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الصادرات ،الواردات والعجز التجاري يف فلسطني (  000دوالر)،
الربع األول  - 2015الربع الرابع 2019
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الناجت اإلجمالي املحلي (الربع الثالث  3,915.3 :)2019مليون دوالر
الناجت اإلجمالي املحلي/نسمة (الربع الثالث  832.9 :)2019دوالر املصدر :اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني

الواردات (الربع الرابع  1,454.1 :)2019مليون دوالر الصادرات (الربع الرابع  294.2 :)2019مليون دوالر
العجز التجاري (الربع الرابع  1,159.9 :)2019مليون دالور املصدر :اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني

البطالة

مؤشر دورة األعمال

البطالة وبطالة الشباب يف فلسطني ،الربع األول  - 2015الربع الرابع 2019

مؤشر سلطة النقد لدورة األعمال ،كانون الثاني  - 2015شباط 2020
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النشرة االقتصادية الفلسطينية يعدها معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس) وحتررها بورتالند ترست.
ميكنكم إرسال تعليقاتكم أو اقتراحاتكم أو شكاويكم إلى feedback@portlandtrust.org
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The Portland Trust

النشرة االقتصادية الفلسطينية
النشرة 162

آذار 2020

التقارير الرئيسية
أعلن البنك الدولي يف  10شباط
 2020عن تقدمي منحة بقيمة 15
مليون دوالر لتنفيذ بعض مكونات
املرحلة األولى من مشروع املحطة
املركزية لتحلية مياه البحر يف غزة
واألعمال املرافقة لها
يف  13شباط  2020أطلقت منظمة
األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة
اليونسكو نتائج مشروع منوذج التنبؤ
مبهارات سوق العمل يف فلسطني
التقى رئيس الوزراء الفلسطيني
الدكتور محمد اشتية يف  25شباط
 2020بأربعني شركة فلسطينية
ناشئة رائدة ملناقشة بيئة اعمال
الشركات الناشئة ودور ريادة األعمال
يف التصدي للبطالة بني الشباب يف
فلسطني
أغلق مؤشر القدس عند مستوى
 534.3نقطة نهاية شباط ،2020
مرتفعا بنسبة  %2.3مقارنة بالشهر
املاضي

الرؤية األمريكية اإلسرائيلية للسالم :األبعاد االقتصادية واألثار املحتملة

يف  26شباط  ،2020عقد معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس) جلسة طاولة
مستديرة حول األبعاد االقتصادية واألثار املحتملة لتطبيق خطة الرئيس األمريكي دونالد ترامب
للسالم يف الشرق األوسط؛ «السالم من أجل االزدهار» ،واملكونة من شقني 1.أعلن عن الشق السياسي
يف  28كانون ثاني  ،2020بينما الشق االقتصادي قدم يف حزيران  2.2019واجهت هذه الرؤية رفضا ً
من كافة القطاعات الفلسطينية ،سواء السياسية أو رجال األعمال أو املجتمع املدني ،نظراً لتجاهلها
أمور عديدة ،أبرزها حق الشعب الفلسطيني يف إقامة دولة مستقلة قابلة للحياة وذات سيادة.
ُعرضت أثناء اجللسة ورقة موقف أعدها «ماس» حول التداعيات املحتملة للصفقة ،تاله مداخلة للمتحدثني
الرئيسيني ونقاش شاركت فيه شخصيات بارزة من كال القطاعني العام واخلاص .وفق املكون االقتصادي
للخطة ،سيخصص  50مليار دوالر من االستثمارات اجلديدة على مدى عشر سنوات ،منها  28مليار
لفلسطني 7.5 ،مليار لألردن ،و 9مليار دوالر ملصر و 6مليار للبنان 3.وفقا ملا تدعيه اإلدارة األمريكية ،إذا
ما نفذت اخلطة بشكل ناجح فإن الناجت املحلي اإلجمالي الفلسطيني سيتضاعف ،وسيتراجع معدل البطالة
4
إلى مستوى أقل من  %10وسينخفض معدل الفقر الى النصف.
ومن االستنتاجات التي توصل إليها «ماس» ،أنه برغم املبالغ الكبيرة املوعودة يف الشق االستثماري ،إال
أن اخلطة تشكل خطرا على وجود االقتصاد الفلسطيني وحيوتيه وتضيف قيودا جديدة على املساحة
املتاحة ملمارسة األنشطة االقتصادية واالستثمارية .وقد عبر املشاركون يف اللقاء عن قلقهم إزاء تطبيق
اخلطة ،وخاصة فيما يتعلق باستمرار إسرائيل يف السيطرة على جميع املوارد املائية الفلسطينية
(البحر امليت ،ونهر األردن ،واملياه اجلوفية) واملجال اجلوي والفضاء اإللكتروني والتجارة اخلارجية.

خسارة األراضي واملوارد

تطبيق هذه اخلطة على أرض الواقع سيؤدي الى خسارة جزء كبير من أراضي الضفة الغربية ،إذ
أنها مبنية على أساس ضم إسرائيل لوادي األردن بالكامل ،وهي املنطقة األكثر خصوبة يف الضفة
الغربية وتشكل  %30من أراضيها ومساحتها 5.كما أن اخلطة حترم الفلسطينيني من إقامة العاصمة
لفلسطينية يف القدس الشرقية .وبرأي املتحدثني يف اللقاء ،فإن ما ذكر من جوانب يضيق ويجذر
القيود احلالية املفروضة على االقتصاد الفلسطيني.
أما اخلرائط الواردة يف اخلطة تظهر مخططا إلنشاء منطقتني فلسطينيتني يف الصحراء اإلسرائيلية
بالقرب من قطاع غزة :منطقة صناعية لتصنيع التكنولوجيا ومنطقة زراعية سكنية .وستكون هذه
6
املناطق بعيدة عن احلدود املصرية بأراضي مبساحة ضيقة تسيطر عليها إسرائيل.
من جانبه حتدث املهندس أسامة عمرو ،أمني سر املجلس التنسيقي ملؤسسات القطاع اخلاص ،وأحد
املتحدثني الرئيسيني يف اجللسة ،قائال بأن «القطاع اخلاص يرفض بشكل قطعي ونهائي هذه الصفقة
فهي ال تقدم أي منفعة مجدية سياسيا أو اقتصاديا للفلسطينيني» .وأضاف أن املنفعة التي سيجنيها
االقتصاد الفلسطيني يف حال مت إنهاء القيود املفروضة عليه يف الوقت احلالي أكثر من املنافع
االقتصادية التي جاءت بها هذه الصفقة ( 28مليار دوالر على مدار  10سنوات) .وفق تقديرات البنك
الدولي ،فإن التكلفة التي يتكبدها االقتصاد الفلسطيني نتيجة لعدم استغالل أراضيه يف املناطق (ج)
تقارب  3.4مليار دوالر سنويا .بينما تقدر دراسة أخرى لألونكتاد حجم التسرب املالي من خزينة
7
السلطة الفلسطينية وخسائر أخرى ناجمة عن االحتالل اإلسرائيلي بأكثر من مليار دوالر سنويا.
1
2
3
4
5
6
7

www.mas.ps/files/server/20200203154439-1.pdf
www.whitehouse.gov/peacetoprosperity/
https://bit.ly/2JKMXPJ ; https://www.nytimes.com/2020/01/28/world/middleeast/peace-plan.html
www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/06/MEP_programsandprojects.pdf
www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/01/Peace-to-Prosperity-0120.pdf
https://bit.ly/3d8mB8s; https://politi.co/33mZoe1
https://bit.ly/2vsMpLk; https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/gdsapp2013d1_en.pdf
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تقييد حركة التنقل والعبور

