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   االقتصاد الفلسطيني

  
  

  
 نظرة عامة

 

 عن أساسية بصفة نجمومؤشرات مناعته الذاتية، وهو ما القتصاد الفلسطيني ا استمرار تراجع قدرات 2009شهد عام 

 واإلسرائيلي بين االقتصادين الفلسطيني ة االحتواء الالمتكافئسيما سياس اإلسرائيليسياسات االحتالل وتصعيد استمرار 

 والطبيعية، وهشاشته المالية يةاإلنتاجوضاعفت من تآآل قواعده االقتصاد الفلسطيني الى مزيد من التفتت، فعت التي د

لحساب دفع قدرات مساره التنموي المرجو، من ، وآبحت وقيدت اإلسرائيلياالقتصاد والتجارية، وتزايد اعتماده على 

 .اإلسرائيليوامكانات قطاعات االقتصاد 

  

ن هذا النمو جاء أ ال، إ2009 في المائة في عام 6.8ن تحقيق االقتصاد الفلسطيني نموًا حقيقيًا وصل إلى وعلى الرغم م

لالقتصاد الفلسطيني، التي تنامت المساعدات الخارجية الممول بدوره عن طريق  نمو االنفاق العامستمرار إلى إ مستندًا

 االقتصادية األوضاعة على اإلسرائيلية للسياسات والممارسات  لمحاولة الحد من التداعيات واالنعكاسات الخطيريضًاأ

     . الفلسطينية المحتلةاألراضيواالجتماعية في 

 

ترة قطاع غزة خالل الف لالقتصاد الفلسطيني في يةاإلنتاج وساسيةاألالبنية  على اإلسرائيليدى العدوان العسكري أآما 

الفلسطينية، االقتصادية واالجتماعية والمؤسسية ر في عملية التنمية ارتداد آبيلى إ 18/1/2009 حتى 27/12/2008من 

الدولية الى تقديرات شارت الأ لما الحقته باالقتصاد الفلسطيني من خسائر آبيرة في ثروته المادية والبشرية، وقد إضافة

بلغت قد ، العدوان ذلكبسبب  الفلسطينية،االقتصادية  األنشطةأن الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بمختلف 

 .2009لعام الفلسطيني  اإلجمالي من قيمة الناتج المحلي المائة في 62.5، وهو ما يمثل نحو  مليار دوالر4نحو 

 

 النقود الى القطاع المصرفي في قطاع غزة، وإدخال على نقل المفروضةة اإلسرائيلي فقد استمرت القيود آخر،من جانب 

آلفة المعامالت وتعقيد ارتفاع إلى  أدىوهو ما  لحصار وخنق وتقييد االقتصاد الفلسطيني، لإسرائيآجزء من سياسة 

 اتجاه القنوات غير الرسمية وغير المنظمة، وهو ما إلى المالية األنشطةفضى ذلك الى تحول أآما ، عملية تبادل السلع

  .شكل انتكاسة آبيرة للتنمية وللبناء المؤسسي الفلسطيني

 

 أن الفلسطينية المحتلة، على األراضيالتقارير الدورية الصادرة عن آافة المؤسسات الدولية العاملة في جمعت أوقد 

 الداخلي والخارجي التي تنتهجها اإلغالق هو استمرار سياسة ييد وآبح نمو االقتصاد الفلسطينيالسبب المتأصل لتق

  
  

الفصل الثالث 
  عشر
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 للموارد الطبيعية اإلسرائيليستمرار االستنزاف  الإضافة الفلسطينية المحتلة، األراضي في  دون هوادةإسرائيل

ة اإلسرائيليالفلسطينية، واستمرار بناء جدار الفصل العنصري، والتوسع االستيطاني، وما نتج عن ذلك من السيطرة 

وتضيق التي تعوق  الفلسطينية المحتلة، وفرض القيود المشددة األراضي من مساحة المائة في 60الكاملة على نحو 

 .لمساحة المتبقيةالفلسطيني لتخدام ساال
 

 الفلسطينية األراضيعلى الحرآة في المفروضة ة اإلسرائيليفي ظل الربط القائم بين زيادة مستوى القيود  أنه آما

 من إسرائيلالذي ضاعفت ، إن زيادة النشاط االستيطانيالمقامة عليها، فتوطناتها  لمسإسرائيلمين أوتوحماية المحتلة، 

 .الفلسطيني واقتصادهلن تقود تلقائيًا إال لمزيد من القيود على المجتمع ، 2009عام الوه خالل وتيرة نم

 

 إطارتي في أنها تأ 2009القتصاد الفلسطيني خالل عام  ضد اإسرائيلويظهر تحليل السياسات االقتصادية التي مارستها 

الحصار اجراءات ، واالحاللي/وتيرة التوسع االستيطانيتعتمد على تسريع التي ذاتها ة اإلسرائيلياالقتصادية السياسات 

 التي تمثل بدورها الفلسطيني بناء القدرات الذاتية لالقتصاد إمكانياتتعطيل  واالستيالء والمصادرة، لضمان واإلغالق

 .المحور المرآزي لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة

  

 السكان والقوى العاملة
 

 نحو ،2009 عام نهايةفي  ،فـي العالمفقد بلغ عدد الفلسطينيين ،  المرآزي لالحصاء الفلسطيني لتقديرات الجهازاستنادًا

 الفلسطينية المحتلة بما فيها األراضي فـي )المائة في 36.7(  مليون فلسطيني، يتوزعون حسب مكان اإلقامة بواقع10.9

في باقي ) المائة في 16.3(فـي األردن، ) مائةال في 29.8(خضر، داخل الخط األ )المائة في 11.5(القدس المحتلة، 

  . في الدول األجنبية )المائة في 5.7(، يةالدول العرب

 

الجزء المضموم من محافظة القدس من قبل االحتالل  باستثناء ، الفلسطينية المحتلةاألراضيعدد الفلسطينيين في  وارتفع

 في 62.2بواقع (، 2009نسمة منتصف عام  مليون 3.702نحو  الى 2008 مليون نسمة منتصف عام 3.597من نحو 

 أظهرتآذلك . المائة في 2.9، وهو ما يمثل معدل نمو قدره ) في قطاع غزةالمائة في 37.8و في الضفة الغربية، المائة

 األراضيتقديرات الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني، بلوغ نسبة السكان دون الخامسة عشر من العمر في 

 في 3.0 أآثر عامًا ف65، وبلوغ نسبة السكان الذين تبلغ أعمارهم 2009  عام المائة في 41.9 نحو  المحتلةالفلسطينية

، وآذلك استمرار العبء الملقى على آاهل الموازنة مع الفلسطينيتوهو ما يظهر استمرار فتوة المج.  من السكانالمائة

  .العامة السيما في مجالي التعليم والصحة

 

 في 41.6 إلى 2008 عام المائة في 41.3 في نسبة المشارآة، التي ارتفعت من  محدودًا تحسنًا2009 شهد عامآما 

ويعود .  في قطاع غزةالمائة في 37.6و  في الضفة الغربيةالمائة في 43.8، حيث بلغت هذه النسبة 2009عام  المائة
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تدني نسبة  هما، أساسيينلعاملين ة المحتلة،  الفلسطينياألراضي في تدني نسبة المشارآة الستمرار يالرئيسسبب ال

إلى تدني نسبة مشارآة اإلناث  لإضافة،  فقطالمائة في 26.7والتي بلغت نحو العمر  خفضةنالمشارآة في الفئات م

 . للذآور المائة في 67.0 فقط مقابل بلوغها المائة في 15.5لذآور حيث بلغت لإلناث ا

 

 ألف 715 إلى 2008 عام  فيلف عامل أ666األراضي الفلسطينية المحتلة من   عدد العاملين فيإجماليوقد ارتفع 

عام في  عامل ألف 598من  في االقتصاد المحليمال ، وهو االرتفاع الذي استند الرتفاع عدد الع2009عام في عامل 

 عامل ألف 67.3ن  مإسرائيلالفلسطينيين في العمال مقابل تراجع عدد . 2009 عام  في عاملألف 641.8 إلى  2008

 العمالة جمالي نسبتهم إلزيادة، مع )جميعهم من الضفة الغربية(، 2009عام في  عامل ألف 73.1 إلى 2008عام 

 على التوالي، وذلك في ظل 2009 و2008 للعامين المائة في 10.2 الى نحو المائة في 10.1الفلسطينية من نحو 

 .اإلسرائيليلسطينية في االقتصاد لة الف لتقييد حجم العمااإلسرائيليجه واستمرار الت

 

