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تمتخض دائرة احلياة واملوت يف املنطقة عن النتيجة ذاهتا: 
يف هناية لك دورة عنف مهولة، تقوم إرسائيل بتقدمي بعض 

التهسيالت مبا يتعلق باإلغالق املفروض عىل قطاع غزة، االمر 
الذي ُيظِهر جمّدًدا أّن السيطرة االرسائيلية عىل أمّه َمرافق احلياة 

لساكن القطاع تأيت أيًضا خلدمة هنج وهدف سيايس. جوهر 
 – هذا الهنج، إن مل يكن لكه، ينعكس يف عبارة "سياسة الفصل" 
ويه عبارة عن سلسلة من القرارات اليت هتدف إىل خلق انقطاع 

بي طرفي مركزيَّينْ يف األرايض الفلسطينية، ومها قطاع غزة 
الغربية. والضفة 

لالجهتادات يف التفسري والتحليل، ذلك  ختضع "سياسة الفصل" 
ألهّنا مل ُتنَش بشلك ُمنظم، ويه ليست نتيجة لنقاش عام عىل 

اإلطالق، بل تراوحت تفسرياهتا ما بي املصاحل األمنية )إلرسائيل( 
وبي أهدافها السياسية أيًضا. إن التغيريات الطفيفة اليت حدثت 

عىل مّر الزمن يف سياسة االغالق اكنت متقلّبة وغري ثابتة وقد 
مت الغاءها او تعديلها كإجراء عقايب عندما اكنت وزارة األمن 

اإلرسائيلية تعترب ذلك مناسًبا2. بيد أن جوهر اهلدف مل يتغرّي، 
وهو منع التواصل املتبادل بي الضفة الغربية وقطاع غزة. لقد تأثر 
الكثري من القرارات اليت اختذهتا األجهزة األمنية اإلرسائيلية بشأن 

اإلغالق يف سنواته السبع األوىل مبفهوم "سياسة الفصل". 
منذ دخل وقف إطالق النار حّي التنفيذ، يوم 26 آب من العام 

املنرصم، تغرّي اخلطاب الرمسي مرّة اخرى. فالقيادة األمنية 
اإلرسائيلية ومنفذو سياسهتا يتعاونون، مع جتّند دويل واسع، 

ومع حكومة الوفاق الفلسطينية، وكذلك أجهزة التنسيق التابعة 
لألمم املتحدة، ويتحدثون مجيعهم عن احلاجة اىل إعادة إمعار 

قطاع غزة، وتطوير أفق اقتصادي لساكنه3. هنالك اتفاق تاّم عىل 
رضورة خلق فرص جتارية وتشغيلية ومهنية، فميا يتعلق باحلاجة 

ر، وتأهيل الُبىن التحتية )إن إمدادات  اىل إعادة إمعار ما ُدمِّ
الكهرباء والطاقة جزئية جًدا منذ سنوات، ومعظم املياه غري صاحلة 

للشب(، والعمل عىل توفري مساكن لتقليص الطلب يف سوق 
اإلساكن. وبناًء عىل ذلك، أعلنت ارسائيل، لملرة األوىل منذ فرض 

اإلغالق يف حزيران 2007، أهنا ستحمس بتسويق البضائع من 
قطاع غزة يف الضفة الغربية. إضافة إىل ذلك، فقد مت انشاء آلية 
ا ملواد البناء، عرب معرب البضائع الوحيد  معل ُتتيح إدخااًل ُمنّظً

للقطاع، معرب كرم ابو سامل.
قد يبدو بأّن األمر ُيشلّك ُمنعطًفا درامًيا، حيث لطاملا اعُترِبَ 
اخلطاب االقتصادي خيارًا معلًيا وواقعًيا للسيع وراء حتقيق 

االستقرار يف املنطقة. واآلن، نظرًيا، يتّبىن اخلطاب االرسائييل 
اجلديد الهنج العميل هذا. ومع ذلك وبعد مرور حوايل نصف 

العام عىل وقف اطالق النار، فإن التغيريات عىل األرض وتأثرياهتا 
ما تزال طفيفة، وقد يكون من املُبكر جًدا التحقُّق حول ما إذا 

اكن اخلطاب يعكس تراجًعا ارسائيلًيا عن مفهوم اإلغالق والغاء 
الفصل بي قطاع غزة والضفة الغربية أم ال. هل نعترب اننا يف 
بداية تغيري جوهري يف نظام احلظر الذي ضّيق اخلناق عىل 

االقتصاد الفلسطيين، وبالتحديد يف قطاع غزة؟ أم أّن ذلك جمرّد 
نخسة مشاهبة خّففت قلياًل من اإلغالق املفروض؟ من املؤّكد أّن 

هذا هو الوقت املناسب لتعزيز االّدعاء بأّن الساكن الفلسطينيي 
حباجة آللية تواصل مبارشة بي شطرَي األرايض يف الضفة 

الغربية والقطاع كرضورة للحفاظ عىل نسيج احلياة الذي يمشل 
الروابط األرسية والعالقات االجمتاعية واالقتصادية والثقافية، وعىل 

وجه اخلصوص، تعزيز االّدعاء بأّن قطاع غزة ال ميكنه أن يطّور 

بدأ العمل عىل هذا التقرير يف ربيع 2014، واكن اهلدف من ذلك مجع ُمعطيات ُمدَّثة حول القطاعات الصناعية يف قطاع غزة، ومعاجلهتا 
وحتليلها، وذلك لفهم االسقاطات االقتصادية الناجتة عن فرض القيود عىل التنقُّل بي قطاع غزة والضفة الغربية، ولتوضيح اإلماكنية الاكمنة 
مبساعدة الباحث امليدايّن  والُفَرص الضائعة جّراء سياسة الفصل اإلرسائيلية اليت تعزل األرايض الفلسطينية عن بعضها.1 لذلك، أنشأنا – 
مجموعة من املُستطلعي اللذين ميثلون قطاعات انتاجية  يف القطاع، ومدراء مؤسسات صناعية ورجال أمعال هناك -  مجلعية "چيشاه-مسلك" 
َري متوز وآب،  ُمتلفة يف غزة، حيث جّهزنا إلرسال مندوبي إىل هناك حاملي استبيانات شاملة. وعندها نشبت االشتبااكت العنيفة يف هشنْ

األمر الّذي أّدى إىل عرقلة التخطيطات والتوقعات، وتكبيد خسائر جسمية يف حياة األطفال والنساء والرجال، باإلضافة إىل تدمري الُبىن 
التحتّية اهلّشة أصاًل، وإحلاق أرضار جسمية يف املنازل وتدمري مائت املصانع، املصاحل، الشاكت واملستودعات مبحتوياهتا. لقد عاىن 

االقتصاد املرُتدي يف غزة من سلسلة رضبات صعبة، مّما أعاق سري البحث وبشلك خاص معلية ملء االستبيانات اليّت حمتورت حول فرص 
األمعال. وتدهورت اماكنيات تنفيذ البحث مع تدهور سّل أولوّيات أولئك الذين وجدوا أنفهسم غارقي يف األرضار اليت تكّبدوها.

بدأ العمل عىل هذا التقرير يف ربيع 2014، واكن اهلدف من ذلك مجع ُمعطيات ُمدَّثة حول القطاعات الصناعية يف قطاع غزة، ومعاجلهتا 
وحتليلها، وذلك لفهم االسقاطات االقتصادية الناجتة عن فرض القيود عىل التنقُّل بي قطاع غزة والضفة الغربية، ولتوضيح اإلماكنية الاكمنة 

بالتعاون مع الباحث  والُفَرص الضائعة جّراء سياسة الفصل اإلرسائيلية اليت تعزل األرايض الفلسطينية عن بعضها.1 لذلك، أنشأنا – 
مجموعة من االستطالعات اليت متّثل قطاعات  امليدايّن مجلعية "چيشاه-مسلك" يف القطاع، ومدراء مؤسسات صناعية ورجال أمعال هناك - 

َري  انتاجية ُمتلفة يف غزة، حيث جّهزنا إلرسال مندوبي إىل هناك حاملي استبيانات شاملة. وعندها نشبت االشتبااكت العنيفة يف هشنْ
متوز وآب، األمر الّذي أّدى إىل عرقلة التخطيطات والتوقعات، وتكبيد خسائر جسمية يف حياة األطفال والنساء والرجال، باإلضافة إىل تدمري 
الُبىن التحتّية اهلّشة أصاًل، وإحلاق أرضار جسمية يف املنازل وتدمري مائت املصانع، املصاحل، الشاكت واملستودعات مبحتوياهتا. لقد عاىن 
االقتصاد املرُتدي يف غزة من سلسلة رضبات صعبة، مّما أعاق سري البحث وبشلك خاص معلية ملء االستبيانات اليّت حمتورت حول فرص 

األمعال. وتدهورت اماكنيات تنفيذ البحث مع تدهور أدىن سّل أولوّيات أولئك الذين وجدوا أنفهسم غارقي يف األرضار اليت تكّبدوها.

1. مقدمة

تتعاون القيادة األمنية اإلرسائيلية ومنفذو 
سياسهتا مع املجمتع الدويل، ويتحدثون، مجيًعا، 

عن احلاجة إىل تطوير وإعادة إمعار قطاع غزة، 
وتطوير أفق اقتصادي لساكنه



اقتصاًدا حقيقًيا بدون تواصل مع الضفة الغربية.
وألن خطوات التشبيك االقتصادي بي الضفة والقطاع ال تزال 

بطيئة وأّولية، فإّن األمهية الّيت تمكن يف الصفحات التالية تزداد، 
حيث أّننا ال نسىع فقط إلظهار اإلماكنات االقتصادية الاكمنة 

يف هذا التشبيك، بل أيضا إلثبات رضورة التواصل بي املنطقتي 
لن تكون هنالك هنضة  إلحداث التطوير االقتصادي. مبعىن آخر: 

حقيقية لالقتصاد الفلسطيين من دون التوصيل بي األرايض 
الفلسطينية يف الضفة الغربية وقطاع غزة، حّت أّن احلوار 

من أجل إعادة اإلمعار والتطوير غري ممكن بدون ذلك. فال ميكن 
حيث أن لثلث ساكن قطاع  لسياسة الفصل هذه إلغاء احلقائق – 
غزة أقارَب يف الضّفة الغربية وارسائيل؛ والعالقات الثقافية، اللغة 

ست عىل مّر الزمان، إضافة لالعرتاف العاملي  واألمور اليت تأسَّ
واالتفاقات الدولية، لكها ُتعرّف الضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة 

واحدة لُتشلّك مًعا األرايض الفلسطينّية.
ه أيًضا إىل أولئك الذين يسعون  ص ورقة املوقف هذه وُتوَجَّ خُتصَّ

إىل إجياد حلٍّ سيايسٍّ للرصاع الذي ُيهِنُك الشَق األوسط منذ 
عشات السني. حيث ستوّفُر استنتاجاهُتا أدواٍت للتواصل 
مع صّناع القرار، إلظهار كيفية دجم وتعزيز حقوق اإلنسان 

للفلسطينيي بشلك خاّلق مع إرساء أسس اتفاق يف املستقبل.
يف املرحلة احلالية، اليت تعهدت هبا العشات من دول العامل 

مبساعدة ساكن قطاع غزة من أجل الهنوض من ملّفات العملية 
العسكرية العنيفة يف صيف 2014، وتطوير حقييق لنسيج 

حياهتم وليس فقط إلعادته اىل حالته املُتعرثة اليت اكنت هيلع قبل 
احلرب، هناك أمهّية قصوى للجانب االقتصادي الّذي يرتكُز هيلع 

هذا النقاش. فالرفاه واألمل ُيبنيان من خالل توفري اإلماكنيات 
للتمنية االقتصادية. ومع حرية التنّقل، سُيفتح جمال التعلمي، 

وفرص العمل، واالزدهار التكنولويج والتخطيط املُستدام. إّن هذه 
االحتياجات ليست خاّصة فقط بالساّكن الفلسطينيي، انه أمر 

ُمتفق هيلع من ِقبل ُمراقبي دولّيي والقيادة السياسية والعسكرية 
يف إرسائيل، حيُث ُتعَترَب هذه العنارص الزمة، يف حال كّنا نسىع 

بشلك حقييق إىل حتقيق االستقرار يف هذه املنطقة من العامل.
بعد الملحة التارخيية القصرية اآلتية يف الصفحات القادمة، 

واليت ستشلّك أسًسا للنقاش حول قطاع غزة، سنعرض الوضع 
احلايل، حيث سنتوّقف عند الظروف الالزمة حالًيا إلعادة اإلمعار 
والتطوير يف قطاع غزة. وسوف نقرتح حتلياًل، ميكن من خالله، 

معرفة وفهم االقتصاد الفريد لألرايض الفلسطينية مع خصائص 
القطاعات املختلفة فيه، مث نعرض منوذًجا نظرًيا لنمتّكن من 

خالله تقيمي ما هو رضوري لالقتصاد وازدهاره، ولنفهم من خالله 
َترَبُ الرّبُط بي قطاع غزة والضفة الغربية عنرًصا حامًسا  ملاذا ُيعنْ

القتصاد هبذا احلجم.

