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 التحتية االقتصادية في نمو االقتصاد الفلسطينيمساهمة اإلنفاق الحكومي على البنية 

 ملخص الدراسة:

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع البنية التحتية االقتصادية، والوقوف على مشاكل ومعوقات البنية التحتية 
ي االقتصااادية والنمو االقتصااادي، و يان وتوماايم مساااهمة احنفاي الحكومي على البنية التحتية االقتصااادية ف

 (.1996-2017فلسطين خالل الفترة )

وتوصااالت الدراساااة إلى ممموعة من النتامه،  همنا: تدني حمم احنفاي الحكومي التطو ري في فلساااطين ساااوا  
-2017احنفاي الحكومي الممول من الخز نة  و الممول من المسااااااااااااااااعدات الخارجية خالل فترة الدراساااااااااااااااة )

حكومي لتغطية احنفاي الحكومي الماري )الرواتخ واألجور (، وذلك بسااابخ تخصاااي  معفم احنفاي ال1996
ونفقات غير األجور وصاااافي احقرا (، ومما  دل على النق  الكبير في معدل ما تنفقل الحكومة  و الموجل 
من المنم والمساااااااااعدات الخارجية في تمو ل وتشااااااااييد البنية التحتية،  وتدني مساااااااااهمة احنفاي الحكومي على 

و ر ة في الناته المحلي احجمالي في فلسااااااطين، حيث ولط متوسااااااط مساااااااهمة احنفاي الحكومي المشااااااار ع التط
 % فقط.3( نحو 1996-2017التطو ري في الناته المحلي احجمالي خالل الفترة )

العمل على ز ادة احنفاي الحكومي التطو ري وتوجينل لتطو ر ونية تحتية اقتصادية قادرة وقد  وصت الدراسة ب
الساتمرار ماليا  واقتصااديا ، و نا  القدرات الساتخدامنا وردارتنا بكفا ة، وفتم الممال  مام القطال الخا  على ا

الفلسااااااطيني وتشااااااميعل على تمو ل ورنشااااااا  مشااااااار ع البنية التحتية االقتصااااااادية، و خاصااااااة إنتا  الكنر ا  من 
مع ومعالمة النفايات الصاااااااالجة ومعالمة مصااااااااادر ود لة ومسااااااااتدامة، ورنتا  ونقل وتوز ع الطاقة الكنر امية، وج

 المياه، و نا  المرافق واألسواي والمناطق الصناعية، والمرافق األخرى القاولة للخصخصة.

Abstract: 

The study aimed to identify the reality of economic infrastructure, and to identify 

the problems and obstacles of economic infrastructure and economic growth, and a 

statement and clarification of the contribution of government spending on the 

economic infrastructure in Palestine during the period (2017-1996).  

The study found a number of results, the most important of which are: The low level 

of government spending in Palestine, whether government expenditure funded by 

the treasury or financed by foreign aid during the period of study (2017-1996), due 

to the allocation of most government expenditure to cover current government 
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expenditure (salaries, Non-wage and net lending), This is evidenced by the large 

shortfall in the rate of government spending or grants and external assistance in the 

financing and construction of infrastructure, and the low contribution of government 

spending to development projects in the gross domestic product of Palestine, The 

average contribution of government spending on the GDP during the period (2017-

1996) was about 3%.  

The study recommended that government spending be increased and directed 

towards the development of an economic infrastructure that is financially and 

economically viable, capacity-building for efficient use and management, The 

creation and transfer of electricity, the collection and treatment of solid waste and 

water treatment, the construction of facilities, markets and industrial zones, and other 

practicable facilities. 

البنية  –صاااااااااااااااافي احقرا   –احنفاي التطو ري  –احنفاي الماري  –احنفاي الحكومي الكلمات المفتاحية: 
 النمو االقتصادي. –التحتية 

 مقدمــــــة: -
يعتبر احنفاي الحكومي  داة هامة من  دوات السياسة المالية ألي دولة تسعى لتحقيق تنمية اقتصادية 

احنفاي الحكومي نفرا  لتلثيره شاااااملة، و حفى قطال البنية التحتية االقتصااااادية بلهمية بالغة من حمم 
 الكبير على مختلف جوانخ الحياة االقتصادية.

وهذا ما سااااااعت إليل الساااااالطة الوطنية الفلسااااااطينية منذ نشاااااالتنا ويما  تعلق بةعادة تلهيل وتطو ر البنية 
 .تنمية وجذب االستثمارات الخارجياة وتطاو ر االستثمارات المحليةالتحتية االقتصادية، من  جل 

ولقد كان للتطور الذي حصاال في البنية التحتية االقتصااادية في األرامااي الفلسااطينية بعاااااااااااااااااد دخول  
السلطة الوطنية الفلسطينية  ثر ايماوي في تنمية وجذب االستثمارات الخارجياااااة وتطاااااو ر االستثمارات 

تمثلت في عدم المحلية، لكن ما لبث هذا األمر  ن يحدث إال وقد شابل الكثير من السااااااااااالبيات التاااااااااااي 
اساااااااتغالل صاااااااحيم وتوجيل ساااااااليم حدارة وتنفيذ مشاااااااار ع التنمية ككل في فلساااااااطين والتي كان  ورزها 
المشاااااااار ع المدعومة لتطو ر البنية التحتية االقتصاااااااادية في األراماااااااي الفلساااااااطينية التي كانت تعاني 

ى التحتيااااة فااااي االرامي  صال  من نواق  وتشوهات كثيرة بسبخ وجود االحتالل واهمالل المتعمد للبناااا
 وحتى  ومنا هذا.  1967الفلسطينية والتي استمرت منذ العام 
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كما تلثرت البنية التحتية االقتصااااادية بالسااااياسااااات واالجرا ات احسااااراميلية والتي اسااااتندفت باألسااااا  
، 2000تدمير كل مقومات الحياة في فلسااااااطين فكان  ثر ذلك وامااااااحا  بعد انتفامااااااة االقصااااااى عام 