وفق املكون االقتصادي للخطة ،تهدف اخلطة لزيادة الصادرات كنسبة
من الناجت املحلي اإلجمالي من  %17إلى  .%40ولتحقيق هذه الغاية،
تقترح اخلطة «فتح» الضفة الغربية وقطاع غزة على األسواق اإلقليمية
والدولية من خالل إلغاء حواجز التجارة واالستثمار يف الطرق الواصلة
بني التجمعات الفلسطينية .إال أن استمرار السيطرة اإلسرائيلية على
املعابر والطرق داخل األراضي الفلسطينية ،كما ينص املكون السياسي،
8
يجعل من هذا الهدف وهما.
كما أن تقطع وتشرذم اجلغرافيا الفلسطينية ،وتقليص املساحة املتاحة
للتوسع السكاني أو الزراعي ،إذا ما رافق تطبيق اخلطة سيؤسس
للسيطرة اإلسرائيلية بفعالية على حركة املواطنني ،ورؤوس األموال
والبضائع يف الضفة الغربية وقطاع غزة .وهو وضع اجمع املتحدثون
على انه سيحصر الفلسطينيني يف بقع جغرافية معزولة داخل أراضي
9
وشبكة طرق حتت السيطرة اإلسرائيلية.

زيادة التبعية إلسرائيل

كما أكد املتحدثون أن من شأن اخلطة تعميق تبعية االقتصاد
الفلسطيني إلسرائيل ،سواء إداريا أو ماليا .وفق رؤية «السالم من اجل
االزدهار» ،والتي ال حتدد أي شروط مرجعية تضمن تطبيق بنودها
بشكل مسؤول ،فإن الدول الفلسطينية واالستقالل مرهونان بتحقيق
الشروط واالعتبارات االقتصادية واألمنية اإلسرائيلية ،وهذا من شأنه
جعل االقتصاد الفلسطيني أكثر اعتمادا ورهنا لالعتبارات السياسية
واألمنية اإلسرائيلية 10.عالوة على ذلك ،فإن املكون االقتصادي يتم
متويله الى حد كبير من قروض ميسرة ،ستزيد من شدة اعتماده
على رؤوس األموال اإلسرائيلية واملزودين ،وتآكل استقاللية النمو
11
االقتصادي الفلسطيني.

البنك الدولي وشركائه يستثمرون البنية التحتية
لقطاع املياه يف قطاع غزة

أعلن البنك الدولي يف  10شباط  2020عن تقدمي منحة بقيمة  15مليون
دوالر لتنفيذ بعض مكونات املرحلة األولى من مشروع املحطة املركزية
12
لتحلية مياه البحر يف غزة ( )GCDPواألعمال املرافقة لها.
يعد مشروع املحطة أكبر مشروع بنية حتتية يف قطاع غزة نفذ حتى
اآلن ،ويهدف ملعاجلة أزمة املياه يف القطاع الواقع حتت احلصار،
ّ
املحلة
وبسعة إنتاجية تصل إلى  55مليون متر مكعب/السنة من املياه
بحلول عام  2023ليصل إلى إنتاج  110مليون متر مكعب/السنة خالل
املرحلة الثانية من املشروع 13.أطلق املشروع يف آذار  2018بالتنسيق
بني مؤسسات دولية وسلطة املياه الفلسطينية ( 14.)PWAويف شهر
نيسان  ،2019تلقى املشروع تعهدات إجمالية بقيمة  456مليون يورو من
15
املانحني من إجمالي التكلفة املقدرة مببلغ  562.3مليون يورو.
يتكون املشروع من مكونني رئيسيني :بناء محطة حتلية على مساحة 73
دومن جنوب دير البلح بسعة إنتاجية أولية  55مليون متر مكعب سنويا ً
من املياه املحالة؛ وإنشاء منظومة نقل للمياه بني الشمال واجلنوب متتد
حلوالي  160كيلومترا ،مبا يف ذلك صهريج لنقل املياه املحالة ومزجها
بشكل سليم مع مصادر املياه اجلوفية (ويشمل ذلك املياه املشتراة من
8
9
10
11
12
13
14
15

www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/06/MEP-narrative-document_FINAL.pdf
www.mas.ps/files/server/20200203154439-1.pdf
www.whitehouse.gov/peacetoprosperity/
www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/06/MEP-narrative-document_FINAL.pdf
https://bit.ly/3aF2nkv
www.eib.org/attachments/country/bringing_water_to_gaza_en.pdf
https://bit.ly/2Iyaof3
https://bit.ly/38A7gKq

