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الملخص التنفیذي 

حیث تقدم .على القطاع الخاص في قطاع غزة جراء الحصار االسرائیليدراسة اآلثار المترتبةعلىالبحثیة هذه الورقةتركز 
لصالح أعدت هذه الورفة .خالل العقد الماضيالغزي القطاع الخاص استعراًضا شامًال لألدبیات والتجارب المؤثرة على أداء 

تقییم اآلثار، واستراتیجات : الحصار على غزة"لتقدم في المؤتمر المنظم تحت عنوان ) بال ثینك(مركز الدراسات االستراتیجیة 
:محاور رئیسیةورقة إلى ثالثة تنقسم ال". المواجهة

اقتصادیة عامة عن االقتصاد الغزيلمحة : المحور األول

تبعها من سیاسات العقـاب وما2000عاماألقصى بدءا من انتفاضة الصراع عقدا منفي قطاع غزة شهد القطاع الخاص 
على القطاع فروضالماالسرائیليالحصارمروًرا بالتنقل، تقیید لمعابر ومنع السفر و االمتمثلة بإغالق و طاع لسكان القالجماعي 
وأفرزت فوزًا لحركة المقاومة اإلسالمیة من ذات العام على ضوء نتائج االنتخابات التشریعیـة التي تمت في ینایر2006منذ عام 

القطاع قطاع غزة مما حولعلى حركة حماس سیطرة على ضوء 2007تشدیـد الحصار مع منتصف یونیو ومن ثم، "حماس"
الصعوباتبمحفوفةبیئة في خلق تسببت هذه الظروف بمجملها . 2008عام في االسرائیلیة والهجمات العسكریة، إلى سجن كبیر

من سكان % 48.2(2معدالت الفقرارتفاع و ، )2010في الربع الثالث من عام % 40.5(1ارتفاع معدالت البطالةكالتحدیاتو 
الحركة غیر و ، )2010ت خط الفقر المدقع في العام سكان القطاع تحمن% 33یعیشحینون تحت خط الفقر فيشییعالقطاع 

إلى 2009أكتوبر الممتدة من في الفترة والصادرات عبر المعابر الرسمیة تراوح حجم الواردات(3المنتظمة وغیر النظامیة للمعابر
من حجمها ما قبل للصادرات % 1.58- % 0.35للواردات و % 41- % 19بین ما : شاحناتتبعا لعدد ال2010سبتمبر 
4.عتماد أربعة من كل خمسة غزیین على المساعدات اإلنسانیةمما ترتب علیه ا) الحصار

تجمید المجلس التشریعي، إلى باالضافة غیاب سیاسة اقتصادیة واضحة لقطاع غزةكما تسبب االنقسام الفلسطیني الداخلي في 
. المتمثل بتجارة األنفاقالمنظمقتصاد غیراللغیر إیجابي وازدهار ملحوظ 

1994في عام منذ إنشاء السلطة الوطنیة الفلسطینیةمحددة إلى أربع فتراتفي قطاع غزةالنشاط االقتصاديیمكن تصنیف

 بعد إنشاء السلطة الوطنیة شهد االقتصاد الفلسطیني :2000قبل عام الغزي القطاع الخاص الفلسطیني أوضاع
حیث حقق الناتج ، 1999- 1995خالل الفترة مسبوق الفترة من النمو االقتصادي غیر 1994في عام یةالفلسطین

في االستثمار العام ة كبیر زیادة ، جنبا إلى جنب مع %8.5بمعدل سنوي بلغ في المتوسط المحلي االجمالي الحقیقي نموا 

2010الثالث مسح القوى العاملة، الربع - الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني 1
) 2012–2009(ة الفقر في األراضي الفلسطینی-الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني 2
)2010سبتمبر -2009أكتوبر (التقرير السنوي لمتابعة المعابر : قطاع غزة–) بال تريد(مركز التجارة الفلسطیني3
4

2010يونیو- الفلسطینیینعلىاإلسرائیليالحصارآثار-الخنقغزة: الدولیةالعفومنظمة
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وزیادة الناتج المحلي اإلجمالي للفرد بمعدل ، نقطة مئویة11لتقلیص معدالت البطالة بمقدار كافیاذلك وكان . والخاص
5%.4.3سنوي قدره 

 2006و 2000الفترة بین عامي شهدت :2006-2000الغزي ما بین الفترةالقطاع الخاص الفلسطینيأوضاع
انتفاضة (الثانیة طینیةالفلسبدایة االنتفاضة) أ: العدید من التطورات التي ساهمت في تشكیل المناخ االقتصادي، وأبرزها