تم استنداف معفم البنااااااااااى التحتية االقتصادية، واعتماد االحتالل احسراميلي سياسات واجرا ات حيث 
عقاوية  دت إلى تدمير كااااااااااااااااااااال مقومات الصاااااامود والبنا  فكان االسااااااتنداف المجاشاااااار لتدمير المقرات 
والمؤسااسااات والمصااانع وقطااااااااااااااااع الطري وتدمير مطار ومينا  غزة، هذا إلى جانخ ونا  جدار الفصال 
العنصاااااااااري وحفر األنشاااااااااطة االقتصاااااااااادية في المنطقة   في اللااااااااافة الغر ية، وكذلك رف  تحو ل 
اللرامخ التي تمبينا اسااااااااااااااااراميل نيابة عن السلطة الفلسطينية إمافة إلى اعتماد سياسة التلخير في 
ي زاد شحن الجلامع بقصاااااااد اتاااااااالف المنتمات الفلسطينية على الموانال والمعاور االسراميلية األمر الذ

من صااعو ة صاامود االقتصاااد الفلسااطيني، وتراجع معدالت النمو االقتصااادي نتيمة إغالي العد د من 
 .االساتثمارات الفلساطينية المحلياة واالجنبية

الحكومي الفلساااطيني المخصااا  للمشاااار ع التطو ر ة احنفاي التعرف حمم تساااعى الدراساااة إلى وعليل 
و يان مدى تلثير ذلك على النمو االقتصاااااادي ورمكانية مسااااااهمة  البنية التحتية االقتصااااااديةومشاااااار ع 

  القطال الخا  في دعم وتطو ر البنية االقتصادية الشاملة في فلسطين.

 مشكلة الدراسة: -

مستوى العالقة وين احنفاي الحكومي على البنية التحتية  تشخي  وتحليلمشكلة الدراسة في  تتمحور
ؤال الرممي   االقتصاااادية والعامد المتوقع على النمو االقتصاااادي، و التمالي يمكن صاااياغة المشاااكلة بالسااام

 التمالي:

ما مدى مســـــــــاهمة اإلنفاق الحكومي على البنية التحتية االقتصـــــــــادية في النمو االقتصـــــــــاد  
 الفلسطيني؟

 ن السؤال الرمي  األسئلة الفرعيمة التمالية:و تفرمل م

 ما واقع البنية التحتية االقتصادية في فلسطين؟ .1
 ما هي مساهمة احنفاي الحكومي على البنية التحتية االقتصادية في فلسطين؟ .2
 ما هي مشاكل ومعوقات البنية التحتية والنمو االقتصادي في فلسطين؟ .3
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 أهمية الدراسة: -
تلتي هذه الدراساااة في الوقت الذي ال تزال ويل البنية التحتية االقتصاااادية الفلساااطينية مدمرة ومااا يفة، 
وتفتقد إلى الحماية في ظل الممارساااااااات والساااااااياساااااااات احساااااااراميلية التي تساااااااتندفنا من تدمير ورغالي 

قتصاااااااااااااااادي، المعاور والطري وغير ذلك من احجرا ات، وما ترتخ على ذلك في تراجع في النمو اال
حيماد الحلول المناسااااجة لتراجع معدل النمو االقتصااااادي من خالل وتتملى  همية الدراسااااة في سااااعينا 

رفع الناته الخدمي وخلق ويئة مالممة لالسااااااااااااتثمار في البنية التحتية االقتصااااااااااااادية الشاااااااااااااملة وترتيخ 
 . ولو اتنا والسعي لوسامل التمو ل المتاحة للمساهمة في تنفيذها

 
 لدراسة:أهداف ا -

في مااااو  االعتجارات السااااابقة، فةن الدراسااااة تندف إلى التعرف على مساااااهمة احنفاي الحكومي على 
 البنية التحتية االقتصادية في النمو االقتصادي الفلسطيني، وويما  لي األهداف التفصيلية:

 التعرف على واقع البنية التحتية االقتصادية في فلسطين. .1
 البنية التحتية االقتصادية والنمو االقتصادي في فلسطين. الوقوف على مشاكل ومعوقات .2
 ويان وتوميم مساهمة احنفاي الحكومي على البنية التحتية االقتصادية في فلسطين .3

 منهجية الدراسة: -
والتحليلي لبيان وتوميم مستوى العالقة وين احنفاي الحكومي  الدراسة على المننه الوصفي اعتمدت

االقتصاااااااادية والعامد المتوقع للنمو االقتصاااااااادي الفلساااااااطيني، وذلك باالساااااااتناد إلى على البنية التحتية 
 البيانات واححصا ات والسالسل الزمنية المستسقاة من مصادرها الرسمية.

 مجال وحدود الدراسة: -

راساااااة في االقتصااااااد الفلساااااطيني، وتحد دا  في ويان وتومااااايم مسااااااهمة  ز الممال الموماااااوعي للدم  تركم
 حكومي على البنية التحتية وقيا   ثر ذلك على النمو االقتصادي الفلسطيني.احنفاي ال

ولة الفلسااااطينيمة، وتحد دا  اللاااافة الغر ية وقطال   راسااااة داخل حدود الدم د الحد المكاني للدم في حين تحدم
 غزة دون القد . 

 . 2017وحتمى  1996 مما الحد الزمني للدمراسة ويغطمي الفترة الزممنيمة من 
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 ام الدراسة:أقس -

 من  جل احجابة على تساؤالت الدراسة وتحقيق  هدافنا تم تقسيم الدراسة على النحو التالي:

 واقع البنية التحتية االقتصادية في فلسطين. .1
 (.1996-2017التوز ع النسبي لإلنفاي الحكومي في الموازنة العامة الفلسطينية للفترة ) .2
 (.1996-2017للفترة ) النمو االقتصادي فياحنفاي الحكومي التطو ري  مساهمة .3
 النتامه والتوصيات. .4

 مصطلحات الدراسة: -

مبلط من المال تقوم الحكومة بةنفاقل من خالل مؤساااااسااااااتنا المختلفة وندف تحقيق اإلنفاق الحكومي: 
، 2008النفع العام،  و  نل كافة المجالط التي يقوم بةنفاقنا شااااااااااااااخ  عام لتلبية حاجة عامة )خلف، 

 89.) 

: و تمثل في احنفاي الحكومي المخص  لعدد من البنود، وهي: الرواتخ واألجور، اإلنفاق الجار  
، 2010النفقات التشغيلية، النفقات التحو لية، نفقات ر سمالية عادية، وصافي احقرا  )صبيم، 

 259.) 

