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 غازي الصوراني
71-9-9179 

 اقتصاد قطاع غزة حتت احلصار واالنقسام

 يقطاع التجارال:احللقة السادسة 
 

يحتل قطاع التجارة الخارجية أهمية كبيرة في االقتصاد الوطني الفلسطيني، ويعود ذلك لعوامل عديدة 
العمل وميزان المدفوعات  تتعلق في مجملها بتأثير هذا القطاع على الفروع االقتصادية اإلنتاجية وسوق

ومستويات األسعار من ناحية، ودورها األساسي في توفير احتياجات السوق المحلية من مستلزمات 
اإلنتاج والسلع االستهالكية وتسويق المنتجات الفلسطينية ذات االرتباط الوثيق باألسواق الخارجية من 

من الناتج المحلي اإلجمالي، ويستوعب ما  %71-77ويساهم القطاع التجاري بما نسبته . ناحية أخرى 
 .من األيدي العاملة الفلسطينية % 71نسبته 

مع بداية ما يسمى بالمرحلة االنتقالية، وقعت السلطة الفلسطينية العديد من االتفاقيات االقتصادية مع 
ة، وكان قد سبقها بالطبع الدول المجاورة والواليات المتحدة األمريكية ودول اإلفتا واتفاقية الشراكة األوروبي

 لدولة العدو اإلسرائيلي والتي أدت إلى تكريس التبعية االقتصادية 7991اتفاقية باريس االقتصادية عام 
التي أكدت على السوق الواحدة رغم أنها منحت السلطة الفلسطينية بعض الصالحيات التي لم تستغلها 
المؤسسات المعنية ولم تطالب بتعديل البنود المجحفة بحق نمو وحرية االقتصاد الفلسطيني، إضافة 

مع الدول األجنبية للقصور في إيجاد اإلجراءات المناسبة في استغالل االتفاقيات االقتصادية المبرمة 
 .ضمن الحد األدنى

 
 :7102التجارة السلعية والخدمية عام  -

يستهدف تحليل ونقد الواقع التجاري الذي تتضخم  لعملية التجارة السلعية والخدميةإن استعراضنا 
فيه قيمة الواردات بشكل كبير، ألننا نرى في ذلك ضرورة لإلسهام في إيجاد السياسات واإلجراءات 

ة لترشيد الواردات وتشجيع الصادرات وتصحيح الخلل في الميزان التجاري بما يحقق األهداف المناسب
السياسية والتنموية الوطنية الفلسطينية، دون القفز عن واقع االنقسام في النظام السياسي واالقتصادي 

 .ه شرطًا أوليًا ألي خطوات تنموية أو تطور اقتصادي ؤ نهاإالفلسطيني الذي يشكل 
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 :7102تجارة السلعية عام ال -
، حيث 9171مليون دوالر عام  7.119.1 بلغتإجمالي الواردات السلعية  أن( 99)يظهر الجدول رقم 
مليون دوالر واردات الضفة الغربية مقابل  9.199.7منها ) 9177عام المع  مقارنة% 9انخفضت بنسبة 

لعية الفلسطينية المرصودة بنسبة السرات ، كما ارتفعت الصاد(مليون دوالر فقط لقطاع غزة 971.7
مليون دوالر صادرات  9191منها ) مليون دوالر 9171.1لتصل إلى  9177عام المقارنة مع % 71.7

جاري زان التأما العجز في المي. 9171في عام  (مليون دوالر فقط لقطاع غزة 17.1الضفة الغربية مقابل 
% 1.7 بنسبة نخفضفقد ا( السلعية داترات والوار اديمثل الفرق بين الص ذيوال)  9171السلعي لعام 
 التجاري الميزان في ويعتبر العجز 9171عام  مليون دوالر 1177.7ووصل إلى  9177ام مقارنة بالع

وهو عبارة ) السلعي أما حجم التبادل التجاري. الواردات وتخفيض الصادرات في زيادةإلى  وبحاجة تاريخيا  
 9711.1ووصل إلى  9177 ارنة مع عاممق% 7.1 ارتفع أيضا  بنسبة (الوارداترات و الصاد عن مجموع
فقط من إجمالي التبادل التجاري لألراضي % 71.1ر، وتشكل حصة قطاع غزة نسبة مليون دوال
 . الفلسطينية

 

 :7102لعام  التجارة الخدمية -
، 9171مليون دوالر عام  197.1 بلغت خدميةإجمالي الواردات ال أن( 99)كذلك يظهر الجدول رقم 

مليون دوالر واردات الضفة الغربية  917.9منها ) 9177عام المع  مقارنة% 77.1ارتفعت بنسبة حيث 
الفلسطينية المرصودة بنسبة  رات الخدمية، كما ارتفعت الصاد(مليون دوالر فقط لقطاع غزة 711.1مقابل 

مليون دوالر صادرات الضفة  991.1منها ) مليون دوالر 171لتصل إلى  9177عام المقارنة مع % 1
جاري زان التأما العجز في المي.  9171في عام  (مليون دوالر فقط لقطاع غزة 99.1الغربية مقابل 

% 71.7 بنسبة نخفضفقد ا( الخدمية داترات والوار يمثل الفرق بين الصاد ذيوال)  9171لعام  خدميال
 .9171 عام دوالر مليون 111.1ووصل إلى  9177ام مقارنة بالع

 

 :7102 لعام الدولة حسب التجارة السلعية والخدمية المرصودة -
، حيث ُتعدُّ 9171مليون دوالر عام  111.7 "إسرائيل"بلغت قيمة الصادرات السلعية المقصودة من 

من % 19.9نسبة الصادرات إلسرائيل  تشكل حيث األول للصادرات السلعية، المقصد هي "إسرائيل"
واإلمارات  ،%1 األردن بنسبة ثم مليون دوالر، 1,064.9إجمالي الصادرات السلعية المقصودة البالغة 

فيما بلغت قيمة %. 7.1األميركية بنسبة  المتحدة والواليات ،%7.1 والسعودية بنسبة ،%9.9 بنسبة
الواردات  إجمالي قيمة من% 99.1دوالر، تشكل نسبة  مليون 1.919 "إسرائيل"الواردات السلعية من 

                                                           
 ُيضاف إلى ذلك أرقام (. التجارة المباشرة مع العالم الخارجي)والبيانات الجمركية ( للتجارة مع إسرائيل)التجارة المرصودة هي أرقام التجارة المسجلة في فواتير المقاصة : مالحظة

