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مقدمة
يشهد قطاع غزة وضعا اقتصاديا متفاقما ،منذ ما يزيد عن  12عاما ،بفعل عوامل
الت جعلت العام 2017
متعددة ،أهمها الحصار ،والهجمات الرسائيلية المتكررة ي
ر
األكث سوءا بحسب مر ن
اقبي ،إذ تعمقت األزمة نتيجة للدمار الهائل الذي ألحقته
ن
بالبنية التحتية وكافة األنشطة االقتصادية ،ورافقها ارتفاع حاد يف معدالت الفقر
ن
( ،)%53والبطالة ( )%43.9ن
بي القوى العاملة بالقطاع ،وتركزت غالبيتها يف
صفوف الشباب ،األمر الذي ّ
حوال نصف سكان القطاع إل فقراء ،1ما أسس
حول
ي
واقعا كارثيا عىل الصعيد االقتصادي برمته.
ن
ن
وفاقم االنقسام ،وإجراءات السلطة والحكومة الفلسطينية يف رام هللا يف نيسان
 2017ضد قطاع غزة من حدة األزمة ،ال سيما بعد اتخاذها قرارات قطع وحسم
ن
ن
لموظف السلطة يف القطاع ،وإحالة عدد كبث منهم إل
الرواتب وتأخث رصفها
ي
التقاعد الجباري.
وبحسب مر ن
اقبي ،فقد مست هذه الجراءات الحياة واالقتصاد الغزي ،وعززت
ن
ن
ن
اف ،ومتوقع أن تسهم أيضا يف ارتفاع مستويات
الشعور
المتنام بالتميث الجغر ي
ي
المجتمع ،واستشاء المشكالت
الجريمة ،وتهديد الجبهة الداخلية واألمن
ي
ن
االجتماعية والنفسية ،كما حرمت القطاع من حصته يف السيولة النقدية،
 1عال عـوض ،رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،تستعرض أوضاع الشعب الفلسطيني من خالل األرقام
والحقائق اإلحصائية عشية الذكرى السبعين لنكبة فلسطين ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.2018/5/13 ،
bit.ly/2IeKZVY
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ن
ن
المواطني الشائية ،ما اضطر عددا ال
وساهمت بصيغة أو بأخرى يف ضعف قدرة
بأس به من التجار إل إعالن إفالسهم وإغالق مصالحهم التجارية لعدم قدرتهم
عىل تحصيل أموالهم من السوق المحىل وتسديد ن
الثاماتهم المثاكمة ،األمر الذي
ي
ن
أدخل القطاع يف مرحلة انهيار اقتصادي شامل ،وسط تحذيرات بأن العام ،2018
سيكون أسوء من سابقه ،هذا من ناحية.
أما من ناحية أخرى ،فإن خطورة ما يجري من حصار مشدد ،وترد لألوضاع
الت آخرها الجراءات الحكومية ضد القطاع ،قد
النسانية واختالق األزمات ،ي
ن
النسان ،ليؤسس بذلك لتداعيات ر
أكث تعقيدا عىل الصعيد
يتعدى الجانب
ي
ن
الوطت ،كونها قد تفتح شهية الواليات المتحدة األمثكية وإرسائيل لتمرير
ي
مخططاتها التصفوية للقضية الفلسطينية ،كما من شأنها أن "تدفع المواطن
ن
ن
بالقبول بالقليل يف سبيل البقاء عىل قيد الحياة وضمان العيش الكريم يف حده
ن
األدن"2.

الهدف العام
طرح بدائل سياساتية وواقعية للخروج من األزمة االقتصادية الخانقة الت ن
يعان
ي
ي
منها قطاع غزة ،ومحاولة معالجة إشكالياتها ،بما يسهم ن يف تجنب االنهيار.

2

حسام الدجني ،مالمح صفقة القرن ،وكالة سما اإلخباريةbit.ly/2OjRdGG .2018/1/19 ،
3

المشكلة السياساتية
ن
يعان منها قطاع غزة ،واستمرارية
الت
ي
باتت تحمل األزمة االقتصادية الحادة ي
ن
مدخالت تعقيدها ،مخاطر كارثية وفقا للعديد من المؤرسات ،ال سيما يف ظل
لت اتخذتها ضد القطاع عقب
استمرار عمل الحكومة الفلسطينية بالجراءات ا ي
ن
ر
الت كان لها دور يف تشي ع مرحلة االنهيار االقتصادي الشامل؛
تعث المصالحة ،ي
لذلك تسع الورقة إل اقثاح مسارات تعالج سوء األوضاع االقتصادية ،وإمكانية
تدارك االنهيار االقتصادي ن يف القطاع.
ن
شهدت األوضاع النسانية يف القطاع انحدارا مستمرا ،بدأت بحصار اقتصادي
ن
وسياس بعد نحاج حركة المقاومة السالمية "حماس" يف االنتخابات التشيعية
ي
ن
العام  ،2006ثم تزايدت األوضاع سوءا يف كل القطاعات ،بعد االعتداءات الثالثة
الت تعرض لها القطاع ،وتحديدا ن يف األعوام .2014 ،2012 ،2009-2008
ي
عىل الرغم من المحاوالت الدولية لعادة إعمار غزة ،إال أنها اصطدمت بالتطورات
السياسية وعدم ن
ن
المانحي بدفع كافة وعوداتهم المالية" ،وفشلت خطة إعادة
الثام
العمار ذاتها ( )GRMبدليل أنه بعد أرب ع سنوات عىل عدوان  ،2014فإن ما ُب ن يت ال
يتعدى  %53من إجمال المنازل الت ن
تضرت بشكل كىل"3.
ي
ي
ي
ن
ن
ن
اض الفلسطينية المحتلة يف
يشث تقرير أعده فريق األمم المتحدة القطري يف األر ي
تموز  ،2017عشية مرور عقد عىل أحداث حزيران  ،2007وتشديد الحصار

