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متهيد
منــذ إعــان الحكومــة الفلســطينية عــن اتخــاذ جملــة إج ـراءات احرتازيــة يف محاولــة لحــر انتشــار جائحــة فايــروس كورونــا
املســتجد ،بــارش “مــاس” ،انســجاما مــع رســالة املعهــد وغاياتــه ،بتوجيــه جــل اهتاممــه وطاقاتــه البحثيــة لتحديــد اآلثــار الكليــة
والقطاعيــة واالجتامعيــة املحتملــة للتطــورات الناجمــة عــن هــذه األزمــة الصحيــة العامليــة ،وفحــص البدائــل السياســاتية املحتملــة
واالســتجابة الوطنيــة الالزمــة للتغلــب عليهــا ،وكيــف ميكــن التعــايف منهــا عاجــا ال آجــا.
جنــد “مــاس” طاقمــه البحثــي يف جهــد جامعــي لتحليــل آثــار األزمــة ،ويف مراقبــة للتطــورات االقتصاديــة العامليــة والتحــوالت
السياســاتية ،فيــا يشــكل بحــق نقطــة تحــول تاريخيــة يف اقتصــادات العــامل ،والتــي ال تقــل أهميــة عــن التحــوالت االجتامعيــة
التــي ســتتبع هــذه األزمــة عــى األرجــح .كــا عمــل املعهــد عــى تنظيــم مــا ميكــن مــن لقــاءات ومجموعــات بؤريــة عــر تقنيــات
التواصــل عــن بعــد مــع الخـراء مــن مختلــف القطاعــات حتــى يســتنري بآرائهــم ومعلوماتهــم يف أعاملــه البحثيــة الجاريــة حاليـاً.
مــن الواضــح أن الحالــة الفريــدة الخاصــة بفلســطني كدولــة بــا ســيادة ومحرومــة مــن اللجــوء لــأدوات املاليــة أو النقديــة
املعتــادة ،ســتتصدر أطرنــا التحليليــة ملــا هــو ممكــن أو غــر ممكــن فيــا يتعلــق باالســتجابات السياســاتية .يف هــذا الســياق أطلــق
املعهــد يف شــهر آذار خدمــة إعالميــة خاصــة (ملخــص اخباري/االقتصــاد العاملــي أمــام فــروس الكورونــا http://www.mas.ps/ -
 ،)ar_category.php?id=b9bey47550Yb9beإلتاحــة املجــال للوصــول ملجموعــة مختــارة مــن األخبــار واآلراء والبحــوث املميــزة
والتــي تســتعرض أول بــأول األبعــاد االقتصاديــة لهــذه األزمــة العامليــة غــر املســبوقة.
كنتيجــة بحثيــة ملموســة ،يصــدر املعهــد اليــوم هــذا العــدد الخــاص مــن “املراقــب االقتصــادي” (وهــو نــرة ربعيــة) ،والــذي
يتضمــن اســتنتاجات أبحاثنــا الكليــة والقطاعيــة االقتصاديــة واالجتامعيــة ،وأيض ـاً ملخصــات للجهــود التحليليــة التــي يقــوم بهــا
رشكاء املعهــد الدامئــن يف “املراقــب”؛ الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني وســلطة النقــد الفلســطينية وهيئــة ســوق راس املــال
الفلســطينية ،والذيــن واكبــوا معنــا ،كل حســب اختصاصــه ،مجريــات األزمــة وتداعياتهــا .يركــز هــذا العــدد الخــاص عــى تقديــم
تقييــم أويل للتأثـرات املحتملــة لهــذه األزمــة عــى االقتصــاد الفلســطيني ،كليـاً وقطاعيـاً.
بالتأكيــد فــإن هــذا ليــس ســوى خطــوة أوىل لرصــد حجــم األزمــة وتعــدد أوجههــا ،بينــا مــا ســيكون أهــم وأصعــب مــن مجــرد
تقديــر الخســائر وتحديــد املشــاكل ،هــو كيــف ميكــن للحكومــة واملجتمــع واالقتصــاد مجتمعــن إدارة هــذه األزمــة الصحيــة-
االقتصادية-االجتامعيــة التــي مل تنتهــي بعــد ،واالســتفادة مــن الــدروس العامليــة الناجحــة يف مواجهتهــا .كــا ســركز أبحــاث “ماس”
يف األشــهر القادمــة عــى التعــرف عــى السياســات الكفيلــة ،واملمكنــة يف الســياق الفلســطيني ضيــق األفــق ،لدعــم الفئــات
املســتضعفة يف املجتمــع واالقتصــاد ،ويف تحصــن االقتصــاد الوطنــي ليتحمــل صدمــات جديــدة قــد تحــدث.
بينــا نركــز يف هــذا العــدد الخــاص مــن املراقــب عــى جائحــة عامليــة ،ال يغيــب عــن أنظارنــا األخطــار االس ـراتيجية املتمثلــة
بتكثيــف سياســات االحتــال والتوســع االســتعامري اإلرسائيــي يف الفــرة القادمــة ،مــا يذكرنــا أن فلســطني اليــوم تحــارب عــى أكــر
مــن جبهــة ،لكنهــا مســلحة بالعلــم والفكــر والتضامــن والعزميــة لتصمــد وتتحــدى كل مــن العــدو والعــدوى.
رجــا الخالدي
املديـــر العـام
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 - 1مقدمـــة
أعلنــت منظمــة الصحــة العامليــة بتاريــخ  21شــباط هــذا العــام فــروس كورونــا املســتجد (كوفيــد )19 -والــذي بــدأ انتشــاره يف
مقاطعــة ووهــان الصينيــة وبــا ًء عامليــا .وفلســطينياً ،تكثــف انتشــار هــذا املــرض مــن خــال عــدوى نقلتهــا مجموعــة مــن الســياح
اليونانيــن يف إرسائيــل انتقــل معهــم إىل مدينــة بيــت لحــم ،حيــث تــم اكتشــافها بتاريــخ  5آذار .ويف نفــس اليــوم أعلــن الرئيــس
الفلســطيني محمــود عبــاس حالــة الطــوارئ ملــدة  30يومــا يف جميــع أنحــاء األرايض الفلســطينية ملواجهــة خطــر الفــروس ومنــع
تفشــيه .وبنــاء عــى هــذا اإلعــان ،أصــدر رئيــس مجلــس الــوزراء ،د .محمــد اشــتيه ،عــددا مــن القـرارات رست بــد ًء يف محافظــة
بيــت لحــم قبــل امتدادهــا ملحافظــات الضفــة الغربيــة كافــة ،وعــى رأســها إغــاق كافــة املرافــق التعليميــة ،والحــد مــن حريــة
الحركــة بــن املحافظــات ،ومنــع مظاهــر التجمهــر ،وإغــاق جميــع املرافــق الســياحية وإلغــاء كامــل الحجــوزات للســياح .وقــد
تــم تكليــف كل محافــظ يف محافظته/هــا بتنفيــذ هــذه اإلجـراءات وتشــكيل لجــان متابعــة مــن األجهــزة املعنيةبرئاســة املحافــظ.
بــدأت أوىل خطــوات تقييــد النشــاطات االقتصاديــة بعــد عــدة أيــام مــن إعــان حالــة الطــوارئ ،وذلــك بعــد صــدور ق ـرارات
متتاليــة مــن قبــل جميــع املحافظــن بإغــاق الفنــادق وإيقــاف نشــاطات خدمــات املطاعــم واملقاهــي .نالــت محافظــة بيــت
لحــم القســط األكــر مــن إجـراءات التقييــد بصفتهــا أوىل املحافظــات التــي تفــى فيهــا الوبــاء .ومــا لبثــت أن اشــتدت اإلجـراءات
التقييديــة ،بتاريــخ  22آذار ،بعــد أن أصــدر رئيــس مجلــس الوزراءبتقييــد خــروج املواطنــن مــن منازلهــم واقتصــار الحركــة
التجاريــة عــى املخابــز ،والصيدليــات ،ومحــات الســوبرماركت ،وقطــاع التصنيــع الغــذايئ ،والقطــاع الزراعــي ،وقطــاع التصنيــع
الــدوايئ ،يف حــن ســمح بتدفــق الســلع اىل األرايض الفلســطينية .كــا ســمح الق ـرار للقطــاع املــريف بالعمــل جزئيــا مبــا يضمــن
اســتمرار تدفــق الســيولة النقديــة خصوصــا للــركات الفلســطينية .كل ذلــك مــن أجــل متكــن املواطنــن مــن ســد احتياجاتهــم
األساســية.
بالرغــم مــن تفعيــل هــذه اإلجـراءات ،إال أن أعــداد املصابــن قــد بــدأت باالرتفــاع بعــد تفــي فــروس كورونــا املســتجد يف إرسائيل
بوتــرة متســارعة وانتقــال العــدوى تباعــا اىل األرايض الفلســطينية .فبعــد أن تــم الســيطرة بشــكل كبــر عــى بــؤرة التفــي األوىل
يف محافظــة بيــت لحــم ،بــدأ انتقــال العــدوى مــن إرسائيــل عــن طريــق عــدد مــن العــال الفلســطينيني .فبــات هــذا املصــدر
يشــكل التهديــد األكــر لتفــي الفــروس يف األرايض الفلســطينية ،وعــى وجــه الخصــوص يف الضفــة الغربيــة .وللحــد مــن هــذه
املخاطــر ،اشــرطت الحكومــة الفلســطينية عــى مــن يرغــب مــن العــال الفلســطينيني العمــل يف ســوق العمــل اإلرسائيــي عــدم
العــودة اىل مناطــق الضفــة الغربيــة ملــدة شــهر .وأصــدرت كذلــك ق ـرارا مبنــع العمــل يف املســتعمرات .كــا اتخــذت الحكومــة
اإلرسائيليــة إج ـراءات ومنعــت مــن تتجــاوز أعامرهــم الخمســن العبــور اىل ســوقها .وبالرغــم مــن هــذه اإلج ـراءات ،مــا زالــت
عمليــات تهريــب العــال ذهابــا وإيابــا مســتمرة.
كــا هــو معلــوم حــد عــدم وجــود ســيطرة فلســطينية عــى املعابــر مــع إرسائيــل ويف املناطــق املســاة “ج” مــن قــدرة الحكومــة
الفلســطينية عــى ضبــط تنقــل العــال الفلســطينيني مــن واىل األرايض الفلســطينية .كــا أن ســلطات االحتــال اإلرسائيــي مل
تلتــزم بتنفيــذ قراراهــا بعــدم عــودة العــال الفلســطينيني الذيــن قــرروا االســتمرار يف عملهــم .وبنــاء عــى هــذه املعطيــات ،أعلــن
الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس ،بتاريــخ  3نيســان تجديــد حالــة الطــوارئ  30يومــا أخــرى ،مــع البــدء بتخفيــف بعــض
القيــود عــى الحركــة والنشــاط االقتصــادي اعتبــارا ً مــن النصــف الثــاين لشــهر نيســان.
أعــد “مــاس” هــذا امللحــق الخــاص باملراقــب االقتصــادي يف خضــم األحــداث ،وليــس بعدهــا بفــرة كالعــادة يف األبحــاث االقتصادية
السياســاتية ،ودون توفــر أيــة معلومــات موثقــة أو إحصــاءات رســمية أو غريهــا مــن األدلــة التــي قــد تؤكــد اتجــاه األمــور .ولذلــك
يســتند هــذا امللحــق الخــاص باملراقــب اىل مــا يتوفــر مــن أحــدث البيانــات الزمنيــة حــول مختلــف القطاعــات التــي ســتتأثر جـراء
األزمــة ،لرســم صــورة تشــخيصية ملخصــة ألهميــة القطاعــات املتأثــرة والحجــم املحتمــل للخســائر الكليــة والقطاعيــة التــي ميكــن
أن يتكبدهــا االقتصــاد الفلســطيني يف عــام  .2020مــن شــأن هــذا البحــث األويل متهيــد الطريــق إلجـراء العديــد مــن الدراســات
التحليليــة السياســاتية يف املرحلــة القادمــة حــول املســائل القطاعيــة االقتصاديــة واالجتامعيــة التــي حددناهــا هنــا بصفتهــا األكــر
تــررا ً واملســتهدفة للتدخــات املمكنــة لدعمهــا واحيائهــا يف مرحلــة التعــايف القادمــة.
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الجزء األول:
النمذجة االقتصادية الكلية :تنبؤات ألداء العام  2020ضمن السيناريوهات املحتملة
 -1مقدمة
يتنــاول الجــزء األول مــن هــذا امللحــق الخــاص باملراقــب االقتصــادي تشــخيصا وقياسـاً لتأثــر تفــي فــروس كورونــا يف فلســطني
عــى مســتوى االقتصــاد الــكيل ،أي الرتاجــع املتوقــع يف الناتــج املحــي اإلجــايل ومكونــات الطلــب اإلجــايل ،وأيضــا التأثــر عــى
مســتوى القطاعــات الرئيســية ،ومســتوى الرتاجــع مــن حيــث النســبة والقيمــة لــكل مــؤرش وقطــاع اقتصــادي ،وبذلــك يعطينــا
الجــزء األول تشــخيصا مبني ـاً عــى النمذجــة االقتصاديــة فلســطينيا.
أعــد معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة الفلســطيني (مــاس) التقديـرات املقدمــة يف هــذا الجــزء مــن خــال قياس أثر سياســات
الحكومــة الفلســطينية للتصــدي النتشــار هــذا الفــروس عــى االقتصــاد الفلســطيني .جــاء هــذا الجهــد البحثــي بالتــوازي مــع
تقديـرات مامثلــة صــدرت عــن الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني وســلطة النقــد الفلســطينية .وتباينــت بعــض نتائــج هــذه
التقدي ـرات نظ ـرا ً الختــاف املنهجيــة املتبعــة بــن تلــك الجهــات ،حيــث اعتمــد “مــاس” عــى منــوذج التــوازن العــام املحوســب
( )CGEوقــام بهــذه التقديـرات للضفــة الغربيــة فقــط نظـرا ً لعــدم توفــر البيانــات الالزمــة لتشــغيل هــذا النمــوذج لقطــاع غــزة.
أمــا جهــاز اإلحصــاء املركــزي فقــدر خســائر االقتصــاد الفلســطيني باالعتــاد عــى منــوذج محــاكاة أداء االقتصــاد املعتمــد لديــه
إلصــدار تنبــؤات اقتصاديــة ســنوية ،واملبنــي مــن السالســل الزمنيــة للبيانــات وعــدد مــن املعــادالت الوظيفيــة ،بينــا اســتندت
ســلطة النقــد اىل معــادالت تقديريــة تعتمدهــا هــي األخــرة يف إطــار دورهــا يف االرشاف عــى النظــام املــريف وضــان االســتقرار
املــايل .نعــرض يف هــذا الجــزء األول مــن ملحــق املراقــب االقتصــادي يف صنــدوق ملخــص ألبــرز نتائــج النمذجــة التــي قــام بهــا
الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ،إلعطــاء تصــور إضــايف للقـراءة الفلســطينية آلثــار هــذه األزمــة.
قــام “مــاس” باف ـراض ســيناريوهني لتقديــر الخســائر :بنــي األول عــى أســاس نجــاح الحكومــة الفلســطينية يف احتــواء انتشــار
الفايــروس خــال فــرة الطــوارئ أي مــا يقــارب شــهرين ثــم عــودة األمــور نحــو التعــايف خــال الشــهر الثالــث .أمــا الســيناريو الثــاين
فبنــي عــى أســاس دوام إج ـراءت الطــوارئ لســتة أشــهر كاملــة ( مبــا فيهــا عــودة الحيــاة االقتصاديــة إىل طبيعتهــا بشــكل أبطــأ
مــن الســيناريو األول) .وافرتضــت تقديـرات جهــاز اإلحصــاء وســلطة النقــد ســيناريوهات شــبيهة مــع اختالفــات يف فـرات التأثــر
وشــدة االغالقــات ونطاقهــا وغريهــا مــن املعايــر التــي تحــدد محــاكاة كل منهجيــة لبنيــة وآليــات عمــل االقتصــاد الفلســطيني.
بالتــايل ،يف حالــة طارئــة مثــل تلــك املعاشــة ،ودون توفــر بيانــات إحصائيــة تعكــس التطــورات الحاليــة ،تســتند جميــع هــذه
التقديـرات اىل تحليــل بيانــات تاريخيــة لــأداء االقتصــادي الفلســطيني ،مــن خــال منهجيــات ليســت أيــة منهــا قــادرة عــى التقاط
جميــع أوجــه النشــاط االقتصــادي الفلســطيني املتســم بالتذبذبــات والصدمــات والهشاشــة وعــدم اليقــن بشــكل عــام .لذلــك
نعتــر أن التعدديــة يف هــذه املنهجيــات والنتائــج والتفكــر التخطيطــي االســتباقي ،دليــل عــى حيويــة البيئــة العلمية والسياســاتية
الفلســطينية ومحفــز للمؤسســات املعنيــة نحــو املزيــد مــن التعــاون ،وكذلــك مبثابــة مــؤرش مشــجع لصنــاع السياســات بإمكانيــة
االعتــاد عــى الرقــم والخــرة الوطنيــة يف مثــال هــذه املراحــل الصعبــة يف بنــاء وصــون االقتصــاد الوطنــي.

 -2أهداف التحليل واملنهجية
ال شــك أن إجـراءات الطــوارئ التــي اتخذتهــا الحكومــة الفلســطينية قــد حــدت بشــكل كبــر مــن تفــي فــروس كورونــا املســتجد يف
األرايض الفلســطينية حتــى تاريخــه .وهنــا يــرز الســؤال املهــم ،مــا مقــدار الخســائر االقتصاديــة املرتتبــة عــى هــذه اإلجـراءات؟ يهــدف
هــذا التحليــل اىل تقديــر اآلثــار املحتملــة عــى االقتصــاد الفلســطيني لتفــي وبــاء كوفيــد -19يف الضفــة الغربيــة املحتلــة .ستســاعد
نتائــج هــذا البحــث صانــع القـرار الفلســطيني عــى تبنــي التدخــات الالزمــة للحــد مــن الخســائر ووضــع التصــورات املناســبة لحاميــة
األنفــس واألرزاق .وطاملــا أن الجائحــة مل تنتهــي بعــد وال تتوفــر بيانــات يقينيــة عــن املــدى املتوقــع الســتمرارها أو تجددهــا مســتقبالً،
فإننــا نقــدم هنــا تقديـرات مبنيــة عــى قراءتنــا املتوقعــة ملــا ميكــن أن تــؤول إليــه األمــور وذلــك باالســتناد اىل أحــدث منهجيــات التحليل
االقتصــادي الــكيل املتاحــة .نذكــر مجــددا ً أن التحليــل يســتثني قطــاع غــزة وذلــك لغيــاب معلومــات كافيــة حــول طبيعــة القيــود
والتغـرات التــي طــرأت عــى قطاعاتــه االقتصاديــة.
لهــذا الغــرض ،وبعــد اســتعراض البدائــل التصميميــة املمكنــة ضمــن هــذا النمــوذج ،تــم بلــورة ســيناريوهني .يفــرض الســيناريو األول
أن إج ـراءات الطــوارئ ســرفع بعــد نهايــة تجديدهــا الثــاين (أي بعــد شــهر ونصــف مــن ق ـرار تقييــد خــروج املواطنــن) وذلــك عــى
اعتبــار أن الحكومــة الفلســطينية قــد ســيطرت عــى انتشــار الفــروس بشــكل يســمح بعــودة الحيــاة تدريجيــا اىل طبيعتهــا .وأمــا يف
الســيناريو الثــاين ،تضطــر الحكومــة الفلســطينية إىل متديــد اإلجـراءات املقيــدة للنشــاط االقتصــادي ملــدة شــهر ونصــف .كــا يفــرض
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الســيناريو الثــاين أن القيــود ســيتم رفعهــا تدريجيــا ،ولكــن بوتــرة أبطــأ مــن الســيناريو األول ،بعــد انتهــاء هــذه املــدة (تابــع يف القســم
التــايل مزيــدا مــن النقــاش حــول هــذه االفرتاضــات).
تــم تقديــر الخســائر االقتصاديــة لإلجـراءات التــي اتخذتهــا الحكومــة الفلســطينية للحــد مــن تفــي فــروس كورونــا املســتجد باالســتناد
اىل منــوذج التــوازن العــام املحوســب ( )Computable General Equilibrium Model- CGEوالــذي تــم نــره مــن قبــل البنــك
الــدويل عــام  2017ملحــاكاة االقتصــاد الفلســطيني وتقديــر تأثــر التغـرات التــي قــد تطــرأ عليــه قياســا بســيناريو األســاس (عــدم وجــود
أي تغــر) .يســتند تحليلنــا لنمــوذج التــوازن العــام املحوســب عــى بيانــات مصفوفــة الحســابات االجتامعيــة (Social Accounting
 )Matrixاملحدثــة يف العــام  2014والتــي يصدرهــا الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني .وعمومــا ،يعتمــد عمــل هــذا النمــوذج عــى
تأثــر االقتصــاد بتبــدل مــا يف أحــد املتغـرات الخارجيــة ( )exogenous variablesوالتــي تتحــدد قيمهــا مــن خــارج هــذا النمــوذج.
تــم التعامــل مــع إج ـراءات الطــوارئ ضمــن منــوذج التــوازن العــام املحوســب عــى أســاس أنهــا تحــد مــن الحركــة ()mobility
بشــكل واســع يف األرايض الفلســطينية .األمــر الــذي أدى اىل انخفــاض يف إنتاجيــة ( )productivityالقطاعــات الفلســطينية التــي
تأثــرت بهــذه اإلجـراءات .وقــد راعينــا يف النمذجــة اختــاف حــدة القيــود لــكل مــن هــذه القطاعــات بحســب اإلجـراءات املعلــن
عنهــا .كــا تــم التعامــل مــع انخفــاض أعــداد العــال يف ســوق العمــل اإلرسائيــي واملســتعمرات عــى أنــه انخفــاض يف قيمــة
التحويــات الخارجيــة لالقتصــاد الفلســطيني (ســنعرض االفرتاضــات املتعلقــة بأعــداد العاملــن يف التحليــل أدنــاه).
وأما بخصوص التبدل يف املتغريات الخارجية األخرى ،فتقوم عىل ما ييل لكال السيناريوهني:
•ينخفــض الطلــب عــى الصــادرات الفلســطينية مبقــدار  .%5.3كــا ينخفــض توريــد الــواردات نتيجــة تراجــع اإلنتــاج للــدول
املــوردة بنفــس املقــدار .وقــد تــم تحديــد هــذه النســب بنــاء عــى مقــدار االنكــاش يف االقتصــاد اإلرسائيــي املتوقــع ،بحســب
مــا رشــح حديثــا مــن تقديـرات إرسائيليــة ،والــذي مــن املتوقــع أن يؤثــر بشــكل مبــارش عــى االقتصــاد الفلســطيني .فغالبيــة
الــواردات (أكــر مــن  )%55تــأيت مــن الســوق اإلرسائيــي وغالبيــة الصــادرات الفلســطينية ( )%84موجهــة إليــه.
•تنخفــض التدفقــات املاليــة الداخلــة إىل فلســطني مبقــدار  %27للقطــاع الحكومــي و %36للقطاعــات األخــرى .تــم تحديــد
هاتــن النســبتني قياســا بحالــة انخفــاض مامثلــة تعرضــت لهــا فلســطني خــال األزمــة املاليــة العامليــة يف عامــي .2009 – 2008
يظهــر جــدول ( )1نســبة التغــر يف إنتاجيــة كل قطــاع اقتصــادي بحســب الســيناريو األول والثــاين عــى مــدار العــام  2020وتشــكل
معــدل االنخفــاض يف اإلنتاجيــة يف أشــهر األزمــة واألشــهر األخــرى والتــي ال تواجــه انخفاضــا فيهــا .وتجــدر اإلشــارة مــرة أخــرى
إىل أن هــذه التغ ـرات هــي نتيجــة الصدمــة املبــارشة لق ـرار اإلغــاق وتوقــف العمــل يف هــذه القطاعــات ،وال تعكــس تأث ـرات
انخفــاض الطلــب املتوقــع وتفاعــل القنــوات الخلفيــة واألماميــة لالقتصــاد والتــي ســيتم عــرض مقدارهــا مــن خــال نتائــج املحــاكاة
يف منــوذج التــوازن العــام املحوســب .ســنتطرق ملــررات تحديــد هــذه النســب يف إطــار افرتاضــات كل ســيناريو أدنــاه.
جدول ( :)1افرتاضات التغري يف إنتاجية األنشطة االقتصادية
السيناريو األول
األنشطة االقتصادية
%6.8الزراعة وتربية املوايش
%15.2التعدين واستغالل املحاجر
%12.1الصناعات التحويلية*
%0.0
إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء
%0.0
إمدادات املياه وأنشطة الرصف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها
%12.3اإلنشاءات
%11.8تجارة الجملة والتجزئة واصالح املركبات والدراجات النارية
%26.7أنشطة خدمات االقامة والطعام
%14.4النقل والتخزين
%0.0
املعلومات واالتصاالت
%5.7األنشطة املالية وأنشطة التأمني
%13.7األنشطة العقارية والخدمات اإلدارية
%0.0
اإلدارة العامة والدفاع
%0.0
خدمات التعليم
%0.0
خدمات الصحة
%11.7الخدمات األخرى

السيناريو الثاين
%6.8%30.4%24.4%0.0
%0.0
%25.5%23.8%41.6%23.4%0.0
%7.6%27.8 %25.0 %25.0%25.0%24.5-
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 -3سيناريوهات التقدير
 1-3سيناريو األساس
يفــرض ســيناريو األســاس اســتمرار منــو االقتصــاد الفلســطيني خــال العــام  ،2020قياســا بالعــام  ،2019عــى افـراض عــدم وجــود
جائحــة الكورونــا .وقــد تــم تحديــد نســبة النمــو يف مــؤرشات الحســابات القوميــة والقطاعــات االقتصاديــة األساســية للضفــة الغربيــة
بنــاء عــى معــدل نســب النمــو يف مــؤرشات الحســابات القوميــة يف األعــوام  ،2019 – 2017كــا هــو موضــح يف جــدول ( .)2أي أننــا
نفــرض أن قيــم هــذه املــؤرشات ســتنمو ،بغيــاب الجائحــة ،عــى نفــس النمــط الــذي منــت عليــه منــذ عــام  .2017كــا نفــرض أن
معــدل البطالــة ســيبقى عنــد نفــس مســتوى العــام .)%14.6( 2019
جدول ( :)2تنبؤات النمو للعام  2020الخاصة بالحسابات القومية
والقطاعات االقتصادية األساسية باألسعار الثابتة
(بناء عىل معدل النمو يف األعوام )2019 – 2017
املتغري
الناتج املحيل اإلجاميل
إجاميل االستهالك (الخاص والعام)
إجاميل االستثامر
األنشطة الزراعية
األنشطة الصناعية
أنشطة اإلنشاءات
أنشطة الخدمات

نسبة النمو
%2.4
%0.3
%5.1
%0.8
%9.8
%6.2
%2.4

 2-3السيناريو األول:
تنجح الحكومة يف احتواء انتشار الفريوس خالل فرتة الطوارئ الحالية ويتم رفع قيود الطوارئ تدريجيا عقب انتهائها.
 1-2-3االفرتاضات املتعلقة بتأثري إجراءات الطوارئ عىل إنتاجية القطاعات االقتصادية خالل فرتة الطوارئ
•ال تتأثــر القطاعــات االقتصاديــة التاليــة بقيــود الطــوارئ التــي فرضتهــا الحكومــة الفلســطينية :إمــدادات الكهربــاء ،وامليــاه،
واملعلومــات واالتصــاالت وخدمــات التعليــم وخدمــات الصحــة .فإمــدادات الكهربــاء وامليــاه ،بطبيعــة الحــال ،مل يفــرض عليهــا
أيــة قيــود .وكذلــك ،قطــاع املعلومــات واالتصــاالت وقطــاع التعليــم فلــم تتأثــر انتاجيتهــا نتيجــة قــدرة العاملــن عــى العمــل
عــن بعــد باســتخدام تقنيــات االتصــال الحديثــة .أمــا القطــاع الصحــي ،فنفــرض أن الزيــادة يف إنتاجيــة القطــاع الصحــي
الحكومــي ،واملتمثــل يف التصــدي لتفــي الوبــاء يوازيــه انخفــاض يف إنتاجيــة القطــاع الصحــي الخــاص بســبب اإلغــاق .ويف
كل األحــوال ،ال بــد مــن التنويــه هنــا أن الطلــب عــى هــذه القطاعــات ســيتأثر ســلبا برتاجــع الطلــب وانخفــاض مســتوى
الدخــل لــدى األرس نتيجــة توقــف النشــاطات االقتصاديــة كــا تظهــر نتائــج النمــوذج أدنــاه.
•بالرغــم مــن أن إجــراءات الطــوارئ ال تشــمل نشــاطات القطــاع الزراعــي ،نفــرض أن الصــادرات الزراعيــة اىل الســوق
اإلرسائيــي ،والتــي تبلــغ حــوايل  %27مــن إجــايل القيمــة املضافــة للقطــاع الزراعــي ،ســتتوقف خــال فــرة الطــوارئ.
•أمــا بالنســبة لقطاعــي الصناعــات التحويليــة والتجــارة الداخليــة ،فقــد أثــرت إجـراءات الطــوارئ عــى جميــع نشــاطاتها ،مــا
1
عــدا تلــك املتعلقــة باإلنتــاج الغــذايئ والــدوايئ .تشــكل هــذه القطاعــات حــوايل  %16مــن مجمــل تلــك القطاعــات.
•تــم االفـراض بــأن إنتاجيــة القطــاع املــريف قــد تراجعــت بنســبة %25خــال فــرة الطــوارئ وذلــك اســتنادا اىل االنخفــاض
يف القيمــة املضافــة لهــذا القطــاع خــال األزمــة املاليــة العامليــة يف عامــي  ،2009 –2008وال تتأثــر رشكات التأمــن مــن القيــود
املفروضــة حيــث أن معظــم رشكات التأمــن قامــت بتجديــد بوليصــات التأمــن ،التــي كان تاريــخ انتهاؤهــا قريــب ،مبــارشة
بعــد إعــان حالــة الطــوارئ يف بدايــة شــهر آذار.
 -1تــم اســتنباط حصــة قطــاع الصناعــات الغذائيــة والدوائيــة عــن طريــق حســاب نســبة العاملــن فيهــا ملجمــوع العاملــن يف قطــاع الصناعــات التحويليــة وذلــك بحســب بيانــات تعــداد الســكان
واملســاكن واملنشــآت للعــام .2017
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 2-2-3االفرتاضات املتعلقة بفرتة توقف النشاطات االقتصادية
•ترفــع الحكومــة الفلســطينية قيــود الحركــة عقــب انتهــاء فــرة الطــوارئ الحاليــة بنســبة  %50خــال األســبوعني الالحقــن
ومــن ثــم يتــم رفعهــا كليــا بعــد ذلــك.
•يســتثنى مــن رفــع قيــود إج ـراءات الطــوارئ أنشــطة خدمــات اإلقامــة والفنــادق ،حيــث تبقــى متوقفــة متامــا عــن العمــل
طيلــة الربعــن الثــاين والثالــث مــن العــام  .2020بينــا تعمــل أنشــطة املطاعــم وخدمــات الطعــام بإنتاجيــة تبلــغ %50
خــال مــا تبقــى مــن الربعــن الثــاين والثالــث .كــا تســتثنى املواصــات العامــة مــن رفــع قيــود الحركــة لشــهر إضــايف ،بعــد
انتهــاء فــرة حالــة الطــوارئ ،كإجـراء احـرازي للحفــاظ عــى التباعــد االجتامعــي بــن املواطنــن وملنــع التجمــع يف املواصــات
العامــة.
•تنخفــض أعــداد العــال الفلســطينيني يف إرسائيــل مــن  133ألــف عامــل (قبيــل الجائحــة) اىل  45,000عامــل .ويســتمر هــذا
االنخفــاض مــدة ثالثــة شــهور.
•ينخفــض إنفــاق فلســطينيي الداخــل عــى الســلع املشـراة مــن أســواق الضفــة الغربيــة بنســبة  %25يف العــام  ،2020عــى
اعتبــار توقــف دخولهــم للضفــة الغربيــة ملــدة ثالثــة شــهور وذلــك اتســاقا مــع قيــود الحركــة املفروضــة عــى الحركــة مــن
وإىل داخــل الخــط األخــر .تقــدر قيمــة نفقــات الفلســطينيني مــن داخــل الخــط األخــر يف الضفــة الغربيــة  495مليــون
دوالر 2.بالتــايل ،يقــدر انخفــاض هــذه النفقــات يف عــام ( 2020والتــي تعتــر مبثابــة خســارة للدخــل القومــي املتــاح) بحــوايل
 124مليــون دوالر.
 3-3السيناريو الثاين :عدم ضبط انتشار الفريوس ومتديد العمل بإجراءات الطوارئ
•يفــرض الســيناريو الثــاين مــا مل يحصــل حتــى اآلن ،أي انتشــار واســع النطــاق للوبــاء بســبب انتقــال العــدوى مــن مناطــق
القــدس الرشقيــة والقــرى واملناطــق املحيطــة بهــا ومــن ارسائيــل ،والتــي ترتفــع فيهــا نســبة التفــي نتيجــة االحتــكاك املبــارش
مــع اإلرسائيليــن .هــذا إضافــة اىل اســتمرار تدفــق قســم مــن العــال الفلســطينيني اىل ســوق العمــل االرسائيــي وعــدم
التمكــن مــن ضبطهــم وعــدم التـزام جــزء منهــم بقـرارات الحجــر الصحــي الــذايت .األمــر الــذي يدفــع الحكومــة الفلســطينية
اىل متديــد حالــة الطــوارئ ملــدة شــهر ونصــف إضــايف بعــد انتهــاء فــرة الطــوارئ الحاليــة .يســتثنى مــن إجـراءات الطــوارئ
نفــس النشــاطات االقتصاديــة املشــار إليهــا يف الســيناريو األول.
•ال يتعــدى عــدد العاملــن الفلســطينيني يف إرسائيــل  60ألــف عامــل ويســتمر هــذا ملــدة ثالثــة أشــهر .ويزيــد هــذا العــدد عــن
أعــداد العاملــن يف الســيناريو األول عــى افـراض ضعــف قــدرة الحكومــة عــى ضبــط تدفقهــم اىل ســوق العمــل اإلرسائيــي.
•تنخفــض نفقــات الفلســطينيني القاطنــن يف املناطــق املحتلــة عــام  1948يف الضفــة الغربيــة بنســبة  %25يف العــام ،2020
كــا يف الســيناريو األول.
•يتــم رفــع قيــود الطــوارئ ،عقــب انتهــاء فــرة متديدهــا ،بنســبة  %50خــال الشــهر الالحــق ومــن ثــم ترفــع بشــكل كامــل يف
الشــهر الــذي يليــه .يســتثنى مــن هــذا الرفــع أنشــطة خدمــات اإلقامــة والفنــادق ،حيــث تبقــى متوقفــة متامــا عــن العمــل
خــال الربــع الثــاين والثالــث مــن هــذا العــام .بينــا ترفــع القيــود عــن أنشــطة املطاعــم وخدمــات الطعــام مبقــدار %50
حتــى نهايــة الربــع الثالــث .كــا تســتثنى املواصــات العامــة مــن رفــع قيــود الحركــة لشــهر إضــايف بعــد انتهــاء فــرة متديــد
الطــوارئ.
•تنخفــض إنتاجيــة قطاعــات خدمــات التعليــم والصحــة واإلدارة العامــة بنســبة  %25نتيجــة عــدم قــدرة هــذه القطاعــات
عــى دفــع رواتــب العاملــن فيهــا بنســبة  %50ملــدة ســتة شــهور.