ي أدنى بشكل ملحوظ من األرقام الفعلية للتجارة الخارجية الفلسطينية، حيث أن تقديرات أرقام التجارة المرصودة ه(. التي تقوم وزارة الزراعة بتسجيلها)التجارة بالمواد الزراعية 
 .األرقام الفعلية يتم وضعها في ميزان المدفوعات الفلسطيني



3 

 

 االحتالل دولة من االستيراد ويتبين بانخفاض ،9171مليون دوالر عام  5,853.9السلعية المرصودة 
الصين  ثم ،%9.9 تركيا من الواردات نسبة كما بلغت العالم، دول من وارتفاعه الماضية بالسنوات مقارنة
 . (1) %9.7واألردن بنسبة   ،%1.1 وألمانيا بنسبة ،%1.1 بنسبة

 :مع دولة العدو اإلسرائيلي المرصودة الخدمية والصادرات الواردات -
مقارنة % 71.7بارتفاع  9171مليون دوالر عام  777.1 "يلرائإس"بلغ إجمالي الواردات الخدمية من 

% 91.9، أي ارتفعت بنسبة ليون دوالرم 911الخدمية رات إجمالي الصادفيما بلغ ،  9177 عامبال
ليون دوالر عام م 11.9 خدمي فائضا  مقدارهزان الل صافي الميحين سج   في ،9177بالعام مقارنة 
 . (2) 9177بالعام مقارنة %  97.1بارتفاع  9171

و % 91.1ما نسبته " اسرائيل"من خدمات األعمال األخرى وخدمات النقل  كل من تشكل  وقد 
 خدميةرات الأما بخصوص الصاد. 9171لعام الخدمية  على التوالي من إجمالي قيمة الواردات% 19.7
فيما  ، 9171الخدمية لعام رات من إجمالي قيمة الصاد% 11.9ت خدمات التشييد فقد شكل   "إسرائيل"من 

 . 9171ت الخدمية لعام رامن إجمالي قيمة الصاد% 17.1شكلت خدمات السلع للتجهيز 
 
 

في فلسطين حسب المنطقة ( السلعية والخدمية)إجمالي قيمة الواردات والصادرات  (:95)جدول رقم 
 (بالمليون دوالر)   7102، 7102

 7102 7102 
االراضي 
 الفلسطينية

الضفة 
 الغربية

قطاع 
 غزة

االراضي 
 قطاع غزة الضفة الغربية الفلسطينية

 -576.9 -2.850.5 -6.802.6 868 -6.277.2 -9.021.2 صافي الصادرات من السلع والخدمات
 075.6 7.968.2 7.228.0 007.2 7.721.9 7.282.0 إجمالي الصادرات

 17.1 9.191.1 9.177.7 11.1 9.111.1 9.111.7 الصادرات السلعية
 99.1 991.1 171 71.1 911.9 119 الصادرات الخدمية

 0192.5 2.661.2 2.656.9 521.2 2.952.0 2.992.2 إجمالي الواردات
191 7.199.7 7.917 الواردات السلعية

.1 

7.119.1 9.199.7 971.7 

 711.1 917.9 197.1 771.9 911.9 711.1 الواردات الخدمية
 http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/A.QNA_Constant.html:الفلسطيني، الموقع االلكتروني لإلحصاءالجهاز المركزي : المصدر

 

من المتوقع أن يظل عجز ميزان الحساب الجاري شامال  "وبسبب استمرار العجز التجاري المرتفع، 
اإلسرائيلية القيود  في ظل-مع انخفاض الصادرات  9191حتى عام % 71الرسمية أعلى من التحويالت 

ماد على في االعتتستمر األراضي الفلسطينية وس. من إجمالي الناتج المحلي% 71نحو إلى  -مفروضةال
                                                           

 .19، ص9171الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح التجارة الخارجية المرصودة  1
 .11المرجع السابق، ص 2

https://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/A.QNA_Constant.html
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لي اجاتها األساسية، لذلك ستبقى تشكل حصة الواردات في االقتصاد حوااحتي معظمالواردات في تلبية 
رسمية، سيستمر تمويل عجز ميزان الحساب وباإلضافة إلى التحويالت ال. 9191بحلول عام %  99

ة الرسمية وربما المزيد من عمليخاصة غير االعتماد على تحويالت رأس المال ال من خالل الجاري
 .(3)"األجنبي والمدخراتالسحب من النقد 

الفلسطينية واالتفاقيات االقتصادية المبرمة لم  وفي هذا السياق، نؤكد على أن السياسة التجارية
تساعد على توسيع وتنويع قاعدة اإلنتاج المحلي، بل أدت لتراجع القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية 

مليون دوالر  7.119.1إلى  9177عام  مليون دوالر 9.119.7من  ، التي ارتفعتالسلعية أمام الواردات
 مليون دوالر، وبالتالي فإن العجز في الميزان التجاري 9.177السلعية  تالصادرابلغت ، و 9171عام 

، والسبب في تراكم هذا العجز يعود إلى عدم انتهاج 9171عام  مليون دوالر 1.177.1بلغ  السلعي
 . وتراجع أداء القطاعات اإلنتاجية سياسية تجارية فلسطينية لضبط وتقييد الواردات

القطاع التجاري من تشوهات هيكلية من خالل العجز المزمن في الميزان التجاري للسلع وقد عانى 
عام % 19حوالي نسبتها بلغت والخدمات الناتج عن محدودية قدرة الصادرات على تغطية الواردات والتي 

من حركة % 71نسبة  أكثر من مما أسهم في تعميق درجة التبعية، وفي هذا السياق تركزت 9171
 -طوال الستة عشر عاما  الماضية–بادل التجاري باالقتصاد اإلسرائيلي، نتيجة الممارسات اإلسرائيلية الت

التي جعلت من القطاعات اإلنتاجية المولدة للسلع والبضائع تابعة وهشة وغير قادرة على تلبية احتياجات 
الدرجة األولى في تلبية الطلب السوق المحلية، وبالتالي تحولها صوب االعتماد على السوق اإلسرائيلي ب

المحلي، إضافة إلى إهمال القطاع  الخاص في تحسين وتطوير اإلنتاجية لتلبية حاجة السوق المحلي مع 
رغبتهم في تحقيق الربح الفاحش على حساب رداءة اإلنتاج بدون استغالل الفرصة المتاحة أمامهم في 