ار ع والدراساااات و تمثل في احنفاي الحكومي المخصااا  لتمو ل رواتخ و جور المشااا اإلنفاق التطوير :
والتخطيط واالسااااااااتشااااااااارات، واألجنزة والمعدات وااالت، والمركجات وااليات الثقيلة واألرامااااااااي واألونية 

 (.36،  2011العملة، واحنشا ات والمساهمات واالستثمارات واألثاث واللوازم )

ارا  المجاشر الامادفاول مان و صـافـي اإلقـراض ااحقا ارا  غير :  اتاماثال هذا البند وا ا ا ا اياة، واحق زارة الاماال
المجاشر المخصوم من إ اااااااااااااااااارادات الاااماااقااااصاااة ) اااتااالااامااان مااادفاااوعاااات الاااحاااكاااوماااة وااااااااادل فاااواتااايااار الااامااارافاااق 
المستحقة عاااالااااى هااااياااائااااات الااااحااااكاااام الاااامااااحاااالااااي، والااااخااااصااااومااااات اللر بية،  و الخسامر المرتجطة وتسو ق 

المز  األعفم من هذا البند هو إقرا  غير مجاشر من طر ق خصم فااااااااااااواتااااااااااااياااااااااااار منتمات البترول(، و 
الاخادماات الاعااماة الاماتاراكاماة عالاى الانايائاات المحلية لاحاسااب الاشاركاات احسارامايالاياة )خااصاة شاركاة 

الااااااماااااازودة لاااانااااذه الااخاادمااات، حاايااث تااااقااااوم إساااارامااااياااال وااخااصاام  ثاااااامااااااان هااااااذه ) الااكااناار ااا  احساارامااياالاايااة
الااخاادمااات مابااشارة مااان إ اااااارادات الاماقااصاة الاشانار اة مااان دون الرجول إلى السلطة الفلسطينية على  ن 
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متلخراتنا لمصااااااالحة السااااااالطة )سااااااالطة النقد تقوم هذه النيئات المحلية في مرحلة الحقة وتساااااااد د بع  
 (.33،  2010الفلسطينية، 

هي النفم المادية والمرافق التي توفر الخدمات العامة األساااااااسااااااية، مثل: النقل، ومرافق  البنية التحتية:
المياه، والغاز، والكنر ا ، والطاقة، واالتصااااااااااااااااالت، والتخل  من النفايات، واألرامااااااااااااااي، والحدامق، 

 & Hudoson, Hass)ر اماااااية، والمجاني الرسااااامية والترفينية، ومرافق الساااااكك الحد دية والمالعخ ال

Uddin, 1997 .) 
 Gross Domesticهو حااادوث ز اااادة في إجماااالي النااااته المحلي احجماااالي  النمو االقتصــــــــــاد :

Production (GDP) و الادخال القومي احجمااالي  ،Gross National Income (GNI) والاذي ،
، 2000ز ادة مساااااااااتمرة في متوساااااااااط نصااااااااايخ الفرد من الدخل الح يقي )عممية وناصاااااااااف،   ؤدي إلى
 51.) 

 الدراسات السابقة: -
 (، اإلنفاق الحكومي وأثره على االقتصاد الفلسطيني: دراسة قياسية.2017دراسة الوحيد  ) .1

فلساااااااااطين، هدفت الدراساااااااااة إلى تحليل  ثر العالقة وين احنفاي الحكومي والنمو االقتصاااااااااادي في 
-2015وتوماااااااايم تطور حمم احنفاي الحكومي وىيكلل لدى الساااااااالطة الفلسااااااااطينية خالل الفترة )

1994.) 
وقد  ظنرت الدراسااااة التلثير احيماوي لإلنفاي الحكومي وكذلك االسااااتثمار األجنبي المجاشاااار على 

 النمو االقتصادي.
لتحتية المحفزة على النمو وقد  وصاااااااااات الدراسااااااااااة بلاااااااااارورة توجيل احنفاي الحكومي نحو البنية ا

االقتصاااااااااادي، وماااااااااجطل مااااااااامن احمكانات الحالية المتاحة محليا ، مع العمل على مكافحة الفقر 
والجطالة من خالل المشاااااااااااااااار ع المنتمة، إماااااااااااااااافة إلى دعم الطاقات احنتاجية وتوفير الخدمات 

 اللوجستية لز ادة الصادرات.
ر تكلفة خدمات البنية التحتية على تنافســــية (، بعنوال: أث2007دراســــة عدوال والحاي علي ) .2

 القطاع الصناعي الفلسطيني.
هدفت الدراسة إلى استكشاف  ثر تكلفة خدمات البنية التحتية الفلسطينية، وذلك عن طر ق تحليل 

 ىيكل تكاليف الصناعة، من خالل مسم لممموعة من المؤسسات الصناعية التصد ر ة.
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نوعية في خدمات البنية التحتية وين المناطق الحلااااااااااار ة وتوصااااااااااالت الدراساااااااااااة إلى وجود فروي 
والر فية، وتدني نوعية الطري و خاصااااة داخل المدن وفي المناطق الر فية مما يلااااطر  صااااحاب 
المركجات الخاصة بالمؤسسات الصناعية إلى سلوك طري التفاوية وتراوية، باحمافة إلى معف 

لى الطرقات األمر الذي يعيق متابعة المؤسسات تغطية شجكة االتصاالت المحمولة الفلسطينية ع
 الصناعية لحركة بلامعنا.

وقد خرجت الدراساااااااة بممموعة من التوصااااااايات التي ساااااااتحسااااااان من نوعية خدمات البنية التحتية 
 الفلسطينية المتوفرة.

(، بعنوال: اإلنفاق العام في البنى التحتية والنمو االقتصاد  في 2018دراسة مدياني ومحلي ) .3
 ائر.الجز 

هدفت الدراسااااة إلى تقد ر  ثر احنفاي العام في البنية التحتية على النمو االقتصااااادي في المزامر، 
 باستخدام نموذ  تصحيم الخطل.

وتوصاااااالت الدراسااااااة إلى  ن احنفاي العام على البنية التحتية االقتصااااااادية واالجتماعية يساااااانم في 
 النمو االقتصادي على المد ين القصير والطو ل.

(، بعنوال: اإلنفـــاق الحكومي على البنيـــة التحتيـــة والنمو 2018) Babatundeاســـــــــــة در  .4
 االقتصاد  في نيجيريا

Government spending on infrastructure and economic growth in Nigeria. 