 -2بلغــت القيمــة التقديريــة إلنفــاق فلســطينيي الداخــل مــن أســواق الضفــة الغربيــة عــام  ،2014بحســب دراســة أجراهــا املركــز الفلســطيني للدراســات اإلرسائيليــة (مــدار) ،حــوايل  1.3مليــار
شــيكل .تــم تقديــر قيمــة االنفــاق للعــام  2020عــى افـراض ان قيمــة االنفــاق ســتنمو بنفــس وتــرة منــو الناتــج املحــي اإلجــايل خــال هــذه الفــرة.
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 -3األداء االقتصادي املتوقع للضفة الغربية للعام 2020
يوثــق جــدول ( )3نتائــج تقدي ـرات الخســائر االقتصاديــة يف الضفــة الغربيــة كــا هــو مبــن مــن خــال مــؤرشات الحســابات
القوميــة ،والعاملــة ،واي ـرادات الحكومــة .تظهــر نتائــج الســيناريو األول أن الناتــج املحــي اإلجــايل الحقيقــي للضفــة الغربيــة
للعــام  2020ســينكمش بنســبة  %20.3قياســا بســيناريو األســاس 1.يعــادل هــذا االنخفــاض مــا مقــداره  2,920.1مليــون دوالر،
مقيــا باألســعار الجاريــة .وباملقارنــة مــع العــام  ،2019يعــادل هــذا االنخفــاض تراجعــا بنســبة  %20.8مــن الناتــج املحــي اإلجاميل
الحقيقــي .أمــا نتائــج الســيناريو الثــاين ،فتظهــر انكامشــا يف الناتــج املحــي اإلجــايل الحقيقــي يصــل اىل  5,027.7 )%35مليــون
دوالر مقيــا باألســعار الجاريــة) مقارنــة بســيناريو األســاس.
كــا يظهــر جــدول ( ،)3انخفــاض بنســبة  %15.3يف اإلنفــاق الحكومــي يف الســيناريو األول نتيجــة انخفــاض إي ـرادات الحكومــة
بنســبة  .%22.8فيــا يرتفــع هــذا االنخفــاض يف إيـرادات الحكومــة إىل  %32.8يف الســيناريو الثــاين وينخفــض االســتهالك الحكومــي
تباعــا بنســبة .%20.0
جدول ( :)3نتائج املؤرشات االقتصادية الرئيسية للضفة الغربية لعام 2020
السيناريو األول
نسبة الفرق بالنسبة قيمة الخسارة
املؤرش االقتصادي
إىل سيناريو األساس بأسعار *2019
(مليون دوالر)
باألسعار الثابتة
2,931.6
%22.0اإلنفاق االستهاليك النهايئ الخاص
388.7
%15.9اإلنفاق االستهاليك النهايئ الحكومي
1,126.1
%26.3التكوين الرأساميل اإلجاميل
85.5
%3.0الصادرات
1,366.7
%17.3الواردات
3,008.9
%20.9الناتج املحيل اإلجاميل
4,326.1
%25.6الدخل القومي اإلجاميل
%17.4العاملة املحلية (غري العاملة يف ارسائيل)
1,183.1
%24.4إيرادات الحكومة

السيناريو الثاين
نسبة الفرق بالنسبة قيمة الخسارة
إىل سيناريو األساس بأسعار *2019
(مليون دوالر)
باألسعار الثابتة
4,193.8
%33.2489.8
%20.01,629.2
%38.1490.6
%17.21,775.7
%22.55,027.7
%35.06,352.4
%37.6%24.61,591.4
%32.8-

* تــم االســتعانة مبخفــض الناتــج املحــي اإلجــايل ( )GDP deflatorللعــام  2019والبالــغ  108.4الحتســاب التغــر يف الناتــج املحــي اإلجــايل مقــدرا باألســعار
الثابتة†.تعــزى قلــة االنخفــاض يف نســبة وقيمــة الصــادرات اىل انخفــاض مرونــة الصــادرات ،خاصــة لقطــاع الزراعــة واملحاجــر والتعديــن ،بحســب مــا تــم
تحديــده يف منــوذج التــوازن العــام املحســوب.

فيــا يتعلــق بفقــدان الوظائــف يف املنشــآت الفلســطينية ،تظهــر النتائــج انخفاضــا يف عــدد العاملــن مبقــدار  %17.4ضمــن
الســيناريو األول و %24.6يف الســيناريو الثــاين .وميكــن تفســر عــدم توســع الفجــوة بــن الســيناريوهني بعــدم انخفــاض وظائــف
العــال املهــرة (الحاصلــن عــى تعليــم جامعــي) بشــكل ملمــوس مقارنــة بغــر املهــرة .اذ ســتنخفض نســبة العاملــن املهــرة
بنســبة  %15.5يف الســيناريو األول و %17.2يف الســيناريو الثــاين .أمــا نســبة االنخفــاض للعــال غــر املهــرة فبلغــت  %19.0يف
الســيناريو األول و %30.4يف الســيناريو الثــاين .وميكــن االســتناد اىل نتائــج االنخفــاض يف العاملــة لتقديــر االرتفــاع يف معــدل البطالــة
لجميــع األفـراد يف الضفــة الغربيــة ،ومــن ضمنهــم العائديــن مــن العمــل يف إرسائيــل .تظهــر النتائــج أن معــدل البطالــة ســيرتفع يف
الســيناريو األول إىل  %30.2مــن إجــايل القــوى العاملــة يف الضفــة الغربيــة وإىل  %35.8يف الســيناريو الثــاين.
يوثــق جــدول ( )4أدنــاه نتائــج التغــر يف القيمــة املضافــة بحســب القطاعــات االقتصاديــة الرئيســية (يســتعرض الجــزء الثــاين مــن
امللحــق املزيــد مــن مالمــح القطاعــات الرئيســية والفئــات االجتامعيــة التــي ســتتأثر بشــكل خــاص مــن تبعــات األزمــة الحاليــة).
تظهــر النتائــج انخفاضــا يف انتــاج جميــع القطاعــات ،مبــا فيهــا تلــك التــي مل يتأثــر أداؤهــا (إمــدادات الكهربــاء وإمــدادات امليــاه
وأنشــطة االتصــاالت واملعلومــات وخدمــات التعليــم والصحــة) .ويرجــع الســبب ،كــا أرشنــا أعــاه ،اىل التأث ـرات الســلبية عــى
الطلــب اإلجــايل واملمتــدة مــن القنــوات الخلفيــة واألماميــة للقطاعــات التــي تأثــرت بإجـراءات الطــوارئ.
 -3يقيم الناتج املحيل اإلجاميل الحقيقي قياسا باألسعار الثابتة للعام .2015
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مــن املالحــظ أن أنشــطة النقــل والتخزيــن وأنشــطة خدمــات اإلقامــة واملطاعــم ســتتأثر ســلبيا أكــر مــن معظــم القطاعــات
األخــرى يف الســيناريو األول وذلــك نتيجــة تأثرهــا بإجـراءات االغــاق املمتــدة .تظهــر النتائــج ،ضمــن الســيناريو الثــاين ،أن قطاعات
التعديــن واســتغالل املحاجــر والصناعــات التحويليــة واإلنشــاءات ستشــهد خســارة كبــرة %41.7 ،و %54.0عــى التــوايل ،مــن
القيمــة املضافــة ،مــا يفــر انخفــاض التكويــن الرأســايل اإلجــايل بنســبة  %38.1كــا هــو موثــق يف جــدول (.)3
كــا ترتاجــع القيمــة املضافــة يف قطــاع الزراعــة بنســب طفيفــة مقارنــة بباقــي القطاعــات .يعــزى ذلــك إىل اســتمرار الطلــب عــى
الســلع الغذائيــة خــال فــرة اإلغــاق .كــا يعــزى أيضــا اىل اعتبــار القطــاع الزراعــي ملجــأ أخــر للــرزق نتيجــة تراجــع النشــاطات
االقتصاديــة األخــرى .وال تشــكل هــذه النتيجــة ســابقة ،حيــث ارتفعــت القيمــة املضافــة ألنشــطة الزراعــة خــال االنتفاضــة
الثانيــة .ويوثــق جــدول ( )4انخفاضــا ملموســا متوقع ـاً أيضــا يف الرضائــب بحســب الرســوم الجمركيــة وصــايف رضيبــة القيمــة
املضافــة عــى الــواردات.
جدول ( :)4نسبة وقيمة الخسارة يف القيمة املضافة لألنشطة االقتصادية يف الضفة الغربية لعام 2020
املؤرش االقتصادي
الزراعة وتربية املوايش
التعدين واستغالل املحاجر
الصناعات التحويلية
إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء
إمدادات املياه وأنشطة الرصف الصحي وإدارة
النفايات ومعالجتها
اإلنشاءات
تجارة الجملة والتجزئة واصالح املركبات
والدراجات النارية
النقل والتخزين
األنشطة املالية وأنشطة التأمني
املعلومات واالتصاالت
أنشطة خدمات االقامة والطعام
األنشطة العقارية والخدمات اإلدارية
خدمات التعليم
خدمات الصحة
الخدمات األخرى
اإلدارة العامة والدفاع
الرسوم الجمركية
صايف رضيبة القيمة املضافة عىل الواردات
الناتج املحيل اإلجاميل

السيناريو األول
نسبة الفرق بالنسبة قيمة الخسارة
إىل سيناريو األساس بأسعار *2019
(مليون دوالر)
باألسعار الثابتة
51.2
%6.122.5
%25.1413.1
%22.417.1
%18.4-

السيناريو الثاين
نسبة الفرق بالنسبة قيمة الخسارة
إىل سيناريو األساس بأسعار *2019
(مليون دوالر)
باألسعار الثابتة
43.5
%5.248.4
%54.0768.2
%41.726.4
%28.4-

%18.4-

9.0

%28.4-

13.9

%20.4-

169.1

%41.7-

345.3

%19.5-

635.7

%34.1-

1,116.2

%29.0%22.5%15.9%27.0%23.6%22.9%22.9%16.2%22.9%24.4%24.4%20.9-

64.4
144.6
80.1
51.9
203.4
175.1
91.2
61.8
243.7
287.21
287.84
3,008.9

%44.9%36.3%18.6%41.5%37.9%41.3%40.3%41.2%40.3%36.3%32.8%35.0-

99.7
233.6
93.9
79.9
326.6
308.3
160.5
156.9
429.1
386.1
386.9
5,027.7

* تم االستعانة مبخفض الناتج املحيل اإلجاميل ( )GDP deflatorللعام  2019والبالغ  108.4الحتساب التغري يف الناتج املحيل اإلجاميل مقدرا باألسعار الثابتة.
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صندوق  :1تنبؤات الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني للمؤرشات االقتصادية
يف فلسطني لعام  2020جراء جائحة كورونا
قــام الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني بتقديــر الخســائر االقتصاديــة يف فلســطني ج ـراء أزمــة كورونــا بنــاء عــى السياســات التــي
اتخذتهــا الحكومــة الفلســطينية ملكافحــة انتشــار الفــروس .وعــى اف ـراض اســتمرار تأثــر األزمــة ملــدة ثالثــة شــهور (مــن بدايــة شــهر
آذار وحتــى نهايــة شــهر أيــار  ،)2020ومــن ثــم العــودة بشــكل تدريجــي ملــا كان عليــه الحــال قبــل األزمــة .متثلــت سياســات الحكومــة
الفلســطينية يف تقييــد التنقــل الداخــي والخارجــي يف ومــا بــن املحافظــات الفلســطينية ،وإغــاق بعــض األنشــطة االقتصاديــة كأنشــطة
القطــاع الســياحي املكــون مــن الفنــادق واملطاعــم واملقاهــي .كــا شــمل اإلغــاق أنشــطة قطــاع التعليــم بكافــة مكوناتــه (مــدارس،
وجامعــات ،وريــاض أطفــال) ،وأنشــطة القطــاع التجــاري باســتثناء محــال املــواد الغذائيــة ،واملخابــز ،ومحطــات الوقــود .كــا شــددت
الحكومــة الفلســطينية عــى رضورة عــودة العــال الفلســطينيني يف إرسائيــل إىل بيوتهــم والحــد مــن رجوعهــم مــرة أخــرى .وبنــاء عــى
ذلــك فمــن املتوقــع تراجــع حركــة التجــارة الخارجيــة ،وتراجــع عــدد العاملــن يف إرسائيــل ،إضافــة إىل االرتفــاع يف اإلنفــاق الحكومــي عــى
القطــاع الصحــي ،واالنخفــاض يف اإلي ـرادات نتيجــة تراجــع التحصيــل الرضيبــي.
اعتمــد الجهــاز يف تقديراتــه عــى منــوذج االقتصــاد القيــايس الخــاص بــه يف التنبــؤ مبــؤرشات االقتصــاد الفلســطيني ،والــذي يقــوم عــى
اســتخدام السالســل الزمنيــة للبيانــات املتعلقــة باالقتصــاد الفلســطيني .وبنــاء عــى املعطيــات واالفرتاضــات التــي تــم رشحهــا ســابقاً ،توصــل
النمــوذج إىل تراجــع الناتــج املحــي اإلجــايل لعــام  2020بنســبة  %14مقارنــة بالعــام  .2019كــا تشــر التوقعــات إىل انخفــاض إجــايل
االســتهالك العــام والخــاص بحــوايل  1.3مليــار دوالر أمريــي ،وانخفــاض االســتثامر بـــ  2.1مليــار دوالر ،وتراجــع الــواردات بحــوايل مليــار
دوالر أمريــي ،مــا سيتســبب بخســارة االقتصــاد الــكيل بحــوايل  2.5مليــار دوالر مقارنــة بالوضــع الطبيعــي لعــام  2020الــذي كان مــن
املتوقــع أن يشــهد منــوا ً بنســبة  %2.4مقارنــة بالعــام .2019
أمــا عــى مســتوى األنشــطة االقتصاديــة ،فمــن املتوقــع خســارة جميــع األنشــطة االقتصاديــة يف فلســطني ولكــن بدرجــات متفاوتــة .فتشــر
التوقعــات إىل أن قطــاع الخدمــات والفــروع األخــرى 1هــو املتــرر األكــر ،إذ أنــه مــن املتوقــع أن تبلــغ قيمــة خســائره  1,175مليــون دوالر
موزعــة كالتــايل%59 ،مــن الخســارة يف نشــاط تجــارة الجملــة والتجزئــة ،و %31مــن الخدمــات األخــرى %10 ،مــن نشــاط املطاعــم والفنادق
جـراء إغالقهــا التــام .وجــاء يف املرتبــة الثانيــة نشــاط الصناعــات التحويليــة ،والــذي مــن املتوقــع أن تبلــغ قيمــة خســائره  362مليــون دوالر،
ويليــه نشــاط اإلنشــاءات بحــوايل  220مليــون دوالر ،وأخ ـرا ً نشــاط الزراعــة والحراجــة وصيــد األســاك بقيمــة  200مليــون دوالر .بينــا
مــن املتوقــع أن تنخفــض الرســوم الجمركيــة وصــايف رضيبــة القيمــة املضافــة عــى الــواردات بحــوايل  542مليــون دوالر.
املصدر :الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني .2020 ،التقرير الصحفي للتنبؤات االقتصادية لعام  2020جراء جائحة كورونا.

 -1يشــمل نشــاط الخدمــات ،اضافــة إىل امــدادات الكهربــاء وامليــاه ،تجــارة الجملــة والتجزئــة ،النقــل والتخزيــن ،املاليــة والتأمــن ،املعلومــات واإلتصــاالت ،االدارة العامــة والدفــاع ،والخدمــات
املنزليــة.

المراقب االقتصادي ,ملحق خاص2020 ،

الجزء الثاين:
القطاعات االقتصادية واالجتامعية األكرث عرضة للتأثر بأزمة كوفيد19-
املقدّ مة
شُ ــلت معظــم القطاعــات االقتصاديــة الفلســطينية منــذ إعــان الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس حالــة الطــوارئ ملــدة 30
يوم ـاً يف جميــع أنحــاء األرايض الفلســطينية ملنــع تفــي فــروس كورونــا .عــى إثــر هــذا اإلعــان ،أقــر رئيــس مجلــس الــوزراء
د .محمــد اشــتية عــددا ً مــن الق ـرارات تقــي بإغــاق املرافــق التعليميــة كافــة ،ومنــع الحركــة بــن املحافظــات ،ومنــع مظاهــر
التجمهــر ،وإغــاق جميــع املرافــق الســياحية ،وإلغــاء كامــل الحجــوزات للســياح .عقــب ارتفــاع وتــرة تفــي الفايــروس ،أصــدر
رئيــس مجلــس الــوزراء ،بتاريــخ  22آذار ،ق ـرارا ً مبنــع خــروج املواطنــن مــن منازلهــم ملــدة  14يوم ـاً ،واقتصــار الحركــة التجاريــة
عــى املخابــز ،والصيدليــات ،ومحــات الســوبرماركت/البقاالت ،وقطــاع التصنيــع الغــذايئ ،والقطــاع الزراعــي .كــا ســمح للقطــاع
املــريف مبزاولــة نشــاطه جزئيـاً ،وذلــك مــن أجــل اســتمرار تدفــق الســيولة النقديــة ،وبخاصــة للــركات الفلســطينية .خــال شــهر
نيســان/أبريل ،ومــع نجــاح الســلطة الوطنيــة الفلســطينية يف احتــواء انتشــار الوبــاء ،والحــد مــن عــدد اإلصابــات اليوميــة تدريجيـاً،
بــدأت الســلطة بتخفيــف بعــض إجـراءات الحجــر املنــزيل ،واإلغــاق ،وغريهــا مــن القيــود التــي كادت توقــف العجلــة االقتصاديــة
ملــا يقــارب شــهرا ً كام ـاً .عنــد تاريــخ صياغــة هــذا البحــث يف نهايــة شــهر نيســان ،كان التوقــع أكــر إيجابيــة حــول إمكانيــات
اســتئناف جــزء واســع مــن النشــاط االقتصــادي واالجتامعــي خــال األســابيع الالحقــة.
بجميــع األحــوال ،مــا زال االقتصــاد الفلســطيني يعــاين مــن أزمــة املقاصــة العــام  2019مــع تزامــن انخفــاض الدعــم الخارجــي
خــال الســنوات املاضيــة ،إضافــة إىل تفاقــم بطــش السياســات اإلرسائيليــة املعاديــة .ومبــا أ ّن التكاليــف االجتامعيــة واالقتصاديــة
لهــذا الوبــاء عاليــة جــدا ً ،والخيــارات املتاحــة للتخفيــف مــن آثــاره محــدودة ،فــإن االنكــاش االقتصــادي (تراجــع النمــو) أمــى
حتميـاً.
يف هــذا الســياق ،تــرز العديــد مــن األســئلة امللحــة التــي تقــود السياســات االقتصاديــة للتخفيــف مــن اآلثــار االقتصاديــة لألزمــة،
والتــي مل نتمكــن حتــى اآلن مــن اإلجابــة عنهــا ،لكــن ال بــد مــن أخذهــا بعــن االعتبــار يف مراحــل تحليليــة قادمــة .عــى ســبيل
املثــال ،مــا هــو شــكل مســار الصدمــة الحاليــة وســبل االنتعــاش؟ هــل االقتصــاد الفلســطيني قــادر عــى العــودة إىل معــدالت
النمــو مــا قبــل  2019بالرسعــة نفســها قبــل الرتاجــع األخــر؟ هــل ســتؤدي األزمــة إىل تغـرات هيكليــة يف االقتصــاد الفلســطيني،
وبخاصــة مــن ناحيــة زيــادة االعتــاد عــى اإلنتــاج املحــي واملنــزيل ،وتبنــي البدائــل التكنولوجيــة املتقدمــة مــن بــاب الــرورة،
والحــد مــن العمــل يف إرسائيــل واملســتعمرات ،ومــا ينجــي عــى ذلــك مــن إحــداث صدمة/تشــوه يف األســعار واألجــور ،عــى
األغلــب باتجــاه ســالب يف مراحــل أوليــة؟ مــا هــو األثــر الــذي تحملــه هــذه الضائقــة عــى القطاعــات االقتصاديــة املختلفــة؟ مــا
هــي التدخــات اآلنيــة املطلوبــة؟
متهيــدا ً لإلجابــة عــن هــذه األســئلة وغريهــا يف دراســات قادمــة ،يركــز هــذا الجــزء عــى تحديــد قنــوات تأثــر القطاعــات االقتصاديــة
والفئــات االجتامعيــة الرئيســية بهــذه الجائحــة ،للوقــوف عنــد أهميتهــا يف االقتصــاد الوطنــي ،وتقديــر تداعيــات األزمــة املحتملــة،
وقــد تــم تنــاول القطاعــات الرئيســية املتمثلــة يف :العاملــة ،النظــام املــايل واملــريف وغــر املــريف ،التجــارة الداخليــة والخدمــات،
أنشــطة الصناعــة ،الخدمــات الصحيــة والتعليميــة والقطــاع االجتامعــي ،بالرتكيــز عــى الرشائــح املســتضعفة وامله ّمشــة ،قطــاع
املاليــة العامــة واإليـرادات.
يعتمد هذا الجزء من التقرير يف منهجيته عىل ما ييل:
•آخــر اإلحصــاءات الرســمية املتوفــرة ملــا قبــل العــام  2020مــن الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ،ومــن وزارة املاليــة
وجهــات أخــرى.
• البعد التحلييل ومقابالت مع جهات مختلفة ،وكذلك قرارات وسياسات الحكومة التي أعلن عنها رسمياً.
•التقديرات القطاعية الرئيسية من النموذج االقتصادي الواردة يف الجزء األول.
•املقارنة بني األوضاع املتوقعة للعام  2020مع أداء السنوات السابقة.
•دراسات وتقارير من جهات أخرى.
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 -1سوق العمل
 1-1أهم خصائص سوق العمل الفلسطيني للعام 2019
بلــغ العــدد الــكيل للعاملــن يف فلســطني يف العــام  ،2019بحســب الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ،نحــو  1.01مليــون عامــل،
موزعــن بنســبة  %21يف القطــاع الحكومــي ،و %62قطــاع خــاص ،و %13يف إرسائيــل واملســتعمرات .وبلــغ بعــدد العامــات يف
فلســطني حســب القطــاع ،فقــد بلــغ  50,400امــرأة عاملــة يف القطــاع الحكومــي بنســبة  %31مــن إجــايل النســاء العامــات يف
فلســطني ،وحــوايل  108,900يف القطــاع الخــاص ،بنســبة  ،%68والباقــي يف إرسائيــل بنســبة  .%0.6إن نســبة مشــاركة املــرأة يف
ســوق العمــل الفلســطيني للقطاعــن العــام والخــاص قــد بلغــت .%18
وشــهد ســوق العمــل الفلســطيني انخفاضــا طفيفيــا يف معــدل البطالــة يف األرايض الفلســطينية مــن  %26.6للعــام  2018اىل %25
للعــام ( 2019أنظــر جــدول  1-1والــذي يوثــق التغــر يف مــؤرشات ســوق العمــل لهذيــن العامــن) .وبحســب تنبــؤات الجهــاز
1
املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني كان مــن املتوقــع ان يواصــل معــدل البطالــة االنخفــاض اىل .%24.4
جدول  :1-1مؤرشات سوق العمل الرئيسية يف العامني  2018و2019
املؤرش
القوى العاملة
العاملون
العاطلون عن العمل (البطالة)

2018
عدد (ألف شخص)

1,295.8
956.3
339.5

%
43.5
73.8
26.2

2019
عدد (ألف شخص)

املصدر :الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني  ،2020مسح القوى العاملة ،رام الله-فلسطني.

1,353.8
1,010
343.8

%
44.3
74.7
25.3

تــوزّع العاملــون يف القطــاع الخــاص العــام  2019حســب الحالــة العمليــة بواقــع  61ألــف عامــل مصنفــن كصاحــب عمــل ( 52ألفـاً
يف الضفــة) ،و 177ألفـاً يعمــل لحســابه ( 140ألفـاً يف الضفــة) ،و 391ألــف مســتخدم بأجــر ( 276ألفـاً يف الضفــة) ،و 39ألفـاً كعضــو
أرسة؛ أي غــر مدفــوع األجــر .كــا بلــغ عــدد العاملــن يف القطــاع الخــاص الذيــن يتقاضــون أقــل مــن الحــد األدىن لألجــور 109
آالف عامــل (منهــم  %22يف الضفــة الغربيــة ،والباقــي يف قطــاع غــزة) ،وهــذا ميثــل حــوايل  %30مــن العاملــن بأجــر يف القطــاع
الخــاص ،وقــد بلــغ متوســط األجــر الشــهري الــذي يتقاضــاه هــؤالء  753شــيكالً.
 2-1واقع الحال لسوق العمل يف ظل جائحة الكورونا
نظـرا ً لــردي أوضــاع ســوق العمــل بســبب أزمــة الكورونــا ،أعلــن وزيــر العمــل الفلســطيني يف تاريــخ  16آذار عــن التوصــل إىل
اتفــاق مــع ممثلــن عــن القطــاع الخــاص ،واتحــاد نقابــات العــال ،يقــي بــأن يدفــع أربــاب العمــل  %50مــن أجــور العــال ،مبــا
ال يقــل عــن  1,000شــيكل ،وذلــك عــن شــهري نيســان وأيــار ،عــى أن يتــم دفــع باقــي األجــر بعــد انتهــاء األزمــة .شــمل هــذا
اإلجـراء يف حينــه جميــع املنشــآت التــي تــررت مــن إجـراءات الطــوارئ .ومــع صــدور القـرار باقتصــار النشــاطات االقتصاديــة
عــى القطاعــات املذكــورة ســابقاً ،أصبــح هــذا االتفــاق بحكــم األمــر الواقــع يــري عــى معظــم العاملــن .إال أ ّن تشــوهات ســوق
العمــل قــد تحــد مــن فاعليــة هــذه اإلجـراءات ،وبخاصــة أن جــزءا ً كبـرا ً يتقاضــون أقــل مــن الحــد األدىن لألجــور ،وقســم آخــر،
أيضـاً كبــر ،يعملــون يف القطــاع غــر املنظــم .ويف خضــم هــذه املعطيــات ،مــن املتوقــع ارتفــاع يف معــدل البطالــة ،وذلــك بســبب
الترسيــح املؤقــت للعمــل إىل حــن انتهــاء الجائحــة ،وأيض ـاً بســبب الترسيــح الدائــم نتيجــة خســارة املنشــآت وعــدم مقدرتهــا
عــى االســتمرار ،هــذا كلــه ســوف يُدخــل ســوق العمــل الفلســطيني يف واقــع جديــد ومتغـرات مختلفــة عــن أي فــرة ســابقة.
نركــز هنــا عــى تحديــد القطاعــات العامليــة يف الضفــة الغربيــة املتوقــع أن تكــون أكرث/أقــل تأثـرا ً ،حيــث ســيتم الرتكيــز عــى العاملني
بأجــر مــن غــر املنتظمــن ،والعاملــن يف القطــاع غــر الرســمي ،والعاملــن بأجــر يومــي .كــا سنســلط الضــوء عــى العائــات التــي
تعتــاش مــن العمــل بأجــر ،والتــي مــن املتوقــع تــردي أوضاعهــا املعيشــية عــى نحــو خطــر بســبب التطــورات الحاليــة.
 -1الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية ،2019 ،أداء االقتصاد الفلسطيني للعام  ،2019والتنبؤات االقتصادية للعام .2020
http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_24-12-2019-for-ar.pdf
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 3-1القطاعات االقتصادية األقل ترضراً بإجراءات الطوارئ
اســتثنت إجــراءات الطــوارئ كالً مــن املخابــز ،والصيدليــات ،ومحــات الســوبرماركت/البقاالت ،وقطــاع التصنيــع الغــذايئ ،والقطــاع
الزراعــي ،والقطــاع املــريف .يظهــر جــدول  2-1توزيــع املنشــآت والعاملــن فيهــا يف الضفــة الغربيــة ضمــن النشــاطات الفرعيــة لهــذه
القطاعــات ،وذلــك بحســب بيانــات تعــداد الســكان واملنشــآت واملبــاين للعــام  2017الصــادرة عــن الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني.
جدول  :2-1عدد املنشآت وعدد العاملني يف القطاعات االقتصادية األقل ترضراً
من األزمة يف الضفة الغربية
الكود
10
11
20
21
35
36
38
46
47
49
60
61
63
64
86
87
88

القطاع االقتصادي

صناعة املنتجات الغذائية
صناعة املرشوبات
صناعة الكيامويات واملنتجات الكياموية
صناعة املستحرضات الصيدالنية
إمدادات الكهرباء والغاز
تجميع معالجة املياه
تجميع النفايات
البيع بالجملة للمواد الغذائية
البيع بالتجزئة يف املتاجر املتخصصة وغري املتخصصة
النقل الربي
اإلذاعة الصوتية وأنشطة االتصاالت الالسلكية
االتصاالت
أنشطة وكاالت األنباء
أنواع الوساطة املالية األخرى
أنشطة املستشفيات
أنشطة الرعاية مع اإلقامة
أنشطة العمل االجتامعي بدون إقامة للمسنني واملعاقني
املجموع

عدد املنشآت
2,701
42
90
19
51
115
21
812
20,807
48
72
347
9
256
42
59
81
25,572

عدد العاملني
12,028
510
710
1,350
2,265
476
82
4,522
37,151
331
805
3,513
57
5,971
5,220
829
1,230
77,050

املصــدر :الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني .2018 ،التعــداد العــام للســكان واملســاكن واملنشــآت  ،2017النتائــج النهائيــة -
تقريــر املنشــآت .رام الله-فلســطني.

ال بــد مــن االنتبــاه إىل أن أعــداد العاملــن املوثقــة يف الجــدول تعكــس األعــداد يف األوضــاع الطبيعيــة يف ظــل عــدم وجــود أزمــة
كورونــا .فليســت لدينــا معلومــات يقينيــة عــن نســب املنشــآت املتعطلــة ،أو أعــداد العاملــن الذيــن تـــأثر دوامهــم أو تعطلــوا
بســبب األزمــة .كــا ينبغــي االنتبــاه إىل أن البيانــات املوثقــة يف الجــدول  2-2تســتثني العاملــن خــارج املنشــآت ،وأغلبهــم
يعلمــون لحســابهم ،أو يعملــون بأجــر يف القطــاع الزراعــي الــذي يشــكل العاملــون فيــه حــوايل  %7مــن إجــايل العاملــن يف
الضفــة الغربيــة (باســتثناء العاملــن يف إرسائيــل).
متثــل هــذ املنشــآت حــوايل  %24مــن مجمــوع املنشــآت العاملــة يف الضفــة الغربيــة ،ويعمــل فيهــا  %25مــن مجمــوع العاملــن.
وال تعكــس نســبة املنشــآت هــذه ،بالــرورة ،مســتوى النشــاط االقتصــادي الــذي مل يتأثــر بإج ـراءات الطــوارئ (الســعة التــي
يعمــل بهــا االقتصــاد خــال األزمــة) .فعــادة مــا تكــون الصفقــات التجاريــة نســبياً متدنيــة ملعظــم املنشــآت املوثقــة يف القامئــة،
حيــث تشــكل محــات التجزئــة املتخصصــة (املالحــم ومحــات الخضــار) وغــر املتخصصــة (محــات البقالــة والســوبر ماركــت)،
واملخابــز حــوايل  %87مــن مجمــوع املنشــآت.
 4-1القطاعات العاملية األكرث ترضراً
إ ّن أحــد أهــم األســئلة املتعلقــة بتداعيــات أزمــة وبــاء كورونــا يتمثــل مبقــدار تأثريهــا يف رفــع معــدل البطالــة .لقــد تــم اســتعراض
النتائــج املتعلقــة بهــذه املســألة ،وكذلــك االنخفــاض املتوقــع يف أعــداد العاملــن عــر القطاعــات االقتصاديــة املختلفــة ،وذلــك
ضمــن نقــاش التقديـرات املتعلقــة بنمــوذج التــوازن العــام املقــدم يف الجــزء األول مــن البحــث.
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هنــا نــود اإلطــال عــى املوضــوع نفســه ،ولكــن مــن زاويــة مختلفــة .إذ نســعى إىل تحديــد فئــة العــال ،وبخاصــة العاملــن
بأجــر ،وذلــك كونهــم األكــر عرضــة ألزمــة وبــاء كورونــا مــن زاويــة مســتوى االنخفــاض يف األجــر ،أو الترسيــح مــن العمــل .هنــا
نــرى أن هــذه الفئــة ترتكــز يف منشــآت القطــاع غــر الرســمي ،تلــك التــي ليــس لديهــا ســجالت رضيبيــة .فمــن املتوقــع أن يكــون
امتثــال هــذه املنشــآت لبنــود اتفــاق األجــور بــن وزارة العمــل وأط ـراف اإلنتــاج متدنياً/معدوم ـاً .يبــن الجــدول  3-1توزيــع
العاملــن يف هــذا القطــاع غــر الرســمي بحســب النشــاطات الرئيســة .تظهــر األرقــام أن العاملــن يف قطــاع اإلنشــاءات هــم األكــر
تعرضـاً للــرر ،إذ يعمــل أكــر مــن  %70منهــم لــدى منشــآت غــر رســمية.
جدول  :1-3التوزيع النسبي للعاملني بأجر يف فلسطني حسب النشاط االقتصادي
يف منشآت القطاع غري الرسمي للعام 2018
النشاط االقتصادي
التعدين واستغالل املحاجر
اإلنشاءات
التجارة
النقل والتخزين
الخدمات األخرى
املجموع

نسبة العاملني يف املنشآت غري
الرسمية ()%
17
74
17
4
8
26

نسبة العاملني اإلجاميل ()%
24
23
28
4
21
100

املصدر :الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني .2019 ،مسح القوى العاملة للعام  .2018رام الله  -فلسطني.

