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ملخص

القت�س�دي  الواقع  ك�سف  يف  الدرا�سة  م�سكلة  تتحدد 
الفل�سطيني،  الو�سع  على  القط�ع  يف  النق�س�م  يفر�سه  الذي 
ف�سل  اأبع�د  تعرف  يف  للدرا�سة  الرئي�سي  الهدف  ميثل  ولذلك 
�ستلحق  التي  واخلطورة  الفل�سطيني،  القت�س�د  عن  غزة  قط�ع 
الو�سفي  املنهج  ب��ستخدام  لذلك،  نتيجة  الفل�سطينية  ب�لق�سية 
الفل�سطيني  القت�س�د  تطور  ا�ستعرا�س  خالل  من  التحليلي، 
يع�ين  الذي  البنيوي  ال�سعف  وح�لة  به�،  مر  التي  واملراحل 
الدرا�سة  وت�سري   ،1967 منذ  الإ�رصائيلية  ال�سي��س�ت  جراء  منه 
انتف��سة  بعد  الحتالل  �سلط�ت  اتخذته�  التي  اخلطوات  اإىل 
الفل�سطيني،  القت�س�د  وا�ستهداف   ،2000 ع�م  الأق�سى 
عن  وف�سله�  القد�س  على  لل�سيطرة  ال�رصائيلية  واملخطط�ت 
ف�سله�،  وحم�ولة  غزة  على  والعدوان  الفل�سطينية،  الأرا�سي 

الإ�رصائيلية.  الأر�س يخدم املخطط�ت  واقع جديد على  لر�سم 

الفل�سطيني،  القت�س�د  واقع  الدرا�سة  تتن�ول  كم� 
اإ�رصائيل  ا�سرتاتيجية  تتغري  اإذ  املتوقعة،  وال�سين�ريوه�ت 
لالقت�س�د  وتبعيته  الفل�سطيني  القت�س�د  على  ال�سيطرة  من 
الإ�رصائيلي، اإىل ا�سرتاتيجية جديدة تتمثل يف تفكيك املكون�ت 
ملنع  الإ�رصائيلي  التوجه  يخدم  مب�  الفل�سطينية،  القت�س�دية 
ال�سين�ريو  خطورة  الدرا�سة  وبينت  الفل�سطينية،  الدولة  قي�م 
واأن  الفل�سطيني،  القت�س�د  عن  غزة  قط�ع  بف�سل  الق��سي 
يف  تتمثل  الإ�رصائيلية  ال�سرتاتيجية  ملواجهة  و�سيلة  اأف�سل 
العالقة  عن  التدريجي  والتخلي  الفل�سطيني  القت�س�د  تطوير 
املكون�ت  بني  التك�ملية  العالقة  وتعزيز  اإ�رصائيل،  مع 
والقت�س�د  الفل�سطيني  القت�س�د  وبني  ن�حية،  من  الفل�سطينية 
جت�رة  اإحي�ء  على  والعمل  اأخرى،  ن�حية  من  املج�ور  العربي 

الرتانزيت

اقت�س�دي،  تفكيك  فل�سطيني،  اقت�س�د  مفتاحية:  كلمات 
اقت�س�دي تك�مل  غزة،  اقت�س�د  القد�س،  اقت�س�د 

The Palestinian economy between unity 
and attempts of dismantling. 

Abstract: 

The problem of this study is specified in 
identifying the economic reality imposed by the 
intra- Palestinian division and its impact on the 
Palestinian situation. 

The main objective of the study is restricted in 
pinpointing the dimension of separating Gaza Strip 
from the economy as a whole, in addition to the risk 
it imposes on the Palestinian question as a result of 
this. The descriptive analytical approach has been 
used within identifying the economic development 
and the stages experienced as well as the state of 
economic weakness that Palestinian economy faces 
as a result of the Israeli policies since 1967. Also, 
the study indicates the steps taken by the Israeli 
occupation after the Aqsa Intifada in 2000 which 
targeted the Palestinian economy and the Israeli 
plans to dominate Jerusalem in a bid to separate 
it from the other Palestinian territories and the 
recurrent aggressions on Gaza to separate it and to 
create new facts on the ground. The study addressed 
the reality of the Palestinian economy, and the 
potential scenarios. Israeli strategy, however, is 
being changed from controlling the economy and 
make it subordinate to its Israeli encounter to a new 
strategy represented by dismantling the essential 
Palestinian economy components to serve the Israeli 
approach aimed at preventing any possibility of 
creating the Palestinian State. The study made clear 
the risks that will result from separating Gaza from 
the Palestinian economy. The best way to confront 
the Israeli policies is to develop the Palestinian 
economy and to abandon gradually the relation with 
Israel and enhance the complementary link between 
all the Palestinian components from one hand and 
strengthen the relations between the Palestinian 
economy and neighboring Arab economy from the 
other hand, as well as making efforts to recover the 
transit trade. 

Key words: Palestinian economy, economic 
dismantling, Jerusalem economy, Gaza economy, 
economical integration



2017 الثاني  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات اإلدارية واالقتصادية - اجمللد الثاني - ع )7( - كانون 

57

مقدمة: 
من  الكثري  خ�س�رة  1948م  ع�م  حرب  نت�ئج  من  ك�ن 
الحتالل  حتت  ووقوعه�  والفل�سطينية،  العربية  الأرا�سي 
الإ�رصائيلي، واأدى ذلك اإىل انق�س�م ح�د يف الأرا�سي الفل�سطينية، 
وقط�ع  الغربية  ال�سفة  اإىل  ب�لإ�س�فة  القد�س  من  جزء  ظل  فقد 
غزة منطقتني منف�سلتني دون احتالل، وا�ستمر النف�س�ل بينهم� 
وعلى  املن�طق،  تلك  ا�رصائيل  احتلت  حني  1967م،  ع�م  حتى 

عك�س احل�ل مع القط�ع، مل تن�سحب منه� حتى الآن. 
ويف 13/ 9/ 1993م وقعت منظمة التحرير الفل�سطينية 
مع احلكومة الإ�رصائيلية اتف�ق العرتاف املتب�دل يف وا�سنطن، 
ال�سلطة  ت�سلمت  1994م  ع�م  اأي�ر  من  ع�رص  الث�من  ويف 
ذات  موؤ�س�س�ت  هن�ك  يكن  ومل  املن�طق،  تلك  اإدارة  الفل�سطينية 
كف�ءة لتخدم التوجه الوطني يف اإق�مة الدولة واإر�س�ء دع�ئمه�، 
بل وجدت ال�سلطة الفل�سطينية اأن تلك املوؤ�س�س�ت قد اأقيمت خلدمة 
ومنعه�  تهمي�سه�،  اىل  اإ�رصائيل  عمدت  حني  الحتالل،  اأهداف 
ولذلك  التنموية،  الأهداف  يخدم  وطني  دور  اأي  مم�ر�سة  من 
ال�سلطة الفل�سطينية خططً� طموحة لرفع امل�ستوى الع�م  و�سعت 
وقد  املوؤ�س�س�ت،  بن�ء  عملية  وتواترت  الفل�سطيني،  لالقت�س�د 
اخل��سعة  املن�طق  معظم  على  الفل�سطينية  ال�سلطة  �سيطرة  اأدى 
له�: القد�س، وال�سفة والقط�ع يف التخل�س من اإ�سك�لية التفكيك، 

وعودة الدمج القت�س�دي الفل�سطيني. 

مشكلة الدراسة: 
الفل�سطينية التي تتمثل يف-  ● » يوؤدي ف�سل املكون�ت 

اإ�سع�ف  اإىل   – املحتلة  والقد�س  الغربية  وال�سفة  غزة  قط�ع 
القت�س�د الفل�سطيني، واحلد من تطوره ». 

وميكن �سياغة م�سكلة الدرا�سة يف ال�سوؤال الرئي�س الآتي: 
 هل ميكن وجود اقت�س�د ق�در على ال�ستمرار لقط�ع  ●

غزة منفرداً، يف ح�ل تفكيكه عن القت�س�د الفل�سطيني؟ 
ويتفرع عن ال�سوؤال الرئي�س الأ�سئلة الآتية: 

وحدة  ● ظل  يف  الفل�سطيني  لالقت�س�د  الع�م  الواقع  م� 
ال�سفة والقط�ع؟ 

الغربية  ● ال�سفة  بني  القت�س�دي  الف�سل  يعترب  هل 
وقط�ع غزة خي�راً فل�سطينيً�؟ 

القت�س�د  ● اإليه  �سي�سل  الذي  الو�سع  يكون  كيف 
الفل�سطيني اإذا انفرد عنه قط�ع غزة؟ 

أهمية الدراسة: 
تربز هذه الدرا�سة النقاط الآتية: 

والقط�ع  ♦ ال�سفة  بني  القت�س�دية  العالقة  طبيعة 

والقد�س املحتلة ب�عتب�ره� مكون�ت القت�س�د الفل�سطيني. 
خم�طر �سين�ريو ف�سل قط�ع غزة عن ال�سفة الغربية،  ♦

وتفكيك القت�س�د الفل�سطيني. 
يف  ♦ الفل�سطيني  لالقت�س�د  امل�ستقبلية  الروؤية  تو�سيح 

ظل �سين�ريوه�ت خمتلفة. 