شركة املياه الوطنية اإلسرائيلية «ميكوروت») 16.التمويل الذي قدمه
البنك الدولي خاص بجزئية نقل املياه والتخزين.
تهدف هذه اجلزئية من املشروعإلى حتسني نوعية وكمية املياه السائبة
املوردة إلى قطاع غزة ،وستنفذ مبساعدات من اجلهات املانحة مت
التنسيق لها بقيمة  42مليون دوالر يتم إدارتها من البنك الدولي،17
ومتويل موازي بقيمة  60مليون دوالر من الصندوق الكويتي للتنمية
االقتصادية العربية .ويتألف املشروع من ثالثة ُمكَ ِّونات هي:
 .1بناء البنية التحتية لقطاع املياه لتحسني إمدادات املياه السائبة:
سيتم تزويد  16بلدية يف وسط وجنوب غزة باملياه السائبة
مبعدل  90لتر يوميا للفرد الواحد على األقل .وسينتفع من هذا
املشروع قرابة  870,000مواطن (التكلفة املقدرة  91.0مليون دوالر
أمريكي).
 .2بناء القدرات لتحسني أداء املؤسسات املختارة :بناء قدرات كافية
لضمان تشغيل محطات التحلية قصيرة األجل منخفضة السعة
وصيانتها أثناء تنفيذ املشروع وبعد تنفيذه ،أي أثناء عمليات
املراقبة والقياس لنظام اإلمداد باملياه السائبة املتكامل .سيساعد
هذا املكون أيضا يف تصميم برنامج حتسني مزود اخلدمة الوطني
لتعزيز تقدمي اخلدمات يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،وتقليل
احلاجة لتقدمي دعم فني لقطاع املياه ،وإعداد البنية الالزمة
لالستثمارات ذات األولوية يف املياه السائبة يف الضفة الغربية
(التكلفة التقديرية  9.5مليون دوالر أمريكي).
 .3توفير خدمة إدارة املشروع ودعم عملية التنفيذ :يهدف هذا املكون
لضمان تنفيذ املشروع بصورة فعالة وتوفير األموال لضمان
استمرار تشغيل مرافق املياه احليوية ومياه الصرف الصحي يف
غزة (التكلفة املقدرة  16.5مليون دوالر أمريكي).
هناك أزمة مياه شرب يف قطاع غزة ،حيث أن  %97من املياه اجلوفية
الساحلية غير صاحلة للشرب أو للري ،بسبب مستويات االستخراج
غير املستدامة التي أدت إلى ارتشاح مياه البحر وتلوث مياه الصرف
الصحي .وهذا ُيع ّرض اكثر من مليوني فلسطيني يعيشون يف القطاع
ملخاطر صحية خطيرة 18.باإلضافة إلى ذلك ،يجب أال تتجاوز السعة
اإلجمالية لطبقة املياه اجلوفية  55مليون متر مكعب يف السنة ،أو
 %30.5من إجمالي الطلب على املياه يف غزة ( 124.6مليون متر
مكعب) 19.يف عام  ،2018مت استخراج  78.8مليون متر مكعب من املياه
اجلوفية (طبقة املياه اجلوفية الساحلية) .وقد اعتاد القطاع شراء 10
مليون متر مكعب سنويا من إسرائيل (ميكوروت) ويتم تلبية االحتياجات
األخرى جزئيا من خالل محطات حتلية املياه منخفضة السعة قصيرة
األجل ( 13.2مليون متر مكعب) ووحدات التناضح العكسي اخلاصة
غير املنظمة وباهظة التكلفة التي يديرها صغار مقدمو اخلدمات،
الذين يبيعون املياه يف كثير من األحيان بتكلفة تعادل سبعة أضعاف
20
تكلفة املياه العامة وثلثي هذه املياه يكون ملوثا أصال عند التسليم.
نتيجة تزايد أعداد السكان ومحدودية توفر الطاقة الكهربائية الالزمة
لتشغيل محطات التحلية ومعاجلة مياه الصرف الصحي ،تفاقمت أزمة
املياه والصرف الصحي يف غزة تفاقما خطيرا ،وازدادت ندرة املياه
النظيفة وظاهرة عدم شبك املنازل بشبكة الصرف الصحي ،حتى
21
وصلت الى ثلث األسر تقريبا.
16
17
18
19
20
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https://bit.ly/38A7gKq
Denmark, Netherlands, Norway, France, Finland, Sweden, Croatia, Portugal, United
Kingdom and Australia
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/gaza_plant_factsheet.pdf
https://bit.ly/33p7PFD; https://bit.ly/3d0AHZj; https://bit.ly/33sO7sL
https://bit.ly/3cK8zcU
www.oxfam.org/en/failing-gaza-undrinkable-water-no-access-toilets-and-little-hope-horizon

التنبؤ مبهارات سوق العمل يف فلسطني

يف  13شباط  2020أطلقت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم
والثقافة (اليونسكو) نتائج مشروع منوذج التنبؤ مبهارات سوق العمل
يف فلسطني 22.وجاءت هذه املبادرة التي ينفذها اليونسكو بالتعاون مع
معهد «ماس» يف إطار مشروع «تشغيل الشباب يف منطقة البحر األبيض
املتوسط»( ،)YEMالذي ينفذه اليونسكو بتمويل من االحتاد األوروبي.
يهدف املشروع لتحسني نظم استشراف املهارات وتقييمها يف املنطقة،
23
وحتسني التعليم والتدريب املهني والتقني (.)TVET
يقدم النموذج ،ضمن عدة افتراضات وسيناريوهات محتملة ،توقعات
حول املهن املطلوبة يف سوق العمل الفلسطيني حتى العام  .2022يتبع
النموذج مترينا مهنيا كالسيكيا يحاكي الطلب على املواهب املهنية من
أرباب العمل وعرض املهارات املهنية من قبل الباحثني عن عمل .وهو
أداة مصممة ملن يعملون يف مجال التخطيط لقطاع التعليم وصناع
السياسات كمحاولة لضمان استجابة النظام التعليمي لالحتياجات
املستقبلية من القوى العاملة.
وفقا لنتائج سيناريو خط األساس ،الذي يفترض استمرار الوضع
الراهن ،يتوقع النموذج أن يولد االقتصاد الفلسطيني ما مجموعه
 200,717وظيفة ( 120,318يف الضفة الغربية و 80,399يف قطاع غزة)
خالل الفترة ما بني  .2019-2022ولكن فرص العمل التي مت التنبؤ بها
غير كافية الستيعاب تدفق اخلريجني ونسبة البطالة احلالية .ويتوقع
أن ينتج عن ذلك عجز يقدر بـ  512,712وظيفة 198,326 ،وظيفة يف
الضفة الغربية و 313,846وظيفة يف قطاع غزة .ويتوقع أن يصل معدل
البطالة يف الضفة الغربية قرابة  %20.6بحلول العام  ،2020مقارنة بـ
 %50.8يف قطاع غزة.
على صعيد الوظائف ،خالل الفترة ما بني  ،2022-2019من املتوقع ان
يولد االقتصاد أكثر فرص عمل يف مجال املبيعات ،يليها العاملون يف
مجاالت التعليم وعمال البناء ،والتعدين ،والتصنيع والنقل .وقد أظهرت
24
جميع التصنيفات الـ  46على مستوى املجموعة الفرعية (احلد الثاني)
يف التصنيف الدولي املعياري للمهن ( ،)ISCOالتي مت حتليلها يف النموذج،
فائضا يف العرض خالل الفترة  2022-2019بدرجات متفاوتة .وكانت
أعلى نسبة عدم تطابق يف العرض والطلب على وظائف العاملني يف
التعدين ،البناء ،التصنيع ،والنقل ،والبناء وأعمال التجارة املرتبطة واملهن
التعليمية .حيث كان العرض على هذه الوظائف أعلى بكثير من الطلب.
وقد أوضح الباحثان حبيب حن وعلي جبارين اللذان عمال على تطوير
النموذج ،بأن النموذج ميكنه توفير معلومات أكثر حتديدا إذا ما توفر
لدى اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني املوارد الالزمة جلمع معلومات
حول املهن يف مسح القوى العاملة على احلد الرابع (فئة املهنة) يف نظام
التصنيف الدولي املعياري للمهن ،بدال من نظام التصنيف على مستوى
خانتيناملجموعة الفرعية (احلد الثاني) .والنظام األخير عبارة عن بيانات
مجمعة ،بينما النظام على مستوى احلد الرابع يتيح استشراف تنبؤات هامة
وإضافية حول سوق العمل .كما أن اجلهاز املركزي مطالب بجمع معلومات
حول اخللفية التعليمية للمبحوثني وتخصصاتهم لفحص عدم تطابق
املهارات .وعلى وزارة العمل عمل تصنيفات أفضل لبرامج التدريب املهني
والتقني وتنفيذ مسوحات تتبع للخريجني .كما أن اجلامعات الفلسطينية
ومراكز التدريب مطالبة أيضا بتنفيذ مسوحات تتبع اخلريجني وذلك
لتوفير فهم أفضل لنتائج البرامج التعليمية التي تنفذها وتوفير األدوات
الالزمة لعملية تخطيط مدروسة وعلى أسس صلبة لقطاع التعليم.
https://unevoc.unesco.org/yem/YEM%20Skills%20Forecasting%20model%20Ramallah%202020 22
www.euneighbours.eu/en/south/stay-informed/projects/youth-employment-mediterranean 23
A 2-digit code indicates a sub-major group and a 4-digit code indicates a unit group. 24