سنفحص يف األقسام األربعة القادمة، بعض القطاعات األكرث 
ترّضرًا جرّاء الفصل بي قطاع غزة والضفة الغربية. ولكن نتيجة 

للُشّ يف البّينات المكّية، سوف حيتوي هذا االستعراض عىل 
التقيمي النويّع ألمه النقاط.

سنعرُض بعد ذلك، منوذًجا مُيّكننا من تقدير األرضار النامجة 
عن َبرت االقتصاد الفلسطيين، وفق مهنجية ُمقارَنة. يستند 

المّنوذج عىل نظرّيٍة اقتصادّية ترّكز عىل االقتصادات يف فرتات 
الِسل والسالم. فهو ال يأخذ بعي االعتبار العديَد من األوجه 

االجمتاعية لسياسة الفصل، وبالتايل، يوّفر فقط تقيمًيا جزئًيا 
لألرضار النامجة عن قطع العالقات بي املنطقتي الفلسطينيي.

بالتوازي مع كتابة هذا التقرير، نقوم حالًيا مبعاجلة بيانات 
املجموعات البؤرية، اليت ستكون اسمترارًا واستمكااًل له وستنش 

يف تقرير الحق، وفهيا استعراض أكرث معًقا للصناعات الرائدة يف 
القطاعات املُنِتجة القتصاد قطاع غزة. مُتّكننا املجموعات البؤرية 

اليت نّظناها هناك، بدمع من مؤسسات حبثّية ملّية يف القطاع، 
من تقيمي االحتياجات احملدَّدة للك قطاع صنايع وإماكنياته، فميا 

اذا مّت رفع القيود املفروضة حت اآلن عىل التنّقل بي قطاع غزة 
والضفة الغربية.
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مع احتالل إرسائيل لألرايض الفلسطينية، ُأثرَي يف ارسائيل 
سؤاٌل جوهريٌّ حول السياسات االقتصادّية املناسبة يف 

األرايض احملتلة. حيث لّوَح وزير األمن اإلرسائييل يف حينه، 
موشيه َديان، بدجم املنظومات االقتصادية، يف حي آَمَن وزير 

املالية ِبنحاس سابري، برضورة الفصل بيهنا، وقد جنح هنج 
َديان، َكون أن الّروابط بي املنظومات االقتصادية قد ازدادت 
معًقا6، مفن خالل اإلدارة املدنية، مجعت ارسائيل الرضائب 

ووفَّرت اخلدمات األساسية، ولكن بيق مستوى االستمثار يف 
البىن التحتية منخفًضا.

متّيت السنوات األوىل لالحتالل حبرّية التنقل يف املناطق 
اخلاضعة للسيطرة اإلرسائيلية، حيث معل عشات اآلالف 
من الفلسطينيي يف مناطق داخل اخلط األخرض، وخاصة 
يف أمعال البناء والتشييد. ومع ذلك، فإّن حرية التجارة مل 

تكن اكملة، وذلك بفعل الضغط من جانب قطاعات متلفة يف 
ارسائيل، والذي انعكس لسياسات محاية املُنتجات اإلرسائيلية 

من املنافسة الفلسطينية7.

إّن عدم وجود قيود عىل القّوة العاملة اكن له أثر إجيايب 
عىل االقتصاد الفلسطيين، وخاصة أن العامل الفلسطينيي 

اكنوا يعودون من وظائفهم يف ارسائيل والنقود يف جيوهبم، 
َِرت هذه اإليرادات والدخل يف أمور متلفة، وبشلك  واسُتمثنْ

رئييس يف بناء املنازل. وعىل مّر السني، تعّمق اعمتاُد قطاع 
األمعال الفلسطيين عىل ارسائيل وبات حّساًسا للتقلبات 

االقتصادية يف ارسائيل، وللقيود االرسائيلية هيلع.
بدأت ارسائيل يف أعقاب االنتفاضة األوىل، اليت اندلعت يف 
العام 1987، بفرض القيود عىل تنّقل الفلسطينيي وبضائعهم. 
وألغت يف عام 1991 "ترصحي اخلروج العام" وبدأت مبطالبة 

الفلسطينيي من ساّكن القطاع بتصارحي فردّية من أجل 
مغادرة املنطقة8، األمر الذي قّيد بشلك كبري التنّقل بي قطاع 
غزة والضفة الغربية. ويف عام 1994، يف إطار توقيع اتفاقية 

أوسلو، تقّرر نقل السيطرة تدرجيًيا إىل السلطة الفلسطينية، مبا 
يف ذلك القرارات املتعلقة بالسياسات االقتصادية يف االرايض 
الفلسطينية. باإلضافة إىل ذلك، مّت اإلعالن عن مسافة 20 مياًل 

حبًرا قبالة شواطئ غزة ماكًنا مفتوًحا للصيد والرتفيه واألنشطة 
االقتصادية. 

وبسبب ما اتفق هيلع بي الطَرَفينْ بشأن تأجيل القرار حول 
احلدود بي إرسائيل والسلطة الفلسطينية حملادثات االّتفاق 
الهنايّئ، فقد تقرَّر االسمترار بإقامة غالف مجريّك مشرتك، 

وبأّن إرسائيل سوف تقوم جبباية الرّضائب امجلركّية ورضيبة 
القمية املضافة عىل االسترياد لملناطق الفلسطينية لصاحل 

إّن السياسة اليت هتدف إىل الفصل بي قطاع غزة والضّفة الغربية ليست وليدة األلفّية الثانية، مُفعظم ساكن قطاع غزة ُيعرَّفون 
عىل أهّنم الجوئن، ومه العائالت اليت عاشت ما بي األعوام 1948 حت 1951 داخل احلدود الدولية إلرسائيل. قرابة املليون 

وربع املليون من مضن 1.8 مليون خشص يف القطاع، ُمجّسلي يف واكلة االمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئي الفلسطينيي 
)األونروا(4. مّت َشل قطاع غزة، وفًقا خلّطة التقسمي لألمم املتحدة منذ عام 1947، مضن الدولة العربّية، إال أّنه ُوِضَع حتت اإلدارة 

العسكرّية املرصّية يف اتفاق اهلدنة ونزع السالح منذ 1949. باستثناء بضعة أهشر خالل العام 1956، بيق قطاع غزة حتت 
السيطرة املرصية حت حزيران 1967، حي احُتلَّ من ِقَبِل إرسائيل، وحتّول احلمك يف األرايض احملتلة إىل احلمك العسكري 

ِدَل باإلدارة املدنية5. حت العام 1981 عندما اسُتبنْ

2. حملة تارخيية

2000 1994 1987 1967 1949 1947

مّض غّزة يف ختوم 
الدولة العربية مضن 
خّطة التقسمي لألمم 

املتحدة

ارسائيل حتتلُّ قطاع 
غزة خالل حرب 

األيام الستة

القطاع حتت سيطرة 
احلمك العسكري 

املرصي وفق اتفاقية 
نزع السالح

فشل اكمب ديفيد: 
االنتفاضة الثانية

اتفاقيات أوسلو االنتفاضة األوىل

ُطبَِّق اإلغالق فعلًيا عىل قطاع غزة منذ عام 1995 
بشلك خاّص، بتطويقه بسياج حدودي كهربايئ، 

فميا متَّ حظر التنّقل من وقت إىل آخر، حىت 
للحاصلني عىل تصارحي، مع فرض إغالق تام عىل 

القطاع واإلحاكم هيلع
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منذ العام 2000 وحىت اندالع  لملقارنة: 
لت  االنتفاضة الثانية يف ترشين األول، ُسّ
أكرث من نصف مليون حالة خروج للعامل 

هشرًيا من قطاع غزة

السلطة الفلسطينية. تلك األموال اكنت تذهب خلزينة ارسائيل 
حت اقامة السلطة. ووفًقا لربوفيسور افرامي لكاميان، عضو 

جلنة املفاوضات، فإن االتفاق املرُبم خيدم مصلحة الطرفي يف 
تطوير التمنية االقتصادية للفلسطينيي.

وهبذه األجواء، نشبت خالل وقت قصري موجة معليات 
تفجريية، وفرضت ارسائيل إغالًقا عىل األرايض الفلسطينية. 
ُطّبق اإلغالق فعلًيا يف قطاع غزة منذ عام 1995، مع تطويقه 

جبدار كهربايئ. وقد ُمِنَع التنّقل من حي إىل آخر أيًضا، حت 
مِلَن ميلك ترصحًيا، حي اكن ُيفَرض "إغالق اكمل" عىل القطاع. 

والسياسة اليت أتاحت لألغلبية التنّقل، ما عدا قلّة قليلة، قد 
تبدَّلت بسياسة أدت إىل منع األغلبية من التنّقل ما عدا قلّة قليلة.

ت القيود املفروضة عىل التنقل يف "عهد أوسلو" بناًء  َ ُصِّ
عىل اجّتاهينْ متناقضينْ يف إرسائيل. مفن ناحية، تطلَّع 

اجلانب االرسائييل خللق تقسمي سيايس للحي اجلغرايف عرب 
العملية السياسية، مع تركه مفتوًحا إىل أقىص َحدٍّ ممكن أمام 

القوى العاملة والبضائع. ومن ناحية أخرى، يف ظل انعدام 
استقرار األوضاع األمنية، مّت فرُض املزيد من القيود عىل تنّقل 

الفلسطينيي عاّمة، وساكن غزة عىل وجه اخلصوص باعتبار 
ذلك وسيلة للدفاع والردع والعقاب.

وصلت معلية السالم يف عام 2000، مع فشل مقة اكمب 
ديفيد واندالع االنتفاضة الثانية، إىل طريق مسدود، وقد أخىل 

اخلطاب السيايس-االقتصادي يف سنوات الـ 90 املنّصة 
ِدَرتنْ  للخطاب األمين. ألِغَيت تصارحي خروج الفلسطينيي، وُأصنْ
تصارحي جديدة فقط للعاّمل، والتجار واملرىض الذين يعاجَلون 
يف املستشفيات اإلرسائيلية، وُفِرَضتنْ قيود أكرث رصامة عىل 
حركة البضائع من وإىل القطاع. ومل ُتفَرض قيود عىل التنقل 

يف املعابر الربّية فقط، فيف العام 2001 قصفت ارسائيل مطار 
عرفات، الوحيد يف قطاع غزة، والذي بدأ العمل فقط عام 

1998، ومّت إغالقه يف العام 2000، ومنذ ذلك احلي توقف عن 
العمل. حت أّن ارسائيل مل تحمس يوًما بالتنقل حبًرا هناك، 
وَمَنَعتنْ أي حركة باستثناء زوارق الصيد مع اقتصار املسافة 
املمسوحة هلم بالعمل فهيا عىل 12 مياًل حبرًيا من الشاطئ. 