عقاب الجماعي في للعلى قطاع غزة كوسیلة فرض االحتالل االسرائیلي الغالق جزئي التي أسفرت عنو ) األقصى
االنتخابات ) ج؛2005أغسطس عملیة االنسحاب االسرائیلي احادي الجانب من القطاع في) ب؛2000سبتمبر 

صعید ت) د؛  2006مقاطعة دولیة للحكومة الفلسطینیة في ینایر سفرت عن التي أحماس و حركة بهاتالتي فاز تشریعیة ال
في " جیلعاد شالیط"أسر الجندي االسرائیلي بعدلالغالق المفروض على القطاع إلى اغالق كاملاإلسرائیليالجانب 

ة لدفع مرتبات موظفي استخدام ما یقرب من جمیع أموال الحكومو الستثمار العامتوقف شبه تام ل) ه، 2006عام یونیو 
و 2005بین عامي %15ن االستثمارات الخاصة بنسبة تزید عتراجع )، و6الخدمة المدنیة وتغطیة تكالیف التشغیل

7.وفقا لصندوق النقد الدولي2006

 فرًضا كامال للحصار واالغالق 2007صیف عامشهد : 2007عام الغزي القطاع الخاص الفلسطیني أوضاع
سلعة ضروریة فقط إلى القطاع مما تسبب بوقف القطاع الخاص 11حیث تم السماح بدخول ، لى قطاع غزةاالسرائیلي ع
الشركات المحلیة في فقدان ) ؛ ب8عامل في القطاع الخاص75،000من أكثرانهاء خدمات ) أ: وتحدیدا. بشكل كامل
ببیئة العمل في ظل سیاسات اإلغالق والحصار؛ات بسبب عدم القدرة على التنبؤ فیما یتعلقلشراكللعدید من اقطاع غزة 

غزة إما بصورة مؤقتة أو دائمة بما في ذلك معظم المصانع الموجودة في قطاع في مصانع من ال%98حو اغالق ن) ج
. 9غزة- المنطقة الصناعیة

أدى إلى األمر الذيقطاع غزة، على حركة حماس سیطرة على ضوء2007وقد تعمق هذا الحصار في منتصف عام 
، وتم ایضًا إلغاء 19/9/2007من السابق، كما تم إعالن قطاع غزة منطقة معادیة في شدة وقسوة فرض إغالقا أكثر

، ثر هذا اإلغالق المشدد على الحالة االقتصادیة واالجتماعیة بصورة كبیرةأوقد .  غزةالكود الجمركي التجاري لقطاع
أصاب حیاة أكثر من ملیون ونصف الملیون مما 2008حتى عام طاع غزة استمر الحصار االسرائیلي المدمر على قو 

.  فلسطیني في قطاع غزة بالشلل نتیجة للسماح بدخول كمیات محدودة من السلع

تلقى القطاع الخاص في غزة :على القطاع الخاص في قطاع غزة2008/2009االسرائیليتأثیر الهجوم العسكري
ملیون 131.9، حیث تكبد خسارة تقدر بحوالي 2008/2009م العسكري اإلسرائیلي في ضربة إضافیة ناجمة عن الهجو 

5
2012في الدوحة، إبريل دورته الثالثة عشرة-) نكتادأو(مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة 

http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/74ECFF7FC4BB4B2B852579E500562CB8
6

2011مارس –اع غزة االستراجیة اإلقتصادية لقط-وزارة االفتصاد الوطني 
2011مارس –االستراجیة اإلقتصادية لقطاع غزة - وزارة االفتصاد الوطني 7

2007يولیو –الحصارعامین منذ –) بال تريد(مركز التجارة الفلسطیني
8

9
2008سبتمبر-"غزةقطاعفيالراھنةاالقتصاديةاألزمةلمواجھةالخاصالقطاعنظروجھة") بال تريد(مركز التجارة الفلسطیني
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والذي یعد أحد األنشطة الهامة في قطاع غزة لما له من دور رئیسي في (كما تضرر القطاع الزراعي10.دوالر أمریكي
بشكل كبیر بسبب )أخرىدیةقطاعات اقتصالعمل من مواد ما یوفر و ، ألیدي العاملةااإلسهام بالصادرات، وٕاستیعاب 

مما تسبب بخسارة استحالة الوصول إلیهابسبب من األراضي الزراعیة في قطاع غزة أو%46تجریف وتدمیر أكثر من
11.ملیون دوالر أمریكي18.7تقدر بحوالي

% 44(منشاة 324بلغجراء العدوانوفقا لالتحاد العام للصناعات الفلسطینیة، فإن عدد المنشآت الصناعیة المتضررة
إن الراصد لهذا التدمیر الممنهج یرى أن األضرار ). بشكل كليمنها% 56جزئي في حین تضررت تضررت بشكل منها 

