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تقرير لألمم املتحدة حيذر من أن األزمة االجتماعية  -االقتصادية
الفلسطينية بلغت اآلن نقطة االهنيار
املواجهة املالية مع إسرائيل قد تؤدي إىل اهنيار املالية العامة الفلسطينية
التدهور البيئي يفرض عبئاً صحياً على الفلسطينيي
جنيف ١٠ ،أيلول/سبتمرب  - ٢٠١٩تتفاقم املعاانة يف فلسطني بسبب استمرار تدهور
اقتصادها ،وتكبدها خسائر فادحة جراء تزايد مستوايت الفقر والتدهور البيئي ،وفقاً آلخر تقرير
أصدره األونكتاد بشأن مساعدته للشعب الفلسطيين.
ففي عام  ٢٠١٨ومطلع عام  ،٢٠١٩شهد االقتصاد الفلسطيين حالة من الركود ،وزاد
تراجع نص ــيب الفرد من الدخل بنس ــبة  1.7يف املائة ،وارتفع مس ــتول البطالة ،واس ــتش ــرل الفقر،
وارتفعت حصـيلة اضرـرار البيئية يف اضرا الفلسـطينية اةتلة ة زة وال ـفة الةربية مبا فيها القد
الشرقية).
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وُيذر التقرير من أن التوقعات االقتص ـ ـ ـ ــادية لفلس ـ ـ ـ ــطني على اضمد القص ـ ـ ـ ــث تبدو أك ر
قتامة ،وال توجد مؤشـ ـرات تفيد أبن العوامل السـ ــلبية الرئيسـ ــية امل بطة للنمو االقتصـ ــاد سـ ــو
تتةث يف املستقبل القريب.
وهناك شـ ــخط عانل عن العمل من كل ثالثة فلسـ ــطينيني يف سـ ــو العمل .ويف زة،
بلغ معدل البطالة أك ر من ٥٠يف املائة ،يف حني بلةت نسبة الفقر  ٥٣يف املائة ،على الر م من
أن معظم اضشخاص املصنفني رمن الفقراء يتلقون مساعدة من احلكومة واملنظمات الدولية.
وابت ــت زة على مو متزاي ــد مك ــاانً ث ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحلـ ـ اً للحي ــاة اضدمي ــة يف ظ ــل الظرو
االجتماعية واالقتصـادية القاسـية واملتفاقمة .ويف عام  ،٢٠١٨انكمش اقتصـادها اةلي بنسـبة 7
يف املائة ،مما أدل إىل تراجع نصيب الفرد من الدخل بنسبة  10يف املائة.
األسباب الكامنة وراء االهنيار الوشيك لالقتصاد
وف ًقا للتقرير ،فإن اضسـبا الكامنة وراء االييار الوشـيل لالقتصـاد الفلسـطيين تتم ل يف
زايدة وإحكام قب ة االحتالل ،وخنق االقتصاد اةلي يف زة ،واخنفاا الدعم املقدم من املامني
بنس ـ ـ ـ ـ ـ ــبة  6يف املائة بني عامي  2017و ،2018وتدهور احلالة اضمنية وانعدام ال قة بس ـ ـ ـ ـ ـ ــبب
اآلفا السياسية القامتة.
وعلى الر م من أن االحتالل يفرا قيوداً على مجيع قطاعات االقتصـ ـ ـ ـ ــاد ،فإن قطاعي
الزراعة والصـ ــناعة يتنثران بصـ ــورة أكرب ،وما يرتتب على ذلل من عجز جتار رـ ــخم يؤثر سـ ــلباً
على النمو االقتصاد .
ويشـ ـ ـ ــث التقرير إىل أن حصـ ـ ـ ــة الصـ ـ ـ ــناعة التحويلية من االقتصـ ـ ـ ــاد تقلصـ ـ ـ ــت ،بني عامي
 ١٩٩٤و ،٢٠١٨من  ٢٠إىل  ١١يف املائة من الناتج اةلي اإلمجايل ،يف حني اخنف ـت حصـة
الزراعة والصيد من أك ر من  ١٢يف املائة إىل نسبة زهيدة تقل عن  ٣يف املائة.
و قحـ ِّور ـ ـت قدرة املنتجني الفلس ـ ــطينيني على االس ـ ــتمرارية واملنافس ـ ــة بس ـ ــبب نظام القيود
املادية واإلدارية املتشابل واملعقد الذ تفرره السلطة القائمة ابالحتالل.
