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 غازي الصوراني
91/1/9191 

 اقتصاد قطاع غزة حتت احلصار واالنقسام 
  ئياإلنشا قطاعال: احللقة السابعة

 
نهاء االنقسام والحصار إال شك أن هذا القطاع مرتبط في تطوره بعدد من العوامل، من أهمها 

والعوامل التي تضمن القدرة على  واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني بما يوفر كافة السبل الكفيلة
التخطيط االستراتيجي للمشاريع اإلنشائية المتنوعة في الضفة والقطاع ضمن رؤية استراتيجية واحدة، 
تستطيع ضمن آليات وبرامج محددة دراسة المشاريع اإلنشائية المطلوبة لبناء المستشفيات والمدارس 

للضفة الغربية وقطاع غزة في إطار الموازنات المحددة من  والطرق وكافة مشاريع البنية التحتية المطلوبة
السلطة الفلسطينية، من ناحية، ومتابعة تنفيذ تلك المشاريع بصورة موضوعية تخدم مصالح واحتياجات 
أبناء شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة لوحدة اقتصادية واحتماعية واحدة، لكن االنقسام الذي مضى 

عقبة في وجه كافة المخططات الخاصة بتطبيق احتياجات أبناء شعبنا من  عامًا، شكل   99عليه 
المشاريع االنشائية والبنية التحتية، وبالتالي فتح االنقسام األبواب مشرعة امام القوى الخارجية، التي 
شجعت االنقسام بطرق ووسائل مباشرة وغير مباشرة، ومثالنا على ذلك دور قطر المدعوم أمريكيًا في 

 . قامة العديد من المشاريع االنشائية في قطاع غزة التي عززت االنقسام بوعي أو بدون وعيا
 

 :أبرز المؤشرات االقتصادية لقطاع اإلنشاءات 
في األراضي الفلسطينية من ( القطاع المنظم) العاملة في أنشطة اإلنشاءات نشآتالمارتفعت عدد 

يشكل العاملون ) عامل 993395يعمل فيها ( )9195 عاممنشأة  612إلى  9192منشأة عام  635
، مليون دوالر 552.5وبلغ حجم اإلنتاج المتحقق من أنشطة اإلنشاءات  ،(منهم% 6.5بدون أجر نسبة 

كما بلغ حجم القيمة المضافة التي حققتها تلك ، دوالر مليون 359.6وبلغ حجم االستهالك الوسيط 
ألف  33293.5ض التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي من وقد انخف .(1)مليون دوالر 313.9األنشطة 

وتتوزع المنشآت العاملة في قطاع اإلنشاءات . 9195ألف دوالر عام  93492.6إلى  9192دوالر عام 
منشأة، إضافة ألنشطة  51منشأة، وفي الهندسة المدنية بمقدار  955في مجاالت تشييد المباني بمقدار 

 .منشأة 934التشييد المتخصصة بمقدار 
                                                           

 ال تشمل المنشأت العاملة في مجال اإلنشاءات في القطاع غير المنظم أو خارج المنشآت. 
 . 916، مرجع سبق ذكره، ص9194الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، كتاب فلسطين االحصائي  1
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مقارنة % 96.2نسبة  9195 عاماألراضي الفلسطينية بنية الصادرة في ارتفع عدد رخص األكذلك 
مقارنة  9195 خالل العام% 95.9بنسبة  رتفاعاً اوسجل عدد الوحدات السكنية الجديدة ، 9196بالعام 
  .9196بالعام 

ألف وحدة سكنية حتى نهاية عام  995دراسة بحثية في غزة إلى أن القطاع يحتاج لـ وقد بيّنت 
وخلصت الدراسة ، لإلسكان% 5ألف وحدة سكنية مع زيادة طبيعية  93أن غزة تحتاج كل عام و ، 9191
 .(2)االستراتيجية األكثر حظًا في مواجهة مشكلة اإلسكان في قطاع غزة عدّ يالتوسع الرأسي أن إلى 

األسوأ بالنسبة  9194عام أن عتبر نائب رئيس اتحاد المقاولين عالء األعرج ي هذا الجانب، اوف
؛ خاصة فيما يتعلق باالزدواج الضريبي وعدم صرف مستحقات المقاولين في قطاع غزة لقطاع المقاوالت

