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  التطورات األخيرة
 
بعد ثالث سنوات متتالية من النمو االقتصادي الذي يقل عن 

أنه عام صعب للغاية حيث يواجه  0202%، أثبت عام 0
( 1االقتصاد الفلسطيني أزمات ثالث تشدد كل منها األخرى: 

( 3( تباطؤ اقتصادي حاد، و0تفشي جائحة كورونا، و
مواجهة سياسية أخرى بين السلطة الفلسطينية والحكومة 

 اإلسرائيلية، مما يعطل تحويل إيرادات المقاصة.
وفي مارس/ آذار، بدأ تطبيق تدابير للحد من انتشار الجائحة 
مع إغالق اقتصادي كامل في أبريل/ نيسان وفي معظم شهر 
مايو/ أيار إلى أن تم تخفيفه بعد ذلك. ومع ذلك، بحلول 
نهاية يونيو/ حزيران، استمرت مستويات العدوى في االرتفاع 

إصابة في المتوسط يوميا بحلول نهاية  022لتصل إلى 
أغسطس/ آب، بعد أن كانت بالعشرات في اليوم في نهاية 
مارس/ آذار. وببداية يوليو/ تموز، أعيد العمل بتدابير 

 جديدة، رغم محدودية نطاقها، مما يقيد الحركة والنشاط.
وعلى الرغم من أن عمليات اإلغالق األولية لم تؤثر إال على 
شهر واحد في الربع األول، فإن انخفاض النشاط كان سريعا 
وواسع النطاق؛  وسجل إجمالي الناتج المحلي انكماشًا بنسبة 

% مقارنة بالربع السابق )على أساس فصلي( أو انكماشًا 9.4
% مقارنة بالربع نفسه من العام السابق )على 3.9بنسبة 

أساس سنوي(. وانخفضت جميع مكونات إجمالي الناتج 
المحلي مع تراجع االستهالك العام، واالستثمارات الرأسمالية، 

 والصادرات في معظمها. 
وازداد الضغط المالي في السلطة الفلسطينية خالل النصف 

بسبب تفشي جائحة كورونا في العالم  0202األول من عام 
وقرار وقف التنسيق مع الحكومة اإلسرائيلية الذي أدى إلى 
تعليق آخر إليرادات المقاصة. وكما كان متوقعا، أثرت تدابير 
الصحة العامة سلبا على تحصيل اإليرادات المحلية. وعلى 
جانب اإلنفاق، تمكنت السلطة الفلسطينية من خفض نفقاتها 

، على الرغم من 0202اإلجمالية في النصف األول من عام 
زيادة اإلنفاق الطبي واالجتماعي لمواجهة تفشي المرض. 
وبلغ حجم احتياجات التمويل في النصف األول )العجز بعد 

مليون دوالر، مما اضطر السلطة الفلسطينية  309المنح( 
إلى زيادة االقتراض المحلي وتراكم المزيد من المتأخرات 

 للقطاع الخاص.
وكان النمو في أسعار المستهلكين متواضعًا قبل تفشي 
المرض، حيث كانت األسعار تتحرك عمومًا في نطاق يتراوح 

%. ومع ذلك، ومنذ أبريل/  نيسان، تحول النمو 0% و1بين 
في األسعار إلى نمو سلبي، وبحلول يونيو/ حزيران، كانت 

% مقارنة بالشهر نفسه من عام 0األسعار أقل بنسبة 
، مما يعكس ضعف الطلب من قبل المستهلكين. 0214

وهو العملة الرئيسية -وواصل سعر الشيقل اإلسرائيلي 
ارتفاعه، وكان لهذا تأثير  -المتداولة في األراضي الفلسطينية

انكماشي على أسعار السلع المستوردة. وباإلضافة إلى ذلك، 
ظلت أسعار المنتجات الغذائية )ومعظمها منتجة محليا أو في 

 إسرائيل( مستقرة. 
% في الربع الثاني من العام، 02.2وارتفع معدل البطالة إلى 

. ولكن هذا يحجب 0214% في نهاية عام 09مرتفعا من 
% من 94تفاوتات واسعة بين المناطق. ففي غزة، كان 

المشاركين في القوى العاملة عاطلين عن العمل في الربع 
، في حين سجلت الضفة الغربية معدل 0202الثاني من عام 

% خالل نفس الوقت. وعالوة على ذلك، فإن 10بطالة بلغ 
الزيادة المتواضعة في معدل البطالة تعزى إلى االنخفاض 
الحاد في معدل المشاركة في القوى العاملة، الذي انخفض 

% في الربع 93% فقط في الربع الثاني، بعد أن كان 34إلى 
ألف شخص  101السابق. ومع تفشي الجائحة، فقد حوالي 

 42وظائفهم في الربع الثاني وحده. ومن هذا الرقم، فقد نحو 
ألف شخص وظيفة في األراضي الفلسطينية، ال سيما في 
القطاعات التي تأثرت بتدابير التباعد االجتماعي، مثل 

ألف عامل فلسطيني  00السياحة والمطاعم والبناء. وفقد نحو 
يعبرون بانتظام إلى إسرائيل للعمل وظائفهم في الربع الثاني 

 .  0202من عام 
% من الفلسطينيين تحححت خحط الحفحقحر الحذي 00ويعيش حوالي 

 0212/0212دوالرات لحلحفحرد فحي الحيحوم فحي السحنحة  0.0بلغ 
. وفحي الضحفحة 0211على أسحاس تحعحادل الحقحوة الشحرائحيحة عحام 

الحغحربححيحة، يححتحأثحر وضحع الححفحقحر ححتحى بحالصحدمححات الصحغححيحرة فححي 
نفقات األسرة، أما في قطاع غزة  فحإن أي تحغحيحر فحي تحدفحقحات 
المساعدة االجتماعية قد يؤثر تأثيرا كبيرا على رفاهة السحكحان. 

