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 مقدمة

 
 
ي قطاع غزة أوضاع

عشر سنوات نتيجة منذ أكثر من متفاقمة معيشية واقتصادية صعبة  ا يعان 

ي  لحصار واالنقساما
 ، وي  الفلسطين 

 
ان ازدادت نسبة الفقر بي   سك إذ ، ا األكثر سوء   2017عام ال عد

ي حي   وصلت %65ووصلت إىل  القطاع
 
وهي األعىل منذ سنوات،  ،%47نسبة البطالة إىل ، ف

ائية للمستهلك وتراجعها  ي السوق. وبالتاىلي نقص السيولة النق ،مما أثر عىل القدرة الشر
 
 دية ف

ي الحكومة الفلسطينية وتفاقمت األوضاع بعد فرض 
 
نيسان  إجراءات جديدة عىل القطاع ف

ائح والقطاعات، 2017 كتابة هذا حنى  مستمرة هذه اإلجراءات  وما زالت، طالت كافة الشر

 . )2018التقدير )نيسان 

اجععود ي اكمةإىل  هذا الثى  والعدوان ،الحصار  أبرزها  ،جملة من العوامل واألسباب المثى

لألنفاق رص مومن ثم إغراق ، وبطء إعادة اإلعمار  ،(2014، 2012، 2008-2009) اإلرسائيىلي 

ي كانت تربط القطاع بمرص، وإغالقها 
فرض السلطة الفلسطينية، و  ،االنقسامتفاقم و ، النى

ي رام هللا، 
 
  إجراءاتوالحكومة ف

 
ي قطاع غزة، رد

 
حركة  عىل تشكيل ا مست الحياة واالقتصاد ف

ي الجنة إدارية، إلدارة شؤون أساسية للحيالمقاومة اإلسالمية )حماس( 
 
ي القطاع ف

 
آذار ة ف

ي استمرت جراءات إ، وهي 2017
 
، رغم حل اللجنة ف ، 2017أيلول  بتواصل الخالف بي   الطرفي  

ين األول  ي تشر
 
 . 2017واتفاق المصالحة ف
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 2017 المصالحةاتفاق واقع االقتصاد المحلي منذ توقيع 

ي قطاع غزة تراجع  ، 2018تراجعت األنشطة االقتصادية، مطلع العام 
 
هو األخطر من نوعه،  ا ف

ي  ت القطاع الخاصمؤسسا كافةفقد تكبد القطاع الخاص العديد من الخسائر، مما جعل  
 
ف

اب  تعلن القطاع ي نهاية  اإلض 
 
ي الشامل ليوم واحد ف

واصل مؤرسر دورة و  . 2018كانون الثان 

ي 
 
ي المنطقة السالبة للعام الرابع عىل التواىلي  القطاع األعمال ف

 
ويستعرض  1. 2018 مراوحته ف

ي المؤرسر 
 
 . قطاعات سبعةتراجعات ف

  الضفة الغربية قطاع غزة

ي  شباط آذار القطاع
ي  شباط آذار كانون الثان 

 كانون الثان 

-4.9  -6.8  -6.7  الصناعة 1.1 4.3 2.3 

-2.0  -4.9  -0.1  الزراعة 5.4 7.2 4.0 

-1.2  -1.6  -0.3  0.2 0.4 -0.2  اإلنشاءات 

-0.9  -1.2  0.2 -0.4  0.3 -0.4  النقل والتخزين 

0.0 -0.04  -6.8  الطاقة المتجددة 0.0 0.0 0.0 

-0.1  -0.3  -0.1  االتصاالت  0.3 0.3 0.1 

-18.4  -20.6  -17.8  4.6 -0.1  التجارة 1.0 

-27.5  -35.4  -26.6  المؤشر الكلي  6.8 12.4 10.7 

ي الضفة الغربية وقطاع غزة(1) لجدو 
 
ي  : أداء القطاعات ف

 
ة )كانون الثان  2018ذار( آ-خالل الفير

                                                                 
 TRUhttps://bit.ly/2JFp. 2018، سلطة النقد الفلسطينية، شباط مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسع لدورة األعمال في فلسطين 1
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ي الضفة الغربية ومضاعفة قيمة المؤرسر  يالحظ من الجدول
 
ات القطاعات ف نمو غالبية مؤرسر

ي الكىلي 
 
ي   ف

ي  (نقطة 12.4)إىل نحو  (نقطة 6.8)من كانون الثان 
 
ي  ،شباطف

 
آذار إىل وانخفاضه ف

ي ضوء زيادة مستوي . (10.7)
 