اخنفض يف عام 2001 متوسط عدد العاّمل الذين خرجوا إىل 
العمل يف ارسائيل من عددمه قبل االنتفاضة إىل الرُّبع، مكا 

اخنَفَض أيًضا عدُد الشاحنات الداخلة واملغادرة للقطاع بشلك 
مملوس بعد العام 9.2000

بعض العاطلي عن العمل من قطاع البناء والتشييد، اكنوا قد اشرتوا 
عربات للتحميل، اكلدّراجات، مكصدر لكسب الرزق 

اكرل شربي تصوير: 

حاالت خروج الفلسطينيني من قطاع غزة اىل إرسائيل والضفة الغربية عرب معرب إيرز  أفراد، باآلالف

اللجنة الفلسطينية للشؤون املدنية املصدر: 
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فازت حركة محاس بغالبية األصوات يف االنتخابات اليت 
أجرهتا السلطة الفلسطينية خالل اكنون الثاين 2006. وهشدت 
العالقات بي قطاع غزة وارسائيل تصعيًدا اكن قد بدأ مع خّطة 
فك االرتباط، وتفامق مع زيادة اطالق الصوارخي باجتاه البلدات 
االرسائيلية، والذي بدأ منذ 2001، باإلضافة إىل أرس اجلندي 

اإلرسائييل جلعاد شاليط، ومبادرة إرسائيل بعملية عسكرية 
هناك اسمتّرت مّدة مخسة أهشر. يف هناية العام 2006، بدأت 

االشتبااكت بي محاس وفتح، وعىل خلفية ذلك، أقمَيتنْ يف آذار 
2007 حكومة وحدة وطنية فلسطينية إال أهّنا اسمتّرت ملّدة ثالثة 

أهشر فقط.

سيطرت محاس عىل نظام احلمك يف القطاع يف حزيران 
2007، فميا أعلن محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، عن 
تفكيك حكومة الوحدة الوطنية وأعلنت محاس باملقابل عن إقامة 
حكومة ذاتّية يف قطاع غزة. حمست هذه األحداث بزيادة حدة 

ووترية سياسات الفصل اليت انهتجهتا ارسائيل بي الضفة 
الغربية وقطاع غزة، بدمع دويل كبري، وعىل هذا األساس واملبدأ 

بدأت قاعدة الفصل بي احلكومتي الفلسطينيتي. فيف الضفة 
الغربية، ختلّت السلطة عن العنف وتوجهت صوب التفاوض، 

بيمنا ترفض احلكومة يف غزة االعرتاف بإرسائيل واالتفاقيات 
املوقعة معها، ويه ملزتمًة بالكفاح املُسلّح.

أعطت إرسائيل ملبدأ الفصل بي القطاع والضفة تفسريات 

واسعة، ففرض القيود عىل قطاع غزة خاصة منذ االنتفاضة 
الثانية، وتشديد القيود يف مرحلة الحقة، اكن قد ُنفَِّذ هبدف عزل 
َر هذا  ِ قطاع غزة عن العامل. أما صوب الضفة الغربية فقد اسُتمثنْ

الهنج باعمتاد خطاب التمنية االقتصادية. يف العام 2008 بدأ 
بنيامي نتنياهو، رئيس املعارضة يف حينه، احلديث عن احلاجة 
إىل "سالم اقتصادي" مع الضفة الغربية وتطويرها اقتصادًيا. 

وتوىّل نتنياهو يف عام 2009 منصب رئيس احلكومة، هشد ذلك 
ا لالقتصاد يف الضفة الغربية، فسارع رئيس الوزراء إىل  منّوً

التفاخر بذلك. اال ان الدراسات اظهرت أّن هذا المنّو اكن عىل 
املدى القصري، وأّن ذلك اكن عىل األغلب نتيجة مؤقتة يف أعقاب 

املساعدات اخلارجية اهلائلة بعد األرضار النامجة عن العملية 
العسكرية "الرصاص املصبوب" وأن االزدهار مل يأت نتيجة 

لنشاط اقتصادي أو استمثار يف القطاع اخلاص.11
ومقابل قطاع غزة، مكا ُذِكر، أجرى لّك من إرسائيل واملجمتع 

َب املاحنون الّدولّيون  الدويل سياسات متلفة متاًما، فقد َسَ
هم يف تطوير القطاع، واعمتدت السياسة  ِ جزًءا كبرًيا من َدمعنْ

عىل املساعدات اإلنسانية فقط. ويف حزيران 2007، مع 
سيطرة محاس عىل قطاع غزة، شددت ارسائيل االغالق عىل 

القطاع، مّما أّدى إىل اهنيار اّتفاق املعابر الذي ُوقَِّع عام 2005 
ومنح ارسائيل سيطرة كبرية عىل معرب رحف.12 شل اإلغالق 
فرض حظر عىل أنشطة الصيد يف مسافة ترتاوح بي ثالثة 

إىل ستة أميال حبرية من الشاطئ، وفرض قيود صارمة عىل 
نقل البضائع من وإىل القطاع، وفرض قيود عىل تنّقل األفراد 

حبسهبا "ال يحمس لساكن قطاع غزة من الدخول )إلرسائيل أو 
الضفة الغربية( إال يف احلاالت اإلنسانية االستثنائية".

أّدى فرض اإلغالق إىل َشّل احلركة التجارية بشلك شبه اكمل 
بي غزة والضفة الغربية وارسائيل، واليت شلكت أسواقهن 

نسبة %85 من سوق  البضائع املُصدرة اىل خارج القطاع.13 
فميا حمست ارسائيل بإدخال عشات املواد فقط للقطاع، 

طبَّقت ارسائيل يف أيلول من العام 2005 خطة "فك االرتباط" من قطاع غزة، ومت تفكيك مستوطنات "غوش قطيف" يف القطاع، 
وانحساب اجليش اإلرسائييل. إال أهّنا واصلت السيطرة احلرصّية عىل املجال اجلّوي والبحري للقطاع، واملعابر بينه وبي الضفة 

الغربية، باإلضافة إىل التحمّك بالجسل الساكين، ونظام الرضائب، واملجال الكهرومغناطييس )نظام اهلواتف اخلليوية، البث، 
االتصال بشبكة اإلنرتنت(، ومعظم التوصيل بشبكة الكهرباء والطاقة واملزيد.10

3. خّطة "فك االرتباط"

أّدى اإلغالق إىل ّشل وإعاقة َخّط التجارة بني 
قطاع غزة والضفة الغربية وارسائيل بشلك 

شبه اكمٍل، والذي مشل %85 من السلع يف سوق 
التجارة املَُصدَّرة من القطاع، وقد حمست ارسائيل 
بدخول عرشات املواد فقط إىل قطاع غزة ألغراض 

إنسانية اساسية
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معظها تستخدم الحتياجات إنسانية أساسية، مما انعكس 
أيًضا عىل عدد الشاحنات الداخلة اىل القطاع والذي اخنفض 
يف النصف الثاين من العام 2007 بنسبة %95، باملقارنة مع 

املعدل الهشري يف النصف األول للعام ذاته، وُأغلقت %90 من 
ورشات العمل واملصانع يف القطاع. باإلضافة اىل ذلك مّت فرض 

حظر اكمل عىل معلّية خروج البضائع من القطاع، باستثناء 
مكيات قليلة من املنتوجات الزراعية اليت ُصّدرت إىل أوروبا، 

عىل الرمغ من أن الضفة الغربية وارسائيل ُتشلّك مًعا األسواق 
الطبيعّية ملنتوجات القطاع.

أّدى هذا الفصل بي ِقمَسي األرايض الفلسطينية انقطاًعا 
اجمتاعًيا واقتصادّيًا، وولّد صناعًة مزدهرًة لألنفاق عىل خط 

حدود غزة ومرص. وقد تطّوَرت جتارة البيع مع تبّدل السياسات 
يف ارسائيل يف عام 2010 واليت حمست بإدخال غالبّية 

البضاعة للقطاع. أّدت املنافسة مع البضائع اليت تدخل عرب 
إرسائيل إىل اخنفاض أسعار البضائع اليت دخلت عرب األنفاق 
وزّودت مواًدا خام وأدوات بيع بالتجزئة بأسعار معقولة لساكن 

القطاع، إىل جانب دخل ال بأس به من الرضائب حلكومة 
ِت احلركَة عرب األنفاق. َ محاس اليت نظَّ

إضافة إىل فشل اإلغالق عرب استخدامه وسائل اقتصادية 
من أجل الوصول إىل أهداف سياسية، فقد فشل اإلغالق أيًضا 
كآلية أمنية. حيث انطلقت ارسائيل منذ هناية االنتفاضة الثانية، 
عام 2004 إىل شّن محالت عسكرية موّسعة، عام 2006 )محلة 

"أمطار الصيف"(، عام 2008 )محلة "الشتاء الدافئ"(، -2008
2009 )محلة "الرصاص املصبوب"(، عام 2012 )محلة "عامود 

الحساب"( وعام 2014 )محلة "اجلرف الصامد"(. 
أّدت لك واحدة من امحلالت العسكرية السابقة إىل إزهاق 

أرواح كثرية من املدنّيي وإىل أرضار جسمية لشباكت 
املياه والرصف اليحص، إىل جانب الرضر بقطاع التجارة 
والصناعة، ورضر بوحدات السكن وآالف املباين وشباكت 

املواصالت، ورضر جسمي بأقسام الرتبية والصحة. 
ا مالحظة ما إذا اكنت هذه امحلالت العسكرية  وال ميكن حّقً
قد جلبت فعاًل األمن لساكن ارسائيل. هشد ذلك إطالق النار 

عىل عّدة أهداف مدنّية يف إرسائيل بدون متيي، من ِقَبل 
تنظميات فلسطينية متلفة، األمر الّذي اكن أشبه بروتي دامئ، 

مّما اضّطرَّ اجليش اإلرسائييل إىل بذل موارَد غري ُمسهتان 
هبا يف فعاليات الشطة، ويف املراقبة، والرَّّد عىل اهلجامت 

هبجامت أخرى، ولكن "اهلدوء"، باألخّص لساكن البلدات اليت 
تبعد عن القطاع مسافة قريبة، هو اليشء الوحيد الذي مل يمّت 

احلصول هيلع.

شاحنات من وإلى معبر كرم أبو سالم، معبر البضائع الوحيد من قطاع غزة وإليه

اميان دمحم تصوير: 

ُمل خروج البضائع من قطاع غزة عرب املعابر اإلرسائيلية  عدد الشاحنات

ُمعطيات UNSCO، وزارة الزراعة الفلسطينية املصدر: 
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أهل، إخوة وأخوات، أزواج، أجداد البقّيةأقارب ممسوح هلم مبغادرة قطاع غزة:  األفراد الذين ال ُيحمس هلم مبغادرة قطاع غزة: 

إّن البضاعة املُصّدرة من قطاع غزة، حت وإن اكنت وجههُتا 
دولة ثالثة، جيب أن مُترَّ عرب إرسائيل وتغادر البالد فقط عرب 

ميناء أشدود أو مطار بن غوريون أو معرب أللنيب إىل األردن. 
تاكليف مضن املناطق  يؤّدي هذا إىل تاكليف النقل املزدوج – 

الفلسطينية، حت معرب كرم ابو سامل ومنه، وتاكليف مضن 
دولة ارسائيل خارج املعرب وحت وجهة البضاعة، وأحيانا 

تتضمن هذه التاكليف، تاكليف ختزين، وتاكليف نقل البضاعة 
عرب هذه املسافات، األمر الّذي يؤّثر سلًبا عىل الرحب من 

معلية التصدير من قطاع غزة، وهلذا فإّن لك معليات التصدير 
اليت مّتت خالل سنوات اإلغالق، اكنت مضن مشاريع مُموَّلة 

)التصدير مل يكن مطلوًبا أساًسا لكونه غري مرحب يف ظل 
واليت اكن اهلدف األسايّس مهنا،  تاكليف الحشن الباهظة( 

دمُع االقتصاد البائس يف القطاع.
َري األرايض الفلسطينية شبه  ياكد يكون التنّقل بي َشطنْ

مستحياًل، إال يف حاالت خاّصة وَحِرَجة )أغلهبا تتعلّق مبرىض 
يف حالة خطرة ومرافقهيم(، كبار التجار، ومجموعة قليلة من 

الرياضيي يف نواٍد وطنية. حت كتابة هذه السطور، ال يحمس 
للفلسطينيي الذين يطلبون التعلمي أو االستمكال املهين أو 

