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 مركز دراسات التنمية
 

كبرنامج بحثي متخصص في الدراسات التنموية. ييدؼ المركز الى  7997تأسس المركز في عاـ 
تعميؽ مفاىيـ التنمية وربطيا بسياقيا العممي مف خالؿ تقديـ أطر نظرية ومفاىيمية تتحرى واقع 

يشمؿ دراسة التفاعالت بيف العوامؿ االقتصادية واالجتماعية والسياسية التنمية في فمسطيف. وىذا 
لمتنمية. فضاًل عف دراسة بنى السمطة والسيطرة القائمة التي تحوؿ دوف تحقيؽ وتنمية مستدامة 
ارتباطا بالسياؽ الذي يفرضو االحتالؿ عمييا. فمنذ االحتالؿ اإلسرائيمي لألراضي الفمسطينية عاـ 

ود مشددة عمى حؽ المجتمع الفمسطيني بالتنمية. يرى مركز دراسات التنمية أف فرضت قي 7967
نتاج بدائؿ محمية لبنى  األكثر تعبيرَا عف التنمية في فمسطيف ىي استراتيجيات الصمود والبقاء، وا 
القوى المييمنة وباإلضافة الى ذلؾ فاف المركز يسعى الى توفير إطار مؤسساتي يمكف مف خاللو 

جميع القضايا ذات الصمة بالتنمية وبحثيا ومناقشتيا وذلؾ بيدؼ توفير التوجيو  النظر في
 والمساعدة العممية لصناع القرار.

 
يحاوؿ مركز دراسات التنمية مف خالؿ جمعو بيف االبحاث االكاديمية والنشاطات المجتمعية أف 

في ىذا المجاؿ الندوات وورش يعزز الربط المحكـ بيف النظرية والممارسة التنموية اذ تشمؿ أنشطتو 
العمؿ، والمسوح الميدانية والدراسات التقييمية، وتقييـ االحتياجات. فمف ناحية يعمؿ المركز عمى 
عدد مف المشاريع البحثية في شتى المجالت التنموية بالتعاوف والتنسيؽ مع مؤسسات محمية 

المجتمعية التي تيدؼ الى تمكيف ودولية. ومف ناحية أخرى ينفذ المركز عددا آخر مف المشاريع 
 الفئات الميمشة ودمجيا في عممية التنمية.  
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 التأصيل النظري لألنفاق في قطاع غزة

 
, إال أف تجمياتيا وتوصيفيا عمى أرض نادرة الحدوث مف الناحية الشكميةتتناوؿ ىذه الدراسة ظاىرة 

يقع في خانة الواقع ليس بالمسألة النادرة, ذلؾ أف اقتصاد األنفاؽ كنشاط اقتصادي غير منتج 
وبالمعنى المشار إليو فيذا النوع  .وميدانيا الرئيسي ىو التبادؿ ،القتصادية الناقمة لمثروةالنشاطات ا

 –ىو عبارة عف مجموعة مف األنشطة الطفيمية لشريحة اجتماعية معينة يجمعيا والسمطة القائمة 
 مصمحيو متبادلة. شؤوف -وفي موضوعاتنا البحثية سمطة األمر الواقع في قطاع غزة

قيمًا اقتصادية جديدة لممجتمع, فقد ترسخت مفاىيمو النظرية والعممية ريعي ال يضيؼ وكاقتصاد 
في ظؿ غياب منظومة قانونية وتشريعية واقتصادية سوية, فتطورت فيو آليات الفساد في التأويؿ 

في شبكات  كبير ونجـ عنو تزايد -أي كأنو يساىـ في حؿ إشكاالت اقتصادية واجتماعية-والتفسير
 يات الظؿ والسوؽ السوداء واالقتصاد الموازي وتضخـ الثروات لفئة محدودة لمغاية.اقتصاد

وفي الغالب  بغض النظر عف مصدر الحصوؿ عمييا -األمواؿ -يقـو اقتصاد األنفاؽ بنقؿ الثروة 
مف قطاع غزة إلى مصر وباتجاه واحد, بغرض استيراد  ىادؼ، إنسانيليس مصدرًا ناجمًا عف جيد 

وعوضًا عف استثمار ىذه األمواؿ في نشاطات  ،قد تكوف ضرورية وقد ال تكوف, وىنا سمع وخدمات
اقتصادية منتجة ومولدة لمقيمة كالصناعة والزراعة ومساىمتيا في الحد مف معضمتي البطالة 

 -األصوؿ المالية –فإف ما يجري ىو نقؿ عكسي لموارد قطاع غزة, وعودة ىذه الموارد والفقر, 
خدمات بغرض بيعيا في السوؽ المحمي, وجني األرباح لصالح الرأسمالييف الجدد, عمى شكؿ سمع و 

 .(زواج الماؿ والسمطة)سيب و ما يمكف تسميتو برأسمالية المحاأ
وبالتالي كانت مساىمتو  ،ومع أف قطاع اإلنشاءات كاف قطاعًا نشطًا لمغاية في "تجارة األنفاؽ"

في أف نسب النمو االقتصادي السنوية لـ يرافقيا تحسنًا  ممموسة في الناتج المحمي اإلجمالي, إال
, بؿ ازدادت الفجوة بيف األثرياء والفقراء, ومستويات الدخؿ لألمراء مستويات األجور والحياة لمناس

 الجدد ومحدودي الدخؿ.
 ،واألراضيوالمضاربات في العقارات  ،وغسيؿ األمواؿ ،تعمقت سمات اقتصاد التيريب ،ىكذا

، يف في مؤسسات الحكومة المقالةذار احتكارية تستجيب لشجع مالكي األنفاؽ والمتنفوفرض أسع
, وتحت مسمى االستثمار, أو باألحرى التوظيؼ في تكار القمة والمنافسة االحتكاريةوفقًا ألسعار اح
 بيدؼ تقصية األرباح. -الكمفة الفرصية –الفرصة البديمة 

ارىا النظري والمفاىيمي عمى فرضية أف ظاىرة األنفاؽ قد استنادًا لما سبؽ تتأسس الدراسة في إط
أي مقاومة االحتالؿ وتخفيؼ األعباء -مف أجمو  أنشأتانحرفت بالكامؿ عف اليدؼ الُمعمف التي 

وكمقاربة يمكف القوؿ أنيا كاألسواؽ المالية التي وجدت تاريخيًا مف أجؿ حشد  -عف كاىؿ الناس
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إال  -أي النمو والتنمية بواسطة الناس ومف أجؿ الناس ولمناس– المدخرات بغرض االستثمار المنتج
أنو مع صعود الرأسمالية المالية أضحى ىناؾ انفصاؿ بيف دائرة العالقات النقدية والدائرة الحقيقية 

 حقيقي وقيـ اقتصادية مضافة. إنتاجلالقتصاد الوطني, وأضحى الماؿ يمد مااًل دوف 
ترتب عمى اقتصاد األنفاؽ تعميؽ لمتشوىات البنيوية والييكمية التي  إليو فقد اإلشارةبموجب ما تـ 

, خاصة أف الخاصية األساسية ألصحاب ونشطاء الفمسطيني في قطاع غزةيعانييا االقتصاد 
, مما يعمؿ في مجاالت االقتصاد الرمزي كوكيؿ محمي ،األنفاؽ انتسابيـ إلى عقمية الكمبوادور

االجتماعي  النسيجحقيقية, مما ساىـ أيضًا في تفسخ  إنتاجيةف قاعدة عزز مفاىيـ الثراء السريع دو 
 والسياسي القائـ في قطاع غزة.

 مقدمة
 

والتي تسمى أحيانا طرؽ –، كما الطرؽ غير الرسمية األنفاؽعموما يمكف اإلدعاء بأف ظاىرة 
ذ شكمت مالذا في الحدودية. إ أو المناطؽ المدف ظاىرة ترافقت في كثير مف األحياف مع -الميربيف

أحياف، ومعبرا في أحياف أخرى، لكثير مف الناس عمى طرفي حدود دولتيف أو إقميميف، مف 
عف حركات التحرر الوطني،  ميربيف، وخارجيف عف القانوف، والمياجريف غير الشرعيف، ناىيؾ

دخاؿ السالح أو البضائع لم مناطؽ التي استخدمت األنفاؽ في كثير مف التجارب، لالحتماء، وا 
 .المحاصرة، وغيرىا مف الغايات المرتبطة بتحدي السمطة القائمة

 شرعيتيااستمدت األنفاؽ المنتشرة في مدينة رفح عمى الحدود مع جميورية مصر العربية ، فمسطينياً 
ف مف كونيا مصدر إسناد ودعـ لممقاومة الفمسطينية منذ بداية العقد الثام ،مف ظروؼ االحتالؿ

فوز حركة حماس ، بعد 2006ولكف ومع الحصار اإلسرائيمي لقطاع غزة في العاـ , القرف العشريف
وتشكيميا لمحكومة العاشرة, فقد جاءت األنفاؽ كمحاولة لكسر ىذا  ،في االنتخابات التشريعية

المواد الخاـ, و األدوية, و الماء, و الكيرباء, و لوقود, بابدءًا  ،الذي شمؿ كافة مناحي الحياة ،الحصار
رافؽ الحصار حالة مف الركود قد و  .منع تحويؿ األمواؿ لمموظفيف وصوال إلىد التموينية, المواو 

غالؽ  ،شمؿ كافة القطاعات االقتصادية بسبب منع إدخاؿ المواد الخاـ ،والتباطؤ االقتصادي وا 
 .مف المنشآت (%90)أكثر مف 

يمكف القوؿ بأف اقتصاد  ،ا, وبعد شيور مف إغالقيات مف تجارة األنفاؽ في قطاع غزةبعد سبع سنو 
رغـ حمو الجزئي لممشكمة اإلنسانية المتمثمة بتوفير السمع  ،وغير منتج ،األنفاؽ ىو اقتصاد ُمدمر

األساسية والضرورية, حيث استطاعت تمؾ الظاىرة أف تقوض إمكانية بناء وتأسيس اقتصاد منتج 
القتصاد سوي يؤسس لمعالجة الخمؿ القائـ  يقوـ عمى تعظيـ الموارد الذاتية المتوفرة والممكنة, تمييداُ 
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في الميزاف التجاري, ويعزز إمكانات االقتصاد المجتمعي المؤسس عمى تحفيز إنتاج الخيرات 
تضع في  ،المادية مف سمع وخدمات مف شأنيا توفير المقومات المادية لتنمية اقتصادية مستدامة

ياسات اقتصادية مالية وتجارية ونقدية المقاـ األوؿ مكافحة ظاىرتي البطالة والفقر ضمف س
الُمغيبة عبر  ،تنمية اقتصادية مؤسسة عمى سرياف مفعوؿ العدالة االجتماعية ، تتجو نحومتوازنة

 ،نيوليبراليةالالقائمة عمى سياسات  ،إصالح االختالالت الييكمية والبنيوية في االقتصاد الفمسطيني
وخصوصا في  ،وتزايد االعتماد عمى الخارج ،يمينجـ عنيا تعميؽ التبعية لالقتصاد اإلسرائ

, كذلؾ ضرورة أف تنتيج السمطة الفمسطينية االعتماد عمى المساعدات الخارجيةوتعظيـ  ،الواردات
لسياسات تضع حدًا لمعمؿ غير المنتج والثراء الفاحش وغير المشروع, وتقضي عمى قيـ الموت 

 داثة والمحاؽ بركب التقدـ.ليحؿ محميا قيـ التنوير والنيضة تمييدًا لمح

تسميط الضوء عمى ظاىرة األنفاؽ الموجودة عمى حدود قطاع غزة مع جميورية ل تسعى ىذه الدراسة
والتعرؼ عمى إيجابياتيا وسمبياتيا والنتائج المترتبة عمى إغالقيا والبدائؿ االقتصادية  ،مصر العربية

القطاعات االقتصادية المتأثرة مف إغالؽ المتاحة, وتأثيراتيا عمى قطاع اإلنشاءات كأحد أىـ 
 األنفاؽ بقطاع غزة.

 الحصار اإلسرائيمي لقطاع غزة والتوجو نحو البديل األسوأ .0
 

( في انتياج سياسات تجاه األراضي 2013-2007استمرت إسرائيؿ خالؿ الفترة الممتدة )
 .ومنع إدخاؿ البضائع ،الفمسطينية بشكؿ عاـ وقطاع غزة بشكؿ خاص, تمثؿ بإغالؽ خمسة معابر

ظيور األنفاؽ كبديؿ  -إضافة لحالة االنقساـ السياسي-ورافؽ ىذا الحصار االقتصادي لقطاع غزة 
مما يعني تراجع حصيمة السمطة لإليرادات الضريبية مف قطاع  ،عف المعابر التجارية اإلسرائيمية

 .وذىابيا لفئة محددة مف كبار التجار والميربيف ،غزة

مف قبؿ حركة حماس ازدادت اإلغالقات والعقوبات واشتد الحصار  الحكومة العاشرة وفور تشكيؿ
تضرر القطاع الحكومي بسبب تأخر رواتب  إلىاإلسرائيمي والدولي لألراضي الفمسطينية، مما أدى 

وانخفاض ممموس في  ،(%(37وزيادة التكاليؼ عمى المستيمؾ بنسبة  ،ألؼ موظؼ ((160 حواليػ
غالؽ الكثير مف  ،ة بسبب نفاذ المدخرات وتراكـ الديوف وىجرة رأس الماؿ المحميالقوة الشرائي وا 

في نيايات  65%)) إلىوارتفاع حاد لمفقر وصؿ  ،وتدىور القطاعات االقتصادية ،المنشآت
2006))1.  