 2008 عام المائة في 26 الفلسطينية المحتلة، من األراضي تراجع معدالت البطالة في 2009وبشكل عام فقد شهد عام 

 في قطاع غزة المائة في 37.5 في الضفة الغربية، ونحو المائة في 17.9بواقع (، 2009عام في  المائة في 24.5الى 

  2008 الف للعامين 233 الف الى 209لم يمنع ارتفاع عدد العاطلين عن العمل من ذلك ن أال إ ،)2009لعام 

 . على التوالي2009و

 

، نتيجة لما شهده النصف الثاني 2009 الفلسطينية المحتلة لعام األراضيجاء التراجع النسبي في معدالت البطالة في وقد 

السيما في انشطة الزراعة والتعدين والمحاجر في . ة الغربية وقطاع غزةمن العام من ارتفاع عدد العاملين في الضف

 . الضفة الغربية، وفي انشطة الزراعة والخدمات في قطاع غزة

 

 استئثار قطاع الخدمات ، استمرار2009 في عاملعمالة الفلسطينية على قطاعات االقتصاد المحلي اويظهر توزيع 

، مقارنة ببلوغ المائة في 68.9 القطاعالفلسطينية حيث بلغت نسبة العاملين في هذا آبر في استيعاب العمالة بالوزن األ

وقد جاء هذا االرتفاع وقد ترآز ذلك النمو في قطاع التجارة والمطاعم، ، 2008عام في  المائة في 63.6هذه النسبة 

القطاعين ث تراجعت نسبة العاملين في نتيجة لتراجع نسبة العاملين في قطاعات الزراعة والصناعة والبناء والتشييد، حي

 6.5في حين ازدادت من ، المائة في 11.7 الى المائة في 11.8ومن ، المائة في 11.9 الى المائة في 14.8 من األولين

 .)1(والشكل ) 13/1 (الملحق، 2009 و2008 في قطاع البناء والتشييد خالل العاملين المائة في 7.5 إلى المائةفي 

  

 العاملين في االقتصاد الفلسطيني، إجمالي من المائة في 25.2القطاع العام في فقد بلغت نسبة العاملين  ر،آخمن جانب 

ة اعتماد دورووتراجع دور واهمية القطاع الخاص في االقتصاد الفلسطيني، ، ظهر ترهل القطاع الحكوميوهو ما ي

  . دوره على المساعدات الخارجيةالدخل ومستوى التوظف الفلسطيني على االنفاق العام المعتمد ب
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قطاع الخدمات والفروع 
االخرى %68.9 

قطاع الزراعة  %11.9 

 قطاع الصناعة   
11.7%

قطاع البناء والتشييد     
7.5%

  
  .2010 أبريل – رام اهللا – فلسطين –سلطة النقد الفلسطينية: المصدر

  
  
  
   والقطاعات االقتصاديةاإلجماليداء الناتج المحلي أ

  

ار  ملي6.4 إلى نحو 2008عام في  مليار دوالر 6.1 الجارية من نحو  سعار باألاإلجماليارتفعت قيمة الناتج المحلي 

 فقد ارتفعت قيمة الناتج القومي مقومًا ، وبالتوازي.المائة في 4.8، وهو ما يمثل معدل نمو قدره 2009عام في دوالر 

 على التوالي، وهو ما 2009 و2008 مليار دوالر للعامين 7.1 مليار دوالر إلى نحو 6.7 الجارية من نحو سعارباأل

 إلى نحو 2009عام في توسط نصيب الفرد من الناتجين المحلي والقومي ، ليرتفع مالمائة في 7.1قدره مو يمثل معدل ن

 لألول المائة في 1.8 دوالر لكل فرد على التوالي، وهو ما يعني معدل نمو قدره 1,931 ونحو  دوالر لكل فرد1,729

  .)2(والشكل ) 13/1(الملحق ،  للثانيالمائة في 4.1ونحو 

  

 2008عام في  مليار دوالر 4.8 من نحو 2004 الثابتة لعام سعار مقومًا باألالياإلجمارتفعت قيمة الناتج المحلي آما 

آما ارتفعت قيمة الناتج القومي  .المائة في 6.8، وهو ما يمثل معدل نمو قدره 2009عام في  مليار دوالر 5.1إلى نحو 

  .2009عام في  مليار دوالر 5.6و  إلى نح2008عام في  دوالر مليار 5.2 من نحو 2004 الثابتة لعام سعارمقومًا باأل

  

إال أن الواقع يظهر بقاء متوسط نصيب الفرد الفلسطيني من ، المحلي والقوميين الحقيقيين الناتجآال ورغم ذلك النمو في 

ضد  لممارساتها إسرائيلقبل تصعيد (، 1999عام الفي  أقل مما تحقق للفرد الفلسطيني 2009عام في آال الناتجين 

حيث تراجع متوسط نصيب الفرد الفلسطيني من الناتج المحلي ، )2000عام الفي ومقوماته االقتصادية  طينيالفلسالشعب 

الشكل (1) : توزيع العمالة الفلسطينية على قطاعات االقتصاد الفلسطيني 
عام 2009
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، آما تراجع متوسط نصيب الفرد من الناتج 1999عام الفي رنة بمستواه ا مقالمائة في 13.8 بنحو 2009الحقيقي عام 

ويمكن إيعاز ارتفاع معدل . 1999عام الفي تواه  مقارنة بمسالمائة في 20.1 بنحو 2009عام في القومي الحقيقي 

للتراجع الجوهري في عوائد العمالة  اإلجمالي التراجع في الناتج القومي مقارنة بمعدل التراجع في الناتج المحلي

  .  محل المقارنةخالل العامين اإلسرائيليالفلسطينية في االقتصاد 

  

، 2009عام في  مليار دوالر 8  نحوإلى 2008عام في ليار دوالر  م7.8  نحو مناإلجماليارتفعت قيمة االستهالك و

 نتيجة األداء وقد جاء هذا .2008عام في  في المائة 18.9مقارنة بنموه بنسبة  في المائة، 2وهو ما يمثل معدل نمو قدره 

عام في   في المائة2.9انكماش بنسبة لى إ 2008عام في  في المائة 24.9نمو نسبته من  االنفاق االستهالآي العام تحول

 مقارنة بنموه بمعدل نحو 2009 في المائة للعام 3على نحو  االنفاق االستهالآي الخاص  القتصار نمو إضافة، 2009

 لسياسات الحصار والعزل االقتصادي والتجاري إسرائيلوهو ما يمكن تفسيره بتصعيد ، 2008عام في  في المائة 16.8

  .ة خالل هذا العام الفلسطينية المحتلاألراضيفي 

  

، وهو 2009عام في  مليار دوالر 2 الى نحو 2008 مليار دوالر عام 1.6 من نحو اإلجماليارتفعت قيمة االستثمار آما 

 2008 في عام  في المائة26.9 من اإلجماليآما ارتفعت نسبته للناتج المحلي  في المائة، 20ما يمثل معدل نمو قدره 

 في 81.5 ثمار العام بنسبةنمو االست ،أساسيةبصفة  ،سهم في هذا االرتفاعأ وقد .2009 في عام في المائة 30.8لى إ

في هذا  اإلجماليالستثمار ا وقد جاء نمو .2009عام في  في المائة 9.8نمو االستثمار الخاص بنسبة  لإضافةالمائة، 

. الغربيةالسيما في الضفة  والبناء في مجال التشييد ) الدوليالفلسطيني(النسبي بسبب النشاط االستثماري العام 

 األمر، وهو 1999عام الفي  في المائة 43.2  التي بلغتاإلجمالي للناتج المحلي اإلجمالي نسبة االستثمار وبالمقارنة مع

ة من تعميق االختالالت الهيكلية في االقتصاد الفلسطيني من خالل دفع االستهالك اإلسرائيليالذي يبرز تمكن السياسات 

  .  في االقتصاد الفلسطينياإلنتاج على حساب حفز االستثمار وتشجيع يادة االستيرادوز

  

  الزراعةقطاع 
  

 مليون دوالر 355.7 الجارية من نحو سعارثر ارتفاع قيمة هذا الناتج باأل إارتفعت قيمة الناتج الزراعي بشكل محدود

 في مستوى اإلجماليفي الناتج المحلي ته  مساهمءمع بقا، 2009عام في  مليون دوالر 372.7 إلى نحو 2008عام في 

عام الفي  المائة في 10.9 نحو اإلجمالي ببلوغ مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي ، علمًا2009عام في  المائة في 5.8

1999 .  