على مالكلكل قطاع منها، مما یترتب علیه عدم قدرة الاألصول اإلنتاجیة ستهدف تدمیر یكان هذه المؤسساتبالتي لحقت 
التكالیف أو الحاجة الستیراد المواد الخاصة بإعادة البناء والذي یستحیل مع الحصار اعنظرا الرتفاعادة البناء مرة أخرى 
. المفروض على القطاع

التحدیات والفرص: المحور الثاني

یوجد حكومتین لكل منها قوانینها یثح. النظام السیاسي الفلسطینيفيغیر مسبوقةالداخلي حالةالفلسطینيخلق االنقسام
هذا . خاصة مما زاد من العبء على المواطن الفلسطیني الذي یعاني بشكل أساسي من االحتالل االسرائیلي وتبعاتهوأنظمتها ال

یعد القطاع الخاص الغزي أحد أكثر القطاعات تأثرا بحالة االنقسام الفلسطیني حیث یظهر ذلك في المعامالت الیومیة للقطاع و 
فیما یلي بعض أهم مظاهر التأثیر السلبي لالنقسام . خفیف معاناة السكان في غزةتعلى الرغم من كل الجهود المبذولة لالخاص

:على القطاع الخاص

تاركا شركات زادت حقیقة وجود سلطتین من العبء والتكالیف على ممارسة األعمال في قطاع غزة، :زدواجیة السلطةا
أو المهربة عبر األنفاق، مثل استئجار أو المنتجات المستوردة مباشرةقادر على منافسة القطاع الخاص في وضع غیر

. شراء مساحات تخزین جدیدة، التعامل مع تكالیف النقل اإلضافیة، التعامل مع السلطات الضریبیة

یولة الصورة العامة للوضع االقتصادي في قطاع غزة تظهر ضعًفا في القطاع االنتاجي ممزوًجا بغیاب س: تجارة األنفاق
هذه الحالة ال تسمح بوجود .  الحصار االسرائیلي المفروض على قطاع غزةخارجیة ناتجة عن التصدیر وذلك بسبب

على الرغم من أن تجارة األنفاق خلقت حالة من . بشكل ممنهج ومنظم وطویل األمدالغزي مساحة لنمو القطاع الخاص 
12ة بیر زیتمؤقتا ونسبیا لألزمة حیث وفًقا لدراسة نشرتها جامعاالنتعاش على مستوى االستهالك والواردات ووفرت حال

ونتیجة لذلك حدث نمو في . عامل25000من واردات قطاع غزة تأتي عبر األنفاق التي توظف حوالي %80إن نحو 
%32، وانخفضت معدالت البطالة إلى 2011و 2009بین عامي %47الناتج المحلي اإلجمالي لقطاع غزة بمعدل 

10
"الحربعلىعاممروربعد: "اإلنمائيالمتحدةاألممبرنامجتقرير

2009مارس-غزةقطاعفياالحتیاجاتوتحديداألضرارتقییم: للتنمیةاألوروبیةمديرية المعونات 11
12

"2010-أثر تجارة األنفاق على القطاع الخاص في غزة : "جامعة بیر زيت
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نه ال یمكن اعتبار هذا النمو في الناتج المحلي االجمالي نمًوا مستمًرا أو داعًما إال أ.2008في عام %45قارنة ب م
. وممنهجطویل األمدوطني لنمو اقتصادي 

تسبب الدمار الذي لحق بالقطاع الخاص باالضافة إلى استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة :هرةاالمةوفر العمالت
یقاف عدد كبیر من العمال عن العمل، والذین في المجمل لم یستطیعوا ایجاد فرصة عمل أخرى في مجال عملهم في ا

أجبر هؤالء العمال على تنفیذ أعمال ال تستلزم توافر أي مهارات والتي في مجملها تصب نتیجة لذلك، . وتناسب مهاراتهم
. قطاع الصناعيتوقف العمل في النظرا لالة جدیدة كما ال یتم تدریب أي عم. ضمن برامج البطالة والتشغیل

توفیر المواد الخام الالزمة لالنتاج والسماح بالتصدیر و رفع الحصار على الواردات في ضوء المعطیات السابقة وفي حال
لهذه سیجد القطاع الخاص صعوبة في توفیر أیدي عاملة ماهرة كما سیتكبد أعباء اضافیة لتدریب العمالة لالستجابة 

.االلتزامات

إن (تقوم معظم ونتیجة لذلكنقص حاد في الطاقة الكهربائیةیعاني قطاع غزة من : 13الكهرباء والوقود وٕامدادات المیاه
. لتوفیر احتیاجاتها من الكهرباءالكهربائیة منشآت القطاع الخاص باالعتماد بشكل أساسي على المولدات )لم یكن جمیع

