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 مقدمة

عل عوامل بف ،ا عام   12، منذ ما يزيد عن ا متفاقم   ا اقتصادي   ا يشهد قطاع غزة وضع  

ي جعلت العام  رسائيلية المتكررةوالهجمات ال  ،الحصار أهمها  ،ةمتعدد
 2017الت 

،  ا األكثر سوء   ن نتيجة للدمار الهائل الذي ألحقته إذ تعمقت األزمة بحسب مراقبي 

ي ارتفاع حاد ورافقها  األنشطة االقتصادية،بالبنية التحتية وكافة 
ن
معدالت الفقر ف

ن القوى ال%( 43.9)والبطالة  %(،53) ي و عاملة بالقطاع، بي 
ن
تركزت غالبيتها ف

 ما أسس، 1قطاع إل فقراءالحّول حوالي نصف سكان  األمر الذيصفوف الشباب، 

 . برمته عىل الصعيد االقتصادي ا كارثي    ا واقع  

ي  طة والحكومة الفلسطينيةجراءات السلفاقم االنقسام، وإو 
ن
ي نيسان  رام هللاف

ن
ف

وحسم قطع قرارات اتخاذها يما بعد س ، ال زمةقطاع غزة من حدة األ ضد  2017

ي السلطة الرواتب 
ي وتأخث  رصفها لموظفن

ن
إل عدد كبث  منهم حالة إو  ،القطاعف

 . الجباريتقاعد ال

ن وب وعززت  ،الغزي الحياة واالقتصاد هذه الجراءات مست فقد  ،حسب مراقبي 

،الشعور المتنامي  ي
ن
ن الجغراف   بالتميث 

 
ي ارتفاع مس ا ومتوقع أن تسهم أيض

ن
تويات ف

، واستش   اء المشكالت الجريمة، وتهديد الجبهة الداخلية واألمن المجتمعي

ي السيولة النقدية،  من القطاع حرمتكما ،  االجتماعية والنفسية
ن
حصته ف
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ي ضعف و 
ن
ائيةقدرة ساهمت بصيغة أو بأخرى ف ن الش   عاضطر ، ما المواطني 

 
ال  ا دد

لعدم قدرتهم  التجارية هممن التجار إل إعالن إفالسهم وإغالق مصالحبأس به 

اماتهمالمحىلي عىل تحصيل أموالهم من السوق  ن اكمة وتسديد الث  األمر الذي ، المث 

ي مرحلة انهيار اقتصادي 
ن
، 2018العام ، وسط تحذيرات بأن شاملأدخل القطاع ف

 هذا من ناحية. ، سابقهسيكون أسوء من 

لألوضاع  رد  مشدد، وتما يجري من حصار إن خطورة ن ناحية أخرى، فأما م

ي  ،ألزماتاواختالق النسانية 
قد القطاع،  ضد  آخرها الجراءات الحكوميةالت 

، ليؤسس بذلك  ي
 ليتعدى الجانب النسانن

 
عىل الصعيد  ا تداعيات أكثر تعقيد

، كونها  ي
كية الواليات المتحدةفتح شهية تقد الوطتن وإرسائيل لتمرير  األمث 

دفع المواطن "تأن  ا كما من شأنه  مخططاتها التصفوية للقضية الفلسطينية،

ي سبيل البقاء عىل قيد الحياة وضمان العيش الكريم 
ن
ي بالقبول بالقليل ف

ن
حده ف

 2. "األدنن 

 

 الهدف العام

ي طرح بدائل سياساتية وواقعية للخروج من األزمة االقتصادية الخانقة 
ي يعانن

الت 

ي تجمنها 
ن
 نب االنهيار. قطاع غزة، ومحاولة معالجة إشكالياتها، بما يسهم ف
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 المشكلة السياساتية

ي منها قطاع غزةالحادة ألزمة االقتصادية تحمل اباتت 
ي يعانن

واستمرارية  ،الت 

   مدخالت تعقيدها، مخاطر  
 
  كارثية

 
ات ا وفق ي ظل  ال ، للعديد من المؤرس 

ن
سيما ف

ي اتخذتها ااستمرار عمل الحكومة الفلسطينية بالجراءات 
قطاع عقب ال ضد لت 

ي  تعثر المصا
ي تشي    ع لحة، الت 

ن
؛ شاملالقتصادي االنهيار اال مرحلة كان لها دور ف

اح مسارات تعالج سوء األوضاع االقتصادية، وإمكانية  لذلك تسع الورقة إل اقث 

ي تدارك االنهيار االقتصادي 
ن
 . القطاعف

ي الاألوضاع النسانية شهدت 
ن
، بدأت بحصار اقتصادي ا مستمر   ا قطاع انحدار  ف

يعية  "حماسالمقاومة السالمية "حاج حركة وسياسي بعد ن ي االنتخابات التش 
ن
ف

ي كل القطاعات، بعد االعتداءات الثالثة  ا ء  سو ، ثم تزايدت األوضاع 2006عام ال
ن
ف

ي تعرض لها 
 ، و القطاعالت 

 
ي األعوام  ا تحديد

ن
 . 2014، 2012، 2009-2008ف

بالتطورات  ا اصطدمتلية لعادة إعمار غزة، إال أنهالمحاوالت الدو من غم عىل الر 

ن با ام المانحي  ن خطة إعادة  ت، "وفشلالمالية وعوداتهمدفع كافة لسياسية وعدم الث 

ي ، فإن ما 2014عدوان  عىلسنوات  أرب  ع( بدليل أنه بعد GRMالعمار ذاتها )
ال ُبتن

"53يتعدى  رت بشكل كىلي ي تضن
 3. % من إجمالي المنازل الت 

ي الفلسطينية فريق األمم المتحدة يشث  تقرير أعده 
ي األراضن

ن
ي  لمحتلةاالقطري ف

ن
ف

، وتشديد الحصار 2007عشية مرور عقد عىل أحداث حزيران ، 2017تموز 

                                                           
مركز الميزان لحقوق اإلنسان، ، 2017ع غزة خالل العام واقع الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في قطا 3

18/3/2018 .bit.ly/2AVhSb2 
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 2020لعام لأن معظم التوقعات السابقة "إل الخانق من جانب دولة االحتالل، 