  

آافة ين في ة المفروضة على المزارعين الفلسطينياإلسرائيليالقيود استمرار وزيادة وقد جاء هذا التراجع نتيجة 

 الصالحة للزراعة في األراضي من المائة في 30 نحو إلى الوصولمنعهم من  الفلسطينية المحتلة، حيث تم األراضي

الجانب الفلسطيني   فقدمن،  والبنية التحتية الخاصة بهاإلسرائيليالتوسع االستيطاني فيه تسبب  لما إضافةقطاع غزة، 
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 المائة في 20نحو من فقد  الجدار العازل إنشاءله  أدىوما اضي الضفة الغربية، رأ من المائة في 60السيطرة على نحو 

الى الفلسطيني  لتدمير البنية التحتية وتقييد الوصول إضافة الزراعية االعلى خصوبة في الضفة الغربية، األراضيمن 

  .الموارد المائية

  

والتي بلغت  عليه، األخير اإلسرائيلي نتيجة للعدوان تنوعت األضرار التي مني بها القطاع الزراعي في قطاع غزةوقد 

  نتيجة اقتالع( مليون دوالر 429، نحو 2009 فبراير –عمار غزة  لتقديرات وفد الجامعة العربية إلطبقًاقيمتها 

 أنواع دونم مزروعة بمختلف ألف 19.1 شجرة زيتون، وتجريف نحو ألف 155 شجرة مثمرة منها ألف 411

سنوات ثالث إلى خمس  لمدد تتراوح ما بين اإلنتاجفقدان للخسائر المرتبطة ب إضافة المثمرة، ارواألشجالمحاصيل 

وآذلك خسائر نفوق .  من جديداإلنتاج زراعة تلك االشجار وبدء عادةتشكل الفترة الالزمة إلوهي  المثمرة لالشجار

على خدمة مزارعهم طيلة فترة العدوان من الحيوانات التي لم تتعرض للقصف، ولكنها نفقت لعدم مقدرة المزارعين 

ة على القطاع األخير عبر حملتها العسكرية إسرائيل، آما تسببت ) توفر المياه واالعالف من جهة أخرىوعدم ،جهة

  . الصالحة للزراعة في القطاعاألراضيبالحاق اضرار بالغة بنوعية ما تبقى من 

  

 لقيام إضافة، هذا اإلسرائيلييد بفعل مياه الصرف ومخلفات القصف آما تعرضت البيئة البحرية للقطاع للتلوث الشد

 صياد يعملون بشكل 3000 الصيادين وقصف معدات الصيد ما أدى النقطاع نحو مراسيبتدمير  اإلسرائيليالعدوان 

حجم اجع  لما أدى ذلك من ترإضافةهذه الفئة ومن يعيلون في دائرة الفقر، ودخول  ،أساسي في مهنة الصيد عن عملهم

  ، مليون فلسطيني1.5من الغذائي لنحو زمة األأومن ثم اشتداد حدة  ألهالي القطاع،المتاح البروتين الحيواني 

  . )2(الشكل 
  
  

  

قطاع البناء والتشييد    
7.4%

 قطاع الصناعة  
13.8%

قطاع الزراعة  %5.8 

قطاع الخدمات والفروع 
االخرى %72.9 

  
  .2010 أبريل – رام اهللا – فلسطين –سلطة النقد الفلسطينية : المصدر

طيني   الي الفلس الشكل (2) : مساهمة القطاعات االقتصادية في الناتج المحلي االجم
عام 2009
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  قطاع الصناعة
  

عام في  مليون دوالر 883.4 إلى نحو 2008عام في  مليون دوالر 843.1 قيمة الناتج الصناعي من نحو تحسنت

 في 13.8  إلى نحوالمائة في 13.9من نحو تراجعت بشكل طفيف  اإلجماليفي الناتج المحلي ته  مساهمولكن، 2009

في  المائة في 20.8 من نحو اإلجمالي في الناتج المحلي يةاإلنتاجمساهمة القطاعات  وتراجعت . خالل الفترة نفسهاالمائة

 في 14.8  نحو1999عام الفي  هذه النسبة وبالمقارنة فقد بلغت، 2009عام في  المائة في 19.6 إلى نحو 2008عام 

المنتجات المطاطية والبالستيكية ودبغ ت انشطة وصناعات فقد شهد الفلسطينية، اإلحصائيةللمصادر  وطبقًا. المائة

 النفايات والخردة المعدنية وصناعة منتجات التبغ ونشاط  تصنيعإعادةوتهيئة الجلود وصناعة األحذية والمالبس و

المنتجات المعدنية جوهري في انشطة وصناعات وذلك مقابل تراجع ، 2009 خالل عام جيدًا نموًاالتعدين والمحاجر، 

 اإلنشائية، وصناعة األخشاب والمنتجات الخشبية، وصناعة اللدائن والورق المقوي، وصناعة األسمدة والمرآباتو

  .األزوتية

  

ه ئتهدد استمرار بقا ومخاطرمن صعوبات الفلسطيني ما واجهه القطاع الصناعي شار العديد من التقارير الدولية لأوقد 

 الفلسطيني، لمحاولة الرضوخ لمتطلباتها اإلنتاجة في دفع هيكل اإلسرائيليلسياسات والقيود  وذلك نتيجة ل،في المستقبل

  بمسار محدد ضيق االفق، سيلحق به اضرارًا ومقيدًا ومن ثم االقتصاد الفلسطيني حبيسًا،وشروطها، ما جعل هذا القطاع

 هو اختيار ال تمليه قواعد نتاجهاإفلسطينية للسلع التي يتم خطيرة على المدى الطويل، حيث اصبح اختيار الشرآات ال

  .  ةاإلسرائيلي األمنيةحدد بموجب آلفة التدابير  يتأصبح، بل األخرىومتطلبات الميزات النسبية أو االعتبارات االقتصادية 

  

تدمير وتخريب تم حيث ،  خالل هذا العام المباشراإلسرائيلياالستهداف  تعرض القطاع الصناعي في قطاع غزة الى قدو

ع المنتجة للسل الستهداف المصانع إضافة قطاع غزة، معللشريط الحدودي محاذية والورش الفلسطينية الالمصانع آافة 

 البعيدة عن ،األخرىوالمناطق في المحافظات  الموجودة الصناعات االنشائية والمعدنيةوالمواد االستراتيجية مثل 

  . تدمير القدرات التصنيعية الفلسطينيةإسرائيلاستهداف بشكل جلي وهو ما يظهر المناطق الحدودية، 

  

 القطاع الصناعي التنوع في إنتاج وتسويق منتجاتر في تدمي اإلسرائيلياالحتالل سياسات وممارسات تسببت قد آذلك ف

، وبخاصة اإلسرائيليبالطلب في السوق الصناعة الفلسطينية تمكنت هذه السياسات من ربط مخرجات حيث ، الفلسطيني

على المنتجات الفلسطينية منخفضة التكاليف آثيفة العمالة مثل الجرانيت والمنسوجات واألحذية واألثاث، وذلك الطلب 

 خالل تلك آسيا خاصة في األخرىية تجاه الواردات المثيلة من الدول إسرائيل من سياسات حمائية ما آان سائدًاظل في 

 اإلسرائيلي السوق إلىسهمت هذه السياسات في خلق مناخ مناسب ومواتي الستمرار تدفق السلع الفلسطينية أ وقد .الفترة

لسوق اانفتاح رافقها  في العقدين السابقين، والتي اإلسرائيليسات االقتصاد منذ تغير هيكل وسياه و، إال أن)دون منافسة(

مؤسسات الفلسطينية ضغوًطا  مواجهة الإلى ذلك أدىقد و .اآلسيوية األسواق العالمية السيما األسواق على اإلسرائيلي

 إضافة، اإلسرائيلية في االقتصاد  السائدسعار، نتيجة لالرتباط بالسوق وباألاإلنتاجارتفاع تكاليف مزدوجة، تمثلت في 
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، وآذلك للسوق اإلسرائيلي جودة المتدفقة للسوق واألعلىلمنافسة غير متكافئة مع المنتجات األقل تكلفة  تعرضها إلى

المعطيات التجاه القطاع الصناعي الفلسطيني نحو ؤشر هذه تو.  آالصين والهند وغيرهااألخرىالفلسطيني، من الدول 

 وخفض التكلفة وزيادة يةاإلنتاجمضاعفة الجهود لزيادة وتح أسواق جديدة للمنتجات الفلسطينية،  ما لم يتم ف،ماالنهيار التا

 اإلسرائيليسلطات االحتالل بسياسات  المرتبط بدوره األمرجودة للسلع والمنتجات الفلسطينية، وهو النوعية وال