أهداف الدراسة: 
وحدة  ♦ يف  الفل�سطيني  القت�س�د  وحدة  على  الرتكيز 

ق�سيته الوطنية، وبي�ن خم�طر الف�سل بني مكون�ته. 
ت�سليط ال�سوء على ح�لة النق�س�م الداخلي، واأثره� يف  ♦

الق�سية الفل�سطينية ع�مة، والقت�س�د الفل�سطيني خ��سة. 
ا�ستغالل  ♦ يف  الحتالل  به�  يقوم  التي  اخلطوات  اإبراز 

واحدة  بكل  وال�ستفراد  الفل�سطينية،  املكون�ت  لف�سل  النق�س�م، 
منه�. 

فرضيات الدراسة: 
تتمثل فر�سيات الدرا�سة مبا ياأتي: 

الفل�سطيني وفر�س  ♦ القت�س�د  هن�ك عالقة بني وحدة 
التطور والنمو القت�س�دي. 

غزة  ♦ وقط�ع  القد�س  ف�سل  عن  تنتج  �سلبية  اآث�ر  يوجد 
والأغوار عن القت�س�د الفل�سطيني

هن�ك اإمك�نية لو�سع ا�سرتاتيجي�ت وخطط اقت�س�دية  ♦
فع�لة يف ح�ل توحيد القت�س�د الفل�سطيني

منهجية الدراسة: 
لتحقيق  التحليلي  الو�سفي  املنهج  الب�حث  ا�ستخدم 
اجله�ت  عن  ال�س�درة  الأرق�م  على  واعتمد  البحث،  اأهداف 
وزارة  امل�لية،  وزارة  لالإح�س�ء،  املركزي  )اجله�ز  الفل�سطينية 
البنك   ،UNDP( الر�سمية  والدولية  والعربية  م��س(  القت�س�د، 
الر�سمية  غري  املوؤ�س�س�ت  بع�س  اإىل  اإ�س�فة   ، الونكت�د(  الدويل، 

الإ�رصائيلية )بيت�سيلم، جي�س�ه( . 

حمددات البحث: 
اأحلق النق�س�م الداخلي �رصراً كبرياً ب�لقت�س�د الفل�سطيني، 
ت�س�رع  ك�فة  الفل�سطينية  الأرا�سي  �سهدت  النق�س�م  ظل  ويف 
اقت�س�ديً�  وح�س�راً  والتهويد،  الحتالل  و�سي��س�ت  ال�ستيط�ن 
على قط�ع غزة، ولذلك ك�ن من ال�سعوبة اإجراء ف�سل بني اأ�رصار 
حلقت ب�لقت�س�د الفل�سطيني ب�سبب �سي��س�ت الحتالل، واأ�رصار 
حلقت به ب�سبب النق�س�م الداخلي، م� زاد من �سعوبة البحث يف 

هذا الإط�ر. 

خطة البحث: 
القت�س�د  تطور  اأوله�  يتن�ول  ف�سول،  ثالثة  البحث  ي�سم 
القت�س�د  لواقع  الث�ين  الف�سل  يتطرق  بينم�  الفل�سطيني، 
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القط�ع�ت  يليه  الع�مة،  القوى  ثم  ال�سك�ن  الفل�سطيني، من حيث 
�سين�ريوه�ت  على  البحث  يركز  الث�لث  الف�سل  ويف  الإنت�جية، 
النظر  ميكن  اإذ  الق�دمة،  املرحلة  يف  الفل�سطيني  القت�س�د 
ح�له  على  الفل�سطيني  القت�س�د  بق�ء  من  الأول  الحتم�ل  يف 
اإ�س�فة تعديالت جوهرية على امل�س�حلة  م�ستقاًل عن غريه، مع 
دون  هو  كم�  احل�ل  بق�ء  الث�ين  وال�سين�ريو  الوطني،  والوف�ق 
اإدخ�ل تعديالت جوهرية على واقع النق�س�م الفل�سطيني، وقبول 
وحدة  �سين�ريو  اىل  ينظر  والث�لث  مك�نه،  يف  ب�لآخر  طرف  كل 
الحتم�ل  ي�سري  بينم�  الإقليمي،  وتك�مله  الفل�سطيني  القت�س�د 
القت�س�د  تفكيك  احتم�ل  وهو  ال�سين�ريوه�ت  اأخطر  اإىل  الرابع 

الفل�سطيني، وينتهي البحث ب�لنت�ئج والتو�سي�ت.

الفصل األول: تطور االقتصاد الفلسطيين
التطور  من  متالحقة  فرتات  الفل�سطيني  القت�س�د  �سهد 
الت�ريخي، فقد خ�سعت الأرا�سي الفل�سطينية التي ت�سمل القد�س 
الإ�رصائيلي  الغربية وقط�ع غزة، حتت هيمنة الحتالل  وال�سفة 
اقت�س�دية ج�ئرة بحق القت�س�د  1967م، يف ظل �سي��سة  ع�م 
اأوله�  اأ�ساًل بحد ذاته )2( ، متثل  الفل�سطيني )1( وي�سكل كل منه� 
يف حم��رصة م�س�در منو القت�س�د الذي يكون بتقلي�س ق�عدة 
وتخفي�س  الأرا�سي  م�س�درة  خالل  من  الطبيعية،  املوارد 
وال�ستيالء  املواطنني،  ل�ستعم�ل  املت�حة  الزراعية  امل�س�حة 
يف  الإ�رصائيلية  ال�سي��سة  متثلت  كم�   ،  )3( املي�ه  م�س�در  على 
واإع�قة  التهجري،  �سي��س�ت  خالل  من  الب�رصية  املوارد  تقلي�س 
ت�أهيله�، اأم� الأداة الث�لثة التي ا�ستخدمته� تلك ال�سي��سة فك�نت 
التحكم يف اأوجه ال�ستثم�ر عرب الرتاخي�س والقيود الت�بعة له�، 
الراأ�سم�يل،  الرتاكم  اأدوات  من  الفل�سطيني  القت�س�د  حرم  كم� 
عن  الإ�رصائيلية  البنوك  واأحجمت  العربية،  امل�س�رف  اأُغلقْت  اإذ 
القت�س�دية  ال�سي��سة  وفر�ست   ،  )4( امل�رصفية  الت�سهيالت  منح 
اخل�رجية  التج�رة  ن�س�ط�ت  على  م�سددة  رق�بة  ال�رصائيلية 
الفل�سطينية ن�سيب  التحتية  للبنى  ، وك�ن   )5( لالأرا�سي املحتلة 
)6( ، كم� ق�م  اإهم�له� وعدم تطويره�  فيه�، فقد تعمد الحتالل 
وفر�س  الإ�رصائيلي،  ب�ل�سوق  املحتلة  الأرا�سي  �سوق  ب�إحل�ق 
الحتالل  اإن  القول،  عليه�، وميكن  الإ�رصائيلي  ال�رصيبي  النظ�م 
الأر�س  )احتالل  الإنت�ج  عوامل  على   )7( لل�سيطرة  اآلي�ت  و�سع 
)احتالل  اخل�رجية  واملب�دلت  ال�سوق  على  وال�سيطرة  والعمل( 
راأ�س  )احتالل  وامل�لية  النقدية  ب�ل�سي��سة  وال�سيطرة   ، ال�سوق( 

امل�ل( .
متزيق  اإىل  الإ�رصائيلية  القت�س�دية  ال�سي��سة  اأدت  وقد 
الأرا�سي الفل�سطينية اإىل ك�نتون�ت حم��رصة، واأ�سيب القت�س�د 
النمو احلقيقي  ، وك�ن   )8( والت�سوه  ال�سديد  ب�ل�سعف  الفل�سطيني 
يف  املحلي  الن�جت  م�س�همة  وانخف�ست  �س�لب�،  املحلي  للن�جت 
القت�س�د  قدرة  وتراجعت  الإجم�يل  القومي  الن�جت  تكوين 
على  قدرته  وتدنت  العمل،  فر�س  ا�ستيع�ب  على  الفل�سطيني 
تكوين املدخرات الوطنية، وبلغ العجز يف القت�س�د الفل�سطيني 

)1986( حوايل 248 مليون$ )9( ، م� اأو�سل اإىل تراجع كبري يف 
القدرة على ال�ستثم�ر )10( .