                                                           
 .2008سمير أبو مدلمة, الفقر وحقوؽ اإلنساف, ورقة عمؿ مقدمة لمييئة المستقمة لحقوؽ اإلنساف, غزة,  1
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، (%(80صؿ إلى تالسكاف في قطاع غزة الذيف يتمقوف المساعدات الغذائية ل ةنسب تتزايدكمت 
غالؽ م فقط مف احتياجات  (%(41ئات المشاريع ونقص كثير مف السمع الغذائية، حيث تـ تمبية وا 

مف  (%(62السوؽ مف األغذية مما أدى إلى ارتفاع كبير باألسعار ونتيجة ليذا النقص نجد أف 
تخفيض عمى شراء المحوـ،  (%98)خفضوا شراء الغذاء،  (%93.5)األسر خفضت استيالكيا، 

لباف ومشتقاتيا. وتشير العديد مف التقديرات وخاصة تقارير األمـ المتحدة إلى في شراء األ (86%)
منذ  (%(50 أف استمرار الوضع االقتصادي في ظؿ الحصار أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى

 .2(%70)، وتجاوز نسبة الفقر(2008)منتصؼ العاـ 

الر شيريًا، ويقدرىا البعض مف مميوف دو  50))وتقدر الخسائر اإلجمالية لمحصار واإلغالؽ بػ 
 ((90مميوف كخسائر مباشرة وغير مباشرة، وارتفع عدد العاطميف عف العمؿ مف  150)-120)

مميوف دوالر لمقطاع الصناعي بنسبة  ((16, ووزعت تمؾ الخسائر كالتالي 3ألؼ 160))ألؼ إلى
القطاعات كالخدمات %, وباقي ((25مميوف دوالر بنسبة  ((12ولقطاع الزراعة بمعدؿ  ،%((33

 .4%((42مميوف دوالر بنسبة  22))واإلنشاءات والتجارة والصيد بمعدؿ 

لما تبقى مف بنية تحتية لالقتصاد الفمسطيني بفعؿ حظر استيراد المواد  قويةكما تـ توجيو ضربة 
ومنع تصدير المنتجات الصناعية والزراعية لمخارج، وفقد كاف مف نتائج الحصار توقؼ  ،الخاـ

% مف المنشآت الصناعية التي كانت 90))أي حوالي  ،صناعية عف العمؿ منشأة 2000))والي ح
ليس  ،ألؼ عامؿ ((70نحو  عددىـ تسريح عماليا والبالغ إلىمما أدى  ،تعمؿ في قطاع غزة

بإمكانيـ الحصوؿ عمى فرص عمؿ في ظؿ االنييار الكامؿ لالقتصاد الفمسطيني في القطاع، أما 
% بسبب نقص المواد الخاـ وانقطاع التيار ((20خرى فال تتجاوز طاقة التشغيؿ فييا المؤسسات األ

 .5الكيربائي

ومف النتائج المترتبة عمى ذلؾ كذلؾ التراجع التدريجي في اإلنتاج الحيواني والبيض واأللباف بسبب 
مة والبياض ضعؼ توريد األعالؼ ما قد يؤدي إلى انييار الثروة الحيوانية وخاصة الدواجف الالح

  .6(2008)وذلؾ في العاـ  مميوف دوالر (50)والتي تزيد قيمتيا عف 

                                                           
 .2008-11-25المجنة الشعبية لمواجية الحصار,  2
لمتحدة لتنسيؽ الشؤوف اإلنسانية , تقرير بعنواف " اإلغالؽ المفروض عمى قطاع غزة " اآلثار االقتصادية مكتب األمـ ا 3

 .5, ص 2007واإلنسانية, القدس, كانوف األوؿ, 
, نشرت 2750غازي الصوراني, الحصار واالنقساـ وآثارىما االقتصادية واالجتماعية عمى قطاع غزة, الحوار المتمدف, العدد  4
 www.ahewar.org: 2009-08-26ريخ بتا
 
 أسباب وآليات مواجيتيا.–المجنة االقتصادية لمجبية الشعبية لتحرير فمسطيف, ظاىرة الغالء  5
 غازي الصوراني، المصدر السابؽ. 6
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تقريبًا،  (6-(1اتساع حجـ البطالة والفقر أدى إلى ارتفاع نسبة اإلعالة  فإف ،2008ولنفس العاـ 
ألؼ  (75)ألؼ في القطاع العاـ،  ((105ألؼ منيـ  348))حيث تبمغ القوى العاممة حوالي 

منيـ  ،ألؼ يعمموف في القطاع الخاص ((119إلى جانب  ،يـ مف السمطة براـ اهلليتقاضوف رواتب
 ((124والمؤسسات غير الحكومية. أما العاطميف عف العمؿ فيقدر عددىـ  ألؼ في األونروا (20)

ألؼ نسمة مما رفع مف نسبة مف يعيشوف تحت مستوى الفقر  ((615ألؼ عامؿ يعيموف ما يقارب 
ضافة لما سبؽ فقد أدت ظاىرتا الحصار واالنقساـ . و 7والفقر المدقع انخفاض الدخؿ لمعظـ  إلىا 

العامميف في قطاع غزة مقارنة بالعامميف في الضفة الغربية، فقد بمغ متوسط األجر اليومي في 
شيكؿ بالضفة الغربية، أما في قطاع الزراعة فال  ((85شيكؿ مقابؿ  (60)قطاع غزة حوالي 

وبالتالي فقد ارتفعت معدالت الفقر في مخيمات وقرى  ،شيكؿ يومياً  30))يتجاوز معدؿ الدخؿ 
كما منعت إسرائيؿ رجاؿ األعماؿ الفمسطينييف مف الخروج لمعالـ الخارجي، كما وفرضت  .8القطاع

حظرًا عمى دخوؿ المواد الخاـ الالزمة لمصناعة، وفرضت حصارًا مشددًا عمى البنوؾ الفمسطينية 
الحديث  أفؽ أزمة مالية مفتعمة بنقص الشيكؿ أحيانًا والدوالر أحيانًا أخرى, في قطاع غزة مما خم

عف ىذه المؤشرات ال يمغي وجود أنماط استيالكية في قطاع غزة وصمت إلى حد الترؼ المفجع 
لدى بعض الشرائح االجتماعية الطفيمية وخاصة تجار األنفاؽ عبر التحكـ في األسعار واحتكار 

وفي نياية الربع  غير ذلؾ مف الممارسات التي ساىمت في تزايد مخيؼ لألسعار.السمع والتيريب و 
  .9%38.5بمغت نسبة البطالة في قطاع غزة  2013الرابع لمعاـ 

إف الكثير مف المصاعب االقتصادية واالجتماعية تكبؿ شرائح واسعة مف العماؿ الذيف يعيشوف 
ميمشة، تنتابيـ حالة مف اإلحباط واليأس مجموعات اجتماعية  إلىتحت خط الفقر مما حوليـ 

ونؤكد ىنا إف استشراء ظاىرة الفقر واستفحاليا في قطاع  والشعور باالغتراب عف المجتمع المحيط.
غزة لـ يكف بسبب السياسات العدوانية لالحتالؿ فحسب لكنيا نتيجة لمتراكمات الداخمية طواؿ 

عدـ نفاد اد والتموث اإلداري والمالي، وتعداه إلى األعواـ السابقة لمسمطة بسبب تعمؽ الخمؿ والفس
في النظاـ وسيادة القانوف وفقر في القيـ والعالقات االجتماعية والمشاركة بشكؿ أصبح ييدد 
استقرار المجتمع الفمسطيني، فقد باتت ظاىرة التسوؿ واضحة في الشارع الفمسطيني، وزادت نسبة 

%، ((63 إلىوظيفية، ووصؿ سوء التغذية لدى األطفاؿ التسرب مف المدارس، ومعدالت األمية ال
النساء لمخروج وتحمؿ ذؿ السؤاؿ،  بعض % مف النساء الحوامؿ. مما دفع((59وفقر الدـ إلى 

 .والرجاؿ لتحمؿ ميانة الفقر الشديد والمدقع ومشاعر الحرماف
                                                           

 .2229, كانوف الثاني 2229الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني, النشرة اإلحصائية لمسكاف  7
ة واالجتماعية لقطاع غزة, معيد دراسات التنمية, ومركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات, غزة، أكتوبر, التغيرات االقتصادي 8

2009. 
 .48, العدد الثالث, ص 2013سمطة النقد الفمسطينية , النشرة اإلحصائية الربعية , الربع الرابع  9
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 ب وأرقاـ حاالتنسفي الظيور عمى قوة النسيج االجتماعي. حيث ارتفعت  كمو بدأت مالمح ذلؾو 
 ممفألؼ  ((75ألؼ مطمقة، وحاالت العنوسة لتصؿ إلى  25)) إلىالطالؽ في قطاع غزة لتصؿ 

حالة  ،((2825لوحدىا  ((2013عدد حاالت الطالؽ في العاـ  تعامًا, وقد بمغ ((25ىف فوؽ 
حوالي  ((2007بحدود الضعؼ حيث وصمت حاالت الطالؽ في العاـ  ((2007مرتفعة عف العاـ 

. والسبب في ذلؾ ال يعود إلى حالة الحصار اإلسرائيمي فقط، بؿ إلى االنقساـ 10حالة 1524))
واستمرار الصراع االستقطاب بيف حركتي فتح و حماس؛ كما أدى الحصار اإلسرائيمي إلى تزايد 

%، كما أدى ((80لتصؿ إلى  عدد السكاف في قطاع غزة الذيف يتمقوف المساعدات الغذائية
ى نقص في األدوية والمعدات مف المستشفيات واثر عمى حياة المئات مف المرضى الحصار إل

خاصة الكمى ومرضى مرض السرطاف، وأدى الحصار أيضًا إلى نقص خطير في إمدادات حميب 
األطفاؿ واألدوية، كما أف العديد مف لواـز ومعدات العالج التخصصي الضرورية إلنقاذ الحياة غير 

ات وخاصة لمرضى السرطاف وعمميات جراحة األطفاؿ، إضافة إلى تدىور في متوفرة في المستشفي
معدات المختبرات التشخيصية بالرنيف المغناطيسي ومعدات التصوير باألشعة السينية خاصة أف 

 .11معظميا ال يعمؿ وال يمكف إصالحيا بسبب غياب القدرة عمى استيراد قطع الغيار

بمغت أوضاعًا سيئة غير  ،ي في الضفة الغربية وقطاع غزةأوضاع االقتصاد الفمسطين ويمكف بأف
فإضافة إلى وضع االحتالؿ الذي يكرس وضعًا بائسًا مف المعاناة اليومية الناجمة عف  ،مسبوقة

ممارساتو في اإلغالؽ الداخمي والخارجي، وأعماؿ القتؿ، والمداىمات، واالعتقاالت وىدـ البيوت 
يوف مف المقاطعة الدولية واالنقساـ السياسي الفمسطيني، وتدىور واقتالع األشجار، عانى الفمسطين

األوضاع األمنية، وتتزايد ىذه المعاناة مع األزمة المالية العالمية الخانقة، والتي بدأت تداعياتيا 
تؤثر عمى االقتصاديات العربية ونشر التخوؼ والقمؽ في األراضي الفمسطينية، مما أدى إلى 

الفمسطيني تجمى في تراجع االستثمارات الخاصة إلى مستوى منخفض،  انكماش في االقتصاد
 .وترافؽ ىذا في انخفاض كبير في مستوى معيشة الفرد

% عما ((71تدنى إلى  ((2008ويكفي اإلشارة إلى أف متوسط دخؿ الفرد الفمسطيني في العاـ 
مصر واألردف وسوريا  , واقؿ مف الدوؿ المجاورة،12دوالر1589))والبالغ  ((1999كاف عميو عاـ 

% عما كاف عميو في العاـ ((50إلى أكثر مف  الفردي ولبناف, حيث انخفض الدخؿ الحقيقي
، دوالر ((1750قرابة  ((1999حيث وصؿ متوسط نصيب الفرد مف الدخؿ في العاـ  ((1999

                                                           
, ُنشرت 4421, مجمة الحوار المتمدف االلكترونية, العدد حسف الرضيع, غزة وأعواـ الرمادة السبع وطبقة األثرياء المنتظرة 10

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=409843, 2014-04-11بتاريخ 
ة, ورقة عمؿ مقدمة إلى مؤتمر أثر الحصار سمير أبو مدلمة, أثر الحصار عمى مستقبؿ الوضع االقتصادي لقطاع غز  11

 .2226واالحتالؿ عمى األوضاع االقتصادية لقطاع غزة, يونيو 
 .1, ص2229, شباط 75المراقب االقتصادي واالجتماعي , معيد أبحاث السياسات االقتصادية)ماس(, العدد  12

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=409843
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قد  وىذا يعني أف الناتج المحمي اإلجمالي .دوالر ((850إلى  ((2008ىبط في قطاع غزة عاـ و 
, وشيد متوسط نصيب الفرد مف الدخؿ في 13((1999% قياسًا بعاـ 40))انخفض بحدود 

دوالر ووصؿ في العاـ  (1415)قرابة  ((2009األراضي الفمسطينية تذبذبُا حيث بمغ في العاـ 
 ((3.935حوالي  ((2009دوالر, في حيف بمغ عدد السكاف في العاـ  1679))قرابة  2012))

مميونًا بقطاع غزة , وفي العاـ  ((1.486مميونًا بالضفة الغربية و ((2.44ا مميوف نسمة توزعو 
مميونًا لمضفة الغربية  ((2.649مميونًا بواقع  ((4.293وصؿ عدد السكاف إلى  (2012)

 .14.مميونًا لقطاع غزة ((1.644و

بمغ في  بعدما ،دوالر 2093 ( إلى2271في حيف ارتفع متوسط نصيب الفرد الفمسطيني في العاـ )
ف عامًا مف توقيع اتفاقية يدوالر فقط خالؿ عشر  93أي ارتفع  ،دوالر 2000حوالي  1996العاـ 

 166, وفي المقابؿ ارتفع دخؿ الفرد اإلسرائيمي رائيؿ ومنظمة التحرير الفمسطينيةأوسمو بيف إس
دوالر عاـ  32000إلى  1993دوالر عاـ  13800ضعؼ متوسط دخؿ الفرد الفمسطيني مف 

 1075حوالي  2013, ودخؿ الفرد في قطاع غزة يقؿ عف مثيمو بالضفة وبمغ في العاـ 2013
 .15في قطاع غزة دوالر

وجدير بالذكر أف النتائج العامة لألوضاع االقتصادية ال تعكس بالضرورة حالة متشابية بيف الضفة 
 ى الرغـ مف معاناةوالقطاع بسبب اختالؼ تعامؿ االحتالؿ والعالـ الغربي والدولي معيما، فعم

االحتالؿ، إال أف القطاع يعاني مف حصار خانؽ غير مسبوؽ أدى إلى شمؿ  الضفة الفمسطينية مف
 في الحياة والمناحي االقتصادية.