هدفت الدراسااااااااة إلى التحقق من  ثر احنفاي الحكومي على البنية التحتية على النمو االقتصااااااااادي في 
 (.1980-2016نيمير ا خالل الفترة الزمنية )

وقد  ظنرت الدراساااة  ن احنفاي الحكومي على البنية التحتية للنقل واالتصااااالت والبنية التحتية للتعليم 
والصااااحة كان لل تلثير إيماوي كبير على النمو االقتصااااادي في نيمر ا، ويما ساااامل احنفاي الحكومي 

مواد الطبي ية تلثيرا  عكساااااااايا  على النمو االقتصااااااااادي في نيمير ا، وذلك على البنية التحتية للزراعة وال
بساااااااااااااابخ تدني مسااااااااااااااااهمة احنفاي الحكومي على البنية التحتية للزراعة والموارد الطبي ية مقارنة مع 

 مساهمة القطال الخا  في نيمير ا في االنفاي على البنية التحتية في هذ ن القطاعين.
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 لسابقة:التعقيب على الدراسات ا 
اظنرت الدراساااااااااااااااات الساااااااااااااااابقة األثر احيماوي لإلنفاي الحكومي على البنية التحتية على النمو 
االقتصادي، األمر الذي يعزز من  همية الدراسة الحالية وسعينا للوقوف على  سجاب تراجع النمو 
ية االقتصااااااااااادي في فلسااااااااااطين ومعالمتنا من خالل مساااااااااااهمة احنفاي الحكومي على البنية التحت
االقتصاااااادية وروراز الدور الذي  ل جل احنفاي الحكومي على البنية التحتية االقتصاااااادية وخلق ويئة 

 جاذبة لالستثمار و التالي تحقيق النمو االقتصادي.

 أواًل: واقع البنية التحتية في فلسطين

فااااااااااااي المماااااااااااااالت يعتبر وجود ونى تحتية ذات كفا ة متميزة ومردود عال من  هم عناصر جذب االسااااااااااااتثمار 
الصاااااااااااناعية والتمار اااااااااااة والخدماتية، األمر الذي لل تلثير مجاشر على تنافسية الشركات، وتشمل البنية التحتية 
خم  قطاعات اساسية هي: قطال الطاقة والكنر ا  وقطال المياه، وقطاااااااااال النقااااااااال والمواصالت بما في ذلك 

 .ا المعلوماات، وقطال حماية البيئة واستدامتناالموانال والمطارات، وقطاال االتصااالت وتكنولوجيا

ولقد تعرماااااات البنية التحتية في اللاااااافة الغر ية وقطال غزة خالل ساااااانوات االحتالل احسااااااراميلي ل رامااااااي  
، إلى تدهور كبير نتيمة احهمال وعدم قيام ساااااالطات االحتالل احسااااااراميلي وتحسااااااين 1967الفلسااااااطينية عام 

العك  من ذلك فقد عملت على تدمير تلك الخدمات، وفي  حساااااان األحوال قامت مسااااااتوى خدماتنا، ول على 
وتحساااااااين خدمات البنية التحتية ل غرا  األمنية وندف إحكام سااااااايطرتنا على األراماااااااي الفلساااااااطينية، حيث 

 قامت بةنشا  بع  الطري وتوسيع  خرى الستعماالت الميش والمستوطنين.

، بموجخ اتفاقية المرحلة االنتقالية الموقع وين 1994ية منامنا في ما و و عد تساالم الساالطة الوطنية الفلسااطين 
منفمة التحر ر الفلساااااااااطينية ورساااااااااراميل، وماااااااااعت على ر    ولو ات عملنا إعادة تلهيل البنية التحتية كوننا 
ة مرتكز رميسي لتشميع االستثمار في فلسطين، و د ت بشق الطري وتحسيننا و نشلت شركة االتصاالت الثاوت

بكدار، وساااااااالطة جودة البيئة وساااااااالطة  –والمتنقلة، وكذلك الممل  االقتصااااااااادي الفلسااااااااطيني للتنمية واحعمار 
 (.25،  2007الطاقة، وسلطة المياه )عدوان والحا  علي، 

وشندت األرامي الفلسطينية في وداية نشلة السلطة الوطنية الفلسطينية تطورا  ملحوظا  في قطال البنية التحتية 
كان لنذا التطور  ثر إيماوي في تنمية وجذب االسااااتثمارات الخارجية وتطو ر االسااااتثمارات المحلية والتي ولقد 

 ثمرت بةنشااااااا  طري جد دة ورعادة تلهيل الطري التي بحاجة إلى تحسااااااين ورنشااااااا  شااااااركة االتصاااااااالت الثاوتة 
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لصااااااناعية ومد نة جنين الصااااااناعية( والمتنقلة، و نا  مطار ومينا  غزة،  و نا  المدن الصااااااناعية )مد نة غزة ا
ورنشاااااااا  محطة توليد الكنر ا  في غزة، ومحطة جنوب اللااااااافة للكنر ا ، وتنفيذ العد د من المشاااااااار ع لتطو ر 

 (. 2008وتحسين شجكات المياه والصرف الصحي ورنشا  شجكات جد دة للمياه )العودة و حمد، 

ية طو ال  في فلسااااطين و خاصااااة بعد اندالل انتفامااااة لم يسااااتمر التطور الحاصاااال في البنية التحتية االقتصاااااد
، حيث تلثرت البنية التحتية الفلسااااااطينية بسااااااياسااااااات االحتالل احسااااااراميلي التي 2000األقصااااااى في ساااااابتمبر 

اسااااتندفت تدمير كل مقومات الصاااامود والبنا  الفلسااااطيني، من خالل اسااااتنداف وتدمير المقرات والمؤسااااسااااات 
تدمير مطار ومينا  غزة، وتدمير محطة توليد الكنر ا  الوحيدة في قطال غزة والمصانع وقطع الطري، وكذلك 

، وومااااع العراقيل والمعوقات الالزمة لتطو ر شااااجكة االتصاااااالت الفلسااااطينية الثاوتة والمتنقلة وعدم 2006عام 
ة لذلك  الساااماش لشاااركة االتصااااالت الفلساااطينية من وماااع األورا  في المنطقة أل أل  و حتى مد األساااالك الالزم

و احمااافة لذلك اسااتنداف االحتالل االسااراميلي لقطال المياه والصاارف الصااحي وتدمير اابار وشااجكات المياه 
 (.2008ومحطات معالمة الصرف الصحي )العودة و حمد، 

وعليل، اصاااااااااااطدمت البنية التحتية في فلساااااااااااطين بالعد د من المعوقات األسااااااااااااساااااااااااية التي حالت دون تطورها 
ميسااااي على تنفيذها  همنا، االحتالل احسااااراميلي واسااااتمراره في سااااياسااااة الحصااااار واحغالي وانعكساااات بشااااكل ر 

الشاااااااااامل الذي فرمااااااااال على المناطق الفلساااااااااطينية بمانخ االعتدا ات العساااااااااكر ة المتكررة، وكذلك االنقساااااااااام 
التنمو ة الفلسااااااااااااااطيني الداخلي الذي حال دون تنفيذ العد د من المشاااااااااااااااار ع وحال دون تنفيذ الخطط والبرامه 

 الفلسطينية التي استندفت قطال البنية التحتية.