For example, ‘science and engineering professionals’ is a 2-digit sub-major group,
while ‘mathematicians, actuaries and statisticians’ are in the 4-digit unit group.
Business and administration professionals are also at the 2-digit, while accountants
are at the 4-digit. Both examples are within the same major group, i.e. professionals.

رئيس الوزراء الفلسطيني يجتمع بالشركات
الناشئة

التقى رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية يف  25شباط
 2020بأربعني شركة فلسطينية ناشئة رائدة ملناقشة بيئة اعمال
الشركات الناشئة ودور ريادة األعمال يف التصدي للبطالة بني الشباب
يف فلسطني 25.وقد قامت  MENACatalystبتنظيم هذه الفعالية ،وهي
26
مؤسسة فلسطينية غير ربحية تدعم الشركات الفلسطينية الناشئة.

وكانت الشركات املشاركة يف اللقاء من الشركات األجنح يف البالد،
وتشغل ما يقرب  400موظف وحتقق أرباحا سنوية تقدر بـ  8.5مليون
دوالر أمريكي .ناقش املشاركون كيف أن حواجز السوق وصعوبة
الوصول للموارد وفرص االستثمار حتدد صورة املشهد الريادي يف
فلسطني ،مما يجبر العديد من الشركات الناشئة على البحث عن
فرص إقليمية ودولية .وتطرقت الشركات املشاركة ألهم التحديات التي
تواجه الشركات الفلسطينية الناشئة ومنها عدم القدرة على التوسع
واالستثمارات املحدودة .وشملت التحديات األخرى القيود املفروضة
على استخدام أنظمة الدفع اإللكتروني ونقص املواهب والسياسات
27
املحلية املتعلقة مبزاولة األعمال يف فلسطني.
جاءت فلسطني يف املركز  117على مستوى العالم يف تقرير البنك
الدولي ملمارسة أنشطة األعمال  ،2020وحصلت على  60درجة 28.بينما
29
جاءت يف املرتبة  173بدرجة  70.2ضمن فئة «بدء عمل جتاري».
واحتلت فلسطني أيضا املرتبة  112فيما يتعلق بفئة دفع الضرائب
واملرتبة  168يف حل مشاكل عدم السيولة ،ولكنها احتلت املرتبة 25
30
ضمن فئة سهولة احلصول على االئتمان.
وأوضح اشتية يف تصريحاته أن احلكومة أعلنت العام  2020عام الشباب
يف فلسطني ،وقال إن احلكومة خصصت  100مليون دوالر أمريكي
لدعم مشاريع الشباب يف كافة املجاالت 31 .وأضاف أن احلكومة تعمل
حاليا على عادة صياغة النظام التعليمي وربطه بسوق العمل ،باإلضافة
إلى إنشاء كلية عامة للتدريب املهني والتقني ،وبدء برنامج تدريب
عام يختص ببرمجة احلاسوب بهدف إعادة توجيه خريجي اجلامعات
العاطلني عن العمل .وأضاف اشتية أن العمل جاري على سن قانون
جديد للشركات املعاصرة يلبي متطلبات بيئة األعمال املتقدمة ،ويحفز
االستثمار ،ويشجع الشباب على إنشاء شركاتهم دون عقبات .يخضع
القانون اجلديد اآلن ملراجعة مجموعة من املحامني ويهدف إلى تذليل
الكثير من العقبات التي تواجه الشركات الناشئة يف الوقت الراهن ،ال
سيما ما يتعلق بالوقت الالزم إلنشاء املشروع وتكلفة إنشائه واجلهد
املبذول.

بورصة فلسطني يف نهاية شباط 2020

أغلق مؤشر القدس عند مستوى  534.3نقطة نهاية شباط ،2020
مرتفعا بنسبة  %2.3مقارنة بالشهر املاضي 32.وقد مت تداول  5.3مليون
سهم بقيمة إجمالية  11.6مليون دوالر خالل الشهر ،وهو ما شكل
انخفاضا بنسبة  %15.12و %4.7يف حجم وقيمة األسهم املتداولة
مقارنة بالشهر السابق.
25
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www.menacatalyst.ps/main-events/5042.html
www.menacatalyst.ps/about
https://7amleh.org/wp-content/uploads/2018/12/Palestine-PayPal-English.pdf
The ease of doing business score helps assess the absolute level of regulatory performance
over time. It captures the gap of each economy from the best regulatory performance
observed on each of the indicators across all economies in the Doing Business sample since
2005. An economy’s ease of doing business score is reflected on a scale from 0 to 100, where
0 represents the lowest and 100 represents the best performance.
www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/w/west-bank-and-gaza/WBG.pdf
Doing Business 2020 does not account for the disparities between the West Bank and Gaza,
and each region might score differently in each of these indicators.
www.aliqtisadi.ps/article/73810/
https://bit.ly/2xJ1g57

