
يشوه االحتالُل اإلرسائييل هيكَل االقتصاد الفلسيطيني بشلّه قطاعاتَه اإلنتاجية، مبا فيها الزراعة واإلنشاءات والصناعة التحويلية، ويَذرُها عاجزًة عن املساهمة يف الناتج املحيل 

اإلجاميل الفلسطيني وتشغيل اليد العاملة. وقد أدى ذلك إىل هيمنة التجارة الداخلية عىل االقتصاد الفلسطيني، أي تجارة السلعِ بالتجزئة والجملة، مبا يف ذلك مع إرسائيل. 

وهذه الهيمنُة نتيجٌة مبارشٌة لالحتالل العسكري اإلرسائييل، الذي تسبب يف اعتامِد فلسطني اقتصاديًا عىل إرسائيل منذ العام 1967.

يتناول هذا املوجُز التجارَة الداخلية كنموذٍج مصغر لالقتصاد الفلسطيني، ويرُبُز انعدام جدوى الدعم الدويل ودعم املانحني للتنمية الفلسطينية يف ظل االحتالل. ويدعو 

املؤسسات املالية الدولية واملجتمع الدويل إىل دعم االقتصاد الفلسطيني يف تقرير مصريه من خالل متكني صنع السياسات الفلسطينية املستقلة والشفافة واملسؤولة والجامعية 

خارج إطار قيادة السلطة الفلسطينية الفاشلة.

تُظهر بيانات الحسابات القومية الصادرة من الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني أن التجارة الداخلية تلعُب دوًرا رئيسيًا متناميًا من حيث مساهمتها يف إجاميل القيمة 

املضافة يف فلسطني )أّي يف الناتج املحيل اإلجاميل(، حيث بلغت مساهمتها يف الناتج املحيل اإلجاميل الفلسطيني %22 ) 3.6 مليار دوالر( يف العام 2018. ويعكس هذا 

الواقع تبعيَة االقتصاد الفلسطيني واعتامده عىل إرسائيل، وهي عالقٌة أخذت تتفاقم منذ االنتفاضة الثانية )2005-2000( التي انكمشت بعدها جميُع القطاعات االقتصادية 

الفلسطينية تقريبًا.

وعالوًة عىل ذلك، ظلَّ قطاُع التجارُة الداخلية منذ طفرة االئتامن الخاص يف 2008 أكرثُ القطاعات االقتصادية نصيبًا من التسهيالت االئتامنية والقروض، حيث تراوحت النسبة 

بني %25-20 من إجاميل االئتامن املمنوح للقطاع الخاص. وقد ازداد حجم االئتامن املقدم ألنشطة التجارة الداخلية من نحو 300 مليون دوالر يف 2008 إىل 1,350 مليون 

ه رضبًة خطريًة للقطاعات اإلنتاجية الفلسطينية. وليك نفهَم كيف نتج هذا الواقع ال بد من  دوالر يف 2019، بزيادٍة بلغت حوايل %350 يف غضون عرش سنوات. وهذا يوجِّ

دراسة التاريخ االقتصادي الفلسطيني من حيث التشوهات الهيكلية التي أحَدثها االحتالُل اإلرسائييل، وعالقِة التبعية التي نشأت جراء السياسات االقتصادية االستعامرية 

اإلرسائيلية املطبَّقة منذ احتاللها فلسطني عام 1967.

طوال فرتة االحتالل اإلرسائييل للضفة الغربية وغزة والقدس الرشقية، انتقلت املوارد الطبيعية )مثل األرض، واملياه، واملعادن(، والبضائع غري الجاهزة، واملوارد البرشية )اليد 

العاملة( من الطرف الفلسطيني إىل االقتصاد اإلرسائييل - املركز، بينام انتقلت البضائع تامة الصنع من االقتصاد اإلرسائييل إىل االقتصاد الفلسطيني. وهذا يعكس اعتامَد 

االقتصاد الفلسطيني الراسخ عىل إرسائيل، األمر الذي مل يتغري بعد تأسيس السلطة الفلسطينية يف 1994. بل عىل العكس، بلغ العجُز التجاري ذروته عند 5.5 مليار دوالر 

يف 2019، مدفوًعا بتدفق املساعدات الدولية ووفرة االئتامن بعد االنتفاضة الثانية، ويُعزى %55 من ذلك العجز إىل التجارة مع إرسائيل. ومنذ تأسيس السلطة الفلسطينية، 

اعتمدت التجارة الفلسطينية عىل إرسائيل فيام متوسطه %75 من وارداتها و%80 من صادراتها.

