ساألة اإعادة 77 األف موظف 
الفل�سطينية يف قطاع  ال�سلطة  اأجهزة  اإىل مواقع عملهم يف  حكومي )مدين وع�سكري( 
ال�سيا�سي،  االنق�سام  منهم عقب حدوث  قد طلبت  اهلل  رام  )والتي كانت حكومة  غزة 
البقاء يف بيوتهم وعدم العمل مع حكومة غزة(، يف الوقت الذي قامت فيه حركة حما�ص 
بتوظيف ما يقرب من 35 األف موظف بداًل منهم من اأجل ت�سهيل مهمة تقدمي احلركة 

خلدماتها احلكومية ل�سكان القطاع. 

هذا املو�سوع يزداد تعقيداً يف ظل ال�سيا�سة املعلنة حلكومة ت�رسيف االأعمال يف رام اهلل، 
تتبناه احلكومة، وبدعم من  الذي  االإداري واملايل  االإ�سالح  برنامج  من  اأن جزءاً  حيث 
اأ�سا�ص و�سع حد للزيادة يف  الدول املانحة وبع�ص املوؤ�س�سات املالية الدولية، يقوم على 

نحن ال نتناول هنا مو�سوع االإ�سالح االأمني الأنه جزء ال يتجزاأ من ورقة امل�ساحلة امل�رسية.  44
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التوظيف يف موؤ�س�سات ال�سلطة ومنع اأي زيادة غري مقبولة يف فاتورة الرواتب احلكومية 
ال�سوؤال هنا هو  فاإن  اأخرى،  املوازنة اجلارية. وبكلمات  العجز يف  تقلي�ص  كاأحد طرق 
عن الكيفية التي ميكن بها للموازنة احلكومية اجلارية يف ظل حكومة فل�سطينية موحدة 
)تنتج عن امل�ساحلة ال�سيا�سية( اأن ت�سيف اإىل فاتورة رواتبها كل تلك االأعداد الكبرية من 
املا�سية،  الثالثة والن�سف  االأعوام  بتعيينهم خالل  قامت حكومة حما�ص  التي  املوظفني 
وبالتايل حتمل موازنة احلكومة املوحدة اأعباء مالية اإ�سافية تتناق�ص يف جوهرها وم�سمونها 

مع برنامج ال�سلطة احلايل لالإ�سالح االإداري واملايل.

ال�سطح  على  تظهر  قد  والتي  املحتملة  االقت�سادية  ال�سعوبات  بند  �سمن  الثانية  النقطة 
يتم االتفاق عليه على  بتنفيذ ما  ال�سيا�سية والقيام  اتفاق للم�ساحلة  اإىل  التو�سل  يف حالة 
باأ�سكال خمتلفة )ال توجد، ح�سب علمنا، درا�سات  يتم احلديث عنه  يتعلق مبا  االأر�ص، 
تف�سيلية يف هذا املو�سوع حتى االآن( من وجود ا�ستثمارات مالية وعقارية، واحتكارات 
جتارية، وتغلغل حلركة حما�ص يف االأن�سطة االإنتاجية والتجارية واخلدمية للقطاع اخلا�ص، 
بعد اأن حتول اقت�ساد قطاع غزة اإىل »اقت�ساد غري ر�سمي« نتيجة فر�ص احل�سار االقت�سادي 
عليه وانت�سار جتارة االأنفاق ب�سكل رئي�سي.45 كما اأنه لي�ص من املعروف متامًا ما اإذا كانت 
هذه االأن�سطة املالية والتجارية، يف حال تاأكد وجودها، تعود حلكومة حركة حما�ص، اأم 

للحركة نف�سها، اأم الأ�سخا�ص حم�سوبني على احلركة وي�ستفيدون من عالقاتهم بها. 