اإذ   ،  )1994( الأمر  زم�م  الفل�سطينية  ال�سلطة  وت�سلمت 
ك�ن القت�س�د الفل�سطيني ه�سً�، يئن حتت اآث�ر الحتالل، وبداأت 
اإدارة البالد، ور�سم ال�سي��سة  ب�إق�مة املوؤ�س�س�ت التي متكنه� من 
خطوات  ال�سلطة  واتخذت  التنمية،  يف  ت�سهم  التي  القت�س�دية 
وحت�سني  منوه،  وزي�دة  القت�س�د  فع�لية  رفع  اىل  اأدت  اأكيدة 
البيئة ال�ستثم�رية الفل�سطينية )11( ، فقد �سدر عدداً من القوانني 
مع  التج�رية  التف�قي�ت  من  عدداً  ال�سلطة  ووقعت  القت�س�دية، 
زي�دة  ال�س�بقة يف  التف�قي�ت  اأ�سهمت  وقد   ،  )12( الأخرى  الدول 
التوقع�ت القت�س�دية الإيج�بية،  الت�سدير، ورفعت �سقف  فر�س 
وك�نت ال�سلطة الفل�سطينية ترغب يف ا�ستكم�ل طموحه� لتو�سيع 
الفل�سطيني  الإمن�ئي  الربن�مج  وتطبيق  التج�ري  التب�دل  دائرة 
الث�نية ح�لت دون قدرته�  اندلع النتف��سة  اأن  ال   ،  )13( الع�م 

على ا�ستكم�ل ذلك الطموح.
وقد خلقت ال�سي��سة القت�س�دية املذكورة موؤ�رصات اإيج�بية 
مليون$   888.9 من  ال�سن�عي  الإنت�ج  حجم  ارتفع  فقد   ،  )14(

%14.4، بينم�  1.6 ملي�ر$ )1999( ، ومبعدل  ، اىل   )1994(
مليون$   353 من  ال�سن�عي  للقط�ع  امل�س�فة  القيمة  ارتفعت 
)1994( اىل 787.1 مليون$ )1999( ، وتطور حجم امل�س�همة 
يف الن�جت املحلي الإجم�يل من %13.3 )1994( اىل 17.4% 
من  ال�سن�عي  القط�ع  يف  الع�ملني  عدد  زاد  كم�   ،  )1999(
50532 ع�ماًل )1994( اىل 72660 ع�ماًل )1999( ، وارتفع 
3531 مليون$ )ب�لأ�سع�ر اجل�رية  الدخل القومي الإجم�يل من 
�سنوي  ومبعدل   ،  )1999( مليون$   5850 اىل  لي�سل   )1994
املن�س�آت  عدد  يف  ال�سنوي  النمو  معدل  ارتفع  كم�   ،13% قدره 
حوايل %5 خالل -1994 1999، ولوحظ اأن هذا الرتف�ع ك�ن 

يف ال�سن�ع�ت التحويلية.
 ،2000 �سبتمرب  نه�ية  الث�نية  النتف��سة  اندلعت  وقد 
واجهه� الحتالل الإ�رصائيلي ب�إجراءات ب�لغة الأثر على القت�س�د 
الع�م  القط�عني  ب��ستهداف  الفور  بداأ على  فقد   ،  )15( الفل�سطيني 
مقرات  احلربية  الط�ئرات  وا�ستهدفت  واحد،  اآن  يف  واخل��س 
والقط�ع�ت  املواطنني  وممتلك�ت  الفل�سطينية،  الوطنية  ال�سلطة 
الإنت�جية ك�فة، و�رصب ح�س�راً على الأرا�سي الفل�سطينية )16( ، 
واأغَلَق املن�فذ اخل�رجية، ب�لإ�س�فة اىل اإن�س�ء العديد من احلواجز 
الع�سكرية اجلديدة بني املدن الفل�سطينية، وارتفعت تك�ليف النقل 
للمواد اخل�م الالزمة لل�سن�عة، وواجهت املواد امل�سنعة عقب�ت 
، وك�نت   )17( اإىل اخل�رج  الت�سدير  اأو  اأخرى يف حتركه� داخليً�، 
هذه الجراءات قد ت�سببت يف تدمري املوؤ�س�س�ت الإنت�جية، وتف�سي 
النزاع�ت  واندلع  الداخلية،  العالق�ت  وتدهور  والفقر،  البط�لة 
ال�سيطرة على  ال�سلطة يف  امل�سلحة والفلت�ن الأمني، وتزايد عجز 
امل�س�عدات  على  العتم�د  يف  املجتمع  وحتول  الداخلية،  اجلبهة 
حجم  وف�ق  الفل�سطيني،  القت�س�د  يف  الت�سوه  وازداد  الدولية، 
التدمري خالل 2000 - 2004 مبلغ 16 ملي�ر$، وهو يزيد عن 
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حجم التمويل الذي تلقته ال�سلطة خالل تلك الفرتة )18( .
الت�رصيعية ع�م  النتخ�ب�ت  الفل�سطينية  الأرا�سي  و�سهدت 
احلكومة  و�سكلت  املق�عد،  ب�أغلبية  حم��س  حركة  وفوز   ،2006
القط�ع  الفل�سطينية، وق�مت حم��س لحقً� ب�لنفراد ب�حلكم يف 
)2007( بعد موجة من الأحداث الع�سكرية، التي ت�سببت يف اإبع�د 
و�سول  ذلك  وتال  فيه،  الأحداث  م�رصح  عن  الفل�سطينية  ال�سلطة 
وق�مت   ،  )19( اخل�نق  القت�س�دي  احل�س�ر  مرحلة  اإىل  القط�ع 
وحمطة  التحتية،  البنية  ا�ستهدف  القط�ع  على  بعدوان  اإ�رصائيل 
ودخل   ،  )20( 2006م  ع�م  يونيو  يف  واجل�سور  الكهرب�ء  توليد 
وا�ستغلت  به�،  مر  التي  املراحل  اأ�سواأ  يف  الفل�سطيني  القت�س�د 
نحو  املنهجية  خطته�  ووا�سلت  الفل�سطيني  النق�س�م  اإ�رصائيل 
ا�ستغلت  كم�  والقد�س،  الغربية  ال�سفة  عن  غزة  قط�ع  ف�سل 
اإ�رصائيل اإعالن املجتمع الدويل احلظر على حركة حم��س، واأمعنت 
العدوان  من  متالحقة  ملوج�ت  غزة  قط�ع  وتعر�س  الف�سل،  يف 
، قدرت اخل�س�ئر   )22( 2009م   - 2008 اأوله� حرب  ، ك�ن   )21(

ال�رصر  النق�س�م  نتيجة  وك�ن   ،  )23( ملي�ر$   2.2 بحوايل  فيه 
والقت�س�د   ،  )24( غزة خ��سة  قط�ع  ب�قت�س�د  الذي حلق  الكبري 

الفل�سطيني ع�مة.

الفصل الثاني: واقع االقتصاد الفلسطيين

أوالً: القدس والضفة الغربية وقطاع غزة

�سكل اقت�س�د القد�س قبل الحتالل الإ�رصائيلي ن�سبة مهمة 
من مكون�ت القت�س�د الوطني الفل�سطيني )25( ، تراوحت حوايل 
%15، وقد ا�ستط�عت اإ�رصائيل خالل العقود ال�س�بقة من الحتالل 
اإ�سع�ف م�س�ركة القد�س، وفر�ست ح�لة من التهمي�س عليه )26( ، 
وت�س�عد الهبوط يف هذه الن�سبة يف ال�سنوات الأخرية، اإذ و�سلت 
يف  الفل�سطينية  ال�سلطة  جهود  رغم  فقط،   8% اىل   2013 ع�م 
ال  1994م،  بعد  املقد�سي  القت�س�د  مك�نة  ا�سرتج�ع  حم�ولة 
اإ�رصائيل جنحت ب��ستغالل الأو�س�ع الأمنية والع�سكرية التي  اأن 
ع�م  الأق�سى  هبة  عقب  الفل�سطينية،  ال�سلطة  مع  العالقة  �س�دت 
ال�سلطة  لأن�سطة  العزلة  من  مربجمة  ح�لة  فر�س  يف  2000م، 
وفر�ست   ،  )27( القد�س  يف  والقت�س�دية  ال�سي��سية  الفل�سطينية 
بداأ  لذلك  ونتيجة  ال�سي�دية،  اأعم�له�  مزاولة  وعدم  حظرا  عليه� 
اقت�س�د القد�س يعي�س ح�لة انف�س�لية )28( ، وبلغ عدد املوؤ�س�س�ت 
الع�ملة يف الن�س�ط القت�س�دي يف القد�س لع�م 2012م حوايل 
القت�س�دية  املوؤ�س�س�ت  من   7% وبن�سبة  موؤ�س�سة،   9570
من   8% وبن�سبة  ع�ماًل،   31330 به�  يعمل  الفل�سطينية، 
الإنت�ج  ، وحجم   )29( الفل�سطينية  املن�س�آت  الع�ملني يف  اإجم�يل 
فيه� حوايل 1،307 مليون$، وذلك ي�سكل %17 من قيمة الن�جت 
التي  امل�س�فة  القيمة  وبلغت  فل�سطني،  يف  الإجم�يل  املحلي 
بينم�  997 مليون$،  الفرتة حوايل  لنف�س  الأن�سطة  حققته� هذه 
و�سلت قيمة ال�ستهالك الو�سيط اإىل حوايل 310 مليون$ )جدول 

رقم3( .