التجاري بالتنقل بي الضفة الغربية وقطاع غزة. ومن املفهوم 
مضًنا أن السفر ليس ممسوًحا أيًضا ملن يطلب التعل أو زيارة 
وَمن  أقارب من أجل مناسبات عائلية )ما عدا أعراس أو أتراح( 

يرغب بالسفر هبدف السياحة أو حتقيق مطوحاته الخشصية، 
ا أساسًيا  ويه االحتياجات اليت من املفروض أننْ تكون حّقً

وطبيعّيًا للك إنسان. أعلنت ارسائيل، يف أعقاب املداوالت حول 
اتفاق وقف اطالق النار يف صيف 2014، عن عّدة تهسيالت 
يف معايري املوافقة عىل عبور وتنّقل املدنيي )مثال تغيري يف 

سن األوالد املرافقي، توسيع درجة القرابة من أوىل حت اجَلد 
إال أّن مبادئ تقييد تنّقل الفلسطينيي ظلّت  واجَلّدة وغريها( 

مكا يه.
مع كتابة هذه الصفحات، بدأت ألول مرة، منذ فرض اإلغالق 

عىل القطاع يف عام 2007، حركة البضائع من غزة إىل الضفة، 
َد قبل العملية العسكرية  واكنت بادرة أمل لسوق العمل، الذي هَشِ

ال يحمس وضع اإلغالق اإلرسائييل بوجود منَفذ حبرّي أو جّوّي، ال من أجل الدخول إىل القطاع وال من أجل اخلروج منه، ومن هنا 
ينُبُع التعلّق املُطلق باملعابر الثالثة اليت تبّقت )بعد إغالق معرب ناحال عوز، ومعرب اكرين، ومعرب صوفا( اثنان مهنا تابعان إلرسائيل 

)معرب كرم ابو سامل ومعرب إيرز( ومعرب رحف التابع مجلهورية مرص العربية. مت تبديل احلمك يف مرص، يف صيف 2013، مّما أدى 
إىل محالت عسكرية أجدت نفًعا من أجل القضاء عىل نشاط األنفاق بي منطقة سيناء والقطاع، وأدى ايًضا اىل تقييد التنّقل يف 

معرب رحف14. من اجلدير بالذكر أن معرب كرم ابو سامل هو معرب البضائع الوحيد الذي يوصل قطاع غزة بالعامل اخلاريج.15

4. الوضع الراهن

حاالت اخلروج من قطاع غزة حلضور مراسمي الزواج ومراسمي الدفن يف إرسائيل والضفة الغربية
خروج األقارب من الدرجة األوىل وأوالدمه** حلضور حفل زواج أو جنازة اخلروج من قطاع غزة ليس مُمكًنا إال يف احلاالت االستثنائية*. أحدى هذه احلاالت يه: 

* ُتعىط اليوم األفضلية خلروج املرىض وجرىح العملية العسكرية "اجلرف الصامد" من قطاع غزة، حبيث جتري العادة أن َمن ُيحمس له باخلروج ال حيصل دامًئا عىل ترصحي خروج. ** يتيح هذا اإلجراء أيًضا خروج األوالد 
ُيحمس خبروج األوالد حت جيل 15 عاًما. وحت اآلن فإنه من غري الواحض أي ترتيب من هذين الرتتيبي هو الساري. املُرافقي حت جيل ستة سنوات. ومع هذا، فإنه ووفق "وثيقة وضع الترصحيات يف حالة اإلغالق" 
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تقدمي طلب للجنة 
الشؤون املدنية 

الفلسطينية 1
تقوم اللجنة املدنية بمترير 
الطلب إىل وحدة احلاالت 

اإلنسانية اإلرسائيلية 2
تقوم وحدة احلاالت 

اإلنسانية اإلرسائيلية بفتح 
ملف وانتظار جواًبا من 

جهات متلفة
إن جرى لك يشء عىل ما 3

يرام، يمت مترير التصارحي 
إىل ضابط ُمناوب يف وحدة 

االرتباط والتنسيق اإلرسائيلية 
لقطاع غزة يف معرب إيرز

5

هل صودق عىل الطلب؟ بإماكنمك 
اآلن السفر إىل حفل زفاف أخيمك، 

الذي يسكن فقط مسافة بضعة 
عشات من الكيلومرتات عنمك

6
املناسبة 
العائلية

وقت احلاجة تقوم اجلهات 
األمنية اإلرسائيلية 

4بفحص الطلب

ما الذي ينبيغ فعله هبدف اخلروج من قطاع غزة حلضور مناسبة عائلية

املدمَِّرة يف صيف 2014 نسبة بطالة وصلت إىل %45 )لدى فئة 
الشباب حت جيل 29 وصلت نسبة البطالة إىل %63(. بيمنا 
خرجت، قبل فرض اإلغالق، %85 من مجمل البضائع املسّوقة 
خارج قطاع غزة إىل األسواق يف إرسائيل والضفة الغربية.16 

إذا اكنت غزة قد صّدرت يف املعدل من لّك هشر 1064 
شاحنة بضائع قبل اإلغالق، فإهنا خالل عام 2014 َصدََّرتنْ أقل 
من 10 شاحنات فقط يف املعدل الهشري، أي ما يعادل أقل من 

%1 من جحم البضائع اليت مت بيعها خارج غزة يف الّسابق.

حبسب تقرير البنك الدويل الصادر يف هشر تشين 
األول 2013، والذي تداول مستقبل االقتصاد الفلسطيين، 
فإّن التقييدات املفروضة عىل التنّقل، إىل جانب عدم توّفر 

استقرار سيايس، مها املسّببان الرئيسّيان لتدهور االقتصاد 
الفلسطيين.17 هلذا فإّن أكرث من %70 من املواطني يف قطاع 

غزة قد احتاجوا مساعدات انسانية، و%57 مهنم عانوا من 
انعدام األمن الغذايئ حت عشية العملية العسكرية يف متوز-

آب 2014.
منعت ارسائيل خالل السبع سنوات املاضية تسويق بضائع 

قطاع غّزة يف الضفة الغربية، عمًلا أّن الضفة الغربية، إىل 
جانب إرسائيل، مها األسواق الطبيعية لقطاع غزة، نظًرا 

لملسافة القصرية لنقل البضائع عرب الشاحنات. وحت اثناء 
كتابة هذه السطور فإّن مصري التسويق يف ارسائيل ليس 
معلوًما، وال المكية املمسوحة أو معدل التسويق يف الضفة 

الغربية. من الصعب ايًضا جتاهل االنطباع الذي يصدر 
عن الهنج االرسائييل والذي ال زال يتحدث عن "تهسيالت" 

و "بوادر حسن النوايا"، التعبريات اليت تشري عادة إىل 
تغيريات قليلة وقابلة لإللغاء. ويه بذا، ليست تغيرًيا جذرًيا يف 
السياسات الرضورية اليت تعرتف باحلاجة اإلنسانية والقمية 

اإلضافية اإلجيابية السياسية الاكمنة يف التجّند من أجل 
تأهيل االقتصاد الفلسطيين. 

مكا أّن تخضُّ البطالة املنتش مضن القوى العاملة غري 
الكبرية يف القطاع، يقلّل من القوة الشائية للساكن، مما 

أدى إىل ختفيض دمعها للقطاعات االقتصادية وزيادة الّضغط 
الداخيل. وقد وّفر قطاع غزة يف املايض أمعااًل جديرة 

باالهمتام يف قطاع األلبسة والنسيج االرسائييل )انظر اجلزء 
6(، مكا توىّل مّعال من قطاع غزة جزًءا من القطاع الزرايع يف 

ارسائيل. نتيجًة عىل ما يبدو – إلدراك جهاز األمن اإلرسائييل 
بأّن فكرة اإلغالق ال حتّقق أهداف إرسائيل املُبتغاة، حت 

ولو لفرتة زمنية قصرية، يمت اليوم تداول فكرة خروج العاّمل 
الفلسطينيي من قطاع غزة بشلك يويّم إىل معلهم يف احلقول 

املجاورة للقطاع يف ارسائيل. وقد يكون من املمكن أيًضا أننْ 
يمّت فميا بعد المساح مبكوث العامل لفرتة زمنية أطول، ولكن 

احلديث اآلن يدور حول بضعة آالف يف أحسن األحوال، فاملعابر 
املفتوحة من شأهنا أننْ متّكن الشاكت اإلرسائيلية من االستفادة 

من األيدي العاملة واملهارات الاكمنة يف قطاع غزة.

من الصعب تغيري االنطباع الذي نتلقاه من الهنج 
اإلرسائييل، والذي ال زال يتحدث عن "تهسيالت" 

و "بوادر حسن النوايا"، التعبريات اليت تشري 
عادة إىل تغيريات قليلة وقابلة لإللغاء. ويه بذا، 

ليست تغيرًيا جذرًيا يف السياسات الرضورية 
اليت تعرتف باحلاجة اإلنسانية والقمية اإلضافية 

اإلجيابية السياسية الاكمنة يف التجّند من أجل 
تأهيل االقتصاد الفلسطيين
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حزيران 2010
تعلميات جملس الوزراء 
األمين إلرسائيل بفرض 
تهسيالت عىل دخول 

البضائع إىل قطاع غزة 

ُمعطيات UNSCO، وزارة الزراعة الفلسطينية املصدر: 

ِعُف االقتصاد الفلسطييّن، هو الوضع   جانب آخر ُيضنْ
اللوجيسيت احِلِرج، الذي مّت فرُضه عىل نقل البضائع بي 

عشات الكيلومرتات اليت تفصل بي طريف األرايض 
الفلسطينية، والذي يدفع يف الواقع، بالتّجار من غزة لشاء 
السلع من الشاكت اإلرسائيلية اليت ميكن أن تقّدم السلع 

بأسعار أقّل من تلك اليت يقدموهنا جتار الضفة، وذلك بسبب 
هسولة النقل من ارسائيل، حيث يكون النقل رخيًصا ورسيًعا. 
يشار إىل أن العائدات املالية للشاكت االرسائيلية من قطاع 

غزة، مبا يمشل الوقود، املياه والكهرباء قد بلغت يف عام 2012 
حنو 1.3 مليار شيلك. ُتباع يف حوانيت قطاع غزة الفواكه 
واخلضار واملنتجات الغذائية ومواد التنظيف املصنعة يف 

إرسائيل مقابل معلة الشيلك اجلديد، ويه العملة القانونية يف 
األرايض الفلسطينية أيًضا.

خرجت يف تارخي 10 تشين الثاين 2014 أوىل الشاحنات 
اليت َحِظَيت باإلماكنية اجلديدة-القدمية لتسويق بضائع من 
لًَة بـ 670 كيلوغراًما من  َّ قطاع غزة يف الضفة الغربية، محُمَ

األمساك وفواكه البحر.19 يمتّي قطاع الصيد – من طبيعة املاكن 
اجلغرايف لقطاع غزة، بكونه تقليدّي وحيمل ماض غين، ولكنه 

عاىن خالل سنوات اإلغالق من فقدان األسواق االرسائيلية 
وأسواق الضفة )خرج من قطاع غزة، يف النصف األول من عام 

2007 قبل فرض اإلغالق، حنو 24 طن من األمساك الطازجة 
واملثلَّجة باملُعّدل الهشري إىل إرسائيل واخلارج( مكا عاىن 
أيًضا من القيود عىل مساحات الصيد نظًرا لكون املسافة 
املمسوحة للصيد تراوحت خالل السنوات األخرية بي ثالثة 

إىل ستة أميال حبرية من الشاطئ، األمر الذي قلّل من نسبة 
الصيد يف عام 2012، عىل األقل بنسبة النصف )%47( مما 

اكنوا يصطادونه يف عام 1999 عىل سبيل املثال. وحبسب 
تقرير ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية لألمم املتحدة،20 فإن تقييد 

مساحة الصيد أدى إىل استزناف املزارع المسكّية، وبالتايل 
إىل اخنفاض يف المكّية وانمكاش يف قطاع الصيد الذي اكن 

يوّفر مصدر الّرزق لـ 10 آالف صياد يف عام 2000 والّذين 
اخنفض عددمه إىل 3،000 يف عام 2011.