ي قد تدهورت أكثر وأرسع مما كان متوقع  
ن
انخفض نصيب الفرد إذ ، 2012عام الا ف

ي غزة، حت  من الناتج ا
ن
ي ف

قبل غث  صالحة للحياة أصبحت لمحىلي الجمالي الحقيف 

 4. "2020عام الحلول 

ي التقرير عىل لسان ر و  
ن
منسق األمم المتحدة للمساعدات  ،وبرت بايث  جاء ف

ي الفلسطينية المحتلة، 
ي األراضن

ن
العديد "أن هناك النسانية واألنشطة النمائية ف

ي تتقاسم بعض بما  ،من الجهات الفاعلة المعنية
، الت  ي ذلك المجتمع الدولي

ن
ف

وأضاف . "المسؤولية عن الوضع الذي يجد مدنيو قطاع غزة أنفسهم فيه اليوم

االستيالء العنيف عىل قطاع "سنوات حدث عدد من األمور، منها  10بايث  أنه قبل 

القطاع تشديد القيود المفروضة عىل الواردات والصادرات إل ، و 2007العام غزة 

 . "قبل الحكومة الرسائيلية من

من  بما فيها الخصم، القطاعضد الحكومية الجراءات إضافة إل ما سبق، هناك 

ي  "حكومة الظل"الضغط لحمل بذريعة ، ها وتأخث  رصف الرواتب
ن
ن ف غزة عىل تمكي 

الذي أثر  ،إنهاء االنقسام السياسي حكومة الوفاق من إدارة القطاع، وبما يضمن 

 ية الوطنية بشكل عام، وصمود المجتمع الغزي بشكل خاص. عىل القض ا سلب  

 

 

                                                           
. 11/7/2017أخبار األمم المتحدة،  سنوات من العزلة واألزمة في غزة، 10تقرير جديد لألمم المتحدة يوثق  4
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 أسباب المشكلة

 
ً
 : تأثي  االحتالل اإلرسائيل  أول

ي العام عقب تشكيل حركة حماس الحكومة العارس  
ن
، ومع بدء حالة 2006ة ف

ي نجم عنها سيطرة الحركة عىل مفاصل 
االنقسام السياسي بعد جولة االقتتال الت 

ي العام املالقطاع بالك
ن
دها ، شددت دولة االحتالل الرسائيىلي من حدة قيو 2007 ف

ي معابره ومنافذه التجارية، فيما يعرف 
ن
المفروضة عىل القطاع، وتحكمت أكثر ف

أحد أشكال الجرائم الموصوفة بموجب قواعد وأحكام القانون الدولي  -بالحصار 

ي 
 . الورقة حت  تاري    خ كتابة هذه ا الذي ال يزال مستمر   - النسانن

كما شنت سلسلة من األعمال العدوانية والهجمات العسكرية عىل القطاع، ما 

ي خلفته 
عىل صعيد كل عمق من األزمة االقتصادية نتيجة للدمار الهائل الت 

ي كل المجاالت النتاجية والخدمية  ةالفقث   غزة ، وكبد القطاعات
ن
خسائر فادحة ف

ي مقدمتها القطاع االقتصادي الذي و ،عىل كل األصعدة ا والحيوية، أثرت سلب  
ن
ف

 . ي
 تفاقمت أوضاعه، وسط تنامي ظواهر الفقر والبطالة وانعدام األمن الغذان 

ا يزال فم، 2018، وبدايات 2017مع نهايات العام  ا لم يختلف المشهد كثث   

ي قطاع 
ن
ي من االقتصاد ف

ي زادت حدتها  ،القيود الرسائيليةذات استمرار غزة يعانن
الت 

ات السلع والبضائع، ومن خالل   حركةتشديد الخناق عىل "حظر إدخال عش 

ات منهم واعتقالوسحب تصاري    ح  التجار ورجال األعمال ذلك خلق كل ،  5"العش 

 ا. كارثي    ا واقتصادي   ا إنساني   ا واقع  

                                                           
 /k4Omnn2bit.ly. 28/3/2018 طيني،مدونة االقتصاد الفلس، أكذوبة التسهيالت اإلسرائيلية، ماهر الطباع 5
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" إن  ي
ن "الرسائيىلي والفلسطيتن ن الجانبي   ،عىل المستوى السياسي غياب السالم بي 

د   إل خلق وضع اقتصاديأدى 
ي سيما  ال  ،قر غث  مستو  مث 

ن
ما دفع ، قطاع غزةف

ة للقول بأنه "البنك الدولي  ي مثث 
ال تزال اآلفاق المستقبلية لالقتصاد الفلسطيتن

% خالل النصف 2.5جمالي الناتج المحىلي إل إنمو  ت مع انخفاض معدال  ،للقلق

ي 2.7، مقابل 2018عام ال األول من
ن
 6. "2017العام % ف

ي ظل بقاء المع
ن
ي ع الكهرباء ا قطانىط الحالي عىل ما هو، ومع استمرار أزمة ف

، الت 

ي بعض األحيان تصل
ن
بعد أن قصف االحتالل محطة التوليد ساعة قطع،  20إل  ف

ي العام الوحيدة بالقطاع
ن
ن االقتصادية واالجتمت زاد؛ 2006 ف اعية معاناة المواطني 

ارتفاع و ، GRM ر غزةإعماإعادة تعثر آلية  وسط والصحية والنفسية والبيئية،

تسوء فمن المتوقع أن أسعار الحلول البديلة وعدم فاعليتها بالشكل المطلوب. 

ي  كذلك  ، وأن ينخفضأكثر الحالة االقتصادية
نمو إجمالي الناتج المحىلي الحقيف 

ي ظل تنامي ، غزيلالقتصاد ال
ن
 . معدالت الفقر والبطالة ف

 

 إجراءات حكومة الوفاق ثانًيا: 

ي سبيل سعيه
ن
أعوام عىل االنقسام الداخىلي  10ا الستعادة قطاع غزة، وبعد حوالي ف

ي برئاسة ، ق2007
رامي الحمد هللا، اتخاذ سلسلة ررت حكومة الوفاق الوطتن

طالت ، "عقابية" بحق غزة ، وصفها البعض بأنها جراءات إدارية حكوميةإ

ي مقدمتها القطاع ،القطاعات الحيوية
ن
ن وف ها خصم الصحي واالقتصادي، من بين ي 

                                                           
 /u71w7M2bit.ly. 16/4/2018(، البنك الدولي، 2018)نيسان  فلسطين: اآلفاق االقتصادية 6
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ن % 50-30حوالي  ي قطاع غزة، عقب السلطة  من رواتب موظفي 
من مواطتن

