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االقتصاد الفلسطیني  

ةـنظـرة عام

تعرض االقتصاد الفلســطیني خــالل الفتــرة األخیــرة 
ــا ــى الصــعید الم ــة عل ــات متتالی لي والسیاســي ألزم

ــي  ــى األراضـ ــداءات علـ ــي، تمثلـــت باالعتـ واألمنـ
الفلســــطینیة، والحجــــز علــــى أمــــوال المقاصــــة 
ــزة،  ــاع غ ــى قط ــدید الحصــار عل ــطینیة، وتش الفلس

د والعوائق في الضفة الغربیــة المحتلــة، وزیادة القیو
واالستمرار في سیاسة تھوید مدینــة القــدس المحتلــة 

ــة فلســطین، ــاقي أجــزاء دول ــد وفصــلھا عــن ب وتقیی
حركة التنقل والنفاذ لألفراد والبضائع وتذبذب حجــم 
المساعدات الخارجیة وانخفاضھا بل وتوقف الكثیــر 

منھا في السنوات األخیرة.  
(الق قررت  باوقد  القائمة  بتاریخ  وة  17الحتالل) 

ملیون دوالر من أموال  138اقتطاع  2019فبرایر  
لكافة  صریحة  مخالفة  في  الفلسطینیة  الضرائب 

األ ھذه  كون  الدولیة،  والقوانین  ،موالالمواثیق 
باالحتالل)   القائمة  (القوة  تجنیھا  فلسطینیة  أموال 

 ً الفلسطینیة طبقا السلطة  أبالنیابة عن  لو. وسالتفاقیة 
تج التي  الضرائب  أموال  المحتلة نوتقدر  القوة  یھا 

بین   یتراوح  بما  الفلسطینیة  السلطة  عن  200نیابة 
ً ملیون دوالر  250إلى   ، وتشكل نحو  أمریكي شھریا
الفلسطینیة.  في  70 المحلیة  اإلیرادات  من  المائة 

في المائة من إجمالي  3وتقتطع دولة االحتالل نسبة  
إلى السلطة كعمولة لھا.حولھاقیمة الضرائب التي ت

تفاقمت   االحتالل،  لسلطات  الممارسات  لھذه  نتیجة 
ل األزمة المالیة الفلسطینیة، وانعكست سلباً على عم

ذلك   في  بما  الرسمیة،  الفلسطینیة  المؤسسات  كل 
اتخذت  وقد  العام،  القطاع  موظفي  رواتب  صرف 
التقشفیة،  اإلجراءات  من  جملة  الفلسطینیة  السلطة 

وقف التعیینات والترقیات وشراء العقارات  فیھا  بما  
والسیارات وتقنین بدالت السفر، وذلك لتخفیف حدة 

ة فلسطین على خلفیة األزمة المالیة التي تعانیھا دول
وقد   الفلسطینیة.  الضرائب  أموال  اقتطاع  قرار 
التي  للخسائر  التكلفة اإلجمالیة  المتحدة  قدرت األمم 

ب الفلسطیني  الشعب  عاتكبدھا  2000مي  ین 
اإلجراءات  2017و بسبب  جانب  ،  من  المتخذة 

من   بأكثر  المحتل،  دوالر 47.7الكیان  ملیار 
أمیركي. 

للانمو  ال معدل  تراجع2019عام  شھد   اتج لنحقیقي 
إلى  جمالي  اإلالمحلي   المائة مقارنة  0.9لیصل  في 

عام  1.2مع   المائة  ذلك  . 2018في  ظل  جاء  في 

واالقتصاد المالیة  شھدتھا األزمة  التي  والسیاسیة  یة 
فلسطین  دولة 

ت عملیة التنمیة في فلسطین للعدید من علیھ، تعرض
المصـــــاعب والمعوقــــــات التـــــي تحــــــول دون 
استمراریتھا، وتحــد مــن نتائجھــا وتــؤثر ســلباً علــى 
ــدم ــكان، نظـــراً لعـ ــة السـ ــة لغالبیـ مســـتوى المعیشـ

والتدخالت المباشرة لســلطات االحــتالل، االستقرار
صر البنیــة األساســیة والمرافــق العامــة وضرب عنا

تــاج فــي كــل األنشــطة. حیــث تتطلــب عات اإلنوتوس
ي بلد آلیات تنفیذ تبدأ بوضع أالتنمیة االقتصادیة في  

األھداف لحصــر المــوارد فــي ضــوء تقیــیم الوضــع 
ھــداف ورســم الراھن، ثم تحدید متطلبات تحقیــق األ

. السیاسات واإلجــراءات واآللیــات الالزمــة لتنفیــذھا
یــةوھذا یحتاج إلى جھد منظم من جمیع شركاء التنم

ــطینیة، الدولــة والقطــاع الخــاص ومنظمــات  الفلس
المجتمع المدني، في إطار مؤسسي وقانوني، یتحقق 

باستخدام الوسائل والسیاسات االقتصادیة المختلفة.

فلسطینيلااالقتصادأداء  مؤشرات أوالً: 

جمالي الناتج المحلي اإل

التي واالقتصادیة والسالمالیةاألزمة  في ظل یاسیة 
عتراجفقد  ،  2019عام  فلسطین خالل  دولة  شھدتھا  

2019خالل عام  لناتج المحلي  الحقیقي لنمو  المعدل  
في المائة1.2مقارنة مع  في المائة0.9لیصل إلى  

الم2018عام   النمو  معدل  جاء  الناتج  .  في  حدود 
نتالمحل اإلجمالي  للنشي  الطفیف  التحسن  اط یجة 

في   الغربیة  االقتصادي  نمواً الضفة  سجل  الذي 
المائة1بنسبة   عام  في  واستقرار 2019خالل   ،

نفس  خالل  غزة  قطاع  في  اإلجمالي  المحلي  الناتج 
الصع.العام ظل  االقتفي  تواجھ  وبات  التي  صادیة 

الناتج  القطاع فية  ھم قطاع غزة تراجعت نسبة مسا
اإلا الما18حوالي إلى  جمالي  لمحلي  عام  ئةفي 

38حوالي  تبلغ  بعد أن كانت حصة القطاع  ،2019
المائة مباشر  1994عام  في  وبشكل  انعكس  مما   ،

اإلجمالي   المحلي  الناتج  من  الفرد  نصیب  في  على 
لیص الفرقطاع غزة  الغربیة بح نصیب  الضفة  د في 

ة.قطاع غزأضعاف نظیره في 3أكثر 

واالستثمار االستھالك 

، واعتماد األسواق على ن ضعف القاعدة اإلنتاجیةإ
ردة، وانحیاز رؤوس األموال والعمالة لسلع المستوا

ثالث  الفصل ال
عشر
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الخدم المجتمع  لألنشطة  سلوك  من  زاد  یة، 
االستھالكي  حیث  االستھالكي، اإلنفاق  یشكل 

المحالنھائي   للناتج  مكون  في أكبر  اإلجمالي  لي 
حیث  طینيفلسالاداالقتص المائة ف111شكلیُ ،  ي 

قیم المحلي  اةمن  ف لناتج  في  لسطین.  اإلجمالي 
في عام  في المائة4.7نسبتھ  ارتفاعاً وسجلت قیمتھ  

18,943ىإل، لتصل  2018مع عام  مقارنة  2019
اال ویُعتبر  أمریكي،  دوالر  االستھالكي ملیون  نفاق 

ال لألسر  قیمةالنھائي  في  األكبر  المساھم  معیشیة 
االإج اإلنفاق  في 82بنسبةالنھائيستھالكيمالي 

ارتفاع إلى  ،2019عام  ارتفاعھوالذي أدى  المائة،
. النھائياالستھالكيقیمة إجمالي اإلنفاق

ً یُ  ــا ــتثمار مكونـ ً عتبـــر االسـ ــا ــي رئیسـ ــاتج المحلـ للنـ
في 26.6وبنسبة، الفلسطینياإلجمالي في االقتصاد

الجمالي في فلســطین. من قیمة الناتج المحلي ائةالما
ام فــي عــ فــي المائــة0.13بنســبةقیمتــھارتفعحیث  

,6174، لتصــل إلــىالسابقعام المقارنة مع  2019
المباني في  ثماریُشكل االستوملیون دوالر أمریكي،  

جمــالي االســتثمار،إمــن  فــي المائــة60.7ما نسبتھ  
الموجھــة للنفقــات ارجیــة  نخفاض المــنح الخالنتیجةً 

ألمریكیــة للتنمیــة وخاصــةً مــن الوكالــة االتطویریــة 
.الدولیة

القتصادیةالقطاعات ا

ــدی ــطین، تح ــي فلس ــناعي ف ــاط الص ــھ النش اٍت یواج
اإلســرائیلي بــدخول االحــتاللھمھــا تحكــم یــرة، أكب

. المواد األولیة المستخدمة فــي الصــناعة الفلســطینیة
في المائة 4.8بنسبة ارتفاعاً سجل النشاط الصناعي  

لمســجلة عــام امســتویاتھمقارنة مــع  2019في عام
ط الصناعي مــا بــین نشاال. یعكس ذلك تفاوت2018

، غربیــةالضفة الغربیة وقطــاع غــزة. ففــي الضــفة ال
ــبة ــاً بنس ــناعي ارتفاع ــاط الص ــجل النش ــي 1.6س ف

12.2جعــاً ملموســاً نســبتھ حین سجل ترا، فيالمائة
تفــاوت أداء قطــاع أدى  .  غــزةفــي قطــاع  في المائــة
إلــى یــة وقطــاع غــزة،  ین الضفة الغربما بالصناعة

، ي النــاتج المحلــي اإلجمــاليتھ فــ مســاھمتغیر نسب  
في 14.0حیث زادت النسبة في الضفة الغربیة إلى  

فــي8.4نخفضت في قطاع غــزة إلــى  ابینما  المائة،
.2019وذلك خالل العام لمائةا

النش فیتسم  في  الزراعي  باعتماده  اط  بشكل  لسطین 
األم على  المحدرطارئیس  واعتماده  على  ،  ود 

حیسالیب  األ الحدیثة،  قیمتھ  ث  الزراعیة  سجلت 
خالل   مع  2019عام  المضافة  مقارنة  استقراراً 

الزراعي  سجل  .  2018العام   نسبتھ النشاط  ارتفاعاً 
المائة1.5 سجل  في  حین  في  الغربیة،  الضفة  في 

بنسبة   الم3.3تراجعاً  وقد  ف ائة في  غزة.  قطاع  ي 
التفاو القیمانعكس  تغیر  نسب  في  المضافة  ت  ة 

المساھمة   على  المنطقة  المحلي يفحسب  الناتج 
، حیث استقرت نسبة المساھمة في الضفة  اإلجمالي

لتبلغ   المائة5.9الغربیة  بینما  في  في ا،  نخفضت 
. 2019عام وذلك في المائة11.5قطاع غزة إلى 

اإلنشاءا نشاط  مر  األنشوقد  من  كغیره  طة ت 
بتق كبیرة،  االقتصادیة  القیمة لتسجحیث  لباٍت 

انخفاض النشاط  لھذا  خالل  المضافة  2019عام  اً 
حیث مقارنة مع العام السابق،  في المائة1.4نسبتھ  
نسبتھ  سجل   المائة4.3تراجعاً  الضفة  في  في 

في المائة6.0سجل ارتفاعاً نسبتھ حینالغربیة، في 
وقد أدى االختالف في نسب التغیر  ،  في قطاع غزة

في الناتج  مساھمة  ن نسب الإلى تبایب المنطقة،  حس
في الضفة  نسبة  لاانخفضت، حیثماليالمحلي اإلج
، بینما ارتفعت في قطاع  في المائة5.6الغربیة إلى  

. 2019عاموذلك خالل في المائة6.3غزة إلى 

نسبة یعدو حیث  من  األعلى  الخدمات  قطاع 
بنسبةالمساھم المحلي  اإلجمالي  الناتج  في  تصل ة 

ا ئة،ماالفي  59.5إلى   ھذه  في  وتتماشى  لنسبة 
ي االقتصادات المتقدمة، النسب السائدة فعمجملھا م

الخدمات ھیكل  یختلف  نسبة ،فیما  ترتفع  بحیث 
االجتماعیة  والخدمات  التوزیع  خدمات  مساھمة 

من إجمالي في المائة81صل مجتمعة إلى حوالي  لت
ونا الخدمات،  متج  حساب  على  ذلك  ساھمة یأتي 

اإلنت تتجاوزالخدمات  ال  التي  الوسیطة،  اجیة 
المائة15امساھمتھ تساھم  .في  المنطقة  حسب 

بنسبة   االجتماعیة  المائة60الخدمات  من  في 
ب  الخدمات  ناتج  تساھم  قطاعإجمالي  فیما  غزة، 

التوز بنسبة  خدمات  المائة47یع  إجمالي في  من 
الخ االغربیة.دمات بالضفةناتج  إلنتاج،  أما خدمات 

ً متساویةفھي المنطقتین.تقریبا قطاع  ویساھم  في 
حوالي  دماتخلا تشغیل  المائة63في  من في 

.الي المستخدمین بأجر في االقتصاد الفلسطینيإجم

والبطالةمؤشرات سوق العمل

خالل   العمل  سوق  مؤشرات  2019عام  أظھرت 
العاملة  ارتفاع   القوى  المائة 1.3سبة  نبحجم  في 

مع إلى2018عام  مقارنة  لیصل  ألف  1,357، 
المشاركوارتفعت  فرد،   ا ةنسبة  القوى  لعاملة في 

إلى   المائة44.8لتصل  مع  في  في 44.2مقارنة 
تفاع في عدد رافق ذلك ار،2018خالل العام  المائة

.في المائة3.5بنسبة العاملین

المشاوتفاوتت العاملة  القوى  الضفة  نسبة  بین  ركة 
النس،ةالغربیة وقطاع غز 47.4بة  حیث بلغت ھذه 

المائة  عفي  الغربیة  الضفة  مقابل 2019مافي   ،
وتعكس ھذه النسب  .في قطاع غزةفي المائة40.9

كل من الضفة الغربیة المشاركة فينسبةتحسناً في  
غزة.   في  ویعود وقطاع  الزیادة  نسبة  أن  إلى  ذلك 

في العاملة  القوى  الغربیة  حجم  الضفة  من  كل 
غزة   العام  وقطاع  من أكبرت  كان2019خالل 

ریة.شبالزیادة في إجمالي القوى ال
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البطالةعدمانخفضكما فلسطینل  المجمل في  في 
المائة25.3إلى   مع،2019عام  في  في  مقارنة 

یُعزى ھذا التحسن .2018عام  في  في المائة26.2
العمل  إلى   عن  العاطلین  عدد  الضفة  انخفاض  في 

في  ةنخفاض معدل البطالاغربیة وھو ما أدى إلىال
العربیة عام  ةائالمفي  15.3إلى  الضفة  خالل 

. 2018عام في المائة17.7ارنة مع مق2019

في  أ غزةما  الزیاو،قطاع  أن  عدد  بما  في  دة 
بر من الزیادة في حجم  أككانتالعاطلین عن العمل

الع ذلك  ،املةالقوى  اأدى  البطالة إلى  معدل  رتفاع 
المائ45.1إلى   عام  ةفي  مع  مقا2019خالل  رنة 

.2018خالل عام في المائة43.1

 ً ا،  قطاعیا في في  لعمالة  تتركز  كبیر  بشكل  فلسطین 
والتجزالخدماتأنشطة الجملة  حیث  ئةوتجارة   ،

ھذ في  العاملین  نسبة  في 43.8األنشطةهبلغت 
المائة43مقابل  ، 2019عام  خالل  المائة في  في 
في ن  والعاملذلكتال،2018عام  خالل  المائة

واةشطأن الجملة  بنسبة  تجارة  في 21.1لتجزئة 
(یشمل العاملین في السوق المحليدد  وبلغ ع .  المائة

100877,) نحوالعاملین في القطاع العام والخاص
في   عامل  عامل  616منھم،  2019عام  ألف  ألف 

ألف عامل في قطاع غزة.  261في الضفة الغربیة و
العاملی عدد  بلغ  إسرائیلوقد  في  عمرات  والمستن 

بواقع133,300لیة  إلسرائیا 110,400عامل، 
وإسرفي  عامل   في عامل  22,900ائیل 

. المستعمرات

أنھ بالذكر  العمل وجدیر  سوق  حجم  صغر  بسبب 
اإلسرائیلیة استمرار  اوالفلسطینیة   إلجراءات 

ال االقتصاد  العمل تعتبر  فلسطیني،  لمحاربة  سوق 
للعمالة  رص العمل الجاذبة  لفة  موفرالفلسطینیة غیر  

ه السوق في ھذرویمة األجخاصة وأن قنیة  الفلسطی
كبیربخفضةنم المقابل  ،  شكل  العمالة وفي  تعاني 

التمییز  المحتلة من  األراضيالفلسطینیة في   أعمال 
العنصري واإلرھاب بحقھم من قبل جیش االحتالل 

والمشغل اإلسرائیلي على حد سواء.