مرة اأخرى، فاإن امل�سكلة هنا تكمن يف الكيفية التي �سيتم بها التعامل مع هذا املو�سوع 
ظل  يف  العامة(  امل�سلحة  مع  اخلا�سة  امل�سالح  وت�سابك  تداخل  يف  )املتمثل  ال�سائك 
اأن  املتوقع  املعلنة حلكومة ت�رسيف االأعمال يف رام اهلل )والذي من  ال�سيا�سة االقت�سادية 
وطنية  وحدة  حكومة  الأي  االقت�سادي  الربنامج  اأي�سًا  عليه  يقوم  التي  االأ�سا�ص  يكون 
الذي  االإداري واملايل  االإ�سالح  برنامج  اأن جزءا من  ال�سيا�سية(، حيث  امل�ساحلة  تعقب 
تتبناه، واملمول بالكامل دوليًا، يقوم على اأ�سا�ص خلق مناخ مواتي لعمل القطاع اخلا�ص 
الفل�سطيني، ومنع االحتكارات التجارية، واإتاحة الفر�سة اأمام القطاع اخلا�ص من خالل 

املناف�سة احلرة لقيادة عملية النمو االقت�سادي يف فل�سطني.  

ورقة  كانت  والذي  قطاع غزة  اإعمار  اإعادة  املرتبطة مبو�سوع  التعقيدات  اأخرياً  وهناك 
املو�سوع  البداية يف هذا  اأن نقطة  اإليه ب�سكل عابر. ورغم  اأ�سارت  قد  امل�رسية  امل�ساحلة 
ميكن اأن تكون الوثيقة التي قامت باإعدادها ال�سلطة الفل�سطينية برام اهلل مب�ساعدة العديد 

من املهم اأن نالحظ هنا اأن اقت�ساد قطاع غزة، ورغم ما اأعلنته اإ�رسائيل عقب حادثة “اأ�سطول احلرية” من تخفيف حل�سارها   45
املفرو�ص على غزة، اإال اأن الو�سع االقت�سادي ب�سكل عام مل يتغري جذريًا. وبالتايل ال زال اقت�ساد القطاع، وب�سكل رئي�سي، 
هو “اقت�ساد حتت احل�سار”، كما ال زالت االأنفاق املنت�رسة على ال�رسيط احلدودي بني قطاع غزة وم�رس تلعب دورا حموريا يف 

توفري جميع ال�سلع والب�سائع التي ما زالت اإ�رسائيل متنع دخولها اإىل قطاع غزة.
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بقطاع  العاملة  احلكومية  غري  املنظمات  من  وعدد  املتحدة،  لالأمم  التابعة  املنظمات  من 
الفل�سطيني واإعادة  بـ »دعم االقت�ساد  ال�سيخ اخلا�ص  اإىل موؤمتر �رسم  غزة،46 ومت تقدميها 
اإعمار غزة«، 47اإال اأن عملية االإ�رساف على اإعادة االإعمار عن طريق جلنة املتابعة املقرتحة 
يف وثيقة امل�ساحلة امل�رسية قد ال تكون نف�سها خالية من التعقيدات. واملق�سود هنا على 
وجه التحديد هو الطريقة التي �سيتم بها ت�سكيل هذه اللجنة، وو�سع حدود �سالحياتها، 
واآلية عملها، وحجم االإمكانيات املتاحة لها ل�سمان وجود اأكرب قدر من ال�سفافية والفعالية 
يف عملية املتابعة واالإ�رساف على اإعادة االإعمار. امل�سكلة هنا، بكلمات اأخرى، تكمن يف 
اأن االأطراف املختلفة، وبالذات قطبى ال�سيا�سة الفل�سطينية، اأي حركتي فتح وحما�ص، 
حتقيق  حالة  يف  ت�سكيلها  يتم  فل�سطينية  حكومة  الأي  الرئي�سي  الثقل  �سي�سكالن  اللذان 
امل�ساحلة ال�سيا�سية، �سيحاوالن، كل منهما بطريقته اخلا�سة، التاأثري ب�سكل كبري على كيفية 
ت�سكيل جلنة االإعمار، والطريقة التي تعمل بها، وذلك بهدف حتقيق مكا�سب �سيا�سية من 

وراء ذلك، وبطريقة ميكن اأن توؤدي اإىل تعطيل عملية االإعمار برمتها.