ولتشاااااااااخي  واقع البنية التحتية االقتصاااااااااادية في فلساااااااااطين والوقوف على المعوقات التي حالت دون تطورها، 
 نستعر  ويما  لي شرش واقع كل قطال من قطاعات البنية التحتية الموجودة في فلسطين:

 قطاع الطاقة والكهرباء: .1

طاااال الطااااقاااة والكنر اااا  في اللاااااااااااااافاااة الغر ياااة وقطاااال غزة ال يفي باااالغر  و قااال عن تلبياااة ال  زال ق
من شااااااام كميات الكنر ا  و خاصاااااااة في المنطقة أل أل التي تزال االحتياجات، حيث تعاني اللااااااافة الغر ية 

ا  غير موصاااااااااولة بلية شاااااااااجكة توز ع، و التالي يفل توليد الكنر ا  من خالل موارد الطاقة المتمددة محدود
بسااااااااااااابخ تياب احطار التنفيمي المناساااااااااااااخ، وارتفال تكلفة الحفاح على االساااااااااااااتثمارات، ونق  الجحوث 

 (.22،  2011)ورنامه األمم المتحدة احنمامي،  والتدر خ
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وتشااااااااكل  زمة الطاقة ونق  الكنر ا  قيدا  اقتصاااااااااديا  رميساااااااايا  في قطال غزة، بساااااااابخ تدمير محطة توليد 
، والتي تعتمد على معونات الوقود الخارجية، ويما  ن الكنر ا  2006غزة عام  الكنر ا  الوحيدة في قطال

التي تنتمنا تتوقف بشاااااكل بالط على القيود التي تفرمااااانا إساااااراميل على احمدادات، كما  ن البنية التحتية 
من  للتوز ع غير كاوية في كثير من األحيان ومعرمااااااااااة للعطل، فاحمداد بالكنر ا  في القطال يغطي  قل

ميماواط، رغم تزا د الطلخ على الكنر ا  بساااااابخ النمو الملااااااطرد  450-500ثلث الطلخ اليومي الجالط 
 (.14،  2018للسكان في قطال غزة، والحاجة إلى إعادة احعمار )األونكتاد، 

% من 6، حيث لم ُتلبي محطة التوليد إال 2018وقد ولغت  زمة الطاقة والكنر ا  ذروتنا في  وامل عام 
ميماواط بسبخ نق  الوقود واألجزا   140الطلخ، إذ كانت المحطة تعمل بلقل من ُخم  طاقتنا الجالغة 

المسااااتوردة، و التالي وصاااالت ساااااعات الوصاااال إلى ساااااعتين  وميا  في المتوسااااط، األمر الذي  ثر بصااااورة 
، 2018خطيرة على الحياة اليومية ورعاقة األنشااااطة احنتاجية ومنع تقديم الخدمات األساااااسااااية )األونكتاد، 

 14.) 

ر ا  في فلساااااااااااطين تساااااااااااتدعي إعادة التفكير، والتوجل نحو ودامل  خرى  ن  زمة الطاقة والكن ويرى الباحث
لتوفير الطاقة الكنر امية في فلساااااااااطين، على سااااااااابيل المثال التوجل نحو مصاااااااااادر الطاقة المتمددة، حيث 

( بلننا مسااااااااتمدة من الموارد الطبي ية وتتمدد باسااااااااتمرار Renewable Energyتتميز الطاقة المتمددة )
ختلف تلك الطاقة بشكل جوهري عن الطاقة التقليدية المعرمة للنلوب  و االنتنا  مثل ) ي ال تنفذ(، وت

الوقود االحفوري بكل  شكالل، كما تتميز  يلا  بلننا طاقة نفيفة نتيمة توليدها دون انجعاثات تلر بالبيئة 
 و الصحة العامة.

(، وتقلي  GDPالي الفلسااااااااااااااطيني )إن عمليااة إنتااا  الطاااقاة المتمااددة تعني ز اادة الناااته المحلي احجماا 
التج ية حسااااراميل، وتحسااااين االسااااتدامة في وصااااول التيار الكنر امي للمسااااتنلكين، األمر الذي  تطلخ من 
صانع القرار الفلسطيني بشكل  ساسي، ومن ثم القطال الخا  ومؤسسات الممتمع المدني،  العمل و كل 

دى القر خ ولي  ممرد شااااعارات للتوجل نحو االسااااتثمار ثقة نحو إيماد إسااااتراتيمية قاولة للتطبيق على الم
في ممال االعتماد على مصادر الطاقة المتمددة للمان توفير االستقالل االقتصادي، ألن بقا  االعتماد 
على مصادر الطاقة التقليدية سيجقي النيمنة والسيطرة احسراميلية على قطال الطاقة والكنر ا  في فلسطين 

 ل من تحكم واستغالل سياسي واقتصادي.مستمرا  وما  تجع
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 قطاع المياه: .2
يعتبر قطال المياه في فلساااااطين من  كثر قطاعات البنية التحتية تلاااااررا  نتيمة الساااااتمرار االنتناكات 
احسراميلية المتواصلة لنذا القطال، ورحكام سيطرة االحتالل احسراميلي على اابار واألحوا  المووية 

فر آبار جد دة، بمانخ التدمير الممننه للمنشااااااات المامية من ورك و حوا  ومنع الفلسااااااطينيين من ح
 وآبار.  