أمــا بخصــوص البطالــة ،فيجــب التفريــق بــن املتوقفــن عــن العمــل ،الذيــن ســيعودون إىل عملهــم بعــد انتهــاء األزمــة ،واملرسحــن
مــن أعاملهــم بســبب األزمــة ،والباحثــن عــن العمــل .نتنــاول ،هنــا ،بالتحليــل أولئــك املتوقــع ترسيحهــم مــن العمــل ،ونتوقــع أن
يكــون الجــزء األكــر منهــم ضمــن فئــة “عــال غــر منتظمــن بأجــر” .إذ تظهــر بيانــات التعــداد العــام للســكان للعــام  ،2017أن
هــذه الفئــة متثــل حــوايل  %45مــن فئــة العاطلــن عــن العمــل وســبق لهــم العمــل .وتعتــر هــذه الفئــة األكــر ضمــن العاطلــن
عــن العمــل بحســب طبيعــة العمــل الســابق (أصحــاب عمــل ،يعملــون لحســابهم ،عــال منتظمــون بأجــر ،عاملــون بــدون أجــر
مــن أف ـراد العائلــة) .متثــل نســبة العــال غــر املنتظمــن بأجــر ،بحســب املصــدر نفســه .%17 ،يوثــق الجــدول  4-1توزيعهــم
العــددي والنســبي بحســب املهــن الرئيســة ،ويظهــر أنهــم يرتكــزون يف املهــن األوليــة ،والعاملــن يف الحــرف واملهــن ،ومشــغيل
اآلالت واملعــدات ،عــى التــوايل.
جدول  :1-4عدد ونسبة العامل غري املنتظمني بأجر حسب املهن الرئيسية يف العام 2017
املهنة
املدراء
االختصاصيون
الفنيون ومساعدو االختصاصيني
الكتبة
العاملون يف البيع والخدمات
العامل املهرة يف الزراعة وصيد األسامك
العاملون يف الحرف واملهن
مشغلو ومجمعو اآلالت واملعدات
املهن األولية
غري مبني
املجموع

العدد
458
2,962
1,832
989
8,632
137
37,479
5,362
51,077
487
109,415

النسبة من مجمل العاملني بحسب
املهنة ()%
1
3
5
8
9
1
26
14
38
12
17

املصــدر :الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني .2019 ،التعــداد العــام للســكان واملســاكن واملنشــآت  ،2017النتائــج النهائيــة
للســكان ،التقريــر التفصييل-فلســطني .رام اللــه  -فلســطني.
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 -2العاملة الفلسطينية يف إرسائيل واملستوطنات
بســبب حاجــة إرسائيــل املاســة الســتمرار العمــل يف القطاعــات الحيويــة ،وإمعانـاً منهــا يف اســتغالل العــال الفلســطينيني دون أدىن
اهتــام بســامتهم وصحتهــم ،فقــد توصلــت وزارة األمــن اإلرسائيل ّيــة إىل صيغـ ٍة تضمــن فيهــا اســتمرار عمــل القطاعــات الحيويــة
يف إرسائيــل .وضعــت هــذه الصيغــة العـ ّـال أمــام خياريــن؛ إمــا تــرك أعاملهــم والبقــاء يف بيوتهــم دون مصــد ٍر ثابـ ٍ
ـت للدخــل ،وإما
املخاطــرة بأنفســهم وصحتهــم يف ظـ ٍ
ـروف صعبـ ٍة ،بعيــدا ً عــن عائالتهــم .قــررت إرسائيــل الســاح للعــال مــن حملــة التصاريــح
الذيــن تقــل أعامرهــم عــن خمســن عامـاً ،ويعملــون يف قطاعــات اإلنشــاءات والزراعــة والصناعــة ،بدخــول إرسائيــل حتــى تاريــخ
أقصــاه  ،22/3/2020عــى اف ـراض أن يتــم بعدهــا إغــاق املعابــر أمــام حركــة العــال ،وبقاؤهــم ملــدة شــهر داخــل إرسائيــل،
رشيطــة التنســيق املســبق مــع صاحــب العمــل لتأمــن أماكــن املبيــت والظــروف الصحيــة املناســبة.
وعــى إثــر قيــام قــوات االحتــال بإلقــاء عامــل فلســطيني مريــض عــى حاجــز بيــت سـرا بتاريــخ  1،2020/03/25اعتقــادا ً بأنــه
يعــاين عــوارض مــرض كوفيــد ،19 -وبعــد تنكــر الحكومــة اإلرسائيليــة وأربــاب العمــل لوعودهــم بشــأن تأمــن ظــروف مبيــت
ومعيشــة العــال بشــكل الئــق خــال هــذه الفــرة ،طلــب رئيــس مجلــس الــوزراء مــن كافــة العــال املتواجديــن داخــل الخــط
األخــر العــودة إىل منازلهــم ،والتزامهــم بالحجــر املنــزيل ملــدة أســبوعني .قــد رافــق هــذه الدعــوة مطالبــات شــعبية مبنــع العــال
مــن التوجــه إىل إرسائيــل بســبب تفــي الوبــاء هنــاك ،وخشــية نقلهــم الفــروس إىل املناطــق الفلســطينية.
بحســب وزارة العمــل الفلســطينية ،فــإن آالف العــال عــادوا مــن داخــل الخــط األخطــر ،حيــث كان يتواجــد يف الداخــل قرابــة
 75,000عامــل 2،ليهبــط هــذا العــدد إىل  45,000عامــل بحلــول  ،02/4/2020حســب ترصيحــات رئيــس الحكومــة 3.عشــية عيــد
الفصــح العــري ،وفــرض حظــر التجــول يف إرسائيــل مســاء األربعــاء  ،8/4/2020عــاد آالف مــن العــال أيضـاً ،ومــع ذلــك يبقــى مــا
قدرتــه الحكومــة الفلســطينية بحــوايل  25,000عامــل داخــل إرسائيــل.
تؤكــد الباحثــة ليــى فرســخ أن عــدم قــدرة اقتصــاد الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة عــى اســتيعاب القــوى العاملــة املتزايــدة هــو
عامــل مركــزي يف تفســر هجــرة العــال إىل إرسائيــل“ .فقــد ازدادت اليــد العاملــة الفلســطينية يف الفــرة  1993-1967بأكــر 2019
ملحــوظ ،ففــي العــام  1995بلغــت نســبة العاملــن يف الســوق املحــي نحــو  84%مــن إجــايل العاملــن ،مقابــل  %16للعاملــن يف
إرسائيــل واملســتوطنات ،ومل يطــرأ تغــر جوهــري عــى هــذه النســب يف العــام  ،2019إذ بلغــت نســبة العاملــن يف الســوق املحــي
نحــو  %87مــن إجــايل العاملــن ،مقابــل  %13للعاملــن يف إرسائيــل واملســتوطنات.
وعــى الرغــم مــن ذلــك ،فــإن العمــل الفلســطيني يف إرسائيــل يســاهم يف إبقــاء معــدالت البطالــة يف الضفــة الغربيــة يف مســتوى
أقــل مــن  %20منــذ العــام  ،2005فيــا تفاقمــت يف قطــاع غــزة مــن نحــو  %19يف العــام  2000إىل نحــو  %45يف العــام ،2019
4حيــث كان قرابــة  %15مــن العاملــن يف قطــاع غــزة يعملــون يف إرسائيــل واملســتوطنات ،قبــل أن متنعهــم إرسائيــل مــن ذلــك،
منــذ انــدالع االنتفاضــة ،وقــد اســتخدمت إرسائيــل هــذا املنــع كأداة يف ســبيل حصــار القطــاع وعزلــه.
إن تدفــق العــال الفلســطينيني إىل إرسائيــل كان العنــر األول منــذ أوىل أيــام االحتــال يف ربــط االقتصــاد الفلســطيني بإرسائيــل،
حيــث “أرادات ســلطات االحتــال اإلرسائيــي الوصــول إىل تهدئــة سياســية مــن خــال إحــداث ازدهــار ورخــاء أساســهام تدفــق
اليــد العاملــة إىل إرسائيــل ،ال تدفــق رأس املــال إىل املناطــق املحتلــة” .لذلــك ،فقــد خنقــت ســلطات االحتــال القطاعــات اإلنتاجية
واملاليــة الفلســطينية ،وأهملــت البنيــة التحتيــة ،ونهبــت األرايض الزراعيــة ،وســمحت باملقابــل للقــوى العاملــة الفلســطينية
بدخــول ســوق العمــل اإلرسائيــي (.)Arnon et al. 1997; Samara 1988; Alnaqib 2003
 1-2واقع العاملة الفلسطينية قبيل األزمة
بلــغ عــدد العــال الفلســطينيني يف إرسائيــل واملســتعمرات أكــر مــن  133ألــف عامــل يف نهايــة  ،2019مقارنــة بنحــو  129ألــف
عامــل يف العــام  ،2018أي مــا نســبته  %13مــن إجــايل العاملــن يف فلســطني ،و %19مــن إجــايل العاملــن يف الضفــة الغربيــة.
يعمــل  23ألــف عامــل يف املســتوطنات ،ونحــو  110آالف عامــل يف إرسائيــل ،ويبلــغ متوســط أجرهــم اليومــي  254شــيكالً ،مرتفعـاً
1 https://www.alaraby.co.uk/economy/2020/3/25/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D
8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%
84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82%D8%A8%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
2 http://www.alquds.com/articles/1585169562172570100/
 -3تجدر اإلشارة إىل أن هذه هي األعداد الرسمية التي غالباً ما تعكس العامل الذين ميلكون تصاريح ويتنقلون من خالل املعابر.
 -4الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني  ،2020مسح القوى العاملة (ترشين أول -كانون ثاين ،)2019 ،الربع الرابع  .2019رام الله-فلسطني.
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بقيمــة  11شــيكالً عــن العــام  .2018بينــا ميلــك  %71مــن هــؤالء العــال تصاريــح عمــل ،يعمــل  %21منهــم بــدون ترصيــح،
5
ويضطــرون غالبـاً للمبيــت لفـرات طويلــة يف الداخــل.
وتظهــر البيانــات ارتفاعــاً ســنوياً يف نســبة العاملــن يف إرسائيــل واملســتوطنات إىل إجــايل العاملــة الفلســطينية منــذ نهايــة
انتفاضــة األقــى حتــى العــام  ،2018إال أنهــا ال تـزال أقــل مــن املســتوى الــذي ســجلته يف العــام 2000؛ أي قبــل انــدالع االنتفاضــة،
بواقــع  %18.8العــام  ،2000و %13.3العــام  2018عــى مســتوى األرايض الفلســطينية ،و 21.4العــام  ،2000و %18.2العــام 2018
6
عــى مســتوى الضفــة الغربيــة.
وميكــن القــول إن تغي ـرا ً جوهري ـاً طــرأ عــى تركيبــة العاملــة الفلســطينية قبــل وبعــد نشــوء الســلطة الوطنيــة الفلســطينية،
حيــث نجــد أن “اســتخدام العاملــة الفلســطينية يف إرسائيــل خــال الفــرة  ،1993-1967كان ينمــو ســنوياً مبعــدل  ،%6.3فيــا كان
اســتخدام العاملــة يف االقتصــاد املحــي ينمــو ســنوياً مبعــدل  7.”%1.8أمــا خــال الفــرة  ،2019-1995فقــد منــا اســتخدام العاملــة
الفلســطينية يف إرسائيــل مبعــدل  %3ســنوياً ،فيــا منــا اســتخدام العاملــة يف الســوق املحــي مبعــدل  %5ســنوياً .أمــا بــن العامــن
 2018و 2019فارتفــع عــدد العاملــن مبقــدار  ،%6وتوزعــت زيــادة العاملــة بــن  50ألــف عامــل يف الســوق املحــي (بنســبة ،)%6
و 4آالف يف إرسائيــل واملســتعمرات (نســبة .)%3
وشــكلت تحويــات العاملــن يف إرسائيــل حــوايل  %25مــن إجــايل األجــور التــي يحصلهــا العاملــون الفلســطينيون يف القطاعــات
8
كافــة العــام 2018؛ أي ضعــف حجمهــم النســبي مــن إجــايل العاملــن ،كــا شــكلت  %14كنســبة مــن الناتــج املحــي اإلجــايل،
9
حيــث تــم تقديــر إجــايل تحويــات العاملــن خــال العــام  2018بأكــر مــن ملياريــن و 100مليــون دوالر.
 2-2تأثري األزمة عىل العامل يف إرسائيل واملستعمرات
منــذ بدايــة األزمــة ،ارتفعــت وتــرة االعتــداءات العنرصيــة اإلرسائيليــة عــى العــال باعتبارهــم مصــدر تهديــد صحــي ،واملطالبــة
بعــدم الســاح لهــم بدخــول إرسائيــل 10.وللمفارقــة ،فــإن مســتوى انتشــار املــرض يف دولــة االحتــال يفــوق بأضعــاف مســتوى
انتشــاره يف الضفــة الغربيــة؛ أي أن العــال هــم مــن يجــب أن يشــعروا بالتهديــد ألنهــم ينتقلــون يوميـاً إىل بــؤرة وبائيــة.
لكــن مــع دخــول اإلجـراءات اإلرسائيليــة حيــز التنفيــذ ،بدايــة بإغــاق محافظــة بيــت لحــم ،ومنــع عاملهــا مــن دخــول إرسائيــل،
ثــم خــال النصــف الثــاين مــن شــهر آذار خ ـران أكــر مــن  70ألــف عامــل فلســطيني عملهــم يف الداخــل ،إمــا نتيجــة إغــاق
املنشــآت التــي كانــوا يعملــون فيهــا ،وإمــا إلنهــم اختــاروا طوعـاً عــدم الذهــاب ،وإمــا نتيجــة إغــاق املعابــر وعــدم شــمولهم بــن
مــن ســمح لهــم بالدخــول .كذلــك فقــد شــددت األجهــزة األمنيــة الفلســطينية مــن إجراءاتهــا بهــدف منــع تهريــب العــال إىل
الداخــل واملســتوطنات ،وال يـزال هــؤالء بــدون عمــل حتــى نهايــة نيســان ،وســيبقون كذلــك خــال معظــم شــهر أيــار عــى أقــل
تقديــر.
إضافــة إىل هــؤالء ،فقــد عــاد قرابــة  30ألــف عامــل ممــن ســمح لهــم بالدخــول واملبيــت خــال النصــف الثــاين مــن شــهر آذار ،أي
إنهــم عملــوا فقــط أليــام معــدودة أكــر مــن أقرانهــم الذيــن مل يشــملهم القـرار اإلرسائيــي .بهــذا يبقــى مــن العــال مــا ال يقــل
عــن  25ألــف عامــل مــا زالــوا يعملــون يف دولــة االحتــال 11.يف  29نيســان ،أعلنــت ســلطات االحتــال عــن االســتعداد للســاح
بعــودة مــا يزيــد عــى  50ألــف مــن العــال الفلســطينيني إىل أماكــن عملهــم يف االقتصــاد اإلرسائيــي ،لســد فجــوات يف العاملــة يف
قطــاع اإلنشــاءات خاصــة 12.لكــن ليســت معروفــة حتــى تاريخــه مــا هــي إجـراءات املبيــت ،وفــرة اإلقامــة املســموح بهــا ،وال مــا
اذا كانــت دولــة االحتــال ســتتحمل الرعايــة الصحيــة الالزمــة (مبــا فيهــا الفحــص الطبــي) لهــؤالء ،أو غريهــا مــن اإلجـراءات التــي
قــد يتــم تطبيقهــا لتفــادي تجــدد الوبــاء بينهــم.
 -5الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،النتائج األولية ملسح القوى العاملة 2019
 -6الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،مسح القوى العاملة ،2018 ،جدول .41
 -7النقيب ،فضل .واقع ومستقل العالقات االقتصادية الفلسطينية -اإلرسائيلية ،رام الله :معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني “ماس”.2003 ،
 -8حسابات الباحث بناء عىل نتائج مسح القوى العاملة  ،2018حيث تم احتساب إجاميل األجور املحصلة يف القطاعني العام والخاص الفلسطيني والعامل يف إرسائيل.
 -9بلغ متوسط األجر اليومي للعاملني يف إرسائيل العام  245.1 ،2018شيكل ،ومعدل أيام العمل الشهرية  ،19.7ومتوسط سعر رصف الدوالر .3.5
10 https://www.alquds.co.uk/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A7/
 -11بحسب ترصيح لرئيس الوزراء الفلسطيني.
12 https://www.palinfo.com/news/2020/4/30/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B4
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يف غيــاب األرقــام املوثقــة ،مــن الصعــب التوصــل إىل تقديــر كمــي دقيــق إلجــايل الخســائر املبــارشة املتمثلــة يف األجــور الضائعــة،
يف ظــل تســارع األحــداث وتأثرياتهــا عــى حركــة العاملــة ،وبالتــايل عــدم القــدرة عــى تحديــد أيــام التعطــل الفعليــة وعــدد
املتعطلــن .إال أنــه ميكــن التقديــر أن مــا بــن  %80-70مــن العــال الفلســطينيني يف إرسائيــل خــروا كامــل عوائدهــم أو جــزءا ً
كبـرا ً منهــا خــال شــهري آذار ونيســان .عــى فــرض أن املشــغلني والحكومــة اإلرسائيليــة ســيتنكرون لحقــوق العــال ،عــى الرغــم
مــن مطالبــة الســلطة الوطنيــة بتحمــل إرسائيــل ملســؤولياتها القانونيــة يف هــذا الصــدد ،وبنــاء عــى أعــداد العــال ومتوســط
أجورهــم املذكــورة أعــاه ،نقــدر إجــايل الخســائر يف عوائــد العــال خــال شــهري آذار ونيســان مــا بــن  210-190ماليــن دوالر.
وعــى الرغــم مــن حالــة عــدم اليقــن هــذه ،فإننــا فيــا يخــص عــودة العــال الفلســطينيني إىل أعاملهــم يف الداخــل ،أمــام
ســيناريوهني:
السيناريو األول :القضاء عىل انتشار الوباء وبداية استئناف العمل يف إرسائيل خالل شهر أيار.
عــى ضــوء بدايــة نهايــة الوبــاء والســيطرة عليــه يف فلســطني ودولــة االحتــال خــال النصــف الثــاين مــن شــهر نيســان ،مــا يعنــي
رفــع اإلغــاق بعــد عطلــة عيــد الفصــح العــري ،وبدايــة عــودة النشــاط االقتصــادي تدريجي ـاً يف شــهر أيــار .يف حــال تحقــق
هــذا الســيناريو ،مــن املتوقــع أن تســمح ســلطات االحتــال للعــال الفلســطينيني بالعــودة إىل العمــل تدريجي ـاً ،ومبــا يناســب
احتياجاتهــا األمنيــة والصحيــة واالقتصاديــة ،ورمبــا ضمــن رشوط مراقبــة رقميــة مشــددة لحركتهــم .هــذا األمــر ســيكون لــه أثــر
إيجــايب يف مســاعدة االقتصــاد الفلســطيني عــى التعــايف أيضـاً مــن آثــار األزمــة ،ولكــن ســيكون لــه أثــر ســلبي عــى املــدى البعيــد،
مــن ناحيــة إدامــة االعتــاد عــى ســوق العمــل اإلرسائيــي.
حتــى يف حــال تحقــق هــذا الســيناريو ،فإنــه يســتدل مــن تقريــر لبنــك إرسائيــل املركــزي صــدر مؤخـرا ً ،وتقاريــر اقتصاديــة ،منهــا
تقاريــر صــادرة عــن مكتــب اإلحصــاء الحكومــي ،أن االقتصــاد اإلرسائيــي سيشــهد هــذا العــام انكامشـاً غــر مســبوق منــذ عـرات
الســنني ،بنســبة  13.%5.3تؤكــد هــذه التقاريــر أن االقتصــاد اإلرسائيــي ســيحتاج إىل فــرة طويلــة ليتجــاوز خســائر فــروس
كورونــا ،وأن الكثــر مــن الــركات واملصالــح اإلرسائيليــة مرشــحة إلغــاق أبوابهــا ،مــا يعنــي فصــل آالف العاملــن ،لتتضاعــف نســبة
البطالــة الرســمية أكــر فأكــر ،وعــادة يف مثــل هــذه الظــروف االقتصاديــة غــر املســتقرة يعــاين قطــاع اإلنشــاءات أكــر مــن غــره
مــن القطاعــات مــن بــطء التعــايف ،وهــو النشــاط الــذي يعمــل فيــه نســبة كبــرة مــن العــال الفلســطينيني .عــى الرغــم مــن
أنــه مــن املبكــر توقــع كيــف ســتؤثر األزمــة عــى ديناميــات العالقــات االقتصاديــة ،فــإن هــذه املــؤرشات تؤكــد أن آالف العــال
ســيخرسون أعاملهــم عــى األقــل عــى املــدى املتوســط.
السيناريو الثاين :إطالة فتزه تفيش الوباء يف دولة االحتالل ،أو تجديدها خالل السنة.
يف حالــة اســتمرار تفــي الوبــاء يف دولــة االحتــال ،وبغــض النظــر عــن الوضــع الفلســطيني ،فــإن الحيــاة يف إرسائيــل ســتتعرض
لحالــة مــن الشــلل التــام ،حيــث مــن املتوقــع أن يتــم فــرض اإلغــاق الــكيل ،وبالتــايل تعطــل الحيــاة االقتصاديــة .يف حــدوث ذلــك،
مــن املتوقــع عــودة املزيــد مــن العــال مــن الداخــل ،كــا لــن يتمكــن الغالبيــة العظمــى العــال الفلســطينيني مــن العــودة إىل
أماكــن عملهــم يف الداخــل خــال كامــل فــرة الربــع الثــاين مــن العــام الحــايل (حتــى متــوز) .هــذا األمــر ،أو خطــر تجديــد الوبــاء
يف الخريــف مثـاً ،ســيكون لــه تبعــات صعبــة جــدا ً عــى قــدرة هــؤالء العــال عــى توفــر مســتلزمات الحيــاة اليوميــة ،وبالتــايل
ســيصبحون يف أمــس الحاجــة للمســاندة.

13 https://www.madarcenter.org/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8
A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/8471-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D8%AA
%D8%A7%D8%AC-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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 -3قطاع الصناعة
تعــد أنشــطة الصناعــة مــن القطاعــات الواعــدة يف االقتصــاد الفلســطيني ،عــى الرغــم مــن ضعــف نســبة مســاهمتها يف الناتــج املحــي
اإلجــايل التــي بلغــت باملتوســط نحــو  %14خــال الفــرة  .2019-1994كــا يوضــح الشــكل  ،1-3فــــإن أنشــطة الصناعــة انخفضــت
نســبة مســاهمتها مــن الناتــج املحــي مــن حــوايل الربــع يف العــام  1995إىل نحــو  %13يف العــام  ،2019وقــد بلــغ معــدل النمــو لهــذه
األنشــطة نحــو  %3.5ســنوياً خــال الفــرة نفســها ،وخــال الفــرة ذاتهــا بلــغ معــدل النمــو الحقيقــي يف الناتــج املحــي نحــو  %4.9ســنوياً،
1
وقــد أســهم النمــو يف أنشــطة الصناعــة يف هــذا النمــو بنحــو  0.3نقطــة مئويــة ســنوياً كــا يظهــر يف الشــكل .3-2
شكل  :1-3متوسط نسبة مساهمة أنشطة الصناعة يف الناتج املحيل اإلجاميل
خالل األعوام *2019-1994
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املصدر لألعوام  :2018-1994الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني .2019 ،إحصاءات الحسابات القومية .2018-1994 ،رام الله ،فلسطني.
املصدر للعام  :2019الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني .2020 ،إحصاءات الحسابات القومية الربعية .2019-2000 ،رام الله ،فلسطني.
*تقديرات أولية وهي عرضة للتنقيح والتعديل.

يعــزى الســبب يف تراجــع مســاهمة نشــاط الصناعــة يف الناتــج املحــي إىل ارتفــاع تكلفــة أجــر العامــل باملقارنــة مــع اإلنتاجيــة ،وهــذا ،بــدوره،
أضعــف مــن القــدرة التنافســية للمنتــج الفلســطيني يف الســوق الخارجــي ،وقلــل مــن حصتــه يف الســوق املحــي .وحســب آخــر تقدي ـرات
للناتــج املحــي والصــادرة عــن الجهــاز املركــزي لإلحصــاء ،فقــد منــا الناتــج املحــي اإلجــايل بنحــو  %0.9يف العــام  2019مقارنــة بالعــام ،2018
لكــن أنشــطة الصناعــة (التعديــن ،الصناعــة التحويليــة ،امليــاه ،الكهربــاء) تراجعــت بنحــو  %0.2يف العــام  2019مقارنــة بالعــام .2018
شكل  :2-3نسبة مساهمة األنشطة االقتصادية يف النمو الحقيقي للناتج
املحيل اإلجاميل خالل األعوام 2019-1995
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املصدر :الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني .2020 ،إحصاءات الحسابات القومية الربعية .2019-2000 ،رام الله ،فلسطني.
 -1املصدر لألعوام  :2018-1994الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني .2019 ،إحصاءات الحسابات القومية .2018-1994 ،رام الله ،فلسطني.
املصدر للعام  :2019الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني .2020 ،إحصاءات الحسابات القومية الربعية .2019-2000 ،رام الله ،فلسطني.
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ينــدرج تحــت أنشــطة الصناعــة يف الحســابات القوميــة أربعــة أنشــطة رئيســة :إمــدادات الكهربــاء والغــاز والبخــار وتكييــف الهــواء،
إمــدادات امليــاه وأنشــطة الــرف الصحــي وإدارة النفايــات ومعالجتهــا ،التعديــن واســتغالل املحاجــر ،الصناعــة التحويليــة ،وقــد
بلــغ متوســط الحصــة الســنوية لــكل نشــاط مــن مجمــل القيمــة املضافــة ألنشــطة الصناعــة نحــو  ،%6.6و ،%9.6و ،%2.8و%80.9
عــى التــوايل خــال الفــرة  .2019-1994وتتفــرع أنشــطة الصناعــة حســب ( )ISIC 4إىل  29نشــاطاً .وبحســب بيانــات املســوح
االقتصاديــة يف العــام  ،2018فقــد بلــغ عــدد املنشــآت العاملــة يف أنشــطة الصناعــة نحــو  20ألــف منشــأة ،فيــا بلــغ عــدد العاملــن
يف هــذه املنشــآت نحــو  113ألــف عامــل ( %77عاملــون بأجــر) ،وبلــغ متوســط أجــر العامــل يف أنشــطة الصناعــة نحــو  6.8ألــف
دوالر ســنوياً ،باملقابــل بلــغ نصيــب العامــل بأجــر مــن القيمــة املضافــة نحــو  18.7ألــف دوالر.
مــن املفيــد تتبــع اتجــاه النمــو يف القيمــة املضافــة ألنشــطة الصناعــة ،وكيــف يتــاىش مــع النمــو يف الناتــج املحــي ،حيــث يوضــح
الشــكل  ،3-3أن النمــو يف أنشــطة الصناعــة يف فــرات عــدة خــال األعــوام  ،2019-1995كان يواكــب النمــو يف الناتــج املحــي
اإلجــايل ،مــا يــدل عــى أن الرتاجــع يف القيمــة املضافــة ألنشــطة الصناعــة ســيواكبها تراجــع يف الناتــج املحــي اإلجــايل.
شكل  :3-3معدالت النمو يف القيمة املضافة ألنشطة الصناعة والناتج املحيل
اإلجاميل خالل األعوام *2019-1995
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املصدر لألعوام  :2018-1994الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني .2019 ،إحصاءات الحسابات القومية .2018-1994 ،رام الله ،فلسطني.
املصدر للعام  :2019الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني .2020 ،إحصاءات الحسابات القومية الربعية .2019-2000 ،رام الله ،فلسطني.
*تقديرات وبيانات أولية وهي عرضة للتنقيح والتعديل.

يالحــظ مــن الشــكل أعــاه تراجــع القيمــة املضافــة ألنشــطة الصناعــة مــا بــن  2000و( 2003االنتفاضــة الثانيــة) ،وكذلــك مــا بــن
 2005و( 2006االنقســام) ،والفــرة كذلــك مــا بــن  2008و( 2009الحــرب عــى غــزة واألزمــة املاليــة) والفــرة بــن العامــن 2010
و ،2011وخــال هــذه الفـرات شــهدت أنشــطة الصناعــة الخمســة تراجعـاً طــال التعــايف منــه.
 1-3الوضع الحايل لقطاع الصناعة يف ظل حالة الطوارئ
مــن الطبيعــي أن اإلجـراءات التــي اتّخــذت ضمــن حالــة الطــوارئ ســوف تقلــل مــن عــرض العاملــة ،وبالتــايل ســوف تنخفــض أعــداد
العاملــن ،وهــذا ،بــدوره ،ســوف يُحــدث انخفاض ـاً كب ـرا ً عــى جانــب اإلنتــاج ،مــا يعنــي انخفاض ـاً يف جانــب العــرض .وال شــك أن
توقــف األنشــطة الســياحية والتجاريــة والخدميــة واإلنشــائية خــال حالــة الطــوارئ ،ونظـرا ً ألهميتهــا ،ســوف يلحــق رضرا ً كبـرا ً عــى
أنشــطة الصناعــة ككل ،فمــدى التأثــر يعتمــد ،بشــكل كبــر ،عــى مــدى انتشــار الفــروس ،وعــى الفــرة املســتغرقة مــن أجــل احتوائــه.
ويفيــد آخــر بيانــات وزارة االقتصــاد الوطنــي بــأن ثلثــي املنشــآت العاملــة يف فلســطني قــد تعطلــت بشــكل كامــل أو جــزيئ ج ـراء
هــذه الجائحــة .وقــد احتلــت املنشــآت العاملــة يف القطــاع الصناعــي نســبة كبــرة مــن هــذا التعطــل .إذ وفــق أحــدث بيانــات وزارة
االقتصــاد الوطنــي ،فــإ ّن نحــو  %20.5فقــط مــن املنشــآت يف القطــاع الصناعــي مــا زالــت مســتمرة يف العمــل ،أمــا باقــي املنشــآت ،فهــي
2
متوقفــة عــن العمــل .ووفقـاً للمصــدر نفســه ،فــإ ّن  %20مــن املنتجــات النســيجية قــد اســتعملت إلنتــاج معــدات الوقايــة الشــخصية.
وحتــى القطاعــات األخــرى التــي أغلقــت وتســتفيد مــن توريــد قطــاع الصناعــة تشــل حركــة التصنيــع لهــذا التوريــد ،فمث ـاً قطــاع
املطاعــم يعتمــد ،بشــكل كبــر ،عــى الصناعــات املحليــة ،وبســبب إغــاق املطاعــم ينخفــض التصنيــع املرتبــط بهــا  ...وهكــذا.
 -2وزارة االقتصاد الوطني بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية.2020 ،
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 2-3اآلثار املتوقعة وفق معدالت الرتاجع السابقة التي شهدتها أنشطة الصناعة
ســيناريو اإلغــاق الحــايل قريــب مــن الصدمــات إثــر اإلغالقــات واالجتياحــات اإلرسائيليــة خــال فــرة االنتفاضــة الثانيــة ،وإذا مــا
رجعنــا إىل العــام  ،2002نجــد يف أن القيمــة املضافــة شــهدت يف الربــع األول تراجع ـاً بنســبة  ،%13.7وكذلــك تراجعــت القيمــة
املضافــة يف الربــع الثــاين بنســبة  ،%5.4باملقابــل شــهد كل مــن الربعــن الثالــث والرابــع منــوا ً بنســبة  %7.6و %3.6عــى التــوايل،
وبالتــايل شــهد النشــاط الصناعــي ككل تراجعـاً بنســبة  %15.1يف العــام  2002مقارنــة بالعــام  ،2001وكذلــك تراجــع الناتــج املحــي
خــال الفــرة نفســها بنحــو .%12.5
أمــا يف العــام  ،2006فــإن القيمــة املضافــة ألنشــطة الصناعــة تراجعــت بنســبة  ،%33وشــهد النشــاط الصناعــي ككل تراجعـاً بنســبة
 ،%27.7وقــد شــهد الناتــج املحــي تراجع ـاً بنســبة  %1خــال الفــرة ذاتهــا .وعنــد عكــس هــذه األرقــام عــى الواقــع للفــرة
الحاليــة ،فرمبــا لــن يشــهد الربــع األول مــن العــام  2020تراجعـاً كب ـرا ً (نظـرا ً ألن اإلغــاق الــكيل جــاء بعــد منتصــف آذار) .أمــا
الربــع الثــاين ،فرمبــا سيشــهد نســب الرتاجــع الحــادة التــي عرفــت خــال االنتفاضــة ،وهــذا يعتمــد بدرجــة كبــرة عــى املقــدرة يف
الســيطرة عــى الفــروس واملــدة الالزمــة لذلــك .وكــا أظهــرت البيانــات ،فليــس رشطـاً إن حــدث انتعــاش يف النصــف املتبقــي مــن
العــام أن يشــهد النشــاط ككل منــوا ً خــال العــام ،ولــي يتحقــق ذلــك ،يجــب أن يكــون النمــو يف النصــف الثــاين مــن العــام يفــوق
معــدالت الرتاجــع يف النصــف األول.
قيــدت إجـراءات الطــوارئ مــن الحركــة بشــكل كبــر ،وســوف ينطــوي عــى ذلــك انخفــاض يف إنتاجيــة العديــد مــن األنشــطة نتيجــة
هــذه اإلجـراءات ،ومــا ســيرتتب عليهــا مــن توقــف للعمــل .يف أنشــطة الصناعــة بالتحديــد ،وبحســب الســيناريو األول (يف الجــزء
األول للمراقــب) ،ســتنخفض اإلنتاجيــة يف نشــاط الصناعــة التحويليــة بنســبة  %12.1يف العــام  ،2020كــا ســتنخفض اإلنتاجيــة
أي مــن أنشــطة إمــدادات
يف نشــاط التعديــن واســتغالل املحاجــر بنســبة  .%15.2وال يتوقــع أن يحصــل أي انخفــاض يف إنتاجيــة ٍّ
الكهربــاء وامليــاه كونهــا لــن تتأثــر بإجـراءات الحجــر املفروضــة مــن قبــل الحكومــة .كــا عــرض يف الجــزء األول مــن املراقــب ،فــإن
الجــدول  4يف الجــزء األول يظهــر نســبة وقيمــة الخســارة املقــدرة يف القيمــة املضافــة لألنشــطة الصناعيــة يف الضفــة الغربيــة للعــام
 2020حســب الســيناريو األول والســيناريو الثــاين ،وذلــك عنــد املقارنــة مــع ســيناريو األســاس باســتخدام منــوذج (.)CGE
تظهــر نتائــج النمذجــة املقدمــة يف الجــزء األول أن نشــاط الصناعــة التحويليــة هــو األكــر تــررا ً ضمــن أنشــطة الصناعــة مــن هــذه
اإلجـراءات ،وذلــك ألن الحصــة األعــى لديــه غالبـاً مــن القيمــة املضافــة ألنشــطة الصناعــة ككل ،كــا إن اإلجـراءات ســتقلل مــن
اإلنتاجيــة فيــه بشــكل كبــر كــا ذكرنــا ســابقاً ،فالحــد مــن الحركــة ســيخفف مــن عــدد العــال ،ومــن ســاعات العمــل ،وبالتــايل
ســينخفض اإلنتــاج والقيمــة املضافــة ،وذلــك حســب الســيناريوهني األول والثــاين .أمــا النشــاط الثــاين األكــر تــررا ً ضمــن أنشــطة
الصناعــة ،فهــو نشــاط التعديــن واســتغالل املحاجــر ،وتتضاعــف نســبة وقيمــة الخســارة يف القيمــة املضافــة لهــذا النشــاط مبقــدار
يزيــد عــى الضعــف .وكــا يظهــر الجــدول ،ســتنخفض القيمــة املضافــة ألنشــطة إمــدادات الكهربــاء وامليــاه ،عــى الرغــم مــن عــدم
حصــول تراجــع يف إنتاجيتهــا ،ويعــود الســبب يف ذلــك إىل تراجــع الطلــب اإلجــايل وانخفــاض مســتوى الدخــل لــدى األرس نتيجــة
توقــف النشــاطات االقتصاديــة ،إضافــة إىل عالقــة هــذه األنشــطة باألنشــطة االقتصاديــة األخــرى التــي ستشــهد تراجعـاً.
وحســب الســيناريو األول ،ســتنخفض القيمــة املضافــة ألنشــطة الصناعــة مبقــدار  413مليــون دوالر ،وبالتــايل ســتنخفض نســبة
مســاهمتها يف الناتــج املحــي اإلجــايل إىل نحــو  %13مقارنــة بنحــو  %14يف ســيناريو األســاس .أمــا حســب الســيناريو الثــاين ،فقــد
تنخفــض القيمــة املضافــة ألنشــطة الصناعــة مبقــدار  768مليــون دوالر ،مــا يرتجــم إىل انخفــاض نســبة مســاهمتها يف الناتــج املحــي
اإلجــايل إىل نحــو .%12
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صندوق  :2أثر جائحة كوفيد  19عىل املنشآت الفلسطينية
قامــت وزارة االقتصــاد الوطنــي ،بالتعــاون مــع منظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة الصناعيــة ،بإجـراء مســح عــى املنشــآت العاملــة يف فلســطني.
ويهــدف املســح إىل رصــد األثــر االقتصــادي املرتتــب عــى توقــف هــذه املنشــآت عــن العمــل؛ ســواء بشــكل كامــل أو بشــكل جــزيئ ،وذلــك
2
عــى خلفيــة حالــة الطــوارئ الســائدة يف البــاد منــذ شــهر آذار مــن العــام الجــاري.
1

مــن أجــل تحقيــق هــذا الغــرض ،قامــت وزارة االقتصــاد الوطنــي بتوزيــع اســتبيان عــى املنشــآت العاملــة يف فلســطني ،وذلــك مــن خــال
مكاتبهــا املنتــرة يف املحافظــات (تــم توزيــع االســتبيان يف  9محافظــات مــن أصــل  11محافظــة مــن املحافظــات الشــالية) ،ســنقوم يف هــذا
الصنــدوق بتلخيــص أبــرز نتائــج هــذا املســح ،واســتعراض أبــرز التدخــات املطلوبــة إلنقــاذ املنشــآت العاملــة يف فلســطني.
املنشآت النشطة وأعداد العاملني
أظهــرت نتائــج املســح أ ّن عــد املنشــآت النشــطة خــال شــهري أذار وابريــل بلــغ نحــو  42,328منشــاة ،وتوظــف هــذه املنشــآت نحــو
 106,720عامــل ،باملقابــل فقــد أكــر مــن  337ألــف عامــل وظائفهــم نتيجــة توقــف العمــل يف املنشــآت التــي يعملــون لديهــا .أمــا يف حــال
اســتمرار حالــة الطــوارئ لغايــة شــهر أيلــول مــن العــام الجــاري ومــع تخيــف بعــض القيــود ،فــإ ّن نتائــج املســح أظهــرت أن العــدد اإلجــايل
للمنشــآت النشــطة ســوف يرتفــع إىل نحــو  59,132منشــأة .وبنــاء عــى هــذا االرتفــاع ،ســوف يرتفــع عــدد العاملــن إىل نحــو 153,753
عامـاً ،بينــا نتيجــة اســتمرار توقــف املنشــآت املتبقيــة عــن العمــل ،ســوف يفقــد نحــو  290ألــف عامــل وظائفهــم.
ســوف تنخفــض اإليـرادات الرضيبيــة مبقــدار  %65يف الفــرة مــا بــن شــهري آذار ونيســان ،بينــا ســتنخفض اإليـرادات الرضيبيــة مبقــدار %60
خــال الفــرة مــا بــن شــهري أيــار وأيلــول مــن العــام الجــاري إن اســتمرت حالــة الطــوارئ لنهايــة الربــع الثالــث مــن العــام.
الصناعة
تشــر نتائــج املســح إىل أن نحــو  %80مــن املنشــآت العاملــة يف النشــاط الصناعــي قــد توقفــت بشــكل كامــل ،فيــا اســتمر خُمــس املنشــآت
العاملــة يف هــذا النشــاط يف مامرســة أعاملــه ( 3,774منشــأة مارســت أعاملهــا ،وتوظــف هــذه املنشــآت قرابــة  11ألــف عامــل) ،وهــي
املنشــآت العاملــة يف كل مــن الصناعــات التاليــة:
•الصناعات الغذائية والصناعات الزراعية وصناعات األعالف الحيوانية.
•الصناعات الدوائية.
•الصناعات البالستيكية.
•الصناعات الورقية والتغليف.
•الصناعات الكياموية ومستحرضات التجميل.
•صناعات إنتاج معدات الوقاية الشخصية.
ووفــق نتائــج املســح ،فــإ ّن  %20مــن املنشــآت العاملــة يف صناعــة املنســوجات قــد قامــت بتحويــل خــط إنتاجهــا إىل إنتــاج معــدات الوقايــة
الشــخصية ،وذلــك يف ظــل تزايــد الطلــب عليهــا يف ظــل الظــروف الراهنــة.
أمــا يف حــال اســتمرار حالــة الطــوارئ لغايــة شــهر أيلــول ،فــإن عــدد املنشــآت النشــطة خــال الفــرة املمتــدة مــن شــهر أيــار لغايــة شــهر
أيلــول ســوف يرتفــع إىل نحــو  11,606منشــآت (مــا يقــارب  %63مــن املنشــآت العاملــة يف النشــاط الصناعــي) .عــودة هــذه املنشــآت إىل
مامرســة أعاملهــا ســوف تزيــد العــدد اإلجــايل للعاملــن يف النشــاط الصناعــي إىل نحــو  40ألــف عامــل.
ونظ ـرا ً ألن هــذه الجائحــة عامليــة ،فــإن القطاع/النشــاط الصناعــي يف فلســطني ســوف يعــاين مــن اســترياد املــواد األوليــة الالزمــة لإلنتــاج
الصناعــي ،وذلــك عــى خلفيــة االضطـراب الحاصــل لسلســلة التوريــد العامليــة ( .)Global Supply Chainوبنــا ًء عــى ذلــك ،لــن تتمكــن
املنشــآت العاملــة يف النشــاط الصناعــي يف فلســطني مــن اســترياد ســوى  %18.7مــن املــواد األوليــة التــي تحتاجهــا يف عمليــة اإلنتاج/التصنيــع.