لمنتجات األجنبية في السوق المحلية والخارجية، خاصة تطوير إنتاجهم، وتحسين القدرة التنافسية أمام ا
وان هناك بعض المنتجات السلعية الفلسطينية تنتج خصيصا  حسب المواصفات اإلسرائيلية ويتم تسويقها 

لتصريف المنتجات  واسعا   أما من ناحية الواردات فقد شكلت فلسطين سوقا  . على أنها منتجات إسرائيلية 
 من الخارج خصيصا   من التجار اإلسرائيليين يستوردون سلعا   كبيرا   هناك عددا   اإلسرائيلية، حيث أن

 .لتسويقها في السوق الفلسطيني
ثر فوز حركة أومما ال شك فيه أن القطاع التجاري يتأثر وفق الظروف والمتغيرات السياسية، فعلى 

على  اإلسرائيليالحصار  شتداواستالمها السلطة  9117حماس في االنتخابات التشريعية الثانية عام 
األراضي الفلسطينية، بدعوى عدم التعامل مع حكومة تديرها حركة حماس، ثم االنقسام الناجم عن الحسم 

، واشتداد الحصار على قطاع غزة، وما ترتب عليه 9111/حزيران/71العسكري الذي نفذته حماس في 
ونتيجة لشدة . ادل التجاري مع كل دول العالممن نتائج على االقتصاد الفلسطيني أثرت على طبيعة التب

الحصار ازدهرت تجارة االنفاق ما بين قطاع غزة ومصر وأصبحت كافة واردات قطاع غزة من مختلف 
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نفق على طول الحدود الفلسطينية المصرية،  7111البضائع تورد عبر األنفاق التي كان يزيد عددها عن 
الحصار الشديدة، وأصبحت  المليار دوالر سنويا  في فتراتوتجاوزت ورادات قطاع غزة عبر األنفاق 

األنفاق تمثل اداة لكسر الحصار اإلسرائيلي ووسيلة ناجحة في دعم صمود وثبات المواطن واالقتصاد 
 . الفلسطيني

وبالرغم من ذلك لم تصبح األنفاق بديال  شرعيا  وقانونيا  إلدخال البضائع والمواد األساسية حيث أن 
ألنفاق تعتبر غير شرعية وعشوائية ألنها ال تخضع لالتفاقيات والقوانين التجارية وال يوجد عليها تجارة ا

رقابة كما أنها ال تلبي كافة احتياجات قطاع غزة من مختلف أنواع البضائع، كما أدت العشوائية في تجارة 
ب واالحتيال على التجار النص األنفاق وعدم وجود قوانين وتشريعات وضوابط تحكمها للعديد من حاالت

غالق غالبية إصارمة اتجاه تجارة األنفاق وتم  تبإجراءابدأت مصر  9171عام  وفي. (4)والمواطنين
 .  نفاق التجارية من أجل ضبط الحدود، مما أثر سلبيا على اقتصاد قطاع غزةاأل

هذا وقد سبق لحركة التجارة الخارجية والبينية أن تأثرت سلبا ، بشـكل كبيـر نتيجـة للحصـار اإلسـرائيلي 
أثـــر علـــى القطاعـــات االقتصـــادية المرتبطـــة بالتجـــارة ، ممـــا  9111أيلـــول  91لألراضـــي الفلســـطينية منـــذ 

هذين القطـاعين لمـا ر أمام تطو أدى إلى مراكمة مزيد من العراقيل و وخصوصا  قطاعي الصناعة والزراعة، 
عــادة هيكلــة  لهمــا مــن دور ريــادي وســيادي فــي تحقيــق االكتفــاء الــذاتي النســبي، واالســتقالل االقتصــادي وا 

إعــادة هيكلــة  عمليــة عرقلــةإضــافة لوتوجيــه حركــة التبــادل التجــاري الخــارجي إلــى البعــد العربــي واألجنبــي، 
مــع طبيعــة الطلــب الكلــي مــن خــالل سياســة  تغطيــة الســوق المحلــي بمــا يــتالءمبهــدف اإلنتــاج الصــناعي 

ــذلك بمــا يضــمن إعــادة هيكلــة التجــارة الخارجيــة  إحــالل الــواردات وتحديــد السياســات االقتصــادية الداعمــة ل
 .والحفاظ على نوع من التوازن واالستقاللية في الميزان التجاري وعدم االنكشاف للخارج 

" إسرائيل"يعاني من سياسة الحصار التي تفرضها وفي هذا الجانب، ما زال االقتصاد في قطاع غزة  
 9177/9171خــالل عــامي " إســرائيل"علــى قطــاع غــزة للعــام الحــادي عشــر علــى التــوالي، وقــد اســتمرت 

جراءاتها العقابية بحق قطاع غزة، والتي تمثلت بتشديد الخناق علـى تنقـل التجـار ورجـال  باتباع سياساتها وا 
وفـي هـذا . ا أضافت العديد مـن السـلع والبضـائع إلـى قـوائم الممنوعـاتاألعمال عبر معبر بيت حانون، كم

يعنــي إنهــاء  97/7/9111بإلغــاء الكــود الجمركــي الخــاص بقطــاع غــزة بتــاري   "إســرائيل"الســياق إن قيــام 
لغــاء الوكــاالت والعالمــات التجاريــة الخاصــة بمســتوردي قطــاع غــزة والعــودة للمســتورد  االســتيراد المباشــر وا 

 . (5)ياإلسرائيل
ذلك إن عدم القدرة على التنبؤ بعمل المعابر التجارية، أدى إلى عدم قدرة المنشآت على استيراد 
وتصدير المنتجات بطريقة مخططة ومربحة، كما تسببت هذه األوضاع في إغالق المشاريع وهجرة رؤوس 

                                                           
المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات االتسراتيجية   – 9171حتى عام  9111تكلفة االنقسام وأثره على االقتصاد الفلسطيني خالل الفترة من  –ماهر تيسير الطباع  4

 .9171أيلول  –( مسارات)
 .ابق ذكره، مرجع س9171ماهر تيسير الطباع،  5
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م السنة بسبب سياسة وتحيط بقطاع غزة ستة معابر وهي مغلقة معظم أيا. األموال والعقول إلى الخارج
 :(6)الحصار التي يتبعها االحتالل، وهي

وخارج عن  معبر رفح المعبر الوحيد المخصص لحركة األفراد خارج قطاع غزة، يعدُّ : معبر رفح .7
مغلق بشكل كامل  9111ومنذ العام  ويربط القطاع مع جمهورية مصر العربية السيطرة اإلسرائيلية،