ونتيمة لذلك، يعاني المواطنون الفلسااااااااطينيون من تراجع كمية ونوعية المياه التي يمكننم اسااااااااتخدامنا 
ل غرا  المختلفة من ساااااااااااااانة ألخرى، و رجع ذلك إلى تحد د كمية المياه المتاحة السااااااااااااااتخداماتنم 

% من حقوقنم المامية، وتلجيل البت في حقوي المياه إلى مفاوماااااااااااااااات الحل 20لفة بلقل من المخت
الننامي، مما جعل سااااالطات االحتالل احساااااراميلي اساااااتغالل هذا الوماااااع وتكثيف ننبنا لتلك الحقوي، 

 World% من الحصة التي حددتنا اتفاقية  سلو لالستخدامات احسراميلية ) 180وز ادة اللخ إلى 

Bank, 2009.) 
وهذا يعني تناق  حصة الفلسطينيين من المياه  ونصيخ الفرد الفلسطيني من المياه، نتيمة السيطرة 
احسااااراميلية المطلقة على المياه الفلسااااطينية المووية والسااااطحية، حيث ولغت حصااااة الفلسااااطينيين من 

هخ لإلسااااراميليين %  ذ85% فقط، في حين باقي الحصااااة وهو 15مياه األحوا  المامية ما نساااابتل  
بما في ذلك المسااااااااتوطنين في اللاااااااافة الغر ية، وفي قطال غزة ولغت حصااااااااة الفلسااااااااطينيين من مياه 

%، كما تساااتغل دولة االحتالل ما 82% فقط، وينما ولغت حصاااة احساااراميليين 18الحو  السااااحلي 
% فقط 10ول  % من كمية المياه الن ية المتمددة المتوفرة في األرامااااااااي الفلسااااااااطينية مقا90نساااااااابتل 

 للفلسطينيين. 
يشار إلى  ن حصة الفرد احسراميلي من المياه ولغت سجعة  معاف حصة الفرد الفلسطيني، حيث  ن 

لترا  للفرد احسراميلي  500لترا ، مقارنة مع  70حصة الفرد الفلسطيني من مياه الشرب  وميا   بلط نحو 
 معاف في المياه المستخدمة ألغرا  الري والزراعة  9من المياه العذبة، وتز د الفموة وين المانبين لا

 (.362،  2016)صندوي النقد العر ي، 
و احمااافة إلى اسااتنزاف دولة االحتالل احسااراميلي للمياه الفلسااطينية المووية والسااطحية هناك  سااجاب 

ات % من ساااكان اللااافة الغر ية يفتقرون إلى شاااجك10 خرى ألزمة شااام المياه في فلساااطين وهي  ن  
مدن فقط لد نا محطات ودامية  4% فقط من المسااااااااااااااااكن مرتجطة بشااااااااااااااجكة المماري، و 31المياه، و

مليون متر مكعخ من مياه الصااااااااااااارف  25لمعالمة المماري، مما ترتخ على ذلك تدفق ما  ز د على 
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الصااحي عبر  ودية اللاافة الغر ية ملحقة األذى باألحوا  المامية و صااحة البيئة،  ما في قطال غزة 
فقد باتت نسااااااجة ماااااائيلة من مياه الحو  الساااااااحلي صااااااالحة للشاااااارب، حتى وصاااااال الحال اليوم الى 
مسااااتو ات ال يمكن تحملنا، حيث وصاااالت نسااااجة المياه المووية في قطال غزة الغير صااااالحة للشاااارب 

 (.PWA, 2017% ) 97الى 
قامت إساااااااااااااراميل وتدمير المنشاااااااااااااات المامية القاممة من ورك و حوا  وآبار بحمة عدم الترخي  وقد 

مليون  7دمرت منشاااااااااات مامية ب يمة  2002خاصاااااااااة الواقعة في المنطقة المصااااااااانفة أل أل، ففي العام 
عملية هدم لمنشاااااات  100نفذت إساااااراميل  2009دوالر، كما ذكرت منفمة  وكسااااافام  نل منذ حز ران 

وئرا  وخط  ناويخ واحد، وفي معفم  28 ناويع، و 5خزانا  و 44اللاااااافة الغر ية من ماااااامننا  مامية في
 (.14،  2012)هان ،  الحاالت كانت ال تقدم  ي مبررات

كماااااا قامااااات اساااااراميل بقصاااااف وتماااااد ر مماااااننه ومااااادرو  للعد اااااد مااااان المنشاااااات والمشاااااار ع المامياااااة 
شااااانتنا علاااااى القطاااااال، وهنااااااك العد اااااد  الكبااااارى فاااااي قطاااااال غااااازة مااااامن االعتااااادا ات المتكاااااررة التاااااي
 (.Hilles, 2017من الدراسات التي قامت وتوصيف ورصد هذه االعتدا ات )

عنصاااااار )قطااااااع تيااااااار( ومعاااااادات  3500كمااااااا و منااااااع االحااااااتالل االسااااااراميلي دخااااااول  كثاااااار ماااااان  
واليااااات واجناااازة تلاااازم لتطااااو ر مشااااار ع المياااااه والصاااارف الصااااحي فااااي قطااااال غاااازة بحمااااه المخاااااوف 

مماااااا فااااااقم االزماااااة المامياااااة فاااااي القطاااااال مااااان جناااااة وانعكااااا  علاااااى تراجاااااع االساااااتثمار فاااااي االمنياااااة 
 (.Oxfam, 2017قطال المياه من جنة  خرى )

 قطاع النقل والمواصالت .3
يعتباااار النقاااال البااااري النااااول السااااامد للنقاااال والمواصااااالت فااااي األرمااااي الفلسااااطينية، حيااااث يعاااااني هااااذا 

ل التكلفااااااة، وهااااااو ماااااان القطاعااااااات التااااااي تاكاااااال القطااااااال ماااااان سااااااو  التنفاااااايم وسااااااو  الخدمااااااة وارتفااااااا
الطلااااااخ علينااااااا، وهمرهااااااا معفاااااام الز ااااااامن نحااااااو اسااااااتخدام سااااااياراتنم الخاصااااااة،  و ساااااايارات األجاااااارة 
الصااااااغيرة  و متوسااااااطة الحماااااام للاااااامان الوصااااااول والعااااااودة فااااااي الوقاااااات المسااااااتندف، وشااااااند هااااااذا 