)2( اخليارات املقرتحة للتمهيد ال�ضتعادة الوحدة االقت�ضادية بني ال�ضفة والقطاع
من  كل  يف  اقت�سادية  تطورات  من  الورقة  هذه  يف  االآن  حتى  ا�ستعرا�سه  مت  ما  ظل  يف 
عام  منت�سف  من  املا�سية،  والن�سف  الثالثة  ال�سنوات  غزة خالل  وقطاع  الغربية  ال�سفة 
2007 وحتى نهاية عام 2010، و�رسح لطبيعة العالقات االقت�سادية التي ال تزال تربط 
ملجموعة  قدمناه  الذي  والتحليل  الراهنة،  ال�سيا�سي  االنق�سام  فرتة  ظل  يف  الطرفني  بني 
التعقيدات التي نعتقد باأنها قد ت�سكل عقبات اأمام ا�ستعادة الوحدة االقت�سادية بني ال�سفة 
والقطاع يف حال حتقيق امل�ساحة ال�سيا�سية، فاإن ال�سوؤال املطروح االآن هو: يف ظل هذا 
للقيادة  ميكن  الذي  ما  امل�ساد،  االجتاه  يف  تعمل  قوى  وجود  عدم  افرتا�ص  وعلى  كله، 
االنف�سال  حالة  معاجلة  اأجل  من  فعلية،  ناحية  من  عمله،  والقطاع  ال�سفة  يف  ال�سيا�سية 
موحد«  فل�سطيني  »اقت�ساد  اإىل  العودة  اإمكانية  تعزيز  على  والعمل  الراهنة،  االقت�سادي 

م�ستقباًل يف ظل مناخ  ي�سوده التوافق ال�سيا�سي؟

مت توجيه العديد من التنتقادات لهذه الوثيقة ب�سبب ال�رسعة التي مت اإعدادها بها من ناحية، واقت�سارها على اإعادة اإعمار البنية   46
التحتية فقط دون تغطية اجلوانب االقت�سادية واالجتماعية من ناحية ثانية، وعدم الت�ساور مع القطاع اخلا�ص واملجتمع املدين 

الفل�سطيني عند اإعداد الوثيقة من ناحية ثالثة. لتفا�سيل الوثيقة، اأنظر:
Palestinian National Authority, The Palestinian National Early Recovery and Reconstruction Plan for Gaza, 2009-2010, 
Presented to the International Conference in Support of the Palestinian Economy for the Reconstruction of Gaza, 
Sharm El-Sheikh, Egypt (March 2, 2009).

مت يف هذا املوؤمتر ح�سد تعهدات مالية دولية و�سلت اإىل 4.4 مليار دوالر، وهي تعهدات فاقت مبلغ الـ 2.8 مليار دوالرالذي   47
ال�سلطة  حكومة  موازنة  لدعم  والباقي  االإعمار،  الإعادة  دوالر  مليار   1.3 منها  للموؤمتر،  الفل�سطينية  ال�سلطة  به  تقدمت 

الفل�سطينية يف رام اهلل.
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The “Do No Harm” Option  اأ( خيار املحافظة على العالقات القائمة(
واالأ�سا�ص فيه، كما ي�سري اال�سم، هو  “خيار اأ�سعف االإميان”،  هذا اخليار ميكن ت�سميته بـ 
املحافظة، على اأقل تقدير، على ما هو موجود على اأر�ص الواقع من عالقات اقت�سادية تربط 
يف الوقت الراهن بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة. لتحقيق ذلك، فاإن االأمر يتطلب، وخالل 
فرتة التمهيد لتحقيق امل�ساحلة ال�سيا�سية الفل�سطينية، عدم جلوء اأي من الطرفني، يف رام اهلل 
ويف غزة، اإىل اتخاذ اإجراءات انفعالية اأو خطوات غري مدرو�سة من �ساأنها اأن ت�رس ب�سدة 
بالو�سع القائم، و�رسورة العمل قدر امل�ستطاع، ومن الطرفني اأي�سًا، على تذليل ما قد ين�ساأ 
من وقت الآخر من �سعوبات، لتجنب خلق م�ساكل من �ساأنها اأن ت�سعف من هذه الروابط، 

وتعمق بالتايل من حالة االنف�سال االقت�سادي الذي حدث منذ منت�سف عام 2007. 