حيث بلغت استحقاقات المقاولين المفترض ، من اإلرجاع الضريبي أسوة بنظرائهم في الضفة الغربية
عدم التزام الدول المانحة بدفع ما ، إضافة ل(3)مليون شيكل 911ما ال يقل عن  9114عادتها منذ العام إ

تعهدت به في مؤتمر القاهرة إلعادة اإلعمار الذي عقد عقب الحرب األخيرة على غزة، حيث لم يتم 
وفي هذا  . ت، ما أدى لمزيد من الخسائر في قطاع المقاوالتمن هذه التعهدا% 94االلتزام إال بنحو 

 اإلعمار إعادة آلية اإلسراع بإلغاء ضرورة بغزة على األعمال الفلسطينيين رجال جمعية رئيس أكد السياق،
 إلعمار بشكل عاجل البناء مواد توفير يحتاجون شخص ألف 11 ظل وجود في ،(GRM)بها  المعمول
األشخاص حوالى  هؤالء ، حيث يحتاج9192عام  غزة األخيرة على الحرب خالل دمرت التي مساكنهم

 برنامج في مسجالً  مشروعاً  9919هناك  بناء منازلهم، كما أن إلعادة طن من األسمنت ألف 961
 .(4)فقط حالياً  يعمل مشروعًا منها 916أن  إال( GRM)ال

 
 :عملية إعمار قطاع غزة

نتيجة لعدم إيفاء الدول المانحة بكامل التزاماتها، ومواصلة القيود  في ظل بطء عملية إعادة اإلعمار
المفروضة على استيراد المواد الخام، إلى جانب ظروف الحصار واإلغالق، فإن االقتصاد في قطاع غزة 

، ناهيك عن النمو الالزم لردم 9119ال يزال غير قادر حتى على العودة إلى مستويات ما قبل عدوان 
للوقوف على و . (5)اج ومواكبة الزيادة في أعداد السكان وزيادة أعداد الداخلين إلى سوق العملفجوة اإلنت

 نتيجة العدوان قطاع غزة التي تكبدها قطاع اإلنشاءات والمنشآت الصناعية خسائرطبيعة وحجم 
العديد من المصادر والجهات الرسمية الصادرة عن  حصائياتاإلستعرض نو ، 9192 الصهيوني عام

 :غير الرسمية الموثقةو 
                                                           

 .9195اإلسكان في قطاع غزة، رسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمية اإلدارة والسياسة، عزة، جهاد سمعان، دور الحكومة الفلسطينية في مواجهة مشكلة  2
 .95/99/9194هي األسوأ،  9194صحيفة األيام االلكترونية، األوضاع االقتصادية في غزة خالل العام  3
 ayyam.com/ar_page.php?id=12680859y308807769Y12680859-http://www.al  
http://www.pba-: ، الموقع االلكتروني6/3/9195في عملية اعمار غزة، اإلثنين  GRMبرنامج الـ   جمعية رجال األعمال، الحايك يوضح باألرقام فشل 4

gaza.ps/Post/1147 
 .6، مرجع سابق ذكره، ص 9194سلطة النقد الفلسطينية،  5
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 :المحافظة حسب والمتضررة المهدمة السكنية الوحدات: أوالا 
 ضرر جزئي ضرر كبير تدمير كامل نوع الضرر

 مجموع
 الوحدات
 الوصف السكنية

 تدميراا مدمرة منازل
 يمكن إصالحها، ال كامال
بحاجة إلى هدم  وهي

عادة  .بناء وا 

 أجزاء في جسيمة أضرار
 تصلح وال من المنزل،

 المنازل للسكن هذه
 تأهيلها إعادة يتم حتى

 جزء في صغيرة أضرار
 المنزل، ويمكن من

لكنه  المنزل في السكن
 .بحاجة إلى ترميم يبقى

 000,22 00222 00322 00322 شمال غزة
 020222 000222 00922 00922 غزة

 90222 0222, 00022 00022 وسط غزة
 000222 00222 00222 00222 خان يونس

 0,22, 00222 00322 00322 رفح
 2.222, 020222 020222 020222 المجموع

 .35ص ،9192، تشرين األول الدول المانحة في القاهرةالدولي لدعم إعادة إعمار غزة،  مؤتمرالعمار غزة المقدمة إلى الخطة الوطنية إل: المصدر  
 