 11بمعدل يقل عن –بسبب االنقسام الفلسطيني، وكان يفتح خالل فترات متفاوتة وبشكل استثنائي 
لى قطاع غزة عبر مصر، فقط للحاالت اإلنسانية  -يوما  طوال العام لدخول أو خروج األفراد من وا 

ميا  بطاقة تشغيلية ضعيفة، مما سهلَّ أصبح يعمل يو  9171والطلبة، إال أنه منذ منتصف العام 
 .حركة األفراد نسبيا  

معبر تجاري يقع إلى الشرق من مدينة غزة على خط التماس الفاصل بين  (:كارني)معبر المنطار  .9
لى القطاع وكذلك لتصدير الخضراوات ”إسرائيل”قطاع غزة و ، وهو مخصص للحركة التجارية من وا 

 .(9111كامل منذ مغلق بشكل ) إلى الضفة الغربية
يقع شمال قطاع غزة، وهو مخصص لعبور العمال والتجار ورجال (: إيريز)معبر بيت حانون  .1

، الحاالت اإلنسانية، الدبلوماسيين األجانب، العاملين في المنظمات األعمال والشخصيات المهمة
 .الدولية ووسائل اإلعالم

، ويستخدم ”إسرائيل”عبر يصل القطاع ويقع في الجنوب الشرقي من خانيونس، وهو م: معبر صوفا .1
 .(9111مغلق بشكل كامل منذ ) لدخول العمال ومواد البناء إلى قطاع غزة

 ا  مخصص وكانيقع معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، (: كيرم شالوم)معبر كرم أبو سالم  .9
لدخول وخروج  كمعبر تجاري يستخدم ، واعتمده االحتالل”إسرائيل“الستيراد البضائع من مصر عبر 

 .أيام في األسبوع، ودخول البضائع يتطلب إذنا  وتنسيقا  من إسرائيل 9البضائع ويعمل 
مشتقات معبر مهجور ومغلق، وتم تحويله لموقع عسكري، وكان مخصصا  لدخول  :معبر ناحل عوز .7

 (9171مغلق بشكل كامل منذ ) .البترول والغاز لقطاع غزة
 

 :الفلسطيني المنتج إحالل إمكانية -
 السـلع إحـالل ،تعريفهـا وفـق تهـدف -التي تم اإلشارة اليهـا مسـبقا   – الواردات إحالل سياسة تطبيق إن
 السـلع -األولـى المرحلـة فـي– أساسـية بصـفة تشـمل التـي البسـيطة المسـتوردة السـلع محـل محليـا ، المصنعة

 الفلســطينية الوطنيــة االقتصــادية ســتراتيجيةاال األهــداف ســياق فــي ذلــك يــأتيو  المعمــرة، غيــر االســتهالكية
 ،(الصــناعةخاصــة قطاعـات الزراعــة و ) ات اإلنتاجيــةقطاعـال دور وتفعيــل تطــوير علـى تعمــل التــي عمومـا ،

نمــا فحســب، الفلســطيني القــومي الــدخل زيــادة أجــل مــن لــيس  مــن مجموعــات إنتــاج مقومــات تــوفير بهــدف وا 
 يسـهم الـذي األمـر المثيلـة، اإلسـرائيلية السـلع علـى االعتمـاد إللغاء تمهيدا   محليا   الخفيفة االستهالكية السلع

                                                           
 .، المرجع   السابق9111ماهر تيسير الطباع، 6 
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 قـادرا   يجعلـه بمـا ،المسـتقل الـوطني االقتصـاد لبنـاء الالزمـة القـوة عناصـر بعـض تـوفير فـي تحققـه حـال في
وزيـادة  والصـادرات الـواردات بـين ،التجـاري الميـزان في الكبير الخلل أو ،الواسعة الفجوة تضييق على نسبيا  

القدرة االستيعابية لالقتصاد وزيادة العوائد الضريبية للحكومة، واألهم من ذلك الحد مـن التبعيـة االقتصـادية 
 .لالقتصاد اإلسرائيلي

 ينحصـر أن يجـب ال الـوطني المنـتج دعـم أو الـواردات إحـالل سياسـة تطبيـق إمكانيـة عـن الحديث إن
 التطــــورات وتحليــــل دراســــة معــــه يترافــــق أن يجــــب بــــل فحســــب، المباشــــر االقتصــــادي التحليــــل إطــــار فــــي

 وغيـاب االنقسـام ظـل فـي أننـا إذ والدولي، والعربي المحلي الصعيد على بنا المحيطة السياسية، والمتغيرات
 ضــوء علــى خاصــة االقتصــادية، وقراراتنــا بخياراتنــا الــتحكم نســتطيع ال الفلســطيني، السياســي النظــام وحــدة

 الرســمي، العربــي/  األمريكــي/  الصــهيوني المخطــط عــن الناجمــة الخطيــرة واالقتصــادية السياســية النتــائج
ضــعاف تهمــيشإلــى  فحســب يهــدف ال الــذي  تــدميرإلــى  يهــدف أيضــا بــل الفلســطيني، االقتصــاد وتفكيــك وا 
 الحريـة أجـل مـن الـوطني مشـروعنا وتصـفية الفلسـطيني، للمجتمـع  والسياسـية االقتصـادية المجتمعيـة البنية
قامة والعودة، المصير وتقرير  حكـم أو غـزة فـي ممسـوخة دويلـة لحسـاب السـيادة، كاملـة الفلسطينية الدولة وا 
 ومزيـدا   الفلسـطيني، لالقتصـاد والتبعيـة التفكـك من مزيدا   يعني الذي األمر الضفة، في وظيفي وتقاسم ذاتي
 واألنشــطة الخــدمات قطــاع لحســاب الفلســطيني الصــناعي والزراعــي للقطــاع والتفكيــك الضــعف عوامــل مــن

 ثـم ومـن اإلسـرائيلي، االقتصـاد لشروط الفلسطيني االقتصاد ارتهان بقاء تضمن التي واالستهالكية الطفيلية
 . الواردات إحالل سياسة من األدنى الحد توفير عن القطاعات اإلنتاجية عجز

القطاعبات  وتطبوير عمومبًا، االقتصبادي التطبور هبدف أن لبب،، أي دون يتضح تقدم، ما على بناءً 
 تغييببر دون الحاليببة االنقسببام أوضبباع بقيببت إذا مسببتحيالً  هببدفاً  سببيظل خصوصببًا، اإلنتاجيببة والصببناعة