  .وممارساتها

  

  البناء والتشييدقطاع 
  

عام في  مليون دوالر 476 إلى 2008عام في  مليون دوالر 240.8قطاع البناء والتشييد من نحو ناتج ارتفعت قيمة 

 المائة في 7.4 إلى نحو المائة في 3.9 من نحو اإلجماليلهذا القطاع في الناتج المحلي  النسبية ، لترتفع األهمية2009

عام ال مقارنة ب تراجعتاإلجماليفي الناتج المحلي لهذا القطاع الحيوي النسبية األهمية خالل الفترة نفسها، غير أن 

الرآود غير المسبوق لهذا القطاع في قطاع غزة، معطيات هذا العام  أظهرتوقد  .المائة في 11.2 حين بلغت 1999

، آما تسبب اإلنشائية مؤسسة صناعية تعمل في مجال الصناعات 100قصف وتدمير  باإلسرائيليقيام االحتالل لنتيجة 

 أآثرلعاملين في هذا القطاع بين االبطالة نسبة  بلغت حيثتوقف أعمال البناء  في  للقطاعاإلسرائيليار الحصار استمر

  .عامنهاية هذا الفي  المائة في 95من 

  

منع التواصل السكاني ، بهدف إسرائيل فقد تعرض هذا القطاع الى االستهداف المباشر من قبل ، نفسهطاروفي اإل

 طبقًاو . الفلسطينية المحتلةاألراضيفي  حاللي االستيطاني اإلاإلسرائيليالمشروع توسع لحساب  يني الفلسطوالجغرافي

 1967عام الفي  وحدة سكنية منذ احتاللها لألراضي الفلسطينية 23,100بهدم  إسرائيلقامت ، الفلسطينيةحصاءات لإل

 ألف منزل منذ 90ما تم إلحاق األضرار بنحو آ، 2000عام ال منزل دمروا بعد 13,400منهم ، 2009حتى منتصف عام 

تلك خالل  ألف مواطن 170 من أآثرإلى تشريد الممارسات  أدت هذه حيث، 2009حتى منتصف عام  1967عام ال

 مبنى بشكل جزئي في قطاع 17,000 وحدة بشكل آامل، وتدمير 4,100مير  بتدإسرائيلاالضافة لقيام بذلك و. الفترة

  .  على القطاعخيراألها غزة خالل عدوان

  

  الخدماتقطاع 
  

 72.9إلى نحو  2008 في المائة في عام 76.4من  اإلجماليفي الناتج المحلي لقطاع الخدمات النسبية األهمية  تراجعت

  .ة والمصارفأنشطة قطاعات التجارة والحكومنمو  وهو األمر الذي ارتبط ب،2009عام في  المائةفي 
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نتائج المسح الشامل الذي أجراه جهاز االحصاء الفلسطيني تشير طاع السياحة والفنادق،  قوبالنسبة للتطورات في نشاط

تتكون من (، فندق 100  بلغ الفلسطينية المحتلةاألراضيفي  العاملة عدد الفنادق أن، 2009في نهاية الربع الرابع لعام 

ريحا أ في وسط الضفة الغربية في ًا فندق26 ، في منطقة القدسًا فندق34بواقع )  سرير9,815 غرفة تضم 4,552

في محافظات شمال  فنادق 7محافظتي الخليل وبيت لحم، جنوب الضفة في  في ًا فندق25واالغوار ورام اهللا والبيرة، 

 ألف 453 نحو إلى 2008عام في  نزيل ألف 446ارتفع عدد النزالء من نحو  و. فنادق في قطاع غزة8، الضفة الغربية

  فيعددها مقارنة بالمائة في 7.5 مليون ليلة، متراجعة بنسبة 1لنحو ليالي المبيت مع تراجع عدد ، 2009عام في نزيل 

 عام المائة في 32.5 إلى، 2008 عام المائة في 36 من  الغرفأشغالنسبة وهو ما ادى للتراجع النسبي في ، 2008عام 

قد استأثرت ل و.2009 عام المائة في 29.1 الى 2008 عام المائة في 32.6 من األسرة أشغالنسبة ، مع تراجع 2009

  الضفة الغربية السيما القدس بهذا النشاط السياحي، حيث جاء التوزيع النسبي للنزالء على الفنادق الفلسطينية بواقع

 في منطقة وسط الضفة المائة في 20 و في منطقة جنوب الضفة الغربيةالمائة في 29 و في منطقة القدسالمائة في 48

  .  في قطاع غزةالمائة في 1 و في شمال الضفة الغربيةالمائة في 2 وغربيةال

  

  لتجارة الخارجيةا
  

لسياسات ، المحصلة الحقيقية النعكاسات ا2009عام ع التجارة الخارجية الفلسطينية ل قطاأداء مؤشرات أظهرت

 مليون 880 الفلسطينية من نحو تراجعت قيمة الصادراتة على االقتصاد الفلسطيني، حيث اإلسرائيليوالممارسات 

أدى لتراجع نسبة الصادرات للناتج من نحو ما  ،2009عام في  مليون دوالر 812.8 إلى نحو 2008عام في دوالر 

 عداد العاملينويمكن إيعاز هذا التراجع لتقلص أ .2009في عام  المائة في 12.7 إلى 2008 في عام المائة في 14.4

 الستمرار القيود المفروضة على الحرآة والتنقل في الضفة الغربية، مع استمرار إضافة، إسرائيلالفلسطينيين في 

    . وقدراته التصديريةيةاإلنتاج لقطاع غزة، وتدمير قطاعاته اإلسرائيليوالخنق الحصار 

  

ام في عيار دوالر  مل4.2ارتفعت قيمة الواردات الفلسطينية من نحو فقد واستمرارًا لتعميق اختالل االقتصاد الفلسطيني، 

 إلى المائة في 69 من نحو اإلجمالي، مع ارتفاع نسبتها للناتج المحلي 2009عام في  مليار دوالر 4.4 إلى نحو 2008

  . على التوالي2009 و2008 للعامين المائة في 68.6نحو 

  

 أسعارة بدورها بارتفاع  المرتبط الواردات الفلسطينية،تكاليفبارتفاع  أساسيةبصفة  وقد جاء هذا النمو مدفوعًا

 المالية العالمية بحزمة من االجراءات االقتصادية منها تخفيض قيمة األزمة إسرائيلواجهت حيث ة، اإلسرائيليالواردات 

عام في  في المائة 5.6 سعر صرفها مقابل الدوالر بنسبة وتراجع بذلك ،األخرىعملتها في مواجهة العمالت العالمية 

  . اإلسرائيلية الصادرات أسعارة وانخفاض اإلسرائيلي الواردات أسعارارتفاع لى أدى إوهو ما . 2009

  

 54.6 وبما يمثل نحو ، مليار دوالر3.3ارتفاع قيمة العجز التجاري من نحو  إلى الفلسطيني التجاري األداءوقد أدى هذا 

 من الناتج المائة في 55.9بما يمثل نحو  مليار دوالر و3.6، إلى نحو 2008 عام اإلجمالي من الناتج المحلي المائةفي 
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 في 20.9الكلية للواردات الكلية من نحو ات آما أدى آذلك إلى تراجع نسبة تغطية الصادر. 2009 عام اإلجماليالمحلي 

  .)13/1 (الملحق، 2009عام في  المائة في 18.5 إلى نحو 2008 عام المائة

  

 للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية، بما في ذلك عزلها القدس  في عزلهاإسرائيلاستمرار  فإن أخرى،من ناحية 

ا قلب اقتصاد  مثلت القدس الشرقية تاريخيولقد .شكال تقييد التجارة الفلسطينيةأهم أحد أالشرقية عن الضفة الغربية، يمثل 

بينها وبين أنحاء الضفة الغربية، ة باتخاذ العديد من الخطوات لتقييد التجارة اإلسرائيليقامت الحكومة الضفة الغربية، و

 بعد أن آانت السلطات 1/4/2009 الشرقية بشكل آامل، بدءًا من القدسوتم منع تدفق منتجات الضفة الغربية إلى 

 الفلسطينية األراضي المؤسسات الدولية العاملة في أآدتفقد ذاته،  طاراإلوفي  .2000عام الة تسمح بذلك منذ اإلسرائيلي

 الفلسطينية المحتلة في حال استمرار صعوبة األراضي عدم إمكانية توقع نمو اقتصادي مستدام في علىالمحتلة، 

  .  الداخلية والخارجيةلألسواقالفلسطيني الوصول 

  