3

واقع الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في قطاع غزة خالل العام  ،2017مركز الميزان لحقوق اإلنسان،

bit.ly/2AVhSb2 .2018/3/18

4

الخانق من جانب دولة االحتالل ،إل "أن معظم التوقعات السابقة للعام 2020
ن
قد تدهورت ر
أكث وأرسع مما كان متوقعا يف العام  ،2012إذ انخفض نصيب الفرد
ن
الحقيف يف غزة ،حت أصبحت غث صالحة للحياة قبل
الجمال
لمحىل
من الناتج ا
ي
ي
ي
حلول العام 4."2020
ن
وجاء يف التقرير عىل لسان روبرت بايث ،منسق األمم المتحدة للمساعدات
ن
ن
اض الفلسطينية المحتلة" ،أن هناك العديد
النسانية واألنشطة النمائية يف األر ي
ن
الت تتقاسم بعض
من الجهات الفاعلة المعنية ،بما يف ذلك المجتمع
الدول ،ي
ي
المسؤولية عن الوضع الذي يجد مدنيو قطاع غزة أنفسهم فيه اليوم" .وأضاف
بايث أنه قبل  10سنوات حدث عدد من األمور ،منها "االستيالء العنيف عىل قطاع
غزة العام  ،2007وتشديد القيود المفروضة عىل الواردات والصادرات إل القطاع
من قبل الحكومة الرسائيلية".
إضافة إل ما سبق ،هناك الجراءات الحكومية ضد القطاع ،بما فيها الخصم من
ن
ن
تمكي
الرواتب وتأخث رصفها ،بذريعة الضغط لحمل "حكومة الظل" يف غزة عىل
السياس ،الذي أثر
حكومة الوفاق من إدارة القطاع ،وبما يضمن إنهاء االنقسام
ي
سلبا عىل القضية الوطنية بشكل عام ،وصمود المجتمع الغزي بشكل خاص.

4

تقرير جديد لألمم المتحدة يوثق  10سنوات من العزلة واألزمة في غزة ،أخبار األمم المتحدة.2017/7/11 ،

bit.ly/2KVzcx7
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أسباب المشكلة
ً
أول :تأثي االحتالل اإلرسائيل
ن
عقب تشكيل حركة حماس الحكومة العارسة يف العام  ،2006ومع بدء حالة
الت نجم عنها سيطرة الحركة عىل مفاصل
االنقسام
السياس بعد جولة االقتتال ي
ي
ن
ائيىل من حدة قيودها
القطاع بالكامل يف العام  ،2007شددت دولة االحتالل الرس ي
ر ن
أكث يف معابره ومنافذه التجارية ،فيما يعرف
المفروضة عىل القطاع ،وتحكمت
الدول
بالحصار  -أحد أشكال الجرائم الموصوفة بموجب قواعد وأحكام القانون
ي
ن
النسان  -الذي ال يزال مستمرا حت تاري خ كتابة هذه الورقة.
ي
كما شنت سلسلة من األعمال العدوانية والهجمات العسكرية عىل القطاع ،ما
الت خلفته عىل صعيد كل
عمق من األزمة االقتصادية نتيجة للدمار الهائل ي
ن
القطاعات ،وكبد غزة الفقثة خسائر فادحة يف كل المجاالت النتاجية والخدمية
ن
والحيوية ،أثرت سلبا عىل كل األصعدة ،و يف مقدمتها القطاع االقتصادي الذي
الغذان.
تنام ظواهر الفقر والبطالة وانعدام األمن
ي
تفاقمت أوضاعه ،وسط ي
لم يختلف المشهد كثثا مع نهايات العام  ،2017وبدايات  ،2018فما يزال
االقتصاد نف قطاع غزة ن
الت زادت حدتها
،
ائيلية
رس
ال
القيود
ذات
ار
ر
استم
من
يعان
ي
ي
ي
من خالل حظر إدخال عشات السلع والبضائع ،و"تشديد الخناق عىل حركة
التجار ورجال األعمال وسحب تصاري ح واعتقال العشات منهم" ،5كل ذلك خلق
واقعا إنسانيا واقتصاديا كارثيا.
5

ماهر الطباع ،أكذوبة التسهيالت اإلسرائيلية ،مدونة االقتصاد الفلسطينيbit.ly/2Omnn4k .2018/3/28 ،
6

ن
ن
ن
السياس،
والفلسطيت" عىل المستوى
ائيىل
ي
ي
إن غياب السالم بي الجانبي "الرس ي
ن
أدى إل خلق وضع اقتصادي مثد وغث مستقر ،ال سيما يف قطاع غزة ،ما دفع
ن
الفلسطيت مثثة
الدول للقول بأنه "ال تزال اآلفاق المستقبلية لالقتصاد
البنك
ي
ي
المحىل إل  %2.5خالل النصف
جمال الناتج
للقلق ،مع انخفاض معدالت نمو إ
ي
ي
األول من العام  ،2018مقابل  %2.7نف العام 6."2017
ي
ن
الت
يف ظل بقاء المعىط
الحال عىل ما هو ،ومع استمرار أزمة انقطاع الكهرباء ،ي
ي
ن
تصل يف بعض األحيان إل  20ساعة قطع ،بعد أن قصف االحتالل محطة التوليد
ن
ن
المواطني االقتصادية واالجتماعية
الوحيدة بالقطاع يف العام 2006؛ زادت معاناة
والصحية والنفسية والبيئية ،وسط ر
تعث آلية إعادة إعمار غزة  ،GRMوارتفاع
أسعار الحلول البديلة وعدم فاعليتها بالشكل المطلوب .فمن المتوقع أن تسوء
ر
الحقيف
المحىل
إجمال الناتج
أكث الحالة االقتصادية ،وأن ينخفض كذلك نمو
ي
ي
ي
ن
تنام معدالت الفقر والبطالة.
ظل
ف
ي
لالقتصاد الغزي ،ي

ً
ثانيا :إجراءات حكومة الوفاق
ن
الداخىل
االنقسام
عىل
أعوام
10
حوال
وبعد
غزة،
قطاع
الستعادة
ا
سعيه
سبيل
ف
ي
ي
ي
ن
ام الحمد هللا ،اتخاذ سلسلة
 ،2007قررت حكومة الوفاق
الوطت برئاسة ر ي
ي
إجراءات إدارية حكومية ،وصفها البعض بأنها "عقابية" بحق غزة ،طالت
ن
وف مقدمتها القطاع ن
الصح واالقتصادي ،من بينها خصم
ي
ي
القطاعات الحيوية ،ي
6

فلسطين :اآلفاق االقتصادية (نيسان  ،)2018البنك الدوليbit.ly/2M7w71u .2018/4/16 ،
7