ا�ستيع�ب  يف  القد�س  يف  القت�س�دية  الأن�سطة  وت�سهم 
الع�ملني املقد�سيني، اإذ تدل الإح�س�ءات لع�م 2014 اأن القط�ع 
 )1.9%( الع�ملني  جمموع  من  تذكر  ل  بن�سبة  ي�سهم  الزراعي 
والتج�رة   ،13.8% بن�سبة  ال�سن�عي  القط�ع  ي�س�هم  بينم�   ،
النقل  قط�ع  يف  ويعمل   ،20.7% ن�سبته  م�  حتتل  وال�سي�حة 
وكم�  املقد�سيني،  الع�ملني  من   8.1% ن�سبته  م�  واملوا�سالت 
اقت�س�د  ف�إن  ع�م،  ب�سكل  الفل�سطيني  القت�س�د  يف  الو�سع  هو 
اأ�سبح  والف�سل  التهمي�س  يف  الإ�رصائيلية  ال�سي��سة  جراء  القد�س 
اخلدم�ت  قط�ع  ي�ستحوذ  اإذ  الأوىل،  ب�لدرجة  خدميً�  اقت�س�دا 
 )30(  23.8% اىل  ت�سل  الع�ملني،  ا�ستيع�ب  يف  ن�سبة  اأكرب  على 
، وقد لوحظ يف ال�سنوات الأخرية ارتف�ع وزن الع�ملني يف قط�ع 
البن�ء يف القد�س ب�سكل ملحوظ، نظراً للتغول الإ�رصائيلي يف البن�ء 
حجم  يف  والبن�ء  الت�سييد  قط�ع  م�س�همة  فو�سلت  وال�ستيط�ن، 
العم�لة اإىل %31.7، وقد حقق القط�ع ال�سن�عي يف القد�س م� 
القد�س  لقت�س�د  امل�س�فة  القيمة  اإجم�يل  من   11.4% ن�سبته 
الب�لغ حوايل 1،023.8 مليون$ لع�م 2013م، وقط�ع الزراعة 
بن�سبة 3.% وقط�ع التج�رة بن�سبة %41، بينم� ي�ستحوذ قط�ع 
اخلدم�ت كم� هو الو�سع الفل�سطيني ع�مة، على م� ن�سبته 42% 

من اإجم�يل القيمة امل�س�فة املحققة يف اقت�س�د القد�س )31( .
ا�سرِتاتيجية فهي تقع غربي  اأهمية  الغربية  ال�سفة  وحتتل 
ال�س�طئ  اىل  ب�لإ�س�فة  مرتا،  كيلو  �سبعني  بطول  الأردن،  نهر 
اأربعني  اىل  ي�سل  بطول  امليت،  للبحر  الغربي  وال�سم�يل  الغربي 
اأم� بقية اجله�ت الثالث الأخرى فيحده� خط الهدنة  كيلو مرتاً، 
مربع،  مرت  كيلو   5650 حوايل  م�س�حته�  وتبلغ  اإ�رصائيل،  مع 
وذلك ح�سب الإح�س�ءات الأردنية، ومن وجهة النظر الإ�رصائيلية 
5505 كيلو مرت مربع، والفرق بني  امل�س�حة حوايل  ت�سكل هذه 
التي ل حتت�سبه�  ال�رصقية  القد�س  مدينة  م�س�حة  امل�س�حتني هو 
الق�رصي  اأعلنت عن �سمه�  اإ�رصائيل �سمن م�س�حة ال�سفة، والتي 
من  املزيد  على  لل�سيطرة  ال�سهيونية  اخلطوات  اإحدى  �سمن 
 75% من  يق�رب  مب�  ال�سفة  وت�سهم   ،  )32( العربية  الأرا�سي 
 5،742 حوايل  م�س�همته�  تبلغ  اإذ  الفل�سطيني،  القت�س�د  من 
مليون$ ع�م 2014م ون�سبة %77 من الن�جت املحلي الإجم�يل 
الفل�سطيني )33( ، وت�س�هم بنف�س الن�سبة يف القيمة امل�س�فة التي 
�سكله� القت�س�د الفل�سطيني ككل )34( ، كم� ت�س�هم بن�سبة 64% 

من حجم القوى الع�ملة الفل�سطينية )35( .
اأثن�ء  يف  فل�سطني  يف  غزة  لواء  من  جزء  غزة  قط�ع  وظل 
النتداب الربيط�ين، وك�نت م�س�حة هذا اللواء حتى م�يو 1948م 
فل�سطني،  م�س�حة  ن�سف  يع�دل  م�  اأو  دومن،  مليون   13 حوايل 
واعتمد جزء كبري يف هذا اللواء على الزراعة، وقد احتلت امل�س�حة 
املزروعة يف اأرا�سيه حوايل 4 مليون دومن )36( ، و�س�هم اإنت�جه 
تقريب�  احتي�ج�تهم  بن�سف  فل�سطني  �سك�ن  تزويد  يف  الزراعي 
ال�سهيونية  الع�س�ب�ت  احتلت  وحينم�  الزراعية،  املح��سيل  من 
لواء غزة ع�م 1948م، مل يتبق منه منذ ذلك احلني اإل امل�س�حة 
بلغت  وقد  غزة،  قط�ع  ب��سم  بعد  فيم�  عرفت  التي  ال�سغرية 
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م�س�حته� حوايل 360 كيلو مرت مربع� )37( ، وهو منطقة �سهلية 
منذ  القط�ع  اإ�رصائيل  احتلت  وبعدم�  املتو�سط،  �س�حل  على  تطل 
من  ان�سحبت  ف�س�دا،  فيه  وع�ثت  1967م،  حزيران  من  الرابع 
اأكملت  بينم�  لالأمور،  الفل�سطينية  ال�سلطة  ت�سلم  فور  منه  اأجزاء 
ان�سح�به� منه، من طرف واحد يف اأيلول 2005، حتت ذريعة فك 
الرتب�ط مع القط�ع، هروب� من اأي التزام مع اأي طرف اآخر، مبقي� 
ال�سيطرة الفعلية على القط�ع لالحتالل، دون تواجد ع�سكري على 
اأرا�سيه )38( ، ويعي�س القط�ع يف الوقت الراهن ح�لة من النق�س�م 
ال�سي��سي واحل�س�ر القت�س�دي املفرو�س عليه، م� اأحدث تراجعً� 
يف م�س�همة اقت�س�ده مع القت�س�د الفل�سطيني الكلي، ولذلك يرى 
اأن اقت�س�د قط�ع غزة واقت�س�د القد�س ي�أخذان الجت�ه  الب�حث 
اإذ  الع�م نف�سه يف التهمي�س والبتع�د عن القت�س�د الفل�سطيني، 
تدل املوؤ�رصات اأن حجم م�س�ركة اقت�س�د القد�س واقت�س�د القط�ع 

تتن�ق�س ب��ستمرار )39( .

ثانياً: السكان والقوى العاملة

بلغ عدد �سك�ن الأرا�سي الفل�سطينية حوايل 4،550،368 
ن�سمة، يف منت�سف 2014م )40( ، يتوزعون جغرافي� اىل 2،79 
حوايل  غزة  قط�ع  ي�سم  بينم�  الغربية،  ال�سفة  يف  ن�سمة  مليون 
 411،640 من  يق�رب  م�  العدد  هذا  ومن  ن�سمة،  مليون   1،76
 ،9،1% القد�س  �سك�ن  )ن�سبة  القد�س  مدينة  يف  يقطنون  ن�سمة 
الآم�ل  وك�نت   ،  )41(  )38،7% القط�ع   ،52،2% ال�سفة 
الفل�سطينيني  عدد  يزيد  ب�أن  جداً  ع�لية  املعقودة  الفل�سطينية 
بدرجة ع�لية، نتيجة عودة امله�جرين اإىل الأرا�سي التي تت�سلمه� 
ال�سلطة الفل�سطينية، اإذ تتوقع امل�س�در اأن ي�سل عدد ال�سك�ن يف 

الأرا�سي الفل�سطينية اىل 7،4 مليون ن�سمة ع�م 2025م )42( 
الفل�سطيني  القت�س�د  يف  ال�سك�ين  النمو  معدل  و�سل  وقد 
الغربية  ال�سفة   ،1،9% )القد�س   2،9% حوايل  2014م  لع�م 
مق�رنة  مرتفع  معدل  وهو   )43(  )3،41% القط�ع   ،2،59%
لنف�س   2،7% اإىل  ي�سل  الذي  ال�سك�ين،  للنمو  الع�ملي  ب�ملعدل 
فل�سطني  يف  املتوقعة  احلي�ة  فرتة  وتبلغ   ،  )44( تقريبً�  الفرتة 
املذكورة  الإح�س�ئية  النت�ئج  اأظهرت  وقد   )45(  73،2% حوايل 
اأن عدد الالجئني الفل�سطينيني قد و�سل اىل 1،821،261 ن�سمة 
لع�م 2013م، وبن�سبة %41،2 من اإجم�يل ال�سك�ن لهذا الع�م، 
ال�سفة  يف  ال�سك�ن  اإجم�يل  من   26،1% ن�سبته  م�  وي�سكلون 
اإجم�يل  من   65.3% حوايل  الالجئون  ي�سكل  بينم�  الغربية، 
الع�ملة  القوى  يف  امل�س�ركة  ن�سبة  وبلغت   ،  )46( القط�ع  �سك�ن 
حوايل  الع�ملة  القوى  ون�سبة   ،45،8% ن�سبته  م�   2014 لع�م 

)47( ، بينم� و�سل معدل البط�لة اإىل 26،9% )48(   47.7%
امل�س�ركني  عدد  بلغ   ،  )49(  2015 الأول  الربع  وخالل 
حوايل  منهم  �سخ�سً�   1،276،000 الع�ملة حوايل  القوى  يف 
 465،700 وحوايل  الغربية  ال�سفة  يف  �سخ�سً�   810،300
القوى  يف  امل�س�ركة  ن�سبة  بلغت  وقد  غزة،  قط�ع  يف  �سخ�سً� 
قط�ع  يف   45،5% مق�بل   45،6% الغربية  ال�سفة  يف  الع�ملة 

حوايل  بلغ  فقد  فل�سطني  يف  العمل  عن  الع�طلني  عدد  اأم�  غزة، 
326،100 �سخ�س، بواقع 193،600 يف قط�ع غزة، 132،500 
بني  البط�لة  معدل  يف  كبرٌي  تف�وٌت  وهن�ك  الغربية،  ال�سفة  يف 
غزة  قط�ع  يف  املعدل  بلغ  فقد  غزة،  وقط�ع  الغربية  ال�سفة 
%41،6، مق�بل %16،3 يف ال�سفة الغربية خالل نف�س الفرتة، 
وارتفع عدد الع�ملني يف ال�سوق املحلي من 827،700 ع�ماًل يف 
الربع  835،300 ع�ماًل يف  لي�سبح حوايل   2014 الرابع  الربع 