ون ؤ تشكيل حركة حماس "اللجنة الدارية" لدارة شاستمرار تعثر المصالحة و 

ي حينه بأنها تباعد االنفصال ما  ،القطاع
ن
تها السلطة الفلسطينية ف ي خطوة اعتث 

ن
ف

ن الضفة و   القطاع. بي 

ي وعىل الرغم من حل اللجنة 
ن
أبقت عىل ، إال أن الحكومة 2017كانون األول   ف

سيما  ال ، ، وامتنعت عن رصف رواتب موظفيها بانتظاما اقمتها مؤخر  ، وفإجراءاتها 

ة  لتفجث  الحكومة بعد تعرض موكب رئيس  ي آذار خالل زيارته األخث 
ن
إل غزة ف

حركة حماس "بالوقوف وراء االعتداء"،  اتهم الرئيس محمود عباس، إذ 2018

ي قطاع غزة ويبلغ  7. جراءات جديدة بحق القطاع"إرر اتخاذ سلسلة وق
عدد موظفن

ي 
ن
  55577السلطة ف

 
، معظمهم ال يمارس أي مهام وظيفية ا وعسكري   ا مدني   ا موظف

ن  ، باستثناء بعض العاملي  ي بقرار سياسي
ن
 8. الصحة والتعليم"ف

ات اإلجراءات اإلدارية الحكومية  : قطاع غزةالمفروضة عل  أهم تأثي 

  ي غزة إجراء   وتأخث  رصف قرار الحكومة بخصميشكل
ن
ن ف رواتب الموظفي 

ي   ا تعسفي   ن ي ا وتميث 
ر  ،غث  قانونن  يمثل و  ،وغث  مث 

 
  ا انتهاك

 
ن لحقوق الموظ ا صارخ  . في 

  ن تحمل الجراءات تداعيات اقتصادية كارثية، خاصة أن معظم يعيشون  الغزيي 

 
 
عىل المساعدات الدولية،  همن% م80يعتمد قرابة " إذ إنسانية معقدة،  ا أوضاع

ي أ و 
ن غذاء صحي أو آمن، % من عد70كثر من يعانن  عن أن م قدرة تأمي 

 
فضًل

                                                           
 bit.ly/2KDUw9u. 29/4/2018، سكاي نيوز عربية ،حول تفجير موكب الحمد هللا "حماس"السلطة تدحض رواية  7
 ستراتيجيةسطينيين، المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات اإلكلفة االنقسام وأثره على الفلمجموعة باحثين،  8
 .56، 2017(، البيرة، مسارات)
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ن عن العمل خالل الرب  ع الثالث من العام نسبة  بلغت أكثر من  2017العاطلي 

46 .%9 

  خطورة هذه الجراءات أنها جاءت من السلطة ودون إنذار، وبعد حوالي تكمن

ي وقت  أعوام من االنقسام، 10
ن
ن مدين فيه وف الجزء األكث  من الموظفي 

اماتها" ن يحة ما تنفقه لسداد الث   10. للبنوك، وبالتالي لم يبق لهذه الش 

  إل أدت ، إذ والنفسيةالجراءات األزمة االقتصادية واالجتماعية عمقت

ن ما ي والسياسي العام،نسحاب الموظفي 
وفاقمت حدة  ن المشهد الوطتن

ب األرسة، المشكالت االجتماعية من شأنه ما ، ما ينذر عىل المدى البعيد بضن

يحة انجراف تآكل و . كما أدت إل لجريمةرفع معدالت االنحراف والدمان وا الش 

يحة الفقراء، وما نجم عنه ىطوسال اماتهم المتعددة همتعش  إل رس  ن ، الوفاء بالث 

ن  إضافة إل انخفاض ائية لفئة الموظفي   االقوة الش 
 
ي كانت محرك

 ا أساسي   ا لت 

ائية ى إل ما أد ،للسوق  11. السوق المحىلي  وركود انخفاض القدرة الش 

  
 
ي تواجه التنمية المحلية االقتصادية ا تضع مزيد

والنمو  من العقبات الت 

ي االقتصادي 
ن
 . سياسات االحتاللنجاح المصالحة واستمرار  عدمالقطاع، إل ف

                                                           
، الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ،، ورقة حقائق2018 واقع التنمية االقتصادية المحلية في قطاع غزة 9

25/4/2018 .bit.ly/2OT89F7 
 ، مصدر سابق. كلفة االنقسام 10
 .2018 حزيران ستراتيجية،مدير بال ثنيك للدراسات اإل، عمر شعبانمقابلة مع  11
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  ،إذ تبلغ نسبة خصم تعتث  الجراءات من أشد سياسات التقشف االقتصادي

ي 80رهن حوالي %، ما من شأنه 50-30الرواتب 
ن
ي القطاع العام ف

% من موظفن

 12. غزة للبنوك ومؤسسات القراض وأصحاب الشقق السكنية"

  والمسجلة أمام المحاكم أدت الجراءات إل نمو ظاهرة الشيكات المعادة

ي والنيابات المختلفة 
ن
ي 6من ، 2017قطاع خالل العام الف

ن
إل  2014عام لا% ف

، وما تبعه من تعرض العديد من التجار ورجال األعمال 2017عام ال% 11

اكمةألف أمر حبس(  100) للحبس، كما   13. عىل خلفية الذمم المالية المث 

ي الحسابات البنكية، المعادة  تضاعفت قيمة الشيكات
ن
لعدم توفر األرصدة ف

ي العام  112وبلغت 
ن
زيادة أعداد ب اتتوقع، وسط 201714مليون دوالر ف

تباطؤ النمو إل ، األمر الذي سيؤدي 2018خالل العام  ةعادالشيكات الم

إغراق القضاء  من م حركة دوران النقود، وما يستتبعه ذلكاعداناالقتصادي، و 

 عن ، بآالف القضايا 
 
 . ثقة بالشيك كورقة مالية تحىطن بالقبولالانعدام فضًل

 ي اللفارق عززت الجراءات ا
ن
ن وسط متكبث  ف  نصيب الفرد من الدخل الجمالي بي 

ي الضفة الغربية إذ يبلغ قطاع غزة، الالضفة و 
ن
مقابل حوالي  ،ا دوالر   2581ف

ي القطاع.  1000
ن
  ،وعىل الرغم من ذلك 15دوالر ف

ُ
 ن
 
 ف
 
يحة  ذ قرار الخصم عىل الش 

                                                           
. 20/4/2017، جريدة األيام، مختصون يحذرون من مخاطر تداعيات استمرار االنقسام على الواقع االقتصادي 12

bit.ly/2M5CYIX 
 ، مصدر سابق.واقع الحقوق االقتصادية 13
 .9/3/2018، األعمال إلى السجن، الحياة الجديدة اقتصاد غزة المنهار يدفع بمئات رجال 14
% من رواتب الموظفين العموميين في قطاع 30تداعيات اقتصادية كارثية نتيجة خصم واستقطاع الحكومة ما يزيد عن  15

 bit.ly/2ARMmec. 25/4/2018، الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ورقة حقائق، غزة،
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ن ما أدخل (، قطاع غزة) األضعف ة من الموظفي  ن نسبة كبث  تحت العموميي 