واألمن الغذائيعدد السكان والفقر 

العالم  یقدر فـي  الفلسطینیین  2019معاھایةنعـدد 
حوالي منھمفلسطیني،ملیون13.350بحوالي
37.7دولة فلسطین أي ما نسبتھ  فـي  یونمل5.039

المائة الفلسطینییفي  عدد  إجمالي  العالم.نمن  في 
3.020یتوزع الفلسطینیون في دولة فلسطین بواقع

افرداً ملیون المائة59.9( الغربیةلضفة  في  ، )في 
قطاالمائةي ف40.1(فرداً ملیون  2.019و في  ع  ) 

.2019ایة عام غزة نھ

األرض  1,6نحو  ویعاني   في  فلسطیني  ملیون 
بالمائة من األسر، من  31.5الفلسطینیة المحتلة، أو  

الغ األمن  معدالت  الذائيانعدام  ارتفاع  عن  ناتج 

األسر   ودخل  والبطالة،  تكالمنخفض  الیف ارتفاع 
علشةالمعی المستمرة  القیود  النزاع  حنتیجة  ة یرى 

، والقدرات اإلنتاجیة المقیدة وانعدام الفرص  الحركة
بالرغم من توفر الغذاء، فإن سعره لیس  االقتصادیة.  

األسر في  عدید منتعیش ال ، إذ  في متناول الكثیرین
ھا ولصح من  ى الرغملة انعدام األمن الغذائي علحا

على وغیرھبالفعل  غذائیة  من  مساعدات  ا 
.المساعدات

ملیون شخص في 1,2جرى تحدید ما یزید عن  وقد  
، أو ما نسبتھ  2018وفقاً لمسح أجري في عام  غزة

من  62,2 یعانون  أنھم  على  األسر،  من  بالمائة 
الغذ األمن  إلانعدام  متوسطة  بدرجة  حادة، ائي  ى 

مع   بالمقارنة  2014العام  فيةلمائ با53,3وذلك 
ا ا المسح  فیھ  أُجري  الملسابق.  لذي  تَِزد  في  لم  قابل، 

عن   الغربیة  الضفة  في  الغذائي  األمن  انعدام  نسبة 
نسبتھ  9,2 مما  انخفضت  بعدما  11,8بالمائة، 

.2014بالمائة في العام 

یعیش   الفلكما  األراضي  ما المحتلة  سطینیة  في 
الفقرقرب  ی خط  تحت  السكان  ثلثي  مع ،من 
آفاق  ودیدحم العمل واألمن  توفر  ة  والرعایة فرص 

وذلك  یالصح االة  سلطة  تحت  حتالل بالعیش 
الفقر في فلسطین تشھد  و.اإلسرائیلي تزال نسبة  ال 

نسبة  وصلت  إذ  األخیرة،  السنوات  خالل  ارتفاعاً 
الإالفقراء   نصف  عن  یزید  ما  قطاع  لى  في  سكان 
لت المائة53.0بلغ  غزة  تفوق،2017عام  في  أي 

السن الضبة  في  الغربیةفقر  أربعة فة  بحوالي 
في المائة في عام 39ارنة بنسبة  ، وذلك مقأضعاف
الغربیة،  أما.  2011 الضفة  في  معاكس  الوضع 

الغربیة  الضفة  في  الفقر  مؤشرات  انخفضت  حیث 
الماضیة، حیث ا الستة  السنوات  الفقر  خالل  نخفض 

الضفة بحوالي  في  المائة22الغربیة  18(من  في 
المائة14مقابل 2011للعام  المائةيف للعام في 

2017  .(

تلقى مساعدات نقدیة ألف أسرة، ت163حوالي  یوجد
التنمیة  وزارة  لدى  ُمسجلة  الفلسطینیة،  السلطة  من 

40ألف أسرة في غزة ونحو  70منھا  االجتماعیة.
الض في  الغربیةألف  عدد  وف).آال110(فة  بلغ 

الة  دات إغاثیة من وكعااالشخاص الذین یتلقون مس
وتشغی "أونروا"  غوث  الفلسطینیین  الالجئین  ل 

اإلغاثیة من  والمؤسسات  أكثر  والعربیة  الدولیة 
إلى   تصل  بنسبة  شخص  المائة60ملیون  من  في 

انعدام  بلغھا  التي  النسبة  وھي  غزة،  قطاع  سكان 
الغذ قطاألمن  في  األسر  لدى  غزة.ائي  تسعى  اع 

اإلنسانیة   االستجابة  الفلسطینيفخطة  یة األرض 
للعام   تأمین  2020المحتلة  دوالر  348إلى  ملیون 

والحمایة   الغذاء  من  األساسیة  الخدمات  لتقدیم 
))1اإلطار رقم ((، والرعایة الصحیة والمأوى

254



ر: االقتصاد الفلسطیني  الفصل الثالث عش

254

الخدم المجتمع  لألنشطة  سلوك  من  زاد  یة، 
االستھالكي  حیث  االستھالكي، اإلنفاق  یشكل 

المحالنھائي   للناتج  مكون  في أكبر  اإلجمالي  لي 
حیث  طینيفلسالاداالقتص المائة ف111شكلیُ ،  ي 

قیم المحلي  اةمن  ف لناتج  في  لسطین.  اإلجمالي 
في عام  في المائة4.7نسبتھ  ارتفاعاً وسجلت قیمتھ  

18,943ىإل، لتصل  2018مع عام  مقارنة  2019
اال ویُعتبر  أمریكي،  دوالر  االستھالكي ملیون  نفاق 

ال لألسر  قیمةالنھائي  في  األكبر  المساھم  معیشیة 
االإج اإلنفاق  في 82بنسبةالنھائيستھالكيمالي 

ارتفاع إلى  ،2019عام  ارتفاعھوالذي أدى  المائة،
. النھائياالستھالكيقیمة إجمالي اإلنفاق

ً یُ  ــا ــتثمار مكونـ ً عتبـــر االسـ ــا ــي رئیسـ ــاتج المحلـ للنـ
في 26.6وبنسبة، الفلسطینياإلجمالي في االقتصاد

الجمالي في فلســطین. من قیمة الناتج المحلي ائةالما
ام فــي عــ فــي المائــة0.13بنســبةقیمتــھارتفعحیث  

,6174، لتصــل إلــىالسابقعام المقارنة مع  2019
المباني في  ثماریُشكل االستوملیون دوالر أمریكي،  

جمــالي االســتثمار،إمــن  فــي المائــة60.7ما نسبتھ  
الموجھــة للنفقــات ارجیــة  نخفاض المــنح الخالنتیجةً 

ألمریكیــة للتنمیــة وخاصــةً مــن الوكالــة االتطویریــة 
.الدولیة

القتصادیةالقطاعات ا

ــدی ــطین، تح ــي فلس ــناعي ف ــاط الص ــھ النش اٍت یواج
اإلســرائیلي بــدخول االحــتاللھمھــا تحكــم یــرة، أكب

. المواد األولیة المستخدمة فــي الصــناعة الفلســطینیة
في المائة 4.8بنسبة ارتفاعاً سجل النشاط الصناعي  

لمســجلة عــام امســتویاتھمقارنة مــع  2019في عام
ط الصناعي مــا بــین نشاال. یعكس ذلك تفاوت2018

، غربیــةالضفة الغربیة وقطــاع غــزة. ففــي الضــفة ال
ــبة ــاً بنس ــناعي ارتفاع ــاط الص ــجل النش ــي 1.6س ف

12.2جعــاً ملموســاً نســبتھ حین سجل ترا، فيالمائة
تفــاوت أداء قطــاع أدى  .  غــزةفــي قطــاع  في المائــة
إلــى یــة وقطــاع غــزة،  ین الضفة الغربما بالصناعة

، ي النــاتج المحلــي اإلجمــاليتھ فــ مســاھمتغیر نسب  
في 14.0حیث زادت النسبة في الضفة الغربیة إلى  

فــي8.4نخفضت في قطاع غــزة إلــى  ابینما  المائة،
.2019وذلك خالل العام لمائةا

النش فیتسم  في  الزراعي  باعتماده  اط  بشكل  لسطین 
األم على  المحدرطارئیس  واعتماده  على  ،  ود 

حیسالیب  األ الحدیثة،  قیمتھ  ث  الزراعیة  سجلت 
خالل   مع  2019عام  المضافة  مقارنة  استقراراً 

الزراعي  سجل  .  2018العام   نسبتھ النشاط  ارتفاعاً 
المائة1.5 سجل  في  حین  في  الغربیة،  الضفة  في 

بنسبة   الم3.3تراجعاً  وقد  ف ائة في  غزة.  قطاع  ي 
التفاو القیمانعكس  تغیر  نسب  في  المضافة  ت  ة 

المساھمة   على  المنطقة  المحلي يفحسب  الناتج 
، حیث استقرت نسبة المساھمة في الضفة  اإلجمالي

لتبلغ   المائة5.9الغربیة  بینما  في  في ا،  نخفضت 
. 2019عام وذلك في المائة11.5قطاع غزة إلى 

اإلنشاءا نشاط  مر  األنشوقد  من  كغیره  طة ت 
بتق كبیرة،  االقتصادیة  القیمة لتسجحیث  لباٍت 

انخفاض النشاط  لھذا  خالل  المضافة  2019عام  اً 
حیث مقارنة مع العام السابق،  في المائة1.4نسبتھ  
نسبتھ  سجل   المائة4.3تراجعاً  الضفة  في  في 

في المائة6.0سجل ارتفاعاً نسبتھ حینالغربیة، في 
وقد أدى االختالف في نسب التغیر  ،  في قطاع غزة

في الناتج  مساھمة  ن نسب الإلى تبایب المنطقة،  حس
في الضفة  نسبة  لاانخفضت، حیثماليالمحلي اإلج
، بینما ارتفعت في قطاع  في المائة5.6الغربیة إلى  

. 2019عاموذلك خالل في المائة6.3غزة إلى 

نسبة یعدو حیث  من  األعلى  الخدمات  قطاع 
بنسبةالمساھم المحلي  اإلجمالي  الناتج  في  تصل ة 

ا ئة،ماالفي  59.5إلى   ھذه  في  وتتماشى  لنسبة 
ي االقتصادات المتقدمة، النسب السائدة فعمجملھا م

الخدمات ھیكل  یختلف  نسبة ،فیما  ترتفع  بحیث 
االجتماعیة  والخدمات  التوزیع  خدمات  مساھمة 

من إجمالي في المائة81صل مجتمعة إلى حوالي  لت
ونا الخدمات،  متج  حساب  على  ذلك  ساھمة یأتي 

اإلنت تتجاوزالخدمات  ال  التي  الوسیطة،  اجیة 
المائة15امساھمتھ تساھم  .في  المنطقة  حسب 

بنسبة   االجتماعیة  المائة60الخدمات  من  في 
ب  الخدمات  ناتج  تساھم  قطاعإجمالي  فیما  غزة، 

التوز بنسبة  خدمات  المائة47یع  إجمالي في  من 
الخ االغربیة.دمات بالضفةناتج  إلنتاج،  أما خدمات 

ً متساویةفھي المنطقتین.تقریبا قطاع  ویساھم  في 
حوالي  دماتخلا تشغیل  المائة63في  من في 

.الي المستخدمین بأجر في االقتصاد الفلسطینيإجم

والبطالةمؤشرات سوق العمل

خالل   العمل  سوق  مؤشرات  2019عام  أظھرت 
العاملة  ارتفاع   القوى  المائة 1.3سبة  نبحجم  في 

مع إلى2018عام  مقارنة  لیصل  ألف  1,357، 
المشاركوارتفعت  فرد،   ا ةنسبة  القوى  لعاملة في 

إلى   المائة44.8لتصل  مع  في  في 44.2مقارنة 
تفاع في عدد رافق ذلك ار،2018خالل العام  المائة

.في المائة3.5بنسبة العاملین

المشاوتفاوتت العاملة  القوى  الضفة  نسبة  بین  ركة 
النس،ةالغربیة وقطاع غز 47.4بة  حیث بلغت ھذه 

المائة  عفي  الغربیة  الضفة  مقابل 2019مافي   ،
وتعكس ھذه النسب  .في قطاع غزةفي المائة40.9

كل من الضفة الغربیة المشاركة فينسبةتحسناً في  
غزة.   في  ویعود وقطاع  الزیادة  نسبة  أن  إلى  ذلك 

في العاملة  القوى  الغربیة  حجم  الضفة  من  كل 
غزة   العام  وقطاع  من أكبرت  كان2019خالل 

ریة.شبالزیادة في إجمالي القوى ال
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البطالةعدمانخفضكما فلسطینل  المجمل في  في 
المائة25.3إلى   مع،2019عام  في  في  مقارنة 

یُعزى ھذا التحسن .2018عام  في  في المائة26.2
العمل  إلى   عن  العاطلین  عدد  الضفة  انخفاض  في 

في  ةنخفاض معدل البطالاغربیة وھو ما أدى إلىال
العربیة عام  ةائالمفي  15.3إلى  الضفة  خالل 

. 2018عام في المائة17.7ارنة مع مق2019

في  أ غزةما  الزیاو،قطاع  أن  عدد  بما  في  دة 
بر من الزیادة في حجم  أككانتالعاطلین عن العمل

الع ذلك  ،املةالقوى  اأدى  البطالة إلى  معدل  رتفاع 
المائ45.1إلى   عام  ةفي  مع  مقا2019خالل  رنة 

.2018خالل عام في المائة43.1

 ً ا،  قطاعیا في في  لعمالة  تتركز  كبیر  بشكل  فلسطین 
والتجزالخدماتأنشطة الجملة  حیث  ئةوتجارة   ،

ھذ في  العاملین  نسبة  في 43.8األنشطةهبلغت 
المائة43مقابل  ، 2019عام  خالل  المائة في  في 
في ن  والعاملذلكتال،2018عام  خالل  المائة

واةشطأن الجملة  بنسبة  تجارة  في 21.1لتجزئة 
(یشمل العاملین في السوق المحليدد  وبلغ ع .  المائة

100877,) نحوالعاملین في القطاع العام والخاص
في   عامل  عامل  616منھم،  2019عام  ألف  ألف 

ألف عامل في قطاع غزة.  261في الضفة الغربیة و
العاملی عدد  بلغ  إسرائیلوقد  في  عمرات  والمستن 

بواقع133,300لیة  إلسرائیا 110,400عامل، 
وإسرفي  عامل   في عامل  22,900ائیل 

. المستعمرات

أنھ بالذكر  العمل وجدیر  سوق  حجم  صغر  بسبب 
اإلسرائیلیة استمرار  اوالفلسطینیة   إلجراءات 

ال االقتصاد  العمل تعتبر  فلسطیني،  لمحاربة  سوق 
للعمالة  رص العمل الجاذبة  لفة  موفرالفلسطینیة غیر  

ه السوق في ھذرویمة األجخاصة وأن قنیة  الفلسطی
كبیربخفضةنم المقابل  ،  شكل  العمالة وفي  تعاني 

التمییز  المحتلة من  األراضيالفلسطینیة في   أعمال 
العنصري واإلرھاب بحقھم من قبل جیش االحتالل 

والمشغل اإلسرائیلي على حد سواء.

واألمن الغذائيعدد السكان والفقر 

العالم  یقدر فـي  الفلسطینیین  2019معاھایةنعـدد 
حوالي منھمفلسطیني،ملیون13.350بحوالي
37.7دولة فلسطین أي ما نسبتھ  فـي  یونمل5.039

المائة الفلسطینییفي  عدد  إجمالي  العالم.نمن  في 
3.020یتوزع الفلسطینیون في دولة فلسطین بواقع

افرداً ملیون المائة59.9( الغربیةلضفة  في  ، )في 
قطاالمائةي ف40.1(فرداً ملیون  2.019و في  ع  ) 

.2019ایة عام غزة نھ

األرض  1,6نحو  ویعاني   في  فلسطیني  ملیون 
بالمائة من األسر، من  31.5الفلسطینیة المحتلة، أو  

الغ األمن  معدالت  الذائيانعدام  ارتفاع  عن  ناتج 

األسر   ودخل  والبطالة،  تكالمنخفض  الیف ارتفاع 
علشةالمعی المستمرة  القیود  النزاع  حنتیجة  ة یرى 

، والقدرات اإلنتاجیة المقیدة وانعدام الفرص  الحركة
بالرغم من توفر الغذاء، فإن سعره لیس  االقتصادیة.  