 : والمنشآت الصناعية البيوت -0
جزئي غير صالح تدمير  تدمير كلي 

 المجموع تدمير جزئي للسكن

 وحدة سكنية 000222 09300 0300 0030 البيوت
المنشآت 
 الصناعية

منشأة صناعية  002
بين كبيرة  002 - بين كبيرة وصغيرة

 0,2 وصغيرة

 
 

 : المدارس والجامعات  -0
غير صالحة )مراكز إيواء  تدمير جزئي تدمير كلي  التصنيف 

 ( للدراسة
 المجموع

 000 00 009 00 المدارس 
 0 - 0 - الجامعات 

 0 - 0 - كليات متوسطة
 

 : األماكن المقدسة والجمعيات الخيرية والمؤسسات المالية -3
 المجموع تدمير جزئي تدمير كلي  التصنيف
 003 0,2 3, المساجد 
 0 - 0 الكنائس
 02 02 - المقابر 

 00 - 00 جمعيات خيرية
 09 - 09 ماليةمؤسسات 
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 : قطاع المياه والصرف الصحي والكهرباء : اا انيث
 تدمير كلي وجزئي   التصنيف
 بئر مياه تدمير كلياا و جزئي 002أكثر من  المياه

 بين كلي وجزئي منهم محطة التوليد الوحيدة في قطاع غزة  00 الكهرباء 
 بين كلي وجزئي  9 محطات مياه وصرف صحي 

 
 قطاع الزراعة : ثالثاا 
 : التاليكمليون دوالر موضحة  000بلغت خسائر القطاع الزراعي  -0

 الدوالرالمليون ب القيمة التصنيف
 مليون دوالر  939 اإلنتاج النباتي 
 مليون دوالر 35 التربة والري 

 مليون دوالر  66 اني و يحاإلنتاج ال
 
 الثروة السمكية  -0

 غرف كهرباءمولد  ماتور  مركب صيد 
مركب تدمير  61

 كلي 
ماتور تستخدم في  911

 سحب السفن والشباك
مولد  41

 كهربائي 
غرفة صيد تدمير  31

 كلي
 
 

 : القطاع الصحي: اا رابع
 المجموع تدمير جزئي  تدمير كلي  التصنيف
 93 99 9 مستشفى

 99 99 - مراكز رعاية
 92 - 95 سيارات اسعاف

 
مؤتمر الدول إال أن عمار، مليار دوالر لإلغاثة واإل 5حوالي لقطاع غزة يحتاج في ضوء ما تقدم، 

أموال الدول رغم أن  .مليار إلعمار القطاع 632المانحة هو الجهة الوحيدة التي بادرت وقررت تخصيص 
ولة المانحة ليست أموااًل خيرية أو إنسانية، فهي أموال مشروطة بتدفيع شعبنا ثمنًا سياسيًا مقابلها في محا

التهدئة  :الوصول إلى تسوية مذلة تحت عناوين -بقيادة الواليات المتحدة األمريكية–من هذه الدول 
/ الدائمة ووقف أعمال العنف ومواصلة عملية التسوية السياسية للصراع وفق الشروط اإلسرائيلية 

بتزاز، تسعى واهمة عمار، بحيث يمكن وصف عملية االعمار بأنها عملية ااألمريكية، مقابل أموال اإل
فرض استسالم شعبنا الفلسطيني لشروطها ارتباطًا بالموقف السياسي الهابط للسلطة الفلسطينية، وبموافقة 
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مبدئية من حركة حماس على شروط الدول المانحة واألمم المتحدة من جهة ثانية، واستغالل ظروف 
 .معاناة شعبنا عمومًا وفي قطاع غزة خصوصًا من جهة ثالثة

إعادة احتياجات رام اهلل الوطني ب وزارة االقتصادتقديرات ( 51)وفي هذا السياق يبّين الجدول رقم 
 23612عمار إضافة إلى مليار دوالر لإل 2 بحوالي إعمار قطاع غزة حسب الخطة الوطنية لإلنعاش
دوالر، في  مليار 53612 بإجمالي( 9194-9192)مليار دوالر تقديرات دعم ميزانية السلطة لألعوام 

مليار دوالر  632وعد بتقديم  99/91/9192 الذي انعقد في القاهرةب حين أن مؤتمر إعادة االعمار
إلخ فقط ... ؟ أي أن ما يبقى لإلعمار واإلغاثة !!منها يخصص لدعم موازنة السلطة الفلسطينية% 61
مليون دوالر باإلضافة  419 -حسب الخطة–مليار دوالر يذهب منها لإلغاثة والقطاع االجتماعي  934
مليون دوالر إلزالة االنقاض والسكن  452مليون دوالر للقطاع االقتصادي، وال يبقى سوى  93936إلى 