ي مؤرسر الضفة ف

 
ي هذا النمو ف

 ات اإلنتاج والمبيعات خاللويأنى

ي آذار 
 
ي حي   انخفض ف

 
ي شباط، ف

 
بسبب تراجع اإلنتاج وتراكم المخزون، ومستوى أدن  ف

 2. نتاجالتوقعات المستقبلية حول حجم اإل 

 

 

 و 
 
  ا سجل مؤرسر غزة ارتفاع

 
ي أقل(  ا )أو باألخرى انخفاض

 
ين األف نقطة(  36.9-) 2017ول تشر

ي  ا نقطة(، وثبت نسبي   40.2-)أيلول مقارنة ب
 
ي ف

ين الثان  ي نقطة 36.0-)تشر
 
كانون   (، ثم هبط ف

                                                                 
  .المرجع السابق 2
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ي  37.8-)األول 
 
ي   نقطة(، وعاد للصعود ف

  26.6-) 2018كانون الثان 
 
ي  ا نقطة(، وهبط مجدد

 
ف

  ،(نقطة 35.4-)شباط 
 
ي  ا وارتفع مجدد

 
ي م يبقى  ،لكنو 3. نقطة( 27.5-)آذار ف

 
ؤرسر غزة ف

ها من األزمات المنطقة السالبة منذ أربعة أعوام نتيجة  . الحصار واإلغالق وأزمة الكهرباء وغث 

 
 
ي أداء القطاعات ارتباط

 
باحتماالت تحقق  ا توضح القراءة الشهرية للمؤرسر تذبذب قوي ف

ي المنطقة السالبئرغم بقا انفراجات وتسهيالت بتحقيق المصالحة، وارتفاع المؤرسر 
 
 ة. ه ف

ةالتحسن ال يعود  ي المؤرسر بعد توقيع المصالحة مبارسر
 
 ،عوامل واقعية ونفسيةإىل  طفيف ف

ائب والرسوم المفروضةو  ،تسليم المعابر منها:  ي بإلغاء كافة الرص  ين 
عىل  وقف االزدواج الرص 

ي أقرتها حكومة  ،المركبات والتبغ
يبة التكافل النى من جرءات اإل هذه . ورفعت "حماس"وض 

ة األوىلمستويات ا ي الفثى
 
اود عثم ، قبال عىل اإلنفاقازداد اإل، فلتفاؤل لدى المواطني   الغزيي   ف

يبة القيمة المضافة و  ،استمرار الخصومات لهبوط بعد إىل ا % لصالح 16إعادة فرض ض 

ي ظل والسلطة، 
 
وأزمة الكهرباء، وقطع  ،واستمرار القيود عىل حركة البضائع ،المعابر  غالقإف

ي المدى القريب، ودفع المواطني   جع دى إىل تراما أ الرواتب،
 
 إىل امستويات التفاؤل ف

 
خار الد

 وعدم االستهالك. 

                  

 

 

                                                                 
  .المرجع السابق 3
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ات  ي قطاع غزةالوضمؤشر
 
 ع االقتصادي ف

 

ي قطاع غزة منذ العام 2جدول)
 
ات للوضع االقتصادي ف  2018وحبر العام  2006(: مؤشر

قبل  

االنقسام 

2006 

-2017 ارــــــــــــــــــــــــــــــــسنوات الحص

2018 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

األجر معدل 

 بالشيكلاليومي 
69.1 65.1 60.9 62.7 58.2 61.6 64.3 63.2 64.0 61.9 61.7 56.7 

معدل البطالة 

)%( 
34.8 29.7 40.6 38.6 37.8 28.7 31.0 32.6 43.9 41.0 41.7 46.6 

 الفقر معدل 

 المدقع
14.8 35.0 32.2 21.9 23.0 21.1 - 25 - - - 65 

الرقم القياسي 

العام ألسعار 

 المستهلك

81.34 82.60 94.15 98.31 100.00 100.57 101.06 100.29 103.14 104.97 104.09 104.20 

شاحنات عدد 

 صادرة
5290 5865 33 42 215 268 254 182 228 1353 

595 

 1ر
 1ر 933

شاحنات عدد 

 واردة
81825 80205 26838 31112 39630 49283 57520 65122 51679 94675 

33006 

 1ر

25346 

 1ر

نصيب الفرد 

من الناتج 

المحىلي 

دوالر اإلجماىلي )