مثال آخر وهو جمال التشييد والبناء، فإّن إغالق األنفاق بي 
قطاع غزة وسيناء، إىل جانب القيود اليت ُفِرَضتنْ عىل دخول 
مواد البناء لقطاع غزة عرب معرب كرم أبو سامل، اكنت أسباًبا 

الهنيار قطاع اكن مزدهًرا حت حتت اإلغالق. وُتشري معطيات 
اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين إىل أن حنو 24،200 

عامل شارك يف قطاع البناء يف منتصف العام 2013، بيمنا 
تقلص عدد العامل اىل 6،800 بعد دورة القتال األخرية صيف 

2014، ما يعين أّن أكرث من 17 ألف عامل فقدوا أماكن معلهم 
خالل أقّل من عام واحد. وميكن إضافة مجموعة أخرى من جّتار 

امجللة واملفرق الذين ترّضر رزقهم بشلك مبارش نتيجة هذا 
التدهور. وقسم من مواد البناء اليت اكن من املمكن أن تدخل 
إىل قطاع غزة من الضفة الغربية )جحارة التلبيس عىل سبيل 

ر االقتصاد الفلسطيين كلك وتدهوره. املثال(، ما يعين ترضُّ
والنتيجة من لك ذلك هو اخنفاض كبري يف نصيب الفرد من 

الناجت احمليّل اإلمجايل يف القطاع. أما يف الضفة الغربية فقد 
َل منّو بيطء لكن مسمتر يف نصيب الفرد من الناجت احمليل  ُسِّ

اإلمجايل من 1،494.2 دوالر يف عام 1994 اىل 2،251.3 يف 
عام 2010، منو بنسبة فاقت الـ%50، بيمنا يف القطاع، فقد تقلَّص 

يف الـ 18 عاًما نفهسا من 1،346.8 دوالر اىل 1،159 دوالر، أي 
اخنفاض بنسبة 21.14%

ُمل البضائع الواردة إىل قطاع غزة عرب املعابر اإلرسائيلية شاحنات، باآلالف
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)PCBS( اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين –  املصدر: 

2014*

أّدت خطورة الوضع يف قطاع غزة إىل جتّند دويل، ويف 
مؤمتر ُعِقَد يف تشين األول 2014 يف القاهرة، شاركت فيه 

أكرث من 50 دولة، مهنا: الواليات املتحدة، السعودية، اإلمارات، 
األردن، البحرين، الكويت، قطر ومُعان، اتفق مندوبو الّدول عىل 

االلزتام بالترّبع بأكرث من مخسة مليار دوالر لبناء القطاع. 

حت قائد األراكن اإلرسائييل قد أكََّد عىل الزتام إرسائيل 
بعملية إعادة اإلمعار،23 وقال وزير اخلارجية االرسائييل، 

افيـچدور ليربمان "ليس باإلماكن إعادة بناء قطاع غزة بدون 

مشاركة إرسائيلية أو دون التعاون االرسائييل"،24 ما معناه أّن 
إعادة إمعار قطاع غزة مرتبط باملوافقة االرسائيلية )من أجل 

دخول مواد بناء، مثال(.
هنالك حاجة ماّسة لبناء أكرث من مئة ألف وحدة بناء سكنية 

يف قطاع غزة. إّن هذا العدد يتضّمن ما خلّفته العملية 
العسكرية األخرية صيف 2014 من رضر، وحوايل 5000 

وحدة مّت هدمها يف معليات عسكرية سابقة وقد مت بناء بديل 
هلا، وعىل األقل 75 ألف وحدة بناء مطلوبة من األساس نتيجة 

الفجوات بي معدل منّو الساكن يف القطاع ووترية البناء 
هناك. ُتضاف هذه االحتياجات إىل ما هو رضوري من أجل 

إعادة إنشاء املستشفيات واملصانع ومّطات معاجلة مياه 
الرصف اليحص ومطات حتلية املياه واملباين العامة.

من أجل نقل مواد البناء بمكّيات كبرية يتوّجب إجراء آلية 
تنسيق مهنّية أكرث وأهسل من تلك اليت جُترى اليوم بالتعاون 

مع ارسائيل والسلطة الفلسطينية واألمم املتحدة، واليت تضمن 
سنوات من النقص واالحتياج نتيجة كوهنا ُمعّقدة. فاحلاجة 

الفورية يف البناء من شأهنا أيًضا أن ُتشلّك مصدر رزق 

خلَّفت امحللة العسكرية األخرية عىل قطاع غزة يف متوز-آب 2014 تدمرًيا واسَع النطاق، ولفَتت اهمتاًما دولّيًا يف فرتة الصيف، 
حيث قام اإلعالم الدويل بتغطية العملية العسكرية بشلك مكثف، ووثََّق الاكرثة االنسانّية وأبعاد الرضر الناجت من تدمري البىن 

التحتية واملباين. خلّفت امحللة العسكرية ايًضا أكرث من 1500 قتيل مدين، ثلهثم من األطفال، وإصابة أكرث من 11 ألف خشص 
جبروح بيهنم 3374 طفل. الرضر أثََّر عىل مجيع ساكن القطاع، ورّشَد 100 ألف مواطن، وأّدى اىل تدمري أكرث من 20 ألف وحدة 

سكنية أو إصابهتا برضر كبري، مكا وأحلق أرضاًرا يف مطات توليد الكهرباء وخّزانات الوقود، وتسبَّب برضر يف أنظة املياه 
ر 360 مصنًعا. وأصاب الرضر ايًضا ورش معل ومصانع،  ومياه الرصف اليحص، و174 مدرسة و67 عيادة ومستشىف، وترضُّ

126 مهنا ُدمِّرت بالاكمل.22 يف منطقة كقطاع غزة، هبا املياه مل تُعد صاحلة للشب، وال تعمل الكهرباء أكرث من 8 ساعات منتظة 
يف أحسن االحوال، تعترب االرضار اليت خلفهتا العملية العسكرية خطرية. 

5. جتاوز مفهوم إعادة إمعار وتأهيل قطاع غزة

هنالك حاجة ماّسة لبناء أكرث من مئة ألف وحدة 
سكنية يف قطاع غزة. إّن هذا العدد يتضّمن 

الرضر الذي خّلفته العملية العسكرية األخرية 
يف صيف 2014، وحوايل 5،000 وحدة مّت هدمها 

يف معليات عسكرية سابقة ومل يمت بناء بديل 
هلا حىت اليوم، وعىل األقل 75 ألف وحدة بناء 

مطلوبة بسبب المنو الساكين

ُمستويات البطالة السنوية يف لك من قطاع غزة والضفة الغربية  بالنسبة املوئية

* ُيشـــري املُعىط الظاهر يف عام 2014 إىل املُعدل النصف ســـنوي ملســـتوى البطالة، وذلك كون املُعىط الســـنوي هلذا العام مل ُينش بعد
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جتدر اإلشارة إىل أّن معلية إعادة إمعار قطاع غزة ال ميكن ان حتدث دون التواصل مع الضفة الغربية، 
مكا أّن إعادة اإلمعار ال تقترص عىل إعادة بناء ذات العدد من البنايات اليت اسهُتدفت خالل العملية 

العسكرية األخرية، أو تلك اليت سبقهتا. فاّلذي حيتاجه ساّكن قطاع غّزة من أجل مستوى حياة كرمي 
هو إتاحة الطريق وفتحه أمام الفرص املُختلفة

حملاجر مبلكية فلسطينيي يف الضفة. )شلّك قطاع غزة، يف 
2009، فقط نسبة %3 من سوق مواد البناء اليت يمت انتاجها 
يف الضفة الغربية،25 و%0 من سوق احلجارة والشايش – 

ويه املنتوجات البارزة يف السوق هناك واليت تمت صناعهتا 
يف الضفة(، إىل جانب أخشاص مهنيي ومرتفي، والذين 
يستطيعون التنقل بي املناطق ويساعدون يف تثبيت السوق 

والصناعات احلرفية.
جتدر اإلشارة إىل أّنه من غري املمكن الفصل بي معلية 

إعادة إمعار قطاع غزة دون التواصل ما بي القطاع والضفة 
الغربية، مكا أّن إعادة اإلمعار ال تقترص عىل إعادة بناء ذات 

العدد من البنايات اليت اسهُتدفت خالل العملية العسكرية 
األخرية، أو تلك اليت سبقهتا. فالّذي حيتاجه ساّكن غّزة 

من أجل مستوى حياة كرمي هو إتاحة الطريق وفتحه أمام 
الفرص املُختلفة. مكا جيب التأكيد عىل رضورة إقامة وإعادة 

الصناعات املترّضرة من جديد، مثل املختربات وماكتب 
اآلخذة بالزتايد، واليّت تشلّك  فروع التكنولوجيا العليا – 

اآلن مّراًك قوّيًا لمنّو وازدهار االقتصاد الفلسطيين وتنتظر 
الفرص اليت متكهنا من اخرتاق حدود قطاع غزة املغلقة 

بوجهها.
مكا أّن للعالقات األرسية بي الضفة والقطاع وسريها 

الطبييع أمهّية أساسّية إلماكنية تطّور األفراد يف املجمتع، 
فالدمع العميل واألخاليق يعّزز التطور. وجيب التشديد عىل 
التنّقل بي املنطقتي حبرّية أكرث، مثاًل من أجل بناء عالقات 

جتارّية وبالتايل التحسي واالرتقاء املهين. أظهَر مسح 
يف عام 2013 أّن  ُمستقّل قامت به مجعية "چيشاه-مسلك" 
ربع ساكن قطاع غزة لدهيم أقارَب يف الضفة الغربية،26 

لذلك فإّن فتح املعابر للساّكن، ليس فقط من أجل االحتياجات 
النفسية واالنسانية املبنية والناجتة عن اإلغالق منذ سنوات 

وتضييق األفق، امنا ايًضا من اجل زيادة اماكنّية اإلنتاج يف 
املجمتع الفلسطيين وتوّفر خيارات جديدة، ليست ُمدرجة يف 
حسابات ساكن القطاع  خاصة للشاحئ الشابة اليت تقطن 

اليوم يف قطاع غزة.

موقع بناء يف مدينة غزة، خالل فرتة معل األنفاق وتدّفق مواد البناء عربها من منطقة سيناء

إميان دمحم تصوير: 
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سيتناول النقاش هنا تقيمي نويع، حيث ال ميكننا اآلن أن 
جنعل التقيمي مّكًيا، حبيث إذا اكن باإلماكن إجراء مثل هذا 
البحث المّك، مفن شأنه أن يكون أساًسا حلساب الرضر 
"حتديات  اللكي النامج عن سياسة الفصل )انظر فصل – 

يف مهنجية البحث"(. أما بالنسبة لتقيمي القدرة عىل انتعاش 
القطاعات، فُيعترب مهمة صعبة، ألنَّ خالل السنوات السبع 

لإلغالق حدثت تغيريات أيًضا يف األسواق اخلارجية )خارج 
قطاع غزة(. مثاًل مت إجياد بدائل الحتياجات السوق يف 

الضفة الغربية وإرسائيل من مصادر أخرى غري قطاع غزة 
خالل سنوات اإلغالق. ال ميكن إذن العودة اىل اخللف منذ قبل 
سبع سنوات وتوّقع نفس سلوك االنتاج، التسويق واالسهتالك.

لك واحد من القطاعات اإلنتاجية الواردة أدناه ال يقّدم فقط 
قمية إضافّية للناجت احمليل اإلمجايل ويسامه بزيادة مستوى 

املعيشة، بل وخيلق أيضا فرًصا للعمل. مسألة العمل مهّمة 
بشلك خاص يف قطاع غزة، وذلك بسبب وجود أيدي عاملة 

لة أخرى لنا سوف تكشف عن تفاصيل  شابة. دراسة ُممَكّ
وحتّديات فريدة من نوعها للك قطاع انتايج.