تقييد حركة التنقل والعبور

وفق املكون االقتصادي للخطة ،تهدف اخلطة لزيادة الصادرات كنسبة
من الناجت املحلي اإلجمالي من  %17إلى  .%40ولتحقيق هذه الغاية،
تقترح اخلطة «فتح» الضفة الغربية وقطاع غزة على األسواق اإلقليمية
والدولية من خالل إلغاء حواجز التجارة واالستثمار يف الطرق الواصلة
بني التجمعات الفلسطينية .إال أن استمرار السيطرة اإلسرائيلية على
املعابر والطرق داخل األراضي الفلسطينية ،كما ينص املكون السياسي،
8
يجعل من هذا الهدف وهما.
كما أن تقطع وتشرذم اجلغرافيا الفلسطينية ،وتقليص املساحة املتاحة
للتوسع السكاني أو الزراعي ،إذا ما رافق تطبيق اخلطة سيؤسس
للسيطرة اإلسرائيلية بفعالية على حركة املواطنني ،ورؤوس األموال
والبضائع يف الضفة الغربية وقطاع غزة .وهو وضع اجمع املتحدثون
على انه سيحصر الفلسطينيني يف بقع جغرافية معزولة داخل أراضي
9
وشبكة طرق حتت السيطرة اإلسرائيلية.

زيادة التبعية إلسرائيل

كما أكد املتحدثون أن من شأن اخلطة تعميق تبعية االقتصاد
الفلسطيني إلسرائيل ،سواء إداريا أو ماليا .وفق رؤية «السالم من اجل
االزدهار» ،والتي ال حتدد أي شروط مرجعية تضمن تطبيق بنودها
بشكل مسؤول ،فإن الدول الفلسطينية واالستقالل مرهونان بتحقيق
الشروط واالعتبارات االقتصادية واألمنية اإلسرائيلية ،وهذا من شأنه
جعل االقتصاد الفلسطيني أكثر اعتمادا ورهنا لالعتبارات السياسية
واألمنية اإلسرائيلية 10.عالوة على ذلك ،فإن املكون االقتصادي يتم
متويله الى حد كبير من قروض ميسرة ،ستزيد من شدة اعتماده
على رؤوس األموال اإلسرائيلية واملزودين ،وتآكل استقاللية النمو
11
االقتصادي الفلسطيني.

البنك الدولي وشركائه يستثمرون البنية التحتية
لقطاع املياه يف قطاع غزة

أعلن البنك الدولي يف  10شباط  2020عن تقدمي منحة بقيمة  15مليون
دوالر لتنفيذ بعض مكونات املرحلة األولى من مشروع املحطة املركزية
12
لتحلية مياه البحر يف غزة ( )GCDPواألعمال املرافقة لها.
يعد مشروع املحطة أكبر مشروع بنية حتتية يف قطاع غزة نفذ حتى
اآلن ،ويهدف ملعاجلة أزمة املياه يف القطاع الواقع حتت احلصار،
ّ
املحلة
وبسعة إنتاجية تصل إلى  55مليون متر مكعب/السنة من املياه
بحلول عام  2023ليصل إلى إنتاج  110مليون متر مكعب/السنة خالل
املرحلة الثانية من املشروع 13.أطلق املشروع يف آذار  2018بالتنسيق
بني مؤسسات دولية وسلطة املياه الفلسطينية ( 14.)PWAويف شهر
نيسان  ،2019تلقى املشروع تعهدات إجمالية بقيمة  456مليون يورو من
15
املانحني من إجمالي التكلفة املقدرة مببلغ  562.3مليون يورو.
يتكون املشروع من مكونني رئيسيني :بناء محطة حتلية على مساحة 73
دومن جنوب دير البلح بسعة إنتاجية أولية  55مليون متر مكعب سنويا ً
من املياه املحالة؛ وإنشاء منظومة نقل للمياه بني الشمال واجلنوب متتد
حلوالي  160كيلومترا ،مبا يف ذلك صهريج لنقل املياه املحالة ومزجها
بشكل سليم مع مصادر املياه اجلوفية (ويشمل ذلك املياه املشتراة من
8
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www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/06/MEP-narrative-document_FINAL.pdf
www.mas.ps/files/server/20200203154439-1.pdf
www.whitehouse.gov/peacetoprosperity/
www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/06/MEP-narrative-document_FINAL.pdf
https://bit.ly/3aF2nkv
www.eib.org/attachments/country/bringing_water_to_gaza_en.pdf
https://bit.ly/2Iyaof3
https://bit.ly/38A7gKq

شركة املياه الوطنية اإلسرائيلية «ميكوروت») 16.التمويل الذي قدمه
البنك الدولي خاص بجزئية نقل املياه والتخزين.
تهدف هذه اجلزئية من املشروعإلى حتسني نوعية وكمية املياه السائبة
املوردة إلى قطاع غزة ،وستنفذ مبساعدات من اجلهات املانحة مت
التنسيق لها بقيمة  42مليون دوالر يتم إدارتها من البنك الدولي،17
ومتويل موازي بقيمة  60مليون دوالر من الصندوق الكويتي للتنمية
االقتصادية العربية .ويتألف املشروع من ثالثة ُمكَ ِّونات هي:
 .1بناء البنية التحتية لقطاع املياه لتحسني إمدادات املياه السائبة:
سيتم تزويد  16بلدية يف وسط وجنوب غزة باملياه السائبة
مبعدل  90لتر يوميا للفرد الواحد على األقل .وسينتفع من هذا
املشروع قرابة  870,000مواطن (التكلفة املقدرة  91.0مليون دوالر
أمريكي).
 .2بناء القدرات لتحسني أداء املؤسسات املختارة :بناء قدرات كافية
لضمان تشغيل محطات التحلية قصيرة األجل منخفضة السعة
وصيانتها أثناء تنفيذ املشروع وبعد تنفيذه ،أي أثناء عمليات
املراقبة والقياس لنظام اإلمداد باملياه السائبة املتكامل .سيساعد
هذا املكون أيضا يف تصميم برنامج حتسني مزود اخلدمة الوطني
لتعزيز تقدمي اخلدمات يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،وتقليل
احلاجة لتقدمي دعم فني لقطاع املياه ،وإعداد البنية الالزمة
لالستثمارات ذات األولوية يف املياه السائبة يف الضفة الغربية
(التكلفة التقديرية  9.5مليون دوالر أمريكي).
 .3توفير خدمة إدارة املشروع ودعم عملية التنفيذ :يهدف هذا املكون
لضمان تنفيذ املشروع بصورة فعالة وتوفير األموال لضمان
استمرار تشغيل مرافق املياه احليوية ومياه الصرف الصحي يف
غزة (التكلفة املقدرة  16.5مليون دوالر أمريكي).
هناك أزمة مياه شرب يف قطاع غزة ،حيث أن  %97من املياه اجلوفية
الساحلية غير صاحلة للشرب أو للري ،بسبب مستويات االستخراج
غير املستدامة التي أدت إلى ارتشاح مياه البحر وتلوث مياه الصرف
الصحي .وهذا ُيع ّرض اكثر من مليوني فلسطيني يعيشون يف القطاع
ملخاطر صحية خطيرة 18.باإلضافة إلى ذلك ،يجب أال تتجاوز السعة
اإلجمالية لطبقة املياه اجلوفية  55مليون متر مكعب يف السنة ،أو
 %30.5من إجمالي الطلب على املياه يف غزة ( 124.6مليون متر
مكعب) 19.يف عام  ،2018مت استخراج  78.8مليون متر مكعب من املياه
اجلوفية (طبقة املياه اجلوفية الساحلية) .وقد اعتاد القطاع شراء 10
مليون متر مكعب سنويا من إسرائيل (ميكوروت) ويتم تلبية االحتياجات
األخرى جزئيا من خالل محطات حتلية املياه منخفضة السعة قصيرة
األجل ( 13.2مليون متر مكعب) ووحدات التناضح العكسي اخلاصة
غير املنظمة وباهظة التكلفة التي يديرها صغار مقدمو اخلدمات،
الذين يبيعون املياه يف كثير من األحيان بتكلفة تعادل سبعة أضعاف
20
تكلفة املياه العامة وثلثي هذه املياه يكون ملوثا أصال عند التسليم.
نتيجة تزايد أعداد السكان ومحدودية توفر الطاقة الكهربائية الالزمة
لتشغيل محطات التحلية ومعاجلة مياه الصرف الصحي ،تفاقمت أزمة
املياه والصرف الصحي يف غزة تفاقما خطيرا ،وازدادت ندرة املياه
النظيفة وظاهرة عدم شبك املنازل بشبكة الصرف الصحي ،حتى
21
وصلت الى ثلث األسر تقريبا.
16
17
18
19
20
21