1 Ministry of National Economy, (2020): COVID-19’s Economic Impacts! RESPONSE STRATEGY AND INTERVENTIONS.
 -2كــا ذكرنــا ســابقاً ،جــاء توقــف عمــل العديــد مــن املنشــآت عــى خلفيــة قـرار الحكومــة الفلســطينية بإعــان حالــة الطــوارئ منــذ شــهر آذار مــن العــام الجــاري ،وعــى إثــر ذلــك ،اقتــرت
الحركــة التجاريــة عــى املخابــز ،والصيدليــات ،والبقــاالت ،وقطــاع التصنيــع الغــذايئ ،والقطــاع الزراعــي.
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التجارة
عــى املســتوى املحــي ،وحســب نتائــج املســح ،فــإ ّن عــدد املنشــآت التجاريــة النشــطة خــال شــهري آذار ونيســان بلــغ نحــو  %47.6مــن
إجــايل املنشــآت العاملــة يف نشــاط التجــارة ،أمــا يف حــال اســتمرار حالــة الطــوارئ لغايــة شــهر أيلــول مــع تخفيــف بعــض القيــود ،فــإن
هــذه النســبة ســوف تصــل إىل نحــو .%59
أمــا عــى صعيــد التجــارة الخارجيــة ،ونظـرا ً ألهميــة الــواردات الســلعية يف متويــل إيـرادات املقاصــة التــي شــكلت نحــو  %67مــن إجــايل
صــايف اإليـرادات العامــة للحكومــة الفلســطينية يف العــام  2019عــى األســاس النقــدي (نحــو  %54مــن إجــايل اإليـرادات العامــة واملنــح)،
3
فقــد تــم وضــع ثالثــة ســيناريوهات لقيمــة إيـرادات املقاصــة ،جــاءت عــى النحــو التــايل:
ســيناريو األســاس :يفــرض هــذا الســيناريو ،ويف ظــل حالــة الطــوارئ الســائدة ،اســتمرار اســترياد الســلع التاليــة بالوترية/املســتويات الســابقة
نفســها ،وتشــمل الــواردات لــكل مــن الســلع الغذائيــة األساســية ،والســلع الدوائيــة ،واملــواد األوليــة الالزمــة للنشــاط
الصناعــي ،والوقــود ،والكهربــاء والغــاز عــى الوتــرة نفســها .يف حــن ســينخفض اســترياد الســلع الرأســالية ليصــل إىل نحــو
 %20بســبب انخفــاض الطلــب .وبنــاء عــى هــذا الســيناريو ،ســتنخفض إي ـرادات املقاصــة إىل النصــف لتصــل إىل حــوايل
 110ماليــن دوالر شــهرياً ،أي مــا يقــارب نحــو  1.29مليــار دوالر ســنوياً.
الســيناريو املتشــائم (ســيناريو تراجع/تدهــور التجــارة الدوليــة) :يفــرض هــذا الســيناريو أ ّن قيمــة الــواردات ســتنخفض إىل النصــف (يشــمل
الــواردات لــكل مــن الســلع الغذائيــة األساســية ،والســلع الدوائيــة ،واملــواد األوليــة الالزمــة للنشــاط الصناعــي) .وبنــاء عــى
هــذا الســيناريو ،ســتتدهور إي ـرادات املقاصــة بشــكل كبــر لتصــل إىل نحــو  70مليــون دوالر شــهرياً ،وبالتــايل ســتنخفض
إيـرادات املقاصــة ســنوياً بشــكل كبــر أيضـاً لتصــل إىل مــا يقــارب  840مليــون دوالر.
الســيناريو املتفائــل :يســتند هــذا الســيناريو عــى القــدرة مــن الحــد مــن انتشــار الفــروس ،والنجــاح يف الســيطرة عليــه قــدر اإلمــكان ،ومــا
سـرافق ذلــك مــن زيــادة يف اإلنتــاج عــى املســتوى العاملــي .وبنــا ًء عــى هــذا الســيناريو ،ســوف تضاعــف قيمــة الــواردات
للســلع الغذائيــة ،والســلع الدوائيــة ،واملــواد األوليــة الالزمــة للنشــاط الصناعــي (الصناعــات ذات األولويــة) ،وزيــادة قيمــة
الــواردات لهــذه الســلع مبقــدار الضعــف ســتؤدي إىل انخفــاض يف إي ـرادات املقاصــة لتصــل إىل نحــو  153مليــون دوالر
شــهرياً؛ أي مــا يعــادل  1.8مليــار دوالر ســنوياً.
الخدمات
نشــاط الخدمــات هــو األكــر تــررا ً مــن هــذه الجائحــة ،إذ جراءهــا أصيــب هــذا النشــاط بشــلل شــبه كامــل خــال شــهري أذار ونيســان،
حيــث  5%مــن األنشــطة الخدميــة فقــط مل تتوقــف عــن العمــل ،ولــن يتحســن الوضــع بشــكل ملمــوس يف حــال اســتمرت حالــة الطــوارئ
لغايــة شــهر أيلــول ،إذ ســتصل النســبة إىل حــوايل .%6
االتصاالت
مل يتــرر نشــاط االتصــاالت بالقــدر نفســه مــن الســوء الــذي شــهدته األنشــطة األخــرى ج ـراء هــذه الجائحــة ،إذ بلغــت نســبة املنشــآت
النشــطة يف هــذا املجــال نحــو  ،%80مــع تشــغيل مــا يقــارب  %50مــن كوادرهــا البرشيــة ،وســتبقى هــذه النســب عــى حالهــا يف حــال
اســتمرت حالــة الطــوارئ لغايــة شــهر أيلــول.
تقدير قيمة التدخالت املطلوبة
باالســتناد إىل نتائــج املســح ،تــم تقديــر قيمــة التدخــات املطلوبــة لغــرض مســاعدة املنشـــآت العاملــة يف فلســطني بنحــو  475مليــون دوالر،
ســوف يخصــص مــا مقــداره  450مليــون دوالر إلنشــاء صنــدوق قــروض الطــوارئ الــذي يهــدف ،بشــكل رئيــس ،إىل تشــغيل القطــاع الخــاص،
واملنشــآت الصغــرة ،واملنشــآت املتوســطة ،إذ ســرتكز عمــل الصنــدوق عــى توفــر التمويــل الــازم لــرأس املــال العامــل لهــذه املنشــآت.
باملقابــل ،يتطلــب تخصيــص مــا مقــداره  15مليــون دوالر مــن أجــل تقديــم الدعــم الفنــي والتقنــي للمنشــآت الصغــرة واملتوســطة ،فيــا
يتطلــب تخصيــص مــا يقــارب  10ماليــن دوالر إىل التدخــات القطاعيــة ذات األولويــة.

 -3ملزيد من التفصيل عن توقع اإليرادات حسب النموذج االقتصادي يف ظل جائحة الكورونا ،انظر القسم  9يف الجزء الثاين يف هذا العدد الخاص من املراقب.
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 -4قطاع التجارة والخدمات
يعــرض هــذا القســم تقييـاً ألثــر أزمــة كورونــا املحتمــل عــى قطــاع التجــارة الداخليــة والخدمــات الفلســطيني ،ومــن ثــم تأثــر
الرتاجــع يف هــذا القطــاع عــى االقتصــاد ككل ،وذلــك باالعتــاد عــى بيانــات الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ،وافرتاضــات
منــوذج “مــاس” االقتصــادي والســيناريوهات املحتملــة .وتفيــد أخــر بيانــات وزارة االقتصــاد الوطنــي بــأ ّن املنشــآت التــي مــا زالــت
متــارس أعاملهــا ضمــن نشــاط التجــارة ،بلغــت نحــو  ،%48يف حــن توقــف نشــاط الخدمــات بشــكل شــبه كامــل ،إذ بلغــت نســبة
األنشــطة الخدميــة املتوقفــة نحــو  %95جـراء هــذه الجائحــة.
شــكل قطــاع التجــارة والخدمــات ثلــث االقتصــاد الفلســطيني يف العــام  ،2019حيــث يســاهم بنســبة %34.3مــن الناتــج املحــي اإلجــايل
الفلســطيني .ويتكــون هــذا القطــاع مــن األنشــطة التاليــة :تجــارة الجملــة والتجزئــة وإصــاح املركبــات والدراجــات الناريــة ،ويســاهم
يف الناتــج املحــي اإلجــايل بنســبة  ،%21.4فيــا يســاهم نشــاط النقــل والتخزيــن بنســبة  ،%1.6واملعلومــات واالتصــاالت بنســبة ،%3.1
وأنشــطة خدمــات اإلقامــة والطعــام بنســبة  ،%1.5واألنشــطة العقاريــة واإليجاريــة بنســبة  ،%4.4وأنشــطة الفنــون والرتفيــه والتســلية
بنســبة  ،%0.5وأنشــطة الخدمــات األخــرى كأنشــطة األحــزاب ،والنقابــات ،واالتحــادات ،وأنشــطة الخدمــات الشــخصية ،وإصــاح
1
اإللكرتونيــات بنســبة  .%1.7وترتكــز مســاهمة هــذه األنشــطة بنســبة  %83يف الضفــة الغربيــة ،و %17يف قطــاع غــزة.
ترتكــز  %71مــن املنشــآت العاملــة  2يف فلســطني يف قطــاع التجــارة والخدمــات ،حيــث تشــغل هــذه املنشــآت  247.4ألــف عامــل،
أي  %56مــن إجــايل العاملــن يف املنشــآت العاملــة يف القطــاع الخــاص واألهــي والــركات الحكوميــة يف فلســطني 3.وتتــوزع هــذه
املنشــآت ومســاهمتها يف التشــغيل عــى األنشــطة االقتصاديــة كــا يف الجــدول .1-4
جدول  :1-4عدد املنشآت العاملة والعاملني يف فلسطني
حسب النشاط االقتصادي الرئييس يف العام 2017
عدد املنشآت
%
العدد

النشاط االقتصادي
تجارة الجملة واملفرد (التجزئة) وإصالح
املركبات ذات املحركات والدراجات النارية
النقل والتخزين
أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
املعلومات واالتصاالت
األنشطة العقارية
الفنون والرتفيه والتسلية
أنشطة الخدمات األخرى
املجموع

عدد العاملني
%
العدد

81,260

51.2

164,136

37.0

1,741
8,304
1,008
412
3,050
17,077
112,852

1.1
5.2
0.6
0.3
1.9
10.8
71.1

8,294
26,512
9,200
1,338
8,390
29,514
247,384

1.9
6.0
2.1
0.3
1.9
6.6
55.8

املصدر :الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،التعداد العام للمنشآت .2017

 1-4مدى تأثر قطاع التجارة الداخلية والخدمات بأزمة كورزنا
اســتنادا ً إىل تقديـرات الخســائر االقتصاديــة جـراء السياســات التــي اتّخذتهــا الحكومــة الفلســطينية ملكافحــة انتشــار فــروس كورونــا التــي
أجراهــا معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة -مــاس باســتخدام منــوذج التــوازن العــام ( ،)CGEتبــن أن هنــاك تراجعـاً كبـرا ً يف إنتاجيــة
معظــم األنشــطة االقتصاديــة ،وبالتــايل تراجــع يف مســاهمتها يف الناتــج املحــي اإلجــايل ،وهــذا بحســب الســيناريوهات التــي قــام عليهــا
النموذج.
فيــا يــي نقــوم بعــرض افرتاضــات التغــر يف إنتاجيــة قطاعــات التجــارة والخدمــات الفرعيــة بحســب الســيناريو األول ،كــا وثقنــا
يف الجــزء األول ،ومقــدار االنخفــاض يف القيمــة املضافــة لــكل قطــاع مقارنــة بالعــام  .2019مــع العلــم ان األخــر يعتمــد عــى تأثــر
التغــر يف اإلنتاجيــة وتأثــر التغـرات الكليــة األخــرى مــن خــال القنــوات األماميــة والخلفيــة لــكل قطــاع.
 -1املصدر :الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،بيانات الحسابات القومية من الربع األول وحتى الثالث من العام .2019
مصدر بيانات الربع الرابع  :2019الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني .2020 ،التقرير الصحايف للتقديرات األولية للحسابات القومية الربعية (الربع الرابع .)2019
 -2بلغ عدد املنشآت العاملة يف فلسطني  158590منشأة بحسب التعداد العام للمنشآت للعام .2017
 -3بلغ عدد العاملني يف املنشآت العاملة يف القطاع الخاص واألهيل والرشكات الحكومية يف فلسطني  444086عامالً ،بحسب التعداد العام للمنشآت .2017
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•تراجــع إنتاجيــة نشــاط تجــارة الجملــة والتجزئــة وإصــاح املركبــات بنســبة  ،%11.8مــا ســيؤدي إىل انخفــاض القيمــة املضافــة
لــه بنســبة .%19.5
•تراجع إنتاجية نشاط النقل والتخزين بنسبة  ،%14.4ما سيؤدي إىل انخفاض القيمة املضافة له بنسبة .%29
•تراجع إنتاجية نشاط خدمات اإلقامة والطعام بنسبة  ،%26.7ما سيؤدي إىل انخفاض القيمة املضافة له بنسبة .%27
•عــدم تأثــر إنتاجيــة نشــاط املعلومــات واالتصــاالت .لكــن مــن املتوقــع أن تنخفــض القيمــة املضافــة لــه  2019بنســبة %15.9
بحســب الســيناريو األول.
•تراجــع إنتاجيــة األنشــطة العقاريــة والخدمــات اإلداريــة بنســبة  ،%13.7مــا ســيؤدي إىل انخفــاض القيمــة املضافــة لــه بنســبة
.%23.6
•تراجع إنتاجية نشاط الخدمات األخرى بنسبة  ،%11.7ما سيؤدي إىل انخفاض القيمة املضافة له بنسبة .%16.2

صندوق  :3التأثري املحتمل لجائحة انتشار فريوس كورونا عىل القطاعات املالية غري املرصفية

1

يقصــد بالقطاعــات غــر املرصفيــة تلــك القطاعــات املاليــة التــي ال تــرف عليهــا ســلطة النقــد الفلســطينية ،كونهــا تقــع ضمــن اختصــاص
وأرشاف هيئــة رأس املــال الفلســطينية ،وتتكــون مــن أربعــة قطاعــات فرعيــة هــي :التأمــن ،التأجــر التمويــي ،ســوق األوراق املاليــة ،متويــل
الرهــن العقــاري .ميكــن عــرض التأثـرات الســلبية للكورونــا مبــا يــي:
فيام يخص قطاع التأمني:
هنــاك احتامليــة متوســطة إىل عاليــة برتاجــع أعــال قطــاع التأمــن ،صــدور ق ـرار مجلــس الــوزراء بتمديــد فــرة رسيــان تأمــن املركبــات
تلقائيـاً ،يعنــي أن رشكات التأمــن ســوف تقبــض أقســاط تأمــن املركبــات حــال انتهــاء حالــة الطــوارئ ،وهــذا التأجيــل يــؤدي إىل مشــكلة
ســيولة يف الفــرة القريبــة ،وتعتمــد صعوبــة ِ
وحــدة هــذه املشــكلة عــى مــدة حالــة الطــوارئ ،ومــدى انتشــار الفــروس .هــذا يف الوقــت
الــذي تواجــه فيــه رشكات التأمــن ضغط ـاً بالشــيكات اﻵجلــة املســددة لــركات التأمــن عــن وثائــق التأمــن الصــادرة قبــل إعــان حالــة
الطــوارئ .بذلــك يواجــه هــذا القطــاع انخفــاض قدرتــه عــى املــاءة املاليــة لبعــض رشكاتــه الناجمــة عــن نقــص الســيولة .يجــدر الذكــر أن
 65%مــن نشــاط التأمــن ،يتمثــل يف تأمــن املركبــات .بينــا التأمينــات األخــرى للــركات والتأمينــات الصحيــة ال يتوقــع أن تتأثــر بشــكل
ملحــوظ ،وذلــك ألن بوالــص التأمــن عــى الحيــاة ال تشــمل تغطيــة األوبئــة.
فيام يخص قطاع التأجري التموييل:
بلغــت قيمــة العقــود لهــذا النشــاط حــوايل  1,998عقــدا ً بقيمــة  90.9مليــون دوالر مــع نهايــة العــام  ،2019وكانــت نســبة الســيارات
املؤجــرة تأج ـرا ً متويلي ـاً  %83.6مــن العقــود .هنــاك تأثــر عــى قطــاع التأجــر التمويــي نتيجــة كورونــا ،حيــث تواجــه رشكات التأجــر
التمويــي أزمــة ســيولة نتيجــة عــدم انتظــام أو توقــف تســديد أقســاط اإليجــارة الشــهرية مــن قبــل املســتأجرين ،وبخاصــة أن غالبيــة
محفظــة التأجــر التمويــي ترتكــز يف املركبــات املؤجــرة ،ونتيجــة انخفــاض الدخــل الــكيل والدخــل الفــردي لألف ـراد واملؤسســات ،فإنــه
يتوقــع أن يتوقــف جــزء ليــس بســيطاً مــن املســتأجرين عــن تســديد األقســاط الشــهرية املرتتبــة عليهــم .يف حــال اســتمرار األزمــة لفــرة
أطــول ،يتوقــع انكــاش الطلــب عــى خدمــات التأجــر التمويــي مــن قبــل املنشــآت الصغــرة واملتوســطة ،وحتــى املنشــآت الصناعيــة
واإلنتاجيــة الكبــرة ،التــي تواجــه تباطــؤا ً يف أنشــطتها اإلنتاجيــة .هــذا الوضــع يقــود إىل أزمــة ائتــان وســيولة نتيجــة تعــر دفــع األقســاط
الشــهرية ،وبخاصــة أن هــذه الــركات متــول نشــاطها عــر االقــراض مــن البنــوك التجاريــة بفوائــد ،وبالتــايل ســرتفع التكلفــة لهــذه
الــركات ،إضافــة إىل عجزهــا عــن دفــع رواتــب املوظفــن.
قطاع األوراق املالية
مــن املعــروف أن ســوق األوراق املاليــة األرسع تأثـرا ً باألزمــات االقتصاديــة العامليــة واملحليــة كــا بينتــه األدبيــات االقتصاديــة حــول أســواق
رأس املــال ،والســوق الفلســطيني ليــس مبنــأى عــن هــذا التأثــر ،وبخاصــة أنــه كان يعــاين مــن انخفــاض يف أنشــطة التــداول ،وعــدم ارتفــاع
يف أســعار التــداول العــام املــايض .وتالشــياً لتدهــور األســواق املاليــة الفلســطينية ،فقــد تــم وقــف التــداول بتاريــخ .23/3/2020
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ويف هــذا الخصــوص ،تتوقــع هيئــة ســوق رأس املــال الفلســطينية تفاقــم مشــكلة شــح الســيولة ،نتيجــة انخفــاض الدخــل لــدى اﻷف ـراد
املســتثمرين ،واإلحجــام عــن اﻻســتثامر يف اﻷوراق املاليــة املدرجــة ،وأن جــزءا ً مــن املســتثمرين يتوجهــون إىل تســييل اســتثامراتهم يف اﻷوراق
املاليــة املدرجــة لتلبيــة احتياجاتهــم اليوميــة نتيجــة ﻻنخفــاض الدخــل املتوقــع .هــذا الوضــع يــؤدي إىل انخفــاض ســعر األســهم ،وضعــف
أحجــام التــداول لضعــف جانــب الطلــب عــى اﻷوراق املاليــة ،وارتفــاع جانــب العــرض.
كــا إن تراجــع أســعار أســهم الــركات ،وتأثــر نتائجهــا يؤثــر عــى توزيعــات اﻷربــاح لديهــا ،مــا يعــرض املســتثمرين اﻷف ـراد إىل خســائر
رأســالية ناتجــة عــن انخفــاض أســعار اﻷســهم ،وانخفــاض يف التدفقــات النقديــة الناجمــة عــن اﻻنخفــاض املتوقــع يف توزيعــات اﻷربــاح
النقديــة ،مــع رضورة اإلشــارة إىل أن العديــد مــن املســتثمرين اﻷفــراد يخططــون التزاماتهــم املوســمية مــع موعــد توزيعــات اﻷربــاح
النقديــة ،وبالتــايل هنــاك احتامليــة للتأثــر الســلبي وتــآكل ملدخراتهــم املســتثمرة يف اﻷوراق املاليــة املدرجــة يف بورصــة فلســطني.
قطاع متويل الرهن العقاري
ملحدوديــة نشــاط قطــاع متويــل الرهــن العقــاري وهــو الســوق الثــاين بعــد التمويــل العقــاري ،فمــن املتوقــع أن يكــون هنــاك أثــر ســلبي
محــدود ،إﻻ أنــه تجــدر اإلشــارة إىل أن ســوق التمويــل العقــاري ،ســيعكس آثــاره املبــارشة عــى ســوق الرهــن العقــاري ﻻنخفــاض الدخــل
لــدى اﻷفـراد ،وعــر الشــيكات الشــخصية الراجعــة ،اﻷمــر الــذي مــن املرجــح أن يقــوض تســديد االلتزامــات الدوريــة ،أو تســديد دفعــات
القــروض.
التأثري املحتمل عىل الشمول املايل يف فلسطني
وفقـاً لإلسـراتيجية الوطنيــة للشــمول املــايل  2018يف فلســطني ،فــإن  %63.6يعانــون مــن اإلقصــاء املــايل ،ويتوقــع أن يكــون هنــاك تراجــع
يف معــدﻻت اســتخدام املنتجــات والخدمــات املاليــة ،وبخاصــة الخدمــات املاليــة غــر املرصفيــة ،مثــل التأمــن ،والتأجــر التمويــي ،وذلــك
لضعــف الطلــب عــى هــذه الخدمــات لألســباب الــوارد ذكرهــا أعــاه ،اﻷمــر الــذي قــد يــؤدي إىل زيــادة نســبة اإلقصــاء املــايل لــدى أفـراد
املجتمــع الفلســطيني.
كــا إن انخفــاض الدخــل الــكيل والفــردي لــدى اﻷف ـراد واملنشــآت ،وبخاصــة املنشــآت الصغــرة ومتناهيــة الصغــر ،يــؤدي إىل تراجــع يف
جانــب الطلــب عــى الخدمــات املاليــة .هنــاك خطــورة محتملــة عــى تأثــر مســتويات حاميــة حقــوق مســتخدمي الخدمــات املاليــة بشــكل
ســلبي.
أمــا يف جانــب العــرض ،فهنــاك تخــوف مــن انكــاش جانــب العــرض يف الخدمــات املاليــة بســبب تراجــع الرغبــة والقــدرة لــدى املؤسســات
املاليــة عــى خدمــة فئــات محــددة مــن املجتمــع ،وبخاصــة املنشــآت الصغــرة ومتناهيــة الصغــر واألفـراد الذيــن ليــس لديهــم مــاءة ماليــة
كافيــة ،حيــث ســترتدد هــذه املؤسســات املاليــة يف التوســع يف اﻹق ـراض أو تقديــم خدمــات التمويــل اﻷخــرى؛ مثــل التأجــر التمويــي،
ﻻرتفــاع درجــات املخاطــر لــدى هــذه الفئــات ،أو لعــدم رغبــة هــذه املؤسســات املاليــة للتعــرض أكــر ملخاطــر ائتامنيــة.
مــن جهــة أخــرى ،قــد تكــون هنــاك انعكاســات إيجابيــة عــى الشــمول املــايل نتيجــة هــذه اﻷزمــة ،مثــل تركيــز منــح التمويــل لبعــض
الفئــات مثــل املشــاريع الصغــرة واملتوســطة ومتناهيــة الصغــر ،يف حــال تبنــي سياســات التمويــل للمشــاريع الصغــرة التــي أعلــن عنهــا
مــن قبــل رئاســة مجلــس الــوزراء وســلطة النقــد ،كــا يتوقــع أيضـاً ،بســبب تراجــع الطلــب عــى الخدمــات املاليــة ،زيــادة جهــود مــزودي
الخدمــات املاليــة يف اســتهداف فئــات محــددة مل تكــن ســابقاً عــى رادار أعاملهــا ،اﻷمــر الــذي يعــود بالنفــع عــى الشــمول املــايل إذا
مــا نجحــت يف الوصــول إىل هــذه الفئــات الجديــدة .يتوقــع أيض ـاً زيــادة الشــمول املــايل مــن خــال التوجــه نحــو اســتخدام الوســائط
اإللكرتونيــة للقيــام بالخدمــات املاليــة.
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 -5القطاع املرصيف الفلسطيني
يشــخص هــذا الجــزء الواقــع املــريف الحــايل يف ظــل هــذه الجائحــة مــن أجــل طــرح نقــاش عــام حــول األثــر املحتمــل ألزمــة
فــروس كورونــا املســتجد عــى القطــاع املــريف الفلســطيني ،كإحــدى ركائــز االقتصاديــات املعــارصة.
مل تتــوا َن ســلطة النقــد الفلســطينية عــن اتّخــاذ إج ـراءات احرتازيــة ملواجهــة الفــروس ،وأصــدرت بعــض التعليــات ملســاعدة
األف ـراد عــى تجــاوز الفــرة الحاليــة ،وتوفــر بعــض الســيولة لالقتصــاد املحــي .فعــى الرغــم مــن أن املصــارف مل تتأثــر مبــارشة
بالفــروس مثــل قطاعــي الســياحة والتجــارة وغريهــا ،فإنهــا تقــع يف قلــب العمليــة االقتصاديــة واالســتقرار املــايل املهــم للحفــاظ
عــى النظــام االقتصــادي الحــايل وتشــغيله .كمبــادرة ملســاعدة األفـراد والــركات ،قامــت املصــارف واملؤسســات املاليــة ،بنــاء عــى
تعليــات ســلطة النقــد ،بتأجيــل دفعــات القــروض ودفعــات الرهــن العقــاري حتــى أربعــة شــهور كمرحلــة أوىل (ولقطــاع الســياحة
والفندقــة لســتة أشــهر) ،وميكــن لهــذه املرحلــة أن متتــد ،وذلــك بحســب حالــة الطــوارئ املعلنــة مــن قبــل الحكومــة 1.وشــملت
أهــم تعليــات ســلطة النقــد مــا يــي:
•تأجيل استحقاق االعتامدات املستندية والسحوبات لألشهر األربعة القادمة قابلة للتمديد.
•تســهيل إجـراءات متديــد ســقوف بطاقــات االئتــان والســقوف املمنوحــة للعمــاء واملشــاريع الصغــرة واملتوســطة والعمــاء
األفـراد املترضريــن مــن األوضــاع االقتصاديــة.
•توجيــه االئتــان الجديــد للمشــاريع الصغــرة واملتوســطة والــركات الناشــئة ،ومنــح ســقوف ائتامنيــة مؤقتــة للعمــاء مبــا
يســهم يف الحفــاظ عــى اســتمرار الــدورة االقتصاديــة.
•توفري االئتامن املبارش لقطاع الخدمات الصحية ،ملا له من أثر مبارش يف متكني الحكومة والقطاع الخاص من التصدي للوباء.
بشــكل عــام ،تبقــي سياســة التحفــظ االئتــاين بــأن تكــون املخاطــر اإلضافيــة التــي تواجــه القطــاع املــريف بســبب الجائحــة
محــدودة ،وذلــك ألن القطــاع املــريف الفلســطيني يعمــل يف بيئــة مليئــة باملخاطــر بطبيعــة الحــال ،وجميــع املصــارف تحافــظ عــى
احتياطــات عاليــة ،وتتخــذ إجـراءات اســتقرار مــايل محافظــة جــدا ً ،وتحافــظ عــى جــودة ائتــان عاليــة .فعــى ســبيل املثــال ،وصلــت
كفايــة رأس املــال للمصــارف يف العــام  2019إىل  ،%16.6وهــو أعــى بكثــر مــن الحــد األدىن املطلــوب حســب بــازل  )%10.5( 3ومــن
النســبة املطلوبــة حســب تعليــات ســلطة النقــد ( .)%12كــا إن نســبة رأس املــال األســايس إىل إجــايل األصــول بلغــت حــوايل
( %9.1وفقـاً للبيانــات األوليــة) ،وهــي أيضـاً أعــى بكثــر مــن الحــد األدىن املطلــوب حســب بــازل  2.)%3( 3وهــذه املــؤرشات تشــر
إىل أن هنــاك متســعاً لتحمــل املزيــد مــن املخاطــر مــن دون الدخــول يف مرحلــة الخطــر حســب األســس العامليــة واملحليــة.
ومــع ذلــك ،مــن املحتمــل ارتفــاع نســبة التعــر بعــد األزمــة الحاليــة بســبب اآلثــار الســلبية النتشــار فــروس كورونــا ،واإلجـراءات
الوقائيــة منــه عــى االقتصــاد 3.أمــا نســبة التســهيالت غــر املنتظمــة إىل إجــايل التســهيالت ،فقــد ترتفــع باملقارنــة مــع حــوايل
 %4نهايــة العــام  ،2019ال ســيام يف القطاعــات األكــر تأثـرا ً مثــل الســياحة والفندقــة واملطاعــم والخدمــات الرتفيهيــة واملواصــات
واملشــاريع الصغــرة واملتوســطة وأشــباهها ،التــي لــن تتمكــن مــن اســرداد خســائر الفــرة الحاليــة 4.بالنســبة لقطاعــات أخــرى
مثــل التصنيــع والتجزئــة واإلنشــاءات ،التــي تعــاين يف الفــرة الحاليــة ،ولكنهــا قــد تعــوض بعضـاً مــن الخســائر املرحليــة بعــد انتهــاء
األزمــة ،فــإن األثــر عــى نســبة التعــر قــد يكــون أقــل حــدة.
باملقابــل ،قــد تشــكل كل مــن قطاعــات الصحــة واملــواد الغذائيــة والتمويــن وصناعــة األدويــة والتصنيــع الكيميــايئ فرصــة لتمديــد
االئتــان ودعــم هــذه القطاعــات لتغطيــة االحتياجــات املحليــة يف هــذه األوقــات العصيبــة .وإذا نظرنــا إىل ارتفــاع نســبة التعــر
خــال أزمــة املقاصــة يف العــام املــايض ،يصبــح باإلمــكان التكهــن بــأن نســبة التعــر ســرتفع إىل  %8-6يف العــام الحــايل ،مــا قــد يؤدي
إىل خســائر ســتؤثر عــى إي ـرادات املصــارف وربحيتهــا ،وعليــه قــد ينخفــض العائــد عــى األصــول ،والعائــد عــى حقــوق امللكيــة.
مــن الجديــر بالذكــر أن املصــارف العاملــة يف فلســطني قــد لجــأت إىل املزيــد مــن اإلجـراءات التحوطيــة خــال الســنوات املاضيــة
بســبب ارتفــاع املخاطــر التــي صاحبــت تراجــع األوضــاع االقتصاديــة والسياســية ،وعليــه قامــت برفــع مخصصــات الديــون املتعــرة
إىل  275.8مليــون دوالر يف  ،2019أو مــا يعــادل  %76.9مــن قيمــة القــروض املتعــرة يف حينــه ،وقــد تحتــاج املصــارف إىل رفــع هــذه
املخصصــات إىل أكــر مــن  400مليــون دوالر يف ظــل األوضــاع الحاليــة.
https://bit.ly/2RhqDSw
https://bit.ly/2xcAwtW
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 -3لن ترتفع نسبة التعرث خالل األزمة بسبب تعليامت سلطة النقد التي تنص عىل تأجيل دفعات الرهن العقاري والقروض إىل ما بعد األزمة.
 -4هــذه القطاعــات تعتمــد عــى مــا تقدمــه يوميـاً للمواطنــن مثــل إشــغال الغــرف أو تقديــم خدمــة النقــل أو تحضــر الطعــام ،التــي ال ميكــن تعويضهــا بأثــر رجعــي ،وعليــه ميكــن اعتبارهــا
دخـاً ضائعـاً لــن يتــم تعويضــه .أمــا يف قطاعــات التصنيــع واإلنشــاءات ،فــإن العمــل قــد يســتمر مــن املرحلــة التــي توقــف فيهــا عندمــا بــدأت األزمــة الحاليــة.