 (كي ث  أم

1,894.6 1,713.4 1,518.0 1,579.9 1,704.0 1,937.9 2,003.3 2,044.7 1,678.5 1,722.0 1,822.0 1741.6 

المحىلي الناتج 

 GDPاإلجماىلي 

 (دوالر )مليون

4,135.8 - - - - 3078.6 3294.1 3478.9 2,954.2 3134.1 3395.6 
843.8 

 4ر

  والبنك الدوىلي ، ي
 . تم االستعانة بإحصائيات رسمية منشورة عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطين 

 (-) ال تتوافر بيانات رسمية .                    
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 الرب  ع األول من العام : 1ر 

 

ات 3جدول)  مقارنة بي   قطاع غزة والضفة الغربية 2017(: مؤشر

 الضفة الغربية قطاع غزة المؤشر 

 98.8 56.7 بالشيكلمعدل األجر اليومي 

 19.0 46.6 معدل البطالة )%(

 2.4 0.5 معدل النمو االقتصادي )%(

 113.79 104.20 ستهلكالرقم القياسي العام ألسعار الم

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 

 (كي ي  دوالر أم)
1741.6 3762.4 

  GDPالناتج المحلي اإلجمالي 

(ي  )مليون دوالر أم  كي
 4ر 2658.5 4ر 843.8

  صادرة تم االستعانة بإحصائيات رسمية ، ي
عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطين 

 . والبنك الدوىلي 

 

 :
ا
ي القطاع معدل األجر اليومي بالشيكل مؤشر أوال

 
  العام والخاص( ي   )للعاملي   ف

ي قطاع غزة منذ 
 
 معدل األجر اليومي للعاملي   ف

ي مؤرسر
 
اجع ف ، مقارنة 2006عام اليالحظ الثى

ي تسجل ضعف األجر تقريب  
ي 17.3 إذ إن هناك ما نسبته، ا بالضفة الغربية النى

 
% من العاملي   ف
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ي فلسطي   )و أقل من الحد األدن  لألج ا جر  القطاع الخاص يتقاضون أ
 
 ش 1450ر ف

 
( بمعدل يكال

  1070)  أجر شهري يقدر ب
 
ي الضفة الغربية، شيكال

 
ي 78.6وما نسبته ( ف

 
قطاع بمعدل أجر ال% ف

  726)  شهري يقدر ب
 
ر غالبية القطاعات 4(شيكال ي ظل انعدام فرص العمل، وترص 

 
ذات معدل  ف

 . جور من هم أقل من الحد األدن  أ

ا:   معدل البطالة ثانيا

منهم  849700، 2017 من العام خالل الرب  ع الرابععامل  1348600بلغ عدد القوى العاملة 

ي 
 
ي  498900و، الضفة ف

 
ي قطاع  5. قطاعالف

 
ويالحظ ازدياد معدالت البطالة عىل مدار السنوات ف

غفل بأنهغزة ي  ، وال ي 
 
ي األنفاق ألف 12 كان هناك  2011ف

 
ر  ،عامل ف فرصهم بعد تدمث   تترص 

ي 
 
ي القطاع مقارنة % 46.6 للبطالة المعدل األعىل 2017عام وسجل ال. 2015 العام األنفاق ف

 
ف

ي الضفة. 19بنسبة 
 
 % ف

ا: 
ا
 معدل الفقر المدقعثالث

 ا
 
ي تعريف

انية "للفقر المدقع بأنه:  ا عتمد الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطين  ما يغطي مث  

اته يمكن مالحظة القفز  . ل والملبس والمسكن"الحاجات األساسية من المأك وبقراءة مؤرسر

ي 
 
ي أعىل مستوياته65 نسبة إىل 2017عام الالهائل للمعدل ف

 
ي ظل ظروف معيشية % ف

 
، ف

ي ظل انعدام فرص العمل وتقليص المساعدات اإلنسانية
 
نسبة و  واقتصادية تتفاقم حدتها ف

 . ي
  انعدام األمن الغذان 

                                                                 
 . 2017، رام هللا، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،(2017 ولاألنون كا - ولاأل)دورة تشرين ، مسح القوى العاملة 4
  .المرجع السابق 5
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ا:   ( 100=2010: 7)سنة األساس 6لعام ألسعار المستهلكالرقم القياسي ارابعا