األسر في  عدید منتعیش ال ، إذ  في متناول الكثیرین
ھا ولصح من  ى الرغملة انعدام األمن الغذائي علحا

على وغیرھبالفعل  غذائیة  من  مساعدات  ا 
.المساعدات

ملیون شخص في 1,2جرى تحدید ما یزید عن  وقد  
، أو ما نسبتھ  2018وفقاً لمسح أجري في عام  غزة

من  62,2 یعانون  أنھم  على  األسر،  من  بالمائة 
الغذ األمن  إلانعدام  متوسطة  بدرجة  حادة، ائي  ى 

مع   بالمقارنة  2014العام  فيةلمائ با53,3وذلك 
ا ا المسح  فیھ  أُجري  الملسابق.  لذي  تَِزد  في  لم  قابل، 

عن   الغربیة  الضفة  في  الغذائي  األمن  انعدام  نسبة 
نسبتھ  9,2 مما  انخفضت  بعدما  11,8بالمائة، 

.2014بالمائة في العام 

یعیش   الفلكما  األراضي  ما المحتلة  سطینیة  في 
الفقرقرب  ی خط  تحت  السكان  ثلثي  مع ،من 
آفاق  ودیدحم العمل واألمن  توفر  ة  والرعایة فرص 

وذلك  یالصح االة  سلطة  تحت  حتالل بالعیش 
الفقر في فلسطین تشھد  و.اإلسرائیلي تزال نسبة  ال 

نسبة  وصلت  إذ  األخیرة،  السنوات  خالل  ارتفاعاً 
الإالفقراء   نصف  عن  یزید  ما  قطاع  لى  في  سكان 
لت المائة53.0بلغ  غزة  تفوق،2017عام  في  أي 

السن الضبة  في  الغربیةفقر  أربعة فة  بحوالي 
في المائة في عام 39ارنة بنسبة  ، وذلك مقأضعاف
الغربیة،  أما.  2011 الضفة  في  معاكس  الوضع 

الغربیة  الضفة  في  الفقر  مؤشرات  انخفضت  حیث 
الماضیة، حیث ا الستة  السنوات  الفقر  خالل  نخفض 

الضفة بحوالي  في  المائة22الغربیة  18(من  في 
المائة14مقابل 2011للعام  المائةيف للعام في 

2017  .(

تلقى مساعدات نقدیة ألف أسرة، ت163حوالي  یوجد
التنمیة  وزارة  لدى  ُمسجلة  الفلسطینیة،  السلطة  من 

40ألف أسرة في غزة ونحو  70منھا  االجتماعیة.
الض في  الغربیةألف  عدد  وف).آال110(فة  بلغ 

الة  دات إغاثیة من وكعااالشخاص الذین یتلقون مس
وتشغی "أونروا"  غوث  الفلسطینیین  الالجئین  ل 

اإلغاثیة من  والمؤسسات  أكثر  والعربیة  الدولیة 
إلى   تصل  بنسبة  شخص  المائة60ملیون  من  في 

انعدام  بلغھا  التي  النسبة  وھي  غزة،  قطاع  سكان 
الغذ قطاألمن  في  األسر  لدى  غزة.ائي  تسعى  اع 

اإلنسانیة   االستجابة  الفلسطینيفخطة  یة األرض 
للعام   تأمین  2020المحتلة  دوالر  348إلى  ملیون 

والحمایة   الغذاء  من  األساسیة  الخدمات  لتقدیم 
))1اإلطار رقم ((، والرعایة الصحیة والمأوى
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انھ  أیبدو   یتم  لن  فلسطین  الفقر من في  على  لقضاء 
تقخال اإلل  المعونات  وإتاحدیم  اإلنسانیة،  ة غاثیة 

م أو  عمل  ضمان  ن فرص  كن  المستوفیرخالل 
مھمة  الحقوق  تلك  وكل  والتعلیم،  والصحة  الالئق 
ھو   األھم  لكن  الحیاة،  استمرار  لضمان  واساسیة 
االحتالل   زوال  بذلك  ونعني  السیاسي  االستقرار 

اال یقوض  الذي  الفلسطیني اإلسرائیلي  قتصاد 
وموارد  ویسطو مقدرات  وحقھم  على  الفلسطینیین 

.في تقریر المصیر

ن المدفوعات ازمی

ً 2019عام  شھد  كما   عجز أیضا قیمة  ارتفاع 
بنسبة   التجاري  المائة1المیزان  عن في  نتج   ،

بنسبة   الخارج  من  الواردات  قیمة  في  1ارتفاع 
رغم ارتفاع قیمة الصادرات الفلسطینیة بنسبة  ئةالما
المائة2.5 اال   .في  قیمة  وصلت  من حیث  ستیراد 

من   أكثر  الیقأضعاف  ثالثةالخارج  صادرات مة 
یعكس   ما  وھو  والخدمات،  السلع  من  الفلسطینیة 

التجاریة في المیزان التجاري. الفجوة 

فائضوقد   قیمة  الجاریةارتفعت  بنسبة التحویالت 
ال34 عام  مائةفي  مع  إلى لتصل  2018مقارنة 

1,499بعد أن كانت  ریكيملیون دوالر أم2,009
ا2018عام  أمریكي دوالر ملیون كما  ع  فتر. 

العام   الدین  المائة18بنسبة  مجموع  عام نھایةفي 
إلى  یل،2019 أمریكي2,795صل  دوالر  ملیون 

ام نھایة عملیون دوالر أمریكي 2,370بعد أن كان  
العام حوالي  .2018 الدین  في  16ویُشكل مجموع 
نما  ، بی2019مالي عامالمحلي اإلجمن الناتج  المائة

.2018في العام في المائة15بلغ 

المالیةوضاع األ

ً الدین العام  إجمالي  شھد -2015( خالل الفترة  تذبذبا
قیمت)2019 حیث وصلت  ملیون  2,795.2إلى  ھ، 

أمریكي عام  دوالر  ارتفاعاً مسجالً 2019نھایة 

مثل. ی2018عام  مقارنة مع  في المائة18.0نسبتھ
العام   دوالر 1,577.2نحو  ياخلالد الدین  ملیون 

المائة56.4نسبتھامأي  أمریكي قیمة في  من 
مسجلةً ارتفاعاً  2019ة عام  العام نھایمجموع الدین

فیما  .2018عام  مقارنة مع  في المائة17.8نسبتھ  
ملیون دوالر  1,218.0ن الخارجي  بلغ مجموع الدی

نسبتھأمریكي ما  قیمة ئةالمافي  43.6أي  من 
عاً  افمسجلةً ارت2019دین العام نھایة عام  ع المجمو
.2018مقارنة مع العام في المائة18.1نسبتھ 

بنحو   المسجل  المالي  الفائض  ملیون 197تحول 
قیمتھ إلى عجز مالي بلغ  2018دوالر أمریكي عام  

ما ، أي  2019عام  ملیون دوالر أمریكي  337نحو
المائة  2.0نسبتھ   افي  الناتج  . ماليجاإللمحلي  من 

قیمة ارتفاع  إلى  ذلك  وصافي لعاماقنفااإلیعود 
المائة4.1بنسبة  اإلقراض مع  في  عام  مقارنة 

قیمة اإلیرادات العامة  ،  2018 في 9نحو  بوتراجع 
.2019المائة عام 

اإلیراداتمجموعقیمةانخفضت   العامة صافي 
عاموالمنح   المائ9.0بنسبة  2019خالل  ة في 

العام   مع  إلى2018مقارنة  ملیون 3,754لتصل 
أمریكي قیمة ذو،  دوالر  في  لالنخفاض  كنتیجة  لك 

المحل االیرادات  نسبتھ  اجمالي  بما  في  10.2یة 
الخارجي  المائة التمویل  مجموع  قیمة  وانخفاض   ،

. في المائة26(المنح) بما نسبتھ 

الن ف بمجموع  یتعلق  سجلیما  فقد  العامة،  ت فقات 
ً قیمتھا ا 4,164لتصل إلى  2019خالل عام  رتفاعا

في المائة 6.0رتفاع بلغ  ابأيأمریكيملیون دوالر
العام   مع  ویُ 2018مقارنة  ارتفا،  إلى  ذلك  ع عزى 

االقراض   الجاریة وصافي  النفقات  5.5بنسبة  قیمة 
المائة النفقات  في  قیمة  انخفاض  من  بالرغم   ،

نسبتھ  بمة  التطویری المائة27.2ا  خالل  في  عام ، 
.2018عام مقارنة مع 2019
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 ً قتصاد الفلسطیني البیئة التنمویة لال: ثانیا

الس مدار  على  الفلسطینیة  السلطة  ت نواوضعت 
خطمجموعةالسابقة   تبعاً  ط  من  والتنمیة  اإلصالح 

عانتةمزلأل التي  للحصار  المالیة  كنتیجة  منھا، 
والتنمیة  ،  اإلسرائیلي اإلصالح  بخطة  ابتداًء 

وبناء 2008-2010( الدولة  إقامة  خطة  ثم   ،(
) التنمیة  2013-2011المستقبل  خطة  وتبعھا   ،(

) وأخیراً  2016-2014الفلسطینیة  برنامج)، 
الوطنیةالسی أوالً الاسات  .)2022-2017(مواطن 
إلى رؤیة تنمویة وسیاسات  ه الخططذھتاستندوقد

زال یوماكان  اإلسرائیلي  تاللاإلحأن  جل تركیزھا  
وطبیعة   بنیة  تشكیل  في  تأثیراً  األكثر  العامل 
اإلقتصاد الفلسطیني، وبالتالي في صیاغة مؤشرات 

التنمیة البشریة. 

الساحیث تعیاسةستھدفت  حركة  طاإلسرائیلیة  یل 
الفلسطیني، ووضع  الا أمام مختلف  رع لاقتصاد  اقیل 

أیة  األ قیام  لمنع  محاولة إلحداث  نشطة اإلقتصادیة، 
النھایة  في  الفلسطینیة.  األراضي  في  حقیقیة  تنمیة 

الفلسطینیو بنسبة  أصبح  یعتمدون  المائة  90ن  في 
المحتلعلى   العیش الكیان  وسائل  توفیر  في 
بر سوق یني یمثل أك فلسطق الالسووأصبحلفة.المخت

.لللكیان المحت

اایشكل  و وضع  رھینة  الستمرار  الفلسطیني  قتصاد 
بھ. فما زالت نھوضعقبة أمام تطوره والحتاللاال

االحتالل على دولة  وسیطرتھا  ھیمنتھا  تفرض 
على  تسیطر  فھي  الفلسطیني،  اإلقتصاد  مقدرات 

راد ركة األفز أمام حم الحواجالمنافذ والمعابر، وتقی
بنیة التحتیة، لارلتجارة الداخلیة والخارجیة، وتدموا

ا على  الوتستولي  أموال  وتحتجز  سلطة  ألراضي، 
في  العاملة  البنوك  على  القیود  وتفرض  لدیھا 
تطویر  عملیة  فإن  وعلیھ  الفلسطینیة.  األراضي 

منظمة  اإل جھود  إلى  تحتاج  الفلسطیني  قتصاد 
.ارجمدعومة من الخ

القدرةیعد،لذا واإلقتصاد ذاتالبناء  للمجتمع  یة 
،  صوصاً تطویر رأس المال البشريخوالفلسطیني،

عملی على  المباشر  االرد  التھمیش  قتصادي الة 
ضد  الوا اإلحتالل  یمارسھ  الذي  والثقافي  جتماعي 

الفلسطیني.   سالشعب  اإلستثمار  حیث  زیادة  تؤدي 
الت إلى التخلص  المال البشري  دریجي من في رأس 

أالتشوھا التي  العمل،  ھا  حدثت  سوق  في  اإلحتالل 
تھی لالاالةئوإلى  الفلسطیني  في قتصاد  ندماج 

العالمیةاال اإل قتصادیات  تحسین  خالل  نتاجیة،  من 
القدرة   الفلسطینیة.  اوزیادة  سوف لتنافسیة للمنتجات 

األیدي  من  كبیرة  أعداد  إستیعاب  إمكانیة  ذلك  یتیح 
الفلسطینیة االالعاملة  الفلسطینيداخل  ، قتصاد 

) 1(مرقإطار
2020سانیة في األرض الفلسطینیة المحتلة للعام نإلاخطة االستجابة 

ملیون دوالر لتقدیم 348إلى تأمین  2020تسعى خطة االستجابة اإلنسانیة في األرض الفلسطینیة المحتلة للعام  
ال  والرعایة  والحمایة  الغذاء  األساسیة من  والمیاالخدمات  والمأوى  الصحي  وه  صحیة  ملیون  1.5لنحو  الصرف 

ف غطقيفلسطیني  الشرقیةاع  القدس  فیھا  بما  الغربیة،  والضفة  الخطةتتقاطع.زة  الوطنیة  ھذه  األولویات  مع 
ً ،  وخطط الحكومة الفلسطینیة 76حوالي  ھدفیستو.على حیاة الناس على المدى البعیدالتي تنعكس آثارھا إیجابا

المائة التمویفي  المطلوبمن  وضسكانل  من  السكان  یعاني  حیث  غزة،  الضفة  .  للغایةشھع قطاع  في  أما 
ا القدس  فیھا  االغربیة، بما  الخدمات األساسیة وسبل لشرقیة، فھناك عوامل كثیرة تعرقل وصول  إلى  لفلسطینیین 

. لالتنقعلى قیود المفروضةلا ، األراضيمصادرة ،  األنشطة االستیطانیة والعنف المرتبط بھا:العیش، بما فیھا

منذ عشر سنواتلحصار اإلسرائیلي المفروض علیھا  نتج عن افلسطیني،  نویسكنھ ملیوفي قطاع غزة، والذي
حركة المسافرین وقلة فرص الحصول على العمل وحتى الحصول على أساسیات الغذاء ومیاه الشرب  قیود على  

فاع معدالت البطالة والتي وصلت إلى ترواع االقتصاديالوضتدھور  مفروض إلى  والوقود. فقد أدى الحصار ال
عن  زیما (با40ید  الشباب)60لمائة  من  تر،  بالمائة  معدوإلى  إلى  اجع  الصادرات  المائة3الت  من  في  فقط 

نسانیة.ئة من السكان یعتمدوا على المساعدات اإلافي الم80مستویات ما قبل الحصار وأصبح 

تحر الغربیة،  الضفة  اوفي  اإلسرام  اللمستوطنات  یعتبرھائیلیة  بأتي  الدولي  المجتمعات  غیر شرعیةاھنالقانون 
الیستطیعون الوصول إلى المیاه أو البناء  اعة من العیش الكریم بسبب أن المزارعین  النائیة والتي تعتمد على الزر

ً في أراضیھم. فنادراً  ء الطرق  دم إلنشاتھم أو تتعرض للھ لكاما یتم مصادرة ممتما یسمح للفلسطینیین بالبناء وغالبا
ل اإلسرائیلیین  للمستوطنات.وصولأمام  اةتكلفتقدرحیثل  على  المفروضة  والموارد القیود  واألرض  لحركة 

ً دوالرملیار 3.4االقتصاد الفلسطیني نحو  . سنویا
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انھ  أیبدو   یتم  لن  فلسطین  الفقر من في  على  لقضاء 
تقخال اإلل  المعونات  وإتاحدیم  اإلنسانیة،  ة غاثیة 

م أو  عمل  ضمان  ن فرص  كن  المستوفیرخالل 
مھمة  الحقوق  تلك  وكل  والتعلیم،  والصحة  الالئق 
ھو   األھم  لكن  الحیاة،  استمرار  لضمان  واساسیة 
االحتالل   زوال  بذلك  ونعني  السیاسي  االستقرار 

اال یقوض  الذي  الفلسطیني اإلسرائیلي  قتصاد 
وموارد  ویسطو مقدرات  وحقھم  على  الفلسطینیین 

.في تقریر المصیر

ن المدفوعات ازمی

ً 2019عام  شھد  كما   عجز أیضا قیمة  ارتفاع 
بنسبة   التجاري  المائة1المیزان  عن في  نتج   ،

بنسبة   الخارج  من  الواردات  قیمة  في  1ارتفاع 
رغم ارتفاع قیمة الصادرات الفلسطینیة بنسبة  ئةالما
المائة2.5 اال   .في  قیمة  وصلت  من حیث  ستیراد 

من   أكثر  الیقأضعاف  ثالثةالخارج  صادرات مة 
یعكس   ما  وھو  والخدمات،  السلع  من  الفلسطینیة 

التجاریة في المیزان التجاري. الفجوة 

فائضوقد   قیمة  الجاریةارتفعت  بنسبة التحویالت 
ال34 عام  مائةفي  مع  إلى لتصل  2018مقارنة 

1,499بعد أن كانت  ریكيملیون دوالر أم2,009
ا2018عام  أمریكي دوالر ملیون كما  ع  فتر. 

العام   الدین  المائة18بنسبة  مجموع  عام نھایةفي 
إلى  یل،2019 أمریكي2,795صل  دوالر  ملیون 

ام نھایة عملیون دوالر أمریكي 2,370بعد أن كان  
العام حوالي  .2018 الدین  في  16ویُشكل مجموع 
نما  ، بی2019مالي عامالمحلي اإلجمن الناتج  المائة

.2018في العام في المائة15بلغ 

المالیةوضاع األ

ً الدین العام  إجمالي  شھد -2015( خالل الفترة  تذبذبا
قیمت)2019 حیث وصلت  ملیون  2,795.2إلى  ھ، 

أمریكي عام  دوالر  ارتفاعاً مسجالً 2019نھایة 

مثل. ی2018عام  مقارنة مع  في المائة18.0نسبتھ
العام   دوالر 1,577.2نحو  ياخلالد الدین  ملیون 

المائة56.4نسبتھامأي  أمریكي قیمة في  من 
مسجلةً ارتفاعاً  2019ة عام  العام نھایمجموع الدین

فیما  .2018عام  مقارنة مع  في المائة17.8نسبتھ  
ملیون دوالر  1,218.0ن الخارجي  بلغ مجموع الدی

نسبتھأمریكي ما  قیمة ئةالمافي  43.6أي  من 
عاً  افمسجلةً ارت2019دین العام نھایة عام  ع المجمو
.2018مقارنة مع العام في المائة18.1نسبتھ 

بنحو   المسجل  المالي  الفائض  ملیون 197تحول 
قیمتھ إلى عجز مالي بلغ  2018دوالر أمریكي عام  

ما ، أي  2019عام  ملیون دوالر أمریكي  337نحو
المائة  2.0نسبتھ   افي  الناتج  . ماليجاإللمحلي  من 

قیمة ارتفاع  إلى  ذلك  وصافي لعاماقنفااإلیعود 
المائة4.1بنسبة  اإلقراض مع  في  عام  مقارنة 

قیمة اإلیرادات العامة  ،  2018 في 9نحو  بوتراجع 
.2019المائة عام 

اإلیراداتمجموعقیمةانخفضت   العامة صافي 
عاموالمنح   المائ9.0بنسبة  2019خالل  ة في 

العام   مع  إلى2018مقارنة  ملیون 3,754لتصل 
أمریكي قیمة ذو،  دوالر  في  لالنخفاض  كنتیجة  لك 

المحل االیرادات  نسبتھ  اجمالي  بما  في  10.2یة 
الخارجي  المائة التمویل  مجموع  قیمة  وانخفاض   ،

. في المائة26(المنح) بما نسبتھ 

الن ف بمجموع  یتعلق  سجلیما  فقد  العامة،  ت فقات 
ً قیمتھا ا 4,164لتصل إلى  2019خالل عام  رتفاعا

في المائة 6.0رتفاع بلغ  ابأيأمریكيملیون دوالر
العام   مع  ویُ 2018مقارنة  ارتفا،  إلى  ذلك  ع عزى 

االقراض   الجاریة وصافي  النفقات  5.5بنسبة  قیمة 
المائة النفقات  في  قیمة  انخفاض  من  بالرغم   ،

نسبتھ  بمة  التطویری المائة27.2ا  خالل  في  عام ، 
.2018عام مقارنة مع 2019
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 ً قتصاد الفلسطیني البیئة التنمویة لال: ثانیا

الس مدار  على  الفلسطینیة  السلطة  ت نواوضعت 
خطمجموعةالسابقة   تبعاً  ط  من  والتنمیة  اإلصالح 

عانتةمزلأل التي  للحصار  المالیة  كنتیجة  منھا، 
والتنمیة  ،  اإلسرائیلي اإلصالح  بخطة  ابتداًء 

وبناء 2008-2010( الدولة  إقامة  خطة  ثم   ،(
) التنمیة  2013-2011المستقبل  خطة  وتبعھا   ،(

) وأخیراً  2016-2014الفلسطینیة  برنامج)، 
الوطنیةالسی أوالً الاسات  .)2022-2017(مواطن 
إلى رؤیة تنمویة وسیاسات  ه الخططذھتاستندوقد

زال یوماكان  اإلسرائیلي  تاللاإلحأن  جل تركیزھا  
وطبیعة   بنیة  تشكیل  في  تأثیراً  األكثر  العامل 
اإلقتصاد الفلسطیني، وبالتالي في صیاغة مؤشرات 

التنمیة البشریة. 