 وطنيببة وخطببط بببرامج تطبيببق وحببده الكفيببل الفلسببطيني، السياسببي للنظببام وديمقراطببي وطنببي توحيببدي
 اسببتراتيجية وتطبيببق والمقاومببة، الصببمود اقتصبباد أو التقشببف، اقتصبباد وآليببات بمببباد  تأخببذ وتنمويببة
 اإلنتاجيبة الكفباءة زيبادةإلبى  الهادفبة والسياسات اإلجراءات من مجموعة تتضمن التي الوطني التصنيع
 التبي التنافسبية القدرة عوامل توفير عن والبحث العمل، فرص وخلق االقتصادي، والنمو المحلية، للسلع
 .معا وذاتية موضوعية ألسباب اللحظة حتى الفلسطيني اقتصادنا إليها يفتقر

 إداريـــة أو ماليـــة مشــكلة ليســـت الفلســطينية االقتصـــادية المشــكلة أن لنـــا يتبــين ،الخلفيـــة هــذه ضـــوء فــي
نمــا فحســب،  جانــبإلــى  أساســية بصــورة الــداخلي االقتصــاديو  السياســي الفعــل منظومــة فــي مشــكلة هــي وا 
 الهــدف غيــاب ثــم ومــن االنقســام اســتمرار حيــث مــن ســواء اإلســرائيلي، الحصــار وخاصــة الخارجيــة أســبابها
 المصـالح إطـار فـي االقتصـادية للسياسـات والعشـوائي السـي  التنفيذ حيث من أو التنموية، والخطة الوطني

 هــذه أن واضــحا   بــات قــدف لــذلك ،وغــزة اهلل رام مــن كــل فــي والبيروقراطيــة والكومبرادوريــة الطفيليــة الشخصــية
 ولــدى الــداخل، فــي( خاصــة بصــورة والزراعــة الصــناعة فــي) الخــاص القطــاع لــدى الثقــة زعزعــت اإلشــكالية

 .الخارج في الفلسطينيين المستثمرين
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 هببدف لتحقيببق إمكانيببة هنبباك أن إال القائمببة، وصببورتها الراهنببة المرحلببة تعقيببدات مببن الببرغم وعلببى
 هببذا لكببن اإلحالليببة، – الخفيفببة االسببتهالكية السببلع إنتببا  إطببار فببي النسبببي بببالمعنى الببواردات احببالل
 الوطنيبة والفعاليبات األوسباط في – والتخطيط الجهد من الكثير وبذل االنقسام، إنهاء أوالً  يتطلب الهدف

 البواردات إحبالل سبتراتيجيةا فبي األولبى المرحلبة تطبيبق مبن نتمكن لعلنا – الخاص والقطاع واألكاديمية
 واألحذيببة والمشببروبات واألغذيببة كببالمالب،) المعمببرة غيببر االسببتهالكية السببلع إنتببا  علببى ترتكببز التببي

 المحليببة، الخفيفببة الصببناعات لبببع  اإليجابيببة المؤشببرات بعبب  هنبباك نأو  خاصببة ،(المنزليببة واألدوات
 ،المتواضبعة الفلسبطيني االقتصباد إمكانبات رغبم التوجبه هبذا فبي والسبير التكيبف أصحابها استطاع التي
 اإلسرائيلية والتعقيدات العقبات ورغم ،ناحية من الداخلي السوق ةومحدودي ،االستثمارات حجم حيث من

 البنبباء يمكببن قاعببدة اعتبارهببا يمكببن ال اإليجابيببة المؤشبرات هببذه لكببن االسببتراتيجية، هببذه لبلببورة المعيقبة
 الصبناعات أو المؤشبرات هبذه لمحدودية نظراً  فلسطين، في الواردات إحالل استراتيجية تطبيق في عليها

 القبدرة تمتلبك أن دون والداخلية، الخارجية المعقدة الحصار ظروف مع التكيف استطاعت التي ،المحلية
 ومبواد الغيبار وقطبع المعبداتو  مالخبا المبواد مجبال فبي خاصبة اإلسبرائيلي االقتصباد مبع التبعيبة فك على
" إسبرائيل" مبن عليها الفلسطينية المحلية الصناعات اعتماد نسبة تصل وأدوات مواد وهي الخ،... البناء

 سبتظل – جديبة بصبورة تطبيقهبا حبال فبي – البواردات إحالل سياسة فإن وبالتالي ،% 89إلى  والخار 
 أو الخبام المبواد تبأمين فبي اإلسبرائيلي السبوق علبى تعتمبد ظلّبت طالما نسبية عملية قادمة طويلة لفترة

 محليببا المصببنعة الفلسببطينية السببلع فببي الخارجيببة المببدخالت نسبببة أن العلببم مببع اإلنتببا ، مسببتلزمات
 ال اإلحالليبة المحليبة الصبناعة في الجزئية الحاالت هذه أنإلى  بوضوح يشير بما ،%89-21 تتجاوز
 التجارة وحركة الحدود على اإلسرائيلية الهيمنة بقاء استمرار أن ذلك مقيا،، أو كقاعدة اعتمادها يمكن

 مبدأ وتطبيق"  باري، بروتوكول"  وشروط قيود جانبإلى  والتصدير، االستيراد وحرية والسوق والمعابر
 الجمركيبببة للتعريفبببة قبببانون وتطبيبببق صبببياغة عبببن الفلسبببطينية السبببلطة وعجبببز"  الجمركبببي االتحببباد" 

 المسببتوردة السببلع علببى إنتببا  رسببوم فببر  أو الجمركيببة الحمايببة مبببدأ وتببوفير تببأمين أو الفلسببطينية،
 كميبة بقيبود المثيلبة السبلع اسبتيراد كميبات تقييبد عبن عجزهبا جانببإلبى  محليبًا، المنتجبة للسلع المثيلة
 الببواردات إحببالل اسببتراتيجية تطبيببق إمكانيببة يجعببل ذلببك  كببل ،( الكوتببا) الحصببص نظببام وفببق أو معينببة
 زال مبا اإلسبرائيلي العبدو أن خاللهبا مبن واضبحاً  بات التي الراهنة ظروفنا في للتحقيق قابلة غير لةأمس

 واالسببتيراد للتصببدير اإلسببرائيلية السياسببات بتطبيببق التزامهببا اسببتمرار الفلسببطينية السببلطة علببى يفببر 
 .الخارجية األسواق أو المحلي السوق في التجارية والمعامالت الجمركية والتعريفة
 والقطباع الضبفة ببين االنقسام بسبب– الداخلية أو اإلسرائيلية، والتعقيدات المعوقات لهذه تناولنا إن