2/4

https://bit.ly/38A7gKq
Denmark, Netherlands, Norway, France, Finland, Sweden, Croatia, Portugal, United
Kingdom and Australia
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/gaza_plant_factsheet.pdf
https://bit.ly/33p7PFD; https://bit.ly/3d0AHZj; https://bit.ly/33sO7sL
https://bit.ly/3cK8zcU
www.oxfam.org/en/failing-gaza-undrinkable-water-no-access-toilets-and-little-hope-horizon

التنبؤ مبهارات سوق العمل يف فلسطني

يف  13شباط  2020أطلقت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم
والثقافة (اليونسكو) نتائج مشروع منوذج التنبؤ مبهارات سوق العمل
يف فلسطني 22.وجاءت هذه املبادرة التي ينفذها اليونسكو بالتعاون مع
معهد «ماس» يف إطار مشروع «تشغيل الشباب يف منطقة البحر األبيض
املتوسط»( ،)YEMالذي ينفذه اليونسكو بتمويل من االحتاد األوروبي.
يهدف املشروع لتحسني نظم استشراف املهارات وتقييمها يف املنطقة،
23
وحتسني التعليم والتدريب املهني والتقني (.)TVET
يقدم النموذج ،ضمن عدة افتراضات وسيناريوهات محتملة ،توقعات
حول املهن املطلوبة يف سوق العمل الفلسطيني حتى العام  .2022يتبع
النموذج مترينا مهنيا كالسيكيا يحاكي الطلب على املواهب املهنية من
أرباب العمل وعرض املهارات املهنية من قبل الباحثني عن عمل .وهو
أداة مصممة ملن يعملون يف مجال التخطيط لقطاع التعليم وصناع
السياسات كمحاولة لضمان استجابة النظام التعليمي لالحتياجات
املستقبلية من القوى العاملة.
وفقا لنتائج سيناريو خط األساس ،الذي يفترض استمرار الوضع
الراهن ،يتوقع النموذج أن يولد االقتصاد الفلسطيني ما مجموعه
 200,717وظيفة ( 120,318يف الضفة الغربية و 80,399يف قطاع غزة)
خالل الفترة ما بني  .2019-2022ولكن فرص العمل التي مت التنبؤ بها
غير كافية الستيعاب تدفق اخلريجني ونسبة البطالة احلالية .ويتوقع
أن ينتج عن ذلك عجز يقدر بـ  512,712وظيفة 198,326 ،وظيفة يف
الضفة الغربية و 313,846وظيفة يف قطاع غزة .ويتوقع أن يصل معدل
البطالة يف الضفة الغربية قرابة  %20.6بحلول العام  ،2020مقارنة بـ
 %50.8يف قطاع غزة.
على صعيد الوظائف ،خالل الفترة ما بني  ،2022-2019من املتوقع ان
يولد االقتصاد أكثر فرص عمل يف مجال املبيعات ،يليها العاملون يف
مجاالت التعليم وعمال البناء ،والتعدين ،والتصنيع والنقل .وقد أظهرت
24
جميع التصنيفات الـ  46على مستوى املجموعة الفرعية (احلد الثاني)
يف التصنيف الدولي املعياري للمهن ( ،)ISCOالتي مت حتليلها يف النموذج،
فائضا يف العرض خالل الفترة  2022-2019بدرجات متفاوتة .وكانت
أعلى نسبة عدم تطابق يف العرض والطلب على وظائف العاملني يف
التعدين ،البناء ،التصنيع ،والنقل ،والبناء وأعمال التجارة املرتبطة واملهن
التعليمية .حيث كان العرض على هذه الوظائف أعلى بكثير من الطلب.
وقد أوضح الباحثان حبيب حن وعلي جبارين اللذان عمال على تطوير
النموذج ،بأن النموذج ميكنه توفير معلومات أكثر حتديدا إذا ما توفر
لدى اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني املوارد الالزمة جلمع معلومات
حول املهن يف مسح القوى العاملة على احلد الرابع (فئة املهنة) يف نظام
التصنيف الدولي املعياري للمهن ،بدال من نظام التصنيف على مستوى
خانتيناملجموعة الفرعية (احلد الثاني) .والنظام األخير عبارة عن بيانات
مجمعة ،بينما النظام على مستوى احلد الرابع يتيح استشراف تنبؤات هامة
وإضافية حول سوق العمل .كما أن اجلهاز املركزي مطالب بجمع معلومات
حول اخللفية التعليمية للمبحوثني وتخصصاتهم لفحص عدم تطابق
املهارات .وعلى وزارة العمل عمل تصنيفات أفضل لبرامج التدريب املهني
والتقني وتنفيذ مسوحات تتبع للخريجني .كما أن اجلامعات الفلسطينية
ومراكز التدريب مطالبة أيضا بتنفيذ مسوحات تتبع اخلريجني وذلك
لتوفير فهم أفضل لنتائج البرامج التعليمية التي تنفذها وتوفير األدوات
الالزمة لعملية تخطيط مدروسة وعلى أسس صلبة لقطاع التعليم.
https://unevoc.unesco.org/yem/YEM%20Skills%20Forecasting%20model%20Ramallah%202020 22
www.euneighbours.eu/en/south/stay-informed/projects/youth-employment-mediterranean 23
A 2-digit code indicates a sub-major group and a 4-digit code indicates a unit group. 24

For example, ‘science and engineering professionals’ is a 2-digit sub-major group,
while ‘mathematicians, actuaries and statisticians’ are in the 4-digit unit group.
Business and administration professionals are also at the 2-digit, while accountants
are at the 4-digit. Both examples are within the same major group, i.e. professionals.