كما یعاني القطاع من جهة أخرى .عدم توفر الوقود الالزم لتشغیل هذه المولداتیتمثل في رى أخعائق هذا الحل یواجه 
استمرار الحصار االسرائیلي المفروض على قطاع غزة واستمرار القیود المفروضة على المیاه مع توفرعدممن مشكلة

األعباء لزیادة ي یواجهها القطاع الخاص زید من التحدیات التمما یجهود التنمیة وخصوصا في مجال البنیة التحتیة 
.المنافسةالعمل و والتكالیف مما یحد من قدرته على 

رؤیة مستقبلیة: المحور الثالث

:، أهمهاالتوصیات للنهوض بالقطاع الخاصمجموعة منتقدم الورقة بعد التحلیل
على دوليالتوافق جود حالة من البالرغم من و :انهاء فوري للحصار االسرائیلي الظالم المفروض على قطاع غزة.1

ال أن الحراك على أرض الواقع ال یرتقي لتحقیق المطلب إضرورة انهاء أو تخفیف الحصار االسرائیلي على قطاع غزة، 
. العادل للشعب الفلسطیني في االنهاء الفوري لهذا الحصار الظالم والمخالف لكافة القوانین واألعراف الدولیة

، للتنمیة االقتصادیةاألساسي المحرك یعتبر القطاع الخاص :الممثلة للقطاع الخاص الغزيمحوریة الالمؤسسات تمكین.2
توفیر الدعم یشمل هذا التمكین . المؤسسات المحوریة الممثلة للقطاع الخاصتمكینلهناك حاجة حقیقیة وعلیه ف

والتأثیر فیها وبالتالي تنفیذ مناصرة ممنهجة بیئة العمللتسهیل المشاركة النشطة في تشكیل) الفني واإلداري(المؤسسي 
.ض بالقطاع الخاصللنهو 

2012، أغسطس "صالحة للسكنى؟: 2020غزة في عام "فريق األمم المتحدة القطري في األرض الفلسطینیة المحتلة، 13
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سوق العمل بأیدي عاملة لحقنالمتخصص والمواكبتوفیر التدریب المهنيوذلك من خالل :تطویر مهارات جدیدة.3
تنمیة مهارات توظیف المیزانیات المخصصة لبرامج التشغیل لتستهدف : على سبیل المثال. جدیدة وتتمتع بمهارة عالیة

. أیدي عاملة جدیدة في مختلف المجاالت

قد تسببت الثقیل الذي تكبده القطاع الخاص بسبب العوامل المذكورة أعاله إن العبء:حوافز ضریبیة للقطاع الخاص.4
لى مصادر لوصول إعلى ال المالیة في الدیون المتراكمة للبنوك وعدم القدرة كتتمثل المشا. بمشاكل مالیة وتشغیلیة عدیدة

.التمویل، والحاجة إلى إعادة اإلستثمار من أجل إصالح األضرار أو صیانة اآلالت التي لم تعمل

المشاریع المشتركة بین الشركات في قطاع الشركات و تشجیع وذلك من خالل :فرص الستعادة األسواق المفقودةتوفیر .5
. األسواق المفقودةدةاستعامما یساعد في الضفة الغربیة وغیرها بدءا بتلك في غزة

خلققادرة على التطویر القطاعات بهتمام وذلك من خالل اال:القطاعات التي تتمیز بتوظیف عمالة مكثفةالتركیز على .6
من %20یعمل فیه نحو حیث على سبیل المثال، القطاع الصناعي في قطاع غزة . من فرص العملممكن أكبر عدد 

قطاع البناء : بشكل محدد تشمل هذه القطاعات). عاطلین عن العمل حالیا%90حوالي والتي منها (القوى العاملة 
.السیاحة والقطاعات الصناعیة األخرى مثل األثاثوقطاع 

تساهم فيللتحدید فرص التمیز التي یمكن توجیه جهود التنمیة الیها تركیز الجهودوذلك من خالل :فرص التمیزتحدید .7
تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في مجاالت محددة قطاعمركز لطویرل مثل تخلق فرص عمالنهوض باالقتصاد و 

) وهو قطاع غیر متأثر أو محكوم بالحصار االسرائیلي المفروض على القطاع كغیره من القطاعات(ذات میزة تنافسیة 

من شأنها دعم نمو القطاع تنفیذ مشاریع استراتیجیة فيبدءوذلك من خالل ال:االنتقال إلى المشاریع االستراتیجیة.8
. البنیة التحتیةو تحلیة المیاه وتولید الكهرباء، ومعالجة میاه الصرف الصحي مشاریعالخاص مثل