الأول 2015

ثالثاً: املؤشرات االقتصادية 

يقرب  م�  فل�سطني  يف  النه�ئي  ال�ستهالكي  الإنف�ق  بلغ 
وو�سل  2014م،  ع�م  الث�بتة  ب�لأ�سع�ر  مليون$   9،015.2 من 
لي�سل  مليون$،   1،363.3 حوايل  الإجم�يل  الراأ�سم�يل  التكوين 
ليكون  تقريب�،  مليون$   7،449.0 اىل  الإجم�يل  املحلي  الن�جت 
�س�يف ال�س�درات من ال�سلع واخلدم�ت حوايل 2،929.5 مليون$ 
)50( ، وهي قيمة �س�لبة ب�لطبع، وو�سلت ن�سبة الفقر بني الفراد 

الفقر  من  الأفراد  من   13% ويع�ين   ،25،8% اىل   2011 لع�م 
واخلدم�ت  ال�سلع  من  ال�سهري  الفرد  ا�ستهالك  ومتو�سط  ال�سديد، 

يبلغ 165 دين�را اأردنيً� )51( .

رابعاً: القطاعات اإلنتاجية الفلسطينية

يتكون القت�س�د الفل�سطيني كم� هو احل�ل يف اأي اقت�س�د 
حتكم  التي  العالق�ت  من  ومتن��سقة  متوازنة  �سبكة  من  اآخر، 
اأجزاءه، وحترك جمري�ته، وتعرف ب�لهيكل القت�س�دي للقط�ع�ت 
ب�لتحليل  يتن�ول  اأن  القت�س�د  يف  للب�حث  وميكن  الإنت�جية، 
اأو  الن�س�ط  اإىل احلكم على قوة هذا  للو�سول  القت�س�دي  للهيكل 

غريه من الأمور.
يلعب قط�ع الزراعة اأهمية ب�لغة يف القت�س�د الفل�سطيني 
ن�سبته  مب�  القط�ع  هذا  ي�سهم  فل�سطني،  مثل  زراعي  بلد  يف 
بينم�  2013م،  ع�م  الفل�سطينية،  العم�لة  توظيف  يف   10.5%
والت�سييد  البن�ء  اأم�  منه�،   12.2% ال�سن�عة  قط�ع  يحتل 
ي�س�هم بن�سبة %15.6، ويعترب قط�ع اخلدم�ت الأكرث ا�ستيع�ًب� 
للع�ملني يف ال�سوق املحلي حيث بلغت ن�سبة الع�ملني فيه حوايل 
)52( )ال�سفة الغربية %33.7، قط�ع غزة، 56.6%( ،   35.7%
وهن�ك %23.2 من الع�ملني يعملون يف القط�ع احلكومي بواقع 
 ،  )53( الغربية  ال�سفة  يف  و16.8%  غزة،  قط�ع  يف   38.9%
وهذا يعك�س مدى الت�سوه يف القت�س�د الفل�سطيني جراء الحتالل 

الإ�رصائيلي.
الن�جت  من   4.1% بن�سبة  الزراعي  القط�ع  ي�سهم  كم� 
املحلي الإجم�يل وبقيمة 309.9 مليون$، اأم� القط�ع ال�سن�عي 
الن�جت  من   15.5% وبن�سبة  ملي�ر$،   1،158.5 مببلغ  في�س�رك 
عن  يزيد  مب�  الن�س�ءات  قط�ع  ي�سهم  بينم�  الإجم�يل،  املحلي 
جت�رة  وت�سهم  مليون$،   758.7 وبقيمة  الن�جت،  هذا  من   10%
اجلملة مب� ن�سبته %17.3، والنقل والتخزين مب� ن�سبته 1.7%، 
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وي�سل قط�ع اخلدم�ت اإىل م� ن�سبته %19.8، من الن�جت املحلي 
القت�س�دي  الهيكل  مت�نة  عدم  على  اآخر  موؤ�رص  وهو  الإجم�يل، 
الفل�سطيني،  القت�س�د  يف  احل��سل  الت�سوه  يوؤكد  بل  الفل�سطيني، 
الفل�سطيني  القت�س�دي  الهيكل  ت�سوه  على  الث�لث  املوؤ�رص  اأم� 

يف  ك�فًة  الأخرى  القط�ع�ت  على  اخلدم�ت  قط�ع  هيمنة  هو 
اىل  و�سلت  الن�سبة  اأن  يالحظ  اإذ  امل�س�فة،  القيمة  يف  م�س�همته 
حوايل %47، لذلك ميكن القول، اإن القت�س�د الفل�سطيني اقت�س�د 

خدم�تي ب�لأ�س��س )54( .
جدول )1( 

مساهمة للقطاعا	 اإلنتاجية في الهيكل االقتصادي الفلسطيني )2014( 

امل�ساهمة يف الناجت الن�ساط القت�سادي
املحلي الإجمايل%

متو�سط ن�سيب 
العامل بالدولر )55( 

امل�ساهمة يف العمالة
والتوظيف%

معدل الأجر اليومي 
ال�سمي )�سيكل( 

معدل الأجر اليومي 
احلقيقي )�سيكل( 

3.83,281.010.647.543.4الزراعة و�سيد الأ�سم�ك

14.510,002.813.471.865.6ال�سن�ع�ت التحويلية 

7.27,418.68.990.082.3الن�س�ءات

17.38,350.619.260.755.5جت�رة اجلملة

1.63,051.44.849.645.3النقل والتخزين

5.853,284.01.0106.597.3املعلوم�ت والت�س�لت

49.810,997.642.193.885.7اخلدم�ت والفروع الخرى

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، أداء االقتصاد الفلسطيني 2014م، ص23

الفصل الثالث: السيناريوهات املستقبلية أمام 
االقتصاد الفلسطيين

يعي�س ال�سعب الفل�سطيني يف الوقت الراهن يف ظل متغريات 
دولية واإقليمية معقدة، تركت اآث�ره� يف جمري�ت حي�ته اليومية 
احل�لة  يف  التمزق  بني  م�  والقت�س�دي،  ال�سي��سي  وم�ستقبله 
والتغريات   ،  )57( الفل�سطيني  الداخلي  والنق�س�م   ،  )56( العربية 
يف املجتمع الإ�رصائيلي، ومن املمكن اأن نتلم�س بع�س التوقع�ت 
التي �سيوؤول اإليه الو�سع الفل�سطيني يف امل�ستقبل، ب�لرتكيز على 

الروؤية القت�س�دية دون غريه�.

السيناريو األول: تفكيك قطاع غزة عن الضفة )خيار الفصل( 

طمحت اإ�رصائيل منذ ن�س�أته� اإىل تفكيك م� تبقى من الأر�س 
الندم�ج  اإع�دة  احتم�لت  اأم�م  الفر�سة  وتفويت  الفل�سطينية، 
الفل�سطينية، وقد ظل  الدولة  اإق�مة  والوحدة بينه�، بهدف عرقلة 
اأن ينف�سل  ا�سرتاتيجيً�  الطموح ال�سهيوين منذ ذلك احلني خي�راً 
لدولة  منفرداً  م�رصوعً�  القط�ع  ي�سكل  اأن  اأو   ،  )58( غزة  قط�ع 
�سغرية تف�سل حل الدولتني، وقد اأجمعت كل احلكوم�ت املتع�قبة 
 ،  )59( الغربية  ال�سفة  عن  غزة  ف�سل  �رصورة  على  اإ�رصائيل  يف 
منظمة  دور  يف�سل  ال�سهيونية،  الروؤية  وفق  منفرد  كي�ن  وخلق 
التحرير، ولن ت�سمح اإ�رصائيل لغزة ب�أن تعود اىل ال�سفة الغربية، 
حتى لو ا�سطرت خلو�س احلروب )60( ، لأن غزة هي بوابة احلل 

ال�سي��سي يف ح�سول الفل�سطينيني على دولة.