الرد ئااااااة وغياااااار القطااااااال  يلااااااا  ظاااااااهرة انتشااااااار الفاااااااعلين غياااااار المرخصااااااين وتقااااااديم خاااااادمات النقاااااال 
اامناااااة، و احماااااافة إلاااااى ذلاااااك ال  وجاااااد قطاااااال نقااااال عاااااام عصاااااري فاااااي فلساااااطين  تمياااااز بالكفاااااا ة 
واالنتفاااااام لنقااااال الماااااواطنين والجلاااااامع لتحقياااااق هااااادفين رميسااااايين هماااااا تقلاااااي  التكااااااليف وتخفياااااف 
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(، وتحااااااااااول العوامااااااااااق السياسااااااااااية والقيااااااااااود علااااااااااى الحركااااااااااة 114،  2016التلااااااااااوث )عبااااااااااد  ، 
ياااااااع  وصاااااااال األراماااااااي دون ال ياااااااام بااااااالي تنمياااااااة اساااااااتراتيمية مساااااااتقبلية فاااااااي هاااااااذا والوصاااااااول وتقط

 القطال. 
ففااااااااي قطااااااااال غاااااااازة، تعرماااااااات البنيااااااااة التحتيااااااااة االسااااااااتراتيمية الرميسااااااااية، مثاااااااال المطااااااااار والمرفاااااااال، 
ل مااااارار نتيماااااة االجتياحاااااات احساااااراميلية المتوالياااااة ولااااام تعاااااد صاااااالحة لالساااااتخدام، كماااااا تلاااااررت 

كيلااااااومترا  ماااااان الطااااااري وفااااااي ذات الوقاااااات لاااااام يكاااااان  57ر ة  كثاااااار ماااااان  ثنااااااا  االعتاااااادا ات العسااااااك
باحمكااااان، تنفيااااذ  يااااة  عمااااال بااااارزة فااااي إعااااادة احعمااااار  و  يااااة تاااادخالت تطو ر ااااة بساااابخ الحصااااار 
واالجااااارا ات احساااااراميلية المشاااااددة علاااااى الماااااواد الالزماااااة لعملياااااة احعماااااار )ورناااااامه األمااااام المتحااااادة 

 (.24،  2011احنمامي، 
ر تقطيااااااع الطااااااري وفصاااااال المناااااااطق الفلسااااااطينية عاااااان بعلاااااانا الااااااجع  كااااااان ومااااااا زال كمااااااا و عتباااااا

إحااااادى سياساااااات االحاااااتالل احساااااراميلي لتااااادمير البنياااااة والتحتياااااة االقتصاااااادية الفلساااااطينية و خاصاااااة 
قطاااااال النقااااال والمواصاااااالت، فمااااان خاااااالل الحصاااااار االقتصاااااادي المشااااادد علاااااى قطاااااال غااااازة واغاااااالي 

سااااطينية تاااام فصاااال قطااااال غاااازة عاااان اللاااافة الغر يااااة وحااااال دون المماااار ااماااان ورغااااالي المعاااااور الفل
التواصاااال وااااين األراماااااي الفلسااااطينية إال بموافقاااااة إسااااراميل وماااان خاللناااااا، و احمااااافة إلاااااى ذلااااك تااااام 
اسااااااتخدام الحااااااواجز احسااااااراميلية ونقاااااااط التفتاااااايش سااااااوا  الداممااااااة  و المؤقتااااااة )الطيااااااارة( فااااااي اللاااااافة 

ة بماناااااااخ التفتااااااايش المناااااااين، لمعااااااال الطر اااااااق التاااااااي الغر ياااااااة الحتمااااااااز الماااااااواطنين ولفتااااااارات طو لااااااا
تحتاااااا  ساااااوى نصاااااف سااااااعة إلاااااى  كثااااار مااااان سااااااعتين  و  كثااااار مااااان ذلاااااك )عااااادوان والحاااااا  علاااااي، 

2007  ،35.) 
حياااااث تشاااااير اححصااااااميات إلاااااى  ن عااااادد الحاااااواجز الثاوتاااااة المنصاااااو ة فاااااي اللااااافة الغر ياااااة وصااااال 

حااااااجزا  داخلياااااا  منصاااااو ا  فاااااي  59حااااااجز ا مااااان وينناااااا  98إلاااااى  20فاااااي نناياااااة شااااانر كاااااانون الثااااااني 
عماااااااق اللااااااافة الغر ياااااااة، بعيااااااادا  عااااااان ألالخاااااااط األخلااااااارأل، وهاااااااذا المعطاااااااى يشااااااامل  يلاااااااا  حااااااااجزا  

فاااااي الخليااااال، التاااااي  وجاااااد فيناااااا نقااااااط اساااااتيطان إساااااراميلية، كماااااا هنااااااك  H2منصاااااو ا  فاااااي منطقاااااة 
حاااااجزا  ماااان وااااين الحااااواجز الثاوتااااة تعتباااار نقاااااط فحاااا   خياااارة قباااال الاااادخول إلااااى إسااااراميل، رغاااام  39
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 ن معفمنااااا يقااااع علااااى بعااااد كيلااااومترات إلااااى الشااااري ماااان الخااااط األخلاااار  لكاااان قباااال الاااادخول إلااااى 
 (. http://info.wafa.ps،  2017القد  )وفا، 

لحركات التمار ة وتلخير تسااليم الجلااامع و خاصااة المواد الغذامية من  لجان كل هذا عمل على تراجع ا
 وغيرها التي ال تحتمل فترات طو لة على الطري االلتفاوية التراوية غير المؤهلة التي تلر ونوعيتنا.

 قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات .4
حسااااراميلية، حيث  رتجط عمل شااااركة ال  زال قطال االتصاااااالت وتكنولوجيا المعلومات يخلااااع للقيود ا

االتصااالت الفلساطينية وشاركتي الناتف الخليوي مع شاجكات االتصااالت احساراميلية، وعلى الرغم من 
العرو  الترو مية التي تقدمنا تلك الشاااااركات، إال  ن  ساااااعار خدماتنا ما زالت تصااااانف  على بكثير 

ية، والتي تمتاز بلساااااعارها المنخفلاااااة وجودتنا من الخدمات المناظرة التي تقدمنا الشاااااركات احساااااراميل
العالية،  ما بالنسااااااااااجة لتكاليف المكالمات، فةن على شااااااااااركة االتصاااااااااااالت وشااااااااااركتي الناتف الخليوي 
الفلساااطينيتين، دفع مساااتحقات  جرة المكالمة للدولة التي تساااتقبل المكالمات من األراماااي الفلساااطينية، 

المكالمة من خالل شااااااركة ويزك احسااااااراميلية )المعفري، إمااااااافة إلى دفع مسااااااتحقات ودل  جرة تمر ر 
2016  ،73.) 