المراقب االقتصادي ,ملحق خاص2020 ،

ويف حــن أن أثــر األزمــة يعتمــد ،بشــكل كبــر ،عــى الســيناريو الــذي سينكشــف يف النهايــة ،وعــى الرغــم مــن أن التأثــر املــايل
الدقيــق ألزمــة فايــروس كورونــا ال يـزال غــر مؤكــد ،وســيعتمد عــى هيــكل وإجـراءات كل بنــك عــى حــدة ،فإنــه بإمكاننــا توقــع
آثــار الجائحــة عــى القطــاع املــريف خــال فــرة األزمــة مبــا يــي:
•سيســتمر انخفــاض أســعار الفائــدة عاملي ـاً ،وســتبقى هوامــش الفائــدة الصافيــة مضغوطــة ،وهــذا قــد يــؤدي إىل انخفــاض
صــايف دخــل املصــارف مــن الفوائــد .بعــد انتهــاء األزمــة ،مــن املحتمــل أن يــؤدي انخفــاض الفوائــد إىل زيــادة يف الطلــب
عــى القــروض والرهــن العقــاري وطلبــات إعــادة التمويــل ،هــذا إضافــة إىل ارتفــاع الطلــب عــى القــروض بســبب األوضــاع
االقتصاديــة الناتجــة عــن انتشــار الفــروس.
•سترتاجع معدالت االدخار وستزداد احتياجات إقراض املستهلكني والرشكات مع مرور هذه األوقات العصيبة.
•ســرتفع الخســائر االئتامنيــة يف القطاعــات الســياحية والفندقيــة واملواصــات واملطاعــم وعــر الــركات الصغــرة واملتوســطة،
ولكــن األثــر ســيكون محــدودا ً ،ألن هــذه القطاعــات تشــكل جــزءا ً صغـرا ً مــن مجمــل املحفظــة االئتامنيــة ( %6تقريبـاً).
•ســيزيد اســتخدام القنــوات الرقميــة والطلــب عــى خدمــات التكنولوجيــا املاليــة ،وســيكون هنــاك حاجــة لتفعيــل خدمــات
الدفــع غــر النقــدي ،وتبنيــه مــن قبــل الصيدليــات واملخابــز والبقــاالت وغريهــا .وعليــه ،قامــت ســلطة النقــد بإصــدار
تعليــات بخصــوص تنفيــذ معظــم املعامــات البنكيــة مــن خــال اســتخدام األدوات التكنولوجيــة الحديثــة.
•مــن املتوقــع أن تنخفــض حصــة نشــاطات متويــل التجــارة والخدمــات املاليــة والخدمــات العامــة مــن مجمــل التســهيالت
االئتامنيــة املبــارشة ،ويف املقابــل مــن املتوقــع أن ترتفــع حصــة متويــل الســلع االســتهالكية ،وســيزداد الطلــب عــى التمويــل
الصغــر واملتناهــي الصغــر.
•ســيزداد حجــم االئتــان املوجــه للقطــاع العــام مــن قبــل القطــاع املــريف الفلســطيني بســبب ارتفــاع املصاريــف العامــة
وتراجــع اإلي ـرادات الرضيبيــة.

صندوق  :4إجراءات سلطة النقد ملواجهة األزمة
تقديرات الخسائر االقتصادية الكلية
كــا ذكــر يف الجــزء األول مــن املراقــب االقتصــادي ،قامــت ســلطة النقــد بإج ـراء تقدي ـرات أوليــة لحجــم الــرر املتوقــع لهــذه األزمــة .وقــد
اســتندت هــذه التقديــرات إىل اإلجــراءات الحكوميــة املتخــذة التــي أُعلــن عنهــا مــن قبــل الجهــات الرســمية ،إىل جانــب بعــض اإلجــراءات
امل ُعلــن عنهــا مــن قبــل الجانــب اإلرسائيــي ،التــي لهــا تأثــر عــى الوضــع الفلســطيني (مثــل اإلجـراءات املتعلقــة بالعاملــة الفلســطينية ،والحركــة
التجاريــة) ،وذلــك وفــق اثنــن مــن الســيناريوهات ،نركــز هنــا عــى الســيناريو األول :اســتمرار األزمــة ملــدة أربعــة شــهور (مــن آذار حتــى حزيران).
تم االستناد يف بناء هذه السيناريوهات عىل االفرتاضات التالية:
•توقــف القطــاع الســياحي بشــكل كامــل وإغــاق املواقــع الســياحية بأنواعهــا كافــة ،وإغــاق الفنــادق ومراكــز إقامــة الســياح ،ومغــادرة
الســياح كافــة للمناطــق الفلســطينية ،وإلغــاء الحجــوزات الســياحية.
•إغالق جزيئ للمطاعم ،وإغالق املقاهي والنوادي الرياضية بشكل كيل.
•إغالق املدارس والجامعات واملؤسسات التعليمية وللمراحل كافة.
•إج ـراءات الحكومــة فيــا يتعلــق بتقييــد الحركــة بــن املحافظــات إىل الحــد األدىن ،ومنــع حركــة الباصــات ،كذلــك أيض ـاً منــع العاملــة
الفلســطينية مــن التوجــه إىل املســتوطنات وإرسائيــل.
•انخفــاض عــدد العــال الفلســطينيني يف إرسائيــل نتيجــة اإلجـراءات املتخــذة مــن قبــل إرسائيــل ،وكذلــك مــن قبــل الحكومــة الفلســطينية
بشــأن هــؤالء العــال للحــد مــن انتشــار الفــروس.
•انخفــاض ملحــوظ يف حجــم التجــارة الخارجيــة نتيجــة للحالــة العامليــة ،واإلج ـراءات املتخــذة محلي ـاً كإغــاق املعابــر والحــدود مــع العــامل
الخارجــي.
•زيــادة اإلنفــاق الحكومــي عــى قطــاع الرعايــة الصحيــة نتيجــة زيــادة اإلج ـراءات املتخــذة واإلج ـراءات االحرتازيــة املتبعــة مــن قبــل
الحكومــة ملكافحــة انتشــار هــذا الوبــاء.
نتائج التنبؤات:
مــن املتوقــع ،وفقـاً لتقديـرات ســلطة النقــد ،وبحســب الســيناريو األول (اســتمرار األزمــة أربعــة شــهور) أن يرتاجــع النمــو االقتصــادي بنحــو
 %5.2خــال العــام  ،2020مقارنــة بســيناريو األســاس والتنبــؤات االقتصاديــة قبــل األزمــة (منــو متوقــع بنحــو  ،)%2.4حيــث يتوقــع أن تبلــغ
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قيمــة الخســارة يف الناتــج املحــي اإلجــايل الحقيقــي حــوايل  1.2مليــار دوالر .وتشــكل هــذه الخســائر نحــو  %7.2مــن قيمــة الناتــج املحــي،
لينخفــض بذلــك إىل حــوايل  14,949مليــون دوالر .يقــدم الجــدول  1أدنــاه مجمــل النتائــج االقتصاديــة املتوقعــة يف هــذا الســيناريو .كــا
يتوقــع أن متتــد آثــار هــذا الســيناريو لتطــال القطــاع املــريف ،إذ يتوقــع أن يطــرأ تراجــع يف االئتــان املمنــوح بنحــو  ،%2.9مقابــل تراجــع
أقــل حــدة يف حجــم الودائــع وبنحــو  ،%2.1وذلــك جـراء توقــف مصــادر الدخــل بشــكل كيل أو جــزيئ للعديــد مــن املواطنــن ،إىل جانــب حالــة
الخــوف مــن احتامليــة إغــاق املصــارف كــا حــدث يف بعــض الــدول املجــاورة ،علـاً أن تعليــات واضحــة صــدرت مــن قبــل ســلطة النقــد
بهــذا الخصــوص ،أوضحــت آليــة عمــل املصــارف وفقـاً لحالــة الطــوارئ املعلــن عنهــا.
جدول  :1الخسائر االقتصادية املتوقعة جراء جائحة كورونا
السيناريو األول
السيناريو األساس
القيمة (مليون دوالر) نسبة مئوية القيمة (مليون دوالر) نسبة مئوية
-5.2
14,948.9
2.3
16,120.7
الناتج املحيل اإلجاميل
عىل مستوى اإلنفاق عىل الناتج املحيل
-6.1
13,277.5
2.2
14,445.9
االستهالك الخاص
2.8
3,203.7
2.3
3,187.1
االستهالك العام
-11.3
3,725.4
2.3
4,295.3
االستثامر
-15.1
2,228.0
2.2
2,681.5
الصادرات
-10.5
7,485.7
2.2
8,489.1
الواردات
عىل مستوى اإلنتاج (القيمة املضافة لألنشطة االقتصادية)
1.1
1,103.0
القطاع الزراعي
-4.0
1,971.9
القطاع الصناعي
-5.4
849.5
قطاع اإلنشاءات
-3.0
3,272.5
قطاع التجارة
-7.2
7,752.0
أخرى*
القطاع املرصيف
-2.1
13,107.6
5.4
14,105.5
الودائع
-2.9
8,777.3
9.6
9,905.3
القروض

 النسبة املئوية مقارنة بالعام .2019* تشمل قطاعات اإلنتاج الخدمي ،والخدمات ،واإلدارة العامة ،والدفاع ،والرضائب عىل الواردات.

اآلثار املتوقعة إلجراءات سلطة النقد ملواجهة األزمة
عملــت ســلطة النقــد ،وبالتنســيق املســتمر مــع الجهــات املعنيــة ،عــى اتّخــاذ كافــة اإلجـراءات والتدابــر املتاحــة ملواجهــة األزمــة ،وللتخفيــف
مــن اآلثــار املرتتبــة عليهــا ،وذلــك عــى الرغــم مــن محدوديــة قــدرة ســلطة النقــد عــى التدخــل يف ظــل عــدم وجــود عملــة وطنيــة ،وعــدم
توفــر كامــل أدوات السياســة النقديــة وبرامــج التيســر الكمــي .ومــع ذلــك ،فــإن سلســلة اإلج ـراءات التــي اتّخذتهــا ســلطة النقــد ،منــذ
منتصــف شــهر آذار ،كانــت كفيلــة بتوفــر ســيولة إضافيــة للمصــارف بنحــو  1.5مليــار دوالر عــى مــدار األشــهر األربعــة القادمــة ،التــي مــا
ال شــك فيــه أســهمت يف التخفيــف مــن حــدة الــرر عــى األف ـراد واملؤسســات ،كــا ســاهمت يف اإلبقــاء عــى اســتمرارية بعــض األنشــطة
االقتصاديــة ،إضافــة إىل املحافظــة عــى املــاءة املاليــة للعديــد مــن املؤسســات واألفـراد .وتتمثــل أهــم هــذه اإلجـراءات فيــا يــي:
1.1توجيــه املبالــغ املاليــة املخصصــة للمســؤولية االجتامعيــة لدعــم القطــاع الصحــي والخدمــات الصحيــة تحديــدا ً .يُشــار إىل أن القطــاع
املــريف قــد قــام خــال األيــام األوىل لظهــور هــذه الجائحــة يف فلســطني ،بتقديــم مســاعدة عاجلــة لــوزارة الصحــة بقيمــة  5ماليــن دوالر.
2.2إصــدار تعليــات للمصــارف ومؤسســات اإلق ـراض املتخصصــة بشــأن تأجيــل األقســاط الشــهرية (الدوريــة) للمقرتضــن كافــة لألشــهر
األربعــة القادمــة ،وللمقرتضــن مــن القطــاع الســياحي والفندقــي لألشــهر الســتة القادمــة مــع إمكانيــة متديدهــا ،إضافــة إىل متديــد
ســقوف بطاقــات االئتــان والســقوف املمنوحــة لإلف ـراد واملشــاريع الصغــرة واملتوســطة املتــررة مــن األوضــاع االقتصاديــة.
3.3دعــم املشــاريع الصغــرة واملتوســطة والــركات الناشــئة ،وذلــك مــن خــال توجيــه االئتــان الجديــد لهــذه املشــاريع ،ومنــح ســقوف
مؤقتــة للعمــاء بهــدف الحفــاظ عــى اســتمرار الــدورة االقتصاديــة.
4.4استعداد سلطة النقد لتوفري السيولة الليلية الالزمة ملساعدة املصارف يف حاالت الطوارئ.
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5.5حرصــت ســلطة النقــد عــى اســتمرار القطــاع املــريف يف تقديــم الخدمــات املرصفيــة عــى مــدى فــرة األزمــة ،وهــو مــا ســاهم يف
اســتمرار دورة األعــال يف االقتصــاد ،وذلــك اســتنادا ً إىل خطــط الطــوارئ واســتمرارية العمــل املتاحــة لــدى املصــارف ،والحفــاظ عــى
اســتمرار الوظائــف الحرجــة.
6.6دعــوة القطــاع املــريف إىل مزيــد مــن املســاهامت للتخفيــف مــن حــدة األزمــة ،مــن خــال الربنامــج املزمــع إنشــاؤه ملســاعدة املشــاريع
الصغرية واملتوســطة.
ومــن املتوقــع أن تــؤدي هــذه اإلجـراءات إىل التخفيــف مــن حــدة ووقــع أثــر هــذه األزمــة عــى االقتصــاد الفلســطيني .إذ يتوقــع أن تــؤدي
اإلج ـراءات املتخــذة مــن قبــل ســلطة النقــد إىل التخفيــف مــن حــدة الرتاجــع يف الناتــج املحــي اإلجــايل وفــق الســيناريو األول مــن نحــو
 %5.2إىل نحــو  ،%2.1ومــن نحــو  %8.5إىل  %5.9وفــق الســيناريو الثــاين.
جدول  :2أثر إجراءات سلطة النقد يف التخفيف من الخسائر
االقتصادية املتوقعة جراء جائحة كورونا
السيناريو األول
السيناريو األساس
القيمة (مليون دوالر) نسبة مئوية القيمة (مليون دوالر) نسبة مئوية
-2.1
15,427.4
2.3
16,120.7
الناتج املحيل اإلجاميل
-2.1
13,840.2
2.2
14,445.9
االستهالك الخاص
2.8
3,203.7
2.3
3,187.1
االستهالك العام
-6.7
3,917.8
2.3
4,295.3
االستثامر
-15.1
2,228.0
2.2
2,681.5
الصادرات
-7.2
7,762.3
2.2
8,489.1
الواردات
القطاع املرصيف
0.0
13,388.8
5.4
14,105.5
الودائع
0.7
9,106.4
9.6
9,905.3
القروض

إعداد :سلطة النقد الفلسطينية ،دائرة األبحاث والسياسة النقدية.

 -6القطاع االجتامعي
يركــز هــذا الجــزء عــى األوضــاع االجتامعيــة لعــال القطــاع الخــاص الفلســطيني ،وبخاصــة الفئــات األكــر هشاشــة ،وهــم العاملون
دون عقــود عمــل وحقــوق مؤكــدة ،والعاملــون يف القطاعــات األكــر تــررا ً التــي أُجــرت عــى اإلغــاق منــذ بدايــات أزمــة فــروس
كورونــا .كــا يتســاءل هــذا الجــزء ،بشــكل خــاص ،عــن األمهــات العامــات ،وكيــف تعاملــت الــركات معهــن يف ظــل هــذه األزمــة،
وضمــن إجـراءات العمــل بخطــة الطــوارئ ،وكيــف ســتكون أوضاعهــن يف حــال طالــت األزمــة .كذلــك ،العائــات األشــد فقـرا ً التــي
تعتمــد عــى املســاعدات الحكوميــة ،إذ يــرز الســؤال :كيــف ســيكون مصريهــا يف ظــل أزمــة الكورونــا وتراجــع ميزانيــة الحكومــة؟
 1-6البيئة الحالية للعاملة يف القطاع الخاص
حســب بيانــات القــوى العاملــة للعــام  ،2018يعمــل  224,700عامــل يف القطــاع الخــاص الفلســطيني يف الضفة الغربيــة .وبخصوص
العاملــن وفــق اتفاق ّيــات عمــلٍ مكتوبــة ،وأغلب ّيتهــم مــن موظّفــي الــركات الكــرى والبنــوك ،فيشــكلون مــا نســبته ( )%28مــن
مجمــل العاملــن يف القطــاع الخــاص يف الضفــة الغربيــة .يبقــى هنالــك تســاؤالت حــول تعامــل هــذه املؤسســات مــع عامليهــا ،بــن
رشكات أعلنــت عــن اســتمرار دفــع الرواتــب أو جــز ٍء منهــا ،وأخــرى رصفــت موظّفيهــا إلجــازات غــر مدفوعــة مــن غــر الواضــح
مــن ســيع ّوضهم لقاءهــا .مــع هــذا ،تبقــى وضع ّيــة هــؤالء العـ ّـال منظّمـ ًة بعقــو ٍد مكتوبــة مــن املفــرض أنهــا تحفــظ الحـ ّد األدىن
مــن حقوقهــم.
كــا تثــر األوضــاع الحاليــة تســاؤالت عــن أوضــاع األمهــات العامــات يف هــذه الــركات ،وكيــف يتــم التعامــل معهــن .اســتنادا ً إىل
املرســوم الرئــايس بإعــان حالــة الطــوارئ يف جميــع األرايض الفلســطينية ،أصــدرت وزارة العمــل تعليامتهــا يف بيــان صــادر عنهــا أنــه
“تــري عــى األمهــات العامــات يف القطــاع الخــاص كافــة األحــكام املتعلقــة بفــرة الطــوارئ ،أســوة بالعامــات األمهــات يف القطــاع
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العــام” .وأشــار البيــان إىل أنــه لصاحــب العمــل تنظيــم أيــام وســاعات العمــل لألمهــات العامــات وفق ـاً لظروفهــن ومصلحــة
العمــل 1.بالتــايل ،ال يســتبعد تقليــص ســاعات العمــل ووجــود خصومــات مــن اإلجــازات بالنســبة لألمهــات اللــوايت ال يتمكـ َّن مــن
الوصــول إىل مــكان العمــل ،وبخاصــة إذا كان مــن الصعــب اســتخدام نظــام العمــل عــن بعــد ،بســبب أعبائهــن املنزليــة والرعائيــة
بعــد توقــف الحضانــات وريــاض األطفــال.
لكــن الغالبيــة العظمــى مــن عامــي وعامــات القطــاع الخــاص (حــوايل  %72منهــن) يعملــون بــدون عقــود عمــلٍ مكتوبــ ٍة
ـاص
وواضحــة ،مــا يجعلهــم عرضـةً ،بشــكل كبــر ،النتهــاك حقوقهــم وضياعهــا .كــا إن  %11مــن مجمــل العاملــن يف القطــاع الخـ ّ
يف الضّ فــة الغربيّــة موزعــن عــى قطاعــات الفنــادق ،واملطاعــم ،واملقاهــي ،والباعــة املتجولــن ،وبعــض القطاعــات األخــرى ،وهــي
ـي الوبــاء ،مــا يعنــي أن أكــر مــن  160ألــف شـ ٍ
ـخص
كلّهــا قطاعــات طالتهــا اإلغالقــات ،أو تأثــرت بهــا بشــكل كبــر بســبب تفـ ّ
يعملــون بــدون عقــود عمــل أو بعقــود عمــل شــفوية ،ويعمــل الثلــث منهــم تقريبـاً وفــق نظــام “املياومــة” ،أصبحــوا دون مصــدر
دخــل تقريبـاً ،وبخاصــة مــع مــا تــم تداولــه مــن أخبــار عــن بعــض أربــاب العمــل الذيــن بــدأوا منــذ اليــوم األول لإلغــاق بترسيــح
2
العــال ،أو إبالغهــم بالتوقّــف عــن دفــع أجورهــم.
مــن ناحيــة األجــور ،فــإن هنالــك  29,400عامــل يتقاضــون أجـرا ً أقــل مــن الحــد األدىن لألجــور ،ومبعــدل دخــل شــهري يبلــغ 1076
شــيكالً ،ومــن املتوقــع أن تكــون مثــل هــذه الفئــة عرضــة لفقــدان دخلهــا خــال هــذه األزمــة .كذلــك ،معــدل األجــور الشــهري
لقطــاع التجــارة ،واملطاعــم ،والفنــادق األكــر تــررا ً مــن األزمــة ،يقــدر بـــ  2081شــيكالً 3.فقــدان هــذه األجــور ســيرتك آثــارا ً كبــرة
عــى العــال وعائالتهــم وقدرتهــم عــى تأمــن معيشــتهم وحاجاتهــم األساســية.
 2-6تدخالت وزاريت العمل والتنمية االجتامعية
حســب قانــون العمــل الفلســطيني للعــام  ،2000ووفقـاً للــادة ( ،)38فــإن املســاس بحقــوقِ العـ ّـال املكتســبة ،أو اقتطــاع رواتبهــم
أو ترسيحهــم أو إجبارهــم عــى إجــازات غــر مدفوعــة األجــر تحــت ذريعــة حالــة الطــوارئ ،يُـشـ ـكّل خرق ـاً للقانــون 4.لكــن
اتفــاق وزارة العمــل مــع أطـراف اإلنتــاج جــاء دون املأمــول منــه ،فقــد نــص عــى أن تدفــع رشكات القطــاع الخــاص التــي توقفــت
عــن العمــل  %50مــن رواتــب العاملــن فيهــا خــال الشــهرين ،عــى أن تدفــع بقيــة األجــور عنــد انتهــاء األزمــة .ويــرى البعــض
أن هــذا االتفــاق مجحــف بحــق العاملــن ،لكــن آراء ممثــي القطــاع الخــاص تشــر إىل أن بعــض رشكات القطــاع الخــاص بــدأت
بترسيــح عاملهــا نتيجــة عــدم قدرتهــا عــى دفــع األجــور خــال فــرة تراجــع عملهــا أو توقفهــا 5 .وقــد أكــدت وزارة العمــل عــى
أن االتفــاق الــذي تــم التوصــل إليــه ،وافــق عليــه القطــاع الخــاص والنقابــات العامليــة ممثلــة العــال 6.كــا ينــص البنــد الخامــس
مــن االتفــاق عــى أن التنفيــذ يخضــع لالتفاقــات الثنائيــة بــن العامــل وصاحــب العمــل ،بقصــد أال يخضــع العــال يف الــركات
غــر املتــررة لهــذا االقتطــاع مــن رواتبهــم .مــع اإلشــارة إىل أن وزارة العمــل فتحــت خطوطـاً مبــارشة للتبليــغ عــن أي انتهــاكات
يتعــرض لهــا العــال التخــاذ اإلجـراءات الالزمــة بحــق املخالفــن وتقديــم االستشــارات القانونيــة.
الســياق ذاتــه ،أشــارت االتفاقي ـ ُة املوقعــة يف أحــد بنودهــا ،وكذلــك ترصيحــات وزيــر العمــل ،إىل بــدء العمــل عــى إنشــاء
يف ّ
صنــدوق طــوارئ لتعويــض املنشــآت والعــال املترضريــن مــن حالــة اإلغــاق عــى مســتوى الحكومــة ،ويجــري الحديــث مــع عــدد
مــن الــدول املانحــة والقطــاع الخــاص كــركاء للمســاهمة يف الصنــدوق 7.كــا أعلنــت وزارة املاليــة أن مســاهامت القطــاع الخــاص
ســيجري خصمهــا مــن رضيبــة الدخــل لتشــجيع القطــاع الخــاص عــى املســاهمة يف الصنــدوق .وقــد وقعــت أول اتفاقيــة بــن
وزارة التنميــة االجتامعيــة وصنــدوق “وقفــة عــز” يــوم  5نيســان إلغاثــة األرس املتــررة جـراء أزمــة الكورونــا .وســيعمل الصنــدوق
عــى تقديــم تربعاتــه املقدمــة مــن القطــاع الخــاص مــن خــال وزارة التنميــة االجتامعيــة ووزارة الصحــة ،ملواجهــة فــروس كورونــا
وتداعياتــه عــى األرس املحتاجــة .ليــس معروف ـاً مــا إذا كان ســيتم التعامــل مــع املحالــن الجــدد إىل البطالــة كفق ـراء مؤقتــن،
وتقديــم مســاعدات لهــم ،أم ســتكون وزارة العمــل رشيــكاً يف هــذا الصنــدوق الحق ـاً.
1 https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2020/03/11/1321165.html?fbclid=IwAR3_LB4hYWKIia9mdESJgFL6TOZDFB5DGG3vrD56sIJpUfDkjiTiDYCgJHM
2 https://metras.co/%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%D8%8C-%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%83%D9%81%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%91%D8%B9%D9%85%D9%91%D8%A7%D9%84/
 -3الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،2018 ،مسح القوى العاملة .رام الله -فلسطني.
 -4املــادة ( .1 :)38ال ينتهــي عقــد العمــل يف حالــة صــدور قـرار إداري أو قضــايئ بإغــاق املنشــأة أو بإيقــاف نشــاطها مؤقتـاً ملــدة ال تزيــد عــى شــهرين ،وعــى صاحــب العمــل االســتمرار
يف دفــع أجــور عاملــه طيلــة فــرة اإلغــاق أو اإليقــاف املؤقــت ،مــع مراعــاة األحــكام الــواردة يف هــذا القانــون ،واملتعلقــة بفــرة التجربــة .2 .ينقــي االلتـزام املذكــور يف الفقــرة ()1
أعــاه بعــد مــدة الشــهرين ،وعــى صاحــب العمــل أن يدفــع لعاملــه ،زيــادة عــى مــا ســبق ذكــره ،مكافــأة نهايــة الخدمــة ،كــا نصــت عليــه أحــكام هــذا القانــون -املقتفــي.
5 http://www.alhayat-j.com/ar_page.php?id=4d57304y81097476Y4d57304
 -6مع العلم أن نسبة متثيل العامل والعامالت يف النقابات العاملية ال تتجاوز  ،13.1%ما يعني أنها ليست جهة ممثلة حسب العامل.
7 https://www.facebook.com/WattanNews/videos/2634706446657596/
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عــى املســتوى املحــي كذلــك ،اتخــذت جهــات رســمية بعــض الخطــوات التــي مــن شــأنها مســاعدة هــذه الفئــات؛ منهــا تأجيــل
القــروض لجميــع املقرتضــن مــع عــدم ترتيــب أي رســوم أو فوائــد إضافيــة ،وتأجيــل فواتــر الهاتــف األريض وإعــادة وصــل الخدمــات
أي مــن املشــركني طيلــة
لخطــوط الهواتــف التــي تــم قطعهــا بســبب تراكــم الديــون عليهــا ،وعــدم قطــع التيــار الكهربــايئ عــن ٍّ
8
فــرة الطــوارئ.
باملقارنــة ،عــى املســتوى العاملــي ،رصــدت غالبيــة الــدول ميزانيــات للمحالــن عــى البطالــة يف مرحلــة اإلغــاق التــام مــن الذيــن ال
تشــملهم برامــج الضــان االجتامعــي ،ويــرف لهــم بــدل البطالــة 9.كــا أشــار الناطــق باســم الحكومــة التونســية ،عــى ســبيل
املثــال ،عندمــا أعلــن اإلجـراءات الخاصــة بالحجــر الصحــي العــام ،عــن توفــر ميزانيــة لدعــم املحالــن عــى البطالــة الفنيــة -قاصــدا ً
10
فيهــا املحالــن الجــدد عــى البطالــة نتيجــة الحجــر العــام.
بحســب الرصــد األويل لــوزارة التنميــة االجتامعيــة ،انتقلــت  53ألــف أرسة مــن مرحلة خــط الفقر إىل مــا دون خط الفقــر ،وأصبحت
تواجــه االنكشــاف نتيجــة تراجــع عجلــة االقتصــاد (عامــات حضانــات ،ريــاض أطفــال ،عــال مياومــة يف القطــاع الســياحي وبعــض
املهــن الحــرة) .ســلم األولويــات بحســب الوزيــر ،بدايــة ملراكــز إيــواء النســاء املعنفــات ،وذوي االحتياجــات الخاصــة ،وكبــار الســن،
مــن خــال تغطيــة كل االحتياجــات األساســية ملراكــز اإليــواء ومــا يحتاجونــه مــن نفقــات إضافيــة (معقــات ،ومــواد تنظيــف).
كذلــك ،العائــات الفقــرة املدرجــة عــى اللوائــح ( 107آالف أرسة يف برنامــج املســاعدات النقديــة 36 ،ألــف أرسة يف الضفــة الغربيــة،
و 71ألــف أرسة يف قطــاع غــزة) ،رصف لهــم  127مليــون شــيكل مســاعدات مبــارشة خــال شــهر آذار .كذلــك ســيتم التعامــل مــع
األرس التــي فقــدت دخلهــا نتيجــة األزمــة بطريقتــن ،بالتعــاون مــع وزارة العمــل ،إمــا كأرس انكشــفت اقتصادي ـاً ،وبالتــايل ســيتم
11
تقديــم مســاعدات لهــا ،وإمــا مــن خــال صنــدوق الطــوارئ الــذي تــرف عليــه وزارة العمــل إىل حــن انفـراج األزمــة.
وفــق بيانــات العــام  ،2017فــإن نســبة الفقــر بــن األفـراد يف فلســطني حســب أمنــاط االســتهالك تبلــغ  12،%29.2وحــوايل  350ألــف
أرسة مدرجــة عــى قوائــم وزارة التنميــة االجتامعيــة ،منهــم مــن هــم تحــت خــط الفقــر ،ومنهــم أرس عــى مســتوى خــط الفقــر إىل
اآلن باختــاف الربامــج التــي تســتهدف هــذه األرس .يضــاف إليهــا أعــداد جديــدة مــن الفقـراء بنــاء عــى تنبؤاتنــا بانخفــاض الناتــج
القومــي اإلجــايل بنســبة  %25حســب أفضــل ســيناريو ،وارتفــاع البطالــة إىل نســبة تقــارب ثلــث القــوة العاملــة.

 -7الفئات االجتامعية األكرث هشاشة
 1-7ذوي اإلعاقة
ال شــك أن التأثـرات االجتامعيــة لجائحــة كوفيــد -19ســتطال فئــات واســعة مــن املجتمــع الفلســطيني ،بــل إن بعــض تأثرياتهــا قــد
ظهــرت بالفعــل ،وبخاصــة عــى الفئــات املهمشــة يف املجتمــع أمثــال ذوي اإلعاقــة ،ســواء العقليــة أو البدنيــة.
ومــن املرجــح أن ذوي اإلعاقــة ســيتأثرون بالجائحــة أكــر مــن غريهــم مــن فئــات املجتمــع األخــرى .فعــى ســبيل املثــال ،ال يعــد التباعــد/
العــزل االجتامعــي خيــارا ً ممكن ـاً لبعــض األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة الذيــن يحتاجــون إىل خدمــات مســاندة ومقدمــي الرعايــة يف
حياتهــم اليوميــة ،مــا يزيــد مــن احتامليــة إصابتهــم بكوفيــد .-19أمــا إذا حصــل العكــس ،وأُصيــب مقدمــو الرعايــة والخدمــات املســاندة
بكوفيــد ،-19واضطــروا لعــزل أنفســهم أو خضعــوا للحجــر الصحــي ،فــإن ذلــك ســيرتك ذوي اإلعاقــة دون الرعايــة النفســية والجســدية
التــي يحتاجونهــا ،مــا قــد يــؤدي ،أيضـاً ،إىل زيــادة خطــر إصابتهــم بالفــروس 13.إضافــة إىل ذلــك ،إذا كان ذوو اإلعاقــة بحاجــة إىل رعايــة
طبيــة منتظمــة يف املستشــفيات أو غريهــا مــن مرافــق الرعايــة الصحيــة خــارج املنــزل ،فــإن خروجهــم مــن املنــزل يف ظــروف اإلغــاق-
الــذي مــن املحتمــل أن يقتــي التنســيق مــع الســلطات املحليــة لســهولة تحركهــم -ســيزيد مــن صعوبــة الحصــول عــى املســاعدة
الطبيــة ،ويجعــل األمــر شــاغالً فكريـاً .كذلــك فــإن  %75مــن ذوي اإلعاقــة يعيشــون يف مناطــق حرضيــة يف فلســطني ،وليــس يف مناطــق
ريفيــة ،مــا يزيــد مــن خطــر التقــاط الفــروس نظـرا ً لوجودهــم يف أماكــن ذات كثافــة ســكانية عاليــة ،مــا يقلــل مــن إمكانيــة التباعــد.