كبرياً  عدداً  اإ�رصائيل  قي�م  منذ  ال�سهيوين  الفكر  ولقد طرح 
حتت  الفل�سطينية  املكون�ت  وتفكيك   ،  )61( الف�سل  م�س�ريع  من 
الإرادة  اأم�م  ب�لف�سل  امل�س�ريع  هذه  منيت  وقد  الت�سوية،  �سع�ر 
الفل�سطينية، فقد ك�ن امل�رصوع الأمريكي الإ�رصائيلي فيم� يعرف 
ب�لتق��سم الوظيفي )62( اأحد م�س�ريع الف�سل، كم� ح�ولت اإ�رصائيل 
و�سع �سين�ريو اآخر للتفكيك متثل يف ت�سكيل م� يعرف يف حينه 
بروابط القرى )63( ، اإل اأن هذا امل�رصوع واجه نف�س امل�سري الذي 
واجهه التق��سم الوظيفي، وك�ن اآخر ال�سين�ريوه�ت التي ح�ولت 
اإخالء  هو  الفل�سطينيني  بني  الف�سل  لتعزيز  متريره�  اإ�رصائيل 
غزة ع�سكري� من طرف واحد )2005( دون التن�سيق مع ال�سلطة 

الفل�سطينية )64( .
منذ  الإ�رصائيلية  الدعوات  تتكرر  الف�سل،  تنفيذ  �سبيل  ويف 
من  ب�لتخل�س   )1987( الأوىل  الفل�سطينية  النتف��سة  تفجر 
قط�ع غزة، وتكمن هذه الدعوات ب�ملط�لبة ب�لن�سح�ب من غزة 
من طرف واحد، وم� رافقه� من م�سطلح�ت مثل خي�ر غزة- غزة 
اأوًل، وخي�ر: غزة الآن، اىل غريه� من املفردات )65( ، ومنذ تويل 
بف�سل  للقي�م  طموحه�  من  اإ�رصائيل  زادت  الأمر،  زم�م  ال�سلطة 
املكون�ت الفل�سطينية، ولو�سع نوعً� من القبول لدى الفل�سطينيني 
اتف�ق  املنطقة  و�سهدت  القت�س�دي،  ب�لزده�ر  الوعود  توالت 
لل�سالم  كريي  خطة  وج�ءت   ،  )67(  1994 القت�س�دي  ب�ري�س 
وعقد  الإ�رصائيلي،  التعنت  اأم�م  النور  تر  مل  ولكنه�  القت�س�دي، 
غزة  اإعم�ر  لإع�دة  الدويل  واملوؤمتر   ،  )2007( اأن�بولي�س  موؤمتر 
 2014  /10  /12 يف  الق�هرة  يف  عقد  كم�   ، )م�ر�س2009( 
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موؤمتر دويل لإع�دة اإعم�ر غزة )68( ، وقد ظهر م�سطلح التع�ون 
الوظيفي )66( ، وفكرة ال�سالم القت�س�دي الأمريكية، وهي دعوة 
اجلديد  الأو�سط  ال�رصق  كت�ب  يف  ظهرت  قد  ك�نت  اإ�رصائيلية 

. )1993(
وت�أتي امل�س�ريع ال�س�بقة ك�فًة �سمن اخلي�ر ال�سرتاتيجي 
الع�دلة  الق�سية  �رصب  اإىل  تهدف  التي  للتفكيك،  ال�سهيوين 
لنيل  الفل�سطينيني  تطلع  ا�ستمرار  وملنع  الفل�سطيني،  لل�سعب 
حقوقهم امل�رصوعة )69( ، ويخلق عقب�ت جديدة اأم�م اإق�مة الدولة 
الفل�سطينية )70( ول يقدم اأي تن�زل يذكر من ج�نب اإ�رصائيل، وهو 

لي�س جم�ًل لهذه الدرا�سة.
اإل اأن اخلطر القت�س�دي للف�سل وهو الأهم يتمثل يف تفكيك 
الإنت�ج الوطني الفل�سطيني من خالل اإ�سع�ف التب�دل التج�ري، 
الوطنية  املواد اخل�م  والب�رصية، وتقليل  امل�دية  املوارد  وجتزئة 
بني  اجلغرايف  الف�سل  يرتك  كم�  الفل�سطيني،  لالقت�س�د  الالزمة 
ال�سفة والقط�ع اأثراً على حجم ال�سوق املحلي، وتقزميه وجتزئته، 
بعرثة  اىل  ب�لإ�س�فة  اخل�رج،  من  الوطنية  ال�ستثم�رات  وبعرثة 
يف  التن�ق�س  من  املزيد  وخلق  القت�س�دية  وال�سي��س�ت  اجلهود 
مكون�ت ال�سعب الفل�سطيني، واقت�س�ده الوطني، وب�لت�يل �سي�ع 

اأهم مكون�ت املجتمع الفل�سطيني.

السيناريو الثاني: بقاء الوضع على ما هو عليه )االنقسام( 

بعد اأن اأقدمت حركة حم��س بعد فرتة من فوزه� ب�ملق�عد 
اأخذت  غزة،  قط�ع  على  الع�سكرية  ال�سيطرة  على  الربمل�نية 
على  القيود  بفر�س  ج�نبه�  من  اخلطوة  هذه  بتعزيز  اإ�رصائيل 
طريف  من  طرف  بكل  وانفردت  خمتلفة،  ذرائع  حتت  غزة  قط�ع 
الع�سكري،  العدوان  من  متكررة  موج�ت  ووا�سلت  بل  النق�س�م، 
ت�ريخه  حتى  ي�ستمر  الذي  القط�ع،  على  القت�س�دي  واحل�س�ر 
)71( ، وق�مت اإ�رصائيل )2009( بتعديل اإحدى القرارات الع�سكرية 

القدمية رقم 1650، ودخل حيز التنفيذ يف ابريل 2010م، الذي 
يتيح لإ�رصائيل حق طرد كل فل�سطيني يتواجد يف ال�سفة حتى لو 
ك�ن مولودا فيه�، اإذا ك�ن والده من غزة، وهذا من �س�أنه تكري�س 

الف�سل بني ال�سفة والقط�ع )72( .
ويوؤدي النق�س�م ال�سي��سي الفل�سطيني اإىل خ�س�ئر كبرية يف 
الأرواح واجلهود واملمتلك�ت الوطنية الفل�سطينية )73( ، ب�لإ�س�فة 
اىل ت�أثريه ال�سلبي يف هبوط التوقع�ت القت�س�دية وحتوله� اإىل 
وال�ستثم�ر،  التنمية  جهود  تعرقل  اأن  �س�أنه�  من  التي  ال�سلبية، 
النمو  فر�س  من  الفل�سطيني  القت�س�د  حرم�ن  اىل  توؤدي  واأن 
والنطالق، كم� ي�سهم هذا الواقع يف ت�سويه القت�س�د الفل�سطيني 
واإ�سع�ف اقت�س�د قط�ع غزة، اإذ اإن اقت�س�د غزة �سغري احلجم ل 
ميلك املوارد الطبيعية الالزمة، وقوة ال�رصاء فيه �سعيفة، ل جم�ل 
بدون  الأمد  وطويلة  م�ستقرة  اقت�س�دية  تنمية  اإىل  للتو�سل  فيه 
الغربية  ال�سفة  يف  املت�حة  اأ�سواقه  اإىل  للب�س�ئع  جدي  ت�سدير 
)74( .وتعّد هذه احل�لة الفل�سطينية من ال�سين�ريوه�ت التي يرغب 

به� الحتالل الإ�رصائيلي مل�سري القت�س�د الفل�سطيني، والق�سية 

الفل�سطينية مبجمله�، ولذلك يعترب بع�س املحللني ال�سي��سيني اأن 
اإق�مة حكومة الوحدة الوطنية ك�ن من اأهم الأ�سب�ب وراء العدوان 
الفل�سطينية  احل�لة  هذه  توؤثر  كم�   ،  )75( غزة  على  الإ�رصائيلي 
التوقف عن  منه�، يف  امل�نحة  ك�فة وبخ��سة  الدول  يف موقف 
اللتزام الدويل للفل�سطينيني، ويوؤدي هذا اخلي�ر اإىل �سهولة انفراد 

الحتالل الإ�رصائيلي بكل طرف من اأطراف النق�س�م )76( ، 
وقد ظهرت يف الآونة الأخرية نت�ئج النق�س�م على الو�سع 
اإذ اإن ن�سبة البط�لة يف قط�ع غزة و�سلت اىل   ، القت�س�دي )77( 
القوى  من  البط�لة  ون�سبة  خ��سة،  ال�سب�ب  �سفوف  يف   60%
الع�ملة يف القط�ع و�سلت اىل %43 وهي الأعلى يف الع�مل، وقد 
اأدت الأحداث التي حتيط بقط�ع غزة منذ 2007م اإىل اإحل�ق خ�س�ئر 
بنت�ئج النمو املحلي الإجم�يل بن�سبة تزيد على %50 يف نه�ية 
2014م، وقد اأدى النق�س�م يف القط�ع كذلك اإىل انت�س�ر الفقر، كم� 
تراجعت الت�سهيالت الئتم�نية املقدمة لغزة من 524.7 مليون$ 
الأيدي  وانخف�ست   ،  )2010( مليون$   192.3 اإىل   )2006(
الع�ملة يف القط�ع ال�سي�حي من 2000 ع�ماًل اإىل 600 ع�ماًل، 
وانخف�س عدد املن�س�آت يف قط�ع البن�ء من 3900 من�س�أة ك�نت 
ت�سغل حوايل 35 األف ع�ماًل اإىل 35 موؤ�س�سة ت�سغل حوايل 2000 
عن  توفقت  قد  امل�س�نع  من   90% من  يق�رب  وم�  فقط،  ع�ماًل 
العمل، وتراجع عدد ال�رصك�ت امل�سجلة من 17796 موؤ�س�سة اإىل 
2009، وانخف�س   - 2007 الفرتة من  15483 موؤ�س�سة خالل 
عدد الدفيئ�ت الزراعية من 14000 )2006( اىل 7000 دفيئة 
)2010( ، وارتفعت تك�ليف ال�سحن من املوانئ الإ�رصائيلية اإىل 
غزة، فقدرت التكلفة الإ�س�فية حوايل 400 مليون �سيكل �سنويً�، 
اإىل  من5747  ب�ل�س�درات  املحملة  ال�س�حن�ت  عدد  وتراجع 
التوايل،  على   ،2010 لل�سنوات2009،  �س�حنة   80 �س�حنة،   20
ع�م  األف   160 من  ب�لواردات  املحملة  ال�س�حن�ت  عدد  وتراجع 
حجم  تراجع  كم�  2010م،  ع�م  �س�حنة  األف   60 اإىل  2005م 
التب�دل التج�ري بني ال�سفة الغربية وغزة من 250 مليون$ اإىل 
اإىل  املحولة  غزة  قط�ع  اإيرادات  وخ�رصت  مليون$،   10 من  اأقل 
200 مليون$ �سنويً�، ويخ�رص  ال�سلطة الفل�سطينية مبقدار  خزينة 
القت�س�د الفل�سطيني من النق�س�م واحل�س�ر حوايل 48 مليون$ 
الزراعة   ،  )33%( ال�سن�عي  القط�ع  على  اأكرثه�  يقع  �سهريً�، 
 ،  )42%( الأخرى  والقط�ع�ت  واخلدم�ت  ال�سي�حة   ،  )25%(
ويرى الب�حث اأن هذه احل�لة اإن مل تكن من اأخطر ال�سين�ريوه�ت 
حتميً�  م�س�راً  تكون  اأن  الفل�سطيني، ميكن  القت�س�د  تواجه  التي 
التفكيك والف�سل  الفل�سطيني نحو  الو�سع القت�س�دي  اإليه  يوؤول 
يف نه�ية املط�ف اإْن ا�ستمر هذا النق�س�م، وهي املخ�طر الع�لية 
اإق�مة  امل�رصوع يف  ب�سي�ع حقه  الفل�سطيني  ال�سعب  تنتظر  التي 