القطاع الزرايع: وفًقا ملركز التجارة الفلسطيين بال-تريد 
)PalTrade( فإّن الفلسطينيي يف الضفة الغربية يفّضلون 
الطعام املُنتج ملّيًا مع الرتكي عىل اخلرضوات والفاكهة 

فأن  الطازجة واملجففة والبقوليات. وفق تقديرات )بال-تريد( 

هنالك إماكنيات عالية لالسهتالك احمليل مبا خيص ماصيل 
المطامط وأعشاب التوابل.27 االتصال املُتجدد، والذي ال 

زال يف مراحله األوىل، بي املزارعي احملليي املنتجي يف 
قطاع غزة وبي األسواق يف الضفة الغربية سيغرّي الصورة 

بالتأكيد، ولكن من السابق ألوانه تقيمي االجتاه الذي ستجري 
به االمور. تقني املياه مهم جًدا للقطاع الزرايع. السياسة 

املُوحدة لألرايض الفلسطينية، واليت هتدف إىل توزيع مصادر 
املياه لتحقيق أقىص قدر من إنتاج الغذاء لالسهتالك احمليل 

– والذي بدوره يساعد أيضا عىل تقليل االعمتاد عىل املواد 
رضورية  الغذائية املستوردة وحتقيق مصول أمثل للتصدير – 

جًدا يف ظل نقص املياه. ومع ذلك فإن فصل االرايض 
الفلسطينية مينع تنفيذ سياسة املياه املشرتكة، ومينع توزيع 

املياه بي أجزاء األرايض الفلسطينية.28 ميكن لقطاع الزراعة 
يف قطاع غزة حتقيق أرباح أيًضا من خالل البحث والتطوير 

املشرتك مع الضفة الغربية. حالًيا، تتواجد نقطة التطوير 
والبحوث الزراعية الوحيدة يف األرايض الفلسطينية يف 

الضفة الغربية.29
قطاع الرتبية والتعلمي: الكثافة الساكنية العالية يف 
األرايض الفلسطينية، وخاصة يف قطاع غزة جتعل من 

ا. من اجل توفري فرص معل اكفية لساكن  التعلمي رصيًدا هاّمً
قطاع غزة، جيب عىل الشاكت أن تتطور بطريقة متوازنة، عن 

طريق رفع القمية املُضافة للك موظف واالعمتاد عىل املهارة 
يف العمل، وتوظيف التكنولوجيا، واستمثار رأس مال أكرب للك 
عامل. تطوير اقتصادي أفيق والذي يشارك فيه عدد كبري من 

العامل الذين ال ميلكون املهارات الاكفية، ُمشغلي يف صناعات 
متشاهبة ومع قمية إضافية منخفضة  للك عامل، لن خيلق 

فرص العمل اليت حيتاج إلهيا القطاع عىل املدى الطويل، لكن 
توفري أماكن معل عىل درجة عالية من التطور، حيتاج لقوى 
عاملة ُمتدربة ومثقفة بشلك كبري. كون املجمتع يف غزة فيت 

اكرث من جممتعات اخرى، هناك امهية للتأكيد عىل قطاع 

مل تتأّثر مجيع القطاعات االقتصادية يف قطاع غزة بصورة متساوية نتيجة فصلها عن الضفة الغربية. عىل الرمغ من وجود 
قطاعات انتاجية ُمستقلة يف قطاع غزة، وقطاعات اضافية تعمتد عىل الصادرات والواردات من أسواق دول أخرى )غري الضفة 

الغربية(، طّورت قطاعات اخرى عالقات معل وثيقة مع رشاكت من الضفة الغربية اليّت ُمِنَعت من التنّقل بسبب فرض اإلغالق. 
هدف هذه الدراسة هو تسليط الضوء عىل صناعة هذه القطاعات، من خالل أمثلة تشري إىل مدى تأثري الفصل بي منطقيت 

االقتصاد الفلسطيين عىل المنو وإضعاف القدرة االنتاجية والتسبب برضر مبارش وغري مبارش للشاكت الفلسطينية. سيمّت 
الرتكي هنا عىل الفصل بي قطاع غزة والضفة الغربية، عىل الرمغ من أنَّ العزلة االقتصادية الفلسطينية تتأثر بالعديد من 

العوامل األخرى.

6. استعراض القطاعات

من دون قدرة مدراء من جمال تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت عىل إجراء اجمتاعات 

معل وعرض ماكتهبم أمام مستمثرين ُممتلني 
من الضفة الغربية، وإرسال موظفهيم الكتساب 

التدريب واخلربة يف جمال تكنولوجيا املعلومات 
يف الضفة الغربية، ستبىق اماكنية تطوير هذا 

القطاع مدودة
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الرتبية والتعلمي فهناك نسبة كبرية من الساكن تدرس يف 
املدارس، مقارنة مع املناطق األخرى وفائت من نفس العمر.

قطاع الرتبية والتعلمي متنوع بطبيعة احلال، ويتطلّب 
اختصاصّيي خرباء يف متلف املجاالت. منذ العام 2000، 
مُينع الطالب اجلامعيون يف قطاع غزة من دراسة املجاالت 
العالج الوظييف،  اليت تتوفر فقط يف الضفة الغربية، مثل: 

حقوق االنسان ودراسات النوع االجمتايع )دراسات اجلندر(.
انعزال غزة يؤدي لتشابه كبري جًدا يف جماالت التدريب 

والتعلمي املختلفة، وهذا بدوره سييد من املخاطر االقتصادية، 
حيث ستواجه مهاراٌت معينة صعوبة يف مواكبة التطور 

التكنولويج، أو عندما ال ُتسَتغل ومُتاَرس الفرص االقتصادية، 
بسبب نقص املهنيي والتدريب املناسب يف جماالت معينة. 

َن هيلع من قبل املؤسسات العامة، ويف حالة  قطاع التعلمي هَيمينْ
َن هيلع من ِقَبِل مؤسسات االغاثة الدولية  قطاع غزة هُيَمينْ

وبناء عىل ذلك فهو ال ُيقاس  األونروا(  )خاصة واكلة الغوث – 
بنفس املقاييس واألدوات اليت ُتقاس هبا أماكن العمل اخلاصة 

ومع ذلك، ال ميكن  )من حيث الدخل والقمية املُضافة وغريها( 
التغايض عن الفوائد املبارشة وغري املبارشة اليت يوفرها هذا 
القطاع يف مجيع البلدان، وبشلك خاّص لالقتصاد يف قطاع 

غّزة )ذات املصدر السابق، صفحات 104-108(.
قطاع الطاقة الفلسطيين يعمتد بشلك كبري عىل االمدادات 

االرسائيلية. بعد عقود من إمهال توليد الطاقة احمللية، 
واحياًنا كنتيجة للقرارات اإلرسائيلية )مثال ُقِصَفت مطة 

الطاقة يف غزة عام 2006(، ظل الفلسطينيون يعمتدون عىل 
إرسائيل لتوفري الطاقة الكهربائية،30 يف الوقت الّذي ال تزال 

احتياطيات الغاز الطبييع يف حبر قطاع غزة غري ُمستخدمة. 
حت لو أن هذه االحتياطيات قد تطّورت، فيف الهناية سيكون 
عىل الفلسطينيي إجياد سوق للغاز الطبييع، إذ ان إرسائيل 
ايًضا اكتشفت الغاز الطبييع، ويمت العمل مؤخًرا عىل إجياد 
أسواق له، ولذلك سيبىق الفلسطينيون مع فرص تصدير أقّل 

وأسعار منخفضة أكرث، عىل الرمغ من أّن الغاز الطبييع 
اكُتِشف يف املياه اإلقلميية لقطاع غزة قبل أن يمت العثور هيلع 
قبالة سواحل إرسائيل.31 مع ذلك، فإن الطلب عىل الطاقة يف 

الضفة الغربية ممكن أن حيّل هذه املشلكة من خالل االستفادة 
من الغاز الطبييع يف غزة لتوفري الكهرباء لألسوق احمللّية، 

وبالتايل ستحّل مشلكة االعمتاد عىل ارسائيل لتوفري الطاقة، 
ويف نفس الوقت سيمت مضان سوق للغاز الطبييع.32

قطاع تصنيع األغذية: تشرتي مصانع جتهي األغذية 
املنتجات الزراعية ذات اجلودة املنخفضة اليت يمّت استخدامها 

لإلنتاج. وتمكن فائدة ُمزدوجة لقطاع تصنيع املنتجات 

الغذائية، حيث يرفع من َدخل املزارعي احمللّيي، ولكّنه ُيقلّل، 
يف نفس الوقت، من تاكليف إنتاج املصانع، ذلك ألنه يعمتد 

عىل املنتجات احمُللية. 
إّن االستفادة من قاعدة زراعية واسعة، يف هذا القطاع 

الصنايع، ميكن أن تزيد من التنّوع ومن مكية الناجت احمليل 
اإلمجايل عىل حد سواء )وبالتايل، مكية املنتج ذات اجلودة 

َري  وهذا يدّل عىل أمهية االتصال بي َشطنْ املنخفضة( 
األرايض الفلسطينية.33 يتنافس قطاع تصنيع األغذية يف 

قطاع غزة أيًضا مع مصانع جتهي األغذية الفلسطينية 
يف الضفة الغربية، ما من شأنه تقليل إماكنيات منوها يف 
املستقبل، حت لو مّتت إزالة القيود. جتدر االشارة إىل أّن 
الصاحل العام وتاكليف املعيشة يتأّثران سلًبا من االخنفاض 

يف املنافسة الناجتة عن هذه القيود.34 يتفق االقتصاديون عىل 
أّن املنافسة معوًما يه العامل املرغوب فيه مبعظم القطاعات. 

يف حالة قطاع تصنيع األغذية، فإّن فصل االقتصاد 
الفلسطيين وفًقا للخطوط اجلغرافية قد أتلف هذه املنافسة 

بشلك خاّص.
صناعة األثاث يه واحدة من المسات املمية للصناعة 
يف قطاع غزة. حبيث يوّفر هذا القطاع أماكن معل آلالف 

من العامل املاهرين. ُتنِتج صناعة األثاث منتجات للتصدير، 
ولكهّنا تواجه مشلكة بسبب تاكليف النقل العالية، فقد اكن 

سوقها الرئييس هو الضفة الغربية وإرسائيل. يف عام 2005 
تعمل يف  اكنت هنالك 600 ورشة معل )منجرة ومعرض( 
جمال صناعة األثاث وُتشّغل أكرث من 5500 عامل. بلغت 

قمية املبيعات السنوية 55 مليون دوالر يف نفس العام. مت 

سياسة ُموحدة لألرايض الفلسطينية، واليت هتدف 
إىل توزيع مصادر املياه لتحقيق أقىص قدر من 

إنتاج الغذاء لالسهتالك احمليل، يه ذات أمهية 
قصوى يف ظل نقص املياه

دفيئة زراعية في مدينة غزة

إميان دمحم تصوير: 



بيع حوايل 33 يف املئة من األثاث املُصّنع يف قطاع غزة يف 
إرسائيل أو مّت تصديرها إىل العامل اخلاريج عرب إرسائيل، 

ومت تسويق حنو 15 يف املئة مهنا إىل الضّفة الغربّية. وخرجت 
هشرًيا قرابة الـ 170 شاحنة أثاث من معرب املنطار )اكرين(. 