8 https://www.facebook.com/jdeconet/photos/a.782419018459444/3115221411845848/?type=3&theater
 -9ماذا قدمت الحكومات العربية؟ تحقيق للجزيرة نت عن األوضاع املالية للعامل يف ظل الكورونا < >https://bit.ly/3aUoKmG
تونس تخصص  850مليون دوالر ملواجهة تداعيات كورونا https://bit.ly/2Rm0amU
 -10كلمة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ حول اإلجراءات الخاصة بالحجر الصحي الشاملhttps://bit.ly/2Xm2CgP ،
 -11حسب لقاء مع وزير التنمية االجتامعية السيد أحمد املجدالين عىل قناة تلفزيون فلسطني/https://www.facebook.com/PBCnewschannel/videos/515340539153051 :
 -12الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني .2017 ،مسح األوضاع املعيشية لألرس –اإلنفاق ،االستهالك ،والفقراء .رام الله -فلسطني.
13 https://www.abc.net.au/news/2020-03-20/disability-sector-particularly-at-risk-of-coronavirus-impact/12068090
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ميكــن أن يؤثــر هــذا عــى عــدد كبــر مــن الســكان ،ذلــك أن األشــخاص ذوي اإلعاقــة يشــكلون مــا نســبته  %2.1مــن إجــايل
الســكان يف فلســطني ،ويعيــش  %52منهــم يف قطــاع غــزة ،والنســبة الباقيــة ( )%48يف الضفــة الغربيــة 14.ويتوقــع أن تــؤدي
الظــروف التــي يعيشــها قطــاع غــزة منــذ زمــن ،فيــا يتعلــق بالرعايــة الصحيــة ونقــص اإلمــدادات الطبيــة ،والنقــص الشــديد يف
امليــاه النظيفــة ،إىل تفاقــم انتشــار كوفيــد -19عموم ـاً .ومــن اإلحصائيــات األخــرى املقلقــة املتعلقــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف
فلســطني ،أن  %37مــن النســاء ذوات اإلعاقــة املتزوجــات أو الــايت كــن متزوجــات ،تعرضــن للعنــف املنــزيل مــن قبــل أزواجهــن
مــرة واحــدة عــى األقــل يف العــام الســابق إلجـراء املســح .كــا إن  %27مــن ذوي اإلعاقــة ضمــن الفئــة العمريــة بــن  18و 64عامـاً،
15
ممــن مل يســبق لهــم الــزواج ،قــد تعرضــوا للعنــف مــن أحــد أفـراد أرسهــم مــرة واحــدة عــى األقــل يف العــام الســابق للمســح.
ميكــن أن يتســبب العــزل املنــزيل واإلغــاق بســبب كوفيــد -19بارتفــاع وتــرة العنــف املنــزيل إىل أقــى معدالتــه ،وذلــك ألن
اإلغــاق اإللزامــي يلــزم الضحايــا بالبقــاء محارصيــن مــع األشــخاص الذيــن يســيئون معاملتهــم ،ال بــل يعزلهــم عــن الوســائل التــي
قــد تســاعدهم أو عمــن ميكنــه مســاعدتهم 16،وميثــل ذلــك خط ـرا ً كب ـرا ً عــى األشــخاص ذوي اإلعاقــات الجســدية أو العقليــة،
وبخاصــة أن طلــب املســاعدة الخارجيــة قــد يصبــح صعبـاً .تشــر اإلحصائيــات األخــرة حــول احتــال تدهــور أوضــاع ذوي اإلعاقــة
يف فلســطني نتيجــة تفــي فايــروس كوفيــد ،19إىل أن  %32مــن ذوي اإلعاقــة ضمــن الفئــة العمريــة  10ســنوات فأكــر ،هــم
أميــون ،و %20منهــم ذكــور ،و %46إنــاث ،مــا يعنــي انخفــاض إمكانيــة وصولهــم إىل معلومــات عــن كيفيــة حاميــة أنفســهم مــن
كوفيــد -19والوصــول إىل معلومــات عــن القوانــن واللوائــح الخاصــة باإلغــاق والعــزل ،التــي إن مل يتبعوهــا اتباعـاً صحيحـاً ،فقــد
يــؤدي ذلــك إىل مزيــد مــن األرضار الجســدية والعقليــة لهــم.
 2-7التجمعات البدوية يف مناطق (ج)
تعتــر التجمعــات البدويــة يف املنطقــة (ج) مــن الفئــات امله ّمشــة املعرضــة للتأثـرات االجتامعيــة لفــروس كوفيــد ،-19فهــذه الفئــة
تعيــش يف مناطــق نائيــة ،وليــس لديهــا إمكانيــة الوصــول إىل الخدمــات العامــة والبنيــة التحتيــة ووصولهــم إىل األنشــطة االقتصاديــة
يف مجتمعاتهــم محدود.
تبعــد أقــرب عيــادة عــن التجمعــات البدويــة يف املنطقــة (ج) نحــو  8كيلومـرات يف املتوســط ،ويبعــد أقــرب مركــز لصحــة األمهــات
نحــو  12كيلوم ـرا ً ،وتبعــد أقــرب وســيلة مواصــات عامــة نحــو  5كيلومــرات .وتــؤدي املســافة التــي يقطعهــا البــدو إىل أقــرب
مركــز خدمــات عامــة أساســية إىل زيــادة تعرضهــم لخطــر اإلصابــة بجائحــة كوفيــد ،-19نظ ـرا ً النخفــاض قدرتهــم عــى الوصــول
إىل الخدمــات الصحيــة والحصــول عــى الرعايــة الطبيــة ،يف حــال أصيبــوا بالفــروس .إضافــة إىل ذلــك ،فــإن وصولهــم إىل امليــاه
محــدود ،مــا يزيــد مــن خطــر إصابتهــم بالفــروس أيض ـاً ،نظ ـرا ً لعــدم وفــرة املصــادر التــي تســاعدهم عــى النظافــة الصحيــة
الشــخصية واملنزليــة ،ولعــدم وجــود أنظمــة الــرف الصحــي املناســبة .يضــاف إىل مــا ســبق ،أن  %12مــن البــدو أميــون ،مــا
يحــد مــن إمكانيــة وصولهــم إىل املعلومــات عــن كيفيــة وقايــة أنفســهم مــن اإلصابــة بالفــروس .كــا يحــد ذلــك مــن إمكانيــة
حصولهــم عــى املعلومــات الجديــدة املتعلقــة بأنظمــة العــزل واإلغــاق .عــاوة عــى ذلــك ،فــإن  %12مــن البــدو يف املنطقــة (ج)
17
يتــم ترحيلهــم ق ـرا ً ،ويرغمــون عــى تغيــر املناطــق التــي يســتقرون فيهــا ســنويا ،ويعــاين  %51منهــم مــن مشــاكل صحيــة.
ونظـرا ً إلجبارهــم عــى الرتحــال بشــكل مســتمر ،ومعاناتهــم مــن ظــروف صحيــة ســيئة قبــل انتشــار الفــروس ،فــإن فــرص تعرضهــم
لإلصابــة بالفــروس تــزداد ،مــا يجعــل تأثــر كوفيــد -19عــى البــدو كب ـرا ً ،مقارنــة بالفئــات االجتامعيــة األخــرى يف فلســطني.
 3-7الفلسطينيون يف القدس الرشقية
يبــدو أن الفلســطينيني الذيــن يعيشــون يف املناطــق الخاضعــة للحكــم اإلرسائيــي املبــارش أكــر عرضــة لخطــر اإلصابــة بكوفيــد
 19عمومــاً ،وبخاصــة أولئــك الذيــن يعيشــون يف القــدس الرشقيــة .وقــد نــرت وزارة الصحــة اإلرسائيليــة خريطــة للمواقــع
التــي وطأتهــا أقــدام ألف ـراد ثبتــت إصابتهــم بفــروس كورونــا مؤخ ـرا ً .إال أن الخريطــة ال تظهــر تعــرض أي تجمعــات يف املــدن
العربيــة للفــروس تقريبـاً ،بينــا تظهــر مئــات مــن الحــاالت يف التجمعــات اليهوديــة القريبــة .هــذا يشــر إىل احتــال عــدم إجـراء
اختبــارات يف التجمعــات العربيــة كــا يجــب للتأكــد مــن إصابتهــم بالفــروس أو عدمهــا ،ورمبــا يشــر ،أيض ـاً ،إىل احتامليــة عــدم
اإلبــاغ عــن الحــاالت.
تظهــر فجــوة املعلومــات يف الخريطــة بوضــوح يف القــدس ،إذ تظهــر الخريطــة الكثــر مــن التجمعــات املتعرضــة للفــروس يف األحيــاء
اليهوديــة يف القــدس الغربيــة والرشقيــة ،بينــا ال تظهــر أي تجمعــات متعرضــة يف األحيــاء الفلســطينية املجــاورة ،عــى الرغــم مــن
وجــود  16حالــة إصابــة بكوفيــد -19مؤكــدة بــن العــرب يف القــدس.
http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?lang=en&ItemID=3607
http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?lang=en&ItemID=3607
https://time.com/5803887/coronavirus-domestic-violence-victims/
https://www.arij.org/files/arijadmin/2017/areac_report_2017.pdf
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أفــاد بعــض ســكان القــدس الرشقيــة بــأن وزارة الصحــة اإلرسائيليــة ال تجــري فحصـاً للوبــاء يف القــدس الرشقيــة ،وأن الســكان املخالطــن
لألشــخاص الذيــن ثبتــت إصابتهــم بكوفيــد ،-19ال يتــم إبالغهــم بــرورة عــزل أنفســهم .إضافــة إىل ذلــك ،فــإن مســعفي نجمــة
داوود الحمـراء ،وهــي مؤسســة للخدمــات الطبيــة واإلســعافية الطارئــة يف إرسائيــل ،ال يعملــون يف التجمعــات الفلســطينية يف القــدس،
وبخاصــة هــؤالء الذيــن يعيشــون عــى الجانــب اآلخــر مــن جــدار الفصــل العنــري 18.وأفــاد الدكتــور خالــد عــودة ،عضــو اللجنــة
الصحيــة الوطنيــة التــي شــكلتها لجنــة الرقابــة العربيــة العليــا بــأن الخــوف مــن وصمهــم كمــرىض قــد يلعــب دورا ً يف عــدم خضــوع
العــرب للفحوصــات لــدى الســلطات اإلرسائيليــة ،نظـرا ً لخوفهــم مــن العــزل والحجــر الصحــي ،وعــى األخــص مــن العواقــب االجتامعيــة
واالقتصاديــة إن ثبتــت إصابتهــم بالفــروس 19.لذلــك ،ميكننــا القــول إنــه بســبب انخفــاض عــدد الفحوصــات يف التجمعــات العربيــة،
ونقــص تواصــل مقدمــي الخدمــات العامــة ،والخــوف مــن الوصمــة االجتامعيــة ،فــإن الفلســطينيني القاطنــن يف مناطــق الســيادة
20
اإلرسائيليــة ،وبخاصــة يف القــدس الرشقيــة ،معرضــون أكــر الحتامليــة اإلصابــة بكوفيــد -19مــن التجمعــات اليهوديــة يف إرسائيــل.
أغلقــت الرشطــة اإلرسائيليــة عيــادة فحــص للوبــاء يف حــي ســلوان بالقــدس الرشقيــة واعتقلــت منظميهــا يف  14نيســان ،ألن العيــادة
كانــت تعمــل بالتعــاون مــع الســلطة الفلســطينية .ووفق ـاً ملديــري العيــادة ،هنــاك نقــص للفحوصــات يف ســلوان ،حيــث يقــول
األطبــاء إن هنــاك  40حالــة مؤكــدة ،وحيــث ميكــن أن تــؤدي ظــروف املعيشــة املكتظــة إىل انتشــار رسيــع للفــروس .تــم فتــح
مواقــع اختبــار يف القــدس الرشقيــة ،لكنهــا كانــت متاحــة فقــط ملشــركني يف بعــض الخدمــات الصحيــة ،وبالتــايل ال يســتطيع الجميــع
اســتخدامها ،لذلــك يضطــر الســكان إىل الســفر إىل أريحــا أو رام اللــه إلجـراء االختبــار 21.التزمــت املحكمــة العليــا اإلرسائيليــة فقــط
بفتــح عيــادات اختبــار إضافيــة يف القــدس الرشقيــة يف  13نيســان ،بعــد أن قــدم املركــز القانــوين عدالــة عريضــة تطالــب بفتــح
22
عيــادات يف شــعفاط وكفــر عقــب.
يواجــه ســكان القــدس الرشقيــة أيض ـاً التمييــز عنــد الســفر يف ظــل األزمــة الحاليــة .ونظ ـرا ً لقيــود الســفر التــي تســمح فقــط
للمواطنــن اإلرسائيليــن بدخــول إرسائيــل ،تــم ترحيــل املقدســيني الحاملــن إقامــة القــدس ،ولكــن ليــس الجنســية اإلرسائيليــة ،عنــد
23
وصولهــم إىل املطــار ،أو مل يتمكنــوا مــن ركــوب رحالتهــم.
ســيواجه الفلســطينيون يف القــدس الرشقيــة ،أيضـاً ،صعوبــات اقتصاديــة نتيجــة أزمــة جائحــة كوفيــد -19فســكان القــدس الرشقيــة
يعيشــون أصـاً أوضاعـاً اقتصاديــة صعبــة للغايــة ،إذ إن  %77منهــم تحــت خــط الفقــر ،مقارنــة بـــ  %23من يهــود القــدس الغربية.
وقــد أصبــح اقتصــاد القــدس الرشقيــة يعتمــد اعتــادا ً كب ـرا ً عــى قطاعــي تجــارة الجملــة والخدمــات ،مبــا يف ذلــك الســياحة،
وشــكلت تلــك القطاعــات  %77مــن الناتــج املحــي اإلجــايل للقــدس الرشقيــة خــال الفــرة بــن  2014و .2016إضافــة إىل ذلــك،
فــإن  27.5%مــن القــوى العاملــة يف القــدس الرشقيــة يعملــون يف التجــارة واملطاعــم والفنــادق .ومتثــل الــركات واملرشــدون
الســياحيون العــرب  %40مــن الــركات واملرشــدين العاملــن يف مجــال الســياحة الدينيــة يف القــدس 24.وســتعاين جميــع هــذه
القطاعــات ،التــي تعــد جــزءا ً ال يتجــزأ مــن اقتصــاد القــدس الرشقيــة وعاملتهــا ،بســبب محدوديــة النشــاط الســياحي واالقتصــادي
ككل أثنــاء أزمــة فــروس كورونــا ،وبخاصــة خــال شــهر رمضــان الــذي تســتضيف فيــه البلــدة القدميــة يف القــدس مئــات اآلالف مــن
املصلــن الذيــن ســيحرمون هــذه الســنة مــن الصــاة يف الحــرم الرشيــف كاملعتــاد ،مــا قــد يــؤدي إىل تدهــور أوضــاع ســكان القــدس
الرشقيــة ودخــول املزيــد منهــم إىل مــا دون خــط الفقــر.
 4-7األرسى يف السجون اإلرسائيلية
يعتــر األرسى الفلســطينيون يف الســجون اإلرسائيليــة مــن الفئــات املهمشــة األخــرى التــي ميكــن أن تتأثــر بشــكل كبــر بأزمــة
كوفيــد ،-19ســواء مــن حيــث اإلصابــة بالفــروس ،أو التداعيــات الســلبية لألنظمــة واإلج ـراءات املفروضــة للتعامــل مــع األزمــة.
أصــدر رئيــس مجلــس الــوزراء اإلرسائيــي بنيامــن نتنياهــو لوائــح خاصــة بحالــة الطــوارئ يف  15آذار املــايض متنــع الســجناء
السياســيني الفلســطينيني مــن مقابلــة محاميهــم ،وحرمانهــم مــن الزيــارات العائليــة .ونــص الق ـرار عــى أنــه يحــق للســجناء
18 https://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/2020
/04/04/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%7C-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%AE%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%89%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
19 https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israel-s-coronavirus-blind-spot-the-arab-community-1.8720161
20 https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israel-s-coronavirus-blind-spot-the-arab-community-1.8720161
21 https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israeli-police-raid-palestinian-coronavirus-testing-clinic-in-east-jerusalem-1.8767788
22 https://www.adalah.org/en/content/view/9979
23 https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/05/east-jerusalem-students-professor-return-israel-airports.html
24 https://www.mas.ps/files/server/20191703143807-1.pdf
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استشــارة محاميهــم عــر الهاتــف فقــط إذا كانــت هنــاك جلســة اســتامع محــددة لهــم خــال فــرة قريبــة ،عل ـاً أن الســجناء
السياســيني ممنوعــون يف العــادة مــن املكاملــات الهاتفيــة ،مــا يجعــل االجتــاع مبحاميهــم وســيلتهم الوحيــدة لتلقــي االستشــارات
القانونيــة أو رفــع الشــكاوى .إضافــة إىل ذلــك ،أُجلــت ،وفــق القــرار ،جميــع جلســات املحكمــة لشــهر أو شــهرين ،باســتثناء
جلســات املحتجزيــن حبسـاً إداريـاً وجلســات الحبــس االحتياطــي .ثــم أصــدرت الحكومــة قـرارا ً آخــر يحظــر عــى الســجناء حضــور
جلســات االســتامع ،وأصبــح مــن حــق محاميهــم الحضــور بالنيابــة عنهــم .تنتهــك هــذه القـرارات الحــق الدســتوري يف الحصــول
عــى املشــورة القانونيــة ،ويف اتبــاع اإلجـراءات القانونيــة الواجبــة ،والحضــور أمــام املحكمــة ،وميكــن أن تؤثــر جميعهــا تأثـرا ً ســلبياً
25
عــى الســجناء ،ســواء مــن حيــث الظــروف املاديــة أو النفســية.
كــا إن الســجناء الفلســطينيني أكــر عرضــة لإلصابــة بكوفيــد ،-19حيــث تظهــر أخبــار انتشــار الفــروس يف الســجون يف جميــع أنحاء
العــامل .وقــد اشــتبه بإصابــة أربعــة ســجناء فلســطينيني بالفــروس ،خضعــوا للحجــر الصحــي يف عيــادة ســجن الرملــة .يف البدايــة،
مل يخضــع الســجناء لفحــص رســمي للكشــف عــن الفــروس ،بــل كان يتــم قيــاس درجــة حرارتهــم مرتــن يوميــا فقــط 26.الحق ـاً،
أُطلــق رساح اثنــن مــن الســجناء ،تبــن أن أحدهــا مصــاب إصابــة مؤكــدة بفــروس كورونــا 27.ورصح قــدري أبــو بكــر ،رئيــس
هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن ،أنــه عــى الرغــم مــن تأكيــد وزارة الصحــة إصابــة الســجني بالفــروس ،فــإن الســلطات اإلرسائيليــة
مل تتخــذ أي إجـراءات وقائيــة أو احرتازيــة بفحــص الســجناء املخالطــن لــه أو إخضاعهــم للحجــر الصحــي .بــدالً مــن ذلــك ،شــككت
28
بنتائــج وزارة الصحــة الفلســطينية ،واســتهانت بهــا.
يف رســالة وجهتهــا لجنــة الســجون الفلســطينية للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان ،ذكــر  35اسـاً لســجناء فلســطينيني مــرىض يناشــدون
منظــات حقــوق اإلنســان الدوليــة التــرف .نصــت الرســالة عــى أنــه ال يتــم اتّخــاذ أي تدابــر كافيــة لحاميــة الســجناء مــن
انتشــار الفــروس ،وأن هــذا يشــكل خط ـرا ً نظ ـرا ً ملعانــاة مئــات الســجناء مــن مشــاكل صحيــة ،مثــل الربــو ،وأم ـراض القلــب،
وارتفــاع ضغــط الــدم ،وغريهــا ،مــا يعرضهــم ،أيض ـاً ،لخطــر اإلصابــة بالفــروس .كــا ذكــر الســجناء ،أيض ـاً ،أن إدارة الســجون
اإلرسائيليــة ال توفــر لهــم التعقيــم الــازم أو لــوازم الوقايــة مــن الفــروس مثــل أقنعــة الوجــه 29.لهــذا ،مــن الواضــح أن الســجناء
الفلســطينيني يف الســجون اإلرسائيليــة مــن الفئــات األكــر عرضــة لإلصابــة بفــروس كورونــا ،نظ ـرا ً لعــدم اتّخــاذ التدابــر الكافيــة
لحاميتهــم ومعالجتهــم مــن اإلصابــة بالفــروس ،إضافــة إىل انتهــاك حقوقهــم الدســتورية بســبب إجـراءات الطــوارئ التــي اتُّخــذت
بســبب الفــروس.
 5-7الفئات االجتامعية غري اآلمنة غذائيا
عــى صعيــد األمــن الغــذايئ ،تؤكــد منظمــة األغذيــة والزراعــة التابعــة لألمــم املتحــدة (الفــاو) أن الرعــاة الفلســطينيون هــم إحــدى
الفئــات املتأثــرة باألزمــة والتــي تواجــه العديــد مــن التحديــات الناجمــة عــن ارتفــاع أســعار املدخــات ،خاصــة وأنــه ال يتوفــر لــدى
هــذه الفئــة الســيولة النقديــة الالزمــة لل ـراء ويرفــض املــوردون تزويدهــم باحتياجاتهــم مــا مل يدفعــوا نقــدا 30.نتيجــة ارتفــاع
أســعار املبيــدات واألســمدة والبــذور عــى مــدار األســابيع القليلــة املاضيــة ،يســود شــعور بالقلــق بــن املزارعــن حــول متكنهــم مــن
مكافحــة اآلفــات الزراعيــة خــال املوســم الزراعــي القــادم .كــا أن قراراتهــم املتعلقــة بحجــم اإلنتــاج تتأثــر باملخــاوف الســائدة
حــول التقــاط العــدوى وحالــة عــدم اليقــن حــول حجــم الطلــب يف الســوق .إذ أفــاد بعــض املنتجــن أنهــم قلصــوا حجــم انتاجهــم
ملــا يكفــي االســتهالك األرسي فقــط نظـرا النخفــاض الطلــب يف الســوق ،يف حــن أبلــغ العديــد منهــم عــن خســائر يف األربــاح واتســاع
الفجــوة بــن أســعار الجملــة وأســعار التجزئــة .أمــا فيــا يتعلــق باســتهالك الغــذاء ،فقــد تراجعــت مســتويات االســتهالك الغذائيــة
بــن الفلســطينيني إىل مســتويات متدنيــة ،باإلضافــة اىل تبنيهــم اس ـراتيجيات تكيــف ضــارة .فالعديــد مــن العائــات قلصــت مــن
عــدد الوجبــات الغذائيــة اليوميــة التــي تتناولهــا ،أو أصبحــت تتنــاول أغذيــة أرخــص أو تقــرض الغــذاء مــن األصدقــاء ذلــك أن
املحــال التجاريــة أصبحــت ترفــض البيــع بالديــن .تشــكل هــذه التوجهــات األخــرة تهديــدا قــد يــؤدي لعكــس التحســن الــذي تــم
إحـرازه مؤخـرا يف مســتويات األمــن الغــذايئ يف فلســطني ،ال وبــل اىل تدهــور أكــر يف مصــادر الــرزق ،وتوطيــد الــدورة غــر الحميــدة
بــن الفقــر وانعــدام األمــن الغــذايئ.

https://www.972mag.com/coronavirus-palestinian-prisoners-restrictions/
https://www.addameer.org/news/four-palestinian-prisoners-quarantine-due-covid-19-and-unsuitable-detention-conditions
http://cda.gov.ps/index.php/ar/ar-news-2/7969-2020-04-03-14-58-31
http://cda.gov.ps/index.php/ar/ar-news-2/7975-2020-04-04-14-37-13
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=HvNEUya115517116869aHvNEUy
 -30منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (الفاو)  ،تداعيات جائحة كوفيد -19عىل النظام الغذايئ الفلسطيني http://www.fao.org/3/ca8714en/CA8714EN.pdf
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صندوق  :5املآيس االقتصادية لقطاع غزة ما بني الحصار ومطرقة الكورونا
إن التحليــل االقتصــادي الــكيل يف الجــزء األول ألثــر جائحــة فــروس كورونــا عــى االقتصــاد الفلســطيني مل يشــمل قطــاع غــزة ،وذلــك بســبب
عــدم وجــود معلومــات كافيــة حــول طبيعــة القيــود والتغ ـرات التــي طــرأت عــى األنشــطة االقتصاديــة يف القطــاع .لكــن يف هــذا الصنــدوق
نلخــص تشــخيصاً للوضــع االقتصــادي يف قطــاع غــزة يف ظــل هــذه الجائحــة ،نــره مؤخـرا ً باحــث اقتصــادي مــن قطــاع غــزة الستكشــاف أبعــاد
1
املوضــوع.
اآلثــار االقتصاديــة املرتتبــة عــى جائحــة كورونــا يف قطــاع غــزة هــي امتــداد لألزمــات املتعاقبــة التــي شــهدها القطــاع ،وكــا يوضــح الشــكل 1
والــذي يبــن العالقــة مــا بــن معــدل النمــو الحقيقــي يف الناتــج املحــي اإلجــايل لقطــاع غــزة وهــذه االزمــات ،وذلــك خــال األعــوام - 1995
 2.2020فـــإ ّن النمــو االقتصــادي يف القطــاع هــو رهــن لهــذه االزمــات ،والتــي أصبحــت متثــل الســمة األساســية لحالــة النمــو يف القطــاع ،وهــذا ال
شــك ســوف ينعكــس عــى النمــو االقتصــادي يف االقتصــاد الفلســطيني ككل ،مــع األخــذ بعــن االعتبــار أ ّن محــددات النمــو االقتصــادي يف الضفــة
الغربيــة مختلفــة نســبياً عــن محــددات النمــو يف قطــاع غــزة.
شكل  :1معدل النمو يف الناتج املحيل االجاميل الحقيقي يف قطاع غزة
خالل األعوام (( )*2020-1995نسبة مئوية)
اﺳﺘﻘﺮار
ﻧﺴﺒﻲ ﺧﻼل
اﻻﻧﺘﻔﺎﺿ ﺔ
اﻋﺎدة
اﻻﻋﻤﺎر

اﻗﺗﺻﺎد
اﻻﻧﻔﺎق ﻣﻊ
ﻣﺻر

اﻟﻤﻨﺤﺔ
اﻟﻘﻄﺮﯾﺔ

25%
ﺗﺄﺳﯿﺲ
اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ

18.7%

8.6%

5.3%

20%
15%
10%

6.1%

…0.0

5%
0%

2020

2019

2017-2018

2015-2016

2014

2009-2013

2006-2008

ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
-20.6%
 2006واﻟﺤﺼﺎر
اﻟﺪوﻟﻲ وﺣﺮب
2008

2003-2005

ﺎم
ﺗﻌﻤﻖ اﻻﻧﻘﺴ
-5.6%
وﺧﺼﻮﻣﺎت
اﻟﺮواﺗﺐ

-13.8%
ﺣرب
2014

2000-2002

ﺟﺎﺋﺤﺔ
ﻛﻮروﻧﺎ

-8.1%ﺔ
اﻧﺘﻔﺎﺿ
اﻻﻗﺼﻰ

1995-1999

-3.7%

-5%
-10%
-15%
-20%
-25%

املصدر :املرجع .2
*تقديرات أولية وهي عرضة للتنقيح والتعديل.

يعــد االنفــاق الحكومــي يف قطــاع غــزة مــن أهــم املحــركات الرئيســية لالقتصــاد ،إذ تعتــر رواتــب موظفــي القطــاع العــام القــوة الرشائيــة
األساســية املحركــة للطلــب ،ومــن أوضــح األدلــة عــى ذلــك االنكــاش االقتصــادي املرتافــق مــع خصومــات رواتــب املوظفــن يف العــام 2017
(تراجــع الناتــج املحــي اإلجــايل مبعــدل  ،)%5.6وذلــك بســبب الخصومــات عــى رواتــب موظفــي الحكومــة ،واقتصــار نســبة الدفــع لرواتــب
املعينــن مــن غــزة عــى  ،%40كــا أن البلديــات تدفــع الرواتــب بنســب ت ـراوح مــا بــن ( ،)%60-%50وقــد زاد األمــر ســوءا ً الضائقــة املاليــة
الكبــرة التــي تعــاين منهــا بعــض املؤسســات األخــرى كالجامعــات ،باإلضافــة اىل تقليــص االونــروا لعــدد الوظائــف يف برنامــج الطــوارئ.
عــدم االنتظــام يف دفــع رواتــب املوظفــن يف األعــوام  2018-2017عوضــه تأثــر ضــخ قــدرة رشائيــة مــن مصــادر أخــرى كــا حــدث يف تأثــر
املنحــة القطريــة يف العــام  ،2019إذ تحســنت األمــور نســبياً بســبب الدعــم املــادي املبــارش لعـرات اآلالف مــن األرس الفقــرة مبعــدل  100دوالر
ـب آخــر
لــكل أرسة شــهرياً حيــث أن مضاعــف االنفــاق لهــا تقريبـاً واحــد صحيــح ،أي أنهــا توجــه كليـاً نحــو االســتهالك وليــس االدخــار .مــن جانـ ٍ
قيــام املوظفــن أنفســهم بإعــادة التأقلــم وتعديــل أمنــاط الســلوك االســتهاليك واإلنفاقــي لهــم عــى مــدار عامــن مــن األزمــة ،مــا يعيــد األوضــاع
اىل االســتقرار النســبي بعــد التأثــر املبــارش ألزمــة الرواتــب.
يالحــظ مــن الجــدول  1أن القطــاع الخــاص يوظــف حــوايل  %56.5مــن اجــايل عــدد العاملــن يف قطــاع غــزة ،اال أن تأثــره يف القــوة الرشائيــة
اليوميــة  %29.3فقــط ،بســبب تــدين االجــور يف أنشــطة القطــاع الخــاص ،إذ يبلــغ متوســط األجــر اليومــي نحــو  31شــيكل ،بينــا يســتحوذ
 -1سيف الدين يوسف عودة .2020 ،تشخيص الحالة االقتصادية يف قطاع غزة يف ظل جائحة فريوس كورونا.
 -2املصــدر لألعــوام  :2018-1994الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني .2019 ،إحصــاءات الحســابات القوميــة .2018-1994 ،رام اللــه ،فلســطني .املصــدر للعــام  :2019الجهــاز املركــزي
لإلحصــاء الفلســطيني .2020 ،إحصــاءات الحســابات القوميــة الربعيــة .2019-2000 ،رام اللــه ،فلســطني .املصــدر للعــام  :2020تقديــرات البنــك الــدويل
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القطــاع العــام عــى  ،%35.5إال أ ّن األهميــة النســبية لقوتــه الرشائيــة  ،%56.6وبالتــايل فــإن العاملــن يف القطــاع العــام والقطاعــات األخــرى
غــر القطــاع الخــاص ميثلــون  %43.4مــن إجــايل عــدد العاملــن ،إال أن أهميتهــم النســبية يف القــوة الرشائيــة اليوميــة تبلــغ  %70.7مــن القــوة
الرشائيــة اليوميــة 3،هــذا يجعلهــم املحــرك األســايس يف الــدورة االقتصاديــة اليوميــة ،الســيام وأن االقتصــاد الفلســطيني عمومــاً قائــم عــى
االســتهالك ،حيــث تبلــغ نســبة االنفــاق االســتهاليك النهــايئ  %121.2يف قطــاع غــزة يف نهايــة العــام  .2019هــذا يجعــل محــددات االســتهالك ســواء
يف قطــاع غــزة أو الضفــة الغربيــة األهــم يف التأثــر االقتصــادي مقارن ـ ًة مبحــددات االســتثامر.
جدول  :1أعداد العاملني حسب القطاع ومتوسط األجر اليومي
بالشيكل للعاملني يف قطاع غزة يف الربع الرابع 2019
القطاع
قطاع عام
قطاع خاص
أخرى
املجموع

عدد العاملني
99,010
157,579
22,312
278,900

النسبة
()%
35.5
56.5
8.0
100.0

األجر اليومي اجاميل الدخل اليومي األهمية النسبية
(القوة الرشائية)* للدخل اليومي ()%
بالشيكل
56.6
9,455,407
95.5
29.3
4,900,691
31.1
14.1
2,356,147
105.6
100.0
16,712,246
62.6

املصدر :الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني – مسح القوى العاملة للربع الرابع .2019
*احتسب إجاميل الدخل اليومي من خالل رضب عدد العاملني يف متوسط األجر اليومي ،وهو ميثل القوة الرشائية املقدرة يومياً.

يف إطــار هــذا الفهــم لحالــة النشــاط االقتصــادي الغــزي ،ميكــن فهــم وتوقــع اآلثــار االقتصاديــة لجائحــة كورونــا ،حيــث بــدأت اآلثــار االقتصاديــة
الســلبية يف الظهــور الرسيــع مــع الق ـرار الرئــايس بإعــان حالــة الطــوارئ يف فلســطني بتاريــخ  ،5/3/2020وترتــب عليــه جملــة مــن الق ـرارات
الحكوميــة التــي قيــدت الحركــة وجمــدت العديــد مــن األنشــطة ،مــع األخــذ بعــن االعتبــار أ ّن اجـراءات تقييــد الحركــة يف قطــاع غــزة مختلفــة
نســبياً عــن تلــك يف الضفــة الغربيــة ،حيــث أن هنــاك توقــف شــبه كيل لكافــة األنشــطة االقتصاديــة يف الضفــة الغربيــة ،بينــا األمــر مختلــف يف
قطــاع غــزة حيــث أن القطــاع الصناعــي والزراعــي مســتمران نســبياً يف العمــل مــع األخــذ باج ـراءات الحيطــة والحــذر .وفيــا يــي اإلج ـراءات
التــي نفــذت يف غــزة:
•إغالق املؤسسات التعليمية.
•إغالق املعابر ،وحجر العائدين ملدة  21يوم.
•إغــاق األســواق االســبوعية والفنــادق وصــاالت االفـراح واملنشــآت الســياحية واملســاجد ،ووقــف إقامــة حفــات األعـراس وبيــوت العـزاء،
واملؤمت ـرات واالجتامعــات والفعاليــات الجامهرييــة املختلفــة.
•تقليص دوام املوظفني.
نتيجة لذلك تعرضت بعض القطاعات ألرضار وخسائر مبارشة وبعضها تترضر بشكل غري مبارش ،والبعض اآلخر شهد رواجاً اقتصادياً كام ييل:
القطاعات املترضرة بشكل مبارش:
•توقف كامل بنسبة  %100لقطاع السياحة.
•توقف كامل بنسبة  %100للنوادي واألنشطة الرياضية.
•توقف كامل بنسبة  %100يف قطاع التعليم.
•انخفاض كبري يف نشاط قطاع املواصالت (بنسبة ترتاوح ما بني  %40اىل .)%50
ترتــب عــى توقــف القطاعــات املذكــورة فقــدان آالف العاملــن لوظائفهــم خاصــة العاملــن باملياومــة والعقــود املؤقتــة .هــذا األثــر تحديــدا ً
هــو القنــاة الرئيســية التــي انتقلــت العــدوى االقتصاديــة مــن خاللهــا للقطاعــات االنتاجيــة األخــرى ،نتيجـ ًة النخفــاض القــدرة الرشائيــة املرتبــط
بارتفــاع حــاد يف معــدل البطالــة ،وحالــة الخــوف والحــذر الشــديد مــن قبــل الجمهــور يف أوقــات األزمــات .وبالتــايل فــإن القطاعــات واألنشــطة
املتــررة بشــكل غــر مبــارش هــي:
•القطاع الزراعي بقطاعاته الفرعية الثالثة (النبايت والحيواين والرثوة السمكية).
•القطاعات الصناعية املختلفة باستثناء بعض االنشطة.
•القطاع التجاري باستثناء بعض االنشطة.
•قطاع االنشاءات.
•القطاعات واألنشطة الخدمية االخرى.

 -3وهذا ال يشمل أيضاً املوظفني املتقاعدين حيث ال يتم اعتبارهم من ضمن اعداد العاملني وفق مفاهيم الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني بل يعتربوا خارج القوى العاملة ،وبالتايل عند
اضافتهم من حيث التأثري يف القوة الرشائية فسرتتفع أهمية موظفي القطاع العام يف التأثري.

المراقب االقتصادي ,ملحق خاص2020 ،

تتلخص املشكلة األساسية للقطاعات املترضرة بشكل غري مبارش فيام ييل:
•انخفاض الطلب ،وحالة الرتقب والخوف من املستقبل.
•تعقيــد بعــض االجـراءات والتأخــر يف عمليــات االســترياد مــن الخــارج بســبب ظــروف الطــوارئ التــي تشــهدها مختلــف دول العــامل التــي
يســتورد منهــا تجــار ورشكات قطــاع غــزة مثــل الصــن ،وتركيــا ،ومــر ،والكيــان.
•تراجــع التدفقــات النقديــة وعــر ســيولة يف مواجهــة التزاماتهــا تجــاه اآلخريــن ،وهــذا انعكــس بشــكل واضــح عــى حجــم الشــيكات
املعــادة واإلجـراءات املرصفيــة املتخــذة مــن قبــل ســلطة النقــد ،حيــث بلغــت نســبة الشــيكات املعــادة مــا بــن  %35-%30حتــى أواخــر
شــهر نيســان.
•اضطرابــات ســعر رصف الــدوالر مقابــل الشــيكل الناجمــة عــن جائحــة كورونــا ،وبالتــايل الخــوف مــن الخســائر الناجمــة عــن ذلــك ،حيــث
أن عمليــات االســترياد تتــم بعملــة الــدوالر ،بينــا يتــم البيــع والتســعري املحــي بعملــة الشــيكل.
•الخــوف مــن اضطرابــات األســعار بســبب عــدم اســتقرار الظــروف والعــزوف عــن التخزيــن خشــية مخاطــر عــدم القــدرة عــى الترصيــف
والبيــع ،والتخــوف الشــديد مــن الهبــوط الحــاد يف القــدرة الرشائيــة ،واملرتبــط أساس ـاً باملخاطــر التــي تواجههــا الحكومــة ،بســبب تراجــع
االيـرادات واحتــاالت عــدم القــدرة عــى الدفــع الكامــل لرواتــب املوظفــن.
جانب آخر ،شهدت بعض األنشطة املحدودة رواجاً اقتصادياً مثل:
•من ٍ
•أنشطة إنتاج املعقامت ومواد التنظيف.
•بعض مصانع الخياطة كثفت عملها إلنتاج الكاممات واأللبسة الواقية ،مبا يف ذلك للتوريد للسوق االرسائييل.
•األنشطة التجارية املرتبطة بالسلع الغذائية األساسية.
•تجارة األدوية يف بعض األصناف الحساسة املرتبطة باالحتياج املحيل.
•االنشطة التجارية املرتبطة باسترياد مواد التعقيم وغريها من السلع التي ارتفع الطلب عليها يف االزمة الحالية.
•ارتفاع نشاط خدمات االنرتنت وتطبيقات العمل والتواصل عن بعد.
وهــذه االنشــطة أثــرت ايجابـاً (ولكــن بشــكل محــدود) عــى ســوق العمــل حيــث خلقــت فــرص عمــل إضافيــة ،وحســب التقريــر الصــادر عــن
اإلتحــاد العــام للصناعــات فــإن الطاقــة اإلنتاجيــة للمصانــع الكيميائيــة ارتفعــت بنســبة .%20
نســتنتج مــا ســبق أن املصــدر األســايس لحالــة الركــود يف غــزة قبــل جائحــة كورونــا يتمثــل يف انخفــاض الطلــب ،وتفاقــم األمــر مــع اآلثــار التــي
ارتبطــت بالجائحــة ،وهــذا يســتلزم تبنــي سياســات تدفــع باتجــاه تعزيــز القــدرة الرشائيــة ،ومــن املنظــور االقتصــادي ينبغــي إعــادة توجيــه
الدعــم املــادي نحــو األرس الفقــرة واألف ـراد والذيــن فقــدوا وظائفهــم بســبب الجائحــة الحاليــة ،حيــث أن الدعــم املــايل ســيجد طريقــه اىل
األســواق بشــكل مبــارش أكــر بكثــر مــا لــو تــم توجيهــه للقطاعــات االنتاجيــة .وهــذا ســيكون لــه املزيــد مــن االرتــدادات االقتصاديــة اإلضافيــة
مــن خــال أثــر مضاعــف االنفــاق االســتهاليك.
تم استخالص هذا الصندوق من ورقة بحث أعدها د .سيف عودة ،باحث اقتصادي ،قطاع غزة.