ن
ن
مواطت قطاع غزة ،عقب
موظفي السلطة من
حوال  %50-30من رواتب
ي
ي
استمرار ر
تعث المصالحة وتشكيل حركة حماس "اللجنة الدارية" لدارة شؤون
ن
ن
القطاع ،يف خطوة اعتثتها السلطة الفلسطينية يف حينه بأنها تباعد االنفصال ما
ن
بي الضفة والقطاع.
ن
وعىل الرغم من حل اللجنة يف كانون األول  ،2017إال أن الحكومة أبقت عىل
إجراءاتها ،وفاقمتها مؤخرا ،وامتنعت عن رصف رواتب موظفيها بانتظام ،ال سيما
ن
بعد تعرض موكب رئيس الحكومة لتفجث خالل زيارته األخثة إل غزة يف آذار
 ،2018إذ اتهم الرئيس محمود عباس حركة حماس "بالوقوف وراء االعتداء"،
ن
موظف قطاع غزة
وقرر اتخاذ سلسلة إجراءات جديدة بحق القطاع" 7.ويبلغ عدد
ي
ن
يف السلطة  55577موظفا مدنيا وعسكريا ،معظمهم ال يمارس أي مهام وظيفية
العاملي نف الصحة والتعليم"8.
ن
سياس ،باستثناء بعض
بقرار
ي
ي
أهم تأثيات اإلجراءات اإلدارية الحكومية المفروضة عل قطاع غزة:
ن ن
الموظفي يف غزة إجراء
 يشكل قرار الحكومة بخصم وتأخث رصف رواتب
ن
ن
قانون ،وغث مثر ،ويمثل انتهاكا صارخا لحقوق الموظ ن
في.
وتميثيا غث
تعسفيا
ي
ن
الغزيي يعيشون
 تحمل الجراءات تداعيات اقتصادية كارثية ،خاصة أن معظم
أوضاعا إنسانية معقدة ،إذ يعتمد قرابة " %80منهم عىل المساعدات الدولية،
ن
يعان أ ر
ن
صح أو آمن ،فضًل عن أن
تأمي غذاء
كث من  %70من عدم قدرة
ي
و ي
7
8

السلطة تدحض رواية "حماس" حول تفجير موكب الحمد هللا ،سكاي نيوز عربيةbit.ly/2KDUw9u .2018/4/29 ،

مجموعة باحثين ،كلفة االنقسام وأثره على الفلسطينيين ،المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات اإلستراتيجية

(مسارات) ،البيرة.56 ،2017 ،

8

العاطلي عن العمل خالل الرب ع الثالث من العام  2017بلغت ر
ن
أكث من
نسبة
9.%46

حوال
 تكمن خطورة هذه الجراءات أنها جاءت من السلطة ودون إنذار ،وبعد
ي
ن
ن
الموظفي
وف وقت مدين فيه الجزء األكث من
 10أعوام من االنقسام ،ي
للبنوك ،وبالتال لم يبق لهذه الشيحة ما تنفقه لسداد ن
الثاماتها"10.
ي
 عمقت الجراءات األزمة االقتصادية واالجتماعية والنفسية ،إذ أدت إل
ن
ن
الوطت
الموظفي من المشهد
انسحاب
ي
المشكالت االجتماعية ،ما ينذر عىل المدى

والسياس العام ،وفاقمت حدة
ي
البعيد ن
بضب األرسة ،ما من شأنه

رفع معدالت االنحراف والدمان والجريمة .كما أدت إل تآكل وانجراف الشيحة
الوسىط إل رسيحة الفقراء ،وما نجم عنه تعشهم الوفاء ن
بالثاماتهم المتعددة،
ن
لت كانت محركا أساسيا
إضافة إل انخفاض القوة الشائية لفئة الموظفي ا ي
للسوق ،ما أدى إل انخفاض القدرة الشائية وركود السوق المحىل11.
ي
الت تواجه التنمية المحلية االقتصادية والنمو
 تضع مزيدا من العقبات ي
االقتصادي ن يف القطاع ،إل عدم نجاح المصالحة واستمرار سياسات االحتالل.

9

واقع التنمية االقتصادية المحلية في قطاع غزة  ،2018ورقة حقائق ،الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني،

bit.ly/2OT89F7 .2018/4/25
10
11

كلفة االنقسام ،مصدر سابق.

مقابلة مع عمر شعبان ،مدير بال ثنيك للدراسات اإلستراتيجية ،حزيران .2018
9

 تعتث الجراءات من أشد سياسات التقشف االقتصادي ،إذ تبلغ نسبة خصم
ن
ن
موظف القطاع العام يف
حوال  %80من
الرواتب  ،%50-30ما من شأنه رهن
ي
ي
غزة للبنوك ومؤسسات القراض وأصحاب الشقق السكنية"12.
 أدت الجراءات إل نمو ظاهرة الشيكات المعادة والمسجلة أمام المحاكم
ن
ن
والنيابات المختلفة يف القطاع خالل العام  ،2017من  %6يف العام  2014إل
 %11العام  ،2017وما تبعه من تعرض العديد من التجار ورجال األعمال
المثاكمة13.

كما

للحبس 100( ،ألف أمر حبس) عىل خلفية الذمم المالية
ن
تضاعفت قيمة الشيكات المعادة لعدم توفر األرصدة يف الحسابات البنكية،
ن
وبلغت  112مليون دوالر يف العام  ،142017وسط توقعات بزيادة أعداد

الشيكات المعادة خالل العام  ،2018األمر الذي سيؤدي إل تباطؤ النمو
االقتصادي ،وانعدام حركة دوران النقود ،وما يستتبعه ذلك من إغراق القضاء
بآالف القضايا ،فضًل عن انعدام الثقة بالشيك كورقة مالية ن
تحىط بالقبول.
 عززت الجراءات الفارق الكبث نف متوسط نصيب الفرد من الدخل الجمال ن
بي
ي
ي
ن
حوال
الضفة والقطاع غزة ،إذ يبلغ يف الضفة الغربية  2581دوالرا ،مقابل
ي
ُ
ن
 1000دوالر يف القطاع 15.وعىل الرغم من ذلك ،نفذ قرار الخصم عىل الشيحة

12

مختصون يحذرون من مخاطر تداعيات استمرار االنقسام على الواقع االقتصادي ،جريدة األيام.2017/4/20 ،

bit.ly/2M5CYIX
13
14
15

واقع الحقوق االقتصادية ،مصدر سابق.