ي حددها  دقع،خط الفقر الم
ي جهاز االت 

  1832 ب  لحصاء الفلسطيتن
 
 . شيكًل

عىل كافة مناحي الحياة المعيشية  ،يؤثر استمرار الخصم بهذه النسبةسبشكل  عام، 

ي غزةوالنفسية واالقتصادية واالجتماعية اليومية 
ن
ن والسكان ف  .لجميع الموظفي 

 

ات انهيار االقتصاد الغزي  2017خالل العام  مؤرسر

 :
ً
 الفقر والبطالةمعدالت رتفاع اأول

ن عن العمل خالل العام ي منظمة العمل تعريف  حسب - 2017بلغ عدد العاطلي 

ي  255,000شخص، بواقع  404,800حوالي  - الدولية
ن
 149,800مقابل ، قطاعالف

ي معدالت البطالة بين
ن
ة ف ي الضفة، بنسبة تفاوت كبث 

ن
 16هما. ف

ي الر 
ن
ي ف

يانات الحصاء الفلسطيتن شث  ب 
ُ
ل 2018ب  ع األول من العام ت

ّ
 معد

ّ
، إل أن

ن بلغ نسبة قياسية، وصلت إل  ي فلسطي 
ن
ي 30.2البطالة ف

ن
ن ف ن المشاركي  % من بي 

ي الكما أظهرت أن أكثر من نصف سكان القوى العاملة.  
ن
عام القطاع غزة فقراء ف

ي الضفة %13.9%، مقارنة بنسبة 53، بنسبة 2017
ن
. وكذلك بلغت نسبة الفقر ف

ي 
ن
ي الضفة %5.8مقابل %، 33.8القطاع  المدقع ف

ن
انخفض متوسط إنفاق كما   . ف

                                                           
، الجهاز المركزي لإلحصاء، لمسح القوى العاملة للربع األول علن النتائج األساسيةاإلحصاء الفلسطيني ي 16

588/5/2018. bit.ly/2KKDkPP 
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ي 
ن
 220، مقابل (شيكل 500أقل من ) ا أردني   ا دينار   91.2قطاع إل الالفرد الشهري ف

ي للفرد  ا دينار  
ن
 17. الضفةف

 

  قطاع غزةثانًيا: 
 
 تنام  ظاهرة الشيكات المعادة ف

ي قطاع غزة 
ن
 ، 2017ام خالل العسجلت ظاهرة الشيكات المعادة ف

 
  ا ارتفاع

 
 ا ملحوظ

ي  قيمة إذ بلغ إجمالي  ،من حيث العدد والقيمة
ن
 112 القطاعالشيكات المعادة ف

الذي عام المليون دوالر إجمالي الشيكات المرتجعة خالل  62مقابل ، مليون دوالر 

ا سبقه، 
 
الحصار والقيود . ويعود ذلك إل لبيانات سلطة النقد الفلسطينيةوفق

إجراءات حكومة الوفاق وإل ، ا عام   12لمفروضة عىل القطاع منذ الرسائيلية ا

ي بحق قطاع غزة
ن للتقاعد الجباري  ،الوطتن ي تمثلت بإحالة آالف الموظفي 

الت 

 ا ، ومؤخر  2017 نيسان% من الرواتب منذ 05-30المبكر، واستمرار سياسة خصم 

ها رصف   . القطاعرواتب موظفيها من سكان التأخث 

ائيةقدرة وانخفاض الحالة انعدام السيولة النقدية،  ما سبق إلأسس   الش 

كنتيجة لعدم   وإل تباطؤ النمو االقتصادي وتكدس السلع والخدمات، للمواطن

ي مواعيد استحقاقها. 
ن
 قدرة حامىلي الشيكات عىل استيفاء قيمتها ف

 

ا: 
ً
 تراجع النشاط التجاري عي  معي  كرم أبو سالمثالث

                                                           
. 15/4/2018، الجهاز المركزي لإلحصاء، 2017اإلحصاء الفلسطيني يعلن مستويات المعيشة في فلسطين  17

bit.ly/2OT8UxX 
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 ل قطاع غزة عث  معث  كرم أبو سالمإئع الواردة البضاو السلع شهدت حركة 

  ا تراجع   2017خالل العام  التجاري
 
 ا سلبي   ا قياسي   ا رقم  لتسجل بذلك "، ا ملحوظ

كانت تدخل   ا شاحنة يومي   1000إل  800، من أصل ا شاحنة يومي   325بدخول 

ي األسعار خالل األعوام السابقة عىل 
ن
يال  ،الرغم من االنخفاض ف ن ت وحمالت التثن

كات  18. "من قبل التجار والش 

يرى عاطف عدوان، رئيس اللجنة  ،نخفاض عدد الشاحناتال  وعن أبرز األسباب

ي غزة، أن 
ن
يعي ف ي المجلس التش 

ن
السياسات الرسائيلية تجاه  استمرار االقتصادية ف

، عث  ة عىل المستوى االقتصادي والمالي كانت بارز السلطة"  عقوبات غزة، "و 

ي ان
ي تلت إقرارها، عكالظواهر الت 

ي الشهور الت 
ن
زيادة معدالت الفقر من خالل ست ف

ي انخفاض القدرة ، ما أسهم شح السيولة النقدية من عملة الشيكلو ، بشكل كبث  
ن
ف

ائية،  ألكثر معث  ال الواردة عث  انخفاض عدد الشاحنات وهو ما يفش أسباب الش 

ي سبقت فرض العقوبات وال النصف  من
ة الت   19. "جراءاتمقارنة مع الفث 

 

  رابًعا: 
 
  قطاع غزةارتفاع مستويات انعدام األمن الغذائ

 
  العام لألرس ف

 
 2017 ف

 
 
ي قطاع غزة تهديد

ن
ي ف

 العام ةمع نهاي، إذ تشث  التقديرات ا خطث    ا يشهد األمن الغذان 

،  "إل أن  2017 ي
ي من حالة انعدام األمن الغذان 

ي القطاع تعانن
ن
ي األرس ف

أكثر من ثلتر

ي توفث  الطعام ألفراد األرسةكما تواجه ص
ن
ي  ،عوبات يومية ف

ن
ي ظل نقص حاد ف

ن
ف

                                                           
  bit.ly/2vPJ4Cs.29/1/2018، جريدة األيام، كرم أبو سالمتراجع حاد في حركة البضائع الواردة عبر معبر  18
 bit.ly/2MvV8zT. 10/4/2018العربي الجديد،  ،عام على العقوبات ضد غزة .. انهيار االقتصاد 19
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 ،  السلطة عقوباتفاقمت و الخدمات األساسية، جراء استمرار الحصار الرسائيىلي