عحلحى أسحاس نحمحو ونتيجة لذلك، تشير عملحيحات تحعحزيحز الحدخحل 
نصيب الفرد من إجمالي الناتج المححلحي إلحى أن محعحدل الحفحقحر 

% فحي عحام 09، ححيحث بحلحغ 0212في تزايد مستمر منذ عام 
نحقحاط  0.2، بحزيحادة قحدرهحا 0202% في عحام 02.0و 0212

 1.9مئوية في السنوات األربع الماضية. ويرقى هذا إلى نححو 
  .0202مليون شخص يعيشون في فقر في عام 

 

  

  األراضي الفلسطينية

دوالرات للفرد في اليوم  0.0معدل الفقر عند خط الفقر   / األراضي الفلسطينية  2الشكل   اإلصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا / األراضي الفلسطينية  1الشكل 
  0211على أساس تعادل القوة الشرائية في 

 المصدر: المصادر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وتقديرات خبراء البنك الدولي. جامعة جونز هوبكنز.CSEE -المصدر: 

بعد النجاح في احتواء جائحة كورونا في الربيع، عادت 
الموجة الثانية بحلول شهر يوليو/ تموز. وعانى النشاط 
االقتصادي خالل اإلغالق االقتصادي في الربع الثاني، 
ومن المتوقع أال يستقر إال في النصف الثاني من العام 

إذا سادت الظروف الحالية. وقد ازداد وضع المالية 
العامة سوءاً ليس فقط بسبب تفشي المرض، بل أيضًا 
بسبب الظروف السياسية التي تعطل تدفق اإليرادات. 

وال تزال التوقعات غير مستقرة، وهي عرضة للعديد من 
 المخاطر السياسية واألمنية والصحية. 
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  اآلفاق المستقبلية
 
تم بالفعل التأكد من صعوبة هذا العام حتى مع عدم حدوث 
مزيد من التصعيد في تدابير الصحة العامة. وفي حين أن 
بعض التدابير الرامية إلى كبح التحركات والتجمعات ال تزال 
قائمة، فإن الغالبية العظمى من األنشطة ال تزال مفتوحة. 
وعلى افتراض أن عمليات اإلغالق ال تزال محدودة، فإن 
االنكماش الشديد في النصف األول من المرجح أن يتجنب 
ن لم يكن كافيا لتعويض الخسائر في النصف  التكرار، وا 
األول. وبالتالي، من المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج 

%. ومن المتوقع أن يعود معدل 2بنحو  0202المحلي لعام 
النمو بشكل متواضع في فترة التوقعات بمعدل نمو يبلغ 

% حيث ال يتوقع أن يحدث تطبيع كامل للنشاط قبل 0.0
إذ ُيتوقع أن يبلغ معدل الفقر  .0201النصف الثاني من عام 

 .0201% في عام 02.0
وعلى جانب المالية العامة، تتوقف التوقعات على ما إذا كحان 
هناك استئناف لتحويالت إيرادات المقاصة. وعلى افتراض أن 
اإليححرادات الححمحححححلححيححة تححنححتححعححش بححبححطء وأن تحححححويححالت إيححرادات 
المقاصة قد استؤنفت، فمن الحمحتحوقحع أن يصحل عحجحز السحلحطحة 

% من الناتج المحلحي اإلجحمحالحي فحي عحام 9.9الفلسطينية إلى 
 0214. وسيشحكحل هحذا االرتحفحاع تحححسحنحا محقحارنحة بحعحام 0202

عندما قامت الحكومة اإلسرائيلية بإجراء خصحومحات أكحبحر محن 
ذا استمرت الظروف السياسية، فإن عجحز  إيرادات المقاصة. وا 

  الموازنة قد يتضاعف.

  المخاطر والتحديات 

إذا تفاقمت الفاشيحة فحي الضحفحة الحغحربحيحة خحالل خحريحف وشحتحاء 
، فحقحد يصحبحح محن الضحروري فحرض إغحالق كحامحل 0202عام 

مرة أخرى، مما يؤثر سلبًا على التوقعات. وعحالوة عحلحى ذلحك، 
إذا استمر االرتفاع األخير في عدد اإلصابات في غحزة أو إذا 
تصاعد العنف، فحقحد يحخحضحع الحقحطحاع إلغحالق طحويحل األجحل، 
األمححر الححذي مححن شححأنححه أن يححزيححد مححن الضححغححط عححلححى اقححتححصححاد 
ضعيف أصاًل. وستكون مصادر النمو المحتملة محححدودة جحدا 
حتى في بيئة ما بعد كورونا بسبب القيود الخارجية المفروضحة 

  على التجارة والحركة.
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