اقتصاد غزة المنهار يدفع بمئات رجال األعمال إلى السجن ،الحياة الجديدة.2018/3/9 ،

تداعيات اقتصادية كارثية نتيجة خصم واستقطاع الحكومة ما يزيد عن  %30من رواتب الموظفين العموميين في قطاع

غزة ،ورقة حقائق ،الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطينيbit.ly/2ARMmec .2018/4/25 ،
10

ن
ن
العموميي تحت
الموظفي
األضعف (قطاع غزة) ،ما أدخل نسبة كبثة من
ن
الفلسطيت ب  1832شيكًل.
الت حددها جهاز الحصاء
ي
خط الفقر المدقع ،ي
مناح الحياة المعيشية
بشكل عام ،سيؤثر استمرار الخصم بهذه النسبة ،عىل كافة
ي
ن
ن
الموظفي والسكان يف غزة.
اليومية واالجتماعية والنفسية واالقتصادية لجميع

ر
مؤرسات انهيار االقتصاد الغزي خالل العام 2017
ً
أول :ارتفاع معدالت الفقر والبطالة
ن
العاطلي عن العمل خالل العام  - 2017حسب تعريف منظمة العمل
يبلغ عدد
ن
حوال  404,800شخص ،بواقع  255,000يف القطاع ،مقابل 149,800
الدولية -
ي
نف الضفة ،بنسبة تفاوت كبثة نف معدالت البطالة بينهما16.
ي
ي
ُ
ّ
ّ
ن ن
الفلسطيت يف الرب ع األول من العام  ،2018إل أن معدل
تشث بيانات الحصاء
ي
ن ن
ن
فلسطي بلغ نسبة قياسية ،وصلت إل  %30.2من ن
ن
كي يف
بي المشار
البطالة يف
ن
القوى العاملة .كما أظهرت أن ر
أكث من نصف سكان القطاع غزة فقراء يف العام
ن
 ،2017بنسبة  ،%53مقارنة بنسبة  %13.9يف الضفة .وكذلك بلغت نسبة الفقر
ن
ن
المدقع يف القطاع  ،%33.8مقابل  %5.8يف الضفة .كما انخفض متوسط إنفاق

16

اإلحصاء الفلسطيني يعلن النتائج األساسية لمسح القوى العاملة للربع األول ،الجهاز المركزي لإلحصاء،

bit.ly/2KKDkPP.2018/5/588
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ن
الفرد الشهري يف القطاع إل  91.2دينارا أردنيا (أقل من  500شيكل) ،مقابل 220
دينارا للفرد نف الضفة17.
ي

ً
ثانيا :تنام ظاهرة الشيكات المعادة ف قطاع غزة
ن
سجلت ظاهرة الشيكات المعادة يف قطاع غزة خالل العام  ،2017ارتفاعا ملحوظا
ن
إجمال قيمة الشيكات المعادة يف القطاع 112
من حيث العدد والقيمة ،إذ بلغ
ي
إجمال الشيكات المرتجعة خالل العام الذي
مليون دوالر ،مقابل  62مليون دوالر
ي
سبقه ،وفقا لبيانات سلطة النقد الفلسطينية .ويعود ذلك إل الحصار والقيود
الرسائيلية المفروضة عىل القطاع منذ  12عاما ،وإل إجراءات حكومة الوفاق
ن
ن
الموظفي للتقاعد الجباري
الت تمثلت بإحالة آالف
الوطت بحق قطاع غزة ،ي
ي
المبكر ،واستمرار سياسة خصم  %50-30من الرواتب منذ نيسان  ،2017ومؤخرا
تأخثها رصف الرواتب موظفيها من سكان القطاع.
أسس ما سبق إل حالة انعدام السيولة النقدية ،وانخفاض القدرة الشائية
للمواطن وتكدس السلع والخدمات ،وإل تباطؤ النمو االقتصادي كنتيجة لعدم
حامىل الشيكات عىل استيفاء قيمتها ن يف مواعيد استحقاقها.
قدرة
ي

ً
ثالثا :تراجع النشاط التجاري عي معي كرم أبو سالم
17

اإلحصاء الفلسطيني يعلن مستويات المعيشة في فلسطين  ،2017الجهاز المركزي لإلحصاء.2018/4/15 ،

bit.ly/2OT8UxX
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شهدت حركة السلع والبضائع الواردة إل قطاع غزة عث معث كرم أبو سالم
التجاري خالل العام  2017تراجعا ملحوظا" ،لتسجل بذلك رقما قياسيا سلبيا
بدخول  325شاحنة يوميا ،من أصل  800إل  1000شاحنة يوميا كانت تدخل
خالل األعوام السابقة عىل الرغم من االنخفاض نف األسعار ،وحمالت ن ن
التثيالت
ي
من قبل التجار والشكات"18.
وعن أبرز األسباب النخفاض عدد الشاحنات ،يرى عاطف عدوان ،رئيس اللجنة
ن
ن
يع يف غزة ،أن استمرار السياسات الرسائيلية تجاه
االقتصادية يف المجلس التش ي
والمال ،عث
غزة" ،وعقوبات السلطة" كانت بارزة عىل المستوى االقتصادي
ي
ن
الت تلت إقرارها ،من خالل زيادة معدالت الفقر
الشهور
ف
ي
الت انعكست ي
الظواهر ي
ن
بشكل كبث ،وشح السيولة النقدية من عملة الشيكل ،ما أسهم يف انخفاض القدرة
الشائية ،وهو ما يفش أسباب انخفاض عدد الشاحنات الواردة عث المعث ر
ألكث
الت سبقت فرض العقوبات
من النصف مقارنة مع الفثة ي

والجراءات"19.