الساحیث تعیاسةستھدفت  حركة  طاإلسرائیلیة  یل 
الفلسطیني، ووضع  الا أمام مختلف  رع لاقتصاد  اقیل 

أیة  األ قیام  لمنع  محاولة إلحداث  نشطة اإلقتصادیة، 
النھایة  في  الفلسطینیة.  األراضي  في  حقیقیة  تنمیة 

الفلسطینیو بنسبة  أصبح  یعتمدون  المائة  90ن  في 
المحتلعلى   العیش الكیان  وسائل  توفیر  في 
بر سوق یني یمثل أك فلسطق الالسووأصبحلفة.المخت

.لللكیان المحت

اایشكل  و وضع  رھینة  الستمرار  الفلسطیني  قتصاد 
بھ. فما زالت نھوضعقبة أمام تطوره والحتاللاال

االحتالل على دولة  وسیطرتھا  ھیمنتھا  تفرض 
على  تسیطر  فھي  الفلسطیني،  اإلقتصاد  مقدرات 

راد ركة األفز أمام حم الحواجالمنافذ والمعابر، وتقی
بنیة التحتیة، لارلتجارة الداخلیة والخارجیة، وتدموا

ا على  الوتستولي  أموال  وتحتجز  سلطة  ألراضي، 
في  العاملة  البنوك  على  القیود  وتفرض  لدیھا 
تطویر  عملیة  فإن  وعلیھ  الفلسطینیة.  األراضي 

منظمة  اإل جھود  إلى  تحتاج  الفلسطیني  قتصاد 
.ارجمدعومة من الخ

القدرةیعد،لذا واإلقتصاد ذاتالبناء  للمجتمع  یة 
،  صوصاً تطویر رأس المال البشريخوالفلسطیني،

عملی على  المباشر  االرد  التھمیش  قتصادي الة 
ضد  الوا اإلحتالل  یمارسھ  الذي  والثقافي  جتماعي 

الفلسطیني.   سالشعب  اإلستثمار  حیث  زیادة  تؤدي 
الت إلى التخلص  المال البشري  دریجي من في رأس 

أالتشوھا التي  العمل،  ھا  حدثت  سوق  في  اإلحتالل 
تھی لالاالةئوإلى  الفلسطیني  في قتصاد  ندماج 

العالمیةاال اإل قتصادیات  تحسین  خالل  نتاجیة،  من 
القدرة   الفلسطینیة.  اوزیادة  سوف لتنافسیة للمنتجات 

األیدي  من  كبیرة  أعداد  إستیعاب  إمكانیة  ذلك  یتیح 
الفلسطینیة االالعاملة  الفلسطینيداخل  ، قتصاد 

) 1(مرقإطار
2020سانیة في األرض الفلسطینیة المحتلة للعام نإلاخطة االستجابة 

ملیون دوالر لتقدیم 348إلى تأمین  2020تسعى خطة االستجابة اإلنسانیة في األرض الفلسطینیة المحتلة للعام  
ال  والرعایة  والحمایة  الغذاء  األساسیة من  والمیاالخدمات  والمأوى  الصحي  وه  صحیة  ملیون  1.5لنحو  الصرف 

ف غطقيفلسطیني  الشرقیةاع  القدس  فیھا  بما  الغربیة،  والضفة  الخطةتتقاطع.زة  الوطنیة  ھذه  األولویات  مع 
ً ،  وخطط الحكومة الفلسطینیة 76حوالي  ھدفیستو.على حیاة الناس على المدى البعیدالتي تنعكس آثارھا إیجابا

المائة التمویفي  المطلوبمن  وضسكانل  من  السكان  یعاني  حیث  غزة،  الضفة  .  للغایةشھع قطاع  في  أما 
ا القدس  فیھا  االغربیة، بما  الخدمات األساسیة وسبل لشرقیة، فھناك عوامل كثیرة تعرقل وصول  إلى  لفلسطینیین 

. لالتنقعلى قیود المفروضةلا ، األراضيمصادرة ،  األنشطة االستیطانیة والعنف المرتبط بھا:العیش، بما فیھا

منذ عشر سنواتلحصار اإلسرائیلي المفروض علیھا  نتج عن افلسطیني،  نویسكنھ ملیوفي قطاع غزة، والذي
حركة المسافرین وقلة فرص الحصول على العمل وحتى الحصول على أساسیات الغذاء ومیاه الشرب  قیود على  

فاع معدالت البطالة والتي وصلت إلى ترواع االقتصاديالوضتدھور  مفروض إلى  والوقود. فقد أدى الحصار ال
عن  زیما (با40ید  الشباب)60لمائة  من  تر،  بالمائة  معدوإلى  إلى  اجع  الصادرات  المائة3الت  من  في  فقط 

نسانیة.ئة من السكان یعتمدوا على المساعدات اإلافي الم80مستویات ما قبل الحصار وأصبح 

تحر الغربیة،  الضفة  اوفي  اإلسرام  اللمستوطنات  یعتبرھائیلیة  بأتي  الدولي  المجتمعات  غیر شرعیةاھنالقانون 
الیستطیعون الوصول إلى المیاه أو البناء  اعة من العیش الكریم بسبب أن المزارعین  النائیة والتي تعتمد على الزر

ً في أراضیھم. فنادراً  ء الطرق  دم إلنشاتھم أو تتعرض للھ لكاما یتم مصادرة ممتما یسمح للفلسطینیین بالبناء وغالبا
ل اإلسرائیلیین  للمستوطنات.وصولأمام  اةتكلفتقدرحیثل  على  المفروضة  والموارد القیود  واألرض  لحركة 

ً دوالرملیار 3.4االقتصاد الفلسطیني نحو  . سنویا
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مالذاوب یقلل  ما  الخاص،  القطاع  داخل  تبعیة نت 
.ة االحتاللدول قتصاد القتصاد الفلسطیني الا

خ تستدعي صوصیإن  الفلسطینیة  الحالة  ة 
أبرز ا یكون  بحیث  بھا،  خاصة  تنمویة  ستراتیجیة 

اإلقتصادیة   المرافق  بعض  على  التركیز  معالمھا 
مم المختلفة،  القطاعات  یعنى  ضمن  إزالة ا 

الا االرامتلتشوھات  فترة  خالل  والعمل  حتاللكمة   ،
وىلع والقطاعات.تنمیة  المرافق  جھة تطویر  من 

فاإلقتص تلبي  أخرى  تنمیة  إلى  بحاجة  الفلسطیني  اد 
وتتصف  الذات،  على  وتعتمد  األساسیة  الحاجات 
بالتوازن واإلستقرار والتواصل. أي المقصود إعداد  

فلسطیني إلقتصاد  تنمویة  مواجھة  رؤیة  على  قادر 
الذاتیةتح القدرة  وتطویر  التنمیة  مواجھة  ي فدیات 

التھمیش   المحتلخطط  تحدیات  للكیان  ولمواجھة   ،
.قیق التنمیة المستدامة في دولة فلسطینتح

تقریر  وقد   للتجارة لكشف  المتحدة  األمم  مؤتمر 
(أونكتاد)   سبتمبر  والتنمیة  في  نشره  أن ،  2019تم 

االحتالل   اتكلفة  الشعب  على  في  لفترة  الفلسطیني 
عام   بین  بنحو  دقت2017و2000الواقعة  47.7ر 

ثالثة  ملیار أي  االقتصاد  حجمأضعافدوالر، 
فإن االقتصاد وبحسب التقریر.  2017الوطني لعام  

العائدات الفلسطیني إھدار  بسبب  الخسائر  یتكبد 
وتشمل   علیھ.  الفوائد  دفعات  تضعھا  التي  واألثقال 

وملیار28.2الخسائر   فوائد  ملیار 6.6دوالر 
.ولة االحتاللدلدوالر عوائد مالیة مسربة 

ال أن  التقریر  المتراكمةویقدّر  یمكن  تكلفة  لالحتالل 
أن تقضي على العجز في المیزانیة الفلسطینیة البالغ  

ً دوالر في تلك الفترة، وأن تؤدي  ملیار17.7 أیضا
وكان  العجز،  حجم  ضعف  بنحو  فائض  وجود  إلى 
الحكومة   إنفاق  حجم  من  تزید  أن  باإلمكان 

ھ أضعاف ما ھي علیینیة على التنمیة بعشرةالفلسط
و مستوى  اآلن،  عند  العجز  ملیار4.5استقرار 

.دوالر خالل تلك الفترة

الفلسطیني إن االقتصاد  یتكبدھا  التي  الخسائر  حجم 
االح إجراءات  إلى  على  بتشدیدتالل  تعود  القیود 

والبضائع،   الفلسطینیین  المواطنین  حركة  حریة 
المنطقالو على  الغربیة سیطرة  الضفة  في  "ج"  ة 

الحدود المعابر  جمیع  حق  وعلى  وإنكار  یة، 
ومصادرھم ال أراضیھم  استخدام  في  فلسطینیین 

الفلسطینیة  الحكومة  وحرمان  والطبیعیة،  البشریة 
. صادر المالیةمن السیطرة الھادفة على الم

االحتالل،  بھا  یتسبب  التي  للتكلفة  حدّ  ولوضع 
تغییرات  بإجراء  التقریر  بینھا  یوصي  من  أساسیة 

الح المعابر  نقاط  بشأن:  ودخول  ترتیبات  دودیة 

ومنطقة المس النقاط  تلك  إلى  الفلسطینیین  ؤولین 
على  تنظم  سیاسات  و"ج"،   الرقابة  وآلیة  االستیراد 

المعلووالواردات، والمعطیات  تبادل  مات 
بالواردات الخاصة  التقریر  .والسجالت  ویلفت 

إجراء إمكانیة  إلى  الفلسطیني  ال االنتباه  جانبین 
ما   مفاوضات إلعادة  أموال واإلسرائیلي  تراكم من 

ال آلیة  للشعب  وإلیجاد  الحكومة  فلسطیني،  تشارك 
المعلومات   بجمیع  الفلسطینیین  خاللھا  اإلسرائیلیة 

.لفلسطینیة والموارد المالیةالمرتبطة بالتجارة ا

الفلسطینیة التنمیةفرصثالثاً: 

التنمیة نامجرببتنفیذ  الفلسطینیةالحكومةالتزمت  
عش السبعة  التنمیة  األمم وأھداف  أقرتھا  التي  ر 

وتنسیق  والمتحدة،   لقیادة  وطني  فریق  تشكیل  تم 
للتنمیة   المتحدة  األمم  خطة  لتنفیذ  الوطنیة  الجھود 

تعمیمھا  2030المستدامة   في  المساھمة  بھدف   ،
وما  الخطة  بین  الصلة  بمراعاة  أھدافھا  وتحقیق 

ال في  بھا  واالقتصادیة  یتصل  االجتماعیة  میادین 
وبلورة   للوالبیئیة،  الوطنیة  بتعزیز  األولویات  تنمیة 

من   العالقة  ذوي  الشركاء  بین  والتعاون  التنسیق 
أھداف  إدماج  والتأكد من  مؤسسات وطنیة ودولیة، 

.میة المستدامة في اإلستراتیجیة الوطنیةالتن

السیاساتخطة عملوقد اقّرت الحكومة الفلسطینیة  
) شعار  )  2022–2017الوطنیة  حملت  التي 
ا في  والً المواطن  تقاطعت  وقد  مع م،  أھدافھا  عظم 

2018وفي تموز من عام  أھداف التنمیة المستدامة.
استعراضھا فلسطین  دولة  أھداف  قدمت  حول 

المستدامةالتنمی تنفیذ  ة  بمتابعة  التزامھا  من  كجزء 
المستدامة التنمیة  إلى  ،خطة  إنھاءوخلصت  أن 

الحتالل اإلسرائیلي، وتمكین الشعب الفلسطیني منا
تقریر في  حقھ  دولتھ  ممارسة  وتجسید  المصیر، 

المستقلة ذات السیادة الكاملة على أرضھا وحدودھا  
 ً شرطا یمثل  ً ومواردھا،  لتمكین  ومسبقاً ضروریا

للتنمیة  الوطنیة  أولویاتھا  تحقیق  من  فلسطین 
تحقیقھ   یمكن  ال  شرط  وھو  قیام دوالمستدامة،  ن 

إ إلزام  تجاه  بمسؤولیاتھ  الدولي  سرائیل المجتمع 
الشرع الدولیةیبقرارات  إنھاء  ،  ة  مقدمتھا  وفي 

احتاللھا لألرض الفلسطینیة.

ــي  ــل األراضـ ــة داخـ ــة التنمویـ ــى البیئـ ــالنظر إلـ بـ
ــطین ــات الفلس ــن اإلمكان ــد م ــود العدی ــح وج یة، یتض

ــك الفــرص  ــد أن تل ــوفرة والفــرص الواعــدة، بی المت
تحد منھــا وتعیقھــا جملــة مــن الظــروف اتواإلمكان

أھم نقاط القــوة منف.ذاتیة والموضوعیةوالعراقیل ال
التي یمتلكھا الفلسطینیون: القوة البشریة، والوضعیة 

الفلســطیني الدیمغرافیة الجیدة، إذ إن تركیبة الشعب
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 60العمرية يغلب عليها عنصر الشـباب (أكثـر مـن  
)، وهـذه الميـزة ينفي عمر أقل مـن الثالثـ  في المائة

علية، وبتقبل التغيير، لها ارتباط وثيق بالحيوية والفا
على التعلـيم واكتسـاب المهـارات، وتشـغيل ة  والقدر

التكنولوجيا الحديثة، إضافة لما تحتويه من مخـزون 
تميزة، ورؤوس األموال، باإلضافة إلـى للخبرات الم

حيويــة المجتمــع المــدني والقطــاع الخــاص، مــع مــا 
ــه ا ــية، لميمثل ــة جيوسياس ــن أهمي ــي م ــع الجغراف وق

ــى ــافة إل ــياحي،  باإلض ــذب الس ــر الج ــرة عناص وف
فة إلى توفرها على ثـروات طبيعيـة (محـدودة) ضاإ

 ومقومات سياحية فريدة 

ــرة بال ــة كبي ــاطق (ج) بأهمي ــع من ــاة وتتمت نســبة لحي
الفلسطينيين، وفرص بنـاء دولـتهم، فهـذه األراضـي 

ع اإلســرائيليين مــ التــي بموجــب االتفاقيــات المؤقتــة
نيــة واإلســرائيلية، بقيــت تحــت اإلدارة المدنيــة واألم

المفاوضات، تمثل احتيـاطي األراضـي ء  لحين انتها
الخاّص بسكان الضفة الغربية، ونسـبتها تزيـد علـى 

ة الضـــفة الغربيـــة، ومـــن ئـــة مـــن مســـاحابالم 60
المفترض بهذه األراضي أن تُستَخدم من أجل تشـييد 

نشآت التخلص مـن النفايـات، أو م  البنى التحتية مثل
ناعية. إضــافة الحتوائهــا علــى إقامــة المنــاطق الصــ

وارد الطبيعية، بما في ذلك الكّسارات والمحـاجر مال
ومصـــادر الميـــاه الجوفيـــة واألراضـــي الزراعيـــة 

ــر وأراضــي الر ــاه نه ــياحة، ومي ــوير الس ــي وتط ع
ــذه  ــالي فهـ ــت. وبالتـ ــر الميـ ــوارد البحـ األردن ومـ

دّاً لغــرض تطــوير اقتصــاد جــ األراضــي ضــرورية
ــال ال ــا أّن أعم ــي، كم ــتركة وطن ــة المش ــى التحتي بن