ي الظروف النسانيةغث  المسبوق من حدة التدهور 
ن
 20. "ف

ن رجب أستاذ العلوم االقتصادية بجامعة األزهر، أن قطاع غزة يعيش  ،ويرى معي 

ا  ا اقتصادي   ا واقع   ر  الخناق يزداد فيها ، بصورة صعب  ن  والضن ي  ال سيما  ،عىل المواطني 
ن
ف

 21. "منطقة منكوبةإل قطاع ال، ما سُيحول رواتبالظل قطع المساعدات، وخصم 

، وتشث   ي يتحقق عندما يتمتع إل أن معايث  برنامج الغذاء العالمي
لبش   ااألمن الغذان 

ي جميع األوقات بفرص الح
ن
ن المادية واالقتصادية، عىل  ،صولكافة ف من الناحيتي 

ي حاجاتهم كي يعيشوا حياة   ،وتناسب أذواقهم ،أغذية كافية وسليمة ومغذية تلت 

 . توفر لهم النشاط والصحة

 

 فشل آلية إعادة إعمار قطاع غزةخامًسا: 

خالل مؤتمر ا المالية وعدم إيفاء األطراف الدولية بتعهداته ،أدى االنقسام الداخىلي 

ن بالقاهرة ا ين األول لمانحي  ي تش 
ن
، واستمرار القيود الرسائيلية المفروضة 2014ف

عىل السلع ذات االستعمال المزدوج كاألسمنت والحديد، واستمرار العمل وفق 

 22. عملية إعادة العمار وفشل إل تعثر  - GRMآلية إعمار غزة  -اآللية الدولية 

ي  فإن ما ، 2014عىل عدوان  سنوات أرب  ع فبعد 
ي 53 ال يتعدىُبتن

% من المنازل الت 

                                                           
المرصد  ،األسر تواجه صعوبات يومية في توفير الغذاء: األورومتوسطي يدعو إلى التعامل مع غزة كمنطقة منكوبة اثلث 20

 bit.ly/2M3HIyJ. 29/5/2018، توسطي لحقوق اإلنساناألوروم
 bit.ly/2AVBPOZ. 28/1/2018ا، دنيا الوطن، اقتصاديون: الركود االقتصادي سيؤدي النعدام التغذية قريب   21
 .72، كلفة االنقسام 22
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رت بشكل كىلي  ي ظل احتياج القطاع إل حوالي تضن
ن
، األمر الذي فاقم أزمة السكن، ف

الجراءات عقب أكثر أزمة السكن تفاقمت كما   23. ألف وحدة سكنية 102

ي أالحكومية 
ن المستأجرين  تعش إل ت دالت   24. يجار عىل دفع ال من الموظفي 

 

 2018-2017 خالل العام عدالت اإلنتاج بقطاع غزةانخفاض مسادًسا: 

ي كثث   تأثر القطاع الصناعي وال  بسبب ، حت  أمىس عىل حافة االنهيار، ا نتاح 

ا بسبب االنقسامو  االحتالل والحصار  من خصم ، الجراءات الحكومية، ومؤخر 

ي تدفعها الحكومةالرواتب، وخفض 
يىلي لجانب الرسائل قيمة فاتورة كهرباء غزة، الت 

ي 
توفرها للقطاع، ما ترتب عىل ذلك خفض الجانب  مقابل أثمان الكهرباء الت 

زيادة ساعات االنقطاع ما أدى إل %، 40الرسائيىلي إمداد غزة بالكهرباء بنسبة 

ي ظل تعطل محطة التوليد وارتفاع تكاليف  20لتصل إل حوالي 
ن
ساعة قطع، ف

ي مصانع القطاع انخفاض مإل أدى الطاقة البديلة، األمر الذي 
ن
عدالت النتاج ف

ن األمر الذي ألحق ب، 25معدالت األعوام السابقة% عن 60 بنسبة تقارب القطاعي 

ي الصناعي وال  ن فيإل إغالق  ىأد، و فادحةخسائر نتاح   . ها بعضها وتشي    ح العاملي 

 

 

                                                           
 واقع الحقوق االقتصادية، مصدر سابق. 23
 ق.صدر سابمقابلة مع عمر شعبان، م 24
ا اإلخبارية،  %،60نتاج بغزة بنسبة انخفاض معدالت اإل 25  /8AVkXI2bit.ly. 20/7/2018وكالة مع 
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 التداعيات السياسية والوطنية

سيما أنها  ال ، األوضاعفاقمت  قطاع غزة د ضة يحكومالجراءات ال شك أن  ال 

 
 
ي توقيت حساس للغاية، وتزامن

ن
خذت ف

ُ
مع محاوالت إعادة ترتيب المنطقة من  ا ات

، وقد كانت القضية دونالد ترامبكي ث  جديد، بناء  عىل مزاج الرئيس األم

عية الدولية ذات  تيب، بشكل يخالف قرارات الش  ة دوالب الث  الفلسطينية حارصن

مشاري    ع لرواية الرسائيلية بالخصوص، وسط تغول مع ا ا م تمام  وينسجالصلة، 

ي  االستيطانالتهويد و 
ن
ن  ،الضفةف من عىل طاولة  ا مبكر  وشطب القدس والالجئي 

ي إقامة دولة 
"، الذي يعتن الضاع، فيما يعرف "بصفقة القرن" أو "الحل القليمي

ي غزة بعد تمددها جنوب  
ن
 . ووعود باستثمارات حيوية ضخمة لخدمتها  ا فلسطينية ف

ي   ،يرى محمد اشتية
عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، أن مضمون الرسالة الت 

ي "كوشنث  وغرينبالت وفريدمان" الموجهة لحركة حماس وغزة، بأنها 
كتبها الثالنر

 
 
ة جد اف حماس "بإرسائيل"ا خطث  ن باعث  ُ ن 26، ألنها تريد مقايضة الخث  ، مستغلي 

ي انية األوضاع النستفاقم بذلك حالة االنقسام و 
ن
 القطاع. ف

ي المقابل
ن
أمام التكهنات حول مستقبل  ا فتحت تلك الجراءات المجال واسع   ،ف

ي ظل استمرار وتفاقم االنهيار، ووضعت حركة حماس وحكومة ظلها 
ن
قطاع غزة، ف

 ، ي مأزق خطث 
ن
ت عىل لسان ف ي عث 

دويلالت  ي القيادي  ،صالح الث 
ن
"أن  ،الحركةف

 السلطة عىل ا حركته ترفض عقوبات
 
خصم الرواتب وأزمة الكهرباء  ا لقطاع، واصف

ال توجد أزمة مالية، هناك رحلة وأنه بأنها جزء من ضغط سياسي عىل القطاع، 

                                                           
، وكالة سما اإلخبارية، منها حتى اآلن اونحن لسنا جزء  " مصر وحماس"الورقة المصرية متفق عليها بين اشتية:  26