 الهبدف هبذا إزاحبة يعنبي ال الراهنبة، الظبروف فبي الواردات إحالل استراتيجية تطبيق دون تحول التي -
 من مجموعة نتا إل  بالنسبة األقل، على الجزئية ضرورته، أو ألهميته نظرا مستقبلي كهدف إهماله، أو

 بالدنبا، فبي المحبدود البدخل وذات الفقيبرة، القطاعبات لخدمبة الموجهبة المعمرة، غير االستهالكية السلع
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 السياسبي النظبام وحبدة واسبتعادة ،المترديبة االنقسبامية الداخلية أوضاعنا بترتيب المطالبة يقتضي وهذا
 السياسبة وغيباب والزراعبة، الصبناعة الرئيسبيين، اإلنتبا  قطباعي تراجع وقفإلى  يؤدي بما الفلسطيني
 .العربي االقتصادي التكامل إطار في– المعالم والمحددة الواضحة الفلسطينية االقتصادية
 ال -تواجههـا التـي والصعوبات التعقيدات رغم – الواردات إحالل سياسة تطبيقل توجه أيَّ  فإن وبالتالي

اإلحـــالل،  سياســـة تطبيـــق أســـس تـــوفر موحـــدة، فلســـطينية اقتصـــادية سياســـية ومرجعيـــة منـــا أن يتـــوفر  بـــد
 الســـوق لحجـــم مالءمتهـــا حيـــث مـــن اإلحالليـــة، السياســـة هـــذه تطبيـــقب المرتبطـــة المزايـــا نـــدرك وأننـــا خاصـــة
 كثافـة حيـث ومـن للخـارج، التصـدير وصـعوبات ،الفـرد دخـل متوسـط انخفـاض ظـل في المحدودي الفلسطين

إلــى  نســبيا ، الصــغير المــال ورأس البســيطة التكنولوجيــا واســتخدام مــاهرة، الغيــر العاملــة لأليــدي اســتخدامها
 والمعرفـة التكنولوجيـا ونشـر واإلنتاجيـة اإلداريـة كوادرنـا تطـوير فـي واإلسهام عمالنا تدريب في دورها جانب

 علـــى تؤكـــد التـــي ،الخـــاص للقطـــاع بالنســـبة األخـــرى مزاياهـــا جانـــبإلـــى  واإلنتـــاج، الصـــناعة فـــي العلميـــة
 بعــين آخــذين .فيهــا االســتثمارات اســترداد فتــرات وقصــر الخفيفــة، الصــناعات هــذه لربحيــة النســبي االرتفــاع
 المــواد أو الخــام، المــواد علـى الحصــول وتعقيــدات االســتثمارات، وضـعف المحلــي، الســوق ضــعف االعتبـار
 فــي والنوعيــة للمواصــفات مطابقــة غيــر أو الجــودة متدنيــة ســلع إنتــاج واحتمــاالت المصــنعة، نصــف األوليــة
 تـــدخل واحتمـــاالت الخــارج، مـــن المســتورداتم حجـــ فــي االرتفـــاع أو المثيلــة، المســـتوردة الســلع غيـــاب حــال

 وبالتـالي الصـناعات هـذه إقامـة فـي -اإلسـرائيلية الشـركات ذلك في بما– األجنبية الشركات أو االستثمارات
 .الخارجإلى  أرباحها كل تحويل

 االقتصــادية الوطنيــة، والخطــط السياســات مــن غيرهــا أو الــواردات إحــالل سياســة تظــل حــال، أي علــى
 بعـــين تأخـــذ متكاملـــة ديمقراطيـــة-وطنيـــة اســـتراتيجية أو برؤيـــة نجاحهـــا فـــي مرهونـــة الفلســـطينية، والتنمويـــة
 وتســتند المســتقبلية، واآلفــاق الظــروف جانــبإلــى  وتعقيداتــه، -المؤقــت -الــراهن الوضــع ظــروف– االعتبــار

 : واألهدافاألسس  من مجموعةإلى 
 .اإلسرائيلي االقتصاد مع والتبعية االرتباط لفك تمهيدا باريس، برتوكول مراجعة على العمل -7
 والصــمود التقشــف اقتصــاد وآليــات مفــاهيم مــن انطالقــا وذلــك الــواردات، حجــم فــي التضــخم وقــف -9

ـــة مبـــاد  تطبيـــق وحـــده يضـــمن الـــذي والمقاومـــة  التشـــغيل فـــي الفـــرص وتكـــافؤ االجتماعيـــة العدال
 سياسـة تطبيـق ونجـا  المحليـة الصـناعات دافعيـة ويعـزز يضمن ما بمثل الدخل، وتوزيع والموارد
 .المتاحة الفلسطينية اإلمكانات ضمن الواردات إحالل

 المركـزي التخطـيط عبـر الرئيسـيين اإلنتـاج لقطـاعي النمـو مـن عاليـة معـدالت ضـمان علـى العمل -1
 قـراءة إعـادةإلـى  نـدعو السـياق هـذا وفـي االسـتراتيجي، البعد ذات القضايا في اعتماده يجب الذي

 7991 يوليو/تموز في ف.ت.م عن الصادر" الفلسطيني الوطني االقتصاد نماءإل العام البرنامج"
 لالقتصــــاد بالنســــبة واســــتنتاجاته وتحليلــــه البرنــــامج بخطــــة لالسترشــــاد صــــايغ، يوســــف.د بإشــــراف
 .الفلسطيني الوطني
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 يـؤدي بما خاصة، بصورة والزراعة الصناعة في الفلسطينية، اإلنتاجية القاعدة توسيع على العمل -1
 عن للعاطلين العربي العمل سوق أهمية إغفال دون المحلي، اإلنتاج في العاملة اليد توظيفإلى 
 .العمل

 الفقيـرة الفئـات أجـور ورفـع المتاحـة، اإلمكانـات ضـمن األساسـية للسلع األسعار ثبات على الحفاظ -9
 .األسعار في االرتفاع تعادل بنسبة

 .لبعدها النسبي وليس المطلق إحالل الواردات وفقا  إن تطبيقنا لألسس السابقة كفيل بتحقيق سياسة 
لطبيعة المعوقات والعقبات التي تحول دون تطور القطاع الصناعي والقطاعات اإلنتاجية رغم إدراكنا 