دولته امل�ستقلة.

السيناريو الثالث: وحدة االقتصاد الفلسطيين 

وقد تواجد هذا ال�سين�ريو على اأر�س الواقع بعد تويل ال�سلطة 
الوطنية الفل�سطينية زم�م الأمور ع�م 1994م، حني �س�د الن�س�ط 
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2007م،  ع�م  اىل  ا�ستمر  والذي   ،  )78( الإيج�بي  القت�س�دي 
كم�  البالد،  موؤ�س�س�ت  لإدارة  الالزمة  والهي�كل  البنى  وتوافر 
والطموح�ت  الأهداف  تخدم  التي  القت�س�دية  ال�سي��سة  و�سعت 
الإ�رصائيلية  ال�سي��سة  نف�سه، ك�نت  الوقت  ، ويف   )79( الفل�سطينية 
الفل�سطيني، عندم�  اأن متحو كل نت�ئج النمو القت�س�دي  حت�ول 
تتدخل ب�أحد اأدواته� اجل�ئرة بني حني واآخر، حني تكرر الإغالق 
لالأرا�سي املحتلة، ومنع العم�ل الفل�سطينيني من العمل، وانته�ء 
اإذ  احلواجز،  عرب  املرور  من  الفل�سطينية  الب�س�ئع  حركة  مبنع 
اإىل البنك  )80( ، ب�لإ�س�فة  اأقر بع�س القت�س�ديني الإ�رصائيليني 
الدويل لالإن�س�ء والتعمري )81( ، اأن منع ت�سويق الب�س�ئع املنتجة 
اأم�م  اأ�س��سية  عقبة  ي�سكل  واإ�رصائيل  ال�سفة  اأ�سواق  يف  غزة  يف 

تطوير القت�س�د الق�ئم.
ومن املمكن اأن يعود الو�سع اإىل �س�بق عهده يف ظل بع�س 
التغريات ال�سي��سية التي اأحدثته� الفرتة ال�س�بقة، تلك التي ميكن 
م�س�حلة  ظل  يف  الوطنية  الوحدة  من  جديدة  مرحلة  تكون  اأن 
وطنية �س�ملة، اأو جزئية، حتت توافق ب�إدخ�ل بع�س التح�سين�ت 
اإىل  الو�سول  دون   ،  )82( النق�س�م  واقع  على  للطرفني  املقبولة 

ح�لة الف�سل والتفكيك.
بني  وال�سي��سي  القت�س�دي  التوا�سل  اأن  الب�حث،  ويرى 
الفل�سطيني،  لالقت�س�د  والزده�ر  النمو  يعني  والقط�ع  ال�سفة 
ول �سيم� يف قط�ع غزة، ورفع م�ستوي�ت املعي�سة، وخلق فر�س 
وا�سحة  اإيج�بية  نت�ئج  عدم ظهور  اأن  �سك يف  ول  عمل جديدة، 
نتيجة  ك�ن  2007م  ع�م  قبل  الفل�سطينية  ال�سلطة  اأداء  يف  جداً 
القت�س�د  على  ال�سيطرة  نحو  املتكررة  الإ�رصائيلية  لل�سي��س�ت 
من  ح�لة  اإىل  وو�سوله  بتطوره،  ال�سم�ح  وعدم  الفل�سطيني 
 ،  )83( امل�ستقبلية  الفل�سطينية  للدولة  القت�س�دية  الإمك�ن�ت 
و�سيوؤدي التوا�سل حتم� اإىل زي�دة اإمك�ن�ت الإنت�ج يف املجتمع 
الفل�سطيني، الذي ي�سببه التو�سع يف ال�سوق، وتب�دل املواد اخل�م، 
فر�س  زي�دة  اإىل  ب�لإ�س�فة  لال�ستثم�ر،  جديدة  فر�س  ومنو 
اإىل  �سيوؤدي  والقط�ع  ال�سفة  بني  التوا�سل  اأن  كم�  املن�ف�سة، 
عودة الروابط الأ�رصية والجتم�عية اإىل �س�بق عهده� يف ال�سفة 
والقط�ع، اإذ ت�سري الإح�س�ءات اأن %25 من �سك�ن القط�ع لديهم 

�سالت قرابة مع �سك�ن ال�سفة.
ال�ستقرار  ح�ل  يف  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  وت�ستطيع 
العربي  ال�سعب  وثروات  مقدرات  على  ب�ل�سيطرة  القي�م  والوحدة 
�سيم�  ل  العتيدة،  الدولة  اإمك�ن�ت  وفق  وا�ستغالله�  الفل�سطيني 
 )84( منه�  عديدة  بخريات  تتمتع  الفل�سطينية  الأرا�سي  اأن  واأن 
اأمالح البحر امليت، كم� يتوفر اإمك�ن�ت ع�لية ل�سن�عة الإ�سمنت، 
واخلزف وال�سرياميك، و�سن�عة اجلري واجلب�س، وال�سوف ال�سخري 
احليوي  الغ�ز  وا�ستخدام ط�قة  اإمك�نية ل�ستخراج  ، وهن�ك   )85(

غزة،  مي�ه  يف  الغ�ز  اكت�س�ف  بعد   )86( الفل�سطينية  الأرا�سي  يف 
اأن ن�جت النمو املحلي الإجم�يل  ويتفق الب�حث مع الراأي الق�ئل 
اإذا بقيت  4 مرات عم� هو عليه الآن،  اأعلى بنحو  اأن يكون  ميكن 
ودون  واحدة،  فل�سطينية  اقت�س�دية  �سلطة  والقط�ع حتت  ال�سفة 

ح�س�ر اقت�س�دي )87( ، 

السيناريو الرابع: الضفة والقطاع مع التكامل اإلقليمي العربي

الواقع  يف  الظهور  له  يكتب  مل  افرتا�سي  ال�سن�ريو  وهذا 
الربيط�ين  النتداب  نه�ية  حتى  �س�ئداً  ظل  اإذ  الآن،  حتى  الفعلي 
يف فل�سطني ع�م 1948م، وي�أمل الفل�سطينيون العودة اإىل اإق�مة 
عالق�ت من التك�مل الإقليمي مع الأمة العربية، تخدم القت�س�د 
الفل�سطيني وتعزز وجوده )88( ، �سواء اأك�ن ب�سي��سة الدولة الأوىل 
القت�س�دية  ال�سي��س�ت  اأم املع�ملة ب�ملثل من ج�نب  ب�لرع�ية، 
اأم  واجلمركي،  النقدي  ب�لحت�د  اأم  الفل�سطيني،  لالإنت�ج  العربية 
التع�ون  اتف�قي�ت  اأم  الثن�ئية،  التج�رية  التف�قي�ت  خالل  من 
للمن�طق احلرة )89( اأم ب�مل�رصوع�ت العربية امل�سرتكة، اأم بح�لت 
الندم�ج القت�س�دي الك�مل يف القت�س�دي�ت العربية املحيطة 
قدرته�  ومدى  القت�س�دية  للتنمية  القوى  الرافعة  �سيمثل  الذي 
الوطني  امل�رصوع  ودعم  الفل�سطيني،  القت�س�د  بن�ء  تطوير  على 
وع��سمته�  امل�ستقلة  الفل�سطينية  الدولة  بن�ء  نحو  الفل�سطيني 