ي 
 
ي الرقم القياسي ف

 
 ،وانخفاض األجور  ،ارتفاع أسعار السلع والخدماتبقطاع اليالحظ زيادة ف

ائية للمستهلك ي و ، وتراجع القدرة الشر
 
ي 100=104) 2017عام السجل الرقم القياسي ف

 
( ف

ي ا113.79قطاع غزة، و)
 
 أجور أعىل.  لضفة الغربية مع مستوى( ف

 يهوإلعدد الشاحنات الصادرة والواردة من قطاع غزة : ا خامسا 

ي ظل هناك 
 
ي عدد الشاحنات الصادرة من القطاع ف

 
وخضوعها  غالق المعابر إانخفاض حاد ف

وط قوات االحتالل ي الرب  ع األول ، لشر
 
  2018عام من الوف

َ
ِمح شاحنة( مقارنة  933)خروج بس 

من المنتجات الصناعية والزراعية، وبلغت نسبة احنة( ش 994) 2017بالرب  ع األول من العام 

ي إجماىلي عدد الشاحنات الصادرة 
 
ي نفس الفثى 7االنخفاض ف

 
 8ة. % ف

ي الرب  ع إذ ، ا تقريب   انخفضت بمقدار الثلثفلقطاع إىل ايتعلق بالشاحنات الواردة أما بما 
 
وصل ف

 33006) 2016عام الاحنة( مقارنة بالرب  ع األول من ش 25346) 2017 من العام األول

ي ظل القيود المفروضة عىل واردات قطاع غزةشاحنة(
 
 400حيث يصنف ما عدده  ،، ف

اد،مادة/سلع جزء كبث  منها مواد أساسية لإلعمار واألمور  ة ضمن قائمة الممنوعات لالستث 

  9الحياتية األساسية. 

                                                                 
ة المقارنة فتر تين تسميان زمنيتين هو عبارة عن وسيلة إحصائية لقياس التغيرات في أسعار السلع والخدمات ضمن سلة المستهلك بين فتر  6
 فترة األساس.و 
 ة الفترة الجارية بها.هي السنة التي يتم مقارن 7
. 15/4/2018شبكة فلسطين اإلخبارية،  ،% خالل الربع األول من العام الجاري 15الطباع: انخفاض إجمالي الواردات في غزة بنسبة  8

https://goo.gl/oQ6UDz 
 https://goo.gl/6XDMiQ .11/4/2018 ،وكالة سوا اإلخبارية، 2018عام اللربع األول من واقع المعابر التجارية خالل ا 9
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ا:   ( 2015ونصيب الفرد منه )سنة األساس  GDPالناتج المحلي اإلجمالي سادسا

اجع نصيب الفرد منه، وقد بتراجع الناتج المحىلي اإلجماىلي مؤرسر هذا التتبع من خالل يالحظ  ثى

ي القطاع  لَ ج  س  
 
ي الرب  ع الرابعأدن  مستوى ف

 
مقارنة بالسنوات الماضية.  2017عام ال من ف

ي الضفة  ونصيب الفرد  لناتج المحىلي اإلجماىلي ويالحظ أن ا
 
ي  ما ضعف يساوي ف

 
  . القطاع ف

"أو  ،مساهمة األنفاقأن شار إىل ي ي
ي إجماىلي الناتج المحىلي  ،ما يسىم "االقتصاد الخق 

 
ف

ي 
وحنى  2000 عامالنذ م. و ا مليون دوالر سنوي   817ا يعادل بم ،ا % سنوي  16.9بلغت الفلسطين 

مليون دوالر  7477.4عادل ي%، ما 22.5% إىل 11.3تراوحت نسبة المساهمة ما بي    2010

، و  ا سنوي   ي   ا دوالر سنوي   مليار  1.345كحد أدن 
 
إىل نحو  2012عام الكحد أقىص. ووصلت ف

  10. دوالر  ملياري

ا:   معدل النمو االقتصادي سابعا

 
 
ي قطاع غزة  ا شهد النمو االقتصادي انكماش

 
من ض معدل النمو انخف إذ ، 2017عام خالل الف

ي الع% 8
 
ي ال% فقط 0.5إىل  2016ام ف

 
مع ارتفاع معدل البطالة إىل ما يقرب ، 2017عام ف

 نصف القوى العاملة. 