مثــل الشــوارع وشـبكات الميــاه والكهربــاء  للبلـدات،
واالتصاالت، تُلزم باالنتقال إلى مناطق (ج) والعمل 

عني أن فرص إقامـة دولـة فلسـطينية قابلـة فيها. ما ي
 .للحياة بدون المنطقة (ج) شبه معدومة

غــور األردن وشــمال البحــر الميــت ة وتعتبــر منطقــ
ي لــألرض القابــل للتطــوير فــي أكبــر وأهــم احتيــاط

ــة. فالضــ ــغ ة الغربي ــث تبل ــة حي  1.6مســاحة المنطق
ــكل  ــي تُش ــم، وه ــون دون ــي 28.8ملي ــة ف ــن  المائ م

ألـف   65ية. يعيش فـي المنطقـة  مساحة الضفة الغرب
ــي  ــطيني ف ــوالي  29فلس ــاك ح ــدة، وهن ــف  15بل أل

ــون ــر يعيش ــطيني آخ ــ فلس ــات ف ــرات التجمع ي عش
ة الفلســـطينيين البدويـــة الصـــغيرة. وتعتبـــر ســـيطر

اً وحاسـماً يّ الكاملة علـى غـور األردن أمـراً ضـرور
إلقامــة دولــة فلســطينية قابلــة للحيــاة؛ ببســاطة، ألّن 

ه وموقعــه وإمكانياتــه الواعــدة غــور األردن بمــوارد 
هو ضمان االستقاللية االقتصادية للدولة الفلسـطينية 

 .بلتقفي المس

ــتوائي،  ــبه االسـ ــور األردن شـ ــاخ غـ ــبب منـ وبسـ
بة تربتــه، وقربــه مــن نهــر األردن، وتــوفر وخصــو

ــات الم ــخزانـ ــا يـ ــي تختزنهـ ــة التـ ــة العذبـ اه الجوفيـ
أراضيه؛ صار يشـكل سـلة الغـذاء الفلسـطينية علـى 

ر السنة، األمر الذي شجع علـى نمـو الصـناعات مدا
الزراعيـــة والغذائيـــة وزيـــادة الصـــادرات وجـــذب 

ثمارات. ولو سلمت هـذه المنطقـة الحيويـة مـن ستاال
الل لتحولــت إلــى مركــز جــذب ألصــحاب االحــت

ارات، وأمكن لها تخفيف ازدحـام مالمشاريع واالستث
السكان فـي مـدن الضـفة الغربيـة، ودعـم االقتصـاد 

 .طينيالفلس

ــن  ــك، يضــم غــور األردن عــدداً م ــى ذل عــالوة عل
عيـــة، بيالمواقـــع الســـياحية، الدينيـــة واألثريـــة والط

مـواد وأهمها البحر الميت الذي تحتوي طينتـه علـى  
عالجية، فضـالً عـن احتوائـه علـى ثـروات معدنيـة 

همة، مثل الفوسفات والبوتاس واألمـالح وغيرهـا، م
ــدم البحــر الميــت وو ادي األردن ولهــذه األســباب يق

فرصاً واعدة في تنويع االقتصاد وتقويته، سواء فـي 
لصــــناعات ا مجــــال الصــــناعات الســــياحية، أو

لفقـــري الزراعيـــة، وبالتـــالي فإنـــه يمثـــل العمـــود ا
 .االقتصادي للدولة الفلسطينية المستقبلية

قدر خبراء موارد البحر الميت للجانب الفلسطيني يو
سنويّاً من المعادن فقط، بأنها تزيد على مليار دوالر  

الثمينة، وأشاروا إلى أن تقارير دوليـة صـادرة عـن 
إسرائيل واألردن تحصـالن   أنالبنك الدولي أوردت  

ر دوالر مــن المبيعــات مليــا 4.2معــاً علــى نحــو 
 فـي المائـة  1ا يمثـل  مـالسنوية لهذه المنتجات، وهو  

فــي  12مــن اإلمــدادات العالميــة مــن “البوتــاس”، و
ــة ــاج المائ العــالم مــن “البــرومين”. وبينــت  مــن إنت

التقارير الدولية، أنـه إذا تـم األخـذ كمقيـاس متوسـط 
مضافة لهذه الصناعات لالقتصادين األردني الالقيمة  

ائيلي، فسيكون بمقدور االقتصـاد الفلسـطيني واإلسر
ن دوالر مـن القيمـة مليـو  962مـا قيمتـه  أن يضيف  

ــاً حجــم قطــا ــوازي تقريب ع المضــافة ســنويّاً، ومــا ي
 .الصناعات التحويلية الفلسطيني بأكمله

كمــــا تشــــير تقــــديرات البنــــك الــــدولي إلــــى أن 
ــطينية صــناعة ــياحة الفلس ــد  الس ــن أن تول  290يمك

فرصــة  2900مليــون دوالر مــن العائــدات ســنويّاً و
يني سـطوتُقدر الخسائر السـنوية لالقتصـاد الفل. عمل

 1.1و  نتيجة عدم استغالله لموارد البحر الميـت بنحـ
الناتج   من  في المائة  13.6مليار دوالر أي ما يعادل  

ــي اإلجمــالي ــي حــالمحل ــه ف ــي أن ال تمكــن ، مــا يعن
يـة، الفلسطينيون مـن الوصـول إلـى الثـروات المعدن

مشــاريعهم االســتثمارية  ومصــادر الطاقــة، وأقــاموا
اث تنميـــة الضـــخمة، فـــإنهم ســـيتمكنون مـــن إحـــد 

  .اقتصادية مستدامة
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مالذاوب یقلل  ما  الخاص،  القطاع  داخل  تبعیة نت 
.ة االحتاللدول قتصاد القتصاد الفلسطیني الا

خ تستدعي صوصیإن  الفلسطینیة  الحالة  ة 
أبرز ا یكون  بحیث  بھا،  خاصة  تنمویة  ستراتیجیة 

اإلقتصادیة   المرافق  بعض  على  التركیز  معالمھا 
مم المختلفة،  القطاعات  یعنى  ضمن  إزالة ا 

الا االرامتلتشوھات  فترة  خالل  والعمل  حتاللكمة   ،
وىلع والقطاعات.تنمیة  المرافق  جھة تطویر  من 

فاإلقتص تلبي  أخرى  تنمیة  إلى  بحاجة  الفلسطیني  اد 
وتتصف  الذات،  على  وتعتمد  األساسیة  الحاجات 
بالتوازن واإلستقرار والتواصل. أي المقصود إعداد  

فلسطیني إلقتصاد  تنمویة  مواجھة  رؤیة  على  قادر 
الذاتیةتح القدرة  وتطویر  التنمیة  مواجھة  ي فدیات 

التھمیش   المحتلخطط  تحدیات  للكیان  ولمواجھة   ،
.قیق التنمیة المستدامة في دولة فلسطینتح

تقریر  وقد   للتجارة لكشف  المتحدة  األمم  مؤتمر 
(أونكتاد)   سبتمبر  والتنمیة  في  نشره  أن ،  2019تم 

االحتالل   اتكلفة  الشعب  على  في  لفترة  الفلسطیني 
عام   بین  بنحو  دقت2017و2000الواقعة  47.7ر 

ثالثة  ملیار أي  االقتصاد  حجمأضعافدوالر، 
فإن االقتصاد وبحسب التقریر.  2017الوطني لعام  

العائدات الفلسطیني إھدار  بسبب  الخسائر  یتكبد 
وتشمل   علیھ.  الفوائد  دفعات  تضعھا  التي  واألثقال 

وملیار28.2الخسائر   فوائد  ملیار 6.6دوالر 
.ولة االحتاللدلدوالر عوائد مالیة مسربة 

ال أن  التقریر  المتراكمةویقدّر  یمكن  تكلفة  لالحتالل 
أن تقضي على العجز في المیزانیة الفلسطینیة البالغ  

ً دوالر في تلك الفترة، وأن تؤدي  ملیار17.7 أیضا
وكان  العجز،  حجم  ضعف  بنحو  فائض  وجود  إلى 
الحكومة   إنفاق  حجم  من  تزید  أن  باإلمكان 

ھ أضعاف ما ھي علیینیة على التنمیة بعشرةالفلسط
و مستوى  اآلن،  عند  العجز  ملیار4.5استقرار 

.دوالر خالل تلك الفترة

الفلسطیني إن االقتصاد  یتكبدھا  التي  الخسائر  حجم 
االح إجراءات  إلى  على  بتشدیدتالل  تعود  القیود 

والبضائع،   الفلسطینیین  المواطنین  حركة  حریة 
المنطقالو على  الغربیة سیطرة  الضفة  في  "ج"  ة 

الحدود المعابر  جمیع  حق  وعلى  وإنكار  یة، 
ومصادرھم ال أراضیھم  استخدام  في  فلسطینیین 

الفلسطینیة  الحكومة  وحرمان  والطبیعیة،  البشریة 
. صادر المالیةمن السیطرة الھادفة على الم

االحتالل،  بھا  یتسبب  التي  للتكلفة  حدّ  ولوضع 
تغییرات  بإجراء  التقریر  بینھا  یوصي  من  أساسیة 

الح المعابر  نقاط  بشأن:  ودخول  ترتیبات  دودیة 

ومنطقة المس النقاط  تلك  إلى  الفلسطینیین  ؤولین 
على  تنظم  سیاسات  و"ج"،   الرقابة  وآلیة  االستیراد 

المعلووالواردات، والمعطیات  تبادل  مات 
بالواردات الخاصة  التقریر  .والسجالت  ویلفت 

إجراء إمكانیة  إلى  الفلسطیني  ال االنتباه  جانبین 
ما   مفاوضات إلعادة  أموال واإلسرائیلي  تراكم من 

ال آلیة  للشعب  وإلیجاد  الحكومة  فلسطیني،  تشارك 
المعلومات   بجمیع  الفلسطینیین  خاللھا  اإلسرائیلیة 

.لفلسطینیة والموارد المالیةالمرتبطة بالتجارة ا

الفلسطینیة التنمیةفرصثالثاً: 

التنمیة نامجرببتنفیذ  الفلسطینیةالحكومةالتزمت  
عش السبعة  التنمیة  األمم وأھداف  أقرتھا  التي  ر 

وتنسیق  والمتحدة،   لقیادة  وطني  فریق  تشكیل  تم 
للتنمیة   المتحدة  األمم  خطة  لتنفیذ  الوطنیة  الجھود 

تعمیمھا  2030المستدامة   في  المساھمة  بھدف   ،
وما  الخطة  بین  الصلة  بمراعاة  أھدافھا  وتحقیق 

ال في  بھا  واالقتصادیة  یتصل  االجتماعیة  میادین 
وبلورة   للوالبیئیة،  الوطنیة  بتعزیز  األولویات  تنمیة 

من   العالقة  ذوي  الشركاء  بین  والتعاون  التنسیق 
أھداف  إدماج  والتأكد من  مؤسسات وطنیة ودولیة، 

.میة المستدامة في اإلستراتیجیة الوطنیةالتن

السیاساتخطة عملوقد اقّرت الحكومة الفلسطینیة  
) شعار  )  2022–2017الوطنیة  حملت  التي 
ا في  والً المواطن  تقاطعت  وقد  مع م،  أھدافھا  عظم 

2018وفي تموز من عام  أھداف التنمیة المستدامة.
استعراضھا فلسطین  دولة  أھداف  قدمت  حول 

المستدامةالتنمی تنفیذ  ة  بمتابعة  التزامھا  من  كجزء 
المستدامة التنمیة  إلى  ،خطة  إنھاءوخلصت  أن 

الحتالل اإلسرائیلي، وتمكین الشعب الفلسطیني منا
تقریر في  حقھ  دولتھ  ممارسة  وتجسید  المصیر، 

المستقلة ذات السیادة الكاملة على أرضھا وحدودھا  
 ً شرطا یمثل  ً ومواردھا،  لتمكین  ومسبقاً ضروریا

للتنمیة  الوطنیة  أولویاتھا  تحقیق  من  فلسطین 
تحقیقھ   یمكن  ال  شرط  وھو  قیام دوالمستدامة،  ن 

إ إلزام  تجاه  بمسؤولیاتھ  الدولي  سرائیل المجتمع 
الشرع الدولیةیبقرارات  إنھاء  ،  ة  مقدمتھا  وفي 

احتاللھا لألرض الفلسطینیة.

ــي  ــل األراضـ ــة داخـ ــة التنمویـ ــى البیئـ ــالنظر إلـ بـ
ــطین ــات الفلس ــن اإلمكان ــد م ــود العدی ــح وج یة، یتض

ــك الفــرص  ــد أن تل ــوفرة والفــرص الواعــدة، بی المت
تحد منھــا وتعیقھــا جملــة مــن الظــروف اتواإلمكان

أھم نقاط القــوة منف.ذاتیة والموضوعیةوالعراقیل ال
التي یمتلكھا الفلسطینیون: القوة البشریة، والوضعیة 

الفلســطیني الدیمغرافیة الجیدة، إذ إن تركیبة الشعب
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 60العمرية يغلب عليها عنصر الشـباب (أكثـر مـن  
)، وهـذه الميـزة ينفي عمر أقل مـن الثالثـ  في المائة

علية، وبتقبل التغيير، لها ارتباط وثيق بالحيوية والفا
على التعلـيم واكتسـاب المهـارات، وتشـغيل ة  والقدر

التكنولوجيا الحديثة، إضافة لما تحتويه من مخـزون 
تميزة، ورؤوس األموال، باإلضافة إلـى للخبرات الم

حيويــة المجتمــع المــدني والقطــاع الخــاص، مــع مــا 
ــه ا ــية، لميمثل ــة جيوسياس ــن أهمي ــي م ــع الجغراف وق

ــى ــافة إل ــياحي،  باإلض ــذب الس ــر الج ــرة عناص وف
فة إلى توفرها على ثـروات طبيعيـة (محـدودة) ضاإ

 ومقومات سياحية فريدة 

ــرة بال ــة كبي ــاطق (ج) بأهمي ــع من ــاة وتتمت نســبة لحي
الفلسطينيين، وفرص بنـاء دولـتهم، فهـذه األراضـي 

ع اإلســرائيليين مــ التــي بموجــب االتفاقيــات المؤقتــة
نيــة واإلســرائيلية، بقيــت تحــت اإلدارة المدنيــة واألم

المفاوضات، تمثل احتيـاطي األراضـي ء  لحين انتها
الخاّص بسكان الضفة الغربية، ونسـبتها تزيـد علـى 

ة الضـــفة الغربيـــة، ومـــن ئـــة مـــن مســـاحابالم 60
المفترض بهذه األراضي أن تُستَخدم من أجل تشـييد 

نشآت التخلص مـن النفايـات، أو م  البنى التحتية مثل
ناعية. إضــافة الحتوائهــا علــى إقامــة المنــاطق الصــ

وارد الطبيعية، بما في ذلك الكّسارات والمحـاجر مال
ومصـــادر الميـــاه الجوفيـــة واألراضـــي الزراعيـــة 

ــر وأراضــي الر ــاه نه ــياحة، ومي ــوير الس ــي وتط ع
ــذه  ــالي فهـ ــت. وبالتـ ــر الميـ ــوارد البحـ األردن ومـ

دّاً لغــرض تطــوير اقتصــاد جــ األراضــي ضــرورية
ــال ال ــا أّن أعم ــي، كم ــتركة وطن ــة المش ــى التحتي بن

مثــل الشــوارع وشـبكات الميــاه والكهربــاء  للبلـدات،
واالتصاالت، تُلزم باالنتقال إلى مناطق (ج) والعمل 

عني أن فرص إقامـة دولـة فلسـطينية قابلـة فيها. ما ي
 .للحياة بدون المنطقة (ج) شبه معدومة

غــور األردن وشــمال البحــر الميــت ة وتعتبــر منطقــ
ي لــألرض القابــل للتطــوير فــي أكبــر وأهــم احتيــاط

ــة. فالضــ ــغ ة الغربي ــث تبل ــة حي  1.6مســاحة المنطق
ــكل  ــي تُش ــم، وه ــون دون ــي 28.8ملي ــة ف ــن  المائ م

ألـف   65ية. يعيش فـي المنطقـة  مساحة الضفة الغرب
ــي  ــطيني ف ــوالي  29فلس ــاك ح ــدة، وهن ــف  15بل أل

ــون ــر يعيش ــطيني آخ ــ فلس ــات ف ــرات التجمع ي عش
ة الفلســـطينيين البدويـــة الصـــغيرة. وتعتبـــر ســـيطر

اً وحاسـماً يّ الكاملة علـى غـور األردن أمـراً ضـرور
إلقامــة دولــة فلســطينية قابلــة للحيــاة؛ ببســاطة، ألّن 

ه وموقعــه وإمكانياتــه الواعــدة غــور األردن بمــوارد 
هو ضمان االستقاللية االقتصادية للدولة الفلسـطينية 

 .بلتقفي المس

ــتوائي،  ــبه االسـ ــور األردن شـ ــاخ غـ ــبب منـ وبسـ
بة تربتــه، وقربــه مــن نهــر األردن، وتــوفر وخصــو

ــات الم ــخزانـ ــا يـ ــي تختزنهـ ــة التـ ــة العذبـ اه الجوفيـ
أراضيه؛ صار يشـكل سـلة الغـذاء الفلسـطينية علـى 

ر السنة، األمر الذي شجع علـى نمـو الصـناعات مدا
الزراعيـــة والغذائيـــة وزيـــادة الصـــادرات وجـــذب 