تشير التقديرات األولية لمحسابات القومية الصادرة عف الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني لمعاـ 
وبنسبة  ((2008اإلجمالي باألسعار الثابتة خالؿ سنة  نمو في الناتج المحمي إلى، ((2008

 4.535، حيث ارتفعت قيمة الناتج المحمي اإلجمالي مف 2007% عما كاف عميو في العاـ ((2.3
. مع اإلشارة إلى تراجع في بعض األنشطة 2008مميار دوالر عاـ  4.639إلى  2007مميار عاـ 

نشاءات والنقؿ والتخزيف واالتصاالت، وارتفاع حجـ االقتصادية مثؿ الزراعة وصيد األسماؾ، واإل
بعض القطاعات األخرى كالصناعة التحويمية والمياه والكيرباء وتجارة الجممة والخدمات والوساطة 

وشيد ىذا العاـ  .مميوف دوالر 6797حوالي  2013, وبمغ الناتج المحمي اإلجمالي عاـ 16المالية
                                                           

 غازي الصوراني، مصدر سابؽ. 13
, ص 2272, العدد السنوي لمعاـ 12بحاث السياسات االقتصادية)ماس(, العدد المراقب االقتصادي واالجتماعي, معيد أ 14
77. 
ضعفا زيادة عف نظيره الفمسطيني منذ توقيع اتفاؽ   166محمد خبيصة, مقاؿ بعنواف أوكسفاـ: دخؿ المواطف اإلسرائيمي زاد 15

 http://www.alquds.co.uk/?p=84442, 2013-09-15أوسمو, جريدة القدس العربية ,
 .127, ص 2229, مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات, بيروت, لبناف, 2228التقرير االستراتيجي الفمسطيني لعاـ  16
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محمي اإلجمالي بقطاع غزة حيث تراجعت نسب العامميف في تراجع مساىمة الزراعة في الناتج ال
وفي الضفة الغربية تراجعت مف  ،2013% عاـ 8.2إلى 2011 % عاـ 9.6قطاع الزراعة مف 

في قطاع غزة مف  , وقطاع اإلنشاءات شيد نمواً 2013% عاـ 10.3إلى  2011% عاـ 12.8
الُميربة عبر األنفاؽ , وبمغ عدد بسبب توفر مواد البناء  2013% عاـ 6.9إلى  2011عاـ  6%

 .17ألؼ شخص 858حوالي 2013العامميف في األراضي الفمسطينية عاـ 

نشير إلى أف التراجع في النشاط االقتصادي صفة مف صفات البمداف التي تعاني  ،المجاؿ ىذا وفي
ديث عنيا مف الصراعات واألزمات وعدـ االستقرار لمدة طويمة، ومف ىذه الصفات التي بإمكاف الح

 ىي: ،في المجتمع الفمسطيني

, حيث ارتفعت معدالت البطالة تضعؼ مف ترابط النسيج االجتماعي معدالت بطالة وفقر عالية -
لى  ،2008% عاـ 26.6إلى  ،2007% عاـ 21.7مف  لى 2009% لمعاـ 24.5وا  , وا 
لى  ،2012% لمعاـ 23 ب مف , وكذلؾ الفقر ما زاؿ مرتفعًا يقتر 2013في العاـ  27.9وا 

-2007. وبمغ متوسط البطالة في األراضي الفمسطينية لمفترة 182013% في العاـ 21.7
% وفي الضفة الغربية وصمت إلى 34.4% ووصمت بقطاع غزة إلى 23.4حوالي  2012

 .19% لنفس الفترة18.15
مما شكؿ انزالؽ  2009، 2008ارتفاع في معدالت أسعار المواد االستيالكية خاصة أعواـ  -

اد الفمسطيني إلى الركود التضخمي أي ركود يرافقو ارتفاعًا في المستوى العاـ لألسعار، االقتص
في الوقت الذي دخؿ فيو االقتصاد العالمي مرحمة ركود بسبب األزمة المالية العالمية، 
وباألحرى األزمة االقتصادية العالمية, وارتفع الرقـ القياسي ألسعار المستيمؾ في حزيراف 

% 1.96-, وفي قطاع غزة تراجع بحدود %1.28راضي الفمسطينية بمعدؿ في األ 2013
 .20بسبب انخفاض أسعار التبغ والمشروبات والمواد الغذائية الُميربة مف األنفاؽ

تشوه كبير في البنية الييكمية لالقتصاد، وحدوث تحوؿ في القاعدة الصناعية لصالح األنشطة  -
 المنخفضة اإلنتاجية والمتدنية األجور.

                                                           
, ص 2013, العدد السنوي لمعاـ 33المراقب االقتصادي واالجتماعي, معيد أبحاث السياسات االقتصادية)ماس(, العدد  17

7,60,59. 
, ص 2274, العدد السنوي لمعاـ 15يد أبحاث السياسات االقتصادية )ماس(, العدد المراقب االقتصادي واالجتماعي, مع 18
55. 
, ص 2272, نيساف إبريؿ 2272الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني, مسح القوى العاممة الفمسطينية, التقرير السنوي  19
 . ) حساب المتوسطات إعداد الباحث(.78-82
, ص 2013, العدد السنوي لمعاـ 34عيد أبحاث السياسات االقتصادية)ماس(, العدد المراقب االقتصادي واالجتماعي, م 20

52-51. 
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انتقاؿ عدد كبير مف العماؿ مف القطاع المنظـ إلى القطاع غير المنظـ وىذا أوجد اقتصاد  -
خفي باألراضي الفمسطينية بشكؿ عاـ وقطاع غزة بشكؿ خاص حيث وصمت قيمة االقتصاد 

مميار دوالر , ويذكر أف االقتصاد الخفي يساىـ  2قرابة  2012الخفي في قطاع غزة عاـ 
 .21مميوف دوالر 817تج المحي اإلجمالي سنويا وبقيمة تصؿ إلى % مف النا16.9بنسبة 

 انتقاؿ منشآت عديدة إلى البمداف المجاورة، ولجوء آخريف لالستثمار بالخارج. -
 حدوث ىجرة داخمية في اتجاه منطقة راـ اهلل، وىجرة أصحاب الكفاءات لمخارج. -
 .22د التيميش واإلقصاءاستمرار سوء توزيع الدخؿ واالستيالؾ لصالح األغنياء وازديا -

ومف المالحظ أف أداء القطاعات االقتصادية المكونة لمناتج المحمي اإلجمالي لمسنوات  -
، قد اتسمت باإلرباؾ وعدـ التوازف، بسبب اختالؼ األوضاع وظروؼ 2013-2007

االحتالؿ والحصار بيف الضفة الغربية وقطاع غزة. إذ تحسنت األوضاع االقتصادية نسبيًا 
فة، بينما تصاعد الحصار وتزايدت المعاناة في القطاع, حيث قاـ محرر الصفحة في الض

 ونشرتيا مقارنة بيف اقتصاد الضفة وغزة بإجراء أحرونوتاالقتصادية في موقع يديعوت 
% مف سكاف غزة يعتاشوف دوف 80لنتائج منيا أف  توتوصم ،وكالة فمسطيف اإلعالمية

وأف إجمالي  ،بالضفة الغربية ضعؼ دخؿ الفرد بغزةوأف دخؿ الفرد  ،دوالر واحد يومياً 
 100مقابؿ  ،مميار دوالر 1.4بمغت  2008المساعدات والمنح التي وصمت الضفة عاـ 

وأف دخؿ الفرد بغزة يقترب مف دخؿ الفرد األفريقي وغزة تعاني مف  .مميوف دوالر لغزة
النخفاض التصدير  انكماش اقتصادي بثالثة أضعاؼ االنكماش بالضفة الغربية نتيجة

مميوف دوالر سنويا لبضع  10% وتراجع قيمة الصادرات مف الورود والفراولة مف 90بنسبة 
 .23أالؼ مف الدوالرات

تزايد االعتماد عمى األنشطة الطفيمية غير المنتجة وتركزىا في مجاالت المضاربة  -
ائع الجميور وأيضا تزايد ود 2013-2009وخصوصا في األراضي والعقارات خالؿ الفترة 

في المصارؼ دوف أف تجد مكانًا مناسب في قطاعات االقتصاد الحقيقي ويتضح ذلؾ مف 
حسب تقارير سمطة النقد وبموغيا خالؿ المؤشرات التي تدلؿ عمى تزايد حجـ الودائع 

, مميار دوالر لغزة والضفة 8.360حوالي   2013نياية الربع الرابع لمعاـ الفمسطينية 

                                                           
 , وكالة سما لألخبار,2272أحمد األستاذ, بفضؿ األنفاؽ: بميونا دوالر"خفية" قيمة اقتصاد قطاع غزة في العاـ  21

www.samanews.com 
, مصدر سبؽ ذكره, 2229, شباط 75قتصادية)ماس(, العدد المراقب االقتصادي واالجتماعي, معيد أبحاث السياسات اال 22
 .6ص

                           , 2009-12-05دراسة مقارنة بيف اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة , فمسطيف اإلعالمية ,  23
                    http://archive.fpnp.net/ar/news/35551.html    

http://archive.fpnp.net/ar/news/35551.html
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بمغت األرباح التي حققو الجياز المصرفي المحمي, و  مالي الناتجوبحدود فاقت إج
وتمؾ األرباح لـ ، 24مميوف دوالر 1023حوالي  2014ولغاية أيار  1997الفمسطيني مف 

نما بالخارج حيث تبمغ األصوؿ الفمسطينية  ،تنجـ عف استثمارات في األراضي الفمسطينية وا 
ر وتبمغ أرصدة االلتزامات األجنبية عمى مميوف دوال 6101المستثمر في الخارج حوالي 
مما يعني تزايد ىروب األمواؿ بموافقة  .25مميوف دوالر 4940االقتصاد الفمسطيني حوالي 

ومع سياسة  2008كاف االستثمار في الخارج، ولكف بعد  2008حتى عاـ  سمطة النقد
ستثمار المحمي, اإلقراض المحمي، تغير الحاؿ، وليذا تدعي سمطة النقد بنجاح سياسة اال

مميوف  3390.3قرابة  2013وتبمغ ودائع الجميور الفمسطيني بقطاع غزة في نياية العاـ 
مميوف دوالر وىذا يعني ارتفاع في  3131.8حوالي  2012دوالر وبمغت في نياية العاـ 

حجـ الودائع في مقابؿ تراجع اإلنتاج واالنكماش في أغمبية األنشطة اإلنتاجية والتجارية 
 .262013لناجمة عف إغالؽ األنفاؽ في مايو ا

 

 تأثير إغالق األنفاق عمى قطاع اإلنشاءات في قطاع غزة   .4
تأثرًا  ،وتحديدًا بقطاع غزة ،يعتبر قطاعات اإلنشاءات مف أكثر القطاعات في االقتصاد الفمسطيني

غالؽ األنفاؽ منذ مايو لمعاـ  سمية جيات ر , حيث تشير التقارير الصادرة مف 2013بالحصار وا 
لى تباطؤ فمسطينية في قطا ع غزة, أف إغالؽ األنفاؽ رافقو تراجع قطاع اإلنشاءات بشكؿ كبير وا 

, حيث بمغ عدد العامميف في قطاع ة والتراجع كاف في معظـ القطاعاتفي األنشطة االقتصادي
شكؿ مباشر ألؼ عامؿ ب 30اإلنشاءات قبؿ إغالؽ األنفاؽ وأثناء توفر المواد اإلنشائية حوالي 

ألؼ عامؿ بشكؿ غير مباشر )في القطاعات الصناعية والخدماتية األخرى المصاحبة  40و
مما يعني ارتفاع في مستوي المعيشة وتحسف األداء االقتصادي حيث بمغت مساىمة  ،لإلنشاءات(

ذا وشكمت القوى العاممة في ى ،% مف الناتج القومي اإلجمالي34قرابة  2013اإلنشاءات في العاـ 
ألؼ شخص أعماليـ  70-100% مف إجمالي القوى العاممة, ومع إغالؽ األنفاؽ فقد 23القطاع 

, وكذلؾ ساىـ ذلؾ إلى تزايد العجز %42%إلى 32مما صاحبو ارتفاع في معدالت البطالة مف 
ولغاية يونيو  2007في الوحدات السكنية في قطاع غزة حيث بمغ العجز التراكمي منذ العاـ 

                                                           
مميار دوالر , جريدة حياة وسوؽ, السنة 1.023بمغت  1997أييـ أبو غوش أرباح البنوؾ العاممة في فمسطيف منذ العاـ  24

 .2014أيار 18, 153الرابعة, العدد 
, ص 2013الديف العاـ لمربع الثالث الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني , تقرير لمنتائج األولية لوضع االستثمار الدولي و  25
1. 
 .19, العدد الثالث , ص 2013, النشرة اإلحصائية الربعية, الربع الرابع لمعاـ سمطة النقد الفمسطينية 26
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 10ألؼ وحدة, وعميو فإف حاجة قطاع غزة وخالؿ العشر سنوات القادمة إلى 40ة قراب 2014
حديد نوية مف مواد البناء فيي كالتالي: )آالؼ وحدة كمتوسط سنوي, أما حاجة قطاع غزة الس

حصمة طف سنويًا(, ) 2000000-1600000طف سنويًا(, )اسمنت  1200000-1500000
 .طف سنويًا( 5000000وبسكورس تقريبا 

عبر المعابر اإلسرائيمية وبعد إغالؽ  وخالؿ سنوات الحصار فإف الكميات التي تدخؿ قطاع غزة
% مف االحتياجات السنوية لقطاع غزة, والنمو السنوي لموحدات السكنية 10األنفاؽ فال تتجاوز 

 .ؿالؼ وحدة بشكؿ كامآ 10الوحدات المدمرة في العدواف األخير والبالغة  وحدة بدوف 5000فيي 
وبدأ الدخوؿ وبشكؿ كبير منذ بداية  ،لـ تدخؿ مواد إنشائية مف األنفاؽ 2007-2010ومنذ العاـ 

وبكميات استطاعت تغطية السوؽ بالكامؿ, وبأسعار منخفضة  2013ولغاية مايو  2011العاـ 
سعار نسبيًا قياسًا بأسعار المواد المستوردة رسميا مف المعابر اإلسرائيمية, حيث بمغ الفرؽ في أ

%, 30%, أما االسمنت فيقؿ سعره عف المستورد بحدود 3الحديد الُميرب والمستورد رسميًا بحدود 
أما الوحدة السكنية فيبمغ الفرؽ في تكمفة إنشاءىا ما %  12أما الحصمة والبسكورس فتقؿ بحدود 