األخرى في إطار القطاعين الخاص والعام، التي تتمثل في التعقيدات اإلدارية واألمنية على المعابر، 
ية واالغالقات المتكررة، وصعوبة الوصول إلى األسواق والتسويق، وضعف األجهزة الفنية واإلدار 

واالقتصادية في السلطة الفلسطينية على إيجاد وتأمين األسواق الخارجية من ناحية، وعدم وجود مؤسسات 
مالية تدعم قطاع التصدير الخارجي من ناحية أخرى، وغياب الدور اإليجابي للقطاع العام بل والطابع 

لكبرى على نمط الشركات االحتكاري الضار لهذا القطاع، وغياب المنشآت أو المؤسسات االقتصادية ا
ال ، كل هذه … ، وغياب دور البنوك الداعم للصناعة الفلسطينية( والمختلطة)الصناعية المساهمة العامة 

 -خاصة ذات الطبيعة الداخلية في الضفة والقطاع بسبب الممارسات السلبية للسلطة الفلسطينية–العوامل 
تنموية وطنية بالتنسيق مع القطاع  ومهمات   ء  عباأ - الوطنية الديمقراطيةقوى الفي إطار  -ُتحمِّلنا 
التطور االقتصادي في قطاع غزة والضفة الغربية  يجب أن نستوعبها عبر إدراكنا الواعي لعملية الخاص،

إلغاء العالقة التبعية بصورة موحدة ومتكاملة من جهة، وبعملية التغيير الوطني الديمقراطي الهادف إلى 
تصاد اإلسرائيلي كخطوة رئيسة في موازاة مهماتنا وأهدافنا في عملية التغيير الديمقراطي القتصادنا مع االق

مزيدا  من تفعيل حالة الضغط الشعبي الجماهيري  الوطنية الديمقراطية بما يفرض على القوى، الداخلي
 طبيق األهدافضد االنقسام من أجل استعادة النظام السياسي الديمقراطي التعددي، الكفيل وحده بضمان ت

والقطاع  والزراعة الصناعة يلقطاعلكافة القطاعات االقتصادية عموما  و النسبة التطويرية التنموية ب
، انطالقا من التعاطي والتفاعل مع أطراف العملية التنموية من أجل تغيير الوضع خصوصا  الخاص 

ركة الشعبية، بما يعود بالفائدة على الراهن، واالنتقال إلى حالة تنموية تقوم على المؤسسات وتعزز المشا
التنموية وفق تصور تكاملي لألسس الضرورية التي تضمن زيادة النمو -كل أطراف العملية اإلنتاجية

االقتصادي من خالل تفعيل الطاقة القصوى، عبر المشاركة والدافعية والحوافز لجميع العاملين في كل 
والمطالبة بتوفير البنية  ،كافة القطاعات االقتصادية القطاعات، وذلك عبر العمل على إعادة هيكلة

وما يتطلبه ذلك من منا  وتشريعات قانونية مناسبة في إطار  ،التحتية الالزمة لبناء القاعدة اإلنتاجية
نظام سياسي ديمقراطي تحكمه سيادة القانون والعدالة وتكافؤ الفرص، يعتمد التخطيط االستراتيجي 

مية كما في االقتصاد عموما والقطاع الخاص خصوصا وال يعتمد على االنفالت والمرحلي في خطط التن
 . وحرية السوق والخصخصة بال أي قيود أو ضوابط
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 : أثر االنقسام والحصار على أداء القطاع التجاري الفلسطيني -
 طالت تأثيرات االنقسام مختلف جوانب الحياة في األراضي الفلسطينية، حيث تراجع حجم التبادل

كذلك تأثرت . مليون دوالر 71مليون دوالر إلى أقل من  991التجاري بين الضفة الغربية وقطاع غزة من 
، كما بلغت 9171انخفضت إلى أدنى نقطة لها خالل عام صادرات قطاع غزة للعالم الخارجي، حيث 

مليون دوالر شهريا ، جراء استمرار القيود التي يفرضها  77الحصار بنحو  استمرارقيمة الخسائر جراء 
يمكن إبراز أهم تأثيرات االنقسام التي طالت القطاع و .(7)االحتالل على حركة االستيراد والتصدير

 :(8)بالنقاط التالية تجاريال
عدم وصول كامل أموال وتعهدات المانحين في مؤتمر شرم الشي ، وفشل كافة المبادرات التوحيدية  .7

الرامية لتشكيل هيئة مستقلة من المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية باإلشراف على 
 . عملية إعادة إعمار قطاع غزة

ثر  على إيرادات السلطة من جهة ومن ثم على انتشار ظاهرة تجارة األنفاق بشكل كبير، األمر الذي أ .9
صحة وسالمة المستهلك الفلسطيني، إضافة إلى األخطار المترتبة على العاملين في تلك األنفاق من 

 . جهة ثانية
 . تراجع صادرات غزة الزراعية والصناعية إلى مناطق الضفة الغربية .1
ة، تسبب في ازدياد األعباء القطاع التضارب في فرض الضرائب ووجود ازدواج ضريبي في قطاع غز  .1

 .الخاص وعلى األسر الفلسطينية بالقطاع 
لم يتم تنفيذ بعض المشروعات االقتصادية والتنموية في قطاع غزة ومنها مشكلة إنشاء محطات  .9

 . لتحلية المياه ومعالجة المياه العادمة
التمويل واإلقراض، في ظل انعدام  تراجع أداء البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة وتراجع دورها في .7

الثقة المتبادلة بين البنوك التجارية والقطاعات االقتصادية المختلفة، حيث تبنت البنوك سياسة 
 . تحفظية أدت إلى تراجع النشاط االقتصادي، وخلق أزمة في السيولة النقدية لدى البنوك

تصاد في قطاع غزة خسائر كبيرة وارباك تفاقم أزمة الكهرباء في قطاع غزة، والتي أدت  لتكبد االق .1
مليار دوالر  7.9الحياة االقتصادية، وقد أنفقت األسر خالل عقد االنقسام في قطاع غزة حوالي 

لتوفير بدائل للكهرباء، وهذا المبلغ يكفي إلنشاء ستة محطات توليد طاقة شمسية تنتج ما يزيد عن 
قة، إال أن كافة الجهات الفلسطينية المسئولة ميجاواط ، وهي ضعف احتياج قطاع غزة للطا 7111