رئيس الوزراء الفلسطيني يجتمع بالشركات
الناشئة

التقى رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية يف  25شباط
 2020بأربعني شركة فلسطينية ناشئة رائدة ملناقشة بيئة اعمال
الشركات الناشئة ودور ريادة األعمال يف التصدي للبطالة بني الشباب
يف فلسطني 25.وقد قامت  MENACatalystبتنظيم هذه الفعالية ،وهي
26
مؤسسة فلسطينية غير ربحية تدعم الشركات الفلسطينية الناشئة.

وكانت الشركات املشاركة يف اللقاء من الشركات األجنح يف البالد،
وتشغل ما يقرب  400موظف وحتقق أرباحا سنوية تقدر بـ  8.5مليون
دوالر أمريكي .ناقش املشاركون كيف أن حواجز السوق وصعوبة
الوصول للموارد وفرص االستثمار حتدد صورة املشهد الريادي يف
فلسطني ،مما يجبر العديد من الشركات الناشئة على البحث عن
فرص إقليمية ودولية .وتطرقت الشركات املشاركة ألهم التحديات التي
تواجه الشركات الفلسطينية الناشئة ومنها عدم القدرة على التوسع
واالستثمارات املحدودة .وشملت التحديات األخرى القيود املفروضة
على استخدام أنظمة الدفع اإللكتروني ونقص املواهب والسياسات
27
املحلية املتعلقة مبزاولة األعمال يف فلسطني.
جاءت فلسطني يف املركز  117على مستوى العالم يف تقرير البنك
الدولي ملمارسة أنشطة األعمال  ،2020وحصلت على  60درجة 28.بينما
29
جاءت يف املرتبة  173بدرجة  70.2ضمن فئة «بدء عمل جتاري».
واحتلت فلسطني أيضا املرتبة  112فيما يتعلق بفئة دفع الضرائب
واملرتبة  168يف حل مشاكل عدم السيولة ،ولكنها احتلت املرتبة 25
30
ضمن فئة سهولة احلصول على االئتمان.
وأوضح اشتية يف تصريحاته أن احلكومة أعلنت العام  2020عام الشباب
يف فلسطني ،وقال إن احلكومة خصصت  100مليون دوالر أمريكي
لدعم مشاريع الشباب يف كافة املجاالت 31 .وأضاف أن احلكومة تعمل
حاليا على عادة صياغة النظام التعليمي وربطه بسوق العمل ،باإلضافة
إلى إنشاء كلية عامة للتدريب املهني والتقني ،وبدء برنامج تدريب
عام يختص ببرمجة احلاسوب بهدف إعادة توجيه خريجي اجلامعات
العاطلني عن العمل .وأضاف اشتية أن العمل جاري على سن قانون
جديد للشركات املعاصرة يلبي متطلبات بيئة األعمال املتقدمة ،ويحفز
االستثمار ،ويشجع الشباب على إنشاء شركاتهم دون عقبات .يخضع
القانون اجلديد اآلن ملراجعة مجموعة من املحامني ويهدف إلى تذليل
الكثير من العقبات التي تواجه الشركات الناشئة يف الوقت الراهن ،ال
سيما ما يتعلق بالوقت الالزم إلنشاء املشروع وتكلفة إنشائه واجلهد
املبذول.

بورصة فلسطني يف نهاية شباط 2020

أغلق مؤشر القدس عند مستوى  534.3نقطة نهاية شباط ،2020
مرتفعا بنسبة  %2.3مقارنة بالشهر املاضي 32.وقد مت تداول  5.3مليون
سهم بقيمة إجمالية  11.6مليون دوالر خالل الشهر ،وهو ما شكل
انخفاضا بنسبة  %15.12و %4.7يف حجم وقيمة األسهم املتداولة
مقارنة بالشهر السابق.
25
26
27
28
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www.menacatalyst.ps/main-events/5042.html
www.menacatalyst.ps/about
https://7amleh.org/wp-content/uploads/2018/12/Palestine-PayPal-English.pdf
The ease of doing business score helps assess the absolute level of regulatory performance
over time. It captures the gap of each economy from the best regulatory performance
observed on each of the indicators across all economies in the Doing Business sample since
2005. An economy’s ease of doing business score is reflected on a scale from 0 to 100, where
0 represents the lowest and 100 represents the best performance.
www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/w/west-bank-and-gaza/WBG.pdf
Doing Business 2020 does not account for the disparities between the West Bank and Gaza,
and each region might score differently in each of these indicators.
www.aliqtisadi.ps/article/73810/
https://bit.ly/2xJ1g57

األداء االقتصادي الفلسطيني
النمو

إجمالي الناجت املحلي (مليون دوالر) وإجمالي الناجت املجلي لكل نسمة
(بالدوالر) يف فلسطني ،الربع األول  - 2015الربعالثالث 2019
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التجارة
,
الصادرات ،الواردات والعجز التجاري يف فلسطني (  000دوالر)،
الربع األول  - 2015الربع الرابع 2019

Trade Deﬁcit

الناجت اإلجمالي املحلي (الربع الثالث  3,915.3 :)2019مليون دوالر
الناجت اإلجمالي املحلي/نسمة (الربع الثالث  832.9 :)2019دوالر املصدر :اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني

الواردات (الربع الرابع  1,454.1 :)2019مليون دوالر الصادرات (الربع الرابع  294.2 :)2019مليون دوالر
العجز التجاري (الربع الرابع  1,159.9 :)2019مليون دالور املصدر :اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني

البطالة

مؤشر دورة األعمال

البطالة وبطالة الشباب يف فلسطني ،الربع األول  - 2015الربع الرابع 2019

مؤشر سلطة النقد لدورة األعمال ،كانون الثاني  - 2015شباط 2020
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Total Deposits

مجموع التسهيالت االئتمانية (الربع الرابع  9,039.1 :)2019مليون دوالر
مجموع الودائع (الربع الرابع  13,384.7 :)2019مليون دوالر املصدر :سلطة النقد الفلسطينية