ختصصت معظم املصانع يف تصنيع املفروشات املزنلية 
وبعض األثاث املكتيب. يف السنوات اليت سبقت اإلغالق، اكن 
يشلك متوسط التسويق يف الضفة الغربية وإرسائيل 40 يف 

املئة من مجُمل اإلنتاج لألثاث يف قطاع غزة، والبايق بيع يف 
السوق احمللية.35

قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت هو قطاع عاملي رسيع المنو وله أمهية 

كبرية يف االقتصاد يف الوقت احلارض أكرث من أي وقت 
مىض، ويعمتد هذا القطاع بشلك كبري عىل التعلمي ومهارات 

موظفيه. طّورت أماكن العمل يف الضفة الغربية خدمات 
وتقنيات تكنولوجية من املمكن تصديرها إىل اخلارج. "مصادر 

هو ُمرّكب مركزي   )Outsourcing( "االستعانة اخلارجية
بقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اآلخذ بالمنو.36 وصول 

ساكن قطاع غزة إىل الضفة الغربية سيحمس لفلسطينّي 
قطاع غزة باالندماج مع هذا القطاع اآلخذ بالمنو، والذي 
يضمن توفري فرص العمل. قطاع تكنولوجيا املعلومات يف 

قطاع غزة يعترب أقل منًوا، ولكن عن طريق وصول املوظفي 
فيه للضفة الغربية، سيكون من املمكن إمناءه بوترية أرسع. 
ُيعترب قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت األقل اعمتاًدا 

عىل تنّقل البضائع واألخشاص بسبب هسولة نقل املعلومات، 
ومع ذلك، من دون قدرة مدراء رشاكت يف جمال تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت عىل إجراء اجمتاعات معل وعرض 
ماكتهبم أمام املستمثرين احمُلمتلي من الضفة الغربية، 

وإرسال موظفهيم هناك الكتساب التدريب واخلربة يف جمال 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، سيبىق تطوير هذا القطاع 

يف غزة مرهوًنا بذلك ولن يتقّدم.37 املُستمثرون احملمتلون عىل 
دراية اكملة هبذه القيود، وألن احتياجات هذا القطاع حباجة 
الستمثارات كبرية، فإّن قدرته عىل جذب االستمثارات تتأّثر 

سلبّيًا بسبب سياسة الفصل.
صناعة األنجسة واملالبس يف قطاع غزة تعترب ذات 

أمهية تارخيية كبرية. شغَّل هذا القطاع 25 ألف عاماًل حت 
تشديد اإلغالق عىل قطاع غزة يف عام 2007. واكن معظم 

العاملي فيه من النساء. تشري املقابالت مع ُمنيجت الشاكت 
املُصنعة لملنسوجات يف قطاع غزة إىل ان الطلب عىل هذه 

السلعة بالضفة الغربية اكن كبرًيا. إاّل أّنه، وبعد تشديد اإلغالق 
عىل غّزة، مل تعد هناك اماكنية لنقل املنسوجات واألمقشة 

املُصّنعة يف القطاع اىل سوق الضفة الغربية. ونظًرا لزتايد 
املنافسة بي ُمنتجي يف رشيق آسيا، أصبح السوق يف الضفة 
الغربية أكرث أمهّية أيضا لمُلنتجي يف غزة، ألن املسهتلكي يف 
الضفة الغربية يقّدرون أكرث قمية العالمة التجارية لملصانع يف 

قطاع غزة )ذات املصدر السابق، صفحات 55-60(.
قامئة الصناعات اليت شلهتا الدراسة هنا ليست اكملة، إاّل 
أّن النقاش هنا دار حول بعض األمثلة اليت ميكن من خالهلا 

إبراز األثر االقتصادي لعزل قطاع غزة عن الضفة الغربية، ومن 
اجلدير مالحظته أنَّ سياسة الفصل قد أّثرت سلًبا عىل قطاعات 

أخرى من االقتصاد.
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حتديات يف مهنجّية البحث

حفَص عدٌد من التقارير اليت ُنِشَت خالل السنوات، 
الطرَق املختلفة اليت أّثر هبا االحتالل سلًبا عىل 

االقتصاد الفلسطيين. لعل أهشرها هو تقرير السلطة 
 Applied( الفلسطينية ومعهد األحباث التطبيقية

Research Institute Jerusalem( – "التاكليف 
االقتصادية جراء االحتالل اإلرسائييل يف األرايض 

الفلسطينية"، والّذي رّكز عىل عدد من القضايا 
الدراسية يف الضفة الغربية.38

هدفنا هنا هو تقيمي أحد أوجه االحتالل الذي مل يمت 
حتليله يف تقرير السلطة الفلسطينية وARIJ، وهو 

تأثري القيود املشدَّدة عىل التنقل بي قطاع غزة والضفة 
الغربية، واليت تفرضها إرسائيل جكزء من "سياسة 

والعزل الناجت بي شطري األرايض الفلسطينية. الفصل" 
وبالطبع هناك عوامل إضافّية تؤّثر أيضا عىل االقتصاد 
الفلسطيين. حيث أّن اإلغالق الذي فرضته إرسائيل عىل 
قطاع غزة يؤّدي إىل املزيد من القيود عىل حرية التنّقل، 
واليت ال تفصل قطاع غزّة عن الضفة الغربية فقط، بل 

تشلّك حالة عزل اقتصادّية شبه اكملة. عامل آخر مركزي 
وأسايس هو التدمري النامج عن العملّيات العسكرية. 

من املمكن استخدام لّك من املهنجّيتي التاليتينْ 
لتقيمي األرضار النامجة، بشلك خاص عن طريق القيود 
األوىل يه طريقة  املفروضة جكزء من "سياسة الفصل": 

اضافات القياس، واليت تفحص قامئة للك العواقب 
االقتصادية السلبية النامجة عن سياسة الفصل، تقمّي 
لك واحدة مهنا ويمت توثيق األرقام. إاّل أّن هذه الطريقة 
غالًبا ما تأيت بتقيمي ناقص لآلثار السلبية، ألنه من 
الصعب تقدمي قامئة اكملة، وتقدير لك النتاجئ واآلثار 
املرتتبة ودجمها بي األنواع املختلفة من االثار السلبية.

املهنجية الثانية يه املقارنة، حيث جيري الباحث مقارنة 
مع حالة أخرى مشاهبة مع غياب املُسّبب للرضر، حيث 

تمّت املقارنة بي احلالة موضوع الدراسة وبي احلالة 
االخرى. مهنجية املقارنة، حّساسة للتشويه ويعود ذلك إىل 
عدم وجود حالتي متشاهبتي متاًما. فعىل سبيل املثال، 
مقارنة قطاع غزة مع الضفة الغربية قد تتجاهل حقيقة 

أّن الضفة الغربية يه أيًضا حتت االحتالل العسكري ومت 
منعها من حتقيق إماكنياهتا االقتصادية. فللك جانب من 

جوانب االختالف قد يؤدي إىل تشويه املقارنة.
يف حالة قطاع غزة، طريقة اضافات القياس اللكّية 

تتطلب مجتيع قامئة مجليع أشاكل القمية االقتصادية 

اليت ُألغَيت أو تأذت بسبب القيود املفروضة عىل التنّقل 
بي قطاع غزة والضفة الغربية. ولكن مع اسمترار هذه 
العزلة وإطالة امدها ستصبح هذه القمي غري مرئية أو 
غري واحضة. لكام اسمتر التجار واملصّنعي ومقّديم 
اخلدمات يف قطاع غزة والضفة الغربية بالعمل، لك 
مهنم يف منطقته، دون التواصل مع بقية األرايض 

الفلسطينية احملتلة، تزداد جهودمه للعثور عىل أماكن 
أخرى خارج االرايض الفلسطينية إلدارة األمعال، ولذلك 

سينفقون وقًتا أقّل بتخطيط األمعال يف منطقهتم، مّما 
سيجعلهم أقّل إدرااًك للفرص املهدورة. مهنجية اضافات 
القياس إذن، يه أداة مدودة لقياس الرّضر الناجت عىل 

مدى فرتات طويلة من الزمن.
أما تنفيذ مهنجية املقارنة يف قطاع غزة فيتطلب منا 

البحث عن حالة مقارنة مماثلة ملنطقة ُمكتّظة بالساّكن 
واليت يمت تقييد احلركة مهنا والهيا، واليت ال تزال 

حتافظ، يف الوقت ذاته، عىل عالقة تواصل مع منطقة 
قريبة، ذات خصائص اجمتاعية واقتصادية متشاهبة. 

لذا، ينبيغ أن تكون احلالة الدراسية يه حالة ملقاطعة 
عىل شلك شبه جزيرة، مع منفذ واحد جتاه منطقة 

قريبة، يف حي يمّت حظر االجتاهات األخرى من قبل 
رشيق برلي حتت  قّوة ُمعادية. ومن األمثلة عىل ذلك: 
احلصار السوفيييت، واليت متّكنت من التواصل مع 

غريب املانيا عرب القوافل اجلوّية. ولكن مع اإلشارة إىل 
أّن احلصار هناك اسمتر 11 هشرًا فقط.

تعقيد آخر لإلشاكلية املهنجّية يمكن يف صعوبة احلصول 
عىل معلومات دقيقة عن قطاع غزة. يتطلّب مَجع 

املعلومات االحصائية عن منطقة معينة موارد وموظفي 
مدرَّبي من ذوي املهارات والّذين ميكهنم التحرّك حبرّية 

واالختالط مع الساكن. يف ظّل وقوع قطاع غزة حتت 
اإلغالق والرصاع املتكرِّر، فإّن هذه املتطلّبات غري قابلة 
للتطبيق خالًفا ألماكن اخرى.39 العملية العسكرية يف 

هشري متوز وآب عام 2014، زادت من صعوبة احلصول 
عىل املعلومات األولية، فالعديد من رجال األمعال الّذين 

اكن من املفرتض التعاون معهم يف هذه الدراسة، نزحوا 
خالل هذه الفرتة، أو أهّنم فقدوا ممتلاكهتم )ومن مضهنا 
أو الّذين تأّثروا بطريقة أو بأخرى بسبب هذه  الشاكت( 

الظروف اخلاّصة. ويستند هذا البحث اىل الّدراسات 
واملقاالت اليت جرت يف وقت سابق، من أجل الوصول اىل 

حتليل أمعق لملعلومات املوجودة.
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املية اإلجيابية 1
لملساحة واحلجم يف 
إنتاج "السلع العامة" 

)نظام تعلمي واحد، 
مثاًل، بداًل من اخلدمات 
احمللّية املُنفصلة اليت 

ُتقّدم يف لك منطقة 
بشلك ُمنفرد(

القدرة عىل استيعاب 2
تأثريات خارجية 

وتأثريات مناطقية من 
خالل توفري اخلدمات 

العامة

توفري تأميًنا اقتصادًيا 3
ملناطق متلفة، 

واملسامهة يف حالة 
وقوع اكرثة طبيعية أو 

أزمة ملية

القدرة عىل بناء نظام 4
توزيع اجمتايع أكرث 
عداًل، حبيث حيّد ذلك 

من عدم املساواة 
االجمتاعية

سوق أكرب حبيث 5
ُيجّشع عىل التنوع 

واملنافسة
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حت لو شلّكت األرايض الفلسطينية وحدة أرايض ُموحدة 
وواحدة )أي منطقة واحدة(، مع اتاحة حرية الوصول لألفراد 
بي أجزاهئا، اكنت سُتعترب وحدة اقتصادية صغرية من حيث 

املساحة والساكن والناجت احمليل اإلمجايل. لملساحات 
الصغرية سلبيات اقتصادية، حبيث تؤّدي إىل خلق تبعية أكرب 

للتجارة اخلارجية.40 هناك بلدان صغرية، مثل سنغافورة وسلطنة 
معان، وصلت إىل مستويات عالية من التطور االقتصادي عىل 

الرمغ من جحمها، وأمساء تلك البلدان يمّت ذكرها معظم األحيان 
عندما يمّت احلديث عن إماكنيات االقتصاد الفلسطيين. ومع ذلك، 

يف  لك هذه النقاشات، يمت التعامل مع االقتصاد الفلسطيين 
اكقتصاد موّحد للضفة الغربية وقطاع غزة، وال يؤخذ بعي 
. ُيفامق الفصل القرسي  االعتبار فصله كنظاَمينْ اقتصاديَّينْ

للضفة الغربية عن قطاع غزة من مشلكة صغر جحم املنطقة.41
وجهة النظر اليت ذكرناها سالًفا، تنظر إىل عزل قطاع غزة 
جكزء من السياق األوسع لتجزئة االقتصاد الفلسطيين. يف 

حي أن قطاع غزة ُيستعمل مكثال أكرث وضوًحا لألرضار اليت 
تتسّبب هبا التجزئة، اال ان مجيع أجزاء األرايض الفلسطينية 

تعاين من تقييد حرية التنّقل بيهنا. هناك نقاش قامئ يف 
أدبّيات االقتصاد حول الفوائد االقتصادية للبلدان كبرية احلجم 

ومقارنهتا مع البلدان الصغرية.42 طّورت النظرية االقتصادية 
مصطلح "كرب احلجم" لتشح من خالله كيف أن بلدان كبرية 

)من حيث عدد الساكن واملساحة وجحم االقتصاد( تمتتع 
بارتفاع ُمعّدل المنو عىل املدى البعيد. واألسباب لذلك يه: 
)1( املية االجيابية للحجم يف إنتاج "السلع العامة" )نظام 

تعلمي واحد، جهاز الصحة، نظام النقل، نظام الطاقة – مجيعها 
تعمل بنجاعة ربكا حي تكون ُقطرية باملقارنة مع خدمات ملية 
منفصلة تقّدم يف لك منطقة بشلك منفرد(، )2( األمان النسيب 
أمام الرصاعات العسكرية، )3( القدرة عىل استيعاب تأثريات 

خارجية43 وتأثريات مناطقية بواسطة توفري اخلدمات العامة 
)عىل سبيل املثال من خالل ضبط سياسة تتعامل مع صناعة 

يف منطقة معينة، واليت ختلق تلوًثا يف منطقة أخرى(، )4( دولة 
كبرية احلجم ميكهنا أن توفر تأميًنا اقتصادًيا ملناطق متلفة، 
واملسامهة يف حالة وقوع اكرثة طبيعية أو أزمة ملية أخرى؛ 

)5( القدرة عىل بناء نظام توزيع اجمتايع أكرث عدال، حبيث 
سيحّد ذلك من عدم املساواة االجمتاعية، وبالتايل سيجشع 

املواطني عىل البقاء يف بلدمه بداًل من اهلجرة ألسباب 
اقتصادية؛ و)6( االستفادة من سوق أكرب، والذي يجشع التنوع 

واملنافسة، حيّد من االحتاكرات، ويؤكد عىل أّن هنالك وفرًة 
لملهارات واملوارد املطلوبة.