ففي ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـة الةربيـة وحـدهـا ،هنـاك  ٧٠٥من احلواجز ا ـمل اديـة ا ـل دائمـة اليت تقيـد حركـة
العمال الفلس ـ ــطينيني والب ـ ــائع ،وهي تش ـ ــمل نقاي تفتيش وبواابت وحواجز ترابية وحواجز على
الطر وخناد .
وابإلرــافة إىل ذلل ،اســتمر إرــعا االقتصــاد بســبب احلظر اإلسـرائيلي املفروا على
اسـ ــتثاد قائمة نويلة من السـ ــلع اضسـ ــاسـ ــية والتكنولوجية والوسـ ــيطة واليت تنتمي إىل قائمة السـ ــلع
ذات "االس ــتخدام املزدو " ،ف ـالً عن حظر مدخالت إنتا أخرل ابلةة اضمهية ةالس ــلع "ذات
االستخدام املزدو " هي سلع مدنية ترل إسرائيل أن هلا تطبيقات عسكرية حمتملة).
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العزلة عن األسواق الدولية
يشـ ـ ــث التقرير إىل أن االحتالل يعزل الشـ ـ ــعب الفلسـ ـ ــطيين عن اضسـ ـ ـوا العاملية ،و ربه
ابلتايل على االعتماد والتبعية االقتص ــادية بش ــكل كبث على إس ـرائيل ،اليت تس ــتنثر على ما نس ــبته
 ٨٠يف املائة من صادرات الشعب الفلسطيين وتستحوذ علي  ٥٨يف املائة من وارداته.
وحتتل الس ــو الفلس ــطينية الص ــةثة املرتبة الرابعة بني أكرب اضس ـوا لص ــادرات إس ـرائيل،
بعد الوالايت املتحدة ،والصـ ـ ـ ـ ـ ــني ،واململكة املتحدة – ولكنها متتط من الواردات من إسـ ـ ـ ـ ـ ـرائيل
أك ر مما متتصـ ـ ــه اسـ ـ ـوا جتارية عمالقة م ل فرنسـ ـ ــا ،وأملانيا ،واهلند .وال ميكن لقيمة الصـ ـ ــادرات
الفلسطينية جمتمعة أن تةطي العجز يف امليزان التجار ال نائي مع إسرائيل.
وفيما يتعلق ابلتكلفة االقتص ـ ــادية لالحتالل ،يرل تقرير اضونكتاد أن االحتالل قد حرم
الشعب الفلسطيين من استةالل موارده من النفط والةاز الطبيعي يف قطاع زة وال فة الةربية.
ولذلل تحقدر اخلسـائر املرتاكمة مبليارات الدوالرات ،إرـافة إىل التكلفة اهلائلة املتم لة يف
الفرص اإلمنائية ال ــائعة .وما دام هذا الورــع قائماً ،فإن هذه التكلفة ســتزداد وســيتواصــل ارتفاع
التكاليف االقتصادية لالحتالل اليت يتكبدها الفلسطينيون.
الصدمات املالية املتعددة تنذر بتدهور اقتصادي أشد حدة
إرـ ــافة إىل التدهور ث املسـ ــبو يف الظرو االجتماعية واالقتصـ ــادية ،أقرت إسـ ـرائيل،
يف متوز/يوليه  ،٢٠١٨قانوانً يق ـ ـ ـ ــي أبن تقتطع من اإليرادات ال ـ ـ ـ ـريبية الفلس ـ ـ ـ ــطينية ما يعادل
املبالغ اليت تدفعها احلكومة الفلسـ ـ ـ ــطينية ضسـ ـ ـ ــر الشـ ـ ـ ــهداء والسـ ـ ـ ــجناء الفلسـ ـ ـ ــطينيني القابعني يف
السجون اإلسرائيلية.
واسـ ـ ـ ــتناداً إىل ذلل ،قامت إسـ ـ ـ ـرائيل يف عام  ٢٠١٩خبصـ ـ ـ ــم مبلع  11.5مليون دوالر
ش ـ ــهرايً من إيرادات املقاص ـ ــة الفلس ـ ــطينية ةما يعادل  ١٣٨مليون دوالر س ـ ــنوايً) .وردت احلكومة
الفلسطينية برفض استالم أ شيء أقل من كامل مبالغ اإليرادات ال ريبية املستحقة هلا.