النشرة االقتصادية الفلسطينية يعدها معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس) وحتررها بورتالند ترست.
ميكنكم إرسال تعليقاتكم أو اقتراحاتكم أو شكاويكم إلى feedback@portlandtrust.org
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The Portland Trust

النشرة االقتصادية الفلسطينية
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التقارير الرئيسية
أعلن البنك الدولي يف  10شباط
 2020عن تقدمي منحة بقيمة 15
مليون دوالر لتنفيذ بعض مكونات
املرحلة األولى من مشروع املحطة
املركزية لتحلية مياه البحر يف غزة
واألعمال املرافقة لها
يف  13شباط  2020أطلقت منظمة
األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة
اليونسكو نتائج مشروع منوذج التنبؤ
مبهارات سوق العمل يف فلسطني
التقى رئيس الوزراء الفلسطيني
الدكتور محمد اشتية يف  25شباط
 2020بأربعني شركة فلسطينية
ناشئة رائدة ملناقشة بيئة اعمال
الشركات الناشئة ودور ريادة األعمال
يف التصدي للبطالة بني الشباب يف
فلسطني
أغلق مؤشر القدس عند مستوى
 534.3نقطة نهاية شباط ،2020
مرتفعا بنسبة  %2.3مقارنة بالشهر
املاضي

الرؤية األمريكية اإلسرائيلية للسالم :األبعاد االقتصادية واألثار املحتملة

يف  26شباط  ،2020عقد معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس) جلسة طاولة
مستديرة حول األبعاد االقتصادية واألثار املحتملة لتطبيق خطة الرئيس األمريكي دونالد ترامب
للسالم يف الشرق األوسط؛ «السالم من أجل االزدهار» ،واملكونة من شقني 1.أعلن عن الشق السياسي
يف  28كانون ثاني  ،2020بينما الشق االقتصادي قدم يف حزيران  2.2019واجهت هذه الرؤية رفضا ً
من كافة القطاعات الفلسطينية ،سواء السياسية أو رجال األعمال أو املجتمع املدني ،نظراً لتجاهلها
أمور عديدة ،أبرزها حق الشعب الفلسطيني يف إقامة دولة مستقلة قابلة للحياة وذات سيادة.
ُعرضت أثناء اجللسة ورقة موقف أعدها «ماس» حول التداعيات املحتملة للصفقة ،تاله مداخلة للمتحدثني
الرئيسيني ونقاش شاركت فيه شخصيات بارزة من كال القطاعني العام واخلاص .وفق املكون االقتصادي
للخطة ،سيخصص  50مليار دوالر من االستثمارات اجلديدة على مدى عشر سنوات ،منها  28مليار
لفلسطني 7.5 ،مليار لألردن ،و 9مليار دوالر ملصر و 6مليار للبنان 3.وفقا ملا تدعيه اإلدارة األمريكية ،إذا
ما نفذت اخلطة بشكل ناجح فإن الناجت املحلي اإلجمالي الفلسطيني سيتضاعف ،وسيتراجع معدل البطالة
4
إلى مستوى أقل من  %10وسينخفض معدل الفقر الى النصف.
ومن االستنتاجات التي توصل إليها «ماس» ،أنه برغم املبالغ الكبيرة املوعودة يف الشق االستثماري ،إال
أن اخلطة تشكل خطرا على وجود االقتصاد الفلسطيني وحيوتيه وتضيف قيودا جديدة على املساحة
املتاحة ملمارسة األنشطة االقتصادية واالستثمارية .وقد عبر املشاركون يف اللقاء عن قلقهم إزاء تطبيق
اخلطة ،وخاصة فيما يتعلق باستمرار إسرائيل يف السيطرة على جميع املوارد املائية الفلسطينية
(البحر امليت ،ونهر األردن ،واملياه اجلوفية) واملجال اجلوي والفضاء اإللكتروني والتجارة اخلارجية.

خسارة األراضي واملوارد

تطبيق هذه اخلطة على أرض الواقع سيؤدي الى خسارة جزء كبير من أراضي الضفة الغربية ،إذ
أنها مبنية على أساس ضم إسرائيل لوادي األردن بالكامل ،وهي املنطقة األكثر خصوبة يف الضفة
الغربية وتشكل  %30من أراضيها ومساحتها 5.كما أن اخلطة حترم الفلسطينيني من إقامة العاصمة
لفلسطينية يف القدس الشرقية .وبرأي املتحدثني يف اللقاء ،فإن ما ذكر من جوانب يضيق ويجذر
القيود احلالية املفروضة على االقتصاد الفلسطيني.
أما اخلرائط الواردة يف اخلطة تظهر مخططا إلنشاء منطقتني فلسطينيتني يف الصحراء اإلسرائيلية
بالقرب من قطاع غزة :منطقة صناعية لتصنيع التكنولوجيا ومنطقة زراعية سكنية .وستكون هذه
6
املناطق بعيدة عن احلدود املصرية بأراضي مبساحة ضيقة تسيطر عليها إسرائيل.
من جانبه حتدث املهندس أسامة عمرو ،أمني سر املجلس التنسيقي ملؤسسات القطاع اخلاص ،وأحد
املتحدثني الرئيسيني يف اجللسة ،قائال بأن «القطاع اخلاص يرفض بشكل قطعي ونهائي هذه الصفقة
فهي ال تقدم أي منفعة مجدية سياسيا أو اقتصاديا للفلسطينيني» .وأضاف أن املنفعة التي سيجنيها
االقتصاد الفلسطيني يف حال مت إنهاء القيود املفروضة عليه يف الوقت احلالي أكثر من املنافع
االقتصادية التي جاءت بها هذه الصفقة ( 28مليار دوالر على مدار  10سنوات) .وفق تقديرات البنك
الدولي ،فإن التكلفة التي يتكبدها االقتصاد الفلسطيني نتيجة لعدم استغالل أراضيه يف املناطق (ج)
تقارب  3.4مليار دوالر سنويا .بينما تقدر دراسة أخرى لألونكتاد حجم التسرب املالي من خزينة
7
السلطة الفلسطينية وخسائر أخرى ناجمة عن االحتالل اإلسرائيلي بأكثر من مليار دوالر سنويا.
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www.mas.ps/files/server/20200203154439-1.pdf
www.whitehouse.gov/peacetoprosperity/
https://bit.ly/2JKMXPJ ; https://www.nytimes.com/2020/01/28/world/middleeast/peace-plan.html
www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/06/MEP_programsandprojects.pdf
www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/01/Peace-to-Prosperity-0120.pdf
https://bit.ly/3d8mB8s; https://politi.co/33mZoe1
https://bit.ly/2vsMpLk; https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/gdsapp2013d1_en.pdf
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