ثمارات. ولو سلمت هـذه المنطقـة الحيويـة مـن ستاال
الل لتحولــت إلــى مركــز جــذب ألصــحاب االحــت

ارات، وأمكن لها تخفيف ازدحـام مالمشاريع واالستث
السكان فـي مـدن الضـفة الغربيـة، ودعـم االقتصـاد 

 .طينيالفلس

ــن  ــك، يضــم غــور األردن عــدداً م ــى ذل عــالوة عل
عيـــة، بيالمواقـــع الســـياحية، الدينيـــة واألثريـــة والط

مـواد وأهمها البحر الميت الذي تحتوي طينتـه علـى  
عالجية، فضـالً عـن احتوائـه علـى ثـروات معدنيـة 

همة، مثل الفوسفات والبوتاس واألمـالح وغيرهـا، م
ــدم البحــر الميــت وو ادي األردن ولهــذه األســباب يق

فرصاً واعدة في تنويع االقتصاد وتقويته، سواء فـي 
لصــــناعات ا مجــــال الصــــناعات الســــياحية، أو

لفقـــري الزراعيـــة، وبالتـــالي فإنـــه يمثـــل العمـــود ا
 .االقتصادي للدولة الفلسطينية المستقبلية

قدر خبراء موارد البحر الميت للجانب الفلسطيني يو
سنويّاً من المعادن فقط، بأنها تزيد على مليار دوالر  

الثمينة، وأشاروا إلى أن تقارير دوليـة صـادرة عـن 
إسرائيل واألردن تحصـالن   أنالبنك الدولي أوردت  

ر دوالر مــن المبيعــات مليــا 4.2معــاً علــى نحــو 
 فـي المائـة  1ا يمثـل  مـالسنوية لهذه المنتجات، وهو  

فــي  12مــن اإلمــدادات العالميــة مــن “البوتــاس”، و
ــة ــاج المائ العــالم مــن “البــرومين”. وبينــت  مــن إنت

التقارير الدولية، أنـه إذا تـم األخـذ كمقيـاس متوسـط 
مضافة لهذه الصناعات لالقتصادين األردني الالقيمة  

ائيلي، فسيكون بمقدور االقتصـاد الفلسـطيني واإلسر
ن دوالر مـن القيمـة مليـو  962مـا قيمتـه  أن يضيف  

ــاً حجــم قطــا ــوازي تقريب ع المضــافة ســنويّاً، ومــا ي
 .الصناعات التحويلية الفلسطيني بأكمله

كمــــا تشــــير تقــــديرات البنــــك الــــدولي إلــــى أن 
ــطينية صــناعة ــياحة الفلس ــد  الس ــن أن تول  290يمك

فرصــة  2900مليــون دوالر مــن العائــدات ســنويّاً و
يني سـطوتُقدر الخسائر السـنوية لالقتصـاد الفل. عمل

 1.1و  نتيجة عدم استغالله لموارد البحر الميـت بنحـ
الناتج   من  في المائة  13.6مليار دوالر أي ما يعادل  

ــي اإلجمــالي ــي حــالمحل ــه ف ــي أن ال تمكــن ، مــا يعن
يـة، الفلسطينيون مـن الوصـول إلـى الثـروات المعدن

مشــاريعهم االســتثمارية  ومصــادر الطاقــة، وأقــاموا
اث تنميـــة الضـــخمة، فـــإنهم ســـيتمكنون مـــن إحـــد 

  .اقتصادية مستدامة
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تحقیق  رابعاً:   نحو  والصعوبات  التنمیة التحدیات 
في فلسطین 

المناط تحدیات  تواجھ  الفلسطینیة  ات  وصعوبق 
التنمیة تحقیق  نحو  االحتالل كبیرة  أعاق  حیث   ،

التنم أوجھ  جمیع  مستمر  وبشكل  في  اإلسرائیلي  یة 
الشعب  واستنفد الفلسطینیة،  ضياألرا مصادر 

الفلسطینیة،  لفلسطینيا بالبیئة  أضر  كما  وطاقاتھ، 
.ر في المنطقةوعمل على زعزعة االستقرا

ــى مــدى ســنوات اال حــتالل، تســببت إســرائیل، وعل
ــادیة وخ ــة اقتص ــة، أزم ــاتھا الممنھج ــت، بممارس لق

دف كبیرة في األراضي الفلسطینیة المحتلة، كان الھــ 
كــل فرصــة تــؤدي إلــى قیــام اقتصــاد یــلمنھــا تعط

ع المعیقــات التــي تكــرس التبعیــة ، بــل ووضــ وطنــي
یقات الناتجة عن لالقتصاد اإلسرائیلي. وإضافة للمع

، مثــل حــدثھا االحــتالل اإلســرائیليالتشوھات التي أ
مصادرة األراضي، ومصادرة المیاه، ومنــع وتقییــد 

مالــــة اســــتخراج المــــوارد الطبیعیــــة، وربــــط الع
ــط ــویینالفلس ــع تط ــرائیلي، ومن ــاد اإلس ر یة باالقتص
(ج)، وتعطیل فرص االستثمارات األجنبیــة، مناطق  

.یةبل وحتى المساعدات الدول

ة قیــوداً بالغــة الشــدة تفرض السلطات اإلسرائیلیكما
إنشـــاء مشـــاریع جدیـــدة، وتـــرفض إعطـــاء علـــى 

الترخیص لعدد من المشــاریع الصــناعیة المقترحــة، 
لى منع إقامة صــناعات مــن إف من ورائھاالتي تھد

نتجات اإلسرائیلیة المماثلة. وقد نافس المالممكن أن ت
افــة المشــاریع عطلــت إســرائیل بقــدر مــا تســتطیع ك

أو أخرتھــا، كمـــا جــرى فـــي الفلســطینیة الھامـــة،
روع میناء غزة ومشــروع مطــار غــزة الــدولي، مش

وقــد زادت حــدة الممارســات اإلســرائیلیة باســتخدام 
ــدائل حربیــــة لوســــ  ــاریع تــ میر المنشــــآت والمشــ

مــا حصــل للمطــار ولشــركة لعــل منھــاالفلســطینیة، 
.كھرباء غزة التي دمرت بالكامل

، شرعت إســرائیل بإقامــة2002ف عام  ومنذ منتص
الغربیة، وبناء علیھ جدار فاصل في أراضي الضفة

تمت مصادرة مساحات شاســعة مــن األرض، وھــي 
علــى وية، التي تحتمن األراضي الزراعیة الخصب

ئیل نھبھا اصل إسراخزانات المیاه الجوفیة، حیث تو
للموارد المائیــة مــن خــالل اإلجــراءات والسیاســات 

ة التــــي تتبعھــــا لتحویلھــــا إلــــى داخــــلالمتنوعــــ 
في 85حیث تقوم بتحویل  المستوطنات اإلسرائیلیة،  

ــةال ــى مائ ــة الفلســطینیة إل ــاه الجوفی مــن مــوارد المی
.إسرائیل

االف االسمنذ  عملیة راحتالل  بدأت  لفلسطین  ئیلي 
للااالعتداء الفلسطینیة لمنظم  تنمیة  ألتعطیل  بیئة  یة 

فلسطینیة االحتالل  حقیقیة  استخدم  حیث  كافة  ، 
فا لدیھ،  المتوفره  على األدوات  سیطرتھ  رضاً 

ً ا علما واستنزافھا،  الفلسطینیة  الطبیعیة  أن  لمصادر 
و الدولي  القانون  یخالف  بذلك  اتفاقیات  االحتالل 

اي تغییریحقُّ لإلسرائیلیین إجراء  حیث ال،یفجن
األسباب. كانت  مھما  االرض  معالم  تعددت  وفي 

االعتداء على في  وتنوعت اشكال وأدوات االحتالل
بینھا: منینیة وتدمیرھا، البیئة الفلسط

السیطرة على موارد المیاه: -1

صادرت سلطات االحتالل أراٍض فلسطینیة كثیرة،  
مصوسیطرت أھم  بحجة ادعلى  فیھا  المیاه  ر 

ال على  الالمحافظة  الغایة مناطق  وكانت  طبیعیة، 
األراضي   ري  في  المیاه  مصادر  استغالل  الحقیقیة 

علالتي   وأقامت  الفلسطینیین  من  یھا صودرت 
من في المائة90تى أصبح حواليلمستوطنات، حا

ینابیع الضفة الغربیة خاضعاً لسیطرة االحتالل الذي 
اجاتھ. تیا وفقاً الحیسخرھ

الجوفیة،  ى المیاهسلطات االحتالل علكما سیطرت  
ارتوازیة  آبار  لحفر  ترخیص  أي  منح  بعدم  وذلك 

االرت اآلبار  تعمیق  أو  قبل  جدیدة  التي حفرت  وازیة 
قامت،  1967عام   التي كما  المیاه  كمیات  بتحدید 

بتركیب   وذلك  اآلبار  ھذه  من  باستخراجھا  یسمح 
بئر كل  على  السلطات وقللمراقبة،  عدّاد  امت 

تعد بإجراء  علىاإلسرائیلیة  التي یالت  القوانین 
رقم   أمر  االحتالل  وأصدر  المیاه،  حقوق  تتناول 

ع1967عام  291 الناص  مصادر ،  جمیع  أن  لى 
للدولة راضي الفالمیاه في األ لسطینیة أصبحت ملكاً 

عام   اإلسرائیلي  للقرار  نصیب  ویمثل  .1959وفقاً 
اإلسرا المالفرد  من  سبعة یوازيما  ه،  یائیلي 

الفرد   إسرائیل ي، علما أنالفلسطینأضعاف نصیب 
الجانب   مع  المیاه  بشأن  اتفاقیات  عدة  وقعت  قد 

لم تطبق ھذه االتفاقیات.  الفلسطیني، إال أنھا 

ت توطناالمس-2

المستوطنات وقد   تزالتركت  مدمرة وال  آثاراً 
فباإل الفلسطینیة،  البیئة  عناصر  جمیع  ضافة طالت 

یین  رة األراضي ومنع المواطنین الفلسطیناد إلى مص
د ھناك  من  فإن  المختلفة،  أنشطتھم  خولھا وممارسة 

الفلسطیني، البیئي  التدمیر  مظاھر  من  فقد الكثیر 
المثمرة   األشجار  عدد  اقتلعت والحرقدّر  التي  جیة 

ملیون 4.5إلى  3.5إلقامة المستوطنات بما یقارب  
واألعشاب  ت  عن النباتاعدا،شجرة مثمرة وحرجیة

الملیئةلمناطق  في ھذه اوالزھور البریة التي تعیش  
بالمیاه   المستوطنات  لوثت  كما  بالمستوطنات، 

ا المصانع  ومخلفات  المیاه  العادمة  من  لعدید 

260

 ر: االقتصاد الفلسطيني الفصل الثالث عش

 
260 

  

  ) 2( رقم إطار
  الفلسطينية يةقتصادمناطق (ج) على التنمية االالتأثير أهمية 

املـة، وتشـكل حـوالي ة تحت السيطرة العسكرية واإلداريـة اإلسـرائيلية الكواقعالق  مناطاللمناطق (ج) هي  تعتبر ا
ً تجمعـ  532، مـوزعين علـى  ألـف فلسـطيني  297رب  راضي الضفة الغربية، ويسكنها مـا يقـامن أ  في المائة  61  ا

ل يما فـي ظـالضـفة مـن حيـث االحتياجـات اإلنسـانية، ال سـي  عفًا فـوتتألف من أكثر الشرائح السكانية ض،  سكانيًا
لعـيش، ويـؤدي إلـى األمر الذي يقلل من قدرتهم علـى كسـب اعمليات الهدم والطرد القسري للسكان من منازلهم،  

  .ادة االعتماد على المساعداتاستشراء الفقر، وزي

المعيـق وتعـد هـذه السياسـة  يطرة عليهـا،  لسـحكـام اإ، وهـا، إلـى تفتيت"ج"تهدف السياسة اإلسرائيلية في المنـاطق  
يوية في االقتصاد الفلسطيني، ما تعد المسبب األكبر للتشوهات البنلية التنمية المستدامة في فلسطين، كعملساسي  األ

 "ج".ة على فرض القيود والحد من القدرة على ممارسة أنشطة األعمال خاصة في المناطق نظراً لسياستها القائم

والي من فرص قيمتهـا حـ  تحرمهوالفلسطيني،    االقتصاد تكلف  (ج)  سرائيلية المفروضة على المناطق  إلقيود اال  إن
ن األنشـطة االقتصـادية تقرير صادر عن وزارة االقتصاد الوطني الفلسـطينية، إ  وبحسب.  مليار دوالر سنويا  3.4

نويّاً، وهـذا يمكـن أن يُغنـي عـن سـ  ريبية،مليون دوالر من اإليرادات الضـ  800في تلك المنطقة قادرة على توليد  
مـن  فـي المائـة  90  ضافة إلى أن هذه المناطق تحتوي علىلمساعدات من الدول المانحة، هذا باإللمقدم واالتمويل ا

ً المقدرات والثروات الطبيعية الفلس   .طينية، وتعتبر األخصب زراعيّا

اقـة والمعـادن والمراعـي، وأغلـب األرض لطيـاه واكما تحتوي هذه المناطق على مخزون المـوارد الطبيعيـة كالم
زونـات ضـخمة من المعادن الثمينة، في مقدمتها مخ  الضفة الغربية، حيث يحفل البحر الميت بالكثيراعية في  الزر

صـل تالبحر الميت يعد مـن المنـاطق الغنيـة بـالثروات المعدنيـة األخـرى، حيـث   نكما أ  من البوتاس والبرومين.  
مليـار طـن، وكلوريـد   12.6لـى  صـوديوم إمليار طـن وكلوريـد ال  23يوم في البحر إلى  يسالمغن  احتياطات كلوريد 

  .ليارات طنم 6الكالسيوم إلى 

ناعة الحجر والتنقيب من أضـخم الصـناعات تعتبر ص "ج"،طبيعية التي تتمتع بها المناطق بالنظر إلى المصادر ال
لبنـك حجر القدس الذهبي الشهير. ووفق بيانـات ا  لىاتها عالتصديرية في األراضي الفلسطينية، حيث تستند صادر

 .مألف دون 21 تقدر بنحو"ج" كمحاجر في المناطق  ولي، فإن مساحة األراضي التي تصلح الستخدامهاالد 

يتركـز االسـتغالل   ، حيـث)ج(القطاعـات االقتصـادية المسـتهدفة فـي المنـاطق    يعد القطاع الزراعـي واحـداً مـن
الميت، إذ تسـيطر المسـتوطنات   من البحرناطق (ج) في غور األردن، والجزء الشمالي  لمائيلي  االستيطاني اإلسر

ان ضـفة، حيـث وفـرة الميـاه والمنـاخ يـوفرة هذه األراضي، وهي أخصب أراضي المن مساح  في المائة  85على  
  .سرائيلإ مور منمن صادرات الت مائةفي ال 40الظروف المثلى الزدهار الزراعة، ما يجعلها تنتج ما نسبته 

ن له تأثيرات سياسـية واقتصـادية واجتماعيـة، حيـث ستصـبح دولـة ضمه سيكوإن الوجود اإلسرائيلي باألغوار و
ــفلســطي ــن يكــون باإلمكــن مقطعــة األوصــال وال ســيادة لهــا عل ــة ى أرضــها، ول ــا الزراعي ان أن تســتغل ثرواته

األراضــي الزراعيــة وضــياع الثــروات  لإســتغال واإلقتصــادية وال حتــى االســتفادة مــن العوائــد اإلســتثمارية مــن
 100زراعيـة بمسـاحة  . فاالستثمار الزراعي الحديث وزيـادة مسـاحة االستصـالح لألراضـي الالسياحة  وعائدات

ون ألـف عامـل وسـيفوق ناتجهـا مليـار دوالر سـنوياً، وبزيـادة حجـم دي الى تشغيل أكثر من خمسألف دونم قد يؤ
 .ياحة والترفيهاعة والسكقطاع اإلنشاءات والصنأخرى ثمار بقطاعات ستفة لالالتصدير إلى الخارج، باإلضا
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تحقیق  رابعاً:   نحو  والصعوبات  التنمیة التحدیات 
في فلسطین 

المناط تحدیات  تواجھ  الفلسطینیة  ات  وصعوبق 
التنمیة تحقیق  نحو  االحتالل كبیرة  أعاق  حیث   ،

التنم أوجھ  جمیع  مستمر  وبشكل  في  اإلسرائیلي  یة 
الشعب  واستنفد الفلسطینیة،  ضياألرا مصادر 

الفلسطینیة،  لفلسطینيا بالبیئة  أضر  كما  وطاقاتھ، 
.ر في المنطقةوعمل على زعزعة االستقرا

ــى مــدى ســنوات اال حــتالل، تســببت إســرائیل، وعل
ــادیة وخ ــة اقتص ــة، أزم ــاتھا الممنھج ــت، بممارس لق

دف كبیرة في األراضي الفلسطینیة المحتلة، كان الھــ 
كــل فرصــة تــؤدي إلــى قیــام اقتصــاد یــلمنھــا تعط

ع المعیقــات التــي تكــرس التبعیــة ، بــل ووضــ وطنــي
یقات الناتجة عن لالقتصاد اإلسرائیلي. وإضافة للمع

، مثــل حــدثھا االحــتالل اإلســرائیليالتشوھات التي أ
مصادرة األراضي، ومصادرة المیاه، ومنــع وتقییــد 

