
فرتض هذا السيناريو استمراَر الظروف االقتصادية يف الضفة الغربية وغزة كام كانت يف 
السنوات القليلة املاضية. وميكن إيجاز هذه الظروف مبا ييل.1

تأثريات جائحة كوفيد-19

بعد سنوات من السياسات النيوليربالية املشفوعة بتدفق املساعدات الدولية بني عامي 

2008 و2013 والتي أوجدت وهم النمو والتنمية يف ظل االحتالل، دخلت األنشطة 

االقتصادية يف حالة انكامش، حيث انخفض نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل يف 

الضفة الغربية وغزة بني 0.8% و1.3% يف الفرتة بني 2017 و2019. وقد أثَّرت جائحة 

كوفيد-19 تأثريًا شديًدا يف النشاط االقتصادي يف الضفة الغربية وغزة، حيث أشارت 

تقديرات الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني لعام 2020 إىل انخفاض نصيب الفرد من 

الناتج املحيل اإلجاميل بنسبة 13.7%، وفقدان نحو 14% من العاملني وظائفهم عىل 

نحو مؤقٍت أو دائم.

ارتفع معدل البطالة من 25.3% يف 2019 إىل 25.9% يف 2020. وتجدر اإلشارة إىل أن 

هذا االرتفاع الطفيف يُعزى إىل انخفاض املشاركة يف القوى العاملة من 44% يف 2019 

إىل 41% يف 2020. وكان هذا االنخفاض أعىل بكثري يف غزة منه يف الضفة الغربية، 

حيث انخفضت املشاركة من 46% إىل 44% يف الضفة الغربية ومن 41% إىل 35% يف 

غزة. ويعكس انخفاض املشاركة يف القوى العاملة ارتفاع عدد العامل اليائسني الذين ال 

يرون أماًل يف الحصول عىل فرصة عمل يف املستقل القريب.

ومنذ تفيش وباء كوفيد-19، دأب االقتصاديون عىل مناقشة شكل التعايف، بوصفه إّما 

تعافيًا رسيًعا عىل شكل الحرف )V( أو تعافيًا بطيئًا عىل شكل الحرف )L(، مع العلم 

أن االقتصاد الفلسطيني ُمقيَّد من حيث وصوله إىل املوارد بسبب االحتالل اإلرسائييل. 

باإلضافة إىل ذلك فقد تزامنت الجائحة مع مرور السلطة الفلسطينية يف أزمة مالية 

بسبب احتفاظ إرسائيل بإيرادات املقاصة املتأتية من رضائب الجامرك ورضيبة القيمة 

املضافة. ونتيجًة لذلك، وكام يوضح الشكل أدناه، اتخَذ تعايف االقتصاد الفلسطيني 

شكل الحرف )K(، حيث تعافت بعض القطاعات برسعة أو حتى استفادت يف الربعني 

الثالث والرابع من العام 2020، بينام ال تزال القطاعات األخرى متخلفًة كثريًا عن 

مستوياتها املسجلة يف العام 2019.

اتَسع النشاط االقتصادي لقطاع الصحة الفلسطيني، مثاًل، مع تفيش الوباء، بينام كان 

قطاعا البناء والخدمات األشد ترضًرا، واألقل فرصًة يف التعايف. وشهَد قطاُع الزراعة 

وصيد األسامك تراجًعا مستمرًا منذ الربع الثاين من العام 2020. وبخالف القطاعات 

لت القيمة املضافة لهذا  األخرى، استمر تراجعه يف الربعني الثالث والرابع، حيث سجَّ

القطاع يف الربع الرابع تراجًعا بنحو 20% مقارنًة بالربع الرابع من العام 2019. 

1. مالحظة: استُخِدمت صيغة املذكر يف هذا النّص لتبسيط األسلوب، ولكّن املقصود مخاطبة الجنَسني عىل حّد سواء.

ويُعزى الرتاجع املستمر يف النشاط الزراعي إىل القيود املفروضة عىل الوصول إىل 

األرايض الزراعية يف املنطقة )ج( من الضفة الغربية، ومصادر املياه، ومصايد األسامك 

يف غزة، باإلضافة إىل تقاعس السلطة الفلسطينية عن وضع سياسات ملساعدة القطاع 

الزراعي. وقد غدت القطاعات األكرثُ تقييًدا أقلَّ قدرًة عىل التعامل مع الصدمات 

املفاجئة.