ة باالنسياب لالسواق الفلسطينية، اإلسرائيلي لمنتجات المستوطنات إسرائيل هذه القيود في الوقت الذي تسمح فيه وتأتي

، وهي  مليون دوالر سنويًا500قيمة هذه المنتجات بنحو المصادر الرسمية الفلسطينية ، حيث قدرت  رقابةأيدون 

 والخسائر باالقتصاد األضرارمزيد من الما يعني الحاق  لمنتج محلي، بديًال األحيانر من يفي آثتمثل المنتجات التي 

  .يةاإلنتاجالفلسطيني وقطاعاته 

 

  التطورات المالية
  

  إلى نحو وصافي االقراض  اإلنفاق العام ت قيمة حيث ارتفع2009عام خالل شهدت الموازنة العامة نموًا واضحًا 

 47.2 من اإلجماليفاق للناتج المحلي نآما ارتفعت نسبة هذا اال. المائة في 18 محققًا نموًا قدره نحو ، مليار دوالر3.4

 في 28.6، في الوقت الذي بلغت فيه هذه النسبة نحو 2009عام في  ةالمائ في 53.2 إلى نحو 2008عام في  المائةفي 

دوره  النسبية للقطاع الخاص الفلسطيني وتراجع ، وهو األمر الذي يدل على تراجع األهمية1999 في العام فقط المائة

ة على االقتصاد اإلسرائيليفي قيادة النشاط االقتصادي الفلسطيني، آما يظهر األثر السلبي للسياسات والممارسات 

  .الفلسطيني ونشاط قطاعه الخاص

  

 في 81.1 إلى نحو 2008عام في  المائة في 82.5 اإلنفاق العام من جماليتراجع نسبة اإلنفاق الجاري إلمن رغم بالو

 إلى 2008 في عام  مليار دوالر2.38، إال أن المعطيات تظهر ارتفاع قيمة هذا اإلنفاق من نحو 2009عام في  المائة

  .المائة في 16، وبما يمثل معدل نمو قدره 2009في عام  مليار دوالر 2.76حو ن

  

ة مقارنة بباقي يالنسبته يظهر تحليل هيكل اإلنفاق الجاري تراجع الوزن النسبي لبند الرواتب رغم استمرار ارتفاع أهميو

   إلى نحو2008عام في  المائة في 61.1بنود اإلنفاق الجاري، حيث تراجعت نسبة هذا البند لإلنفاق الجاري من 

وقد جاء ذلك التراجع لحساب تزايد األهمية النسبية لبند اإلنفاق التحويلي الذي ارتفعت . 2009عام في  المائة في 53.1
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 نتيجة الستمرار تزايد حالة 2009عام في  المائة في 30 إلى 2008عام في  المائة في 26.6نسبته لإلنفاق الجاري من 

 االقتصادية لقطاعات عديدة من المجتمع الفلسطيني ال سيما في قطاع غزة، األوضاعالناجمين عن تردي الفقر والعوز 

  . للقطاع خالل هذا العاماإلسرائيلي المرتبطة بتصعيد وتيرة العدوان والحصار األوضاعوهي 
  

   إلى2008عام في  المائة في 12.3إلنفاق الجاري من في اارتفعت األهمية النسبية لبند اإلنفاق التشغيلي آذلك 

ستمرار التوجه الإلنفاق الجاري نتيجة في اوقد جاء تراجع األهمية النسبية لبند الرواتب  .2009عام في  المائة في 16.9

التوظيف العام إال في قطاعات الخدمات االجتماعية ال  لتقييد إضافةالزيادات في الرواتب، الحكومي الفلسطيني لتقييد 

 ومن ثم تزايد ،ةاإلسرائيلينتيجة الممارسات طلب عليها بفعل النمو السكاني ووالصحة، والتي يتزايد السيما التعليم 

 ًا معلم3,830 بواقع 2009عام في  موظف على جداول الرواتب 4,789حيث تم ادراج ، العبء على هذين القطاعين

  .2009قطاع الصحة خالل عام في  ًا موظف567و

  

في  مليون دوالر 58.7 ارتفاعًا في قيمة اإلنفاق االستثماري التطويري من 2009زنة عام ومن جانب آخر شهدت موا

 اإلنفاق العام جمالي، األمر الذي أدى الرتفاع نسبة هذا اإلنفاق إل2009عام في  مليون دوالر 269.5 إلى 2008عام 

في جميع األحوال تبقى هذه المساهمة  و.2009عام في  المائة في 7.9 إلى نحو 2008عام في  فقط المائة في 2 من نحو

االستثمار الخاص في دور وحجم ة التي أدت لتقييد اإلسرائيليسيما في ظل الظروف التي سببتها الممارسات  متدنية ال

  .الحياة االقتصادية الفلسطينية

  

في  مليار دوالر 3.46نحو  قيمتها من فقد تراجعت )بما فيها المنح والمساعدات(انب اإليرادات العامة يتعلق بجوفيما 

تراجع اإليرادات الجارية من  عن ،أساسيةبصفة ذلك،  نجم قدو .2009عام في  مليار دوالر 3.17 إلى نحو 2008عام 

بدوره بتراجع آما يرتبط هذا األمر  .2009في عام  مليار دوالر 1.60إلى نحو  2008في عام  مليار دوالر 1.76نحو 

، لتتراجع نسبتها 2009عام في  مليار دوالر 1.103 إلى 2008عام في  مليار دوالر 1.122قيمة إيرادات المقاصة من 

، وذلك نتيجة لتراجع إيرادات 2009عام في  المائة في 18 إلى 2008عام في  المائة في 18.4للناتج المحلي من 

  . المقاصة عن قطاع غزة

  

   إلى نحو2008 مليون دوالر عام 273المحلي من فقد ارتفعت إيرادات الضرائب على النشاط  آخر،على صعيد و

، وهو 2009 عام المائة في 4.9 إلى 2008 عام المائة في 4.5، لترتفع نسبتها للناتج من 2009 مليون دوالر عام 301

  .نه م مقارنة بالنصف األولالمائة في 37 بمعدل 2009ما جاء إثر زيادة اإليرادات الضريبية في النصف الثاني من عام 

  

   للموازنة الفلسطينية  اإليرادات الجارية على تغطية النفقات الجاريةةلى تراجع قدرإ هذه المعطيات أدتوقد 

قبل المنح (تزايد العجز لى إدت أآما . 2009عام في  المائة في 57.8 إلى نحو 2008عام في  المائة في 74.2 من

، وهو العجز الذي 2009عام في  مليار دوالر 1.81و  إلى نح2008عام في  مليار دوالر 1.1من نحو ) والمساعدات
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 مليار 1.57المساعدات والمنح الدولية المقدمة لدعم الموازنة الفلسطينية، والتي بلغت قيمتها نحو عبر تمت مواجهته 

  و من نحاإلجمالياألهمية النسبية للمساعدات الخارجية بالنسبة للناتج المحلي وقد تراجعت  .2009عام في دوالر 

، وهو اتجاه إيجابي يتطابق مع التوجهات  خالل الفترة نفسهاالمائة في 24.5 إلى نحو 2008عام في  المائة في 27.8

 خفض 2010ف الموازنة الفلسطينية لعام تستهد، آما بناء موازنة أقل اعتمادًا على المساعدات الخارجيةلالفلسطينية 

  .لمائةا في 17.3لى إبة المساعدات الدولية للناتج نس

  

اإلنفاق الجاري للموازنة وإن ستمرار توجيه الجزء األآبر من هذه المساعدات لتمويل إ تظهر المؤشرات ،من جانب آخر

عام في  المائة في 100به المساعدات الدولية الموجهة لتمويل اإلنفاق الجاري للموازنة من نسبوتيرة أقل، حيث تراجعت 

وهو ما يشير تلقائيًا لتزايد المساعدات الدولية الموجهة لدعم اإلنفاق ، 2009م عافي  المائة في 86.3 إلى نحو 2008

  ). ريثمااالست(التطويري 

  

 وتحسين تحصيل فواتير الخدمات، رتجميد الزيادات في األجو نحو لموازنة الفلسطينية اتجاهها الخاصولقد واصلت ا

فلسطينية في سداد آافة المتأخرات المستحقة لموظفيها من  نجحت السلطة الولقد .وتعزيز نظام إدارة المالية العامة

  . ومتاخرات القطاع الخاصحقات مستجزء آبير من  لسدادها إضافةسنوات وشهور سابقة، 

  

 من المائة في 16.2  نحويشكل ما أي مليون دوالر، 1.034 نحو 2009 وقد بلغت قيمة الدين العام الفلسطيني للعام ،هذا