 . فشلت في إدارة ملف الطاقة على مدار سنوات االنقسام الفلسطيني

                                                           
 :، الموقع االلكتروني71/1/9171، ، األحد 9171مركز الميزان لحقوق االنسان، تقرير حول واقع الحقوق االقتصادية واالجتماعية في قطاع غزة عام  7

          mezan.org/post/25219http://www. 
، ( مسارات)، المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات االتسراتيجية   9171 - 9111ماهر تيسير الطباع، كلفة االنقسام وأثره على االقتصاد الفلسطيني خالل الفترة من  8

 .9171أيلول 

https://www.mezan.org/post/25219
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زيادة الفجوة واالزدواجية واختالف القوانين والتشريعات والقرارات واإلجراءات والضرائب والجمارك  .1
سلبًا على القطاع الخاص في واللوائح واألنظمة والرسوم بين الضفة الغربية وقطاع غزة، أثرت 

قانون وتشريع  718حيث صدر خالل فترة االنقسام حوالي . قطاع غزة وساهمت في إضعافه
قانون صادر من المجل، التشريعي بغزة،  98قانون بقرار صادر من الرئي،، و  091جديد، 

ة أدتَّ إلى ومعظم هذه التشريعات الصادرة ال ضرورة ملحة لها وهي تخدم أجندات وسياسات حزبي
جراءاتها الضارة بمجمل  .تعزيز االنقسام ومن األمثلة الصارخة على سياسة حركة حما، وا 

العملية االقتصادية التي تتعار  مع القوانين واالجراءات االقتصادية المعتمدة في السلطة 
 :( 9)الفلسطينية، نورد ما يلي 

  اختالف رسوم التراخيص للمركبات بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث أن رسوم ترخيص
 771المركبة المالكي الديزل في الضفة الغربية يعامل كترخيص المركبة البنزين وهو في حدود 

 . شيكل 9711شيكل، أما في قطاع غزة فيبلغ ترخيص المركبة الديزل المالكي 
 ة بالمركبات، تقوم حركة حماس بتحصيل قيمة الجمارك على أما بالنسبة للجمارك الخاص

لصالح خزينة السلطة الفلسطينية، وتقوم وزارة المالية % 91المركبات الواردة إلى قطاع غزة بنسبة 
، مقابل % 19، ليصبح الجمرك الخاص بالمركبات بقطاع غزة %99بقطاع غزة بتحصيل 

 . بالضفة الغربية% 91
  التي لها فروع بالضفة الغربية على فتح مشتغل مرخص جديد وأصبحت تم إجبار شركات غزة

تلك الشركات تمتلك مشتغال  مرخصا  خاصا  بغزة وآخر خاص بالضفة الغربية، مما ساهم بإضافة 
أعباء ضريبية جديدة على الشركات، وأصبحوا يدفعون ضريبة القيمة المضافة مرتين، األولى 

لغربية ببيع البضاعة المستوردة لشركاتهم في غزة، والثانية عندما عندما تقوم شركاتهم في الضفة ا
 .يبيعون البضاعة نفسها في قطاع غزة 

عد تُ تأثر قطاع االستثمار في قطاع غزة بشكل سلبي، في ظل ضعف البيئة االستثمارية، حيث  .9
الخسائر  وتتمثل هذهخسائر قطاع االستثمار من أسوأ الخسائر التي لحقت باالقتصاد الفلسطيني 

 : (10)في
 هروب رؤوس األموال المحلية للدول المجاورة للبحث عن االستقرار االقتصادي. 
 هروب العديد من الشركات األجنبية العاملة في المجال االستثماري في فلسطين. 
 إلغاء استثمارات أجنبية وفلسطينية وعربية كانت تحت اإلعداد النهائي . 
 توقف العمل في توسيع المناطق الصناعية الحرة والعديد من المشاريع االستثمارية . 
 إلغاء بعض مشاريع البنية التحتية الممولة من شركات استثمارية. 

                                                           
 .المرجع   السابق 9

 .المرجع السابق 10
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وفي هذا السياق نشير إلى الضرر البالغ الناجم عن استمرار االنقسام، وهو الضرر الذي أصاب أهم 
الستثمار في حقول الغاز المكتشفة قبالة شواط  مدينة غزة وحرم استثمار في قطاع غزة، أال وهو ا

االقتصاد الفلسطيني من استغالل تلك الحقول، حيث أن االستثمار المتعطل في حقول الغاز بغزة على 
عاما  كان من المفترض أن يحقق نهضة حقيقية في كافة مناحي الحياة االقتصادية في الضفة  71مدار 

من خالل تحقيق عوائد مالية ضخمة، كان من الممكن أن تساهم في حل األزمات  الغربية وقطاع غزة
المالية التي تتعرض لها السلطة الفلسطينية راهنا  من جهة، وُتسهم أيضا  في منع تفاقم عوامل الركود 

حتى اآلن  من جهة  9171والكساد االقتصادي المنتشر في قطاع غزة السائدة في قطاع غزة منذ عام 
ية، ناهيك من أن تلك العوائد المالية كان من الممكن أيضا  التخلص من االبتزاز المالي اإلسرائيلي ثان

المستمر إضافة للتحرر من الهيمنة اإلسرائيلية على مصادر الطاقة في قطاع غزة والضفة الغربية، 
وذلك من خالل  عاما ، 79والمساهمة في حل مشكلة الكهرباء التي يعاني منها قطاع غزة على مدار 

تشغيل محطة توليد الكهرباء على الغاز الفلسطيني، مما سيؤدي إلى انخفاض ثمن الكهرباء وينعكس 
بشكل إيجابي على كافة المواطنين وعلى كافة القطاعات االقتصادية واإلنتاجية، والمساهمة في حل 

عمل المستدامة، ودفع عجلة مشكلة البطالة المرتفعة في قطاع غزة من خالل توفير العديد من فرص ال
 . التنمية االقتصادية وفتح المجال أمام العديد من االستثمارات في قطاعات مختلفة

أخيرا ، إننا ال نبالغ في القول، حينما نؤكد على أن إنهاء االنقسام واستعادة وحدة النظام السياسي 
نب التطور االقتصادي بكل تفريعاته واالقتصادي الفلسطيني، سيؤدي بالضرورة إلى تفعيل العديد من جوا

الزراعية والصناعية والخدماتية والتجارية، خاصة واننا نعتقد أن تفعيل التجارة البينية بين الضفة والقطاع 
 . سيكون أحد األساسيات في ذلك التطور االقتصادي المنشود

 