اجع إىل انخفاض التدفقات النقدية الواردة  ،عمار مما أضعف نشاط إعادة اإل  ،ويعزى هذا الثى

ي دخل رب  ع السكان حاد   وأدى إىل هبوط  
 
ي حي   جماىلي انخفاض الناتج المحىلي اإل وبالتاىلي  ،ف

 
، ف

 شهد المؤرسر 
 
ي الضفة الغربية بمعدل  ا ارتفاع

 
  11. %2.4ف

                                                                 
 .www samanews.comوكالة سما لألخبار،  ،2012.. بليونا دوالر "خفية" قيمة اقتصاد قطاع غزة في  نفاقبفضل األ 10
 https://goo.gl/BDrE6g .2018، البنك الدولي، آذار لجنة االرتباط الخاصة تقرير المراقبة االقتصادية المقدم إلى 11
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  ؟2017ماذا تغي  بعد اتفاق المصالحة 

 الفلسطينية  الوطنية السلطة

ي 
 
سلسلة  "حماس" لجنتها اإلدارية(،شكيل )بعد ت 2017 نيسان فرضت السلطة الفلسطينية ف

ي اءات باإلجر  ا غزة، بدء  من اإلجراءات ضد 
% 70 إىلمن خصومات وصلت  السلطة ضد موظق 

، و ، 12ألف موظف للتقاعد المبكر 15الراتب، وإحالة  من تقليص التحويالت الطبية للمرض 

 عن تقليص مخصصات األدوية والمستلزمات الطبية، و 
 
 . خفض ساعات اإلمداد بالكهرباء فضال

ي نيسان 
 
ي ها يرواتب موظف)تاري    خ كتابة هذه الورقة( لم ترصف السلطة  2018وف

 
البالغ و  غزةف

ي السوق،  من أهم محر رواتب ل، وتعد هذه األف موظف( 62عددهم )
 
كات االقتصاد والسيولة ف

  كونها مصدر الدخل الوحيد للمواطن الغزي. 

يبة القيمة المضافة عىل الخدمات والسلع بنسبة قامت كما  ، %16السلطة بإعادة فرض ض 

ي فرضتها حكومة  تقفأو بعد أن 
ائب والرسوم النى ي وإلغاء الرص  ين 

"، حماس"االزدواج الرص 

ائب المركبات والتبغ المستورد  يبة التكافل، وض    13 . كرص 

                                                                 
. 18/3/2018نسان، مركز الميزان لحقوق اإل، 2017واقع الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في قطاع غزة خالل العام  12

https://goo.gl/ptXawR 
 .24/1/2018القطاع سيفاقم الوضع االقتصادي، فلسطين اليوم،  فرض السلطة ضريبة "القيمة المضافة" على 13

https://goo.gl/ZGPefJ  
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ي هذه اإلجراءات  
اط كتأنى ي القطاع، وتسليم حكومة لاشثى

 
تمكي   حكومة الوفاق من مهامها ف

 14. للجباية الداخلية لخزينة السلطة "حماس"

 إشائيل 

  ا زالت ارسائيلم
 
حكم السيطرة عىل الحواجز الحدودية مع القطاع، وتفرض قيود

 
عديدة عىل  ا ت

 ، أنواع السلع والبضائع المستوردة أو الصادرة تحت حجة )ثنائية االستخدام(
 
ي ت
 النى

 
مواد  عد

 أو اقتصادية تستعمل ألغراض التصنيع والبناء.  خام أساسية معيشية

ا منع التجار والمنتجي   من ، م2007عام البإلغاء الكود الجمركي لقطاع غزة قامت إرسائيل كما 

ي 
 
. وف اد السلع والمواد الخام من دول العالم المختلفة بشكل مبارسر  تحبس 2017 العام استث 

 عن  15آالف تاجر ورجل أعمال، 3 تصاري    ح
 
تقليص مرور الحاالت المرضية ألكثر من فضال

ي فرضتها عىل كمية لتاإىل المرور، باإلضافة  النصف، ومنع العديد من الطالب من
قليصات النى

 إمدادات الكهرباء عث  خطوطها. 

 كيةي  الواليات المتحدة األم

 بعد قرار نقث  تزايدت حدة الموقف األم
 
كية ث  ل السفارة األمكي الرسىمي تجاه الفلسطينيي   عامة

ي  إىل القدس
 
ي القرار األخث  بمصادقة الكونغر 2017 العام ف

 
ي كي ث  س األم، وتجلت الحدة ف

 
آذار ف

عىل قانون "تايلور فورس" الذي ينص عىل حجب المساعدات المالية عن السلطة  2018

                                                                 
. 3/3/2018 وكالة سما اإلخبارية، ،2018دراج موظفي غزة في ميزانية إالحمد هللا: ملتزمون بالمصالحة و  14

https://goo.gl/7jzbMk 
 .المرجع السابق 15
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د هذه تعو  . الفلسطينية، طالما واصلت السلطة دفع مستحقات األرسى والشهداء 