22/7/2018 .bit.ly/2AVf5P6 
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ي عباس وقطاع غزة راكع  مث  لعباس إل واشنطن، والدارة األ 
، فال ا كية تطلب أن يأن 

نا سياسي   ن  27. "اأو اقتصادي   ا أحد يستطيع أن يبث 

امج والرؤى ما وأمام انعدام الخيارات،  ي ظل االنقسام واحتدام تناحر الث 
ن
ن  ف بي 

وع سعت دولة االحتالل منظمة التحرير وحركة حماس،  ب وحدانية المش  إل رصن

ي إطار تجزئة المجزأ 
ن
ي ف

، واالستيالء عىل الضفةقطاع الالتخلص من  ، وإلالوطتن

 ، وهي لهذه المنطقةتصور لرسائيل ليس  همن يظن أن مخىط  ف
 
 ا قد قطعت شوط

ي 
ن
وعف ن من الحلبة هذا المش  ي و ، لخراج الفلسطينيي 

تريد أن ينته الكيان الفلسطيتن

ية تت وما تبف  ، بغزة ا ومحصور   ا مقام   ي الضفة عبارة عن كتل بش 
ن
  ا من غزة تمام  ابع ف

ي الشهو 
ن
ي العام  ر األول لدخول السلطةكما حصل ف

ن
 28. 1994أرض الوطن ف

 إ
 
وع ا، ذ عادة موضعة النظام السياسي إو فصل غزة و وه ،رسائيىلي واضحإهناك مش 

 تشي    ع إلبحق القطاع الحكومية  جراءاتتمهد حزمة ال  من الممكن أنفيها، و 

خاصة ، ، كمقدمة نحو تطبيق الحل القليمي عه نحو القبول باالنفصالودف هتدجين

ن سبل العيش، ال مبادر كثر الحديث عن   ما بعد سيما أن غزة  ات التهدئة وتحسي 

ن الرس هذتبدو  كية، بدعوى ث  ائيلية واألمه األيام وكأنها الشغل الشاغل لإلدارتي 

لة بمباتت إذ إنها  ،ها إنقاذ ن السباق محتدم ف، القرناالستحقاق العاجل لصفقة ثن

ن الخيار األم ي الذي يتطلب تحقيق المصالحة، وبي 
ن الخيار الفلسطيتن كي ث  بي 

 29. ة جديدة من االنفراجاتالرسائيىلي نحو تحديد مكانة غزة الموعودة بمرحل

                                                           
، وكالة خبر الفلسطينية، ق" وال نقبل االبتزاز أو التهديدلغياب حكومة "الوفا احماس: لجنة إدارة قطاع غزة مؤقتة نظر   27

12/4/2017 .bit.ly/2MAC5nK 
 bit.ly/2OmqgCc. 23/7/2018، وكالة شمس نيوز،  !اأو وطني   انساني  إ.. إما الموت  غزةهللا،  أكرم عطا 28
 /nmVkGH2bit.ly. 22/7/2018، طالل عوكل، غزة أمام مفترق طرق، الغد العربي 29
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حة للخروج من األزمةال  بدائل المقير

نزاع  والقطاعات الخدمية عن أي تحييد الموظفي   والمواطني    البديل األول: 

  ، وتحمل حكومة األمر الواقع سياس  أو إداري
 
خفيف تللا مسؤولياتهالقطاع ف

 تداعيات االنهيار. من 

ن حكومة الوفاق من إدارة القطاع، نتج عن االنقسام وتعثر المصالحة وعدم تم كي 

ة، إشكاليات اقتصادية 2017 نيسان منذ والجراءات الحكومية المستمرة   خطث 

ن والمج ا سلب  ألقت بظاللها  ، تلك الحالة ولمواجهة تداعيات . معتعىل المواطني 

ي األزمة بيتضمن هذا البديل 
ن
أدوارهما وتدخالتهما، كبوابة لوقف مراجعة قيام طرف

  عل النحو اآل، نهيار اال حدة 
ر
  : ئ

 ومةحكالعل مستوى السلطة الفلسطينية و 

  ن الوطنية ذات الصلالحكومة تقيد ن بنصوص القواني  ة بحقوق المواطني 

،  وواجبات النظام قطاع  ضد فوري لإلجراءات الحكومية ء إلغا لجهة السياسي

 . 2017 نيسان غزة، بما يضمن عودة األمور لما كانت عليه قبل

  معالجة األزمات النفسية لوطنية تأخذ باالعتبار خصوصية غزة،  ةخطبلورة

واالجتماعية والبيئية واالقتصادية الناجمة عن الحصار واالنقسام وإجراءات 

اء و ن عنها، و شارك فيها الحكومة أو ممثلت، من خالل لجنة الحكومة خث 

ي و القطاع الخاص، و ن، و اقتصادي
 . رىوقطاعات أخ النقاباتو ، المجتمع المدنن
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  ئيةمحكمة الجناالإل  قطاععىل الالمستمر إحالة ملف الحصار الرسائيىلي 

ي تدهور األوضاع  ا أساسي   ا الدولية، كونه يلعب دور  
ن
 عىل كل األصعدةف

 
 ، ويرف

يتطلب هذا الخيار وجود لجنة قانونية . و إل مستوى الجرائم ضد النسانية

 الرأي العام المحىلي بنتائجها. وطنية متخصصة برفع الدعاوى ومتابعتها وتغذية 

 عل مستوى حكومة األمر الواقع 

ي من البديل، أن 
ض الشق الثانن ي غزة عىل حكومة األمر الواقع يفث 

ن
القيام بواجباتها  ف

 كونها   ،كسلطة فعلية
ُ
ي ، وبموارده وتتحكم فيه القطاععىل  ا عملي  سيطر ت

ن
وتتضف ف

ي تقوافل 
الدول والمنظمات الدولية، كما  سلها ر المساعدات النسانية والغاثية الت 

حصل 
ُ
ائب وت ي الضن ن عىل  مقابلالرسوم قيمة المخالفات و تجت  حصول المواطني 

ي  ،المختلفةالخدمات 
اوح شهري  الت  ي الباشا  ا تث 

الوكيل ، بحسب تضيحات عونن

ي غزة
ن
ن ، مالمساعد بوزارة المالية ف   من خالل ا ،30لمليون شيك 60-50ا بي 

ر
 : آلئ

 ي منهج الجباية  تعيد  اتخاذ قرارات
ن
ائبوفرض النظر ف القائم، كونه أرهق  الضن

ة والمتوسطة ين من أصحاب المصالح االقتصادية الصغث  ، ومحاربة الكثث 

 ظاهرة تبييض األموال. 