كال  ومن  القبيل،  هذا  من  حماوالت  املا�سية  والن�سف  الثالثة  ال�سنوات  �سهدت  فقد 
الطرفني، كادت اأن تع�سف بالقليل مما تبقى من مظاهر للعالقات االقت�سادية بني ال�سفة 
الغربية وقطاع غزة. مثل ذلك مثاًل يف حماولة حكومة غزة خالل االأ�سهر االأوىل لتوليها 
العمل حتت  اال�ستقالل عن  بالقطاع، وبالتايل  امل�رسيف  بالنظام  االنفراد  ال�سلطة،  مقاليد 
بتاأ�سي�ص  بعد ذلك  قيام احلركة  رام اهلل. ويف  الفل�سطينية يف  النقد  �سلطة  اإ�رساف ورقابة 
م�رسفني يف قطاع غزة يعمالن خارج دائرة رقابة �سلطة النقد الفل�سطينية )البنك الوطني 
التدخل )من خالل اقتحام  االإ�سالمي، وبنك الربيد(. كما كانت هناك حاالت مت فيها 
قوات ال�رسطة التابعة حلركة حما�ص( يف عمل النظام امل�رسيف بالقطاع، والقيام باال�ستيالء 

على اأموال من اأحد البنوك التجارية بحجة تنفيذ اأمر �سادر عن اأحد املحاكم. 

ويف قطاعي ال�سحة والتعليم يف غزة، وهي القطاعات الوحيدة التي �سمحت فيها حكومة 
رام اهلل للموظفني يف غزة، والذين يتلقون رواتبهم منها، باال�ستمرار يف العمل يف ظل 
حكومة حركة حما�ص، جلاأت حكومة رام اهلل )من خالل نقابات العاملني( اإىل االإيعاز 
للموظفني بالقيام باإ�رسابات احتجاجًا على قرارات كانت حكومة حما�ص قد اتخذنها 
يف قطاعات ال�سحة والتعليم تتعلق بتنقالت وظيفية. وقد دفع ذلك بحكومة حما�ص اإىل 
العاملني  خدمات  عن  واال�ستغناء  كوادرها،  على  املح�سوبني  من  موظفني  بتعيني  القيام 
تعطيل  االإ�رساب من  �سببه  الذي  املبا�رس  ال�رسر  فقط يف  تتمثل  هنا ال  امل�سكلة  امل�رسبني. 
يف  اأي�سًا  واإمنا  غزة،  قطاع  ل�سكان  والتعليم  ال�سحة  جماالت  يف  حيوية  خدمات  لتقدمي 
الطريقة التي جلاأت بها حكومة غزة ملعاجلة املو�سوع عن طريق اإحالل املوظفني امل�رسبني 
مبوظفني جدد على كادر حكومة حما�ص، وهو، كما اأ�رسنا قبل قليل، ما �سيكون له عواقبه 
اإذا ما  ال�سلبية على املوازنة اجلارية الأي حكومة فل�سطينية موحدة قد تن�ساأ يف امل�ستقبل 

جنحت م�ساعي امل�ساحلة ال�سيا�سية الفل�سطينية.



تغريات على االأو�ضاع االقت�ضادية يف ال�ضفة والقطاع منذ االنف�ضال[28]