ر ً
ابعا :ارتفاع مستويات انعدام األمن الغذائ لألرس ف قطاع غزة ف العام 2017
ن
الغذان يف قطاع غزة تهديدا خطثا ،إذ تشث التقديرات مع نهاية العام
يشهد األمن
ي
ثلت األرس نف القطاع ن
ر
ر
الغذان،
تعان من حالة انعدام األمن
ي
ي
ي
 2017إل أن "أكث من ي
ن
ن
ن
كما تواجه صعوبات يومية يف توفث الطعام ألفراد األرسة ،يف ظل نقص حاد يف

18
19

تراجع حاد في حركة البضائع الواردة عبر معبر كرم أبو سالم ،جريدة األيامbit.ly/2vPJ4Cs.2018/1/29 ،
عام على العقوبات ضد غزة  ..انهيار االقتصاد ،العربي الجديدbit.ly/2MvV8zT .2018/4/10 ،
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ائيىل ،وفاقمت عقوبات السلطة
الخدمات األساسية ،جراء استمرار الحصار الرس ي
من حدة التدهور غث المسبوق نف الظروف النسانية"20.
ي
ن
معي رجب ،أستاذ العلوم االقتصادية بجامعة األزهر ،أن قطاع غزة يعيش
ويرى
ن
واقعا اقتصاديا صعبا ،بصورة يزداد فيها الخناق ن
ن
المواطني ،ال سيما يف
والضر عىل
ظل قطع المساعدات ،وخصم الرواتب ،ما ُ
سيحول القطاع إل منطقة منكوبة"21.
الغذان يتحقق عندما يتمتع البش
العالم ،إل أن األمن
وتشث معايث برنامج الغذاء
ي
ي
ن
ن
الناحيتي المادية واالقتصادية ،عىل
كافة يف جميع األوقات بفرص الحصول ،من
تلت حاجاتهم ،وتناسب أذواقهم ،يك يعيشوا حياة
أغذية كافية وسليمة ومغذية ي
توفر لهم النشاط والصحة.

ً
خامسا :فشل آلية إعادة إعمار قطاع غزة
الداخىل ،وعدم إيفاء األطراف الدولية بتعهداتها المالية خالل مؤتمر
أدى االنقسام
ي
ن
ن
لمانحي بالقاهرة يف تشين األول  ،2014واستمرار القيود الرسائيلية المفروضة
ا
عىل السلع ذات االستعمال المزدوج كاألسمنت والحديد ،واستمرار العمل وفق
اآللية الدولية  -آلية إعمار غزة  - GRMإل ر
تعث وفشل عملية إعادة العمار22.
ُن
الت
فبعد أرب ع سنوات عىل عدوان  ،2014فإن ما ب يت ال يتعدى  %53من المنازل ي
20

ثلثا األسر تواجه صعوبات يومية في توفير الغذاء :األورومتوسطي يدعو إلى التعامل مع غزة كمنطقة منكوبة ،المرصد

21

اقتصاديون :الركود االقتصادي سيؤدي النعدام التغذية قريبا ،دنيا الوطنbit.ly/2AVBPOZ .2018/1/28 ،

األورومتوسطي لحقوق اإلنسانbit.ly/2M3HIyJ .2018/5/29 ،
22

كلفة االنقسام.72 ،
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ن
ن
حوال
كىل ،األمر الذي فاقم أزمة السكن ،يف ظل احتياج القطاع إل
ي
تضرت بشكل ي
 102ألف وحدة سكنية 23.كما تفاقمت أزمة السكن ر
أكث عقب الجراءات
ن
الموظفي عىل دفع
الت أدت إل تعش المستأجرين من
الحكومية ي

اليجار24.

ً
سادسا :انخفاض معدالت اإلنتاج بقطاع غزة خالل العام 2018-2017
نتاح كثثا ،حت أمىس عىل حافة االنهيار ،بسبب
تأثر القطاع
الصناع وال ي
ي
االحتالل والحصار واالنقسام ،ومؤخرا بسبب الجراءات الحكومية ،من خصم
يىل
الت تدفعها الحكومة للجانب الرسائ ي
الرواتب ،وخفض قيمة فاتورة كهرباء غزة ،ي
الت توفرها للقطاع ،ما ترتب عىل ذلك خفض الجانب
مقابل أثمان الكهرباء ي
ائيىل إمداد غزة بالكهرباء بنسبة  ،%40ما أدى إل زيادة ساعات االنقطاع
الرس ي
ن
حوال  20ساعة قطع ،يف ظل تعطل محطة التوليد وارتفاع تكاليف
لتصل إل
ي
ن
الطاقة البديلة ،األمر الذي أدى إل انخفاض معدالت النتاج يف مصانع القطاع
ن
القطاعي
بنسبة تقارب  %60عن معدالت األعوام السابقة ،25األمر الذي ألحق ب
ن
العاملي فيها.
نتاح خسائر فادحة ،وأدى إل إغالق بعضها وتشي ح
الصناع وال ي
ي

23
24
25

واقع الحقوق االقتصادية ،مصدر سابق.

مقابلة مع عمر شعبان ،مصدر سابق.

انخفاض معدالت اإلنتاج بغزة بنسبة  ،%60وكالة معا اإلخباريةbit.ly/2AVkXI8 .2018/7/20 ،
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التداعيات السياسية والوطنية
ال شك أن الجراءات الحكومية ضد قطاع غزة فاقمت األوضاع ،ال سيما أنها
ُ
ن
اتخذت يف توقيت حساس للغاية ،وتزامنا مع محاوالت إعادة ترتيب المنطقة من
جديد ،بناء عىل مزاج الرئيس األمث يك دونالد ترامب ،وقد كانت القضية
ن
حارصة دوالب الثتيب ،بشكل يخالف قرارات الشعية الدولية ذات
الفلسطينية
الصلة ،وينسجم تماما مع الرواية الرسائيلية بالخصوص ،وسط تغول مشاري ع
ن
ن
والالجئي مبكرا من عىل طاولة
التهويد واالستيطان يف الضفة ،وشطب القدس
ن
يعت إقامة دولة
الضاع ،فيما يعرف "بصفقة القرن" أو "الحل
القليم" ،الذي ي
ي
فلسطينية ن يف غزة بعد تمددها جنوبا ووعود باستثمارات حيوية ضخمة لخدمتها.
الت
يرى محمد اشتية ،عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ،أن مضمون الرسالة ي
ر
الثالن "كوشنث وغرينبالت وفريدمان" الموجهة لحركة حماس وغزة ،بأنها
كتبها
ي
ُن
ن
مستغلي
الخث باعثاف حماس "بإرسائيل"،26
خطثة جدا ،ألنها تريد مقايضة
بذلك حالة االنقسام وتفاقم األوضاع النسانية ن يف القطاع.
ن
يف المقابل ،فتحت تلك الجراءات المجال واسعا أمام التكهنات حول مستقبل
ن
قطاع غزة ،يف ظل استمرار وتفاقم االنهيار ،ووضعت حركة حماس وحكومة ظلها
ن
ن
الت عثت عىل لسان صالح الثدويل ،القيادي يف الحركة" ،أن
يف مأزق خطث ،ي
حركته ترفض عقوبات السلطة عىل القطاع ،واصفا خصم الرواتب وأزمة الكهرباء
سياس عىل القطاع ،وأنه ال توجد أزمة مالية ،هناك رحلة
بأنها جزء من ضغط
ي
26