لك العوامل املذكورة أعاله، باستثناء العامل رمق )2(، تعترب 
ذات صلة حي نتحدث عن األرايض الفلسطينية. عىل سبيل 

املثال: )1( باإلماكن توفري املوارد من خالل المساح لملستشفيات 
واجلامعات بالتخصص يف جماالت معينة، وبالتايل جتّنب 

ازدواجية اخلدمات يف الضفة الغربية وقطاع غزة، )3( سياسة 

ُيظهر حبث القطاعات أعاله مهنجية حتليل نوعية حلساب اضافات التأثريات السلبية لسياسة الفصل. وبسبب عدم وجود 
 منطقة مشاهبة اخرى ملقارنهتا مع الظروف الفريدة لعزل قطاع غزة وجتزئة األرايض الفلسطينية، سنطّبق مهنجّية املقارنة

باالعمتاد والرتكي عىل منوذج اقتصادي بسيط، والذي مّت بناءه باستخدام حتليل املعلومات  )انظر فصل "قضايا مهنجية"( 
اخلاصة مبية جحم الدولة.

7. مزية كرب جحم الدولة

لملساحات الصغرية سلبيات اقتصادية، حبيث 
تؤّدي إىل خلق تبعية أكرب للتجارة اخلارجية، 

وُيفامق الفصل القرسي للضفة الغربية عن قطاع 
غزة من مشلكة صغر جحم املنطقة

قطاع غزة مكثال عىل ذلك مزّيات اقتصادية إجيابّية لدولة ذات مساحة أكرب – 



تقني املياه لاكمل األرايض الفلسطينية سوف تكون أكرث فعالية 
من سياسات متنوعة، لك مهنا تطّبق يف منطقة متلفة، )4( 
مضان ضد الكوارث غري املتوّقعة يؤدي اىل حتسي احلوافز 

لالستمثار. مثال مضان لتقدمي املساعدة للشاكت خالل 
حادث فيضان، يفيد الشاكت يف أحناء متلفة من األرايض 
الفلسطينية، حبيث أن االحمتال بأن امجليع سوف يغرق يف 
نفس الوقت هو احمتال ضئيل، )5( تشلك الفجوات مبستوى 
املعيشة بي مناطق متلفة يف األرايض الفلسطينية هتديًدا 

خطرًيا للنسيج االجمتايع لملجمتع الفلسطيين، ميكن التخفيف 
من حدة الفرق والفجوات من خالل نظام الرفاه االجمتايع؛ 

َل الفصل السابق كيف أن قطاعات متلفة لالقتصاد  و)6( فصَّ
الفلسطيين ُمعدَّة للعمل املشرتك بي املناطق الفلسطينية املختلفة، 

وكيف ميكن هلذه التجارة أننْ تعزز لك من هذه القطاعات.
تستفيد الدولة الكبرية )من حيث املساحة ومن حيث عدد 

الساكن( من حقيقة أّن النسبة األكرب من صفقات العمل جيري 
داخل الدولة، وليس خارجها. دولة كبرية لدهيا قدرة ربكا عىل 
استيعاب املوارد الطبيعية، املناطق اجلغرافية، ومهارات القوى 

العاملة. الفرضية هنا أن للك صفقة جتري بي الدول وليس 
داخل الدولة )مثل الصادرات والواردات، رصف العمالت، 

االستمثار، وحل املنازعات القضائية وما إىل ذلك( توجد تلكفة، 
مقارنًة  بالصفقات اليت جتري داخل البالد، حت لو متت 

الصفقة بي منطقتي تفصلهام مسافات كبرية داخل الدولة 
نفهسا. تستخدم الصفقات الداخلية العملة احمللية والقانون 

احمليل بدون احلاجة لدفع امجلارك وغريها من النفقات. 
تبىق هذه الفوائد سارية املفعول سواء متت مقارنة الصفقات 

طويلة األمد يف دوله كبرية أو بي دول بعيدة، أو الصفقات 

قصرية األمد داخل الدول أو بي الدول املجاورة. يّديع اخلبري 
االقتصادي الربوفيسور پـول كروچمان أن أجور العامل يف 

البلدان الصغرية من املتوقع أن تكون أقل وذلك للتعويض عن 
مساوئ صغر جحم بلدمه.44

حالة قطاع غزة والضفة الغربية مثال واحض عىل هذه املية 
املمكنة. ميلك قطاع غزة موارد طبيعية متلفة )الصيد، الغاز 
الطبييع والرمل للبناء( عن تلك املوجودة يف الضفة الغربية 

)احلجر والرخام واألرايض اخلصبة يف غور األردن، وأجشار 
الزيتون، وما إىل ذلك(. هناك أيضا اختالفات يف مستوى تدريب 
القوى العاملة.45 مع األخذ باالعتبار املسافة القصرية بي شطري 

االرايض الفلسطينية، فإنه من املمكن االستنتاج بأن التجارة 
بي الشاكت يف قطاع غزة والضفة الغربية ستكون ُمرّكبا 

ا يف االقتصاد الفلسطيين. ويتعزز هذا االستنتاج  طبيعيا وهاّمً
بشلك أكرب، عندما يمّت األخذ بعي االعتبار التارخي املشرتك 

والثقافة واللغة املشرتكة بي الضفة والقطاع. 
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آثار هذا الفصل متعددة وال مفر مهنا. وذلك لكون قطاع 
غزة أصغر من ناحية احلجم واملساحة، ويتأّثر أكرث بسياسة 
الفصل، وقد عاىن ساكن قطاع غزة من الرضر األكرب هلذه 

اآلثار السلبية. لسياسة الفصل تأثري فوري عىل الدخل، 
فرص العمل، االستمثار ومستوى املعيشة يف شطري املنطقة. 
ليس باستطاعة املصّنعون حتصيل املواد اخلام اليت حتّددها 

وبذلك يفقدون إماكنية  إرسائيل كـ"مواد ثنائية االستخدام" 
الوصول إىل األسواق الرئيسية. مكا يمت تقليص قطاعات 

صناعية بأمكلها إىل جزء أصغر بكثري من قدرهتا عىل المنو. 
حيد انعدام الوصول إىل املؤسسات التعلميية هو ايًضا من 
القدرة عىل اكتساب املهارات ويؤدي لتقليص وترية التطور 

التكنولويج للصناعة )وخاصة يف جمال تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت(.

مبعزل عن الرّضر الناجت يف املدى القريب، والذي نتج جّراء 
سياسة الفصل، فإّن العواقب عىل املدى البعيد لالنفصال 
مدّمرة جلزيَئ املنطقة، ولقطاع غزة عىل وجه اخلصوص. 

يؤّدي ارتفاع مستوى البطالة إىل مشالك اجمتاعّية، تتوارث 
تأثريها األجيال القادمة. وعدم وجود خيارات التعلمي يعين أّن 
الشباب يف قطاع غزة يفتقدون لفرص دراسة جماالت البحث 
اليت قد يمتّيون من خالهلا. حت لو مّت دجم شطري املنطقة 

من جديد وتوصيلهام ببعضهام، إال أّن هؤالء الشباب سيبقون 
يف وضع متأّخر، وسيكونون حباجة إىل استمثار الوقت 

واجلهد لرأب الفروقات والفجوات اليت  نشأت. 
عىل الّرمغ من الصعوبة يف دّقة حتديد األرضار اليت حلقت 

باالقتصاد الفلسطيين بسبب سياسة الفصل، إال أّنه من 
الواحض، وبدون أي شك، أّن اخلسائر كبرية، وأن اقتصاد 
قطاع غزة قد ُأصيَب بشلك صعب عىل وجه اخلصوص، 
وباإلضافة إىل اآلثار السلبية املبارشة، فإّن تأثري سياسة 

الفصل خانق طاملا أهّنا مسمتّرة، ويقلّل من فرص اقتصاد 
غزة بالتعايف وإعادة التأهيل والمنو والتطّور. وفًقا لذلك، وعىل 

ضوء الواجب الواقع عىل عاتق إرسائيل للقيام بلك ما هو 
ممكن للمساح حبياة طبيعية يف األرايض الفلسطينية، وتوفري 

العيش الكرمي لساكهنا، عىل إرسائيل االلزتام بالعمل عىل 

تقليل اآلثار الضاّرة النامجة عن سياساهتا ومنع أي رضر 
آخر ال لزوم له. وعلهيا بشلك خاص، الغاء سياسة الفصل 
هنائًيا. بداًل من تقييد التنقل بي قطاع غزة والضفة الغربية 

إىل احلد الرضوري األدىن، عىل ارسائيل المساح باحلركة 
القصوى املمكنة، واخلضوع فقط لبعض القيود الرضورية 

ألغراض أمنية واليّت تتالءم ومبدأ التناسب.47
تعرتف العشات من دول العامل، املؤسسات الدولية 

الرئيسية، وحكومة التوافق الفلسطينية والقادة السياسيون 
والعسكريون اإلرسائيليون،  باحلاجة امللّحة ملساعدة 

الفلسطينيي يف قطاع غزة إلعادة اإلمعار وتأهيله. وقد مقنا 
من  بتسليط الضوء هنا عىل معىن "إعادة اإلمعار والتأهيل" 
حيث اإلماكنيات االقتصادية واليت بتنا ندرك من خالهلا أّنه 
ال ميكن البدء يف املساعدة دون السيع إىل فتح الطرق بي 

شطري األرايض الفلسطينية.

تقريًبا، يف لك حبث يتناول اقتصاد قطاع غزة، فإّن قضية العالقة املفتوحة مع الضفة الغربية )مبا يف ذلك حرية تنّقل البضائع 
واألفراد( تشلّك النقطة املركزية. لقد اعترب البنك الدويل أّن اكمتال وتواصل األرايض الفلسطينية، مبا يف ذلك حرية التنقل بي 

قطاع غزة والضفة الغربية، هو رشط رضوري لتحقيق االستدامة لالقتصاد الفلسطيين كلّك.46 عىل الرمغ من ذلك، فإن واقع اإلغالق 
الذي تفرضه ارسائيل عىل قطاع غزة يفرض الفصل والَعزل، حيث يكون أي تواصل بي غزة والضفة الغربية مدوًدا للغاية.

8. اخلالصة

يؤّدي ارتفاع مستوى البطالة إىل مشالك 
اجمتاعّية، تتوارث تأثريها األجيال القادمة. عدم 

وجود خيارات التعلمي يعين أّن الشباب يف قطاع 
غزة يفتقدون لفرص دراسة جماالت البحث اليت 
قد يمتزّيون من خالهلا. حىت لو مّت دجم شطري 
املنطقة من جديد وتوصيلهام ببعضهام، إال أّن 

هؤالء الشباب سيبقون يف وضع متأّخر

صورة عامة لمدينة غزة
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