اؽ ووقؼ %, أما االحتياجات الفعمية وبعد إغالؽ األنف15-8 1بيف الرسمي والمستوردة حوالي 
 ،طف 120000: )حديد المعابر اإلسرائيمية فيي كالتاليالبروتوكوؿ القطري عدا الذي يدخؿ عبر 

ما يحتاجو  طف( باستثناء4500000 , وحصمة وبسكورس حوالي طف 1600000واسمنت 
 .2014نتيجة عدواف الجرؼ الصامد في يوليو  األعمارالقطاع مف إعادة 

% مف حاجة السوؽ مما ولد فجوة 10تي تدخؿ غزة عبر المعابر حاليا وال تشكؿ المواد اإلنشائية ال
%, وفي دراسة التحاد المقاوليف 95بحدود  بيف الطمب الفعمي لمواد البناء والعرض الموجود

مميوف دوالر قد توقفت  800وقبيؿ العدواف األخير فإف ىناؾ مشاريع بقيمة  2014الفمسطينييف 
فأف غزة وحسب تقارير ، 2007لوضع الطبيعي الذي ساد قبؿ عاـ بسبب نقص مواد البناء, وعف ا

شاحنة يوميًا, وعف نسبة مواد البناء كنسبة مف إجمالي السمع  400-500رسمية تحتاج لحوالي 
حوالي  2013ومايو  2011والبضائع الميربة مف األنفاؽ فقد بمغت في الفترة مف نياية العاـ 

 160-200ر األنفاؽ فقداف السمطة الفمسطينية لحدود %, ونجـ عف تزايد التيريب عب70-60
ومايو  2011مميوف دوالر سنويًا بسبب بموغ التيريب لحدود مميار دوالر فقط في الفترة مف نياية 

 .27% مف إجمالي إيراداتيا الضريبية10-12, وىذا يعني أف السمطة فقدت ما يقارب 2013

ألؼ وحدة سكنية,  91اع غزة بحاجة لحدود وحسب إحصاءات وزارة االقتصاد الوطني فإف قط
ألؼ وحدة سكنية أخرى تضررت مف عدواف الجرؼ الصامد, وقدرت الوزارة أف الفرؽ  17إضافة ؿ 

%, وأف مواد البناء 30-40بيف أسعار المواد الميربة عبر األنفاؽ والمستوردة بشكؿ رسمي مف 
                                                           

 .2014-09-29, نقيب اتحاد المقاوليف الفمسطينييف بتاريخ مقابمة مع نبيؿ أبو معيمؽ 27
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خمسة القادمة ستعاني مف عجز في % مف حجـ التيريب وأف غزة خالؿ السنوات ال40-50تشكؿ 
ألؼ عامؿ في  30ألؼ وحدة سكنية, وبسبب إغالؽ األنفاؽ دخؿ  70الوحدات سيصؿ إلى 

البطالة , وعف واردات المعابر اإلسرائيمية شيريا مف مواد البناء وقبؿ اإلغالؽ بمغت كالتالي 
 .28طف خشب 4000طف حديد, و 1200و ،طف حصمة 80000, وطف اسمنت 7000

مميوف دوالر بسبب إغالؽ األنفاؽ وأبرز  500ا الخسائر المباشرة لقطاع غزة تجاوزت أؿ أم
% مف 23 نحوب 2013الخسائر ُمني بيا قطاع اإلنشاءات الذي ساىـ في الربع الثاني مف العاـ 

 .29مميوف دوالر 135الناتج المحمي اإلجمالي بقيمة 

 2014دية في عدواف الجرؼ الصامد في يوليو ومع إغالؽ األنفاؽ وتدمير مئات المنشآت االقتصا
% مع استمرار حالة الركود وبدرجات مرتفعة 55 فقد أدى ذلؾ الرتفاع معدالت البطالة لتصؿ إلى

 .30نسبياً 

 .2014لعام : بعض االحتياجات لقطاع اإلنشاءات في قطاع غزة (0الجدول رقم )

 النسب واألرقام البيان 

-2008خالؿ الفترة  ءات باآلالؼعدد العامميف في قطاع اإلنشا
2013 

100 -70  

 5 باأللؼ  العجز السنوي مف الوحدات السكنية

بعد عدواف  17+ 91 حاجة غزة مف الوحدات السكنية في الوقت الراىف باآلالؼ 
 الجرؼ الصامد

خسائر الحكومة الفمسطينية ) الضفة الغربية ( مف سيادة ظاىرة 
 ر.األنفاؽ سنويا بالمميوف دوال

200-160 

خسائر إيرادات السمطة مف الضرائب بقطاع غزة بسبب األنفاؽ 
 %سنوياً 

12-10 

% مف حاجة 10تشكؿ  2013بعد مايو مف المعابر اإلسرائيمية  اآلفالكميات التي تدخؿ 
 السوؽ

                                                           
 .2014-09-29, بتاريخ زةبغ د الوطني, مدير بوزارة االقتصامقابمة مع أسامة نوفؿ 28
 .2014-09-29مقابمة مع ماىر الطباع, مدير العالقات العامة واإلعالـ في غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة, بتاريخ  29
الشوبكي, توقعات باستمرار انكماش االقتصاد الفمسطيني خالؿ الفترة القادمة, وكالة فمسطيف أوف اليف, ُنشر الخبر مريـ  30
 http://felesteen.ps, 2014-09-19اريخ بت

http://felesteen.ps/
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  400-500 عدد الشاحنات التي يحتاجيا قطاع غزة يومياً  بالشاحنة

-2000000 لطفحاجة غزة مف األسمنت سنويا با
1600000 

-1500000 حاجة غزة مف الحديد سنويا بالطف
1200000 

 5000000 حاجة غزة مف الحصمة والبسكورس سنويا بالطف

الفرؽ بيف أسعار الوحدة السكنية في حالة السمع الميربة والمستوردة 
 رسميا 

 %15-18تتراوح بيف 

 %95تبمغ  فجوة الطمب والعرض في قطاع اإلنشاءات 

 مميوف دوالر 500 حجـ الخسائر االقتصادية إلغالؽ األنفاؽ بقطاع غزة 

مواد التنظيؼ, المواد  أىـ السمع المُيربة مف األنفاؽ 
الغذائية, المولدات 
الكيربائية, السجائر, 
اسطوانات الغاز, أدوات 
السباكة, الدرجات 
اليوائية, األدوية البيطرية, 
األحذية والمالبس, مواد 

ف أسمنت البناء م
وحصمة وحديد, الوقود, 
بعض الحيوانات 
كالعجوؿ, قطع غيار 

 .لمسيارات, الفاكية

بناءًا عمى عدة  المصدر : من إعداد الباحثين بناءًا عمى البيانات الواردة في الصفحتين أعاله
 .مقابالت
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 ن قطاع غزة وجميورية مصر العربيةالتجارة غير الشرعية عبر أنفاق التيريب بي .3
 

 رة األنفاق: النشأة واليدف ظاى (0
 

تمثؿ المدف الحدودية تاريخيًا المالذ لكؿ مف يمجأ إلييا مف الخارجيف عف القانوف أو الميربيف، كما 
ىي أيضًا مالذ وجسر لممناضميف مف أجؿ الحرية. وبالتالي فإف الحديث عف التيريب واألنفاؽ في 

، ثـ 1949-1967المرحمة الممتدة مف مدينة رفح جنوب غزة ىو حديث عف ظاىرة تاريخية في 
وبعد انسحاب  وحتى اآلف, 1994بعد احتالؿ قطاع غزة والضفة الغربية حتى قياـ السمطة 

مف سيناء شكمت عممية االنسحاب المحطة التاريخية في تفعيؿ  1982االحتالؿ اإلسرائيمي عاـ 
عات عمومًا، باإلضافة لما التيريب وبداية ظيور ظاىرة األنفاؽ السرية ألغراض تيريب الممنو 

 .تحتاجو المقاومة
أي بعد أقؿ مف عاـ مف تطبيؽ اتفاقية كامب  ,1983أوؿ نفؽ اكتشؼ مف قبؿ االحتالؿ كاف عاـ 

سرائيؿ  ، أو ما يسمى عند أىالي القطاع بعممية الفصؿ. مع ذلؾ فإف 1982ديفيد بيف مصر وا 
ات االحتالؿ تحاوؿ السيطرة عمييا ومنعيا األنفاؽ في تمؾ الفترة كانت محدودة جدًا وكانت سمط

وىدـ ما تكتشفو منيا، خوفًا مف دخوؿ السالح لفصائؿ المقاومة المسمحة وخصوصًا مع بداية 
 .1987االنتفاضة األولى عاـ 

في عمميات تيريب المخدرات والذىب، أي الممنوعات التي  2000واتسـ عمؿ األنفاؽ قبؿ عاـ 
ما كاف ييرب السالح لممقاومة, ومع بداية انتفاضة األقصى في الربع  تدر أرباحًا ىائمة، ونادراً 

 ،31، بدأت األنفاؽ تأخذ منحى آخر وىو تيريب السالح لفصائؿ المقاومة2000الرابع مف العاـ 
وازداد عددىا وتوسع نشاطيا، وعممت سمطات االحتالؿ مع بداية االنتفاضة عمى تفجير أي نفؽ 

ولكف لـ يمنع ذلؾ  ،استشياد واعتقاؿ العشرات ممف كانوا يعمموف باألنفاؽ يتـ اكتشافو مما أدى إلى
مف مواصمة العمؿ بيا، بؿ استمرت وتواصمت دوف توقؼ، كما عممت فصائؿ المقاومة عمى حفر 
العديد مف األنفاؽ ليس بيدؼ التيريب، مما أدى إلى ردود فعؿ إسرائيمية تمثمت بيدـ مئات المنازؿ 

 نة رفح، أو تفجيرىا باآلليات اإلسرائيمية المتمركزة عمى الشريط الحدودي.الحدودية في مدي
، تزايدت اإلغالقات والحصار 2005ومع إخالء االحتالؿ اإلسرائيمي لقطاع غزة في سبتمبر 

لقطاع غزة، ليصبح ىذا الحصار مبرمجًا ومشددًا بعد سيطرة حماس عمى قطاع غزة في يونيو 
اني الذي طاؿ كؿ مرافؽ الحياة بما في ذلؾ منع استيراد السمع والمواد ، ليشتد الحصار العدو 2007

                                                           
, 2228-22-74, 2495غازي الصوراني، أنفاؽ رفح وأثارىا االقتصادية واالجتماعية والسياسية, الحوار المتمدف, العدد,  31
 .7ص
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الخاـ، حيث تـ حصر االستيراد في قائمة سمع أساسية ال تتجاوز العشرات مف المواد الغذائية 
 والطبية إضافة إلى الوقود في بعض األحياف.

نظيـ أو إشراؼ كشكؿ مف لذلؾ لـ يكف مستغربًا أف تتجدد وتتسع عممية بناء األنفاؽ بدوف أي ت
وتعزيز صمود المواطنيف والتخفيؼ عف السكاف المحاصريف في قطاع  ،أشكاؿ التحدي لمحصار

غزة الذي تجاوز عددىـ المميوف ونصؼ، وأصبحت األنفاؽ شرياف الحياة الرئيسي لقطاع غزة 
تعمؿ الواردات المحاصر منذ حوالي الثالث سنوات وتعتبر المفتاح الذي يبقي حماس في السمطة، و 

تحت األرض والذي تتراوح ما بيف الغذاء والمالبس والوقود عمى منع انييار اقتصاد غزة، فقد 
أصبحت ظاىرة األنفاؽ المصدر الرئيسي لمسمع في غزة ومع كؿ وقت يتواصؿ فيو الحصار، تزداد 

نتاجي أو التنمية أىمية األنفاؽ أيضًا، رغـ أثارىا الكارثية عمى أي شكؿ مف أشكاؿ االقتصاد اإل
 المستدامة.

إف عممية التيريب عبر أنفاؽ رفح، ىي عممية تختمط فييا الدوافع واألسباب، فالبعض مف أعضاء 
التشريعي مف قيادة حماس اعتبر أف األنفاؽ ميمة لمتخفيؼ مف الحصار، وأف األنفاؽ تقدـ خدمة 

ط الدوافع واألسباب لدى العامميف وتختم .32لشعبنا وتمثؿ دعمًا وصمودًا لو بدياُل لكسر الحصار
بصورة ممموءة بالتناقض والمفارقات، بدءًا مف أسباب البطالة والفقر والحاجة، وصواًل إلى جشع 
التجار والعصابات عبر تيريب كؿ أنواع السموـ والمخدرات، مرورًا بما بينيما مف متنفذيف وكبار، 

السمع، بأسعار عالية، ال ىـ ليـ سوى تحقيؽ التجار الذيف يتحكموف بالسوؽ واألسعار ويحتكروف 
 .33الحد األعمى مف األرباح، دوف األخذ باالعتبارات اإلنسانية أو الوطنية

 

 اً يظاىرة األنفاق جغرافيًا وعدد (4
كيمو متر، لكف  13شرقًا تقريبًا  1967يبمغ طوؿ الشريط الحدودي مف البحر غربًا حتى حدود عاـ 

كيمو متر وتمتد مف تؿ زعرب غربًا حتى نياية منطقة  8فاؽ تقارب المسافة التي تمتد بيا األن
الجرادات شرقًا أي شرؽ معبر رفح، وىذه المسافة تربتيا طينية وىي التي تصمح لحفر األنفاؽ. 
وىي مساحة حدودية معروفة بكؿ تفاصيميا الطبوغرافية لمميربيف مف العشائر والعائالت التي 

والمصالح وصالت الدـ والقربى عبر تواجدىـ عمى جانبي الحدود تجمعيـ العالقات التاريخية 
مما  ،ىذه العائالت في الجانبيف المصري والفمسطيني ارتباطًا بمصالحيـ وعزز تواصؿ وسيطرة

وفر المقومات المطموبة لعمميات التيريب عبر التعاوف مع عدد مف المتنفذيف مف رجاؿ العصابات 
                                                           

ؽ : مصمحة وطنية لكسر الحصار أـ وسيمة حوار مع النائب في المجمس التشريعي إسماعيؿ رضواف, ورشة بعنواف األنفا 32
 www.al-bayader.comالزدياد أثرياء الحرب, البيادر السياسي ,

 .2غازي الصوراني، أنفاؽ رفح وأثارىا االقتصادية واالجتماعية والسياسية, مصدر سبؽ ذكره, ص 33
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ف الفمسطيني دوف إغفاؿ سيطرة حركة حماس عمى عدد مف أو التنسيؽ مع بعض عناصر األم
األنفاؽ إلى جانب ترخيص األنفاؽ األخرى. دوف أي رقابة عمى السمع مف حيث صالحيتيا أو 

 أسعارىا.