مالــــة اســــتخراج المــــوارد الطبیعیــــة، وربــــط الع
ــط ــویینالفلس ــع تط ــرائیلي، ومن ــاد اإلس ر یة باالقتص
(ج)، وتعطیل فرص االستثمارات األجنبیــة، مناطق  

.یةبل وحتى المساعدات الدول

ة قیــوداً بالغــة الشــدة تفرض السلطات اإلسرائیلیكما
إنشـــاء مشـــاریع جدیـــدة، وتـــرفض إعطـــاء علـــى 

الترخیص لعدد من المشــاریع الصــناعیة المقترحــة، 
لى منع إقامة صــناعات مــن إف من ورائھاالتي تھد

نتجات اإلسرائیلیة المماثلة. وقد نافس المالممكن أن ت
افــة المشــاریع عطلــت إســرائیل بقــدر مــا تســتطیع ك

أو أخرتھــا، كمـــا جــرى فـــي الفلســطینیة الھامـــة،
روع میناء غزة ومشــروع مطــار غــزة الــدولي، مش

وقــد زادت حــدة الممارســات اإلســرائیلیة باســتخدام 
ــدائل حربیــــة لوســــ  ــاریع تــ میر المنشــــآت والمشــ

مــا حصــل للمطــار ولشــركة لعــل منھــاالفلســطینیة، 
.كھرباء غزة التي دمرت بالكامل

، شرعت إســرائیل بإقامــة2002ف عام  ومنذ منتص
الغربیة، وبناء علیھ جدار فاصل في أراضي الضفة

تمت مصادرة مساحات شاســعة مــن األرض، وھــي 
علــى وية، التي تحتمن األراضي الزراعیة الخصب

ئیل نھبھا اصل إسراخزانات المیاه الجوفیة، حیث تو
للموارد المائیــة مــن خــالل اإلجــراءات والسیاســات 

ة التــــي تتبعھــــا لتحویلھــــا إلــــى داخــــلالمتنوعــــ 
في 85حیث تقوم بتحویل  المستوطنات اإلسرائیلیة،  

ــةال ــى مائ ــة الفلســطینیة إل ــاه الجوفی مــن مــوارد المی
.إسرائیل

االف االسمنذ  عملیة راحتالل  بدأت  لفلسطین  ئیلي 
للااالعتداء الفلسطینیة لمنظم  تنمیة  ألتعطیل  بیئة  یة 

فلسطینیة االحتالل  حقیقیة  استخدم  حیث  كافة  ، 
فا لدیھ،  المتوفره  على األدوات  سیطرتھ  رضاً 

ً ا علما واستنزافھا،  الفلسطینیة  الطبیعیة  أن  لمصادر 
و الدولي  القانون  یخالف  بذلك  اتفاقیات  االحتالل 

اي تغییریحقُّ لإلسرائیلیین إجراء  حیث ال،یفجن
األسباب. كانت  مھما  االرض  معالم  تعددت  وفي 

االعتداء على في  وتنوعت اشكال وأدوات االحتالل
بینھا: منینیة وتدمیرھا، البیئة الفلسط

السیطرة على موارد المیاه: -1

صادرت سلطات االحتالل أراٍض فلسطینیة كثیرة،  
مصوسیطرت أھم  بحجة ادعلى  فیھا  المیاه  ر 

ال على  الالمحافظة  الغایة مناطق  وكانت  طبیعیة، 
األراضي   ري  في  المیاه  مصادر  استغالل  الحقیقیة 

علالتي   وأقامت  الفلسطینیین  من  یھا صودرت 
من في المائة90تى أصبح حواليلمستوطنات، حا

ینابیع الضفة الغربیة خاضعاً لسیطرة االحتالل الذي 
اجاتھ. تیا وفقاً الحیسخرھ

الجوفیة،  ى المیاهسلطات االحتالل علكما سیطرت  
ارتوازیة  آبار  لحفر  ترخیص  أي  منح  بعدم  وذلك 

االرت اآلبار  تعمیق  أو  قبل  جدیدة  التي حفرت  وازیة 
قامت،  1967عام   التي كما  المیاه  كمیات  بتحدید 

بتركیب   وذلك  اآلبار  ھذه  من  باستخراجھا  یسمح 
بئر كل  على  السلطات وقللمراقبة،  عدّاد  امت 

تعد بإجراء  علىاإلسرائیلیة  التي یالت  القوانین 
رقم   أمر  االحتالل  وأصدر  المیاه،  حقوق  تتناول 

ع1967عام  291 الناص  مصادر ،  جمیع  أن  لى 
للدولة راضي الفالمیاه في األ لسطینیة أصبحت ملكاً 

عام   اإلسرائیلي  للقرار  نصیب  ویمثل  .1959وفقاً 
اإلسرا المالفرد  من  سبعة یوازيما  ه،  یائیلي 

الفرد   إسرائیل ي، علما أنالفلسطینأضعاف نصیب 
الجانب   مع  المیاه  بشأن  اتفاقیات  عدة  وقعت  قد 

لم تطبق ھذه االتفاقیات.  الفلسطیني، إال أنھا 

ت توطناالمس-2

المستوطنات وقد   تزالتركت  مدمرة وال  آثاراً 
فباإل الفلسطینیة،  البیئة  عناصر  جمیع  ضافة طالت 

یین  رة األراضي ومنع المواطنین الفلسطیناد إلى مص
د ھناك  من  فإن  المختلفة،  أنشطتھم  خولھا وممارسة 

الفلسطیني، البیئي  التدمیر  مظاھر  من  فقد الكثیر 
المثمرة   األشجار  عدد  اقتلعت والحرقدّر  التي  جیة 

ملیون 4.5إلى  3.5إلقامة المستوطنات بما یقارب  
واألعشاب  ت  عن النباتاعدا،شجرة مثمرة وحرجیة

الملیئةلمناطق  في ھذه اوالزھور البریة التي تعیش  
بالمیاه   المستوطنات  لوثت  كما  بالمستوطنات، 

ا المصانع  ومخلفات  المیاه  العادمة  من  لعدید 
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  ) 2( رقم إطار
  الفلسطينية يةقتصادمناطق (ج) على التنمية االالتأثير أهمية 

املـة، وتشـكل حـوالي ة تحت السيطرة العسكرية واإلداريـة اإلسـرائيلية الكواقعالق  مناطاللمناطق (ج) هي  تعتبر ا
ً تجمعـ  532، مـوزعين علـى  ألـف فلسـطيني  297رب  راضي الضفة الغربية، ويسكنها مـا يقـامن أ  في المائة  61  ا

ل يما فـي ظـالضـفة مـن حيـث االحتياجـات اإلنسـانية، ال سـي  عفًا فـوتتألف من أكثر الشرائح السكانية ض،  سكانيًا
لعـيش، ويـؤدي إلـى األمر الذي يقلل من قدرتهم علـى كسـب اعمليات الهدم والطرد القسري للسكان من منازلهم،  

  .ادة االعتماد على المساعداتاستشراء الفقر، وزي

المعيـق وتعـد هـذه السياسـة  يطرة عليهـا،  لسـحكـام اإ، وهـا، إلـى تفتيت"ج"تهدف السياسة اإلسرائيلية في المنـاطق  
يوية في االقتصاد الفلسطيني، ما تعد المسبب األكبر للتشوهات البنلية التنمية المستدامة في فلسطين، كعملساسي  األ

 "ج".ة على فرض القيود والحد من القدرة على ممارسة أنشطة األعمال خاصة في المناطق نظراً لسياستها القائم

والي من فرص قيمتهـا حـ  تحرمهوالفلسطيني،    االقتصاد تكلف  (ج)  سرائيلية المفروضة على المناطق  إلقيود اال  إن
ن األنشـطة االقتصـادية تقرير صادر عن وزارة االقتصاد الوطني الفلسـطينية، إ  وبحسب.  مليار دوالر سنويا  3.4

نويّاً، وهـذا يمكـن أن يُغنـي عـن سـ  ريبية،مليون دوالر من اإليرادات الضـ  800في تلك المنطقة قادرة على توليد  
مـن  فـي المائـة  90  ضافة إلى أن هذه المناطق تحتوي علىلمساعدات من الدول المانحة، هذا باإللمقدم واالتمويل ا

ً المقدرات والثروات الطبيعية الفلس   .طينية، وتعتبر األخصب زراعيّا

اقـة والمعـادن والمراعـي، وأغلـب األرض لطيـاه واكما تحتوي هذه المناطق على مخزون المـوارد الطبيعيـة كالم
زونـات ضـخمة من المعادن الثمينة، في مقدمتها مخ  الضفة الغربية، حيث يحفل البحر الميت بالكثيراعية في  الزر

صـل تالبحر الميت يعد مـن المنـاطق الغنيـة بـالثروات المعدنيـة األخـرى، حيـث   نكما أ  من البوتاس والبرومين.  
مليـار طـن، وكلوريـد   12.6لـى  صـوديوم إمليار طـن وكلوريـد ال  23يوم في البحر إلى  يسالمغن  احتياطات كلوريد 

  .ليارات طنم 6الكالسيوم إلى 

ناعة الحجر والتنقيب من أضـخم الصـناعات تعتبر ص "ج"،طبيعية التي تتمتع بها المناطق بالنظر إلى المصادر ال
لبنـك حجر القدس الذهبي الشهير. ووفق بيانـات ا  لىاتها عالتصديرية في األراضي الفلسطينية، حيث تستند صادر

 .مألف دون 21 تقدر بنحو"ج" كمحاجر في المناطق  ولي، فإن مساحة األراضي التي تصلح الستخدامهاالد 

يتركـز االسـتغالل   ، حيـث)ج(القطاعـات االقتصـادية المسـتهدفة فـي المنـاطق    يعد القطاع الزراعـي واحـداً مـن
الميت، إذ تسـيطر المسـتوطنات   من البحرناطق (ج) في غور األردن، والجزء الشمالي  لمائيلي  االستيطاني اإلسر

ان ضـفة، حيـث وفـرة الميـاه والمنـاخ يـوفرة هذه األراضي، وهي أخصب أراضي المن مساح  في المائة  85على  
  .سرائيلإ مور منمن صادرات الت مائةفي ال 40الظروف المثلى الزدهار الزراعة، ما يجعلها تنتج ما نسبته 

ن له تأثيرات سياسـية واقتصـادية واجتماعيـة، حيـث ستصـبح دولـة ضمه سيكوإن الوجود اإلسرائيلي باألغوار و
ــفلســطي ــن يكــون باإلمكــن مقطعــة األوصــال وال ســيادة لهــا عل ــة ى أرضــها، ول ــا الزراعي ان أن تســتغل ثرواته

األراضــي الزراعيــة وضــياع الثــروات  لإســتغال واإلقتصــادية وال حتــى االســتفادة مــن العوائــد اإلســتثمارية مــن
 100زراعيـة بمسـاحة  . فاالستثمار الزراعي الحديث وزيـادة مسـاحة االستصـالح لألراضـي الالسياحة  وعائدات

ون ألـف عامـل وسـيفوق ناتجهـا مليـار دوالر سـنوياً، وبزيـادة حجـم دي الى تشغيل أكثر من خمسألف دونم قد يؤ
 .ياحة والترفيهاعة والسكقطاع اإلنشاءات والصنأخرى ثمار بقطاعات ستفة لالالتصدير إلى الخارج، باإلضا
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والجوف في  السطحیة  عن  یة  عدا  الغربیة،  الضفة 
في   والتحكم  الجوفیة  المیاه  خزانات  على  سیطرتھا 

للسكا المیاه  الفلسطینیكمیة  إلى  ینن  ذلك  أدى  كما   ،
.لفلسطینیة وتصحرھازراعیة اتقلیص األراضي ال

التبعیة  اً:  سخام عنتقلیص  االقتصاد  واالنفكاك 
اإلسرائیلي

یزال اإلسرائیلي  ال  ً الموقف  حلول  ألي  رافضا
إنھاء االحتالل وتحریر االقتصاد ع إلى  ادلة تفضي 

االحتالل، كرسھا  التي  القسریة  التبعیة  ویعكس  من 
اإلسراموقف  الذلك   االحتالل  سیطرة  ئیلي استمرار 
اإلجراءعلى ات  األرض والموارد والحدود بجانب 

یما  التي  القمعیة  أرض والممارسات  على  رسھا 
االق باریس  لبروتوكول  واستغاللھ  تصادي الواقع 

اإلسرائیلي  باالقتصاد  الفلسطیني  االقتصاد  لربط 
عنھ االنفكاك  یمكن  ال  تابعاً  فنجموجعلھ  ذ،  لك عن 

في   عدیدة  ھیكلیة  واختالالت  العمتشوھات  ل  سوق 
العامة، والمالیة  الخارجیة  حرمان والتجارة  وكذلك 

الفلسطین النقدیة، االقتصاد  السیاسة  أدوات  من  ي 
وط عملة  وجود  لعدم  ھذه نظراً  انعكست  وقد  نیة. 

المؤشرات   جمیع  على  واالختالالت  التشوھات 
.االقتصادیة

لي خلف تراجع األداء  ئیتالل اإلسرااالح یقفحیث  
الفل بسبب  راجعوتسطیني  االقتصادي  التنمیة 

على الكاملة  والمعابر  سیطرتھ  والموارد  األراضي 
تبعیة  وال تكریس  بواسطتھا  استطاع  التي  حدود، 

الف االحتالل، وحال دون االقتصاد  باقتصاد  لسطیني 
المنظومة،إحداث ھذه  ضمن  حقیقیة  أن  تنمیة  إال 

غایة  لسالفالبشريالعنصر في  یبقى  الذاتي  طیني 
ئة األعمال واالقتصاد، خصوصاً  تحسین بیاألھمیة ل
ال بد من  معركة التحرر السیاسي، أي أنھ  في سیاق

ضھا التزامن بین معركة التحّرر السیاسي التي تخو
ا المحافل  في  الفلسطینیّة  إطالق القیادة  مع  لدولیّة، 

التحّرر إسراالقتصاديمعركة  للتخلّ من  ص ائیل، 
اقتصاد مع  االقتصادیّة  التبعیّة  ل، االحتالمن 

الخ المساعدات  على  االعتماد  ارجیّة.  وتقلیص 
تتطلّب توطین االقتصاد بةالحالیة والصعوالمرحلة  

متینة، وقواعد صلبة،  الفلسطیني، وبناءه على أسٍس 
وتحویلھ من اقتصاٍد تابعٍ یرزح تحت االحتالل، إلى 

مست دولة  قادر  اقتصاد  الذاتي،  عل قلّة،  االعتماد  ى 
المستدا وخلق  والنمّو  دائمة م،  عمل  فرص 

.ومستمّرة

غة  إعادة صیابح من الضرورة الملحة  ومن ھنا أص
مختلفة  باتفاقیة  إسرائیل  مع  االقتصادیة  العالقة 

التوازن  زنةمتوا تقوم على حریة التجارة، وتضمن 

برن تنفیذ  ثم  ومن  العالم،  على  واالنفتاح  امج معھا 
صادي یدعم القطاعات اإلنتاجیة ویشجع قتإصالح ا

الحیویةاالستثم القطاعات  في  لقیا،ار  م ویؤسس 
خالل   ،  المستقلةالفلسطینیة  الدولة   من  دعم  وذلك 

الوطني اإلنتاجیةالمنتج  لفلسطینیة اوالقطاعات 
التجاري  مل على زیادة  ع، والالمختلفة التبادل  تنمیة 

العربیّ  والدول  فلسطین  قدر دة واالستفا،ةبین 
التجا منطقة  ممیزات  من  الحرةاإلمكان  العربیة رة 

فرصوما،الكبرى من  لالقتصاد  توفره  واعدة 
مل أیضاً على جذب وتشجیع عودة الفلسطیني، والع

تثمر في الخارج. رأس المال الفلسطیني المس

أن   إلى  الفلسطینیة  یشار  قرارات  اتخذت  الحكومة 
اقت انفكاك  تحقیق  إطار  تدریجيفي  ي  ف صادي 

وأخرى   والتصدیر  االستیراد  بومجاالت  قف تتعلق 
اإل المستشفیات  إلى  المرضى  كما  سرائیلیة.تحویل 

أن والمركزي المجلسان  قرر سبق  الوطني 
تعلیق  الفلسطینیان   مناسبات  عدة  االعتراف في 

بدولة  اعترافھا  حین  إلى  بإسرائیل  الفلسطیني 
عام   حدود  على  الت1967فلسطین  نسیق ووقف 

التبعماألمني عالقة  من  واالنفكاك  إسرائیل  یة ع 
صادیة.االقت

خاتمة

االقتصادی العالقة  الفلسطیني  ان  االقتصادین  بین  ة 
بالمطلق،  واال متكافئة  غیر  عالقة  ھي  سرائیلي 

للق نتیجة  واالمنیة  وجاءت  والسیاسیة  العسكریة  وة 
االحتالل  سلطات  مارستھا  التي  االسرائیلیة، 

لفلسطیني، حیث ال زالت  الى االقتصاداالسرائیلي ع
األ الصكبالنسبة  من  موجھة  ادراتر  الفلسطینیة 

االس ً ییلرائللسوق  ایضا االكبر  والنسبة  ن مة 
الفلسطینیة االسرائیلیة، الواردات  السوق  من  ھي 

تش  االقتصاد وھذه  تواجھ  خطیرة  معضلة  كل 
خالل   من  الناتج أالفلسطیني  على  المباشر  ثرھا 

االج ومیزانالمحلي  والمدفوعات، ي  مالي  التجارة 
مام الحكومة الفلسطینیة. أت التحدیاكبرأحد أوتشكل 