                                                           
 .29/5/2017، بوابة فلسطين االقتصادية، فاء مواطني غزة من رسوم الخدمات؟ذا ترفض حماس قرار إعلما 30

bit.ly/2M7pmNh 
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  قائم عىل معايث  العوز ، اعتماد نظام توزي    ع عادل للمساعدات الغاثية

 ، والمساواة
 
محاربة و ، مستحقيها إل ، بما يضمن وصولها عن الحزبية ا بعيد

ي تنشط عقب الغالقات المتكررة. 
 ظواهر االحتكار الت 

، واللجنة االقتصادية  ي
ي يمكن لوزارة االقتصاد الوطتن

ن
يعي وبوجود ف المجلس التش 

 
 
ن إنهاء إل  ا عنض الرقابة الشعبية والمجتمعية، القيام بما ورد أعاله مؤقت حي 

 بما يحقق هدف الورقة. االنقسام، 

 ة البديل األولمحاكم

وعية:  عة الدولية لحقوق النسانالمشر ن الوطنية ،كفلت الش  حق  والقواني 

ي الحياة الكريمة، بما فيها 
ن
ن ف ي العمل وتولي الوظيفة العمومية المواطني 

ن
الحق ف

امات  ما والحماية من البطالة دون ن تها الث  ، واعتث  ن ها، تميث  تسع السلطة لتوفث 

. مع فلسفة العقد ا ا انسجام    الجتماعي

ي وفصائىلي  المقبولية:  ،  يحىطن هذا البديل بقبول شعت  ي  كبث  بسبب منطقه اليجان 

.  همانسجوا   مع مطالبات المجتمع الدولي

نة بهدف  لبديل قابل للتطبيق،اإلمكانية: ا لكنه يحتاج إل قرار وخطة عمل مقث 

ورة قناعة األطراف ب ىبمد ةمرهون تهنجاعانهيار القطاع االقتصادي، و وقف  ضن

ي تجاه  مراجعة سلوكياتها 
  . قطاع غزةمواطتن

ة حال المنفعة يعود هذا البديل بالالمنفعة:   تدهور اليوقف حالة ، كونه تبنيهكبث 

ي واالقتصادي
ن ويعزز من قدرة ، النسانن ائية المواطني   المتآكلة. الش 
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من سيما إذا توفرت الرغبة الجادة، لكنه  البديل ليس صعب التحقق، ال  الخسائر: 

ي الممكن أن يصطدم بالمؤثرين الذين لهم مصلحة 
ن
  بقاء الوضع عىل ما هو عليه. ف

  البديل ال
 
اتيجيةإبلورة  : ثائ   وطنية الستنهاض القطاع االقتصادي  سير

 
 غزة.  ف

ي يشهد القطاع االقتصادي 
ن
غزة خىط متسارعة نحو االنهيار بفعل عوامل ف

من خالل عىل ذلك تدليل ال، ويمكن دة، من بينها الجراءات الحكوميةمتعد

ات أعاله ة عىل كل األصعدة.  . المؤرس  ي كل األحوال فإن لالنهيار تداعيات خطث 
ن
 وف

ي القطاع االقتصادي ل إن تأهي
ن
لدوران، وزيادة مساهمته إل اوإعادة عجلته ، غزة ف

، يفرض عىل الحكومة بلورة  ي الناتج القومي
ن
اتيجية وطنية لدارة األزمة ومنإف ع سث 

 عمقبشكل أ ا هتدهور 
 
ي عن المناكفات والحسابات السياسية، وبما يقود  ا ، بعيد

ن
ف

ي مواجهة التغول الرسائيىلي إل نهاية المطاف 
ن
ن ف  . تعزيز صمود المواطني 

ي هذا الطار، يجب عىل 
ن
اتيجية إببلورة الفلسطينية اتخاذ قرار الحكومة ف سث 

ي الوطنية الستنهاض القطاع االقتصادي 
ن
ي إل اختيار   باالستناد ، قطاعف كادر بش 

ي تشاركي مؤهل
 ال ، الالزم لتحقيق هذا البديلتجنيد المال الدولي عىل  وقادر  فتن

 عىل أن ،كالياته االقتصاديةشإقطاع غزة من الها إخراج يقع عىل عاتقسيما أنه س

 
ُ
ن االعتبار ت مام لقانونية أإزالة العقبات المادية واو مراجعة أسباب األزمة، أخذ بعي 

ي المحىلي و مار االستث دعوة األطراف والمؤسسات الدولية والمانحة و ، األجنت 

القطاع رفد بما يضمن ، ها حصار عىل دولة االحتالل لنهاء لممارسة الضغط 

ي 
ن
 . بمشاري    ع وبرامج تنموية وتشغيلية، ما من شأنه زيادة االنتعاش والتعاف
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 محاكمة البديل الثائ

مرتفعة، لكنه بحاجة إل سياسة رسمية  بمقبولية شعبية البديل يحىطن المقبولية: 

 إيجابية. 

اقتناع  ىمدة بمرهونفعاليته القصوى  لبديل قابل للتطبيق، لكناإلمكانية: ا

 الدعم المالي الالزم لتطبيقه. عىل توفث  تها قدر السلطة بجدوى هذا البديل، وب

ة العجلة االقتصادية لعاد وي  هت   يحقق هذا البديل منفعة عالية،  المنفعة: 

ي بقية القطاعات الرتباطها مع  الدوران، بما يقود لتع
ن
 . ا اف

واجه السلطة والحكومة تومن الممكن أن  . كلفة مالية مرتفعةإل  يحتاج  الخسائر: 

ي ظل معاقبة الفلسطينية معيقات تتعلق بتجنيد األموال ألغراض تطبيق البديل، 
ن
ف

ة.  ها أطراف دولية عديدة ل  نتيجة مواقفها الوطنية األخث 

 

ة وتعزيز الوحدة الوطنية، عل طريق الرزم االنقسامحالة نهاء إ البديل الثالث: 

اكة وطنية حقيقيةإ، وضمن شاملةال اتيجية رسر قود إىل حكومة مركزية ت ،سير

 قادرة عل معالجة أزمات القطاع. 