 إلىإلى أف وصؿ حسب بعض التقديرات  2007نفؽ في منتصؼ  22وقد تزايد عدد األنفاؽ مف 
. ويقدر البعض أف العدد وصؿ الى 342008مبر نفؽ متعدد األشكاؿ واألغراض حتى نوف 500
. وفي حيف أعمف وزير االقتصاد 35نفؽ تقريبًا سواء الجاىزة وتعمؿ أو التي قيد اإلنشاء 800

, وفي المقابؿ فقد أعمف قائد قوات حرس 36نفقاُ  1400بحكومة غزة أف عدد األنفاؽ يصؿ إلى 
 1532قرابة  2014إبريؿ لمعاـ  24غاية الحدود المصري أف القوات المصرية المسمحة قد دمرت ول

 .37نفقا

متر ويتراوح عرضيا مف  1500متر ويصؿ أحيانا الى  1000-200ويتراوح طوؿ األنفاؽ مف 
وىي تحفر عمى عمؽ يتراوح مف  ،نصؼ متر الى متريف، بينما يصؿ ارتفاعيا الى متر ونصؼ

، لكف تجد بعض األنفاؽ متر تحت األرض 30متر تحت سطح األرض ويصؿ أحيانًا الى  8-15
متر، وثالث عمى عمؽ  15متر، وتحتو نفؽ عمى عمؽ  8نظاـ طوابؽ أي تجد نفؽ عمى عمؽ 

ألؼ دوالر حسب طوؿ النفؽ  100-70متر، أما بالنسبة لتكمفة حفر النفؽ فإنيا تتراوح ما بيف  20
  .38دوالر( 100) تكمفة المتر الواحد 

األسيـ، حيث يحدد سعر السيـ وعدد الشركاء ونظاـ توزيع  يوجد بالنفؽ أكثر مف شريؾ وتدار عبر
ومع اشتداد الحصار أصبح ييرب عبر األنفاؽ المواد والسمع بأنواعيا  ،األرباح عمى المساىميف

لكف المحروقات بأنواعيا المختمفة  ،المختمفة بما فييا األجيزة الكيربائية وخاصة التي تدر األرباح
ء الغاز حيث فشمت عدة محاوالت إلدخالو وىي الوحيدة مف السمع تدخؿ عبر األنفاؽ باستثنا

) أي  اإلستراتيجية التي تباع بنحو نصؼ سعرىا مقارنة بما يأتي مف إسرائيؿ ويضاؼ إلييا التبغ
أف سعر أنبوبة الغاز لو ىربت مف األنفاؽ فإنيا ستباع بأقؿ مف سعرىا الرسمي المستورد مف 

باقي السمع فتباع بأسعار مرتفعة، وال يجري تصدير أي مادة أو سمعة مف . أما المعابر اإلسرائيمية(
اقتصاد غزة  إفالخضراوات وغيرىا مف السمع( بمعنى  -غزة الى مصر والخارج مثؿ ) الورود

                                                           
 .2228-77-25المجنة الشعبية لمواجية الحصار,  34
-22-76, 2497ىؿ أصبحت أمرًا واقعًا : معمومات حوؿ األنفاؽ, الحوار المتمدف, العدد زياد جرغوف, ظاىرة األنفاؽ  35

 .2,ص2228
, 2271-72-77حوار مع وزير االقتصاد بحكومة غزة عالء الرفاتي, وكالة الوطف,  36

http://www.elwatannews.com/news/details/373948 
 www.skynewsarabia.com, 2274-24-24مؤتمر صحفي لقائد قوات حرس الحدود المصري, سكاي نيوز عربية,  37
 .2المصدر السابؽ, ص 38

http://www.elwatannews.com/news/details/373948
http://www.elwatannews.com/news/details/373948
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األنفاؽ تقوـ بتيريب  أف%، والنقد يسير باتجاه واحد فقط لسد فاتورة الواردات، أي 100استيالكي 
صري وتصدير النقد مف الجانب الفمسطيني. ويقدر البعض بأف االستيراد السمع مف الجانب الم

مميوف دوالر مع العمـ بأنو ال يتـ تصدير أي سمع  40-35الشيري عبر األنفاؽ يتراوح ما بيف 
مميوف دوالر سنويًا، وتقدر األرباح التي يجنييا  650لمخارج ويقدر حجـ االستيراد السنوي بػ  إنتاجية

-30مميوف دوالر في حالة احتساب نسبة ربح مف  300-200ؽ والعامميف مف أصحاب األنفا
% وبالتالي تحقؽ ضعؼ األرباح 100% تقريبًا وتصؿ بعض األحياف نسبة األرباح إلى 50

وفي مقابؿ  .40مميوف دوالر 1000-800وىناؾ مف قدر حجـ التيريب سنويا بحوالي  .39السنوية
لكي األنفاؽ تزداد معاناة المواطف الغزي عامة والفقراء ذلؾ مف الجشع لمتجار والموزعيف وما

 .خاصة

عممت بمدية رفح بجباية رسوـ مف أصحاب األنفاؽ تحت مسمى  2008ومع بداية شير سبتمبر 
نشاط تجاري عبر الحدود أو حسب تسمية البعض وزارة المعابر األرضية ويدفع صاحب كؿ نفؽ 

دوالر رسوـ ترخيص، ومف لـ يدفع يمنع مف استكماؿ  2600مبمغ عشرة أالؼ شيكؿ أي ما يعادؿ 
 ،حفر نفقو، أو يغمؽ إف كاف يعمؿ، وتقوـ شركة الكيرباء بفرض رسوـ اشتراؾ كيرباء لكؿ نفؽ

شيكؿ ويصؿ الى  1000اآلف كؿ نفؽ بحاجة الى خط كيرباء، ورسـو اشتراؾ الكيرباء تبدأ مف 
 دوالر. 800شيكؿ أحيانًا أي حوالي  3000

 

 لة باألنفاق وخطورتيا العما (3
سنة، ودافعيـ جني األرباح بأقصى  40سنة إلى  25أصحاب األنفاؽ ىـ مف صغار السف ما بيف 

سرعة ممكنة، وىـ جميور حماس أو المحسوبيف عمييا، أو أشخاص عادييف ومف بعض التنظيمات 
ألؼ  12أكثر مف األخرى، او مف التجار ورؤوس األمواؿ، ويبمغ عدد العماؿ العامميف باألنفاؽ 

ألؼ،  15عامؿ، ويستثنى مف ذلؾ مف يعمؿ بالتجارة أو النقؿ والتوزيع ليصؿ العدد إلى حوالي 
اغمبيـ مف مدينة رفح والجزء الباقي مف مدف ومخيمات غزة، لكف الجزء األكبر مف محافظتي رفح 

 . 41وخاف يونس، وتوجد نسبة مف ىؤالء العماؿ مف األطفاؿ صغار السف

                                                           
, 2495غازي الصوراني, ورشة عمؿ حوؿ أنفاؽ غزة وأثارىا االقتصادية واالجتماعية والسياسية , الحوار المتمدف, العدد  39
 .1, ص74-72-2228
, 2271-72-72, 4241مازف العجمة, إغالؽ األنفاؽ : خطوة في المسار الصحيح , الحوار المتمدف, العدد  40

http://www.ahewar.org 
 .2228-72-22عبمة أبو عمبة, اقتصاد األنفاؽ في غزة,  41

http://www.ahewar.org/
http://www.ahewar.org/
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ع عدد العامميف باألنفاؽ مف أبناء محافظة رفح أدى الى انخفاض نسبة البطالة في رفح إف ارتفا
 18% مف أصؿ القوى العاممة في رفح البالغة حوالي 50% بعد إف كانت حوالي 20إلى أقؿ مف 

ألؼ عامؿ، ويعود االنخفاض إلى حالة "االنتعاش" االقتصادي الوىمي الذي تعيشو مدينة رفح في 
ظاىرة تجارة األنفاؽ، حيث أصبحت مدينة رفح "سوؽ حرة" ألبناء محافظات غزة،  ظؿ ازدىار

 . 42ودب النشاط االقتصادي في المحالت التجارية والمطاعـ والخدمات وحركة النقؿ والمواصالت

وبالرغـ مف أف األنفاؽ سبيؿ لمتخفيؼ مف معاناة المواطف الغزي في إدخاؿ جزء ال يستياف بو مف 
التي منعيا االحتالؿ اإلسرائيمي، لكف ىذه األنفاؽ أصبحت تسميتيا لدى بعض الغزييف احتياجاتو، 

بأنفاؽ الموت حيث تبتمع كؿ شير عدد مف الشباف حافري األنفاؽ، أو العامميف بيا، الذيف يبحثوف 
 عف لقمة العيش حتى لو كانت كمفتيا أعز شيء في الدنيا وىي الحياة.

اليومي ألبناء شعبنا، غزة المنكوبة بالعدواف واالحتالؿ، غزة المنكوبة  باتت أنفاؽ رفح ممرات الموت
غزة التي تموت كؿ يوـ مئة مرة وال تناـ. فالشباف العامموف تحت األرض  ،باالنشقاؽ واالنقالب

تتعرض حياتيـ لمعديد مف المخاطر بدءًا باالنييارات المتتالية، مرورًا بتسرب الوقود والمواد السامة 
ات الكيربائية وحوادث السقوط وليس انتياء بالغارات اإلسرائيمية التي عادة ما تشف بشكؿ والصعق

مصاب منذ  353قتيؿ و  141مفاجئ وتحصد العديد مف األرواح، حيث حصدت األنفاؽ 
فقد ارتفع عدد  2013لمعاـ  خر إحصائيات مركز الميزاف لحقوؽ اإلنسافآ. وفي 2006-200943

صابة 232القتمى إلى  غالبيتيـ مف الشباب واألطفاؿ قضوا جميعًا إما  ،44آخريف 597 قتيؿ وا 
والحريؽ. والفاجعة تتكرر كؿ يوـ يظمميا االستيتار التاـ بحياة المواطنيف  بالحفر، أو باإلنفجارات

ف عف جني مزيد مف األرباح دوف يوسالمتيـ بؿ واستغالؿ معاناتيـ مف قبؿ أمراء األنفاؽ والباحث
أي شكؿ مف أشكاؿ السالمة حتى ال يستمر النزؼ المؤلـ. وبعد تزايد حوادث الموت باألنفاؽ توفير 

قامت وزارة الداخمية بالحكومة المقالة، باستدعاء مالكي األنفاؽ وطمبت منيـ دفع الدية الشرعية 
 .45ألؼ دينار أدرني 20لعائمة كؿ عامؿ يقتؿ باألنفاؽ ويصؿ التعويض عف الوفاة الى 

لرغـ مف المخاطر يجرى العمؿ بسبب الحاجة والنسبة العالية مف البطالة، حيث نجد اإلقباؿ وعمى ا
عمى العمؿ باألنفاؽ يتزايد. وكثير منيـ مف يقوؿ انو يشعر خالؿ تواجده داخؿ النفؽ كأنو في قبر 

التي  ضيؽ النفؽ وقمة التيوية فيو يزيد مف المخاطر أفيأتيو الموت في أي لحظة، كما  أفويتوقع 

                                                           
 .2ا االقتصادية واالجتماعية والسياسية, مصدر سبؽ ذكره, ص غازي الصوراني , ورشة عمؿ حوؿ أنفاؽ غزة وأثارى 42
 .2229-22-21الكوفية برس, موقع إلكتروني, 43

, 2271-22-28مركز الميزاف لحقوؽ اإلنساف, ظاىرة األنفاؽ : أرقاـ مخيفة, شبكة القدس لمحوار,  44
www.elqudos.com 

 www.alquds.com , تجارة التيريب عبر األنفاؽ بيف مصر وغزة, وكالة القدس 45

http://www.alquds.com/


22 
 

يتعرض ليا العامموف، لكف في النياية يؤكدوف إنيـ مضطروف لمعمؿ في األنفاؽ لمتمكف مف توفير 
شيكاًل ومنيـ  30. أما أجورىـ فمنيـ مف يتقاضى 46متطمبات أسرىـ التي تعيش ظروفًا صعبة

التي يعمؿ بيا وخطورتيا، فبعضيـ يتعرض لمموت ثـ يعود مرة أخرى  شيكؿ حسب المنطقة 200
معمؿ والسبب عدـ وجود فرص عمؿ. ولكف في ظؿ تزايد حاالت الموت يجب الدعوة الى ترشيد ل

العمؿ في األنفاؽ وتنظيمو عمى قاعدة الحفاظ عمى أرواح أبناء الناس، فاألنفاؽ أدت الى ظيور 
أغنياء جدد عمى حساب معاناة أبناء شعبنا وعذاباتيـ، وىذه الفئة مف المواطنيف اغتنت عمى 

ويصؼ البعض الموت باألنفاؽ قائاًل: )مئات األنفاؽ المنتشرة  .47أرواح المواطنيف وكرامتيـحساب 
عمى الحدود، مئات الشباف ينتظروف االنخراط في المعبة... اكتب وصيتؾ األخيرة، فأنت تواجو 

 20المجيوؿ، لكنيا األرض التي احببت، شمر عف سواعدؾ، وكف رجاًل، أنت اآلف عمى عمؽ 
ىناؾ  أفلكف تذكر  ،ساعة في الجحيـ 12رض غزة، توكؿ عمى اهلل وأنجز ورديتؾ... متر في ا

. وال فسفور أبيض... وال جندي إسرائيمي .أفواىًا جائعة تنتظرؾ. ىنا الموت رحيـ وسريع... ال ألـ
يستخدمؾ كدرع بشري، ىنا ال سجف وال سجاف، ىنا اهلل والنفؽ والظممة والتنفس البطيء وقمبؾ 

 . 48(الصغير
 

 

 

 

 سمع األنفاق وأسعارىا (2
عند الحديث عف األنفاؽ ال يمكف تجاوز الحديث عف األنفاؽ باعتبارىا وسيمة إلمداد المقاومة 
بالسالح في مرحمة سابقة والحقة، وباعتبارىا منفذًا وحيدًا لتزويد سكاف القطاع بالسمع الضرورية 

سمعة منعت إسرائيؿ  9000كثر مف التي يحتاجونيا في وضع الحصار الراىف )التي تقدر بأ
 .49توريدىا(

                                                           
, صحيفة 2272-27-25محمد الجمؿ, الوجو األخر ألنفاؽ رفح, مخاطر تيدد بنية المجتمع وتعيؽ التطور االقتصادي  46

 األياـ.
 .2ص, 2229-8-2وساـ فتحي, أنفاؽ الموت وحوادث القتؿ اليومي, مسؤولية مف, االتجاه الديمقراطي ,  47
 .2229-72-7الورقة الثانية , الثالثاء,  -األنفاؽ -عطا مناع, مذكرات فاسد 48
 .2غازي الصوراني, ورشة عمؿ حوؿ أنفاؽ غزة وأثارىا االقتصادية واالجتماعية والسياسية, مصدر سبؽ ذكره, ص  49
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فبضائع األنفاؽ، تغزو اليـو السوؽ المحمي الفمسطيني، فيي تشمؿ كافة أنواع الطعاـ، الممبس، 
أثاث المنزؿ، بضاعة أضطر المواطف الغزي التعامؿ معيا رغـ قمة جودتيا وارتفاع أسعارىا، 

ييا منتجًا بدياًل ال يرتقي الى درجة القبوؿ ويشتكي البعض مف بضاعة األنفاؽ التي ال يجدوف ف
 لدى المستيمكيف، وال تقنعيـ أسعارىا.