اشتية :الورقة المصرية متفق عليها بين "مصر وحماس" ونحن لسنا جزءا منها حتى اآلن ،وكالة سما اإلخبارية،

bit.ly/2AVf5P6 .2018/7/22
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يأن عباس وقطاع غزة راكعا ،فال
لعباس إل واشنطن ،والدارة األمثكية تطلب أن ي
أحد يستطيع أن ن
يبثنا سياسيا أو اقتصاديا"27.
أمام انعدام الخيارات ،و نف ظل االنقسام واحتدام تناحر الثامج والرؤى ما ن
بي
ي
منظمة التحرير وحركة حماس ،سعت دولة االحتالل إل نرصب وحدانية المشوع
ن ن
الوطت يف إطار تجزئة المجزأ ،وإل التخلص من القطاع واالستيالء عىل الضفة،
ي
وه قد قطعت شوطا
فمخىط من يظن أنه ليس لرسائيل تصور لهذه المنطقة ،ي
ن
ن
ن
الفلسطيت
الفلسطينيي من الحلبة ،وتريد أن ينته الكيان
يف هذا المشوع لخراج
ي
ن
مقاما ومحصورا بغزة ،وما تبف يف الضفة عبارة عن كتل بشية تتابع من غزة تماما
كما حصل نف الشهور األول لدخول السلطة أرض الوطن نف العام 28.1994
ي
ي
السياس
ائيىل واضح ،وهو فصل غزة وإعادة موضعة النظام
ي
إذا ،هناك مشوع إرس ي
فيها ،ومن الممكن أن تمهد حزمة الجراءات الحكومية بحق القطاع إل تشي ع
القليم ،خاصة
تدجينه ودفعه نحو القبول باالنفصال ،كمقدمة نحو تطبيق الحل
ي
بعدما ر
ن
وتحسي سبل العيش ،ال سيما أن غزة
كث الحديث عن مبادرات التهدئة
ن
لإلدارتي الرسائيلية واألمثكية ،بدعوى
تبدو هذه األيام وكأنها الشغل الشاغل
إنقاذها ،إذ إنها باتت بم ن نثلة االستحقاق العاجل لصفقة القرن ،فالسباق محتدم
ن
ن
ن
وبي الخيار األمث يك
الفلسطيت الذي يتطلب تحقيق المصالحة،
بي الخيار
ي
الرسائيىل نحو تحديد مكانة غزة الموعودة بمرحلة جديدة من االنفراجات29.
ي
27

نظر لغياب حكومة "الوفاق" وال نقبل االبتزاز أو التهديد ،وكالة خبر الفلسطينية،
حماس :لجنة إدارة قطاع غزة مؤقتة ا

28

أكرم عطا هللا ،غزة  ..إما الموت إنسانيا أو وطنيا!  ،وكالة شمس نيوزbit.ly/2OmqgCc .2018/7/23 ،

bit.ly/2MAC5nK .2017/4/12
29

طالل عوكل ،غزة أمام مفترق طرق ،الغد العربيbit.ly/2nmVkGH .2018/7/22 ،
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ر
المقيحة للخروج من األزمة
البدائل
البديل األول :تحييد الموظفي والمواطني والقطاعات الخدمية عن أي نزاع
سياس أو إداري ،وتحمل حكومة األمر الواقع ف القطاع مسؤولياتها للتخفيف
من تداعيات االنهيار.
ر
وتعث المصالحة وعدم تم ن
كي حكومة الوفاق من إدارة القطاع،
نتج عن االنقسام
والجراءات الحكومية المستمرة منذ نيسان  ،2017إشكاليات اقتصادية خطثة
ن
المواطني والمجتمع .ولمواجهة تداعيات تلك الحالة،
ألقت بظاللها سلبا عىل
ن
طرف األزمة بمراجعة أدوارهما وتدخالتهما ،كبوابة لوقف
يتضمن هذا البديل قيام
ي
حدة االنهيار ،عل النحو اآل رئ:
عل مستوى السلطة الفلسطينية والحكومة
ن
ن
المواطني
القواني الوطنية ذات الصلة بحقوق
 تقيد الحكومة بنصوص
السياس ،لجهة إلغاء فوري لإلجراءات الحكومية ضد قطاع
وواجبات النظام
ي
غزة ،بما يضمن عودة األمور لما كانت عليه قبل نيسان .2017
 بلورة خطة وطنية تأخذ باالعتبار خصوصية غزة ،لمعالجة األزمات النفسية
واالجتماعية والبيئية واالقتصادية الناجمة عن الحصار واالنقسام وإجراءات
الحكومة ،من خالل لجنة تشارك فيها الحكومة أو ممثلون عنها ،وخثاء
ن
المدن ،والنقابات وقطاعات أخرى.
اقتصاديون ،والقطاع الخاص ،والمجتمع
ي