وعليه ،فإن هذه املواجهة بشــنن إيرادات ال ـرائب حترم احلكومة الفلســطينية من  ٦٥يف
املائة من إيراداهتا ة ١٥يف املائة من الناتج اةلي اإلمجايل) .وبس ــبب حرمان احلكومة الفلس ــطينية
من ثل ي اإليرادات ال ـريبية ،فقد ار ـطحرت إىل التكيف عن نريق ختفي ـ ات مؤملة للمســاعدات
االجتمـاعيـة املقـدمـة ضش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الفئـات فقراً  ،ودفع  ٥٠يف املـائـة فقط من رواتـب موظفي القطـاع
العام.
وس ـ ــتؤد هذه الص ـ ــدمة املالية إىل مفاقمة اآلاثر الس ـ ــلبية الكبثة أص ـ ـالً لتناقط الدعم
املقــدم من املـامني علي جمـاالت اإلنتــا وفرص التوظيف والظرو االجتمــاعيــة واالقتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاديـة.
وُيذر التقرير من أن اس ــتمرار هذه املواجهة ال ـريبية ،قد يدفع االقتص ــاد إىل الركود ويف ــي إىل
اييار مايل يف فلسطني.
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التكلفة البيئية لالحتالل
ر م القرارات العديدة اليت أصـ ـ ـ ــدرهتا اضمم املتحدة ،تسـ ـ ـ ــارعت وتثة بناء املسـ ـ ـ ــتوننات
اإلسرائيلية ث القانونية يف ال فة الةربية ،وكانت حوادث عنف املستوننني يف عام  2018هي
اضعلى منذ عام .2014
وي ـ ــطر الفلسـ ــطينيون إىل مةادرة أرارـ ــيهم واالنتقال إىل أماكن أخرل بسـ ــبب العنف.
كما تسـ ــتخدم إسـ ـرائيل ال ـ ــفة الةربية "كمنطقة ت ـ ــحية" ومكباً للنفاايت اخلطرة املنتجة داخل
إسرائيل ،مما يهدد صحة الشعب الفلسطيين وسالمة بيئتيه وموارده الطبيعية.
ويف الوقت نفسـ ـ ــه ،أدل تدمث وهدم البنية التحتية للصـ ـ ــر الصـ ـ ــحي يف زة إىل اييار
بيئي .ويف كل يوم ،يتم إلقاء أك ر من  ١٠٠مليون لرت من مياه الصــر الصــحي ث املعاجلة يف
مياه البحر اضبيض املتوسـ ـ ــط مما أدل إىل تلوث واسـ ـ ــع النطا للشـ ـ ـوان بلغ مسـ ـ ــتوايت أعلى
أبربعة أرعا من املعايث البيئية الدولية.
وهذا التلوث يعرا الصـ ــحة العامة للخطر ويقوا اقتصـ ــاد الصـ ــيد وُيرم السـ ــكان من
اإلمكانيات الرتفيهية الوحيدة امليسورة التكلفة اليت يتيحها البحر.
وقـال اضمني العـام لنونكتـاد ،موخيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا كيتويي ،إنـه "ينبةي للمجتمع الـدويل أن يبـذل
املزيد من اجلهود لتعزيز املمارسـ ــات الصـ ــناعية املسـ ــؤولة واملسـ ــتدامة يف فلسـ ــطني ،وحاية الصـ ــحة
العامة للشعب الفلسطيين".
ويوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي التقرير ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة عكس الرتاجع يف الـدعم املقـدم من املـامني إىل الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـب
الفلسطيين .وكذلل يوصي التقرير بـ ـ إجراء املزيد من البحوث ل مان احلقو االقتصادية وحقو
ش رتك يف
ص ته فيما يتعلق مبوارد النفط والةاز الطبيعي اليت ت ـ
امللكية للشـعب الفلسـطيين وحتديد ح ـ
ملكيتها العديد من دول اجلوار يف املنطقة.
وتواصــل اضمم املتحدة العمل من أجل إنشــاء دولة فلســطينية مســتقلة ودميقرانية وتتوفر
هلا مقومات البقاء ،تعيش جنباً إىل جنب ويف س ـ ـ ـ ـ ـ ــالم مع مجيع جثايا ،مبا يتماش ـ ـ ـ ـ ـ ــى مع مجيع
قرارات اضمم املتحدة.
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