وهناك اأي�سًا اخلالفات التي حدثت بني حكومتي غزة ورام اهلل خالل �سنة 2010 ب�ساأن 
تقوم حكومة  والتي  الكهرباء  من  قطاع غزة  ا�ستهالك  ل�سداد  اتباعها  التي يجب  االآلية 
ثمنها  ودفع  غزة  املحلية يف  املحطة  من  لتوليدها  الالزم  ال�سناعي  الوقود  ب�رساء  اهلل  رام 
اإ�رسائيل؛ واالتهامات املتبادلة بني احلكومتني حول حماولة كل منهما بتعقيد الو�سع  اإىل 
نتيجة  الطرف االآخر. وقد كانت  �سيا�سية على ح�ساب  بهدف احل�سول على مكا�سب 
تلك اخلالفات زيادة عدد �ساعات انقطاع التيار الكهربائي عن ال�سكان )مبعدل 12-8 
لت�سغيل  الالزمة  الكهربائية  الطاقة  بتاأمني  تتعلق  اأخرى  م�ساكل  يوميًا(، وحدوث  �ساعة 
امل�ست�سفيات، وتوفري مياه ال�رسب، ومعاجلة مياه ال�رسف ال�سحي؛ وما تركه كل ذلك من 

اآثار �سلبية على الو�سع االإن�ساين يف قطاع غزة املتاأزم اأ�ساًل.48

ما �سبق كان اأمثلة على �رسورة املحافظة على العالقة االقت�سادية القائمة بني ال�سفة الغربية 
وقطاع غزة منذ حدوث االنق�سام ال�سيا�سي الفل�سطيني، و�رسورة جتنب الدخول يف اأي 
االنف�سال  تعميق حدة  اإىل  العالقة، وتوؤدي  لهذه  اأ�رساراً  ت�سبب  اأن  �ساأنها  خالفات من 

االقت�سادي بني ال�سفة والقطاع. هذه هى التو�سية الرئي�سية الثانية لهذا البحث.

The “Do No Harm +” Option ب( خيار حت�ضني ما هو قائم من عالقات اقت�ضادية(

القليل  يتعلق بقيام الطرفني، يف رام اهلل ويف غزة، لي�ص فقط باملحافظة على  هذا اخليار 
من العالقات االقت�سادية القائمة حاليًا بينهما، بل العمل على تطويرها وحت�سينها يف كل 
جمال من املجاالت االأربع التي اأ�رسنا اإليها يف هذه الدرا�سة؛ وذلك من اأجل تهيئة االأجواء 
والتمهيد ال�ستعادة الوحدة االقت�سادية بني ال�سفة والقطاع يف ظل مناخ امل�ساحلة ال�سيا�سية 
الفل�سطينية. واملقرتحات االآتية ت�سب يف هذا املجال، وتتطلب، من اأجل تنفيذها، اإيجاد 

اآلية و�سيغ م�سرتكة يتفق عليها الطرفان.

ففي جمال اخلدمة العامة مثاًل، ميكن حلكومة رام اهلل، وبتعاون كامل مع حكومة حركة 
حما�ص يف غزة، وكخطوة اأوىل تليها بعد ذلك خطوات مماثلة اأخرى، بال�سماح لكبار 
يف  احلكومة  موازنة  من  ال�سهرية  رواتبهم  يتلقون  زالوا  ما  الذين  من  غزة  يف  املوظفني 
العامة  املوؤ�س�سات  اإدارة  يف  ال�سنني  عرب  تراكمت  التي  بخرباتهم  ي�ساهموا  اأن  اهلل،  رام 
من  الفل�سطينية  الب�رسية  الطاقات  لهذه  اقت�ساديًا  املربر  غري  الهدر  من  بداًل  للحكومة، 

الكفاءات واخلربات من اأ�سحاب التجربة الطويلة يف العمل العام. 

ويف احلقل امل�رسيف اأي�سًا، وبداًل من اأن يقت�رس دور �سلطة النقد الفل�سطينية على جمرد تاأمني 

48 Gisha, Electricity Shortage in Gaza: Who Turned Out the Lights (May 2010); OCHA, Gaza’s Electricity Crisis: 
The Impact of Electricity Cuts on the Humanitarian Situation (May 2010).
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دخول العملة االإ�رسائيلية ب�سكل منتظم لقطاع غزة كم هو احلال عليه يف الوقت الراهن، 
اأن  تعمل، دون تدخل من حكومة حركة حما�ص يف غزة، على  اأن  النقد  ل�سلطة  ميكن 
التي  ال�ساملة  والتحديثات  االإ�سالحات  من حزمة  البنكي يف غزة جزءاً  القطاع  يكون 
اأدخلتها �سلطة النقد الفل�سطينية على القطاع امل�رسيف يف ال�سفة الغربية والتي قطعت بها 

�سوطا كبرياً حتى االآن. 