تربهن هذه االتجاهات عىل أن تجارَة البضائع اإلرسائيلية قد غدت تدريجيًا النشاَط االقتصادي الرئييس يف الضفة الغربية وغزة، وهو واقٌع خطَّط له النظاُم اإلرسائييل. فقد 

كانت بعض األوامر العسكرية األوىل التي أصدرتها إرسائيل اقتصاديًة يف طابعها، إذ تسببت يف إغالق كافة املصارف العاملة يف الضفة الغربية وغزة، وفرضت شبكًة معقدة 

من اإلجراءات اإلدارية والقيود عىل منح التصاريح ال تزال ساريًة إىل يومنا هذا. وبسبب تلك القيود، بات من شبه املستحيل عىل الفلسطينيني أن يُنشئوا أعاماًل تجارية أو 

يستوردوا آالت جديدة، مبا يف ذلك ألغراض البناء واإلنشاءات. غري أن ذلك مل مينع أصحاَب املنشآت االقتصادية الكبرية ورؤساء الغرف التجارية يف املدن الفلسطينية من جني 

ثروات بفضل االحتالل.

لقد أدَّت هيمنة التجارة الداخلية يف االقتصاد الفلسطيني إىل االبتعاد عن النشاط اإلنتاجي، والتوجه نحو األنشطة التي توفر مساحًة أقل للتنمية والتحول االقتصادي. وهذا 

االتجاه ميكن إيقافه وعكسه، إذا عملت املؤسسات املالية الدولية، مبا فيها البنك الدويل وصندوق النقد الدويل، وكذلك املجتمع الدويل ووكاالت املعونة بعمومها، بالتوصيات 

التالية لدعم حق االقتصاد الفلسطيني يف تقرير املصري:

إدراُك أنَّ العالقَة بني االقتصادين الفلسطيني واإلرسائييل تُقوِّض كلَّ جهود التنمية يف االقتصاد الفلسطيني.	 

توفري املساعدات الدولية املبارشة لدعم املزارعني الفلسطينيني يف املناطق املهددة بالضم.	 

ل/ي الورقة كاملًة اقرأ /ي أو حمِّ
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ملخص تنفيذي من الشبكة

ر لتأثري االحتالل اندثار القطاعات اإلنتاجية الفلسطينية: التجارة الداخلية كنموذجٍ مصغَّ
إبراهيم الشقاقي

http://pcbs.gov.ps/Downloads/book2496.pdf
https://www.pma.ps/Portals/0/Users/002/02/2/Time%20Series%20Data%20New/Annual_Banking_Data/17_facilities_by_economic_sectors.xlsx
http://pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/detailed-indicators-english.html
https://www.jstor.org/stable/3011205?casa_token=W4AeK_VFr94AAAAA:NYG8ex-3n2ZWU3fH_dnlXfTw-flpRiGs7wmoOASeQ58-mATmNjwiYh_wjUNtPIW44Hp6uj-Lyhvmc_6yztGLpiS5lT3cneHCxZnF8Noq4g4xVOKEWeg&seq=1
https://al-shabaka.org/wp-content/uploads/2021/02/Shikaki_PolicyBrief_Ara_Feb2021.pdf
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a/
mailto:Contact%40Al-Shabaka.org?subject=
http://www.Al-Shabaka.org
https://al-shabaka.org/ar/author/IbrahimShikaki/


مامرسة الضغط عىل النظام اإلرسائييل لتيسري إصدار الرتاخيص يف املنطقة )ج(، مبا فيها تراخيص تشييد املباين السكنية والتجارية.  	 

متكني صناعة السياسات الفلسطينية املستقلة من خالل دعم مراكز البحوث املستقلة والباحثني املستقلني والنقابات العاملية وممثيل الفئات املغيَّبة يف العادة عن 	 

عملية صنع القرار، مام يشمل النساء والشباب والالجئني. 

مامرسة الضغط عىل الحكومة االرسائيلية لِتُنهي احتاللها ليك يتوىل الفلسطينيون السيطرَة عىل سياساتهم االقتصادية. 	 

إدراُك أن إنهاَء االحتالل اإلرسائييل سيؤدي أيًضا إىل ازدهار القطاع الخاص الفلسطيني. 	 
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https://www.mas.ps/files/server/20190905104256-1.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/864951468140640370/pdf/680370ESW0GZ0P0IC0disclosed08020012.pdf
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