تعافت قطاعات الصحة والتعليم والقطاع املايل وقطاع املعلومات واالتصاالت، والتي 

ل العاملة من ذوي األجور املرتفعة، تعافيًا رسيًعا أو كانت أقل ترضًرا من األزمة.  تُشغِّ

ويف املقابل، كان تعايف قطاعات الزراعة والبناء والتصنيع والتجارة والقطاعات الخدمية 

األخرى، التي متيل إىل تشغيل العاملة من ذوي األجور املتدنية، تعافيًا أبطأ بكثري. إّن 

غياب التكافؤ يف وترية التعايف بني القطاعات عىل هذا النحو سوف يؤدي إىل اتساع 

فجوة الالمساواة يف الفرص وتوزيع الدخل.

كذلك فقد تدهورت األوضاع االقتصادية يف غزة يف السنوات األربع املاضية، وتفاقمت 

بسبب الجائحة يف العام 2020. وبحسب تقديرات البنك الدويل، ارتفَع معدُل الفقر يف 

غزة بعد العدوان اإلرسائييل عىل غزة يف أيار/مايو 2021  لتصل نسبته 50-60% من 

ر  األرس، ويعاين ما يزيد عىل ثلثي الفلسطينيني يف غزة من انعدام األمن الغذايئ. وتقدِّ

لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتامعية لغرب آسيا )اإلسكوا( بأن يطاَل الفقُر 

نحو ثلثي الفلسطينيني يف غزة يف السنوات الست املقبلة إذا مل يُرفَع الحصار. ومن 

املتوقع أن يستمَر تدهور الظروف الحياتية واملعيشية يف غزة حتى إذا مل تقع هجامت 

عسكرية إرسائيلية أخرى.

ونظرًا لهشاشة القطاعات اإلنتاجية الفلسطينية، يغدو االقتصاد الفلسطيني أكرث 

عرضًة للتأثر بالصدمات السياسية أو االقتصادية أو املالية املستقبلية. وبسبب 

ضعف االقتصاد، سيُضطُر الفلسطينيون إىل البحث عن فرص عمل يف أرايض 1948 

واملستوطنات اإلرسائيلية يف الضفة الغربية، حيث سيخضعون لسياسة التصاريح 

اإلرسائيلية.

الواقع االقتصادي بعد أوسلو

ما انفك العجُز التجاري يف فلسطني يتنامى منذ توقيع اتفاقات أوسلو، حيث كان 

حجم الواردات قد تضاعف بحلول العام 2019 أربع مرات عن مستواه يف العام 1995. 

وال بد من متويل العجز التجاري من خالل تدفقات رؤوس األموال من الخارج. وهذا 

خت املساعدات الدولية  ما حصل، فمنذ تأسيس السلطة الفلسطينية سنة 1994، رسَّ

املقدمة للفلسطينيني اعتامَدهم عىل االقتصاد اإلرسائييل وسياسات االحتالل. وبالرغم 

من تراجع املساعدات الدولية يف السنوات األخرية بسبب قرار الرئيس األمرييك السابق 

دونالد ترامب تعليَق التمويل املقدم للسلطة الفلسطينية ووكالة األونروا، استأنفت 

اإلدارة األمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن املساعدات. 
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ويف حني أن استئناف املساعدات لألونروا سيساعدها يف استئناف بعض خدماتها 

واستدامتها، وال سيام يف غزة، إال أن أثر املساعدات الدولية عىل الفلسطينيني يظلُّ 

موضع نقاش. فمن دون إعادة توزيع املساعدات لتطوير القطاعات اإلنتاجية، ومن دون 

وجود اإلرادة السياسية إلنهاء االحتالل اإلرسائييل، لن تؤدي املساعدات إال إىل زيادة 

االستهالك وتدهور القطاعات اإلنتاجية.

ل قطاُع التجارة الفلسطيني توسًعا مستمرًا منذ  وكنتيجٍة لتنامي العجز التجاري، سجَّ

العام 2008. ويف ظل اندثار القطاعات اإلنتاجية، زادت مساهمة قطاع التجارة، املعني 

يف الغالب باسترياد املنتجات، يف الناتج املحيل اإلجاميل الفلسطيني، حيث بلغت %21.3 

ل زيادًة يف  يف 2019 مقارنة بـ 9% يف 2008. وهذا القطاع الوحيد الذي ما فتئ يسجِّ

متوسط إنتاجية العاملة منذ العام 2001. وقد بلغت تلك اإلنتاجية ذروتها بني عامي 

2010 و2011، تزامًنا مع الزيادة يف تقديم التسهيالت االئتامنية الخاصة للفلسطينيني. 

