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 مقدمة

بفرض عقوبات  2017آذار بدأت السلطة الوطنية الفلسطينية يف 
ورهنت  ،قطاعاللجنة إلدارة  حماسثر تشكيل حركة إىلع قطاع غزة، 

 رفع العقوبات بحل اللجنة وتسليم القطاع لحكومة الوفاق الوطني.

غزة؛ كونها أثرت هذه العقوبات ىلع كافة مناحي الحياة يف قطاع 
أتت يف ظل الحصار اإلسرائيلي املشدد املفروض ىلع القطاع منذ 

 ، ومست العصب األساسي للسكان "الرواتب". 2007عام ال

، إال أن العقوبات لم ترفع، 2017أيلول  رغم حل اللجنة اإلدارية يف
ض املزيد منها بعد تعثر الجهود املصرية لتنفيذ اتفاق ِرُفبل 

ة حكومال "تمكين" ىلعود عباس محمإصرار الرئيس ، و2017القاهرة 
 ياء".  إلى المن األلف "

من قطاع الروضة ىلع تقدم هذه الورقة حقائق حول العقوبات املف
 ىلع فرضها.  ةترتبط الضوء ىلع اآلثار امل، وتسّلقبل السلطة

 
 اآلثار املترتبة ىلع العقوبات 

 وتسريح  ،ق أبوابهاإفالس كثير من الشركات واملحال وغل
 %.44والبطالة لنحو % 65رفع  نسبة الفقر لنحو واملوظفين، 

  اإلضرار بالعجلة االقتصادية وشح يف السيولة وزيادة حادة
 يف حاالت الجرائم املالية.

  أمر حبس ىلع الذمم املالية ألف  100 ونح 2017عام الشهد
 .اماتهموعدم قدرة التجار ىلع الوفاء بالتزلديون اتراكم بسبب 

  ضعف الحركة التجارية جراء تقلص حجم األموال التي تضخ
مليون دوالر، بعد خصم البنوك  21انخفضت لنحو  إذيف السوق، 

 مستحقات القروض.
  عدم قدرة وزارة الصحة ىلع تغطية الحاجات الصحية

 طبية.الللسكان بسبب نقص األدوية واملستلزمات 
 ائد القروض والعموالت البنكية.عدم قدرة البنوك ىلع تحصيل أقساط وفو  

 حقائق  مهمة  
  لتقاعد إلى األف موظف/ة  26إحالة

 .إلرادتهم ودون إعالمهم ًاالقسري خالف
  ألف  62 % ىلع رواتب50خصومات بلغت

 .موظفي السلطة من
  وقف االمتيازات املالية للموظفين

 .)العالوات اإلشرافية واالجتماعية(
  ء جز ًا،محرر ًاأسير 277قطع رواتب نحو

 .منهم من املبعدين إلى قطاع غزة
  يف انخفاض عدد موظفي السلطة

 2001مقارنة مع الضفة )بلغت عام القطاع 
% 35لتصل إلى نحو ، (لكل منهما% 50نحو 

 . 2018ام عيف ال
  انخفاض قيمة الفاتورة الشهرية ملوظفي

السلطة ومخصصات الشهداء والجرحى 
مليون  30واألسرى واملحررين لتبلغ نحو 

 .مليون دوالر 50دوالر بعدما كانت 
  وقف صرف مخصصات مئات األسر من

 .برنامج الحماية الوطني
 ون االجتماعية ؤتأخير صرف مخصصات الش

 .أشهر 6ألف أسرة ملدة  76لـ 
  وقف املوازنات التشغيلية للوزارات

 ....( التعليم، )الصحة
  غلق الحسابات البنكية لجمعيات األيتام

 .ألف يتيم 40التي تكفل نحو 
  ميجا من قيمة فاتورة وقود  50تقليص

 محطة توليد الكهرباء )تم إعادتها(.
  تغطية التحويالت الطبية يف تقليص حاد

 1750حو للخارج، خاصة مرضى السرطان )ن
 . (شديدطء بب عولج أو ،رفضطلب 

  تقليص حاد لعدد الشاحنات املوردة
إلى للقطاع عبر معبر "كرم أبو سالم" لتصل 

 . الربع مقارنة بالعام املاضي
  عبر دفع  قطاع غزة من إيراداتهالحرمان

 ة.لضفايف لشركات للمالية ا
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 التوصيات

  ية ىلع حدة الوطن عادة الو ية اســـت أولو
أســـس الشـــراكة الســـياســـية والتوافق 

 الوطني. 
  بة برفع طال كات امل طاق التحر توســـيع ن

 العقوبات، وحصر أهدافها برفع العقوبات. 
  تنظيم حمالت ضغط من أجل تنفيذ قرارات

فع  بر ني  ي ـــط فلس ل ني ا ط لو لس ا ملج ا
 لعقوبات. ا

  تعزيز صــمود أهالي غزة، والتصــدي لظواهر
 الفقر والبطالة وفقدان األمن املعيشي. 

 

 املصادر

  ،12/8/2018، مختص يف الشأن االقتصاديمقابلة مع أسامة نوفل. 
  10/8/2018 ،وكيل وزارة التنمية االجتماعية بغزة ،يوسف إبراهيممقابلة مع. 
  15/8/2018مدير عام الشؤون اإلدارية بوزارة التربية والتعليم بغزة،  ،رائد صالحيةمقابلة مع. 
 18/3/2018، دنيا الوطن، ألف أمر حبس يف غزة 100..  ىلع خلفية الذمم املالية .https://bit.ly/2BVyBvo 
 13/2/2018ي، وكالة سما اإلخبارية، لقسراألف موظف عسكري للتقاعد  26: الحكومة أحالت أبو جراد يحذر .

bit.ly/2PLCTsf 
 "16/7/2018إلخبارية، ا، وكالة سما تراجع حاد يف عدد الشاحنات التي تدخل غزة عبر "كرم أبو سالم .bit.ly/2MDUnZu 
 6/11/2017، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(، وقفة ألهالي األيتام بغزة رفضًا إلغالق الحسابات املصرفية. 

bit.ly/2NtwTma 
  6/6/2017، الجزيرة نت، "حماس"السلطة توقف رواتب أسرى ومحررين من .bit.ly/2wjTnja 
 5/8/2017، وكالة صفا، "حشد" تطالب عباس بوقف العقوبات الجماعية ضد غزة. bit.ly/2MAHMq0  
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