أما أىـ سمع األنفاؽ فيي، مواد التنظيؼ، مواد غذائية، مولدات كيربائية، دراجات ىوائية، قطع 
أحذية، مالبس أطفاؿ، اسمنت، أدوية بيطرية، سجائر، اسطوانات  ،غيار لمسيارات، أدوات سباكة

ز، العجوؿ، وبعض الحيوانات، كما أصبحت األنفاؽ مصدر رئيسي إلدخاؿ الوقود الى قطاع الغا
ألؼ لتر  20نفؽ تستخدـ إلدخاؿ الوقود بمتوسط  12في ظؿ الحصار. حيث يوجد حوالي  ،غزة

 6فاؽ إلدخاؿ االسمنت حيث تـ إدخاؿ ىذا النوع مف البضائع مف خالؿ نلكؿ نفؽ يوميًا. وىناؾ أ
طف اسمنت يوميًا، إضافة لذلؾ فقد استخدمت األنفاؽ إلدخاؿ بعض  35-30ؿ أنفاؽ بمعد

األشخاص الذيف لـ يتمكنوا مف دخوؿ األراضي الفمسطينية نتيجة إلغالؽ المعابر وخاصة معبر 
 . 50رفح

ويقوـ تجار األنفاؽ باالستيراد حسب طمب السوؽ المحمي أي أف السوؽ ىو الذي يحدد احتياجاتو 
لسمع تعتبر األغمبية منيا سمع عادية أو مكممة أو كمالية وفي الغالب ال تكوف سمع كما اف ىذه ا

أساسية. وتدخؿ المواد والسمع بكافة أنواعيا لكنيا تعتبر أسوأ البضائع ومرتفعة األثماف، وما يصؿ 
يرتبط بحجـ اإلرباح التي تحققيا، حيث اف بعض السمع التي تدخؿ غزة سعرىا أضعاؼ مضاعفة 

الكاز(  -البنزيف -ة مع سعرىا بغزة قبؿ الحصار، باستثناء السجائر والمحروقات ) السوالرمقارن
التي تدخؿ عبر تمديدات أرضية وسعرىا أقؿ مما يصؿ مف إسرائيؿ بأكثر مف النصؼ، وجرت 
محاوالت مف قبؿ أصحاب األنفاؽ إلدخاؿ غاز الطيي عبر تمديدات وأجيزة ضخ متطورة لكنيا لـ 

 آلف.تنجح حتى ا

وتتسـ بعض البضائع بعدـ الجودة، وعدـ الرقابة عمى األسعار، حيث أف األسعار تتضاعؼ دوف 
أي رقابة خاصة عمى السمع الضرورية، حيث ارتفعت أسعار العدس والبقوليات والزيوت والفواكو 

تجار، والمعمبات والمالبس واألحذية والشمع ووسائؿ التدفئة، بصورة غير مسبوقة بسبب استغالؿ ال
 .51% مف سعر السمعة بسبب االحتكار والسوؽ السوداء400-%200بنسب تصؿ الى 

ولـ يتوقؼ عمؿ األنفاؽ عمى تيريب البضائع والوقود فقط بؿ امتد الى تيريب الحيوانات. وتتنوع 
الحيوانات الميربة حيث تشمؿ األبقار والماعز وصواًل الى القرود والتماسيح والطيور، لحديقة حيواف 

                                                           
 .26, ص2229يوس , جامعة األزىر, وليد أبو عمرة, تجارة األنفاؽ وأثارىا عمى االقتصاد الفمسطيني, بحث تخرج بكالور  50
, 2465غازي الصوراني, ورشة عمؿ حوؿ أنفاؽ غزة وأثارىا االقتصادية واالجتماعية والسياسية, الحوار المتمدف, العدد  51
 .4, ص74-72-2229
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زة، فعمى سبيؿ المثاؿ قاـ مجموعة مف الشباب بتيريب أسد تـ تخديره، وبعد أف دخؿ النفؽ، غ
وقبيؿ وصولو الى الجانب الفمسطيني ذىب أثر المخدر، وكاد األسد أف يفتؾ بالشباب لوال إطالؽ 

 .52النار عميو لمنجاة

امميف مع اإلنفاؽ، حيث وأخيرا يعزى التجار ارتفاع األسعار الى جشع الميربيف المصرييف والمتع
التجار المصرييف يستغموا الوضع قائميف، معكـ الماؿ ومعنا البضاعة، واشتروا  أفيقوؿ البعض 

السبب في غالء األسعار ىو الصعوبات في  أفبسعرنا، والمضطر يركب الصعب. ويقوؿ آخر 
يحاوؿ التاجر  الوصوؿ الى األنفاؽ، ونقؿ البضائع، وقد تصادر البضائع في الغالب وبالتالي

 تعويض الخسارة في المرة التالية.

في سوؽ النجمة وسط رفح تجد األجيزة الكيربائية والخالطات وسائر األدوات الكيربائية وصواًل 
لمفواكو، وقد تمكف سكاف غزة مف شراء سيارات تـ تيريب كؿ قطع غيارىا عبر األنفاؽ، وقد تـ 

تقوـ إسرائيؿ بقصفيا، وقد أدى اليأس  أفًا قبؿ إدخاؿ سيارات كاممة عبر أنفاؽ صممت خصيص
مف رفع إسرائيؿ حصارىا عف القطاع الى ازدىار تجارة األنفاؽ لتصبح نشاطًا مدرًا لمماؿ. إذ 
تحولت مدينة رفح الحدودية الى مركز تجاري مزدىر، وكانت سببًا في غناء العديد مف السكاف 

الكييا، قاؿ أحد مالكي األنفاؽ: لو رفع الحصار وتجسيدًا لما تمثمو األنفاؽ مف مصدر دخؿ لم
 .53بي األمر في المستشفى ىاليـو عف غزة النتي

اف الواقع الصعب فتح شيية العديد مف المنتفعيف لممئ جيوبيـ عمى حساب أرواح المواطنيف 
وكرامتيـ اإلنسانية، فازدىرت التجارة عبر أساليب متعددة تحت حجج كسر الحصار حسبما يراه 

بعض لكنو باألساس شكؿ وسيمة لالحتكار والسيطرة وتكريس الييمنة، وقد جاءت تجارة األنفاؽ ال
في غزة لتمثؿ الظاىرة األبرز في ىذا المجاؿ حيث أغرقت األسواؽ بكافة أنواع السمع منيا ما ىو 

رات صالح لالستخداـ ومنيا ما ىو فاقد الصالحية، ناىيؾ عف استخداـ ىذه األنفاؽ لتيريب المخد
 . 54وحبوب التراماؿ والمنشطات الجنسية وغيرىا

 ق: الموت والحياة والحصاُد اُلمرتجارة األنفا .2
 

جداُل واسعًا بيف االقتصادييف الذيف دعوا منذ  2007أثارت ظاىرة األنفاؽ ومنذ حفرىا في العاـ 
ة االقتصادية سنوات إلغالقيا أو المراقبة عمييا واف تعمؿ ضمف استراتيجيات معينة تخدـ المصمح

                                                           
 www.islamtoday.net, 1عبد الرحيـ العقيمي, أنفاؽ رفح بيف ضرورة الحياة وأكاذيب إسرائيؿ, ص 52
 .2ـ, األنفاؽ : السبيؿ الوحيد إلنعاش قطاع غزة, الوسط ,صعامر تما 53
 www.ppp.ps, 2229-27-28وليد العوض, الفاجعة في أنفاؽ رفح,  54

http://www.ppp.ps/
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وتكوف سندًا ألىؿ غزة الذيف يعانوف مف الفقر والبطالة وتراجع مستويات المعيشة , وعمى الرغـ مف 
التحذيرات التي أطمقيا االقتصادييف عمى ظاىرة األنفاؽ واعتبارىا ضمف االقتصاد الخفي والوىمي 

سي واعتبارىا حاًل لمحصار عنيا في ظؿ تفاقـ مشكمة االنقساـ السيا إال أف الحكومة بغزة دافعت
 ووسيمة لتوفير السمع األساسية والضرورية إضافة لكونيا إيرادات ميمة لحكومة غزة. 

 

 إيجابيات األنفاق: الحل الجزئي لممشكمة اإلنسانية. (0
عمى الرغـ مف أف اقتصاد األنفاؽ يمثؿ االقتصاد غير المنتج والمشوه إال أنو ساىـ في تخفيؼ 

سانية التي يعانييا قطاع غزة وخصوصا فيما يتعمؽ بتوفير السمع األساسية جزئي لممشكمة اإلن
والضرورية وبأسعار منخفضة نسبيُا رغـ تدني جودتيا وأسعارىا المضاعفة عف جميورية مصر 

 العربية, ويمكف إيجاز أىـ ايجابيات األنفاؽ بالنقاط التالية:

تطوير نوعية السالح وكميتو وتساعد  تعتبر األنفاؽ مصدرًا لمد المقاومة بالسالح، وأيضا -
 في الحد والتخفيؼ مف الحصار الظالـ والجائر واف كاف ىذا محدود لمغاية.

عممت عمى توفير بعض السمع كالمحروقات بسعر اقؿ مف النصؼ مما يصؿ مف  -
 إسرائيؿ، إضافة الى توفير السمع غير المتوفرة حسب الطمب.

وصؿ عدد العامميف بيف صاحب نفؽ وعامؿ، أصبحت تمثؿ دخؿ لمعامميف فييا، حيث  -
ألؼ عامؿ رغـ المخاطر. مما خفض نسبة البطالة وخاصة في مدينة رفح،  15موزع الى 

 عممًا بأف العمؿ في األنفاؽ ال يمكف توصيفو بالمنتج.
تمثؿ األنفاؽ مخرجًا مؤقتًا لتأميف بعض مف السمع والبضائع لقطاع غزة منيا ما ىو  -

 روري.ضروري وآخر غير ض
ف كاف  2013-2010ارتفاع معدؿ النمو االقتصادي في فترة األنفاؽ وخصوصا عامي  - وا 

حقيقي ناجـ عف نمو قطاع اإلنشاءات بسبب توفر االسمنت ومواد البناء  ىذا النمو غير
 .2007وبأسعار منخفضة قياسًا بأسعارىا ما قبؿ العاـ 

 لقطاعات االقتصادية األخرى.تزايد الترابط العضوي القوي بيف قطاع اإلنشاءات وا -

 

 رض اليولندي وبروز األمراء الجدد: صعود المسمبيات األنفاق (4
 ما زاؿ االقتصاد الفمسطيني والغزي تحديدًا يعاني مف مشكالت اقتصادية واجتماعية متفاقمة وخالؿ

بع مغاير لموطنو األصمي بطا استدامة لممرض اليولندي وبشكؿ العشروف عامًا الماضية عاني مف
 Dutchالمرض اليولندي  بالتشوىات في بنيانو وىياكمو اإلنتاجية؛ وعممياً  غزي غريب , ممموء
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Disease  ىو أسـ لحالة الكسؿ والتراخي الوظيفي الذي أصاب الشعب اليولندي في الفترة
, وعند كي الترفياالستيال اإلنفاؽ, حيث زاد بعد اكتشاؼ النفط في بحر الشماؿ ـ1950-1900

آلبار زادت معدالت البطالة والفقر, ويضيؼ االقتصادي الحاصؿ عمى جائزة نوبؿ جوزيؼ نضوب ا
ستغميز "بعد اكتشاؼ ىذه الموارد الطبيعية السخية اكتشؼ اليولنديوف أنيـ يواجيوف معدالت 
متزايدة مف البطالة", وزاد تفاقـ المشكمة في ىولندا عندما ارتفعت أسعار صرؼ العممة المحمية 

ت عمى أثرىا األسعار المحمية مما أدى إلى عجز السوؽ المحمي عمى تمبية احتياجات السوؽ فارتفع
المحمي وعجزىا عف المنافسة في األسواؽ الخارجية, وىنا تصبح الواردات أقؿ سعرًا مف السمع 

 واإلنتاجية ونشأ المحمية مما يعني زيادة الواردات والتي يقابميا تراجع في األنشطة االقتصادية
مجتمع "الال تصنيع ", وتاريخيًا عانت أسبانيا في القرف السابع عشر عند اكتشافيا وسيطرتيا عمى 

 مستعمراتيا في أمريكا الالتينية. ثروات كبيرة في

عف تمؾ الحاالت وتأخذ شكاًل  وبالتالي فيي تختمؼ ،فال ثروات وال موارد طبيعية ،أما فمسطينياً 
وتمتمؾ السيادة وتـ اكتشاؼ موارد طبيعية كحقوؿ  ولة مستقمة, أما في حالة الحصوؿ عمى دأخر

الترفي كسمة رئيسية مف سمات مجتمع  اإلنفاؽغاز غزة ممكف يحدث مرض ىولندي يتسـ بزيادة 
ميا غزة االستيالكي بامتياز ومع تراجع مثؿ ىذه الطفرة تتوقؼ األنشطة االقتصادية لتحؿ مح

اً  تسعى الدوؿ لمتخمص مف ىذا المرض عبر سياسات ؛ وغالبحاالت مرتفعة لمبطالة والفقر
اقتصادية معينة قائمة عمى التصنيع واستغالؿ تمؾ الثروات في مشاريع منتجة تمنع نشوء تمؾ 