غري أن زيادة اإلنتاجية التي ال تقابلها زيادٌة يف األجور باملعدل ذاته تستتبع تنامي 

التفاوتات وتركيز الرثوة يف أيدي املتاجرين مع إرسائيل.

أدى توسع قطاع التجارة إىل نشوء طبقة جديدة من النخبة يف الضفة الغربية، الذين 

يستفيدون من اإلدارة املدنية اإلرسائيلية من خالل التصاريح الخاصة، حيث يُسَمح 

ألفراد أرُسهم وموظفيهم بدخول أرايض 1948 برتتيبات خاصة. وهذا يُسهم يف إغراق 

السوق الفلسطينية باملنتجات اإلرسائيلية التي يُباع الكثري منها بأسعار منخفضة نسبيًا، 

وال سيام املنتجات الزراعية، مام يُلحق الرضر الكبري باملنتجني الفلسطينيني املحليني. 

فضاًل عىل أن هيمنة نخبة التجار عىل قطاع التجارة تُعزز نفوذهم السيايس.

يتفاقم مستوى التأثر باملخاطر املالية بسبب توسع العمل بالتسهيالت االئتامنية الخاصة 

منذ التوجه النيوليربايل يف حقبة ما بعد أوسلو، أي أن التوسع يف اإلقراض أفىض إىل زيادة 

القروض املتعرثة، التي ارتفعت نسبتها يف السنوات األربع املاضية من 2.32% يف 2017 

إىل 4.2% يف 2020. ال تُعّد التسهيالت االئتامنية الخاصة منتجة، حيث ُصفت %22.9 

من القروض الخاصة يف العام 2020 لغايات استهالكية ولتمويل رشاء املركبات، و%23 

لغايات التمويل اإلنشايئ والعقاري. 

وبلغت التسهيالت االئتامنية لألنشطة التجارية زهاء 19% من التسهيالت االئتامنية 

الخاصة. إن انقطاع دخل األرسة يعني عجزها عن سداد قروضها االستهالكية أو العقارية. 

وقد ينقطع دخل األرسة بسبب عجز السلطة الفلسطينية عن دفع الرواتب لعدة أشهر، 

أو بسبب القيود اإلرسائيلية املفروضة عىل التنقل وبالتايل الوصول إىل أماكن العمل 

يف أرايض 1948، أو بسبب صدمة خارجية تؤثر يف إنتاجية القطاعات مثل جائحة 

كوفيد-19. وعىل سبيل املثال، أفادت سلطة النقد الفلسطينية، بأن نسبة الشيكات 

املرتجعة ارتفعت يف بداية الجائحة من 11% يف آذار/مارس 2020 إىل 40.7% يف نيسان/

أبريل 2020.

عملت أوسلو كذلك عىل مأسسة اعتامد االقتصاد الفلسطيني عىل النظام اإلرسائييل، 

مبا يف ذلك من خالل اإلدارة املدنية اإلرسائيلية. وبالرغم من أن دور هذه اإلدارة تقلََّص 

يف فلسطني بعد اتفاقات أوسلو عام 1993، إال أن هيكلتها الجديدة جعلت منها شبه 

حكومة يف الضفة الغربية. فلم يعد دورها مقترًصا عىل إصدار تصاريح للعامل واملرىض 

والبناء، وإمنا غدت تضع الخطط وامليزانيات التفصيلية. وعىل سبيل املثال، تعمل اإلدارة 

املدنية حاليًا مع املزارعني الفلسطينيني يف املنطقة )ج(، حيث متكِّنهم من الوصول إىل 

املياه، والبنية التحتية، والفسائل. ونظَّمت اإلدارة املدنية اإلرسائيلية أيًضا مرشوًعا، تحت 

إرشاف الرباعية الدولية، لتسهيل حركة املنتجات بني إرسائيل ومجموعة مختارة من 

رجال األعامل الفلسطينيني. ويسعى هذا املرشوع إىل تبسيط وترسيع سفر الفلسطينيني 

وصادراتهم وإىل زيادة اإلرشاف اإلرسائييل عىل عملية اإلنتاج.