اهلل  ورام  غزة  حكومتي  بني  امل�سرتك  للتعاون  جمال  هناك  اخلارجية،  التجارة  جمال  ويف 
ب�سورة اأف�سل مما هو عليه احلال يف الوقت الراهن فيما يتعلق بحركة الواردات اإىل قطاع 
غزة من ال�سلع والب�سائع التي تدخل من خالل املعابر التجارية مع اإ�رسئيل. يت�سمن ذلك 
اأي�سًا اإمكانية العمل على زيادة كميات ال�سلع امل�ستوردة من ال�سفة الغربية اإىل قطاع غزة، 
وقيام حكومة رام اهلل، من خالل التن�سيق اجلاري مع اإ�رسائيل، ببذل جهود ترمي لتخفيف 
احل�سار االقت�سادي الذي تفر�سه اإ�رسئيل على غزة، وال�سماح بدخول املواد اخلام الالزمة 
اأي�سًا العودة اإىل درا�سة ما  لالإنتاج ال�سناعي والزراعي يف القطاع. يت�سمن هذا املقرتح 
كان قد اأثري �سابقًا من اإمكانية لوجود ممثلني حلكومة رام اهلل يف املعابر التجارية )معرب كرم 
اأبو �سامل/كريم �سالوم، ومعرب املنطار/كارين( لت�سهيل حركة التبادل التجاري من خاللها.

يف  كبرياً  دوراً  لعب  اهلل  رام  حلكومة  ميكن  غزة،  قطاع  اإعمار  اإعادة  جمال  يف  واأخرياً، 
هذا املجال حيث اأن االآلية املتبعة يف الوقت الراهن، كما كنا قد اأ�رسنا من قبل يف هذه 
دوليًا  املمولة  للم�رسوعات  فقط  الالزمة  البناء  مواد  لدخول  اإ�رسائيل  �سماح  الورقة، هي 
والتي توافق عليها ال�سلطة الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية، وبحيث ت�ستثني هذه ال�سيا�سة 
القطاع اخلا�ص. ميكن يف هذا االإطار لي�ص فقط ال�سعي من اأجل ت�رسيع اإدخال هذه املواد 
اإىل غزة بوترية اأعلى من معدالتها احلالية )من خالل االإ�رساع مثاًل يف عملية املوافقة على 
امل�رسوعات الدولية التي تقدم لرام اهلل لدرا�ستها(، بل البحث اأي�سًا يف قيام حكومة رام 
اهلل بالتعاون مع العديد من الربامج التي ميولها حاليًا االحتاد االأوروبي مل�ساعدة القطاع 
اخلا�ص يف غزة ال�ستعادة قدراته االإنتاجية التي فقد الكثري منها من جراء �سيا�سة احل�سار 

االقت�سادي ومن الدمار الذي اأحلقته احلرب االأخرية على القطاع.49

هذه كلها اأمثلة على اخلطوات العملية التي ميكن القيام بها لتقوية العالقة االقت�سادية بني ال�سفة 
الغربية وقطاع غزة والتي ميكن اأن متهد م�ستقباًل ال�ستعادة الوحدة االقت�سادية بني املنطقتني.