 العام للموازنة الفلسطينية حيث بلغت قيمة هذا األداءيؤشر هذا األمر إلى تحسن و . الفلسطينيجمالياإلالناتج المحلي 

للعام نفسه،  اإلجمالي من الناتج المحلي المائة في 17.8 مع بلوغ نسبته 2008عام في  مليون دوالر 1.085الدين 

  .)13/1(الملحق 

  

  المصرفيالنشاط 
  

 رسمي بعد بدء مرحلة الحكم  ومصرفيمساعدة المجتمع الدولي من تأسيس قطاع ماليرغم تمكن السلطة الفلسطينية ب

مصارف، ومؤسسات تمويل القروض من  معظم القطاعات الفرعية بحيث أصبح يضم، 1994عام الفي الذاتي المحدود 

سات التمويل ومؤسسات التأجير التمويلي ومؤس) تحت إشراف سلطة النقد الفلسطينية(صرافة مكاتب الوالصغيرة 

، إال أنه وآما هو الحال في معظم )تحت إشراف هيئة سوق رأس المال(العقاري وصناديق التقاعد وشرآات التأمين 

  . الفلسطينيالدول النامية، فقد هيمن القطاع المصرفي ونشاطه على القطاع المالي

  

مصارف  10(، مصرفًان ي عشر2009 طينية المحتلة في نهاية عام الفلساألراضي العاملة في المصارفبلغ عدد و

 التابعة لتلك  والمكاتب، آما بلغ عدد الفروع)جنبي ومصرف واحد أمصري ومصرف واحد أردنية مصارف 8 ومحلية

  . موافقة مبدئية لفروع ومكاتب جديدة20 علمًا بأنه تم منح ، ومكتبًاًا فرع209 المصارف



  
االقتصاد الفلسطيني:  عشر الثالثالفصل   

 

 

271

 مليار دوالر 7.64موجودات من نحو  الإجماليع قيمة اارتف 2009للعام وتظهر مؤشرات القطاع المصرفي الفلسطيني 

ارتفعت قيمة آما  .المائة في 5.9نمو قدره معدل ، وهو ما يمثل 2009 مليار دوالر عام 8.10 إلى نحو 2008عام في 

يمثل معدل ما خالل الفترة نفسها، أي  مليار دوالر 5.98 مليار دوالر إلى نحو 5.72الودائع للعمالء المقيمين من نحو 

وقد أدى هذا النمو المتواضع في ودائع العمالء المقيمين إلى انخفاض نسبتها إلى الناتج المحلي  .المائة في 4.6مو قدره ن

   .2009 في عام المائة في 93.4 إلى 2008 في عام المائة في 93.6 من اإلجمالي

  

عام في  مليار دوالر 2.23 إلى نحو 2008عام في الر  مليار دو1.83ارتفعت قيمة التسهيالت االئتمانية من نحو آما 

 من  العمالء ودائعإلى إجماليارتفاع نسبتها إلى دى أ، ما المائة في 22.1نمو قدره نحو معدل ، وهو ما يمثل 2009

لي المح، وهو مؤشر إيجابي يعكس ارتفاع مستوى التوظيف خالل الفترة نفسها المائة في 35.5 إلى نحو المائة في 31.3

 من  إلى إجمالي التسهيالت االئتمانية للقطاع الخاصالممنوحة نسبة التسهيالت  أيضًاارتفعتو .للمدخرات الفلسطينية

 ال تزال وإن آانت ،، وهي مؤشرات إيجابية2009عام في  المائة في 71.5 إلى نحو 2008عام في  المائة في 70.8

 مواتي لالستثمار المحلي لتوظيف المدخرات الوطنية لخدمة تعكس استمرار حاجة االقتصاد الفلسطيني لخلق مناخ

  .تأسيس اقتصاد فلسطيني مستقل قادر على تدعيم رآائز الدولة الفلسطينية المرجوة

  

 انتظام تدفق المساعدات ،همهااألسباب ألى عدد من إ، 2009عام ال المصرفي الفلسطيني خالل األداءيعاز تطور إويمكن 

االستحقاقات المالية للقطاع الخاص الفلسطيني السيما في الضفة الغربية، وآذلك سداد الرواتب ومن ثم انتظام سداد 

 65من  نسبة التوظيفات الخارجية القاضية بخفض سلطة النقد الفلسطينية بتعليماتتحسن النوعي المرتبط إلى ال إضافة

وقد نتج عن هذه  .2009 عام أغسطس من/ ب  شهر آنهايةب المائة في 55 إلى من إجمالي ودائع المصارف المائةفي 

  .ليتم توظفيها داخل فلسطينالخارج  من دوالر مليون 700 التعليمات إعادة حوالي

  

زيادة نسبة االئتمان لوليها، إالمقدمة  لطلبات االئتمان المصارفإلى زيادة قبول تلقائيا  في السيولة االرتفاعقد أدى هذا و

تم طرح آما  . وبطاقات االئتمان برامج األقراض الشخصية والسكنية في إصدارارفالمصتوسع لى وإإلى الودائع، 

نشاء قواعد البيانات للمقترضين من خالل مكتب االئتمان التابع لسلطة إتمام وإ، )ألول مرة(بطاقات االئتمان المحلية 

 ألف معلومة عن 300 من أآثرات الحالية إلى زيادة حجم التسهيالت االئتمانية، حيث تضم قاعدة البيان والنقد الفلسطينية

 آما قامت سلطة .نظام التسهيالتز يعزمما أدى إلى دعم وت ألف معلومة عن الكفالء، 80 من آثر ألإضافةالمقترضين 

لتبادلية تم الشروع في وضع نموذج لضبط العمليات المالية اونشاء نظام المدفوعات الوطني، النقد بطرح عطاء دولي إل

الذي سيؤدي اآتماله لضبط السيولة في الجهاز المصرفي وتقصير الدورة النقدية بما يسرع األمر ة الحاسوب، عبر أجهز

  .2010 عام نهايةفي  إستكماله المتوقع حيث من، من النمو االقتصادي الكلي

  

ية، دون قطاع  على الضفة الغرب الفلسطيني اقتصر المصرفياألداء وضمن هذا السياق، تجدر اإلشارة إلى أن تطور

 اإلسرائيلية المفروضة على عملية إدخال العملة اإلسرائيلية إلى القطاع والتي غزة الذي ظل تحت وطأة الحصار والقيود

غير أن جهود .  بشكل عام، الفلسطينيأدت إلى حدوث اضطراب شديد في اقتصاد القطاع وسالمة الجهاز المصرفي
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 السبل والقنوات حالت دون تفاقم األزمة وحافظت على استقرار الجهاز  المستمرة عبر آل الفلسطينيةسلطة النقد

 مليون شيكل 375المصرفي، حيث أثمرت هذه الجهود وبالتعاون مع الجهات الدولية واألطراف ذات العالقة عن شحن 

الل نفس  مليون شيكل نقد تالف خ40، واستبدال حوالي 2009إلى فروع المصارف العاملة في قطاع غزة خالل عام 

  .الفترة، وذلك لضمان دفع رواتب موظفي القطاع العام وتغطية التزامات المصارف واالحتياجات األخرى بهذه العملة

  

يحسب للنظام المصرفي الفلسطيني ولسلطة النقد الفلسطينية النجاح في الحفاظ على وحدة الجهاز وبناءًا على ذلك، فإنه 

 النقد إلى القطاع، إدخال وتقييد اإلسرائيليقطاع غزة، رغم الحصار لغربية والمصرفي واستمرارية عمله في الضفة ا

تحويل مبلغ  2009إلى نهاية عام  2007عام منذ منتصف تم ولقد  . الدولية المراسلةالمصارف لعدم االنقطاع عن إضافة

حويالت الجهات المانحة الرواتب أو تحويالت القطاع الخاص، أو ت مليار دوالر إلى قطاع غزة، من خالل تحويل 5

  .العاملة في مجال تقديم المساعدات اإلنسانيةالدولية للمؤسسات األهلية و

  

  المساعدات الدولية
  

 في تدفق المساعدات الخارجية المادية والعينية للشعب الفلسطيني وسلطته ومؤسساته  استمرارًا2009شهد عام 

 واالجتماعية االقتصادية األوضاع يوللحد من ترد، ة الفلسطينيةالمختلفة، لتمويل العجز في موازنة السلطة الوطني

ة للمساعدات الخارجية المقدمة لدعم اإلجماليبلغت القيمة ولقد  . االنسانية المتفاقمة السيما في قطاع غزةاألزمةو