إن االعتامد االقتصادي عىل النظام اإلرسائييل ليس ناجاًم فقط عن االحتالل العسكري، 

بل هو عملية ُمأسسة آخذة بالتوسع والتغول عىل دور السلطة الفلسطينية يف تنظيم 

النشاط االقتصادي الفلسطيني. تُعدُّ التجارة مع إرسائيل من السامت املهمة لهذا 

االعتامد االقتصادي عىل إرسائيل، حيث تُشكل الواردات من إرسائيل نحو 60% من 

الواردات إىل الضفة الغربية وغزة، ومتثل الصادرات إىل إرسائيل نحو 83% من الصادرات 

الفلسطينية. 
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.الشكل )1(: تغري النسبة السنوية والربعية للقيمة املضافة يف القطاع االقتصادي بني  عام 2019 وعام 2020

املصدر: إعداد املؤلف باالعتامد عىل أرقام الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني )2021( 

https://al-shabaka.org/briefs/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%af%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%85%d8%b1-e1-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85/
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/
https://unctad.org/topic/palestinian-people/economy-and-statistics
https://unctad.org/topic/palestinian-people/economy-and-statistics
https://unctad.org/topic/palestinian-people/economy-and-statistics
https://www.worldbank.org/en/country/westbankandgaza/publication/economic-monitoring-report-to-the-ad-hoc-liaison-committee-february-2021
https://www.pma.ps/en/Statistics/MonthlyandQuarterlyData
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%aa%d8%b3%d9%8a%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b8%d9%8a%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d8%a8-%d9%81%d9%8a-%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a/
https://www.pma.ps/Portals/0/Users/002/02/2/Monthly%20Statistical%20Bulletin/Banking%20Data/table_33_circulated_cheques_in_Palestine.xlsx
https://www.pma.ps/Portals/0/Users/002/02/2/Monthly%20Statistical%20Bulletin/Banking%20Data/table_33_circulated_cheques_in_Palestine.xlsx
https://mas.ps/files/server/20210104144702-1.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/
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b1%d9%83%d9%8a-%d9%88%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6/


وهكذا فإن األرس والرشكات الفلسطينية تعتمد اعتامًدا شديًدا عىل سهولة التجارة مع إرسائيل، والتي تخضع بدورها للقرارات السياسية التي تتجىل يف سياسات اإلغالق اإلرسائيلية 

والتأخريات يف عمليات التفتيش األمني يف املوانئ اإلرسائيلية. 

ويف ظل تدهور القطاعات اإلنتاجية املستمر، وهيمنة نخبة التجار الفلسطينيني الفاسدين عىل القطاع التجاري، يزداد عامل الطبقة الوسطى فقرًا، ويتجهون إىل العمل يف السوق 

اإلرسائيلية أو قطاع التجارة، ويف كلتا الحالتني، يخضعون عىل نحو متزايد إىل نظام السيطرة اإلرسائييل، وسيظلون كذلك طاملا استمر الوضع الراهن.
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»شبكة السياسات الفلسطينية« شبكة مستقلة غري حزبية وغري ربحية، 

مهمتها نرش وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق االنسانية 

للفلسطينيني وحقهم يف تقرير املصري، وذلك ضمن إطار القانون الدويل 

وحقوق اإلنسان. يلتزم األعضاء واملحللون السياسيون يف الشبكة املناقشة 

الجدية للقضايا املطروحة.ميكن اعادة نرش وتوزيع هذه امللخصات 

السياسية رشط ان يتم االشارة بوضوح اىل »الشبكة«، »شبكة السياسات 

الفلسطينية«، كمصدر اسايس لتلك املواد.

www. :ملزيد من املعلومات عن »الشبكة«، زوروا املوقع االلكرتوين التايل

contact@ :او اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايل al-shabaka.org

al-shabaka.org األراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب بالرضورة عن رأي 

املنظمة ككل.

طارق صادق هو الجئ فلسطيني من قرية مجدل الصادق قضاء يافا، 

ويسكن حاليا يف رام الله. حصل عىل درجة الدكتوراه يف االقتصاد عام 

2008، عن السياسات النقدية األفضل ومعايري التقارب لالقتصادبات 

االنتقالية، من جامعة ايفري فال ديسون يف فرنسا، حيث حصل أيضا عىل 

درجة املاجستري يف االقتصاد الكيل واالقتصاد القيايس عام 2003. عمل طارق 

صادق ناشطا يف حركة التضامن مع فلسطني يف فرنسا، خاصة كرئيس التحاد 

طلبة فلسطني يف فرنسا. حاليا يعمل طارق صادق أستاذ مساعد ومدير 

برنامج اإلحصاء التطبيقي يف جامعة بريزيت. له العديد من املنشورات 

واالهتاممات البحثية يف السياسات النقدية واالقتصاد الكيل واالقتصاد 

القيايس واقتصاديات العمل وعدم العدالة يف توزيع الدخل والنشاط 

الريادي. يعمل أيضا كباحث يف فريق فلسطني يف مرصد الريادة العاملي.

https://al-shabaka.org/ar/author/TareqSadeq/