49  Portland Trust, The Private sector in Gaza (December 2010).
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)ج( خيار و�ضع اآلية ملعاجلة التعقيدات املتوقعة ال�ضتعادة الوحدة االقت�ضادية

هذا اخليار ميكن تعريفه على اأنه The “Do No Harm + +” Option، مبعنى اأنه ال يت�سمن فقط 
�رسورة املحافظة على العالقات االقت�سادية القائمة حاليا بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة 
الثاين(، بل  العالقات )اخليار  للعمل على تطوير وحت�سني هذه  اأوال�سعي  )اخليار االأول(، 
يتعدى ذلك اإىل حماولة البدء من االآن لو�سع اآليات وت�سورات جادة لكيفية معاجلة العقبات 
ا�ستعادة  طريق  تقف حجر عرثة يف  قد  والتي  الدرا�سة،  هذه  اإليها يف  اأ�رسنا  قد  كنا  التي 
الوحدة االقت�سادية بني ال�سفة والقطاع حال التو�سل اإىل اتفاق حول امل�ساحلة ال�سيا�سية 
الفل�سطينية. ويف هذا ال�سياق، ميكن هنا تقدمي بع�ص االأفكار االأولية للقيادة ال�سيا�سية يف 
رام اهلل ويف غزة من اأجل درا�ستها، والنظر يف اإمكانية اال�ستفادة منها، والتعمق يف بحث 

ما تراه منا�سبًا منها، كل ذلك يف اإطار ال�سعي الإيجاد حلول لهذه العقبات. 

موظف  األف   77 من  يقرب  ما  عودة  كيفية  مب�ساألة  املرتبطة  امل�سكلة  ملو�سوع  بالن�سبة 
اإىل اأعمالهم يف املوؤ�س�سات والدوائر احلكومية يف قطاع غزة والتي كانو ي�سغلونها قبل 
حدوث االنق�سام ال�سيا�سي، يف وقٍت مل تعد فيه هذه االأماكن متوفرة ب�سبب قيام حركة 
حما�ص بتعيني بدالء لهم، فاإنه ميكن، من حيث املبداأ، التعامل مع هذ امل�ساألة بطريقتني. 
الطريقة االأوىل تت�سمن بحث اإمكانية اإتاحة الفر�سة لهوؤالء املوظفني، من الطرفني، الذين 
العامة.  اخلدمة  ترك  يرغبون يف  ملن  مبكر  تقاعد  للح�سول على  �سن معني،  اإىل  و�سلوا 
الطريقة الثانية تت�سمن اإمكانية توفري قرو�ص بنكية ب�رسوط مي�رسة )من حيث ن�سبة الفائدة، 
وفرتة ال�سماح، ومدة ال�سداد( ملن اأراد من املوظفني، ومن الطرفني، وبدون التقيد ب�سن 

معني هذه املرة، ترك العمل احلكومي، للبدء يف اإقامة م�رسوعات جتارية خا�سة بهم.

مالية  ا�ستثمارات  لوجود  احتمال  من  عنه  احلديث  يتم  مبا  املتعلق  للمو�سوع  بالن�سبة 
ال�سيا�سة  مع  يتعار�ص  قد  مبا  حما�ص،  حلركة  حلكومة  جتارية  واحتكارات  وعقارية، 
امل�ستقبل  يف  ت�سكيلها  يتم  موحدة  فل�سطينية  حكومة  الأي  العامة  االقت�سادية  والفل�سفة 
يف اإطار امل�ساحلة ال�سيا�سية، فاإنه ميكن معاجلة هذه امل�ساألة عن طريق اال�ستفادة من �سابقة 
مماثلة حدثت يف ال�سلطة الوطنية الف�سطينية عام 2000. حينها، مت االتفاق على اأن تقوم 
ال�سلطة الفل�سطينية بالك�سف عن حجم االأ�سول املالية وعن االحتكارات التجارية التي 
االأن�سطة،  هذه  بها  تدار  التي  الكيفية  عن  �سواء  م�سائلة  اأو  �سفافية  بدون  تديرها  كانت 
يتم و�سع جميع  باأن  الناجمة عنها. عندها، مت االتفاق  باالأرباح  الت�رسف  اأو عن كيفية 
هذه االأ�سول يف “�سندوق اال�ستثمار الفل�سطيني” الذي مت اإن�ساءه الإدارة هذه االأن�سطة 
للقيادة  املالية. وبالتايل ميكن  ل�سالح وزارة  اأرباحه  اال�ستثمارية، وبحيث تذهب �سايف 