ي ظل تردي الوضع االقتصاديالمخصصات مصدر دخل آلالف العا
 
 16. ئالت ف

 شغيل الالجئي   الفلسطينيي   )أونروا(وكالة األمم المتحدة لغوث وت

ي 
ي  لواليات المتحدة األونروا من أزمة مالية خانقة جراء تجميد ا تعان 

 
ي ف

ي  2018كانون الثان 
ى
لباف

بعد أن كان  مليون دوالر( 125)البالغة  الدفعة األوىلمليون دوالر من  65دفعتها بعد تحويل 

مفاوضات إىل مقابل عودة الفلسطينيي    ،الر(مليون دو  300إجماىلي دعمها السنوي ما قيمته )

ي د دعت األونروا وق . السالم مع الحكومة االرسائيلية
 
ي ف

 
لدول المانحة ا 2018آذار  مؤتمر روما ف

ي منه تقديمإىل 
 مليون دوالر، 100إىل  وصلت قيمة التعهداتو  . الدعم لسد العجز الذي تعان 

. مهم الوكانت قطر واإلمارات العربية المتحدة من أ عي    17تث 

 مإىل أن هناك يشار 
َ
ي بغزة يعتمد  ليون

 ،عىل المساعدة الغذائية الطارئة لألونروا  الج   فلسطين 

  - دون احتساب عائالتهممن  - 18ألف موظف تابع لوكالة الغوث 18وهناك 
 
 ا يعيشون ظروف

  . إنسانية واقتصادية خانقة

 قطر

ي رعت بعض حوارات المصالحة رحبت قطر 
ي العام رصيةمعاية بر بجهود المصالحة النى

 
 ف

ي بغزة و  . 2017
 عن من خالل تنفيذ مشاري    ع إلعادة اإلعمار، دعمت االقتصاد الفلسطين 

 
فضال

                                                                 
  https://goo.gl/jZ36Rv .25/3/2018، روسيا اليوم .. ترامب يوقع قانونا يحظر تمويل السلطة الفلسطينية، نتنياهو يرحب 16
 https://goo.gl/d2S8Xk .25/1/2018، وكالة مًعا اإلخبارية، ا" عن مستقبلها؟ماذا قال مدير عمليات "األونرو  17
 .2018عام لوكالة الغوث لتشغيل الالجئين الفلسطينيين، نشرة النداء الطارئ ل 18
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ي دعمها 
 
ي ما ك  . غاثيةلتحتية، وبعض المشاري    ع اإل الصحة والتعليم والبن  امشاري    ع ف

 
عت ف تث 

 19. مليون دوالر لألنروا  50ب   2018 آذار 

 

 خاتمة

ي قطاع غزة للعامي   
 
 2017يظهر مما تقدم تدهور خطث  لألوضاع المعيشية واالقتصادية ف

استمرار الحصار و تطبيق بنود المصالحة،  : تعثر ، منها وذلك لعوامل متعددة، 2018و

، اإل  ها، ، إجراءات حكومة الوفاقو ، كيةث  الحكومة األمقرارات و رسائيىلي ي الوقت الذي  وغث 
 
كان ف

ي  ،بانفراجات عىل كافة األصعدةالغزيون يأملون فيه 
 
ي واالقتصادي ف

وتحسن الوضع المعيشر

ي ، لم يحدثاآلن  حنى ظل تحقيق المصالحة ورفع الحصار، ولكن هذا 
 
بل تتعمق األزمة أكثر ف

اطات حركة من قبل الس "العقابية"ظل احتماالت تزايد اإلجراءات  لطة الفلسطينية، واشثى

 . حماس لتمكي   الحكومة من ملفات الجباية واألمن والقضاء 

مزيد إىل سيؤدي بالقطاع  االنقسام طرفي   استمرار الحال عىل شد وجذب بي   يمكن القول بأن 

، وأزمة الكهرباء، وضاع المعيشية واالقتصاديةمن تدهور األ ي ظل تراجع الدعم الدوىلي
 
، ف

، وأزمة األونروا المالية.  ،الفقر و ، الحصار اإلرسائيىلي و  ي
  وانعدام األمن الغذان 

                                                                 
 https://goo.gl/qphrkH .2/4/2018 األونروا،موقع  ،دعم قطر المالي غير المسبوق لألونروا 19