 -8قطاع الصحة والتعليم
منــذ وصــول الفــروس إىل فلســطني نهايــة شــهر شــباط  ،2020عملــت الحكومــة الفلســطينية عــى اتّخــاذ تدابــر وقائيــة عاجلــة
للحــد مــن انتشــار الفــروس وحــره يف مناطــق محــددة .كان مــن أبــرز اإلجـراءات التــي اتخذتهــا هــو إغــاق املرافــق التعليميــة
كافــة؛ مــن ريــاض أطفــال ،ومــدارس ،وجامعــات .كــا تأهبــت املرافــق الصحيــة كونهــا خــط املواجهــة األول مــع هــذا الوبــاء .هــذا
الجــزء يعــرض صــورة تشــخيصية لقطاعــي الصحــة والتعليــم يف فلســطني ،وتحديــد اآلثــار املتوقعــة للوبــاء ،ومــدى قــدرة املنشــآت
عــى الوفــاء بالتزاماتهــا.
 1-8تشخيص قطاع الخدمات الصحية يف فلسطني
بلــغ عــدد املنشــآت التــي متــارس األنشــطة يف مجــال صحــة اإلنســان يف فلســطني مــع نهايــة العــام  2018نحــو  6,038منشــأة ،تتــوزع
عــى  4,444منشــأة يف الضفــة الغربيــةـ و 1,594يف قطــاع غــزةُ 1،مشــكلة مــا نســبته  %12.6مــن أنشــطة املنشــآت الخدميــة ،و%3.4
مــن إجــايل املنشــآت العاملــة يف فلســطني .فيــا بلــغ عــدد العاملــن يف هــذه املنشــآت نحــو  19,200عامــل؛ أي مــا نســبته  %12.7مــن
إجــايل العاملــن يف أنشــطة الخدمــات ،و %4مــن إجــايل القــوى العاملــة يف فلســطني .بلغــت تعويضــات هــؤالء العــال نحــو 108.4
مليــون دوالر يف العــام نفســه ،وبلغــت قيمــة إجــايل التكويــن الرأســايل الثابــت  7.3مليــون دوالر ،فيــا بلغــت قيمــة مســتلزمات
2
اإلنتــاج الســلعية مــن ميــاه وكهربــاء ووقــود ومصاريــف أخــرى  97.4مليــون دوالر أمريــي.
 -1الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني .2018 ،التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت  ،2017النتائج النهائية  -تقرير املنشآت .رام الله  -فلسطني.
 -2الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني .2019 ،سلسلة املسوح االقتصادية 2018- ،نتائج أساسية .رام الله  -فلسطني.
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تُصنــف الخدمــات الصحيــة إىل أوليــة ،وثانويــة ،وثالثيــة .مــع نهايــة  ،2018بلــغ عــدد مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة يف فلســطني
 732مركـزا ً ،منهــا  585مركـزا ً يف الضفــة الغربيــة والباقــي يف قطــاع غــزة .نحــو  %36.9منهــا حكوميــة ،والباقــي تابعــة للمنظــات
غــر الحكوميــة ،واألونــروا ،أو الخدمــات الطبيــة العســكرية .وتبلــغ نســبة عــدد الســكان لــكل مركــز رعايــة صحيــة أوليــة يف
3
فلســطني  6,242نســمة ،بواقــع  4,506و 13,149نســمة لــكل مركــز صحــي يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة عــى التــوايل.
وبلــغ عــدد املستشــفيات يف فلســطني  82مستشــفى مــع نهايــة العــام  %63.4 ،2018منهــا يف الضفــة الغربيــة ( 52مستشــفى).
رسة املستشــفيات  6,440رسيـرا ً ،مبعــدل  750رسيـرا ً لــكل نســمة يف الضفــة الغربيــة ،و 760رسيـرا ً لــكل
فيــا بلــغ إجــايل عــدد أَ ّ
رسة لــكل  10,000نســمة مبعــدل ،26.1
نســمة يف قطــاع غــزة .ويف الضفــة الغربيــة ،ســجلت محافظــة بيــت لحــم أعــى عــدد مــن األَ ّ
تليهــا محافظــة رام اللــه والبــرة مبعــدل  ،16.7ثــم القــدس مبعــدل  .16.2فيــا ســجلت محافظتــا طوبــاس وســلفيت أقــل قيمــة
لهــذا املعــدل بنحــو  7.1و 6.5لــكل  10,000نســمة ،عــى التــوايل .أمــا فيــا يتعلــق بعــدد املستشــفيات يف محافظــات الضفــة لــكل
 100,000نســمة ،فقــد ســجلت محافظــة بيــت لحــم ،أيضـاً ،أعــى قيمــة لهــذا املعــدل بنحــو  ،4.1تليهــا محافظــة رام اللــه والبــرة
بنحــو  ،2.7ثــم محافظــة أريحــا واألغــوار مبعــدل  2مستشــفى لــكل  100,000نســمة .وســجلت محافظتــا جنــن والخليــل أقــل
4
معــدل بنحــو  1.3و ،1.1عــى التــوايل.
رسة املستشــفيات يف فلســطني؛ حيــث بلــغ عــدد مستشــفيات وزارة الصحــة  27مشــفى ،وبســعة رسيريــة
متتلــك وزارة الصحــة  %53.8مــن أ ّ
رسة يف العــام  2018يف الضفــة الغربيــة قــد بلغــت  ،%101.5مرتفعــة
األ
ـذه
ـ
ه
ـغال
ـ
إش
ـبة
ـ
نس
أن
ـا،
ـ
هن
ـر،
ـ
قدرهــا  3,462رسيـرا ً .الجديــر بالذك
ّ
5
عــن  %97يف العــام  ،2017وبلغــت هــذه النســبة يف قطــاع غــزة  .%95فيــا بلــغ معــدل املكــوث للمريــض  2.2يــوم.
رسة أقســام العنايــة املكثفــة والعنايــة الخاصــة يف املستشــفيات الفلســطينية الحكوميــة واألهليــة والخاصة.
يبــن الجــدول  1-8عــدد أ ّ
وهــي األقســام التــي تســتقبل الحــاالت املرضيــة الحرجــة واملتوقــع حدوثهــا يف ظــل الوبــاء الحايل.
رسة أقسام العناية املكثفة والعناية الخاصة يف املستشفيات
جدول  :1-8عدد أ ّ
حسب املنطقة واملستشفى (أهيل ،حكومي ،خاص)2018 ،
أقسام العناية املكثفة والرعاية
الخاصة
العناية املكثفة العامة ()ICU
العناية املكثفة الوسطى ))IMU
العناية املكثفة للقلب ))ICCU
العناية املكثفة لألطفال ))PICU
العناية املكثفة لحديثي الوالدة ()NICU
الحاضنات

فلسطني
أهيل
45
9
9
54
66
69

الضفة الغربية

قطاع غزة

حكومي خاص املجموع أهيل حكومي خاص املجموع أهيل حكومي خاص
4
35
11
137
38
65
34
187
42
100
0
0
9
31
10
21
0
40
10
21
8
8
9
47
27
20
0
72
35
28
0
27
8
54
0
8
46
89
0
35
0
36
6
192
98
34
60
234
98
70
0
94
0
189
37
83
69
283
37
177

املجموع
50
9
25
35
42
94

املصدر :فالح ،بالل؛ مشعل ،جهاد؛ البيطاوي ،وفاء .2019 ،تقييم القطاع الصحي الفلسطيني :دراسة تحليلية عىل املستوى الكيل .رام الله :معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس).

وفيــا يتعلــق بالكــوادر الطبيــة البرشيــة ،فقــد بلــغ عددهــم يف فلســطني يف العــام  2018نحــو  31,873كادرا ً (باســتثناء املهــن
الطبيــة املســاندة) %76.7 ،منهــم الضفــة الغربيــة .وتتــوزع هــذه الكــوادر عــى وزارة الصحــة ،واملؤسســات الصحية غــر الحكومية،
والخدمــات الطبيــة العســكرية ،والقطــاع الخــاص ،واألونــروا .وتضــم الكــوادر الطبيــة األطبــاء مبختلــف تخصصاتهــم ،واملمرضــن،
القابــات ،وأطبــاء األســنان ،والصيادلــة .وبلــغ عــدد األطبــاء يف الضفــة الغربيــة  7,736طبيبـاً ،ويف قطــاع غــزة  2,681طبيبـاً .فيــا
6
بلــغ عــدد املمرضــن  ،7,879و 3,580ممرضـاً يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،عــى التــوايل.
يبــن الجــدول  2-8عــدد األطبــاء يف التخصصــات املختلفــة ذات العالقــة بهــذا الوبــاء لــكل  100,000نســمة يف فلســطني ،مقارنــة
مــع عــدد مــن الــدول التــي تضــم اليونــان ،وإيطاليــا ،وتركيــا .وتشــر البيانــات يف الجــدول إىل أنــه ،مقارنــة بتلــك الــدول ،تنخفــض
أعــداد األطبــاء يف فلســطني يف هــذه التخصصــات .وتــرز تداعيــات هــذا النقــص يف االحتامليــة الكبــرة لضعــف التعامــل مــع
-3
-4
-5
-6

وزارة الصحة .2019 ،التقرير السنوي للصحة ،فلسطني  .2018اإلدارة العامة للسياسات الصحية والتخطيط ،مركز املعلومات الصحية الفلسطيني (.)PHIC
وزارة الصحة .2019 ،التقرير السنوي للصحة ،فلسطني  .2018اإلدارة العامة للسياسات الصحية والتخطيط ،مركز املعلومات الصحية الفلسطيني (.)PHIC
املصدر السابق..
املصدر السابق..
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الحــاالت املرضيــة املصابــة بهــذا الفــروس يف حــال تفشــيه يف فلســطني .فبعــض هــذه الــدول (إيطاليــا عــى ســبيل املثــال) عــى
الرغــم مــن تفوقهــا عــى فلســطني يف نســبة عــدد الــكادر الطبــي للســكان ،فإنهــا واجهــت ضائقــة كبــرة يف احتــواء الفــروس
ومعالجــة الحــاالت الحرجــة بعــد تفشــيه فيهــا.
جدول  :2-8عدد األطباء يف التخصصات املختلفة لكل  100,000نسمة
يف فلسطني والدول املقارنة2016 ،
التخصص الطبي
أطفال
باطني
أمراض القلب
أمراض الجهاز التنفيس
أنف وأذن وحنجرة
جراحة الصدر
عناية مكثفة وتخدير
علم األمراض
طوارئ

اليونان
38
26
35
17
15
4
21
32
3

إيطاليا
29
41
22
6
8
2
22
3
9

تركيا
9
16
5
3
5
3
8
3
3

فلسطني
6.0
3.0
2.9
0.8
3.7
0.4
7.1
0.4
0.4

املصــدر :فــاح ،بــال؛ مشــعل ،جهــاد؛ البيطــاوي ،وفــاء .2019 ،تقييــم القطــاع الصحــي الفلســطيني :دراســة
تحليليــة عــى املســتوى الــكيل .رام اللــه :معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة الفلســطيني (مــاس).

 2-8اإلنفاق واإليراد الصحي
بلــغ مجمــوع النفقــات عــى القطــاع الصحــي العــام  2017مــا مقــداره  1,500.5مليــون دوالر ،حيــث متثــل النفقــات الجاريــة الغالبيــة
العظمــى ( 1,466.7مليــون دوالر) ،مقابــل  26.5مليــون دوالر للتكويــن الرأســايل ،و 7.3مليــون دوالر للنفقــات األخــرى (فــاح وآخرون،
 .)2019وتجــدر اإلشــارة ،هنــا ،إىل أن الرواتــب قــد شــكلت أكــر نســبة مــن املوازنــة الجاريــة لــوزارة الصحــة لســنة ( 2018نحــو ،)%48
7
يليهــا العــاج يف الخــارج ( ،)%25وشــكلت األدويــة واملســتهلكات الطبيــة  %18مــن إجــايل النفقــات الجاريــة.
يتــوزع اإلنفــاق الصحــي حســب مصــادر اإلنفــاق عــى مصــادر عــدة :الحكومــة املركزيــة ،األرس املعيشــية ،رشكات التأمــن التجــاري،
املؤسســات غــر الهادفــة إىل الربــح وتخــدم األرس املعيشــية ،وباقــي العــامل .تشــكل الحكومــة املركزيــة واألرس املعيشــية املصــدر األســاس
للتمويــل؛ حيــث يشــكالن معـاً أكــر مــن  %80مــن مجمــل متويــل اإلنفــاق الصحــي يف العــام  .2017وتــأيت املؤسســات غــر الهادفــة للربــح
يف املرتبــة الثالثــة بنحــو  ،%12يف حــن ال تزيــد حصــة قطــاع التأمــن التجــاري عــى  ،%4والباقــي يــأيت مــن مصــادر خارجيــة (باقــي العــامل).
جدول  :3-8أنواع اإليرادات التي متول اإلنفاق الحكومي
يف فلسطني 2016 ،و( 2017نسبة مئوية)
أنواع التمويل
التحويالت من العائدات الحكومية
التحويالت التي توزعها الحكومة من مصادر خارجية
مساهمة التأمني االجتامعي
املجموع

2016
66
27
7
100

2017
72
18
10
100

املصــدر :فــاح ،بــال؛ مشــعل ،جهــاد؛ البيطــاوي ،وفــاء .2019 ،تقييــم القطــاع الصحــي الفلســطيني :دراســة
تحليليــة عــى املســتوى الــكيل .رام اللــه :معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة الفلســطيني (مــاس).

يتــم تأمــن التمويــل الحكومــي (الحكومــة املركزيــة) مــن ثالثــة مصــادر أساســية ،تضــم :التحويــات مــن العائــدات املحليــة
الحكوميــة ،والتحويــات مــن مصــادر خارجيــة (أجنبيــة) ،ومســاهمة التأمــن االجتامعــي .تشــكل التحويــات مــن العائــدات
الحكوميــة أهــم مصــادر التمويــل ،فقــد بلغــت حصتهــا يف العــام  2016الثلثــن ،وازدادت يف العــام  2017لتزيــد عــى  %70عــى
8
حســاب املصــادر الخارجيــة ،كــا هــو موضــح يف الجــدول .8-3
 -7املصدر السابق..
 -8فــاح ،بــال؛ مشــعل ،جهــاد؛ البيطــاوي ،وفــاء .2019 ،تقييــم القطــاع الصحــي الفلســطيني :دراســة تحليليــة عــى املســتوى الــكيل .رام اللــه :معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة
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 3-8التأثريات املحتملة للوباء عىل القطاع الصحي
مــا ال شــك فيــه أن القطــاع الصحــي يف فلســطني ســيتأثر كــا القطاعــات األخــرى نتيجــة للوبــاء وإج ـراءات مكافحتــه .ولكــون
العديــد مــن مراكــز الرعايــة الصحيــة ،وبخاصــة املستشــفيات ،متثــل خــط املواجهــة األول مــع الحــاالت املرضيــة بهــذا الفــروس؛
فمــن املتوقــع أن يتأثــر هــذا القطــاع والعاملــون فيــه مــن نــوا ٍح مختلفــة ســواء صحي ـاً أو مالي ـاً.
أنشــطة املستشــفيات ومقدمــي الرعايــة الصحيــة الثالثيــة ( )Tertiary Care Providersالحكوميــة واألهليــة والخاصــة :وهــي
املراكــز التــي يتــم فيهــا تقديــم الرعايــة الصحيــة للحــاالت املصابــة بالفــروس ،وبخاصــة التــي تعــاين أعراض ـاً مــن متوســطة إىل
شــديدة .وتتمثــل التأث ـرات املتوقعــة عــى هــؤالء املزوديــن يف التــايل:
حجــم العاملــة :مــن املتوقــع يف حالــة انتشــار الوبــاء يف فلســطني أو تجــدد موجاتهــا ،أن يدفــع باتجــاه ارتفــاع عــدد العاملــن
يف قطــاع املستشــفيات التــي ســتتعامل مــع املصابــن ومــع حــاالت الفحــص ،وبخاصــة األطبــاء يف تخصصــات معينــة ذات عالقــة
بتشــخيص وعــاج أعـراض الفــروس ،إضافــة إىل املمرضــن ،وفنيــي املختـرات ،وغريهــم .وقــد لجــأت العديــد مــن الــدول يف هــذه
الحالــة إىل اســتدعاء األطبــاء املتقاعديــن واســتقطاب طــاب الطــب حديثــي التخــرج لتعويــض هــذا النقــص .وتجــدر اإلشــارة ،هنــا،
إىل أن الــكادر الطبــي معــرض بشــكل أكــر لإلصابــة بهــذا الوبــاء ،أو حجرهــم صحيـاً لالشــتباه بإصابتهــم بالوبــاء يف حــال مخالطتهــم
مصابــن؛ وهــذا ،بــدوره ،مــن شــأنه أن يؤثــر عــى كفــاءة ووفــرة خــط الدفــاع األول يف مواجهــة هــذا الوبــاء.
عــى املــدى القصــر ،أي قبــل مرحلــة تفــي الوبــاء ،وخــال مرحلــة الوقايــة مــن انتشــاره ،فــإن اســتقطاب الكــوادر الطبيــة ســيتم
غالبـاً يف املستشــفيات الحكوميــة 9.يف حــن لــن يطــرأ تغــر بالزيــادة عــى كــوادر املستشــفيات الخاصــة واألهليــة .أمــا عــى املــدى
الطويــل ،ويف حــال تفــي الوبــاء ،فمــن املتوقــع أن تتــم زيــادة أعــداد األطبــاء والكــوادر الطبيــة األخــرى كاملمرضــن يف جميــع
املستشــفيات بــرف النظــر عــن ملكيتهــا للتعامــل مــع الحــاالت املتزايــدة التــي تحتــاج إىل عنايــة طبيــة.
االســتثامر يف التكويــن الرأســايل الثابــت :طبيعــة هــذا الفــروس تســتدعي توفــر أجهــزة تنفــس اصطناعــي وأكســجني ومســتلزمات
رسة ،وتــزداد الحاجــة لهــذه املعــدات مــع توســع الفــروس وانتشــاره .هنــا تــرز الحاجــة إىل زيــادة
العيــادات التنفســية ،واألَ ّ
االســتثامر حــاالً يف هــذه التجهي ـزات بشــكل أســايس مــن قبــل املستشــفيات .فكــا هــو موضــح يف الجــدول ( )8-1أعــاه ،فــإن
رسة املخصصــة للعنايــة املكثفــة محــدودة جــدا ً بالنســبة لعــدد الســكان ،وبخاصــة إذا مــا أخذنــا بعــن االعتبــار الطفــرة الرسيعــة
األ ّ
والكبــرة جــدا ً يف الحــاالت الخطــرة والحرجــة التــي تتطلــب عــاد ًة دخــول املستشــفى نتيجــة للفــروس (تُقــدر حاليــاً بنحــو
 %20-%15مــن املصابــن) ،وبالتحديــد لفئــة املســنني وأصحــاب األم ـراض املزمنــة ،التــي ســتعجز القــدرة الحاليــة للمستشــفيات
10
رسة عاليــة جــدا ً.
عــن اســتيعابها ،مــع األخــذ بعــن االعتبــار أن نســبة اإلشــغال الحاليــة لهــذه األ ّ
املصاريــف التشــغيلية :مــن املتوقــع أن تــزداد املصاريــف التشــغيلية بشــكل كبــر؛ ســواء يف مرحلــة مكافحــة الوبــاء ،أو التعامــل
مــع تفشــيه ،مــا يعنــي زيــادة اإلنفــاق عــى األدوات الوقائيــة مــن كاممــات ،ومعقــات ،وبــدالت واقيــة ،ونظــارات واقيــة ،إضافــة
إىل رشاء مضــادات حيويــة ومضــادات للفريوســات كمخــزون دوايئ .عــاوة عــى ارتفــاع اإلنفــاق عــى تكاليــف الفحــوص املخربيــة يف
العينــات املشــتبه بإصابتهــا بالفــروس ،وارتفــاع القيمــة الكليــة لتعويضــات العاملــن يف القطــاع الصحــي ،نتيجــة لتوظيــف كــوادر
جديــدة أو رصف بــدل عمــل إضــايف.
تجــدر اإلشــارة إىل وجــود صعوبــة كبــرة يف متويــل اإلنفــاق الصحــي ،وبخاصــة يف ظــل تراجــع إيـرادات الحكومــة ،وهــذا مــن شــأنه
11
أن يخلــق فجــوة بــن اإلنفــاق الصحــي املتزايــد وبــن اإليـرادات املتناقصــة.
أنشــطة العيــادات الطبيــة األخــرى مثــل عيــادات األســنان والعيــون والعــاج الطبيعــي .فهــذه العيــادات شــأنها شــأن املنشــآت يف
القطاعــات األخــرى قــد تــم إغالقهــا احرتازيـاً ملنــع تفــي الفــروس .بالتــايل ،مــن املتوقــع أن تتأثــر إيراداتهــا وقدرتهــا عــى دفــع
تكاليفهــا الثابتــة مــن إيجــارات ورواتــب موظفــن ســلباً يف حــال اســتمرار وضــع اإلغــاق الحــايل .قــد يتأثــر حجــم العاملــة هنــا
ســلباً إذا مــا قامــت هــذه األنشــطة الطبيــة بترسيــح جــزء مــن موظفيهــا ،أو إعطائهــم إجــازة بــدون تعويــض.
الفلسطيني (ماس)..
 -9أعلن رئيس الوزراء عن توظيف  51طبيباً جديدا ً من اختصاصيني وأطباء عامني ،لتغطية احتياجات القطاع الصحي.
 -10عــى الرغــم مــن أن نحــو  %80مــن اإلصابــات بالفــروس ميكــن التعامــل معهــا وعالجهــا يف املنــزل ،فــإن النســبة املتبقيــة تحتــاج إىل رعايــة طبيــة وإقامــة يف املستشــفيات ،ويف العنايــة املكثفــة.
عــى ســبيل املثــال ،تطلبــت نحــو  15%مــن اإلصابــات يف الصــن دخــول املستشــفى ،وانتهــت  %5يف العنايــة املكثفــة .لكــن الوضــع يف إيطاليــا أكــر ســوءا ً؛ حيــث إن أكــر مــن نصــف األفـراد
املصابــن يحتاجــون إىل دخــول املستشــفى ،وحــوايل  %10يحتاجــون إىل العــاج يف وحــدة العنايــة املكثفــة.
 -11حسب ترصيحات رئيس الوزراء محمد اشتية يف مؤمتر صحايف عقد يف ..29/03/2020
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 4-8تشخيص قطاع التعليم يف فلسطني
بلــغ عــدد املنشــآت التــي متــارس األنشــطة يف مجــال التعليــم يف فلســطني مــع نهايــة العــام  2018نحــو  4,093منشــأة ( 2,304يف
الضفــة الغربيــة و 1,789يف قطــاع غــزة  -الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطينيُ ،)2018 ،مشــكلة مــا نســبته  %8.8مــن أنشــطة
املنشــآت الخدميــة ،و %3.8مــن إجــايل املنشــآت العاملــة يف فلســطني .يضــم قطــاع التعليــم مؤسســات التعليــم األســايس وقبــل
األســايس ،والتعليــم الثانــوي العــام واملهنــي والفنــي ،والتعليــم العــايل ،إضافــة إىل مؤسســات التعليــم الريــايض ،والثقــايف ،والرتفيهــي،
وأنشــطة دعــم ومســاندة التعليــم ،وأنــواع تعليــم أخــرى غــر مصنفــة.
تشــغل هــذه املنشــآت نحــو  35,842عام ـاً ،أي مــن نســبته  %23.6مــن إجــايل العاملــن يف أنشــطة الخدمــات ،و %7.4مــن
إجــايل القــوى العاملــة يف فلســطني .بلغــت تعويضــات هــؤالء العــال نحــو  236مليــون دوالر يف العــام نفســه ،وبلغــت قيمــة
إجــايل التكويــن الرأســايل الثابــت  7.8مليــون دوالر ،فيــا بلغــت قيمــة مســتلزمات اإلنتــاج الســلعية مــن ميــاه وكهربــاء ووقــود
12
ومصاريــف أخــرى  39.2مليــون دوالر.
 5-8املدارس ورياض األطفال
بلــغ عــدد املــدارس (التعليــم االبتــدايئ ،واإلعــدادي ،والثانــوي)  3,037مدرســة للعــام الــدرايس  ،2018/2019منهــا  2,300مدرســة
يف الضفــة الغربيــة ،و 737مدرســة يف قطــاع غــزة .تتــوزع هــذه املــدارس حســب جهــة اإلرشاف كالتــايل 2,234 :مدرســة حكوميــة،
 370مدرســة تابعــة لوكالــة الغــوث ،و 433مدرســة خاصــة .بلــغ عــدد الطــاب يف هــذه املــدراس نحــو  1.28مليــون طالــب ،فيــا
بلــغ عــدد املعلمــن  69,413معلـاً ومعلمــة .انظــر الجــدول  4-8الــذي يوثــق عــدد املــدارس ،والطلبــة ،واملعلمــن حســب جهــة
13
اإلرشاف.
جدول  :4-8عدد املدارس والطلبة واملعلمني يف املدارس
الفلسطينية حسب جهة اإلرشاف للعام 2018/2019
جهة اإلرشاف
عدد املدارس
عدد الطلبة
عدد املعلمني

حكومية
2,234
836,084
49,079

وكالة غوث
370
324,862
11,188

خاصة
433
121,108
9,147

املصــدر :وزارة الرتبيــة والتعليــم .2019 ،الكتــاب اإلحصــايئ الرتبــوي الســنوي
للعــام الــدرايس  .2019 /2018اإلدارة العامــة للتخطيــط الرتبــوي .دائــرة الدراســات
واملعلومــات ،قســم اإلحصــاء.

بلــغ عــدد ريــاض األطفــال للعــام  2018/2019نحــو  1,332روضــة يف الضفــة الغربيــة ،مقابــل  685روضــة يف قطــاع غــزة .تضــم
ريــاض الضفــة الغربيــة نحــو  82ألــف طفــل فيــا تضــم ريــاض قطــاع غــزة نحــو  66ألــف طفــل .تشــغل هــذه الريــاض 5,845
14
مربيــة يف الضفــة الغربيــة ،ونحــو  3,546مربيــة يف قطــاع غــزة.
 6-8مؤسسات التعليم العايل
بلــغ عــدد مؤسســات التعليــم العــايل يف فلســطني يف العــام الــدرايس  2018/2019نحــو  52مؤسســة مصنفــة إىل جامعــات تقليديــة،
وكليــات جامعيــة ،وكليــات مجتمــع ،وتعليــم مفتــوح ( 35يف الضفــة الغربيــة و 17يف قطــاع غــزة) .تتصنــف هــذه الجهــات حســب
الجهــة املــزودة للخدمــة التعليميــة إىل حكوميــة ،وعامــة ،وخاصــة ،ووكالــة غــوث .تشــكل مؤسســات التعليــم العــايل الخاصــة أكــر
عــدد مــن هــذه املؤسســات ( 19مؤسســة) ،تليهــا املؤسســات التعليميــة العامــة ( 17مؤسســة) ،ثــم الحكوميــة ( 12مؤسســة) ،فيــا
تــرف وكالــة الغــوث عــى  4مؤسســات تعليميــة (انظــر الجــدول .)5-8

 -12الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني .2019 ،سلسلة املسوح االقتصادية 2018- ،نتائج أساسية .رام الله  -فلسطني.
 -13املصدر :وزارة الرتبية والتعليم .2019 ،الكتاب اإلحصايئ الرتبوي السنوي للعام الدرايس  .2018/2019اإلدارة العامة للتخطيط الرتبوي .دائرة الدراسات واملعلومات ،قسم اإلحصاء.
 -14وزارة الرتبية والتعليم .2019 ،الكتاب اإلحصايئ الرتبوي السنوي للعام الدرايس  .2019 /2018اإلدارة العامة للتخطيط الرتبوي .دائرة الدراسات واملعلومات ،قسم اإلحصاء.
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جدول  :5-8مؤسسات التعليم العايل يف الضفة الغربية وقطاع غزة يف العام الدرايس 2018/2019

حكومية
عامة
خاصة
وكالة غوث
املجموع

جامعة
تقليدية
2
6
2
−
10

الضفة الغربية
كلية
جامعة تعليم
جامعية
مفتوح
4
−
1
1
5
1
1
−
11
2

كلية مجتمع
متوسطة
1
6
4
1
12

جامعة
تقليدية
1
2
2
5

قطاع غزة
جامعة تعليم كلية
جامعية
مفتوح
3
−
−
−
3
−
−
−
6
0

كلية مجتمع
متوسطة
1
1
2
2
6

املصدر :وزارة التعليم العايل والبحث العلمي .2019 ،الدليل اإلحصايئ السنوي  2018/2019ملؤسسات التعليم العايل الفلسطينية ،رام الله – فلسطني.

تضــم هــذه املؤسســات التعليميــة نحــو  278,218طالب ـاً .وتشــغل نحــو  16,416شــخصاً فيهــا ت ـراوح مهامهــم الوظيفيــة مــا
بــن أكادميــي تعليمــي (يشــكلون مــا نســبته  %42.1مــن إجــايل املوظفــن) ،وأكادميــي بحثــي ،ومســاعدي البحــث والتدريــس،
15
وموظفــن إداريــن ،وتقنيــن وحرفيــن ،وعــال ،وغريهــم.
 7-8تأثري الوباء عىل قطاع التعليم
جــاء إغــاق املرافــق التعليميــة يف فلســطني كافــة كإجـراء احـرازي ملنــع تفــي الفــروس يف املــدارس والجامعــات؛ كونهــا أماكــن
عاليــة االكتظــاظ .وقــد كانــت هــذه الخطــوة مــن أوائــل الخطــوات الوقائيــة التــي تــم اتّخاذهــا رســمياً لتقليــل االحتــكاك ،أســوة
بالعديــد مــن الــدول يف الــرق األوســط والعــامل التــي اتبعــت هــذه الخطــوة بتوصيــة مــن منظمــة الصحــة العامليــة .مــن هنــا
لجــأت غالبيــة هــذه املرافــق التعليميــة إىل اتبــاع أســلوب التعلــم عــن بعــد لضــان ســر العمليــة التعليميــة .وعــى الرغــم
مــن االحتامليــة الكبــرة لتأثــر جــودة التعليــم نظ ـرا ً ألن آليــة التعلــم عــن بعــد ليســت ذات انتشــار كبــر يف املجتمــع التعليمــي
الفلســطيني؛ فــإن مــا ســيتم نقاشــه هنــا هــو اآلثــار االقتصاديــة واملاليــة للوبــاء عــى القطــاع التعليمــي:
التكاليــف التشــغيلية (الثابتــة واملتغــرة) :نتيجــة إلغــاق املرافــق التعليميــة واعتــاد أســلوب التعليــم عــن بعــد يف غالبيتهــا؛ فمــن
املتوقــع انخفــاض التكاليــف التشــغيلية املتغــرة مــن مصاريــف ميــاه ،وكهربــاء ،ووقــود ،واملصاريــف األخــرى الناتجــة عــن التواجــد
يف الحيــز املــكاين للمرفــق التعليمــي بشــكل كبــر .فيــا يخــص التكاليــف التشــغيلية الثابتــة ،مثــل اإليجــار ورواتــب املوظفــن
(ســواء كادر تعليمــي أو إداري أو مهنــي) فســوف تتحملهــا هــذه املرافــق بــرف النظــر عــن مــدى اســتمراريتها أو توقفهــا عــن
العمــل .وهــذا مــن شــأنه أن يخلــق عبئـاً إضافيـاً عــى املؤسســات التعليميــة التــي تعتمــد بشــكل أســايس عــى األقســاط املدفوعــة
مــن الطلبــة يف دفــع اإليجــارات والرواتــب .وقــد تصــل إىل مرحلــة عــدم تلقــي األقســاط مــن الطلبــة ،وبخاصــة تلــك التــي تعتمــد
عــى تلقــي األقســاط شــهرياً ،مــا يؤثــر عــى قدرتهــا عــى الوفــاء بالتزاماتهــا.
حجــم العاملــة :مــن غــر املتوقــع أن يتــم توظيــف كــوادر جديــدة يف املرافــق التعليميــة يف فــرة الوبــاء ،أو يف أعقابهــا ،حيــث
عــدم اليقــن ســيد املوقــف بشــأن مــدى التغيــر الدائــم املتوقــع يف طريقــة إدارة مؤسســات تعليميــة أو ثقافيــة أو اجتامعيــة مــع
التقييــد بقوانــن “التباعــد االجتامعــي” .بــل بالعكــس ،قــد يضطــر العديــد مــن املؤسســات التعليميــة إىل ترسيــح جــزء مــن كادرهــا
التعليمــي أو اإلداري ،أو إعطائهــم إجــازة بــدون راتــب ،يف حــال عــدم قــدرة هــذه املرافــق عــى دفــع رواتــب هــؤالء املوظفــن
والعــال .ويختلــف هــذا التأثــر بــن املؤسســات التعليميــة حســب الجهــة املرشفــة؛ فاملؤسســات التعليميــة الحكوميــة مــن املتوقع
أن تبقــي عــى كادرهــا كــا هــو دون إنهــاء خدمــات ،مــع قدرتهــا عــى دفــع الرواتــب ألشــهر محــددة ،مــع صعوبــة الدفــع يف
حــال اســتمرار األزمــة ألشــهر عــدة .وفيــا يخــص املؤسســات التعليميــة الخاصــة والعامــة ،فمــن املتوقــع أن يطــرأ ترسيــح أو دفــع
نســبة معينــة مــن الراتــب أو عــدم دفعــه بشــكل كامــل خــال فــرة األزمــة؛ وذلــك يعتمــد عــى الحالــة الخاصــة لــكل مؤسســة
ومالءتهــا املاليــة.