القد�س ال�رصيف.
الفل�سطيني  القت�س�دي  التك�مل  �سورة  اإّن  القول،  وميكن 
العربي ل تظهر ول ميكن حدوثه� اإذا ك�ن هن�ك ف�سل اقت�س�دي 
الفل�سطينية، ال�سفة والقط�ع والقد�س، بل �سيكون  بني املكون�ت 
اإذا  وفع�ًل  جداً  موؤثراً  الفل�سطيني  العربي  القت�س�دي  التك�مل 
ي�سهم  موحد  اقت�س�دي  كي�ن  يف  والقط�ع  وال�سفة  القد�س  ظلت 
الأقط�ر  اىل  ومنه�  م�رص،  مع  الإقليمي  بتك�مله  به�  غزة  قط�ع 
القد�س  ت�سهم  بينم�  الفريقية،  الق�رة  العربية املحيطة ك�فة يف 
العربي  القت�س�دي  ب�لتك�مل  الأغوار  فيه�  مب�  الغربية  وال�سفة 
عرب اململكة الأردنية والأقط�ر املحيطة ك�فة يف الق�رة الآ�سيوية 
عرب  الفل�سطيني  العربي  القت�س�دي  التك�مل  يكون  كم�   ،  )90(

 )91( جت�رة الرتانزيت التي تتمتع به� فل�سطني منذ فجر الت�ريخ 
الق�رات الثالث، وهذا من  ال�رصق والغرب وملتقى  لكونه� ملتقى 
�س�أنه اأن يعود ب�ملن�فع املتب�دلة بني فل�سطني والأقط�ر العربية 
الأخرى ك�فة )92( .وميكن دخول القت�س�د الفل�سطيني يف �سورة 
اأو مع م�رص، وعدم الدخول يف  الحت�د النقدي )93( ، مع الأردن 
الحت�د  يف  الدخول  مزاي�  اإن  بل  اإ�رصائيل،  مع  النقدي  الحت�د 
النقدي مع الأردن تفوق مزاي� اإ�سدار نقد وطني فل�سطيني م�ستقل 
اإذ يو�سع قدرة القت�س�د الفل�سطيني على الت�سدير وتنويع   ، )94(

يف  ال�سوق  حجم  �سغر  م�سكلة  على  التغلب  يف  وي�س�عد  اأ�سواقه، 
القت�س�د  تبعية  التخل�س من  وي�سهل من  الفل�سطيني،  القت�س�د 
الأرخ�س  اخل�م  املواد  توفر  ت�سهيل  يف  ي�سهم  كم�  الإ�رصائيلي، 
ن�سبيً�، ويجني القت�س�د الفل�سطيني يف ح�ل التك�مل مع الدول 
من  الكثري  الإ�رصائيلي  القت�س�د  قيود  من  والتحرر  املج�ورة، 
الفل�سطينية  ال�س�درات  �ستت�س�عف  اإذ  القت�س�دية،  املك��سب 
الو�سع احل�يل  املقيدة يف  التج�رة  انتقلت من  اإذا   98% بن�سبة 
اإىل التج�رة غري املقيدة مع الأردن واإ�رصائيل وك�فة دول الع�مل، 
اأم� الواردات ف�إنه� �ستزيد بن�سبة %11، و�سيقل العجز يف امليزان 
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التج�ري بن�سبة %20، و�سيتحرك معدل ال�س�درات اإىل الواردات 
الن�جت  اإىل  ال�سلعية  ال�س�درات  ومعدل   ،46% اىل   25% من 
النمو  تعزيز فر�س  %21، لأن  اىل   11% الإجم�يل من  املحلي 
الإنت�ج والتخ�س�س، و�سول  القت�س�دي وال�ستف�دة من تع�ظم 

اإىل اقت�س�د املعرفة �سيكون اأهم نت�ئج هذا التك�مل )95( .
الجدول رقم )2( 

يوضح العاقة التكاملية في الحسابا	 القومية بين القدس والضفة 
والقطاع لعام 2013م.

ال�سفة فل�سطنيالبند
الغربية

قطاع 
غزة

7,477.05,464.32.012.7الن�جت املحلي الإجم�يل 

8,068.56,015.32,053.2الدخل القومي الجم�يل

ال�سفة فل�سطنيالبند
الغربية

قطاع 
غزة

8,703.06,381.02,322.0الدخل املت�ح الجم�يل 

ن�سيب الفرد من الن�جت املحلي 
179322141183الجم�يل

ن�سيب الفرد من الدخل القومي 
193524371207الجم�يل

ن�سيب الفرد من الدخل املت�ح 
2087.32585.61364.7الجم�يل

8,5166,1792,337الإنف�ق ال�ستهالكي النه�ئي 

15.3 -186.8202الدخ�ر 

634366268�س�يف التحويالت من اخل�رج

591.5551.040.5�س�يف الدخل من اخل�رج

املبلغ ب�ملليون دولر، ون�سيب الفرد ب�لدولر فقط، والقيم ب�لأ�سع�ر الث�بتة، م� مل يذكر خالف ذلك، امل�سدر: اجله�ز املركزي 
لالإح�س�ء، كتب فل�سطني الح�س�ئي ال�سنوي 2014م، �س145 وم� بعده�

الجدول رقم )3( 
يبين مساهمة القطاعا	 اإلنتاجية في النشاط االقتصادي في القدس

التجارة الداخليةاخلدماتالإن�ساءاتاملعلومات والت�سالتالنقل والتخزينالنقل واملوا�سالتال�سناعةالبند )96( 

440,8938,68633,525185.2415.6296,149528,481الن�جت املحلي

40802539339251212210875عدد الع�ملني

ال�ستهالك 
159,9834,92220,08034.599.669,84255,019الو�سيط

القيمة 
280,9833,76313,444150.7.316226,307437,461امل�س�فة

األرقام باألسعار الثابتة، المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء، كتب القدس االحصائي السنوي 2015م، ص150 وما بعدها

النتائج: 
تبني اأن اإ�رصائيل تلتزم بخي�ر ا�سرتاتيجي جت�ه الق�سية . 1

الفل�سطينية، يتطلب ف�سل قط�ع غزة عن ال�سفة الغربية والقد�س، 
وتفكيك املكون�ت اجلغرافية الفل�سطينية، وت�سعى ج�هدة من اأجل 

حتقيقه
ي�سري اقت�س�د القد�س واقت�س�د قط�ع غزة نحو البتع�د . 2

الن�س�ط  الفل�سطيني، ويرتاجع حجم كل منهم� يف  القت�س�د  عن 
القت�س�دي الفل�سطيني بفعل الإجراءات ال�رصائيلية.

اأداء . 3 يف  الفل�سطينية  ال�سلطة  جهود  اإ�رصائيل  تعرقل 
دوره� القت�س�دي والتنموي يف القد�س ال�رصقية.

من . 4 الفل�سطينية  ب�لق�سية  الداخلي  النق�س�م  اأ�رص 
ن�حية، وب�لقت�س�د الفل�سطيني اله�س من ن�حية اأخرى.

تعّد عالق�ت التك�مل القت�س�دي بني فل�سطني والدول . 5

وي�سهم  الت�ريخ،  فجر  منذ  ت�ريخية  عالقة  املج�ورة،  ال�سقيقة 
القت�س�د العربي يف حتقيق درج�ت علي� من التطور القت�س�دي 

الفل�سطيني والتنمية.
اأ�سياًل . 6 اقت�س�ديً�  ن�س�طً�  الرتانزيت  جت�رة  ت�سكل 

القت�س�د  وحدة  وت�سهم  الفل�سطيني،  القت�س�د  يف  القدم  منذ 
الفل�سطيني وتك�مله العربي يف اإع�دة بعث ذلك الن�س�ط.

التوصيات: 
لإيج�د . 1 الفل�سطينية  ال�سلطة  ج�نب  من  العمل  �رصورة 

اإجراءاته�  موا�سلة  اإ�رصائيل  منع  بهدف  الالزم  الدويل  ال�سغط 
التي ت�سعى اىل تفكيك مكون�ت القت�س�د الفل�سطيني )قط�ع غزة، 

ال�سفة الغربية، القد�س ال�رصقية، الأغوار( .
اإمك�نية �سي�ع الفر�س القت�س�دية، وغي�ب ال�ستثم�ر . 2

ا�ستمر  اإذا  الفل�سطيني،  القت�س�د  اأم�م  املحلي  ال�سوق  وتراجع 
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النق�س�م، م� يلحق �رصراً يت�س�وى مع اأهداف الحتالل.
ال�سلطة . 3 ج�نب  من  متك�ملة  خطة  و�سع  �رصورة 

القت�س�د  مك�ن�ت  بني  الوحدة  لإع�دة  تهدف  الفل�سطينية 
الفل�سطيني، وتعزيز قوة كل من اقت�س�د القد�س واقت�س�د القط�ع 

يف امل�س�ركة يف القت�س�د الفل�سطيني.
اخلطة . 4 و�سع  يف  الفل�سطينية  ال�سلطة  جهود  تعزيز 

التنموية الع�مة لإزالة الت�سوه يف القت�س�د الفل�سطيني، من خالل 
وال�سرتاتيجي�ت  اخلطط  و�سع  يف  اخل��س،  القط�ع  دور  تعزيز 

الوطنية، ومنحه م�س�حة اأو�سع للتحرك ال�ستثم�ري والتنموي.
القت�س�د . 5 ووحدة  الوطنية  امل�س�حلة  خي�ر  يعّد 

الفل�سطيني ركنً� اأ�س��سيً� يف التنمية القت�س�دية ورافعة قوية يف 
التخل�س من الحتالل.

اإجراء التن�سيق الالزم بني ال�سلطة الفل�سطينية وج�معة . 6
التي تعرت�س  العقب�ت ك�فة،  التخل�س من  العربية بهدف  الدول 
جت�رة  واإحي�ء  العربي،  القت�س�د  مع  الفل�سطيني  التك�مل  م�س�ر 

الرتانزيت. 
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