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 || أثر خصم الرواتب يف غزة على االقتصاد الفلسطيين: خمرجات ندوة ||
  

 ملخص تنفيذي:

 بل على مدار الساعة من 2006منذ بداية الحصار اإلسرائيلي على غزة في العام       
ً
, وغزة تعاني يوميا

نسانية واالجتماعية تبعات حصار ظالم جائر, يستهدف الحياة بكل مقوماتها, وعلى مختلف األصعدة اإل

حية ......حتى أن هذا الحصار لم يترك صغيرة وال كبيرة إال وأتى عليها ليطال بذلك غزة بكل ما واالقتصادية والص

 تحوي, دون أي اعتبارات ملجتمع دولي أو قوانين دولية أو غيرها.

% من 30ما نسبته  ما استجد في قضية الحصار املفروض على غزة هو قرار سلطة رام هللا بخصم      

رواتب موظفيها في غزة, مما أحال معيشة السكان إلى وضع يرثى له, وهذا ما سيتم استعراضه في هذه الورقة 

 وتناول أبعاده االقتصادية واالجتماعية وغيرها.

في هذه الورقة البحثية سنحاول الخروج بأهم تداعيات قرار الخصم على الرواتب وآثاره بكافة        

ها, كذلك سننتهي إلى العديد من التوصيات الهامة التي من شأنها أن تحد من تفاقم هذه األزمة من خالل جوانب

 محاولة وضع بعض االقتراحات سواء ألصحاب القرار أو القتصاديي غزة للخروج من املأزق الراهن. 

ن ملناقشة قضية الحصار لذا قام مركز غزة للدراسات واالستراتيجيات بعقد ندوة خاصة بهذا العنوا      

املمنهج املفروض على غزة باألرقام واإلحصائيات الرسمية, كذلك التعرف على أهم آثاره ووضع بعض الحلول 

واملقترحات من خالل استضافة كل من أ. عصام الدعاليس املستشار االقتصادي السابق في رئاسة الوزراء. وكذلك 

 الغرفة التجارية.  د. ماهر الطباع مدير العالقات العامة في

 أهم اآلراء التي طرحت 

 أرقام وإحصائيات 

       ,
ً
بدأ د. الدعاليس حديثه حول قرار الخصومات على الرواتب باستعراض واقع غزة املحاصر صهيونيا

 تعرضت غزة لحصار جائر حيث ُحرمت غزة من:  2006يونيو  14فكان كالتالي: أنه وبعد 

 عبر املعابر املختلفة مما أدى إلى تأثر االقتصاد الفلسطيني.  % من البضائع62دخول حوالي  -

 %. 60منع األسمدة واملبيدات الزراعية مما أثر على انخفاض اإلنتاج الزراعي بنسبة حوالي -
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 عامل.  80000_ إلى حوالي  48زيادة عدد العاطلين عن العمل _الذين يعملون داخل فلسطين املحتلة عام  -

 % .60لبطالة نتيجة إغالق املصانع وعدم ورود املواد الخام إلى حوالي ارتفاع نسبة ا -

% من الرواتب على االقتصاد في غزة فاستطرد د. الدعاليس أن ما يدخل على غزة  30أما عن أثر خصم 

 من أموال يتشكل في اآلتي: 

, منها  50قيمة فاتورة الرواتب واألجور واملصاريف التشغيلية لحكومة رام هللا تصل إلى  -
ً
 41مليون شهريا

 مليون مخصصات أسرى وجرحى. 9مليون رواتب موظفين و

 موظف عسكري . 33000موظف مدني باإلضافة إلى  255770عدد املوظفين  -

 مليون دوالر. 33موظف تقدر فاتورة رواتبهم بحوالي  40000رواتب موظفي حكومة غزة حوالي  -