ترة الثمانيات ولغاية العاـ فوالمرض اليولندي )ثراء فردي مقابؿ فقر مجتمعي( انتشر في  الظاىرة,
يا تكريس ىذه الظاىرة مف خالؿ الذروة واإلنعاش حيث استطاعت إسرائيؿ عبر سياسات 2002

االقتصادي الوىمي والمتمثؿ بارتفاع الدخوؿ والتي سرعاف ما ذابت وتراجعت مع بدء االنتفاضة 
الثانية لترتفع معدالت البطالة والفقر في أوساط الفمسطينييف بغزة مع وجود فئة تطفمت خالؿ تمؾ 

 .وكالءالفترة كالمستورديف وكبار التجار وال

ظير ىذا المرض في غزة بسبب سيادة ظاىرة األنفاؽ وموجات  2013-2009وخالؿ الفترة 
حيث استطاع مالكي وتجار األنفاؽ تكريس ىذا المرض عبر تحكميـ  ،االحتكار واالستغالؿ

رافقو تراكـ لمثروات وتوظيفيا  ،باألسعار والسيطرة عمى جؿ االحتياجات األساسية ألىالي القطاع
مما ضخـ الثروات مقابؿ  ،اريع غير منتجة كالعقارات والموالت االستيالكية والسياحة وغيرىافي مش

% والفقر 50ارتفاع لألسعار ولمبطالة والفقر لتصؿ إلى معدالت قياسية كوصوؿ البطالة لحدود 
 سة والطالؽ وسوء التغذية.% مع تراجع في المؤشرات االجتماعية كارتفاع العنو 22الشديد لحدود 

" فرغـ أىميتيا وعالجيا لمشكمة إنسانية كتوفير السمع وىي شر ال بد منو"ولكف ومع إغالؽ األنفاؽ 
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األساسية وبأسعار منخفضة إال إنيا عززت نقاط ضعؼ جديدة باالقتصاد الفمسطيني وعززت قيـ 
  .االقتصاد الطفيمي الال منتج

منيا إعطاء  ،مؾ الظاىرة بوسائؿ معينةال تمتمؾ موارد وثروات كافية فيمكف عالج ت وكوف فمسطيف
عداد موازنات عامة  ،دورًا أكبر لمقطاع العاـ عادة النظر ببعض السياسات االقتصادية القائمة وا  وا 

الموارد المتاحة ورغـ قمتيا إال أف استغالليا بكفاءة يقمؿ مف معدالت  واستغالؿمتوازنة ومنتجة 
دود أقؿ مف المعدالت السائدة حاليًا, كذلؾ أف يكوف البعد البطالة والفقر مع بقاءىا مرتفعة ولكف بح

التنموي ىو أساس أي قرار اقتصادي ُيتخذ وال تتـ التنمية بدوف شعور المواطف الفمسطيني بتغير 
ممموس في شتى مجاالت الحياة , وذلؾ يتـ مف خالؿ إنشاء صندوؽ قومي لإلنقاذ برأس مالي 

محمية والموظفة بالبنوؾ واستثمارىا في القطاعات األكثر محمي عبر استقطاب رؤوس األمواؿ ال
وى الصحة واالىتماـ برفع مست إنتاجا كالزراعة والصناعة وتنمية المحررات والمناطؽ غير المستغمة

لمخروج مف  , واالستفادة مف الطاقات الميدرة عبر توفير التمويؿ الالـزوالتعميـ والبحث العممي
نتاج(. وعميو فإف استمرار حالة التشوه في االقتصاد الغزي عاـ بعد عاـ إ-مجتمع االستيالؾ ) الال

سيؤرؽ المشكمة ويستعصى حميا في األمد القصر والمتوسط, ويعزز لمرحمة مف االنييار 
االقتصادي الذي يعتبر مستوى متقدـ لحاالت الركود والكساد االقتصادي والمؤشرات االقتصادية 

 .55لؾ ما لـ تضع الحكومة لخطط سميمة ورشيدة وسوية وعادلةالكمية في قطاع غزة تنذر بذ

تكمف خطورة األنفاؽ في وقوعيا ضمف االقتصاد الطفيمي غير المنتج والقائـ عمى قيـ المصوصية 
التي تربي عادات وتقاليد االعتماد عمى  وىذه ىي ،وأىـ مظاىرىا التيريب والثراء غير المشروع

ثرياء الجدد طفيمية وىذا يعكس عدـ العدالة في توزيع الدخؿ في الغير, إضافة لظيور طبقة مف األ
واتساع الفجوة االجتماعية ويزيد مف عمميات االحتكار واالستغالؿ, وألقت ظاىرة األمراء  قطاع غزة

والتي تمثمت في ظيور  ،الجدد ظالليا عمى األوضاع االقتصادية واالجتماعية في قطاع غزة
قامة العشرات مف المجمعات االستيالكية والموالت عداـ السياحةريع السياحية رغـ انالمشا , وا 

التجارية وحدوث أزمة السيولة واحتكار العممة مف قبؿ الصرافيف وارتفاع في أسعار األراضي 
 ويمكف إبراز أىـ سمبيات األنفاؽ مف خالؿ النقاط التالية:، 56والعقارات

 تـ تصدير أي مادة أو سمعة عبر األنفاؽ.حولت قطاع غزة إلى سوؽ استيالكي فقط حيث ال ي -

أدت لتراجع حصيمة السمطة الفمسطينية مف اإليرادات الضريبية )المقاصة( لصالح عشرات  -
 الميربيف والتجار, كذلؾ التضارب في السياسة الضريبية بيف غزة والضفة.

                                                           
مكانية صعود المرض اليولندي بقطاع غزة, جريدة االقتصادية بغزة,  55 -10-13حسف الرضيع, مؤتمر إعادة إعمار غزة وا 

2014 ,http://www.eqtesadia.ps/studies/opinions/30098.html 
 www.alhayat-j.comندوة بعنواف ستمائة مميونير جديد في غزة ببركة الحاكـ التاجر,  56
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و تشجيع مف إف تعزيز التيريب عبر األنفاؽ وزيادة أعدادىا وتنوعيا طواًل وعرضًا قد صاحب -
المسئوليف بغزة والمطالبة بفتح منطقة تجارية حرة والتوجو جنوبًا نحو مصر في ظؿ استمرار 

يتماشى مع سياسة إسرائيؿ لمتخمص مف مسئولياتيا تجاه غزة وفصميا والذي االنقساـ السياسي 
 عف الضفة الغربية.

ويظير ذلؾ مف  اع غزة,ظيور األنفاؽ قد ساىـ في تشوه أنماط االستيالؾ واإلنتاج في قط -
خالؿ قدرة التجار والميربيف عمى إغراؽ السوؽ الغزي بالسمع ذات الجودة المنخفضة واألسعار 

وىو عاـ ذروة  2008% في العاـ 15وىذا سبب ارتفاع معدالت التضخـ لقرابة  ،المرتفعة
ثـ % أي ظيور التضخـ الركودي, 50األنفاؽ والتي وصمت ليا معدالت البطالة لحدود 

ناجمة عف حالة الركود االقتصادي الشديد التي تعاني منو غزة منذ العاـ الانخفاض لألسعار 
 .والذي يزداد ويتسع مع الوقت 2013

 أدخمت قطاع غزة في أزمة نقدية بسبب تصدير األمواؿ واستيراد السمع. -

اإلنتاج عممت عمى إضعاؼ االقتصاد الوطني وخاصة تراجع الزراعة و الصناعة مقابؿ غياب  -
ويتضح ذلؾ مف خالؿ التشوه في أنماط االستيالؾ في غزة ومنيا  وتراجعو لصالح االستيالؾ

 الطمب المتنامي عمى السيارات الحديثة وبعض السمع الكمالية والتي تستنزؼ المدخرات.

خفضت األنفاؽ مف الضغط عمى إسرائيؿ لفتح المعابر ورفع الحصار، وتعمؿ إسرائيؿ عبر  -
ريجية لمتخمص مف قطاع غزة وزجو في وجو مصر، والتنصؿ مف مسؤوليتيا كدولة محاوالت تد

 احتالؿ، وفصؿ قطاع غزة عف الضفة والقدس.

لغاية  شخص 232تعمؿ األنفاؽ عمى تيديد وحصد أرواح مف الشباب العامميف بيا وعددىـ  -
 .النعداـ وسائؿ األماف بيا، وعدـ توفر معدات اإلنقاذ ،2013مايو 

سعار السمع والمواد التي يجرى تيريبيا وىذا ناتج عف جشع التجار وأصحاب األنفاؽ، ارتفاع أ -
 إضافة إلى الرسوـ والضرائب التي تفرضيا حكومة حماس المقالة.

عدـ وجود رقابة عمى السمع لمنع االحتكار وغالء األسعار، حيث أصبحت األسواؽ مكتظة  -
ير قادر عمى الشراء نتيجة االرتفاع الفاحش بالبضائع لكف الغالبية العظمى مف المواطنيف غ

 باألسعار.

فمصر تحاوؿ غض الطرؼ عف  ،عممت األنفاؽ عمى توتير العالقة مع مصر بشكؿ دائـ -
التيريب لكف يجرى بيف الفينة واألخرى تدمير بعض األنفاؽ، وضبط بضائع ومصادرتيا، 

 واعتقاؿ ميربييا.
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ظؿ غياب الخطة الوطنية والتنموية الشاممة،  كرست عزلة قطاع غزة عف العالـ الخارجي في -
 في ظؿ الصمت الدولي والعربي اتجاه الحصار.

تعميؽ االنقساـ واالنفصاؿ السياسي عف الضفة، مما يساىـ في تفكيؾ النسيج االجتماعي  -
 واليوية الوطنية.

السعادة المخدرات والحبوب المخدرة أو حبوب النحراؼ االجتماعي بكؿ أنواعيا )تزايد مظاىر ا -
 والسرقة والقتؿ والتفكؾ األسري(.

أصبحت األنفاؽ أداة رئيسية لالستغالؿ واالحتكار والثروات السوداء وغير المشروعة لدى  -
 المستفيديف منيا.

شخص، أصبحت  2000ظيور طبقة مف األثرياء الجدد ىـ أمراء األنفاؽ يزيد عددىـ عف  -
, وفي المقابؿ اتسعت اليوة فمؿ والسيارات الحديثةألراضي والثرواتيـ بالمالييف وأصبحوا مالكي ل

 .بيف األغنياء والفقراء عبر ارتفاع بعض أسعار السمع والخدمات وأىما إيجارات الشقؽ السكنية

أفقدت الشعب الفمسطيني الكثير مف الدعـ والمؤازرة الدولية والعربية، خاصة بعد أف استغمت  -
 قطاع غزة تمكنوا مف معالجة مشكمة الحصار. إسرائيؿ الموضوع إعالميا لتوحي بأف أىؿ

مميوف دوالر مف أىالي  600أدت األنفاؽ إلى عمميات نصب واحتياؿ حيث تـ ىدر نحو  -
قطاع غزة، جمعيا تجار وحافرو األنفاؽ مف المواطنيف بحجة تشغيميا تحت وعودات بأرباح 

وتشبو )ى الخارج % لكنيا ذىبت في عمميات نصب واحتياؿ وتيريب وىروب ال50تصؿ إلى 
 ىذه الحالة ما قاـ بو أسطورة توظيؼ األمواؿ بمصر في ثمانيات القرف العشريف أحمد الرياف(.

 

 ظاىرة األنفاق ودور الحكومة بغزة  .5
وعند التطرؽ لمسياسة المالية المتبعة مف قبؿ حكومة غزة, يتضح اعتمادىا عمى األنفاؽ  ،وعميو

حيفة البرلماف التي تصدر عف المجمس التشريعي بغزة أف كجزء مف تمويؿ نفقاتيا, حيث نشرت ص
مميونًا  449 مميوف دوالر وزعت كالتالي 897 قد بمغت 2013الموازنة العامة لمحكومة بغزة لمعاـ 

مميونًا  235مميونًا لمنفقات التحويمية,  110مميونًا لمنفقات التشغيمية,  103لمرواتب واألجور, 
 243% منيا جباية محمية بقيمة 27يرية, وتـ تغطية تمؾ النفقات بحوالي لمنفقات الرأسمالية والتطو 

. كذلؾ فقد أشار وزير 57مميوف دوالر والباقي عجزًا يموؿ مف الخارج دوف اإلفصاح عف ذلؾ
                                                           

, العدد 2272المراقب االقتصادي واالجتماعي , معيد أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني)ماس(, التقرير السنوي  57
 .42, ص 12
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االقتصاد في حكومة غزة عالء الرفاتي أف تدمير األنفاؽ قد أدى إلى خسائر قدرت شيريًا بقرابة 
 .58سبب رئيسي لألزمة المالية التي تعانييا حكومة غزة مميوف دوالر, وىذا 230

يمكف اعتبار أف ظاىرة األنفاؽ وخالؿ سبع سنوات قد أوجدت حاؿ مف عدـ الثقة مف المواطف بغزة 
لمسياسات المالية المطبقة في غزة وأىميا عدـ الرقابة عمى األنفاؽ والضرائب المفروضة عمى 

الوقود, وغض البصر عف حاالت االستغالؿ واالحتكار  السمع المدخمة وأىميا المفروضة عمى
حيث  2012-2011وخصوصا االرتفاع الكبير في أسعار األراضي والعقارات وبالتحديد عامي 

ارتفعت األسعار بحدود عالية لـ تعكس قيمتيا الحقيقية كوصوؿ سعر الشقة في حي الرماؿ 
دوالر  300الواحد مف الشقؽ لحوالي  , و متوسط سعر لممترألؼ دوالر وبدوف تشطيب 130لحدود

في ظاىرة انعكست عمى الواقع المعيشي ألغمبية األسر الفمسطينية وكانت سببًا لتراجع سف الزواج 
 وارتفاع نسب العنوسة إضافة لتدني مستويات المعيشة.

 

 :الخالصة واالستنتاجات
واالجتماعية في نستطيع القوؿ أف اقتصاد قطاع غزة تطورت بو العالقات االقتصادية  -

اتجاه مجتمع مشوه وتابع، وتزايدت مظاىر التراجع في قيمو المجتمعية، بسبب التبعية 
 والتخمؼ والفقر وانسداد األفؽ، مما سيؤدي إلى انييار تدريجي لمنسيج المجتمعي.