عادة اإلعمار  ذا أخذنا بعين االعتبار تكاليف إقامة ورواتب أكثر من !!والمآوى وا   اً دولي اً مراقب 361؟ وا 
مليون دوالر لتشغيل مؤسسات الحكومة والبلديات، فلن  953بما يزيد عن مائة مليون دوالر، إضافة إلى 

 93995مليون دوالر من أصل المبلغ المقترح حسب الخطة المحدد بمبلغ  259عمار سوى مبلغ يبقى لإل
زالة األنقاض، ما يعني أننا أمام أوضاع كارثية تضاف على النتائج الكارثية  مليون دوالر للسكن والمأوى وا 

 . للعدوان الصهيوني
على تأمين كافة المبالغ المطلوبة  ةالخليج القادر دول موقف الرسمي العربي، خاصة أما بالنسبة لل

 5يعادل و )من الناتج المحلي اإلجمالي لتلك الدول % 1.6إلعمار قطاع غزة وهي في تقديرنا ال تتجاوز 
الخليج و العربي عمومًا، النظام  دوللكن !! مليار دوالر إلعمار العراق 55، مقارنة بمبلغ (والرمليار د

هذه األنظمة  مبريالي، األمر الذي يجعلخصوصًا، تعيش حالة من التبعية والخضوع واالرتهان للنظام اإل
 .أعداًء لشعبنا وقضيتنا
دعم خطة اإلعمار اتجاه  تقصير رجال األعمال الفلسطينيين في الشتات نالحظوفي هذا السياق، 

ذلك يعود إلى أن مصالح هذه الشريحة أو معظمها من رجال  وتخفيف الثمن السياسي، والسبب في
األعمال الذين يتذرعون شكليًا بالهوية الوطنية أو بهوية اإلسالم السياسي، حالت دون تقديم أي مبادرة 

عمار في قطاع غزة، ما يؤكد على أن مصالحهم األنانية االنتهازية أهم من شكل منهم لدعم عملية اإل
و الديني، وهي مصالح مرتبطة برأس المال المالي المعولم من ناحية وبالقوى الرأسمالية أمظهرهم الوطني 

الكومبرادورية الحاكمة في البلدان العربية واإلسالمية الرجعية من ناحية ثانية، رغم أن ثرواتهم حسب 
روة رجل األعمال ، وهو مبلغ أكبر عشرات المرات من ث!!مليار دوالر 51العديد من التقديرات تتجاوز الـ 

الذي قام بتقديم أكثر من نصف أمواله لدعم الحركة الصهيونية بداية القرن " روتشيلد"اليهودي االنجليزي 
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ن معاناة شعبنا ونضاله من أجل الحرية واالستقالل لم يحرك مشاعر رجال األعمال أالماضي، لكن يبدو 
 ؟!(6)الفلسطينيين قيد أنمله

 
عمار ومراقبتها من خالل هيئة وطنية لمتابعة خطة وطني على عملية اإلإن االشراف ال... أخيراً 

عمار يكون مقرها الرئيسي في غزة، بمشاركة المتضررين من القطاع الخاص وأصحاب البيوت المدمرة اإل
الضغط الشعبي إلنهاء بشرط  تعزيز ، شكل أفضلعمار بوأبناء الشهداء والجرحى، يضمن تنفيذ عملية اإل

وتطبيق خطوات المصالحة بصورة جادة وسريعة بعيدًا عن الصراع الفئوي والصراع على السلطة االنقسام 
والمصالح بين فتح وحماس، عبر شعار وطني ديمقراطي توحيدي لكل أبناء شعبنا يؤكد على الضرورة 
ن العاجلة لتكريس نظام سياسي ديمقراطي كمخرج وحيد ألوضاعنا المنقسمة والمأزومة الراهنة، يضم

مواصلة النضال التحرري والديمقراطي من أجل الحرية وتقرير المصير والعودة وبناء الدولة الديمقراطية 
المستقلة كاملة السيادة، وبدون ذلك ستتزايد مظاهر الهبوط السياسي والتفكك االقتصادي واالجتماعي، 