18

ائيىل المستمر عىل القطاع إل المحكمة الجنائية
 إحالة ملف الحصار الرس ي
ن
الدولية ،كونه يلعب دورا أساسيا يف تدهور األوضاع عىل كل األصعدة ،ويرف
إل مستوى الجرائم ضد النسانية .ويتطلب هذا الخيار وجود لجنة قانونية
المحىل بنتائجها.
وطنية متخصصة برفع الدعاوى ومتابعتها وتغذية الرأي العام
ي
عل مستوى حكومة األمر الواقع
ن
يفثض الشق ن
الثان من البديل ،أن عىل حكومة األمر الواقع يف غزة القيام بواجباتها
ي
ُ
ن
كسلطة فعلية ،كونها تسيطر عمليا عىل القطاع وتتحكم فيه وبموارده ،وتتضف يف
الت ترسلها الدول والمنظمات الدولية ،كما
قوافل المساعدات النسانية والغاثية ي
ُ
تجت ن
ن
المواطني عىل
الضائب وتحصل قيمة المخالفات والرسوم مقابل حصول
ي
ن
عون الباشا ،الوكيل
الت تثاوح شهريا بحسب تضيحات
ي
الخدمات المختلفة ،ي
ر
المساعد بوزارة المالية نف غزة ،ما ن
آلئ:
بي  60-50مليون شيكل ،30من خالل ا
ي
 اتخاذ قرارات تعيد النظر نف منهج الجباية وفرض ن
الضائب القائم ،كونه أرهق
ي
الكثثين من أصحاب المصالح االقتصادية الصغثة والمتوسطة ،ومحاربة
ظاهرة تبييض األموال.
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 اعتماد نظام توزي ع عادل للمساعدات الغاثية ،قائم عىل معايث العوز
والمساواة ،بعيدا عن الحزبية ،بما يضمن وصولها إل مستحقيها ،ومحاربة
الت تنشط عقب الغالقات المتكررة.
ظواهر االحتكار ي
ن
ن
يع وبوجود
يمكن لوزارة االقتصاد
ي
الوطت ،واللجنة االقتصادية يف المجلس التش ي
ن
حي إنهاء
عنض الرقابة الشعبية والمجتمعية ،القيام بما ورد أعاله مؤقتا إل
االنقسام ،بما يحقق هدف الورقة.
محاكمة البديل األول
ر
ن
والقواني الوطنية حق
المشوعية :كفلت الشعة الدولية لحقوق النسان،
ن
ن ن
وتول الوظيفة العمومية
المواطني يف الحياة الكريمة ،بما فيها الحق يف العمل
ي
تميث ،واعتثتها ن
ن
الثامات تسع السلطة لتوفثها،
والحماية من البطالة دونما
الجتماع.
انسجاما مع فلسفة العقد ا
ي
المقبولية :ن
اليجان،
وفصائىل كبث بسبب منطقه
شعت
يحىط هذا البديل بقبول
ي
ي
ي
الدول.
وانسجامه مع مطالبات المجتمع
ي
اإلمكانية :البديل قابل للتطبيق ،لكنه يحتاج إل قرار وخطة عمل مقثنة بهدف
وقف انهيار القطاع االقتصادي ،ونجاعته مرهونة بمدى قناعة األطراف ب نضورة
ن
مواطت قطاع غزة.
مراجعة سلوكياتها تجاه
ي
المنفعة :يعود هذا البديل بالمنفعة الكبثة حال تبنيه ،كونه يوقف حالة التدهور
ن
ن
المواطني الشائية المتآكلة.
النسان واالقتصادي ،ويعزز من قدرة
ي
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الخسائر :البديل ليس صعب التحقق ،ال سيما إذا توفرت الرغبة الجادة ،لكنه من
الممكن أن يصطدم بالمؤثرين الذين لهم مصلحة ن يف بقاء الوضع عىل ما هو عليه.
البديل الثائ :بلورة إ ر
سياتيجية وطنية الستنهاض القطاع االقتصادي ف غزة.
ن
يشهد القطاع االقتصادي يف غزة خىط متسارعة نحو االنهيار بفعل عوامل
متعددة ،من بينها الجراءات الحكومية ،ويمكن التدليل عىل ذلك من خالل
ن
وف كل األحوال فإن لالنهيار تداعيات خطثة عىل كل األصعدة.
المؤرسات أعاله .ي
ن
إن تأهيل القطاع االقتصادي يف غزة ،وإعادة عجلته إل الدوران ،وزيادة مساهمته
ن
القوم ،يفرض عىل الحكومة بلورة إسثاتيجية وطنية لدارة األزمة ومنع
يف الناتج
ي
ن
تدهورها بشكل أعمق ،بعيدا عن المناكفات والحسابات السياسية ،وبما يقود يف
ن ن
ائيىل.
نهاية المطاف إل تعزيز صمود المواطني يف مواجهة التغول الرس ي
ن
يف هذا الطار ،يجب عىل الحكومة الفلسطينية اتخاذ قرار ببلورة إسثاتيجية
ن
وطنية الستنهاض القطاع االقتصادي يف القطاع ،باالستناد إل اختيار كادر بشي
ن
الدول الالزم لتحقيق هذا البديل ،ال
تشارك مؤهل وقادر عىل تجنيد المال
فت
ي
ي
ي
سيما أنه سيقع عىل عاتقها إخراج القطاع غزة من إشكالياته االقتصادية ،عىل أن
ُ
ن
بعي االعتبار مراجعة أسباب األزمة ،وإزالة العقبات المادية والقانونية أمام
تأخذ
األجنت ،ودعوة األطراف والمؤسسات الدولية والمانحة
المحىل و
االستثمار
ي
ي
لممارسة الضغط عىل دولة االحتالل لنهاء حصارها ،بما يضمن رفد القطاع
ن
والتعاف.
بمشاري ع وبرامج تنموية وتشغيلية ،ما من شأنه زيادة االنتعاش
ي

21

محاكمة البديل الثائ
المقبولية :ن
يحىط البديل بمقبولية شعبية مرتفعة ،لكنه بحاجة إل سياسة رسمية
إيجابية.
اإلمكانية :البديل قابل للتطبيق ،لكن فعاليته القصوى مرهونة بمدى اقتناع
المال الالزم لتطبيقه.
السلطة بجدوى هذا البديل ،وبقدرتها عىل توفث الدعم
ي
المنفعة :يحقق هذا البديل منفعة عالية ،وي هت العجلة االقتصادية لعادة
ن
اف بقية القطاعات الرتباطها معا.
الدوران ،بما يقود لتع ي
الخسائر :يحتاج إل كلفة مالية مرتفعة .ومن الممكن أن تواجه السلطة والحكومة
ن
الفلسطينية معيقات تتعلق بتجنيد األموال ألغراض تطبيق البديل ،يف ظل معاقبة
أطراف دولية عديدة لها نتيجة مواقفها الوطنية األخثة.