ات اإلسرائیلي  بعتوقد  االحتالل  ستراتیجیة  ادولة 
ومنع   باقتصادھا،  الفلسطیني  لالقتصاد  إلحاق 

صمود تطو ضرب  بھدف  لھا،  تبعیتھ  وتعمیق  یره 
مقومات  أھم  من  وحرمانھ  الفلسطیني،  الشعب 

وذاستقاللھ السیاسات لك الوطني،  طریق  عن 
العقا تجاهواإلجراءات  الفلسطینیة بیة  األراضي 

فالع عالقالمحتلة.  لیست  ھنا  الطرفین  بین  ة القة 
سلب  على  القائمة  الكالسیكي،  بشكلھا  استعماریة 

خیر وأكثر ونھب  أفظع  بل  المستعمرة،  البالد  ات 
لجعل  وأدوات  وسائل  الستخدامھا  ذلك،  من  تعقیدًا 
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الفلسطاالق ومكمًال  ینتصاد  ملحقًا  لالقتصاد ي 
حقائقوھي  ،لياإلسرائی خلق  على  قائمة  عالقة 

ح النتھاك  الواقع  باألمر  الشعب جدیدة  قوق 
.الفلسطیني

ولویات عتبر التنمیة اإلقتصادیة في فلسطین من األت
المراحل   إختالف  على  الفلسطینیین  بال  تشغل  التي 

الفلسطیني. ویب الشعب  بھا  أن موضوعالتي مر  دو 
ض  ھا قد فرلتنمیة في فلسطین والظروف التي تعیشا

ط على  سواء  خاصاً  على  طابعاً  أو  النشاط  بیعة 
وبرامج   وبالتالي  خطط  مفھوم  االتنمیة،  كتسب 

ف یدور  بما  مرتبطة  خصوصیة  المنطقة التنمیة  ي 
واإلجتماعیة  اإلقتصادیة  الحیاة  بمجریات  وعالقتھ 

.والسیاسیة

التجربةو یخص  افیما  فإن  لفالتنمویة  لسطینیة 
دائم كان  التنمیة  موضع  موضوع  ولكن اً  إھتمام، 

لغایة رؤالنقاش  عن  باإلعالن  یستكمل  لم  یة  اآلن 
التنمیة   شركاء  جمیع  قبل  من  علیھا  متفق  تنمویة 

اال لظروف  عدم  نظراً  إلى  أدى  الذي  األمر  حتالل 
وجود توجھ تنموي شامل. ولسد ھذا النقص البد من  

التصدى شركاء الحكومة والقطاع  فلالتنمیة  سطینیة 
المدخاص والمجال المھمتمع  لھذه  ببلورة رؤیة ني  ة 

إعتمادھا  إلى  ولیصار  بإجماعھم،  تحظى  تنمویة 
الفلسطینیة في حشد  رسمیاً من قبل السلطة الوطنیة 

قاعدة  و لبناء  التنمویة  الجھود  قتصادیة  اتوحید 
عصري  ا إقتصاد  مقومات  وخلق  متینة،  جتماعیة 
قادر  و اإلنفتاح  علمنافس  تحدیات  مواجھة  ى 

.العالمیةق اإلقلیمیة وفي السوواإلندماج

ي بلد آلیات تنفیذ  أتتطلب التنمیة اإلقتصادیة في  لذا  
تبدأ بوضع األھداف لحصر الموارد في ضوء تقییم 

الراھن، ثم تحدید متطلبات تحقیق األھداف   الوضع 
الال واآللیات  واإلجراءات  السیاسات  زمة  ورسم 

منظم  ا.لتنفیذھ جھد  إلى  یحتاج  جمیع  وھذا  من 
التش الفلسطینركاء  الخاص  نمیة  والقطاع  الدولة  یة، 

مؤسسي  إطار  في  المدني،  المجتمع  ومنظمات 
ب یتحقق  والسیاساتاوقانوني،  الوسائل  ستخدام 

.قتصادیة المختلفةاال
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والجوف في  السطحیة  عن  یة  عدا  الغربیة،  الضفة 
في   والتحكم  الجوفیة  المیاه  خزانات  على  سیطرتھا 

للسكا المیاه  الفلسطینیكمیة  إلى  ینن  ذلك  أدى  كما   ،
.لفلسطینیة وتصحرھازراعیة اتقلیص األراضي ال

التبعیة  اً:  سخام عنتقلیص  االقتصاد  واالنفكاك 
اإلسرائیلي

یزال اإلسرائیلي  ال  ً الموقف  حلول  ألي  رافضا
إنھاء االحتالل وتحریر االقتصاد ع إلى  ادلة تفضي 

االحتالل، كرسھا  التي  القسریة  التبعیة  ویعكس  من 
اإلسراموقف  الذلك   االحتالل  سیطرة  ئیلي استمرار 
اإلجراءعلى ات  األرض والموارد والحدود بجانب 

یما  التي  القمعیة  أرض والممارسات  على  رسھا 
االق باریس  لبروتوكول  واستغاللھ  تصادي الواقع 

اإلسرائیلي  باالقتصاد  الفلسطیني  االقتصاد  لربط 
عنھ االنفكاك  یمكن  ال  تابعاً  فنجموجعلھ  ذ،  لك عن 

في   عدیدة  ھیكلیة  واختالالت  العمتشوھات  ل  سوق 
العامة، والمالیة  الخارجیة  حرمان والتجارة  وكذلك 

الفلسطین النقدیة، االقتصاد  السیاسة  أدوات  من  ي 
وط عملة  وجود  لعدم  ھذه نظراً  انعكست  وقد  نیة. 

المؤشرات   جمیع  على  واالختالالت  التشوھات 
.االقتصادیة

لي خلف تراجع األداء  ئیتالل اإلسرااالح یقفحیث  
الفل بسبب  راجعوتسطیني  االقتصادي  التنمیة 

على الكاملة  والمعابر  سیطرتھ  والموارد  األراضي 
تبعیة  وال تكریس  بواسطتھا  استطاع  التي  حدود، 

الف االحتالل، وحال دون االقتصاد  باقتصاد  لسطیني 
المنظومة،إحداث ھذه  ضمن  حقیقیة  أن  تنمیة  إال 

غایة  لسالفالبشريالعنصر في  یبقى  الذاتي  طیني 
ئة األعمال واالقتصاد، خصوصاً  تحسین بیاألھمیة ل
ال بد من  معركة التحرر السیاسي، أي أنھ  في سیاق

ضھا التزامن بین معركة التحّرر السیاسي التي تخو
ا المحافل  في  الفلسطینیّة  إطالق القیادة  مع  لدولیّة، 

التحّرر إسراالقتصاديمعركة  للتخلّ من  ص ائیل، 
اقتصاد مع  االقتصادیّة  التبعیّة  ل، االحتالمن 

الخ المساعدات  على  االعتماد  ارجیّة.  وتقلیص 
تتطلّب توطین االقتصاد بةالحالیة والصعوالمرحلة  

متینة، وقواعد صلبة،  الفلسطیني، وبناءه على أسٍس 
وتحویلھ من اقتصاٍد تابعٍ یرزح تحت االحتالل، إلى 

مست دولة  قادر  اقتصاد  الذاتي،  عل قلّة،  االعتماد  ى 
المستدا وخلق  والنمّو  دائمة م،  عمل  فرص 

.ومستمّرة

غة  إعادة صیابح من الضرورة الملحة  ومن ھنا أص
مختلفة  باتفاقیة  إسرائیل  مع  االقتصادیة  العالقة 

التوازن  زنةمتوا تقوم على حریة التجارة، وتضمن 

برن تنفیذ  ثم  ومن  العالم،  على  واالنفتاح  امج معھا 
صادي یدعم القطاعات اإلنتاجیة ویشجع قتإصالح ا

الحیویةاالستثم القطاعات  في  لقیا،ار  م ویؤسس 
خالل   ،  المستقلةالفلسطینیة  الدولة   من  دعم  وذلك 

الوطني اإلنتاجیةالمنتج  لفلسطینیة اوالقطاعات 
التجاري  مل على زیادة  ع، والالمختلفة التبادل  تنمیة 

العربیّ  والدول  فلسطین  قدر دة واالستفا،ةبین 
التجا منطقة  ممیزات  من  الحرةاإلمكان  العربیة رة 

فرصوما،الكبرى من  لالقتصاد  توفره  واعدة 
مل أیضاً على جذب وتشجیع عودة الفلسطیني، والع

تثمر في الخارج. رأس المال الفلسطیني المس

أن   إلى  الفلسطینیة  یشار  قرارات  اتخذت  الحكومة 
اقت انفكاك  تحقیق  إطار  تدریجيفي  ي  ف صادي 

وأخرى   والتصدیر  االستیراد  بومجاالت  قف تتعلق 
اإل المستشفیات  إلى  المرضى  كما  سرائیلیة.تحویل 

أن والمركزي المجلسان  قرر سبق  الوطني 
تعلیق  الفلسطینیان   مناسبات  عدة  االعتراف في 

بدولة  اعترافھا  حین  إلى  بإسرائیل  الفلسطیني 
عام   حدود  على  الت1967فلسطین  نسیق ووقف 

التبعماألمني عالقة  من  واالنفكاك  إسرائیل  یة ع 
صادیة.االقت

خاتمة

االقتصادی العالقة  الفلسطیني  ان  االقتصادین  بین  ة 
بالمطلق،  واال متكافئة  غیر  عالقة  ھي  سرائیلي 

للق نتیجة  واالمنیة  وجاءت  والسیاسیة  العسكریة  وة 
االحتالل  سلطات  مارستھا  التي  االسرائیلیة، 

لفلسطیني، حیث ال زالت  الى االقتصاداالسرائیلي ع
األ الصكبالنسبة  من  موجھة  ادراتر  الفلسطینیة 

االس ً ییلرائللسوق  ایضا االكبر  والنسبة  ن مة 
الفلسطینیة االسرائیلیة، الواردات  السوق  من  ھي 

تش  االقتصاد وھذه  تواجھ  خطیرة  معضلة  كل 
خالل   من  الناتج أالفلسطیني  على  المباشر  ثرھا 

االج ومیزانالمحلي  والمدفوعات، ي  مالي  التجارة 
مام الحكومة الفلسطینیة. أت التحدیاكبرأحد أوتشكل 

ات اإلسرائیلي  بعتوقد  االحتالل  ستراتیجیة  ادولة 
ومنع   باقتصادھا،  الفلسطیني  لالقتصاد  إلحاق 

صمود تطو ضرب  بھدف  لھا،  تبعیتھ  وتعمیق  یره 
مقومات  أھم  من  وحرمانھ  الفلسطیني،  الشعب 

وذاستقاللھ السیاسات لك الوطني،  طریق  عن 
العقا تجاهواإلجراءات  الفلسطینیة بیة  األراضي 

فالع عالقالمحتلة.  لیست  ھنا  الطرفین  بین  ة القة 
سلب  على  القائمة  الكالسیكي،  بشكلھا  استعماریة 

خیر وأكثر ونھب  أفظع  بل  المستعمرة،  البالد  ات 
لجعل  وأدوات  وسائل  الستخدامھا  ذلك،  من  تعقیدًا 

ر: االقتصاد الفلسطیني  الفصل الثالث عش
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الفلسطاالق ومكمًال  ینتصاد  ملحقًا  لالقتصاد ي 
حقائقوھي  ،لياإلسرائی خلق  على  قائمة  عالقة 

ح النتھاك  الواقع  باألمر  الشعب جدیدة  قوق 
.الفلسطیني

ولویات عتبر التنمیة اإلقتصادیة في فلسطین من األت
المراحل   إختالف  على  الفلسطینیین  بال  تشغل  التي 

الفلسطیني. ویب الشعب  بھا  أن موضوعالتي مر  دو 
ض  ھا قد فرلتنمیة في فلسطین والظروف التي تعیشا

ط على  سواء  خاصاً  على  طابعاً  أو  النشاط  بیعة 
وبرامج   وبالتالي  خطط  مفھوم  االتنمیة،  كتسب 

ف یدور  بما  مرتبطة  خصوصیة  المنطقة التنمیة  ي 
واإلجتماعیة  اإلقتصادیة  الحیاة  بمجریات  وعالقتھ 

.والسیاسیة

التجربةو یخص  افیما  فإن  لفالتنمویة  لسطینیة 
دائم كان  التنمیة  موضع  موضوع  ولكن اً  إھتمام، 

لغایة رؤالنقاش  عن  باإلعالن  یستكمل  لم  یة  اآلن 
التنمیة   شركاء  جمیع  قبل  من  علیھا  متفق  تنمویة 

اال لظروف  عدم  نظراً  إلى  أدى  الذي  األمر  حتالل 
وجود توجھ تنموي شامل. ولسد ھذا النقص البد من  

التصدى شركاء الحكومة والقطاع  فلالتنمیة  سطینیة 
المدخاص والمجال المھمتمع  لھذه  ببلورة رؤیة ني  ة 

إعتمادھا  إلى  ولیصار  بإجماعھم،  تحظى  تنمویة 
الفلسطینیة في حشد  رسمیاً من قبل السلطة الوطنیة 

قاعدة  و لبناء  التنمویة  الجھود  قتصادیة  اتوحید 
عصري  ا إقتصاد  مقومات  وخلق  متینة،  جتماعیة 
قادر  و اإلنفتاح  علمنافس  تحدیات  مواجھة  ى 

.العالمیةق اإلقلیمیة وفي السوواإلندماج

ي بلد آلیات تنفیذ  أتتطلب التنمیة اإلقتصادیة في  لذا  
تبدأ بوضع األھداف لحصر الموارد في ضوء تقییم 

الراھن، ثم تحدید متطلبات تحقیق األھداف   الوضع 
الال واآللیات  واإلجراءات  السیاسات  زمة  ورسم 

منظم  ا.لتنفیذھ جھد  إلى  یحتاج  جمیع  وھذا  من 
التش الفلسطینركاء  الخاص  نمیة  والقطاع  الدولة  یة، 

مؤسسي  إطار  في  المدني،  المجتمع  ومنظمات 
ب یتحقق  والسیاساتاوقانوني،  الوسائل  ستخدام 

.قتصادیة المختلفةاال
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 الناتج المحلي اإلجمالي   أوالً:

 الناتج المحلي اإلجمالي حسب نوع النشاط االقتصادي   ( 1) 

لكافة   المضافة  القيم  مجموع  بأنه  ما  القتصاد  االقتصادي  النشاط  نوع  حسب  اإلجمالي  المحلي  الناتج  يُعرف 
وحدات اإلنتاج العاملة في فروع اإلنتاج المختلفة في اقتصاد معين، مثل الزراعة والتعدين والصناعة، حيث 

اإلنتاج لهذه الوحدة وقيمة السلع والخدمات تمثل القيمة المضافة لوحدة إنتاجية معينة الفرق بين قيمة إجمالي  
 الوسيطة المستهلكة في ذلك اإلنتاج. 

لألمم  القومية  الحسابات  لنظام  وفقاً  وذلك  قطاعات،  عدة  إلى  االقتصادي  النشاط  تقسيم  يمكن  عامة  وبصفة 
 المتحدة الذي تتّبعه غالبية البلدان العربية، كالتالي:

 الزراعة والصيد والغابات وصيد األسماك  

والغابات   الطرائد  وتكاثر  والصيد  الزراعية  والخدمات  الحيواني  واإلنتاج  الزراعة  على  القطاع  هذا  يشتمل 
 وتقطيع األخشاب وصيد األسماك. 

 الصناعات االستخراجية  

والتحضير والمعالجة اإلضافية  يشتمل هذا القطاع على المناجم والمحاجر. ويختص أساساً بعمليات االستخراج  
للمواد الصلبة مثل الفحم والمعادن والخام، والسوائل كالنفط الخام، والغازات كالغاز الطبيعي. كما يشمل هذا 
القطاع على المناجم الباطنة والسطحية والمحاجر واآلبار وكافة األنشطة المكملة لتركيز المعادن الخام وإعادة  

 غراض التسويق.  معالجة مواد خام أخرى أل

 التشييد  

البناء   المرتبطين بشكل رئيس بعقود  العامين والخاصين  المقاولين  القطاع بصورة رئيسة على  ويشتمل هذا 
والتشييد ويأخذ المقاولون العامون على عاتقهم المشاريع الكاملة بينما يرتبط المقاولون الخاصون بجزء من 

ال البياض أو األعمال الصحية أو توريد معدات التسخين والتكييف  العمل في مشروع للبناء والتشييد، مثل أعم
أو أعمال الحفر واألساسات أو تصليح هياكل البناء. وقد يتعاقد المقاولون الخاصون على مقاوالت من الباطن  

 مع المقاول العام أو مباشرة من الجهة المنفذة لمشروع البناء والتشييد.  

 الصناعات التحويلية 

القطاع بعمليات التصنيع التي تقوم بالتحويل اآللي أو الكيميائي لمواد عضوية أو غير عضوية إلى    يعنى هذا
منتجات جديدة، سواء تم هذا العمل آلياً أو يدوياً، في مصنع أو في بيت العامل، وسواء تم بيع المنتجات بالجملة 

ن بينها صناعة الغزل والنسيج، والمالبس،  أو بالتجزئة، ويتضمن هذا القطاع عدداً من الصناعات المختلفة، م
المعدات  وصناعة  اإللكترونية،  الكهربية  والصناعات  والبتروكيماوية،  والكيماوية،  الغذائية  والصناعات 

 الرأسمالية، ووسائل النقل وغيرها. 

 

المفاهيم  
والمصطلحات  

 المستخدمة 