 مليون دوالر.  15خه في السوق الغزي بحوالي هناك مؤسسات دولية ويقدر معدل ما تض -

 األنروا وتساهم بحوالي  -
ً
 مليون دوالر. 15أيضا

 خطوات عباس العقابية تجاه غزة وآثارها على الواقع االقتصادي واالجتماعي

 أعطى تعليمات للموظفين باالستنكاف, مما أرهق حكومة غزة وزاد العبء املالي عليها. .1

منع عن غزة جميع األموال التشغيلية ما عدا الصحة والتعليم. وهذا أدى إلى تراجع قيمة املشتريات بنسبة  .2

25.% 

 مليون دوالر. 9وقف مخصصات األسرى والجرحى والنواب في التشريعي, وهذه تقدر بحوالي  .3

 . خطوة تالية هي التقاعد اإلجباري للعسكريين واملدنيين, مع عدم تعيين موظفين جدد .4

% من املوظفين عليهم قروض ومستحقات للبنوك وهذا له أثره على السيولة النقدية في 70باإلضافة إلى أن  .5

شيك مرجع, وهذه تساوي  65000غزة. وأصبحوا غير قادرين على التسديد. حيث بلغ عدد الشيكات املرجعة 

 جريمة ما بين جرائم أموال أو نصب أو حتى قتل.... 65000

 ة الطالق وتراجع في اإلقبال على التعليم عند الكثير من األسر في غزة.ازدياد في نسب .6
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 قرار الخصومات غريب وضمن خطة ممنهجة

 غزة, جاء بعد القمة       
ً
بدوره أكد د. ماهر الطباع أن هذا الحصار الذي ُيفرض على فلسطين وخاصة

غزة بالذات, وذلك إلجبار حركة "حماس" على العربية, وتبرع دول الخليج ألمريكا ضمن خطة متدحرجة للضغط على 

 انسحابها من الواقع السياس ي الفلسطيني الراهن.

% خاصة في قطاع الصحة مما 30% وليس 50كما ركز د. الطباع على أن الخصم يصل إلى ما فوق       

قتصادي خاصةً أن أدى إلى تعسر الحياة في غزة, وخلق نوع من الخلل في السيولة النقدية باإلضافة للركود اال

التوقيت الذي تم به حساس وحرج للغاية, كذلك عَرج د. الطباع إلى تأثر اإليرادات الحكومية من ناحية جمع 

 الضرائب وهذا في جد ذاته ُيقصد منه الضغط على الحكومة في غزة ليس أكثر.

 أين اتفق الضيفان! 

ص بغزة وحدها, كما أن هذا الحصار على اتفق الضيفان على وجود حصار فلسطيني عام وحصار خا      

, كم اتفق الضيفان على أن 
ً
 واجتماعيا

ً
 لهذا الحصار آثار مدمرة اقتصاديا

ً
غزة جاء من العدو ومن الصديق, أيضا

 أهل غزة ناقمين على قرارات أبو مازن, وأن غزة لم تعد على سلم أولويات الرئيس. ويبدو أن أفق الحلول صعبة.

 النتائج

 لرواتب لها أثرها على األرض من كافة النواحي االقتصادية واالجتماعية وغيرها.خصومات ا 

 قرارات عباس املجحفة ضد غزة تأتي في سياق خطة ممنهجة متدحرجة ذات أهداف ظاملة 

 التوصيات

  يجب على كافة الفصائل في غزة مواجهة الواقع املفروض وإيجاد حلول ملنظومة الحصار والخصومات الحاصلة

 الشعب الغزي. على

 .تحشيد الهمم نحو التكاتف االجتماعي وتفعيل روح التعاون للحد من تأثير الخصومات 

  تفعيل دور موظفي السلطة في الضفة وكذلك نواب التشريعي للضغط على الحكومة في رام هللا للعدول عن

 فوق كمليون فلسطيني, هم أص 2قراراتها األخيرة البائسة الهادفة للنيل من أكثر من 
ً
بحوا يعيشون حصارا

 حصار.

 

 