البديل الثالث :إنهاء حالة االنقسام وتعزيز الوحدة الوطنية ،عل طريق الرزمة
الشاملة ،وضمن إ ر
سياتيجية ررساكة وطنية حقيقية ،تقود إىل حكومة مركزية
قادرة عل معالجة أزمات القطاع.
نتج عن استمرار االنقسام وتداعياته معضالت خطثة ،سواء عىل الحياة اليومية،
ن
الوطت العام .وانعكست تلك الحالة سلبا عىل صعيد اقتصاد
أو عىل الصعيد
ي
ن
القطاع ،الذي ن
يعان اليوم فصًل جديدا من فصول االنهيار يف ظل إدخال حقوق
ي
ن
ياس ،من بينها الجراءات الحكومية.
المواطني األساسية أتون التجاذب الس ي
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ولغايات الخروج من المأزق ،يتطلب هذا البديل خلق حالة تفاهم ورساكة وطنية
ن
ن
الفلسطيت ،ويتفاعل يف إطارها الجميع عىل قاعدة
حقيقة تجمع كل ألوان الطيف
ي
تبادل األدوار وتكاملها ،وصول إل إنهاء االنقسام – أب كل المشكالت  -وتعزيز
الوحدة الوطنية ن
بي الضفة والقطاع ،وتذويب جذوره ،من خالل تعميق الشاكة
الوطنية عىل أساس القواسم المشثكة ،وبما يقود إل عملية إصالح النظام
ن
الفلسطيت.
السياس
ي
ي
ن
ن
ن
وف مقدمتها
يف هذا السياق ،يمكن االستفادة من مضامي المبادرات المطروحة ،ي
ن
الت طرحها مركز مسارات يف تموز
مبادرة "إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية" ي
 ،312018من خالل:
ن
ومضامي المصالحة وإرساك القطاعات الشعبية ن يف لجانها.
 تحديد مفاهيم
ن
ن
الفلسطيت ،ال سيما أنها
السياس
 دمج حركة حماس والمعارضة يف النظام
ي
ي
ن
ائيىل ،وإنهاء
أبدت تقاربا مع السلطة فيما يتعلق بالضاع
الفلسطيت الرس ي
ي
سياسة القصاء والهيمنة وفرض الشوط المسبقة.
 التوقف عن تعميق االنقسام من خالل التضيحات واألفعال وردود الفعل ،بما
صح تتولد فيه بذور المصالحة ،من بينها إلغاء الجراءات
يهت لمناخ
ي
الحكومية ضد قطاع غزة ،وسماح حركة حماس للحكومة بالعمل بمساحة أكث
ن يف القطاع ،بما يمهد لبناء جسور الثقة.
 31مبادرة إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية ،مركز مساراتbit.ly/2M3iYqg .2018/7/2 ،
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ن
الطرفي ،عث فعاليات ومبادرات ضاغطة.
الشعت عىل
 إعادة االعتبار للضغط
ي
ن
ن
اللثاماتهما بالتوازي وبجدول
الطرفي
 العمل بنظام الرزمة الشاملة ،وتنفيذ
ن
زمت متفق عليه ،تحت إرساف ورقابة شعبية ومن شخصيات وطنية مشهود
ي
لها ،وصول إل إنهاء االنقسام وتعزيز الوحدة والشاكة الوطنية واالنتخابات
وتفعيل منظمة التحرير.
ن
ن
وسثيد من
الفلسطيت،
إن الوصول إل ذلك سيحمل الكثث من المكاسب للشعب
ي
ن
فعالية مناعته يف مواجهة االحتالل المتغطرس .كما يشكل حاضنة لخلق الحلول
لألزمات المتفاقمة ،ومن بينها إنقاذ اقتصاد القطاع من لحظة االنهيار الوشيك.
محاكمة البديل الثالث
المقبولية :ن
يحىط بمقبولية شعبية وفصائلية مرتفعة جدا.
اإلمكانية :البديل قابل للتطبيق ،لكنه مرهون بمدى قناعة األطراف بالوحدة
ن
الفلسطيت عىل أسس عضية ديمقراطية.
السياس
والشاكة وإعادة بناء النظام
ي
ي
ن
والمطلت ،ويقود
الوطت
المنفعة :يحقق هذا البديل منفعة عالية عىل الصعيدين
ي
ي
ن
ن
للمواطني
إل وقف نزيف الكرامة بفعل األزمات المستفحلة يف قطاع غزة ،ويعيد
الشعور باالنتماء والمواطنة ،كما من شأنه معالجة األزمات جذريا.
ن
طرف االنقسام .كما أن دولة
الخسائر :يحتاج إل إرادة سياسية وطنية حقيقية عند
ي
االحتالل وأطراف دولية وعربية ستضغط لعدم تحقق هذا البديل تحقيقا
لمصالحها وأجنداتها.
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المفاضلة بي البدائل
الت من شأنها تحقيق الهدف العام:
قدمت الورقة مجموعة من البدائل المتكاملة ،ي
ن
الوطت
مواجهة حدة الشكاليات االقتصادية الناجمة عن إجراءات حكومة الوفاق
ي
ضد قطاع غزة ،وعىل الرغم من تكامل البدائل الثالثة المطروحة ،وأهمية تنفيذها
ن
ن
التعاف ووقف االنهيار ،إال أنه يف سياق
متواز بما ُيشع من خطوات
بشكل
ٍ
ي
ر
األكث واقعية واألقرب للتطبيق وفقا
المفاضلة بينها عىل أساس تحقيق البديل
ن
ر
األكث إلحاحية يف الوقت الراهن ،لما
الحال ،يعد البديل األول
السياس
للمشهد
ي
ي
ن
ن
يلع سابقه ،ما سيؤدي إل وقف
يمثله يف خطوة إسعافية ال تتطلب سوى قرار ي
والنفىس ن يف القطاع.
واالجتماع
رسعة وعوامل االنهيار االقتصادي
ي
ي
ن
البديلي
ولغايات زيادة فاعلية تطبيق البديل األول ،تقثح الورقة البدء بتنفيذ
والثان ،الرتباطهما بشكل أو بآخر ،نظرا ألنه ما لم يطبق البديل ن
ن
الثان لن
الثالث
ي
ي
اتيح يزيل األزمة من جذورها ،ويعالج تداعياتها ،ويحد من
نكون أمام حل إسث ي
ن
تكرارها مستقبًل .وستكون فرص تطبيق البديل ن
الثان أقل بكثث يف حال استمرار
ي
ن
الشعت الرافض لالنقسام
المواطني ،لهذا فإن الزخم
سياسة عدم تحييد حقوق
ي
والجراءات مطلوب أن يتعال ن يف شطري الوطن ،وبما يضمن تحقق البدائل.

ر
اإلسياتيج
*منتدى الشباب الفلسطين للسياسات والتفكي
ً
مني شبائ فلسطين مستدام ،حر ومستقل ،يجمع عددا من الباحثي/ات
ر
اإلسياتيج الذي ينفذه مركز
الشباب خريج برنامج السياسات العامة والتفكي
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مسارات ،المهتمي بواقع ومستقبل القضية الفلسطينية .وي هدف إىل تعزيز
مشاركة الشباب الفلسطين ف السياق الوطن ضمن ر
الشط االستعماري .كما
يمثل المنتدى حاضنة سياساتية متخصصة تعمل تحت رإرساف ومتابعة مركز
مسارات.
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