االجتماعية بما قد يجعل من قطاع غزة وتزايد تراكمات البطالة والفقر المدقع والتشرد وارتفاع نسبة الجريمة 
" داعش"مرتعًا خصبًا لكل أشكال ومظاهر التطرف والفوضى المتوحشة التي تفتح األبواب واسعة أمام 

 .وغيرها من الحركات األصولية المتطرفة
 

  

                                                           
ألف دوالر إلعمار غزة في حين لم نسمع عن فلسطيني أو عربي ( 61)الحائزة على جائزة نوبل تبرعت بملغ " مالال يوسف"خبرًا مفاده ان الباكستانية  -قبل أيام–نشرت الفضائيات  6

 !!.تقديم أي تبرع بادر إلى 
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  الخطة الوطنية لالنعاش"ملخص التكاليف حسب القطاع والقطاع الفرعي كما ورد في  (:2,)جدول رقم 
 (بالمليون دوالر)

 اإلغاثة الفرعي القطاع القطاع
 اإلنعاش
 المبكر

 إعادة
 اإلجمالي اإلعمار

عي
تما
الج

ا
 

 300 02 0 032 االجتماعية الحماية
 000 00 009 00 اإلجتماعي النفسي والدعم الصحة
 000 00 00 0 العالي والتعليم التربية

 00 00 0 2 الدينية والمؤسسات المجتمعية والمنظمات المدني المجتمع
 020 000 000 000 الفرعي المجموع

نية
الب

 
تية

لتح
ا

 
يئة

والب
 

 30 00 02 2 لإلنفجار القابلة الحرب ومخلفات األنقاض إزالة

 000 003 30 2 الطاقة
 ,03 ,00 02 02 الصحية والنظافة الصحي والصرف المياه
 0000 902 003 032 والمأوى السكن
 009 90 00 2 األخرى العامة التحتية والبنية الحكومية المباني
 00 02 0 2 الحدودية المعابر
 02 02 2 2 الطرق
 0 2 0 2 البيئة

 0900 0002 330 0,9 الفرعي المجموع

دي
صا

القت
ا

 

 000 000 090 2 الزراعة
 309 000 00 2 والتصنيع الصناعة
 020 00 032 2 والخدمات التجارة
 9, 0 0, 2 التشغيل
 002 032 02 2 االستثمار تشجيع
 0030 000 000 2 الفرعي المجموع

مة
حوك

ال
 

 003 2 003 2 المركزي الحكم لمؤسسات التشغيلية القدرة
 30 2 30 2 المحلي الحكم لمؤسسات التشغيلية القدرات
 0 , 0 2 اإلنسان وحقوق القانون سيادة
 30 02 00 2 والتنسيق التنفيذ

 003 ,0 000 2 الفرعي المجموع
 0232 0030 0000 000 المجموع

 0020 (0200-0200)المبلغ المطلوب لدعم ميزانية السلطة 
  0030 المجموع اإلجمالي 

 9,ص ، 0200تشرين أول  ،رام هللا ، كراس الخطة الوطنية لالنعاش وإعادة االعمار في غزةالوطني، وزار االقتصاد : المصدر

 
 :اإلعمار إلعادة المانحين تعهدات من المصروفة المبالغ حجم

مليون دوالر،  63159بلغ حجم التعهدات التي أقرها مؤتمر القاهرة إلعادة إعمار قطاع غزة حوالي 
فقط والباقي لدعم الحكومة وفقًا للبيان % 51مليون دوالر لدعم إعادة اإلعمار بنسبة  33614منها 

مليون دوالر  93415أن إجمالي ما ُصرف من األموال التي تعهد بها المانحون بلغ  إال. الختامي للمؤتمر
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مليار دوالر عن المبالغ الواجب  9.2، وهذا يعني أن المبالغ المدفوعة تقل بمقدار 9195نهاية ديسمبر 
 . صرفها بحلول ذلك الوقت

، فإن 9194مارس من المنازل التي تضررت جزئيًا حتى منتصف % 65بالرغم من إصالح نحو 
من المنازل التي تعرضت لتدمير كامل قد تم ترميمها حتى اآلن، حيث توجد فجوة تمويل مقدارها  % 31

ألف وحدة سكنية  61منزل ُمدمر تدميرًا كليًا وقرابة  2111مليون دوالر لبدء ترميم ما يزيد على  395
 .تهدمت جزئيًا 

 
 