 -15وزارة التعليم العايل والبحث العلمي .2019 ،الدليل اإلحصايئ السنوي  2018/2019ملؤسسات التعليم العايل الفلسطينية ،رام الله – فلسطني.
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 -9املالية العامة وااليرادات

1

 1-9الخلفية واملنهجية
يتنــاول هــذا الجــزء تأثــر األزمــة الحاليــة عــى املاليــة العامــة ومكوناتهــا وسياســات املوازنــة والتغـرات التــي طــرأت عليهــا ،والتــي
قــد تطــرأ يف املســتقبل القريــب مــع اســتمرار تأثــرات هــذه الجائحــة .باالســتناد إىل التقديـرات ،يبــن الجــزء األول مــن الدراســة
اآلثــار الســلبية عــى املــؤرشات الرئيســية لالقتصــاد الفلســطيني ،وكذلــك تشــخيص القطاعــات املختلفــة ،ومــن بــن هــذه القطاعــات
قطــاع املاليــة العامــة الــذي يشــتمل عــى اإليـرادات والنفقــات ،واملصــادر التــي ترفــد اإليـرادات؛ ســواء كانــت إيـرادات رضائــب
محليــة أو خارجيــة ناجمــة عــن حركــة التجــارة مــع الســوق اإلرسائيليــة أو أســواق العــامل األخــرى.
تطــال هــذه الجائحــة األنشــطة االقتصاديــة واالجتامعيــة كافــة ،وبالتــايل فــإن حصيلــة اإليـرادات تتأثــر بشــكل مبــارش وآين نتيجــة
تأثــر هــذه األنشــطة ،وبشــكل خــاص اإليـرادات املتعلقــة بالرضائــب غــر املبــارشة ،التــي تشــكل حــوايل  %85مــن إجــايل إيـرادات
الرضائــب .عــى ســبيل املثــال ،تراجــع الــواردات يعنــي تراجع ـاً يف اإلي ـرادات بنســبة قيمــة اإلي ـرادات املتحصلــة مــن الــواردات،
وعــادة يتــم الحصــول عــى نســبة  %23رضائــب اســترياد (جــارك ،ورضيبــة رشاء ،وقيمــة مضافــة) مــن إجــايل قيمــة الــواردات
مــن طــرف ثالــث ،بينــا تراجــع الــواردات مــن إرسائيــل ميثــل تراجــع اإليـرادات بنســبة ( %16رضيبــة قيمــة مضافــة) مــن إجــايل
الــواردات الفلســطينية مــن إرسائيــل .يضــاف إىل ذلــك الرتاجــع يف اإليــرادات املحليــة املبــارشة وغــر املبــارشة املتحصلــة مــن
النشــاط االقتصــادي الفلســطيني الداخــي ،ويجــدر الذكــر أن ثلثــي هــذا االقتصــاد معطــان بحســب مســح املنشــآت العاملــة خــال
فــرة الحجــر الــذي نــره حديثـاً الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني 2.أمــا بخصــوص إيـرادات املنــح واملســاعدات ،فهــي تعتمــد
عــى الجهــود الفلســطينية والتعاطــف الــدويل والبيئــة السياســية ،األمــر الــذي يعنــي ارتفــاع درجــة عــدم اليقــن يف تحصيلهــا ،إال
أنــه تبقــى التوقعــات واآلمــال حاليـاً مرتفعــة بســبب الظــروف الصحيــة العامليــة ،التــي ميكــن أن ترفــع مــن حجــم التعاطــف مــع
الحالــة الفلســطينية.
هنــاك تقدي ـرات عــدة تناولــت تأثــر الكورونــا عــى اإلي ـرادات ،فقــد كان آخــر هــذه التقدي ـرات مــا نتــج عــن ترصيحــات وزيــر
املاليــة والتخطيــط الفلســطيني بــأن اإليــرادات ســترتاجع مــا بــن  .%70-60قبــل ذلــك جــاءت ترصيحــات رئيــس الــوزراء يف
منتصــف هــذه الجائحــة قبــل شــهر بــأن اإليـرادات ســترتاجع حــوايل  ،%50وهنــاك تقديـرات مــن جهــات أخــرى مثــل البنــك الدويل
حــول الرتاجــع االقتصــادي واملــايل املحتمــل .وتبقــى هــذه الجهــود التقديريــة حــول الوضــع االقتصــادي يف حالــة تأهــب وتغيــر
بنــاء عــى مــا يســتجد مــن إجـراءات عــى أرض الواقــع ،وذلــك أن هــذه اإلجـراءات هــي التــي تقــود الســيناريوهات واالفرتاضــات
التــي يتــم بنــاء نتائــج النمذجــة االقتصاديــة عليهــا يف الجــزء األول مــن املراقــب .وعــى الرغــم مــن أن كل ذلــك تقديــر ،فإنــه ال
منــاص مــن ســلك هــذا الطريــق العلمــي العتبــاره املــاذ الوحيــد لقيــاس التغـرات الكميــة يف االقتصــاد واملاليــة العامــة واإليـرادات.
لتقدير وزن تأثري هذه الجائحة عىل إيرادات الرضائب يتم اتباع الخطوات التالية:
•التطرق إىل وزن هذه اإليرادات يف املوازنات الفلسطينية السابقة باملقارنة مع موازنة الطوارئ التي أعلن عنها.
•االستناد إىل نهج علمي وفقاً لفرضيات مؤرشات النموذج االقتصادي (يف الجزء األول أعاله) ذات العالقة باإليرادات.
•االســتناد إىل موازنــة الطــوارئ التــي أعلــن عنهــا ومقارنتهــا مبوازنــة العــام  2019وتحليــل الفروقــات ،وهــذه الفروقــات تظهــر
التأثــر املتوقــع للجائحــة عــى املاليــة العامــة.
•مقاربــة موازنــة الطــوارئ بتقديـرات الرتاجــع املشــتقة مــن النمــوذج ،وهــذا يفيــد يف وضــع سياســات مصاحبــة لهــذه املوازنــة،
ويبــن التغــر عــى سياســات اإليـرادات ومصــادر التمويــل التــي ميكــن اتباعهــا لتغطيــة الفجــوة املاليــة ،األمــر الــذي يســاعد
يف عمليــة التخطيــط للموازنــة.
 2-9نظرة مخترصة عىل بيئة املوازنات الفلسطينية العامة السابقة
تســتخدم األدوات املاليــة األساســية املوجــودة يف هيكليــة املوازنــة كمتغــرات أساســية تؤثــر عــى اســتهداف السياســة املاليــة.
وهــذه األدوات بحســب هيكليــة املوازنــة تقســم إىل ثــاث مجموعــات ،هــي :أوالً -النفقــات العامــة ومكوناتهــا (نفقــات عامــة
عــى الســلع والخدمــات ،اإلنفــاق عــى األجــور والرواتــب وغــر الرواتــب ،اإلنفــاق عــى الخدمــات االجتامعيــة ،اإلنفــاق عــى
 -1مصــدر األرقــام يف هــذا القســم :وزارة املاليــة  ،2019التقاريــر املاليــة الشــهرية للعــام  :2019العمليــات املاليــة – اإليـرادات والنفقــات ومصــادر التمويــل (كانــون األول .)2019 ،ووزارة املاليــة
 ،2020موازنــة الســنة الحاليــة :قانــون موازنــة http://www.pmof.ps/pmof/documents/budget/2020/budgetBook2020.pdf :2020
 -2الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني“ .2020 ،مــؤرشات واقــع ســوق العمــل واملنشــآت يف دولــة فلســطني”http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_13-4-:
2020-lab.pdf
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األمــن ،نفقــات جاريــة وتطويريــة واســتثامرية) .ثانيـاً -اإليـرادات العامــة ومكوناتهــا (تــأيت مــن مصــادر عــدة محليــة وخارجيــة،
ومــن أنــواع رضيبيــة وغــر رضيبــة عــدة ،ورســوم ،وأربــاح) .ثالثـاً -العجــز وكيفيــة متويلــه وصــايف اإلقـراض ،وهــذا مرتبــط مبــا يتــم
تحصيلــه مــن إي ـرادات ومســاعدات خارجيــة واق ـراض محــي وخارجــي لتغطيــة الفجــوة التمويليــة.
قــد طــورت الســلطة الفلســطينية مــن سياســات املوازنــة ،وبخاصــة بعــد العــام  ،2014بتقديــم موازنــة تنســجم مــع املــوارد املاليــة
املتاحــة ،وتراعــي املتغــرات السياســة والتطــورات الداخليــة ،كــا جــاء يف خطــاب املوازنــات ،مــا أحــدث فارق ـاً كب ـرا ً عــن النهــج
الســابق مــن حيــث إعــداد املوازنــات ،فأصبــح إعــداد املوازنــة يعتمــد عــى املامرســات الدوليــة الفضــى مــن حيــث تحديــد القواعــد
املرجعيــة وإطــار السياســات.
هــذا التطــور اإليجــايب يف إعــداد املوازنــات وتحضريهــا مل يســعف صانعــي القـرار مــن تنفيــذ السياســات التــي تســتهدفها املوازنــة،
وذلــك ألســباب عديــدة؛ أهمهــا التعقيــدات والتحديــات االقتصاديــة والسياســية اإلرسائيليــة ،وبخاصــة حجــز أمــوال املقاصــة،
وآخرهــا أزمــة احتجــاز إرسائيــل ألمــوال املقاصــة العــام  2019بســبب رفــض الســلطة الفلســطينية اقتطــاع حقــوق األرسى مــن
أمــوال املقاصــة .مــن جانــب آخــر ،هنــاك مشــاكل هيكليــة تراكمــت بشــكل تاريخــي ،وال ميكــن التخلــص منهــا يف الفــرة القصــرة
األجــل ،ألن إعــادة الهيكلــة تحتــاج إىل ســنوات طويلــة .وتتمثــل هــذه الهيكلــة يف توزيــع بنــود اإليــرادات عــى القطاعــات
االقتصاديــة والخدميــة بشــكل ال يلبــي االحتياجــات املطلوبــة ،فمث ـاً ،كمعــدل خــال الســنوات العــر األخــرة ،تشــكل حصــة
النفقــات التشــغيلية والتحويليــة (غــر الرواتــب) حــوايل ثلــث إنفــاق املوازنــة الجــاري ،وحصــة األمــن  ،%26والتعليــم ،%20
والصحــة  ،%11والتنميــة االجتامعيــة .%8
هــذا الخلــل الهيــكيل يف توزيــع النفقــات قيــد اإلنفــاق عــى قطاعــات أخــرى مثــل الزراعــة التــي بلغــت حصتهــا  %1فقــط ،وذلــك
عــى اعتبــار أن األمــن والصحــة والتعليــم أولويــات .يضــاف إىل ذلــك وتــرة منــو النفقــات الجاريــة بشــكل أكــر مــن النمــو يف
اإليـرادات ،األمــر الــذي يخلــق فجــوة بحاجــة إىل متويــل مــن الــدول املانحــة ،أو عــر االقـراض الخارجــي واملحــي ،وهــذا االقـراض
يرفــع مــن وتــرة تراكــم الديــن العــام .طبعـاً يجــري تغــر عــى هــذه النســب مــن ســنة إىل أخــرى ،وهــذا التغــر يصــب يف االتجــاه
الصحيــح ،وخــر دليــل عــى ذلــك هــو التحســن امللحــوظ يف مــؤرش تغطيــة اإليـرادات للنفقــات يف الســنوات العــر األخــرة ،فقــد
ارتفــع مــن  %69إىل  .%84كذلــك تراجــع حصــة وزارة الداخليــة واألمــن إىل  %20العــام  2019-2018بــدالً مــن  %26يف قمتهــا،
وارتفــاع حصــة وزارة الصحــة مــن  %8إىل  %11يف العامــن األخرييــن.
 3-9التحديات الرئيسية واملزمنة والطارئة التي تشكل أزمة دامئة لإليرادات
يعيق تنفيذ سياسات املوازنة عدد من التحديات التي تشكل ،باستمرار ،مشكلة للموازنة العامة ،نعرض أهمها هنا:
•كيفيــة التخطيــط لتغطيــة النفقــات يف ظــل عــدم ثبــات اإليـرادات بشــكل منتظــم؛ أي تحدي عــدم اليقــن يف التنبــؤ باإليرادات.
عــدم اليقــن هــذا ناجــم عــن ســببني ،األول ،تحكــم إرسائيــل يف جــزء مهــم مــن إيـرادات املقاصــة بأنواعهــا كافــة التــي تشــكل
%65مــن إجــايل إيـرادات الســلطة الفلســطينية ،وخــر مثــال عــى ذلــك احتجــاز أمــوال املقاصــة الفلســطينية لفـرات طويلــة
يف الســنوات الســابقة تجــاوزت  50شــهرا ً .ثــم عــدم وضــوح وثبــات املســاعدات واملنــح الخارجيــة املوجهــة لدعــم املوازنــة
بســبب املواقــف السياســية التــي أخــذت بالرتاجــع يف الســنوات األخــرة.
•النقــاط أعــاه تزيــد مــن تحــدي االســتدامة املاليــة غــر املســتقرة؛ أي قــدرة الحكومــة عــى تنفيــذ السياســات املاليــة املتعلقــة
بالنفقــات واإليـرادات دون تعــر أو عجــز ،وكذلــك عــدم الرتاكــم الســنوي يف عجــز املوازنــة .ومــا يشــر إىل حالــة عــدم اســتقرار
االســتدامة ،أيض ـاً ،هــو تزايــد نســبة النفقــات الجاريــة األخــرى مــع صــايف اإلق ـراض (دون الرواتــب) لتصــل إىل  %40مــن
إجــايل النفقــات العامــة ،يف الوقــت الــذي ال تشــكل النفقــات التطويريــة أكــر مــن  %6مــن إجــايل النفقــات.
يضــاف إىل ذلــك كلــه (عمليـاً ونظريـاً) ،أن املوازنــة الفلســطينية مل تتعـ َ
ـاف مــن أزمــة احتجــاز أمــوال املقاصــة العــام  ،2019لتــأيت
أزمــة جائحــة الكورونــا بشــكل طــارئ ومفاجــئ .هــذه األزمــة أحدثــت صدمــة كبــرة وزادت مــن تحــدي عــدم اليقــن ،األمــر الــذي
أدى إىل صــدور موازنــة طــوارئ  2020مبنطلقــات وســيناريوهات مختلفــة عــا كان مخططـاً لــه .فقــد أثــرت هــذه األزمــة الشــاملة
عــى بنــود وقنــوات اإليــرادات املحليــة والخارجيــة كافــة ،فمثــاً ،النمــو يف اإليــرادات الخارجيــة املتأتيــة مــن االســترياد (مــن
إرسائيــل وطــرف ثالــث) مرتبــط بالنمــو االقتصــادي ،حيــث إن النمــو يزيــد مــن حجــم هــذا االســترياد ،وبالتــايل زيــادة اإليـرادات.
هنــاك مــؤرشات عــى منــو بطــيء يف االقتصــاد أدى إىل تراجــع إيـرادات املقاصــة بحــوايل  200مليــون شــيكل العــام  .2019بشــكل
عــام ،فــإن الرتاجــع يف إيـرادات املقاصــة التــي متثــل  %65مــن إجــايل إيـرادات الســلطة ،يحــدث تأثـرا ً كبـرا ً .وحتــى تتــم زيــادة
اإليـرادات ،تبــذل جهــود سياســاتية وإجرائيــة باتجــاه اإليـرادات املحليــة (تشــكل فقــط  %22مــن مجمــل اإليـرادات) التــي تعتــر
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املــاذ الوحيــد لزيــادة اإلي ـرادات مــن خــال تحســن كفــاءة التحصيــل الرضيبــي ،ومــدى الت ـزام القطــاع الخــاص .إال أن جائحــة
الكورونــا قــد أوقفــت وعطلــت خيــار زيــادة هــذا املصــدر مــن اإليـرادات ،بســبب تراجــع النمــو االقتصــادي ،والبطالــة ،وتوقــف
عمــل ثلثــي املنشــآت املــدرة لهــذه اإليـرادات.
 4-9تأثري جائحة كورونا عىل موازنة الطوارئ  2020باملقارنة مع موازنة العام 2019

3

صــادق الرئيــس الفلســطيني بتاريــخ  31/3/2020عــى موازنــة طــوارئ بنــاء عــى تنســيب مــن مجلــس الــوزراء ،وذلــك متاشــياً مــع
تداعيــات أزمــة الكورونــا .ويعتــر مجــرد اللجــوء إىل موازنــة طــوارئ عنوانـاً كبـرا ً ألهميــة تأثــر وبــاء الكورونــا ،وجــاءت موازنــة
الطــوارئ ملجابهــة اآلثــار املاليــة لهــذه الجائحــة ،واســتكامالً للجهــود الحكوميــة املختلفــة.
وميكن استنتاج ما ييل من قانون املوازنة وبنودها املبينة يف الجدول  9-1أدناه:
•مــن الناحيــة القانونيــة واإلجرائيــة ،جــاء قانــون موازنــة الطــوارئ  2020بشــكل مــرن إىل حــد كبــر ،حيــث أشــارت املــادة ()6
إىل أن جميــع األرقــام والبيانــات الــواردة يف املوازنــة قابلــة للتعديــل والتحديــث عــى ضــوء املســتجدات املســتقبلية خــال
الســنة املاليــة ،وأن تتــم مراعــاة مبــدأ التقنــن النقــدي بحســب أولويــات مجلــس الــوزراء؛ أي مبــا ينســجم والظــرف الراهــن.
•فيــا يخــص توقــع اإلي ـرادات ،قــدرت اإلي ـرادات بـــ( )8,698مليــون شــيكل؛ أي أقــل بحــوايل  %28مــن اإلي ـرادات املتحققــة
العــام  ،2019ويــوزع هــذا االنخفــاض بــن مصــادر اإلي ـرادات بانخفــاض الجبايــة املحليــة بـــ  %57مــا تــم تحقيقــه خــال
العــام  ،2019واملقاصــة بحــوايل  %15بحيــث تبلــغ ( )6,835مليــون شــيكل.
يالحــظ يف هــذه املوازنــة إضافــة مصــادر التمويــل إىل صــايف اإلي ـرادات العامــة ،وبذلــك يتبــن أن اإلي ـرادات ســتصل إىل 17,787
مليــار شــيكل .هــذا االرتفــاع يعــزى إىل رفــع ســقف التفــاؤل برفــد الخزينــة حــوايل  2229مليــون شــيكل مــن املانحــن للموازنــة
ولإلنفــاق التطويــري ،مــع العلــم أنــه يف العــام  ،2019وفــرت هــذه املصــادر حــوايل  1776مليــون شــيكل للموازنــة ،ومل يتــم إعطــاء
منــح لإلنفــاق التطويــري ،إضافــة إىل ذكــر مصــادر متويــل أخــرى مل يتــم اإلفصــاح عنهــا .ويجــدر التنويــه بــأن هــذا املصــدر تضاعــف
أكــر مــن  12مــرة عــن العــام ( 2019انظــر الشــكل .)9-1
•فيــا يخــص النفقــات ،قــدر إجــايل النفقــات الجاريــة وصــايف اإلقـراض والنفقــات التطويريــة بقيمــة ( )17,787مليــون شــيكل،
وهــذه تشــكل ضعــف اإلي ـرادات املحليــة ،وهــي أيض ـاً مســاوية تقريب ـاً لقيمــة النفقــات باملقارنــة مــع العــام  .2019كــا
جــاءت النفقــات الجاريــة األخــرى (النفقــات التشــغيلية والتحويليــة) بزيــادة أكــر مــن مليــار شــيكل عــن العــام ،2019
وهــذا يعتــر مــؤرشا ً وتوجه ـاً إيجابي ـاً يف التصــدي ألزمــة الكورونــا ،وذلــك ألن النفقــات التحويليــة هــي املبالــغ التــي تحــول
إىل الجوانــب االجتامعيــة ،التــي تشــتمل عــى مخصصــات للمتقاعديــن ،واملســاعدات النقديــة لــأرس الفقــرة ،ومخصصــات
عائــات الشــهداء والجرحــى واألرسى ،وهــذا ســيكون عــى حســاب النفقــات التشــغيلية الجاريــة (غــر الرواتــب).
•فيــا يخــص اإلنفــاق التطويــري ،قــدر بـــ( )1,400مليــون شــيكل ،منهــا ( )720مليــون شــيكل ممولــة مــن املانحــن ،و()680
مليــون شــيكل مــن الخزينــة ،بزيــادة نســبة  %15عــن العــام  .2019ويســتنتج مــن هــذا االرتفــاع التفــاؤل يف املســاعدات
واملنــح التــي مــن املتوقــع أن متــول أكــر مــن نصــف اإلنفــاق التطويــري ،إضافــة إىل مواصلــة االلت ـزام بتأمــن الحــد األدىن
املمكــن مــن االســتثامر العــام يف مثــل هــذه املرحلــة املليئــة بالتحديــات املاليــة.
•فيــا يخــص الفجــوة التمويليــة ،قــدر قانــون موازنــة الطــوارئ العجــز اإلجــايل قبــل التمويــل بـــ ( )9,429مليــون شــيكل؛ أي
أكــر مــن قيمــة اإلي ـرادات املتوقعــة ،وبزيــادة  51%عــن العــام  ،2019كــا قــدر قانــون املوازنــة أن يبلــغ إجــايل التمويــل
( )4,389مليــون شــيكل ،منهــا ( )2,229متوي ـاً خارجي ـاً ،و( )2,160متوي ـاً مــن البنــوك ،وبالتــايل أبقــى قانــون املوازنــة عــى
( )5,040كفجــوة متويليــة ،وهــي تقريبـاً ضعــف الفجــوة التمويليــة للعــام  .2019وإذا مــا مل يتــم الحصــول عــى مســاعدات
خارجيــة ،ســيتم اللجــوء إىل االق ـراض مــن البنــوك املحليــة ،أو مــن جهــات خارجيــة ،وهــذا األمــر يزيــد مــن حجــم الديــن
العــام الــذي بلــغ حــوايل  9662مليــون شــيكل نهايــة العــام  ،2019ويزيــد ،أيضـاً ،مــن قيمــة النفقــات املتعلقــة بالفوائــد التــي
ترتتــب عــى هــذه القــروض (انظــر شــكل  9-2أدنــاه).
الخالصــة ،هنــا ،أن نجــاح هــذه املوازنــة ســيعتمد عــى مــدى قــدرة الســلطة عــى مواجهــة هــذه األزمــة ،وعــى كيفيــة توجيــه
اإلنفــاق ،وعــى الحصــول عــى مســاعدات ومنــح خارجيــة ،وعــى عــدم حــدوث تطــورات أكــر دراماتيكيــة مــا شــوهد حتــى اآلن
4
لجائحــة الكورونــا يف فلســطني.
 -3متــت إعــادة تشــكيل وترتيــب بنــود موازنــة  2019يف هــذه الورقــة (موازنــة عــى أســاس االلتـزام) لتتوافــق مــع تشــكيل وترتيــب بنــود موازنــة الطــوارئ التــي اختلفــت تشــكيلة اإليـرادات
فيهــا عــن املوازنــات الســابقة ،وذلــك بإدخــال القــروض املحليــة عــى اإلي ـراد (صــايف اإلي ـرادات العامــة ومصــادر التمويــل) وذلــك ألغ ـراض تســهيل املقارنــات.
 -4ملواجهــة التأثـرات الســلبية عــى املاليــة العامــة ،ودخــول املواطنــن ،عملــت الســلطة عــى إنشــاء صناديــق وحمــات تــرع ،إذ تــم إنشــاء صناديــق حكوميــة بالتعــاون مــع القطــاع الخــاص
(مثــل صنــدوق وقفــة عــز) إضافــة اىل الصناديــق التــي أنشــئت يف املحافظــات ،ولجــان الطــوارئ املختلفــة ،والعديــد مــن الحمــات التــي طالــت املــدن والقــرى الفلســطينية كافــة ،وذلــك
بهــدف تعزيــز القــدرات ملواجهــة هــذه الجائحــة.
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 5-9تقديرات “ماس” للرتاجع يف اإليرادات ومقاربتها مع موازنة الطوارئ 2020
كــا ُوضــح يف الجــزء األول ،فــإن النمــوذج االقتصــادي الــذي اســتخدمه “مــاس” خــرج بنتائــج كليــة رئيســية ،ومنهــا نســبة الرتاجــع
يف اإليـرادات العامــة ،يف الوقــت ذاتــه تفيــد موازنــة الطــوارئ ،أيضـاً ،بنســبة التغــر يف بنــود املوازنــة .ال نعلــم األســس التــي بنيــت
عليهــا هــذه املوازنــة ،وســيناريو املــدة الزمنيــة ،ومــدى تراجــع املــؤرشات االقتصاديــة الرئيســية التــي تــم اعتامدهــا مــن قبــل
الــوزارة ،ولكــن مــن الواضــح أن وزارة املاليــة لديهــا الخــرة الخاصــة والقــدرة عــى وضــع مــؤرشات يهتــدى بهــا لتقديــر وتوقــع
حالــة اإليـرادات .أمــا بالنســبة للنفقــات ،فــإن قــدرة وزارة املاليــة عــى تحديدهــا والتخطيــط لهــا تعتــر أكــر مــن قدرتهــا عــى
التحكــم باإليـرادات ،وذلــك ألنهــا مرتبطــة باإليـرادات ومصادرهــا وغالبيتهــا تحديــات قادمــة مــن الخــارج ،بينــا التحديــات التــي
تواجــه سياســة اإلنفــاق والتخطيــط لــه ومعرفتــه بدقــة أكــر شــبه معدومــة؛ كــون هــذه املســألة شــأناً داخلي ـاً فلســطينياً ميكــن
التحكــم بــه ،حتــى ولــو نقصــت املــوارد الالزمــة لتخفيــف أعبــاء األزمــة عــى الفئــات االجتامعيــة املســتضعفة ،والــركات الصغــرة
واملتوســطة ،وغريهــا مــن القطاعــات التــي ســتصدمها موجــات األزمــة املحليــة والعامليــة املتتاليــة.
هنــا تــرز املعضلــة ،فتقديــر النفقــات بالنســبة لــوزارة املاليــة ســيكون معروف ـاً إىل حــد كبــر ،ولكــن تقديــر اإلي ـرادات ســيكون
عرضــة لعــدم اليقــن ،وبخاصــة أن جــزءا ً كب ـرا ً منــه يعتمــد عــى املانحــن ،وعــى مــدى الرتاجــع االقتصــادي ،وتراجــع الــواردات،
واســتمرار أزمــة الكورونــا ،وكذلــك تراجــع اإليـرادات املحليــة ،ومــدى قــدرة تخفيــض صــايف اإلقراض ،مــا يعنــي أن الفجــوة التمويلية
ســتكون عرضــة للمفاجــآت ،وهــذا يتطلــب تعزيــز الخطــط لتغطيتهــا.
كــا يجــدر التنويــه بــأن نســبة تراجــع اإلي ـرادات مــن الــواردات لهــا أثــر كبــر عــى اإلي ـرادات ،حتــى لــو كانــت هــذه النســبة
قليلــة ،وذلــك بحكــم أن اإلي ـرادات منهــا متثــل حــوايل  %65مــن إجــايل اإلي ـرادات .فمعرفــة قيمــة الرتاجــع املحتمــل مــن كل
مصــدر ،مــن خــال املزيــد مــن مراقبــة تطــورات التجــارة الخارجيــة يف األشــهر القليلــة القادمــة ،تعتــر أم ـرا ً ذا أهميــة قصــوى
ملجابهتــه ،واتخــاذ السياســات واإلج ـراءات املناســبة لــه خــال مــا تبقــى مــن ســنة الطــوارئ هــذه.
لهــذا الغــرض ،فقــد جــاء منــوذج “مــاس” ليقــدر نســبة الرتاجــع املحتمــل عــى املســتوى الــكيل ،حيــث ميكــن االسرتشــاد بنســبة
تراجــع القطاعــات االقتصاديــة ملعرفــة مســتوى الرتاجــع يف كل مــن اإلي ـرادات الناجمــة عــن االســترياد ،واإلي ـرادات الناجمــة عــن
األنشــطة االقتصاديــة والتجاريــة املحليــة .وهــذا ســيعطي مــؤرشا ً لصانعــي القـرار عــى مــدى انســجام أو تقــارب موازنــة الطــوارئ
إىل حقيقــة الوضــع االقتصــادي املتوقــع ،وبخاصــة أن هــذه املوازنــة مرنــة يف التعامــل مــع املتغ ـرات االقتصاديــة ،وبالتــايل ميكــن
إج ـراء التعديــات املطلوبــة عــى ضــوء مــؤرشات النمــوذج االقتصــادي يف اللحظــة املناســبة.
 6-9توقع اإليرادات حسب النموذج االقتصادي يف ظل جائحة الكورونا
كــا بــن النمــوذج يف الجــزء األول ،فــإن هنــاك ســيناريوهني لهــذه التوقعــات؛ األول ملــدة ثالثــة شــهور ،والثــاين ملــدة ســتة شــهور مــن بدايــة
األزمــة .ولــكل ســيناريو فرضيــات وتفاصيــل موضحــة ،ولكــن املهــم هنــا أن كل ســيناريو يقيــس التغـرات عــى مــدار الســنة؛ أي مقــدار التغــر ككل
للعــام  .2020يســتفاد مــن هــذه التقديـرات أنــه ميكــن وضــع حــد أدىن وحــد أقــى للرتاجــع ،ومــا بينهــا ميكــن أن يتــم تقديــر املوقــف حســب
التطــورات عــى أرض الواقــع .ولالســتفادة مــن هــذا النمــوذج فيــا يخــص اإليـرادات ،يتــم هنــا اســتخدام نتائــج النمــوذج الرئيســية ذات العالقــة
باإليـرادات ،ويتــم اعتــاد الســيناريو األول لرتاجــع اإليـرادات ،للتوصــل إىل تقديـرات متحفظــة لحجــم الخســائر املمكنــة االقتصاديــة واملاليــة.
التايل يوضح نتائج النموذج ذات العالقة باملؤرشات:
•يقدر النموذج تراجع الناتج املحيل اإلجاميل للعام  2020ما بني  %20يف السيناريو األول (الحد األدىن) ،و %38السيناريو الثاين.
•تراجع اإلنفاق االستهاليك الحكومي حوايل .%15.3
•تراجــع اإليـرادات يف الســناريو األول يقــدر بنحــو %23.9؛ أي مــا يقــارب  1,159مليــون دوالر .هــذا الوضــع يفــرض أنــه لــو مل
يكــن هنــاك أزمــة كورونــا ،مــع منــو متوقــع ســابقاً يف الناتــج املحــي اإلجــايل بنســبة  ،%2.4فــإن النمــوذج يقــود إىل أن النمــو
يف اإليـرادات ســيصل إىل أكــر مــن  4.89مليــار دوالر (أي  1,159مليــون دوالر مقســومة عــى .)%23.9
•عند مقارنة تراجع اإليرادات نتيجة الصدمة يف السيناريو األول مبوازنة الطوارئ ،ستكون النتيجة ما ييل:
 توقعــت موازنــة الطــوارئ تراجــع صــايف اإلي ـرادات (طبع ـاً بــدون املنــح) بحــوايل  930مليــون دوالر عــن العــام 2019نتيجــة أزمــة كورونــا.
 يتوقع النموذج االقتصادي أن ترتاجع صايف اإليرادات (بدون املنح) بحوايل  1,159مليون دوالر. الفــارق بــن توقعــات موازنــة الطــوارئ والنمــوذج حــوايل 229مليــون دوالر .ويف حــال اســتمرار األزمــة لثالثــة شــهورإضافيــة (الســيناريو الثــاين) ســتنخفض اإليــرادات بنســبة ( %32.8حــوايل  1,591مليــون دوالر).
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وهنــا ميكــن القــول إن الفــارق يف التوقعــات باملقارنــة مــع الســيناريو األول وموازنــة الطــوارئ ليــس كبـرا ً إىل حــد املبالغــة ،فالزيــادة
بحســب منــوذج “مــاس” االقتصــادي ،يعــزى إىل أســباب عــدة :أوالً ،ارتفــاع نســبة تراجــع الــواردات نتيجــة تراجــع الدخــول للــركات
واألف ـراد ،وبالتــايل تراجــع نســبة االســتهالك يف املجتمــع الفلســطيني ،حيــث توقــع منــوذج “مــاس” أن ترتاجــع الــواردات بنســبة
تصــل إىل  %17.3كحــد أدىن ،و %22.5كحــد أعــى ،مــا بــن  1367و 1755مليــون دوالر عــى التــوايل .ثانيــاً ،تراجــع اإلنفــاق
االســتهاليك الخــاص بنســبة كبــرة تصــل إىل  .%22ثالثـاً ،توقعــت املوازنــة تراجــع اإليـرادات املحليــة بنســب كبــرة جــدا ً (،)%57
وهــذا ال يؤثــر كثـرا ً عــى حصيلــة اإليـرادات ،وذلــك بســبب أن هــذه الحصيلــة تتأثــر مــن التجــارة الخارجيــة .فمســتوى تراجــع
الــواردات مــن الســوق اإلرسائيليــة ومــن طــرف ثالــث ،يؤثــر يف نســبة مســاهمة حصيلــة اإلي ـرادات املتأتيــة مــن هــذه األســواق
بنســبة تزيــد عــى  %65مــن مجمــل صــايف إيـرادات املوازنــة العامــة باســتثناء املنــح واملســاعدات.
كــا يالحــظ توقــع موازنــة الطــوارئ تــدين نســبة انخفــاض النفقــات الحكوميــة (إجــايل النفقــات الجاريــة وصــايف اإلقـراض) التــي
تصــل إىل  %2فقــط باملقارنــة مــع العــام  ،2019وعنــد اســتبعاد صــايف اإلقـراض ،ســيكون الرتاجــع يف النفقــات الجاريــة  ،%9بينــا
يتوقــع النمــوذج انخفاضـاً كبــر يف اإلنفــاق االســتهاليك الحكومــي بنســبة  .%15.9إال أن موازنــة الطــوارئ تعتمــد يف تغطيــة الزيــادة
يف اإلنفــاق عــى املنــح والقــروض ،لذلــك أبقــت عــى مســتوى شــبه ثابــت مــن اإلنفــاق ،بينــا ال يقــوم النمــوذج االقتصــادي مبثــل
هــذه االفرتاضــات السياســاتية العالجيــة هنــا ،ألن ذلــك يحتــاج إىل مــؤرشات تفصيليــة وافرتاضــات ذات عالقــة بالنفقــات.
جدول  :1-9موازنة الطوارئ  2020باملقارنة مع موازنة ( 2019مليون شيكل)
موازنة - 2019أساس موازنة طوارئ قيمة الفارق عن نسبة الفارق
البند
()%
العام 2019
2020
االلتزام
()1
()101
17,787
17,888
صايف اإليرادات العامة ومصادر التمويل
()28
()3,302
8,358
11,660
صايف اإليرادات العامة
()57
()2,473
1,863
4,336
جباية محلية
()14
()1,114
6,835
7,949
مقاصة
()46
()284
340
624
إرجاعات رضيبية
()15
()267
1,509
1,776
منح ومساعدات للموازنة
720
720
()30
منح نفقات تطويرية
()24
()691
2,160
2,851
متويل بنيك محيل
1,202
4,653
5,040
387
مصادر متويل أخرى
()1
()101
17,787
17,888
النفقات العامة وصايف اإلقراض
النفقات الجارية وصايف اإلقراض (بدون
()2
()287
16,387
16,674
التطويري )1400
()5
()354
6,881
7,235
رواتب وأجور
4
305
8,606
8,301
نفقات جارية أخرى
()21
()238
900
1,138
صايف اإلقراض
60
3,016
8,029
5,013
العجز الجاري قبل التمويل
15
185
1,400
1,215
النفقات التطويرية
51
3,201
9,429
6,228
العجز اإلجاميل قبل التمويل
()5
()238
4,389
4,627
إجاميل التمويل
26
453
2,229
1,776
التمويل الخارجي
()14
()237
1,509
1,746
منح ومساعدات لدعم املوازنة
720
720
()30
منح لتمويل النفقات التطويرية
()24
()691
2,160
2,851
التمويل املحيل
()24
()691
2,160
2,851
متويل البنوك
215
3,439
5,040
1,601
الفجوة التمويلية
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مالحظة :األرقام بني األقواس سالبة.
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شكل  :1-9نسبة تراجع مصادر اإليرادات من العام  2019إىل العام  2020مبوازنة الطوارئ
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شكل  :2-9نسبة التغري يف موازنة الطوارئ  2020باملقارنة مع موازنة 2019
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