 إجمالي من المائة في 14.1 نحومنها مثل الدعم العربي  مليار دوالر، 1.57نحو  2009خالل عام الموازنة الفلسطينية 

  . قيمة الدعم الخارجي المقدم لتمويل عجز الموازنة الفلسطينية

  

ساعدات الرسمية الدولية المتدفقة لالقتصاد والشعب م للتقارير الرسمية الدولية والعربية الخاصة برصد قيمة الوطبقًا

 مليار يورو خالل 3.4االوروبية نحو ساعدات المقدمة من المفوضية مفقد بلغت قيمة ال، الفلسطيني وسلطته الوطنية

ساعدات المقدمة من الواليات مبلغت قيمة الآما  .2009 مليون يورو خالل عام 440، منها نحو 2009-2000الفترة 

، 2009 مليون دوالر خالل عام 275، منها نحو 2009-1994 مليار دوالر خالل الفترة 3.5المتحدة االمريكية نحو 

 وبلغت قيمة المساعدات . مليون دوالر في ذلك العام900ومة األمريكية آانت قد وعدت بتقديم على الرغم من أن الحك

قيمة المساعدات العربية  آما بلغت .2009 حتى نهاية عام 1994 منذ عام دوالر مليار 1.1المقدمة من اليابان نحو 

، هذا 2009ليون دوالر خالل عام  م461.6، منها نحو 2009-2000 مليار دوالر خالل الفترة 3.1نحو  الرسمية

 العربية، التي يتعذر واألهلية الشعبية األطر المقدمة من األخرى الدعم المادي والعيني أشكالباإلضافة إلى آافة 

  . تقدير قيمتها، والتي تتجاوز في مجموعها قيمة هذا الدعم الرسميأوحصرها 
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تفريغ استمرار  إلىخالل هذا العام تجاه االقتصاد الفلسطيني لتقييدية التدميرية واة اإلسرائيلي استمرار السياسات أدىوقد 

 الجارية وتلبية االحتياجات الحياتية ذات الطابع األنشطةآافة هذه المساعدات من مردودها التنموي، ليقتصر دورها على 

  . الفلسطينية المحتلةاألراضي في اإلنساني

  

   الفلسطينيةيةوالتنموالبرامج خطط ال
 

  2010-2008طة الفلسطينية لالصالح والتنمية الخ

 

مؤتمر  إلى، قدمتها 2010-2008 للفترة األجل خطة تنموية متوسطة إعدادآانت السلطة الوطنية الفلسطينة قد سبق لها 

 عمل أساسمثلت هذه الخطة لقد و .، وتم اعتمادها في ذلك الحين2007 ديسمبر 17المانحين الدوليين في باريس في 

قامت هذه الخطة على المحاور  وقد . تعاونها مع المانحين الدوليين منذ ذلك الحينإطار الوطنية الفلسطينية والسلطة

  .)ساسيةاألالبنية  - يةتنمية االقتصادال -التنمية االجتماعية  -الحكم (:  التاليةاألربعة

  

وقد تعهد المجتمع الدولي ،  مليار دوالر5.583لدعم هذه الخطة  التمويل المطلوب من المجتمع الدولي  إجماليقد بلغ و

 خالل عام  النسبي الجيد لتطبيق هذه الخطةاألداءمن رغم بالو . مليار دوالر لدعم هذه الخطة الفلسطينية7.5تقديم بحينها 

 على  سلبًاأثرا م التنموية الفلسطينية السيما في قطاع غزة، ماألوضاع في  مؤسفًاًاشهد تطور 2009ن عام أال إ ،2008

 .داء الموازنة العامةأ االقتصادي العام واألداءآافة توقعات هذه الخطة بما في ذلك 

  

  2010-2009خطة االنعاش المبكر 

 

قامت السلطة ، قطاعالعلى  األخير اإلسرائيليوالتصدي لتداعيات العدوان   اعمار قطاع غزة،إعادة جهود إطارفي 

الخطة بنحو ، وقدرت تكاليف 2010-2009 االعمار للفترة إعادة ولإلغاثةينية عداد الخطة الوطنية الفلسطإالفلسطينية ب

قد استجاب المجتمع الدولي في ل و. مليار دوالر لدعم الموازنة1.5، ولإلغاثة مليار دوالر 1.3 مليار دوالر، منها 2.8

 ار دوالر ملي4.5 التعهد بتقديم  وتم2/3/2009المؤتمر الدولي للجهات المانحة الذي عقد في مدينة شرم الشيخ بتاريخ 

مع استهداف الخطة الفلسطينية لإلصالح والتنمية، عمل ولويات أالعمل وفق  على تعتمد هذه الخطةو. لدعم هذه الخطة

   . لعدوانلذلك اإلى حالته السابقة عادته فقط إين جميع مناحي الحياة فيه، وليس  بناء القطاع وفق أسس تضمن تحسإعادة

  

  2011-2010  الثالثة عشرحكومةبرنامج ال

  

إنهاء االحتالل وإقامة الدولة : فلسطين( لمدة عامين ابرنامج 2009غسطس أفي الثالثة عشر أعدت الحكومة الفلسطينية 

دولة  لقيام  من المشاريع الضخمة خالل عامين، بما يمهد عمليًابرنامج إقامة العديدهذا الضمن يتو .)2010-2011
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واسعًا من الدول والمؤسسات المانحة، التي تعهدت بأنها  ييدًاأوتدعمًا ى هذا البرنامج الحكومي وقد الق .المؤسسات

الداخلية والخارجية التي المحددات بالعديد من  مشروطًانجاح هذا البرنامج ومع ذلك يبقى  .ستدعم هذا التوجه الفلسطيني

احتمال تغير الحكومة  وقصر الفترة المتاحة وةاإلسرائيليلقيود واالعراقيل مستوى (همها أه، وأهداف إنجازنه من قد ال تمّك

   . )1(، اإلطار ) حقيقيًا دعمًاا البرنامج بدعم هذيالتزام المجتمع الدولجدية ومدى  والفلسطينية

  

  )1(اإلطار 
  جهود وخطوات نحو التنمية االقتصادية الفلسطينية

    
ل  وحدة سكنية خالألف 30إنشاء لخاصة بانشاء مشروع اسكاني يقوم على  صندوق االستثمار الفلسطيني التحضيرات ااستكمل •

 الف 45 جديديتين في رام اهللا وجنيين، ومن المتوقع ان يخلق هذا المشروع يتينضاحسيس أ تًا فعليأالسنوات الخمس المقبلة، حيث بد
 . )1( الف فرصة عمل غير مباشرة20فرصة عمل مباشرة، ونحو 

 
 من رام اهللا بالضفة الغربية، ويهدف المشروع اتمترلسطينية جديدة على بعد عشرة آيلوالعمل لمخطط مدينة ف الصندوق أنهىآما  •

 ويتطلب هذا المشروع الموافقة اإلسرائيلية على شق الطريق الذي . شخص5000لـ  ألف شخص، وخلق فرص عمل 40إلى إسكان 
، مع تجهيز عدد )المنطقة ج( التي ال تزال واقعة تحت السيطرة اإلسرائيلية يمر عبر إحدى المناطق المدينة بمدينة رام اهللا، وسيصل

تقوم المرحلة و .2020-2010 للفترة  مليار دوالر2 تصل من المشروعات التنموية الضخمة في مناطق االغوار والبحر الميت، بقيمة
 مليار 1.3مشروعات سياحية واقتصادية بقيمة قامة  ساحل فلسطين على البحر الميت، إل منات آيلومتر5األولى على استغالل 

 .دوالر
  

شرآة الوطنية لالتصاالت، التي عطلت الحد المشروعات االستثمارية الخدمية الهامة، الممثل في انطالق أنطالق إ 2009شهد عام  •
ت القصيرة المتفق عليها، من خالل تباطؤها في منح الشرآة الترددا( إسرائيل بدء نشاطها ألآثر من مرة خالل العامين الماضيين

كافة مراحل التجهيز، وذلك لمنع منافسة الشرآات ل برج لربط آافة مناطق الضفة الغربية وإتمامها 400رغم إنهاء الشرآة لبناء 
لف مشترك، وهي مؤهلة لخدمة  أ162، وبلغ عدد مشترآيها 2009عام نهاية في  انطلقت بالفعل لقدو .)اإلسرائيلية في هذا المجال

 2006تأسست هذه الشرآة أساسًا في ديسمبر ( مليون دوالر، 270 لف مشترك، علما بان قيمة االستثمار في هذه الشرآة بلغتأ 500
 في المائة 57تعدلت النسبة بعد ذلك بواقع و في المائة لصندوق االستثمار الفلسطيني 49و)  في المائة51(بين شرآة آيوتل القطرية 