ال�سيا�سية الفل�سطينية درا�سة اإمكانية التعامل مع هذه امل�ساألة بنف�ص االأ�سلوب.
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وهناك، اأخرياً، التعقيدات املحتملة واملتعلقة مبو�سوع اإعمار قطاع غزة وت�سكيل اللجنة 
الفل�سطينية التي �ستتوىل عملية االإ�رساف على اإعادة البناء واالإعمار، حيث ميكن البدء من 
اللجنة حتى ميكن جتنب  ت�سكيل هذه  بها  التي ميكن  الكيفية  اجلاد يف  التفكري  االآن يف 
هذه  يف  اإليه  االإ�سارة  و�سبقت  كما  تتعلق،  هنا  امل�ساألة  االأخرية.  اللحظات  اإ�سكاليات 
الورقة، بطريقة اختيار اأع�ساء اللجنة، واآلية عملها، وحتديد حجم املوارد التي �ستو�سع حتت 
ت�رسفها، اإلخ. وميكن هنا اال�ستعانة باخلربات الطويلة التي ميتلكها “املجل�ص االقت�سادي 

الفل�سطيني للتنمية واالإعمار”، بكدار، للم�ساعدة يف هذا املو�سوع.
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مالحظة ختامية
على الرغم من التحوالت االقت�سادية املتناق�سة اإىل حد كبري يف كل من ال�سفة الغربية وقطاع 
غزة، اإال اأنه ميكن القول باأن ما حدث من تباعد اقت�سادي بني املنطقتني، ومن اختالف 
يف طريقة االإدارة االقت�سادية يف كل منهما، واختالف طبيعة التطورات االقت�سادية التي 
جرت خالل الفرتة، اإال اأنه من املهم التاأكيد على اأن كل ذلك، رغم جديته، قد ال يكون 
عائقًا حقيقيًا يف طريق حتقيق امل�ساحلة ال�سيا�سية. بل اأن العك�ص هو االأقرب اإىل ال�سحيح، 
وهو اأن عدم حتقيق امل�ساحلة الوطنية يحمل يف ثناياه اإمكانية ا�ستمرار مثل هذا التباعد: 
اأي حدوث مزيد من التدهور االقت�سادي يف قطاع غزة، وا�ستمرار تقييد اإمكانية حتقيق 
تطور اقت�سادي م�ستدام وذات مغزى يف ال�سفة الغربية. وبكلمات اأخرى، فاإنه يف ظل 
غياب التقارب ال�سيا�سي بني حركة حما�ص وحركة فتح، فاإن حرية حركة ال�سلع واالأفراد 
اإىل حد كبري،  مقيدة  �ستطل  احلدودي(  فيها معرب رفح  )مبا  قطاع غزة  معابر  من خالل 
املنال،  بعيدة  غزة  قطاع  اإعمار  الإعادة  املطلوية  الدولية  وامل�ساعدات  االأموال  و�ستظل 
القطاع  ل�سكان  واالإن�سانية  واالجتماعية  االقت�سادية  االأو�ساع  ذلك،  نتيجة  و�ستظل، 
مر�سحة ملزيد من التدهور كما �ستظل التجربة اجلارية حاليًا يف ال�سفة الغربية الإ�سالح 

وبناء املوؤ�س�سات العامة وللنهو�ص االقت�سادي عر�سة لالنهيار يف اأي وقت. 

رغم ذلك، فاإنه من املهم التاأكيد هنا، باأن العائق االأكرب اأمام حتقيق »الوحدة االقت�سادية« 
بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة اإمنا يكمن يف ال�سيا�سة االإ�رسائيلية الر�سمية التي تقوم على 
اأ�سا�ص تعميق الف�سل بني املنطقتني، واإلغاء وجود اأي توا�سل اقت�سادي بينهما، االأمر الذي 
يتطلب من قطبي ال�سيا�سة الفل�سطينية يف غزة ورام اهلل الوعى التام للمخطط االإ�رسائيلي، 

واإدراك اأبعاده، والعمل مب�سوؤولية كاملة من اأجل اإف�ساله.