 ىإف االنقساـ السياسي، أدى إلى انقساـ اجتماعي، عمى قاعدة توزيع السكاف بيف غن -
 السكاف، وفقر مدقع لألغمبية مف الغزييف والذيف أضحوا غرباء في وطنيـ. فاحش لقمة مف

الكثير مف المؤشرات السمبية الخطيرة عمى العاطميف عف العمؿ بسبب فقدانيـ لألمف  تبرز  -
االجتماعي ونظرتيـ السوداوية وفقدانيـ الثقة باآلخريف وتزايد حدة توترىـ العائمي ورغبتيـ 

 العالقة بيف اآلباء واألبناء.في االنتقاـ، وتدىورت 
يدفع الكثير مف أبناء قطاع غزة لمغادرتو أو التفكير في  ءإف الوضع االقتصادي السي -

اليجرة بحثًا عف فرصة عمؿ في الخارج، حيث أشارت بعض اإلحصاءات أف نسبة مف 
 .59% مف الشباف25-%23يفكروف باليجرة تتراوح ما بيف 

                                                           
, 2271-72-77ار مع وزير االقتصاد بحكومة غزة عالء الرفاتي, وكالة الوطف, حو  58

http://www.elwatannews.com/news/details/373948 
 .2229عال عوض, مسح اليجرة, ورشة عمؿ، الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني,  59

http://www.elwatannews.com/news/details/373948
http://www.elwatannews.com/news/details/373948
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عمى األطفاؿ وخاصة في متعددة  سمبية آثارئيمي الحصار والعدواف اإلسرا نجـ عف -
% مف 63النواحي النفسية والصحية واالجتماعية حيث يصؿ سوء التغذية إلى حوالي 

 % منيـ لـ تعد لدييـ الرغبة بالمشاركة في أية نشاطات.51أطفاؿ قطاع غزة، واف
 و لمخدراتتزايد انتشار البطالة والفقر، وخاصة في صفوؼ الشباب الى انتشار اأدى  -

 واالنحرافات األخالقية واالجتماعية واألمنية. التراماؿ
في ظؿ الحصار أصبح التيريب عبر األنفاؽ مشروعًا، مما خمؽ طبقة مف أمراء الحرب و  -

واألثرياء الجدد، والسوؽ السوداء، وظيور شريحة مف العماؿ تعمؿ باألنفاؽ في ظروؼ 
لمتواصؿ عمى األنفاؽ، ودوف أي شكؿ مف معقدة تفتقد لمسالمة بسبب مخاطر العدواف ا

 أشكاؿ الحماية والضمانات االجتماعية.
تحوؿ االقتصاد الغزي في ظؿ تجارة األنفاؽ إلى اقتصاد استيالكي، يقوـ بتصدير الماؿ  -

 فقط ويستورد السمع، وبالتالي أصبح اقتصاد غير منتج، ريعي وطفيمي.
ألبناء غزة، غزة المنكوبة بالعدواف  بات معبر رفح وأنفاؽ رفح ممرات الموت اليومي -

 واالحتالؿ، غزة المنكوبة باالنشقاؽ واالنقساـ، غزة التي تموت كؿ يـو مئة مرة وال تناـ...
نما ىي حكـ ضرورة وممر إجباري  يمكف - ذلؾ التأكيد بأف األنفاؽ ليست خيارًا فمسطينيًا، وا 

 يتـ تخفيؼيدوـ طوياًل، حتى  الذي يجب أف ينتيي بأقصى سرعة، ويجب أال ,لألمر الواقع
، والضغط في كؿ المحافؿ الشعبية مف أجؿ توفر اإلرادة الشعب الفمسطينيعذابات 

لرفع الحصار الظالـ  المشترؾالسياسية الجادة نحو إنياء االنقساـ واستعادة الوحدة، والعمؿ 
 والتغمب عمى أثاره المؤلمة بعيدًا عف األنفاؽ وفواجعيا. 

ساـ وبالتالي اقتصاد األنفاؽ الكارثي ومخمفاتو وارثو الثقيؿ يكوف بالعودة الى إف إنياء االنق -
عادة إحياء  طاولة الحوار الوطني الشامؿ الذي يجمع كؿ القوى الوطنية واإلسالمية، وا 
العامؿ الذاتي الفمسطيني، وعدـ االنتظار واالرتياف لمعوامؿ الخارجية، الف وحده العامؿ 

القادر عمى كسر الحصار، فاالنقساـ طريؽ الفشؿ، وضياع الحقوؽ  الذاتي الفمسطيني ىو
 الوطنية، والوحدة الوطنية طريؽ النصر والتحرير، طريؽ النصر واالستقالؿ والعودة.

الوحدة لشطري الوطف، مف اجؿ  يتوجب استعادة الوحدة الوطنية الفمسطينية وبالتالي إعادة -
قامة الدولة الم ستقمة وعودة الالجئيف إلى ديارىـ التي شردوا منيا، استكماؿ ميمة التحرير وا 

حتى ال يتكرس الفصؿ، وتتحقؽ أىداؼ العدو اإلسرائيمي مف عممية الفصؿ لالستفراد 
بالضفة عبر استكماؿ الجدار ومواصمة االستيطاف، مما يحوؿ إمكانية قياـ دولة مستقمة 

 كاممة السيادة.
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مف تجربة األنفاؽ بعد سبع سنوات ىي  لعبر والدروسبضرورة اشتقاؽ ا الدراسة ترى وفي الختام
األسوأ في االقتصاد الغزي, والعمؿ عمى بناء اقتصاد منتج يقوـ عمى أساس تعظيـ الموارد المحمية 
ويؤسس لمرحمة مف اإلنتاج, وضرورة إنياء االنقساـ السياسي والعودة لسياسات اقتصادية مف شأنيا 

الخارجية, واالىتماـ بقطاعات االقتصاد الحقيقي المنتج عبر دعـ االستغناء عف المساعدات والمنح 
ومنيا تنمية المخيمات المكتظة  ,قطاعي الزراعة والصناعة وتنمية شاممة في كافة مناطؽ القطاع

بالسكاف مف خالؿ بناء مشروعات صغيرة داخؿ تمؾ المخيمات لتذليؿ الصعوبات التي يعانييا 
رفع مستويات الصحة والتعميـ والتدريب الميني ومواءمة مخرجات المواطنيف بغزة, والعمؿ عمى 

التعميـ العالي لسوؽ العمؿ وزيادة التركيز عمى المورد البشري كأىـ روافد التنمية البشرية, والعمؿ 
 عمى القضاء عمى التشوىات التي تعرض ليا اقتصاد قطاع غزة خالؿ السبع سنوات األخيرة.

 

 

 

 

 

 اجع قائمة المصادر والمر 

, 2272أحمد األستاذ, بفضؿ األنفاؽ: بميونا دوالر"خفية" قيمة اقتصاد قطاع غزة في العاـ  -
  www.samanews.comوكالة سما لألخبار,

مميار دوالر , 1.023بمغت  1997أييـ أبو غوش أرباح البنوؾ العاممة في فمسطيف منذ العاـ  -
 .2014أيار  18, 153ة وسوؽ, السنة الرابعة, العدد جريدة حيا

 www.alquds.com تجارة التيريب عبر األنفاؽ بيف مصر وغزة, وكالة القدس,  -
التغيرات االقتصادية واالجتماعية لقطاع غزة, معيد دراسات التنمية, ومركز الزيتونة لمدراسات  -

 .2009غزة، أكتوبر, واالستشارات, 
, بيروت: مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات, 2228التقرير االستراتيجي الفمسطيني لعاـ  -

2229. 
الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني, تقرير لمنتائج األولية لوضع االستثمار الدولي والديف  -

 .2013العاـ لمربع الثالث 
 .2229, كانوف الثاني 2229شرة اإلحصائية لمسكاف الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني, الن -

http://www.samanews.com/
http://www.alquds.com/
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, 2272الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني, مسح القوى العاممة الفمسطينية, التقرير السنوي  -
 .2272نيساف إبريؿ 

حسف الرضيع, غزة وأعواـ الرمادة السبع وطبقة األثرياء المنتظرة, مجمة الحوار المتمدف  -
, 2014-04-11ُنشرت بتاريخ , 4421االلكترونية, العدد 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=409843 
مكانية صعود المرض اليولندي بقطاع غزة, جريدة  - حسف الرضيع, مؤتمر إعادة إعمار غزة وا 

, 2014-10-13االقتصادية بغزة, 
http://www.eqtesadia.ps/studies/opinions/30098.html 

حوار مع النائب في المجمس التشريعي إسماعيؿ رضواف, ورشة بعنواف األنفاؽ : مصمحة  -
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 ممحق بأسئمة المقابمة الميدانية 

 السؤال الرئيسي: ما مدى تأثير إغالق األنفاق عمى قطاع اإلنشاءات بقطاع غزة؟

 أسئمة المقابمة:

 ما ىي الحاجة السنوية لقطاع غزة مف مواد ومستمزمات البناء؟ .7
 المعابر اإلسرائيمية؟ ومستمزمات البناء عبر مف مواد ما ىي الكميات التي تدخؿ قطاع غزة .2
سنويًا مف  , وكـ يحتاج قطاع غزةعجز في الوحدات السكنية كـ عددىايعاني قطاع غزة مف   .1

 ؟وحدات السكنية لمحد مف ىذا العجزال
لمواد ومستمزمات البناء أثناء فترة عمؿ األنفاؽ لمفترة  ما ىي الكميات التي دخمت قطاع غزة .4

 وىؿ استطاعت الحد مف طبيعة المشكمة ؟؟ 2013-2007
نفاؽ مف بعد إغالؽ األ ما ىي الكميات التي يحتاجيا قطاع غزة مف مواد ومستمزمات البناء .5

 ؟قبؿ جميورية مصر العربية
بسبب  ما ىي الخسائر االقتصادية المباشرة وغير المباشرة التي تعرض ليا قطاع اإلنشاءات .6

 إغالؽ األنفاؽ؟
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والتشييد خالؿ فترة عمؿ  دخموا سوؽ العمؿ وخصوصا في قطاع البناء الذيف كـ عدد العامميف .7
, وانعكاسات ذلؾ في قطاع غزة ؟ وبعد اإلغالؽ كـ عدد الذيف خرجوا مف سوؽ العمؿاألنفاؽ

 عمى الواقع االقتصادي واالجتماعي في قطاع غزة؟
التي تدخؿ عبر المعابر بعد إغالؽ األنفاؽ ومنع إدخاؿ مواد ومستمزمات البناء ىؿ الكميات   .8

 اإلسرائيمية كافية أـ أف القطاع يعاني مف عجزًا مزمناً  منيا؟
بالنسبة ألسعار مواد ومستمزمات البناء كـ يبمغ الفرؽ بيف البضائع الميربة مف مصر والتي  .9

 تدخؿ رسميا عبر المعابر في الوحدة السكنية الواحدة؟
يت بيا موازنة السمطة الفمسطينية نتيجة ىؿ يمكف التعرؼ عمى حجـ الخسارة التي ُجب  .72

لمتيريب جنوبًا نحو جميورية  لتراجع اإليرادات الضريبية والمعروفة بالمقاصة بسبب التوجو
 ؟مف إجمالي اإليرادات الفمسطينية خالؿ فترة األنفاؽ؟ وكـ تشكؿ كنسبة مصر العربية

كـ  ,مميوف دوالر 800-1000حجـ التيريب سنويا  ىناؾ تقارير غير رسمية عف بموغ  .77
 ؟ إجمالي حجـ التيريب الموجود تشكؿ تجارة مواد ومستمزمات البناء مف

في قطاع اإلنشاءات ومدى  نتيجة اإلغالؽ المستمر لألنفاؽ ولممعابر كـ تبمغ الفجوة  .72
 ؟ اتساعيا

كـ  ما قبؿ الحصار اإلسرائيمي المفروض عمى قطاع غزة لمعودة إلى الوضع الطبيعي  .71
 ج قطاع غزة يوميًا؟ شاحنة يحتا

في ظؿ أزمة الركود االقتصادي وتباطؤ األنشطة االقتصادية وارتفاع معدالت البطالة في   .74
؛ ىؿ ىناؾ تراجع محتمؿ في أسعار لنسب مرتفعة نتيجة إغالؽ األنفاؽقطاع غزة ووصوليا 

 ؟السكنية األراضي والعقارات وما ىي نسب االنخفاض تقريبًا في سعر الشقة
لحصار واإلغالؽ ىؿ توجد خطة يمكف وضعيا لمحد مف أزمة السكف في قطاع في ظؿ ا  .75

 غزة؟
اقتصاديًا كـ يشكؿ قطاع اإلنشاءات مف الناتج المحمي اإلجمالي ومف استيعابيا لمقوى   .76

 ؟ اجـ عف سبع سنوات مف عمؿ األنفاؽالعاممة, وما ىي القيمة المضافة ليذا النشاط الن
ما ىو السبب  2010-2013ت ارتفاعًا ممحوظًا في الفترة شيد قطاع األراضي والعقارا  .77

 الرئيسي ليذا االرتفاع؟ وكـ نسب االرتفاع في كؿ عاـ؟
% ومع أزمة الحصار 3مع النمو السكاني المرتفع نسبيًا في قطاع غزة والذي يزيد عف   .78

دمة واإلغالؽ؟ كـ ستبمغ عدد الوحدات السكنية التي تعاني عجزا خالؿ الخمس سنوات القا
 عمى افتراض بقاء الوضع كما ىو عميو؟

سيناريوىات لممرحمة القادمة فيما يتعمؽ بأزمة العجز في  تضعواىؿ يمكف لكـ أف   .79
, ورفع الحصار, وضخ ؿ نجاح عمؿ حكومة التوافؽ الوطنيالوحدات السكنية ؟ مثال في ظ
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ى حدود الرابع مف حزيراف مميارات داخؿ االقتصاد الفمسطيني, قياـ الدولة المستقمة المنشودة عم
قدر بأربعة مميارات دوالر والمُ  ميناء بحري, االستفادة مف غاز بحر غزة إنشاءـ, 1967
 ؟أمريكي

ما مدى نجاح قياـ سوؽ لمتمويؿ العقاري بقطاع غزة , وىؿ ىناؾ قدرة لمحكومة   .22
عيا بأقساط الفمسطينية لبناء مدف سكنية في كافة محافظات لمقطاع لمحد مف أزمة السكف وبي

 وبأسعار التكمفة عبر سياسة معينة طويمة األمد, وكـ ستبمغ قيمة ىذه المشاريع وسقفيا الزمني؟
 

 