ة معضالت وتداعياته نتج عن استمرار االنقسام  ،عىل الحياة اليوميةسواء  ،خطث 

ي العامعىل ال و أ
عىل صعيد اقتصاد  ا تلك الحالة سلب   تانعكس. و صعيد الوطتن

 
 
ي اليوم فصًل

  القطاع، الذي يعانن
 
ي ظل  ا جديد

ن
حقوق  الدخإمن فصول االنهيار ف

ن األساسية    . ةمن بينها الجراءات الحكومي ،ياسي التجاذب السأتون المواطني 
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اكة وطنية تخلق حالة يتطلب هذا البديل ولغايات الخروج من المأزق،  فاهم ورس 

، الطيف ألوان كل حقيقة تجمع   ي
ي إطار  يتفاعلو الفلسطيتن

ن
 ها الجميع عىل قاعدةف

 تبادل األدوار وتكاملها، 
 
وتعزيز  - شكالتأب كل الم –إنهاء االنقسام إل  وصول

ن الضفة والقطاع،  الوحدة الوطنية اكة  من خالل تعميقوتذويب جذوره، بي  الش 

كة، القعىل أساس الوطنية  عملية إصالح النظام إل  وبما يقود واسم المشث 

ي 
 . السياسي الفلسطيتن

ي هذا السياق، 
ن
ن المبادرات المف ي مقدمتها طروحيمكن االستفادة من مضامي 

ن
ة، وف

ي طرحها مركز مبادرة 
ي تموز  مسارات"إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية" الت 

ن
ف

 من خالل: ، 201831

 ن ا ي لجانها.  لمصالحةتحديد مفاهيم ومضامي 
ن
اك القطاعات الشعبية ف  وإرس 

  ال ، ي
ي النظام السياسي الفلسطيتن

ن
سيما أنها  دمج حركة حماس والمعارضة ف

ي الرسائيىلي مع السلطة فيما يتع ا أبدت تقارب  
إنهاء و ، لق بالضاع الفلسطيتن

وط المسبقة. القصاء والهيمنة وفرض سياسة   الش 

 التضيحات واألفعال وردود الفعل، بما  التوقف عن تعميق االنقسام من خالل

الجراءات من بينها إلغاء لمناخ صحي تتولد فيه بذور المصالحة،  يهت   

زة، وسماح حركة حماس للحكومة بالعمل بمساحة أكث  ضد قطاع غ الحكومية

ي 
ن
 لبناء جسور الثقة.  القطاع، بما يمهد ف

                                                           
 /iYqg3M2bit.ly. 2/7/2018مسارات، مركز ، مبادرة إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية 31
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 إعادة االعتبار للضغ ، ن ي عىل الطرفي   ضاغطة.  ات ومبادراتفعالي عث  ط الشعت 

 اماتهما ، شاملةالرزمة نظام الب العمل ن ن اللث  التوازي وبجدول بوتنفيذ الطرفي 

ي متفق عليه، 
اف ورقابة شعبية ومن شخصيات وطنية إتحت زمتن مشهود رس 

 لها 
 
اكة الوطنيةإل  ، وصول  واالنتخابات إنهاء االنقسام وتعزيز الوحدة والش 

 . وتفعيل منظمة التحرير 

يد من إل ول إن الوص ن ، وسث  ي
ذلك سيحمل الكثث  من المكاسب للشعب الفلسطيتن

ي 
ن
ة لخلق الحلول كما يشكل حاضن  . مواجهة االحتالل المتغطرس فعالية مناعته ف

  ، ومن بينها إنقاذ اقتصاد القطاع من لحظة االنهيار الوشيك. لألزمات المتفاقمة

 محاكمة البديل الثالث

 يحىطن بمقبولية شعبالمقبولية: 
 
 . ا ية وفصائلية مرتفعة جد

بالوحدة لبديل قابل للتطبيق، لكنه مرهون بمدى قناعة األطراف اإلمكانية: ا

اكة وإعادة بناء ال ي نظام السياسي والش 
 عىل أسس عضية ديمقراطية. الفلسطيتن

، ويقود  المنفعة:  ي ي والمطلت 
يحقق هذا البديل منفعة عالية عىل الصعيدين الوطتن

ي امة بفعل األزمات المستفحلة إل وقف نزيف الكر 
ن
ن ف قطاع غزة، ويعيد للمواطني 

 . ا كما من شأنه معالجة األزمات جذري  الشعور باالنتماء والمواطنة،  

ي االنقسام الخسائر: 
ن
دولة كما أن   . يحتاج إل إرادة سياسية وطنية حقيقية عند طرف

 بديل لعدم تحقق هذا ال ستضغطاالحتالل وأطراف دولية وعربية 
 
 ا تحقيق

 لمصالحها وأجنداتها. 
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 المفاضلة بي   البدائل

ي من شأنها تحقيق الهدف العام
 : قدمت الورقة مجموعة من البدائل المتكاملة، الت 

ي  حكومةاالقتصادية الناجمة عن إجراءات مواجهة حدة الشكاليات 
الوفاق الوطتن

تنفيذها الرغم من تكامل البدائل الثالثة المطروحة، وأهمية  قطاع غزة، وعىلضد 

ي ووقف االنهيار، بشكل متواٍز بما يُ 
ن
ي سياق  إال شع من خطوات التعاف

ن
أنه ف

 ها المفاضلة بين
 
 ا عىل أساس تحقيق البديل األكثر واقعية واألقرب للتطبيق وفق

 ، ي الوقت الراهن، لما للمشهد السياسي الحالي
ن
 يعد البديل األول األكثر إلحاحية ف

ي خطوة إسعافية ال تتطل
ن
ي سابقه، ما سيؤدي إل وقف يمثله ف

ب سوى قرار يلعن

ي رسعة وعوامل االنهيار االقتصادي واالجتماعي والنفىسي 
ن
 القطاع. ف

ح الورقةولغايات زيادة فاعلية تطبيق البديل األول،  ن  تقث   البدء بتنفيذ البديلي 

 ، ي
ي لم ما ألنه  ا نظر  الرتباطهما بشكل أو بآخر، الثالث والثانن

  لنيطبق البديل الثانن

ي يزيل األزمة من جذورها، ويعالج تداعياتها، ويحد من إنكون أمام حل  اتيح  سث 

 
 
ي أقل بكثث  توس . تكرارها مستقبًل

ي حال استمرار  كون فرص تطبيق البديل الثانن
ن
ف

ن  ي الرافض لالنقسام سياسة عدم تحييد حقوق المواطني  ، لهذا فإن الزخم الشعت 

ي شطري الوط
ن
 ن، وبما يضمن تحقق البدائل. والجراءات مطلوب أن يتعال ف

 

اتيج      للسياسات والتفكي  اإلسير
 *منتدى الشباب الفلسطين 

/ات  ا من الباحثي  
ً
  مستدام، حر ومستقل، يجمع عدد

مني  شبائ   فلسطين 

اتيج   الذي ينفذه مركز  الشباب خريج   برنامج السياسات العامة والتفكي  اإلسير
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الفلسطينية. وي  هدف إىل تعزيز  مسارات، المهتمي   بواقع ومستقبل القضية

ط االستعماري. كما    ضمن الشر
  السياق الوطن 

 
  ف

مشاركة الشباب الفلسطين 

اف ومتابعة مركز  يمثل المنتدى حاضنة سياساتية متخصصة تعمل تحت إرسر

 مسارات. 