 البنك الدولي والواليات المائة لصندوق االستثمار الفلسطيني، آما حصلت الشرآة على مساعدات من في 43للشرآة القطرية، 
 .  إلنشاء شبكتهاالمتحدة

  
 مليون دوالر في قطاعات البنية التحتية  في 100، تنفيذ استثمارات بقيمة )باديكو القابضة(أقرت احدى الشرآات التنموية الفلسطينية و

، عبر تنفيذ عدد من المشروعات الضخمة في مجاالت المياه والمياه العادمة 2012-2010 المحتلة خالل الفترة األراضي الفلسطينية
  .وإعادة تدوير النفايات الصلبة وتوليد الكهرباء

  
  
  

االستثمارية هذه المشروعات والمحاوالت الخطط والبرامج التنموية الفلسطينية وآذلك تلك ومع ذلك تبقى آافة 
 بالحيز  من مجتمع المانحين الدوليين، رهنًاأوالقطاع الخاص الفلسطيني و من أنية المتبناة من السلطة الفلسطينية الفلسطي

إلى التحرك الفصل ة التي استعرضها اإلسرائيليتشير السياسات والتدابير و. اإلسرائيليالمتاح من سلطات االحتالل 

                                                           
 الفلسطيني الشعب أموال إدارة واستثمار لتتولى رئاسي بمرسوم تأسيسها تم وطنية فلسطينية مؤسسةهو : يينصندوق االستثمار الفلسط   )1(

وبما  ومستقل قوي وطني اقتصاد بناء أجل من على توظيفها تعمل بحيث واستراتيجي، وطني يتياطآاح األموال على هذه تحافظ بطريقة
 تسجيله بعد 2003 الفعلية عام أعماله الصندوق باشر وقد .الفلسطيني هو الشعب والذي للمساهم، ومستمر مناسب عائد تحقيق يضمن
 .وإداريًا ماليًا قلةمست آشرآة اليوم الصندوق  ويعمل.محدودة عامة مساهمة آشرآة



  
االقتصاد الفلسطيني:  عشر الثالثالفصل   

 

 

275

لية آبيرة على السلطة ؤومس نحو حل الدولتين، وهو ما يلقي  وترسيخه، وليس، نحو إدامة االحتاللاإلسرائيلي
شروط وجبتها أ بعيدًا عن تلك الديناميات التي حداث تحول في ديناميات السياسة االقتصادية الفلسطينيةإلالفلسطينية، 

ستعادة وحدة  اإطار تموضع االقتصاد الفلسطيني في إعادةلى إ استراتيجيات تنموية تهدف ياالحتالل، مع ضرورة تبن
 لإلقليم الفلسطيني عن  الكاملةستقاللية الجمرآية، واالينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والمؤسسات الفلسطاألراضي
  ).2( اإلطار .لالقتصاد الفلسطينينحو تدعيم القدرات الحقيقية الدولية توجيه المساعدات  إعادة، وإسرائيل

  
  

  )2(اإلطار رقم 
  لى قطاع غزةالعدوان اإلسرائيلي ع

  " وجهود اعادة االعماراألزمة"
  
  

، الحدث األآثر همجية على الشعب 18/1/2009 حتى 27/12/2008مثل العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة خالل الفترة من 
ية والجوية ، والذي استخدمت فيه الة الحرب اإلسرائيلية مختلف اشكال القوة العسكرية البر1948عام في الالفلسطيني منذ النكبة 

 وخسائر واسعة طالت الثروة البشرية والتكوينات المادية ، خلفت دمارًا محرمة دوليًاأسلحةوالبحرية، وتجاوز االمر ذلك حين استخدمت 
وقد جاء هذا العدوان ليفاقم من تردي االوضاع االقتصادية واالجتماعية في قطاع غزة، آجزء متمم . للمجتمع الفلسطيني في قطاع غزة

 بإغالق آافة معابره الحدودية، لتقوم في 15/6/2007طوات العقاب الجماعي اإلسرائيلي ضد القطاع، الذي بدأ منذ قيام إسرائيل في لخ
 بإقرار 19/1/2008 قطاع غزة آيانًا معاديًا، ثم قيامها في 19/9/2007 بإلغاء الكود الجمرآي الخاص به، واعتبارها في 21/6/2007

 محكمة العدل العليا اإلسرائيلية بإجازة قيام الجيش 6/6/2008غذائية والدوائية وسلع ومواد اإلغاثة للقطاع، لتقوم في تحديد اإلمدادات ال
  . 27/12/2008اإلسرائيلي بقطع آميات الوقود المورد لقطاع غزة إلدارة منشاته الحيوية، ليتم االعتداء العسكري المباشر عليه في 

  
هالي القطاع، أ إلى تضييق إمكانات الحياة أمام إلسرائيلي للقطاع وإغالق معابره أمام السلع والمواد الخام، آما أدى استمرار الحصار ا

بلغ معدل وبخاصة ما نتج عنه من نقص في السلع األساسية، مثل األسمنت والبالستك والمولدات والنفط والديزل وغاز الطهي،  حيث 
 نحو 2009 شاحنة شهريًا، في حين بلغ بعد هذا المعدل خالل عام 10500، نحو 2007 دخول الشاحنات قبل الرابع عشرمن حزيران

 في المائة فقط من عدد الشاحنات قبل بدء الحصار، علمًا باقتصار هذه الشاحنات أساسًا على بعض أنواع السلع والمنتجات والمواد 26
الحصار آما أدى استمرار . هذا الحصاريتم استيرادها قبل بدء  في المائة فقط من قائمة السلع والمنتجات التي آان 5التي تمثل 

  في المائة من السكان، وال79 ألف عامل لعمله ليتفشى الفقر والبطالة، وانعدم األمن الغذائي لدى 120اإلسرائيلي لقطاع غزة إلى فقدان 
لى أزمة آرامة إدى أا م، م)لكل آيلو متر مربع فرد 4060( مليون فلسطيني، محتجز في أآثر مناطق العالم اآتظاظًا 1.5زال نحو 

  . إنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة
  

قمة التضامن مع (طار االستجابة العربية للحد من تداعيات تلك االزمة، وتنفيذا للقرارات الصادرة عن قمة الكويت االقتصادية إوفي 
رسال وفد من منظماتها إطاع غزة، قامت الجامعة العربية بعمار قإعادة إ، بشان )20/1/2009-19 -ي في غزة الشعب الفلسطين

، بهدف التعرف على حجم 27/2/2009-22لى قطاع غزة، خالل الفترة إ وفد من البنك االسالمي للتنمية المتخصصة، وبمشارآة
ه القطاعات، مع وضع تصورات االضرار التي لحقت بالقطاعات االقتصادية في قطاع غزة، وتقدير االحتياجات العاجلة لمختلف هذ

لى إ تقسيم وفد جامعة الدول العربية حيث تم .عمار قطاع غزةإعادة إظمة القيام به للمساهمة في جهود محددة حول الدور الممكن لكل من
افق  الخدمات والمساآن والمر– الصناعة والقطاع الخاص والعمل –الزراعة والمياه (مجموعات عمل، تغطي المجاالت التالية 

  ). البيئة -الحكومية والعامة 
  

 مليار دوالر منها احتياجات عاجلة بنحو 2.1وقد بلغت جملة تقديرات الوفد لالضرار المباشرة واعادة االعمار لسائر تلك القطاعات نحو 
ة شرم الشيخ في مارس لى مؤتمر المانحين الدوليين العمار غزة، الذي عقد في مدينإتم رفع هذه التقديرات قد  و. مليار دوالر1.3

ة االعمار في قطاع غزة، آما تشكل العديد من  مليار دوالر لدعم االقتصاد الفلسطيني واعاد4.5، والذي تم النعهد فيه بتقديم نحو 2009
العاجلة غاثية عمار القطاع وتم تقديم االف القوافل االإعادة إمشارآة المالية والفنية في جهود طر والفعاليات العربية والدولية للاأل

آل هذه من رغم بالو. 2007لمواجهة تداعيات العدوان واستمرار الحصار اإلسرائيلي الخانق المفروض على القطاع منذ منتصف عام 
 لكافة  ومفشًال معوقًاأمرًا المعابر الحدودية للقطاع، ال زال وإغالقصرار إسرائيل على ممارساتها في حصار إستمرار إن أال إ ،الجهود

  . وانتظام تدفق السلع والمواد والمعداتاألفراد دون فتح للمعابر وضمان لحرية حرآة إعمارك الجهود، فال تل

  