وال  زال االحتالل احسااااااراميلي يفر  العد د من القيود على خدمات االتصاااااااالت الفلسااااااطينية، و مكن 
 (. 73-74،  2016إوراز تداعياتنا على النحو التالي: )المعفري، 

األرمااي والخليوي لمناطق شاااسااعة في اللاافة  القيود المفرومااة على الحد من تغطية شااجكات الناتف -
الغر ية تصاااانف ماااامن ما يساااامى بالمنطقة أل أل  و المناطق التي تقع وين مدن اللاااافة الغر ية التي ال 
يسااااامم لشاااااركات االتصااااااالت الفلساااااطينية إقامة ونية تحتية فينا، ومما  ترتخ على ذلك خساااااامر فادحة 

 لتلك الشركات.
في صااااااااااناعة تكنولوجيا المعلومات وتطو ر البرمميات الذكية  عدم اسااااااااااتثمار شااااااااااركات االتصاااااااااااالت  -

لخدمات االتصال الوصول إلى شجكة االنترنت، وهنا سوف  دفع هذا احجرا  المستفيد الفلسطيني إلى 
 الحصول على تلك الخدمات من شركات االتصاالت احسراميلية، وز ادة كلفة االستثمار في المستقبل.

في اللااااااافة الغر ية، وينما تعمل في قطال غزة وفقا   G3ليوي وفقا  لنفام تعمل شاااااااركتي االتصاااااااال الخ -
، و التالي G4في مقاول ذلك تعمل شاااااااركات االتصااااااااالت الخليوي في إساااااااراميل وفقا لنفام  G2لنفام 

http://info.wafa.ps/


16 
 

، يحرم االقتصاااااااد G4فةن عدم انتقال شااااااركتي االتصااااااال الخليوي في فلسااااااطين من العمل وفقا  لنفام 
تثمار في ممال األعمال والتمارة احلكترونية والتسااااو ق احلكتروني، و التالي يحد الفلسااااطيني من االساااا

من خلق فر  العمل لخر مي  قسام الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب واالتصاالت، 
حيث ترتفع معدالت الجطالة في صاااااااااافوفنم، و عمل عدد كبير من الخر مين في غير تخصااااااااااصاااااااااااتنم 

 (. 12،  2016)ما  وآخرون، 
 قطاع حماية البيئة واستدامتها  .5

يعتبر قطال حماية البيئة واسااااااااااااااتدامتنا من قطاعات البنية التحتية االقتصاااااااااااااااادية التي ركزت علينا 
الحكومات الفلساااااااااااااطينية المتعاقجة في معفم الخطط والبرامه التنمو ة، حيث  واجل هذا القطال العد د 

يرة والتي تشااكل خطرا  على احنسااان، والتي يمكن حصاارها من التحديات الناجمة عن المشااكالت الخط
 ويما  لي:

تلثر الحو  الموفي السااااحلي في قطال غزة سااالجا  في ظل عدم اساااتدامة اساااتخدامل، و سااابخ اللاااخ  -
مليون متر مكعخ من المياه في السنة،  دى إلى تسرب مياه الجحر إلى الخزان  120المفرط ألكثر من 

ستو ات الملوحة والكلور د بشكل ال  تناسخ مع االستنالك الجشري، وتتفاقم هذه الموفي مسبجا  ارتفال م
المشااااااكلة بساااااابخ تساااااارب المياه العادمة ومبيدات اافات وعصااااااارات مكجات النفايات، مما  رفع تركيز 
النيترات إلى مساااااتو ات خطيرة، وقد تصااااااعدت مشاااااكلة تلوث الحياة الجحر ة والسااااااحلية في قطال غزة 

 (.PWA, 2017)ة إقليمية لتصجم قلي
% فقط من السااااكان بشااااجكات المماري، وتنخف  الطاقة االسااااتيعاوية لمحطات معالمة مياه 60 رتجط  -

المماري إلى ما دون مسااااتوى االحتياجات، و التالي تعتمد غالبية الممتمعات في المناطق الر فية على 
و نطبق التحدي ذاتل على تمميع الحفر االمتصااااااصاااااية الخاصاااااة التي تز د في تلوث مصاااااادر المياه، 
% من قطال غزة، نمد  ن 95النفايات الصاااااااااااااالجة، ففيما  ن خدمات تمميع النفايات الصاااااااااااااالجة تغطي 

 % فقط من سكان اللفة الغر ية تشملنم مثل هذه الخدمات.67
نا فلاال عن ذلك، توجد مشاكلة في ساو  إدارة النفايات الصالجة، ويما  ن تمميع المياه العادمة ومعالمت -

وتصاااااار فنا ال  تم بالشااااااكل الكافي والمناسااااااخ، كما  ن صااااااناعة المحاجر والرخام في اللاااااافة الغر ية، 
وكذلك مقالع الرمال في قطال غزة، تسااااااااااااااتنزف الموارد الطبي ية وتندد التنول الحيوي، وكذلك  ؤدي 
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دة الكيماو ة االسااااااتخدام غير المنفم ألنوال محرمة دوليا  من مبيدات اافات ورسااااااا ة اسااااااتعمال األساااااام
ومبيدات األعشاااااااب إلى تلو ث التر ة التحتية والمياه، واسااااااتنزاف التنول الحيوي، والتساااااابخ في مشااااااكلة 

 خطيرة بالنسجة للصحة العامة.
من جانخ آخر، يعد توسيع المستوطنات والبنية التحتية الداعمة لنا، وكذلك ونا  المدار الفاصل، سبجا   -

 . رميسيا  للتلوث والتدني البيئي
فغالجا  ما  تم تصاار ف النفايات الصاالجة والساااملة في الوديان الفلسااطينية، وتؤدي  عمال البنا  ومصااادرة  -

آبار المياه وآالف الدونمات من األراماااي المزروعة واجتثاث األشااامار إلى تعاظم مشاااكالت التصاااحر 
 وتعر ة التر ة وفقدان التنول الحيوي والحياة البر ة. 

يئة تفاقما  بساااابخ احدارة غير السااااليمة، ومااااعف القدرات المؤسااااسااااية، وتياب األطر كما  زداد تدني الب -
المنفمة ) و عدم ومااااعنا مومااااع التنفيذ( عالوة على انخفا  مسااااتوى الوعي والمشاااااركة من جانخ 

 (.23-24،  2011عموم السكان )ورنامه األمم المتحدة احنمامي، 

 فلسطين ثانيًا: التوزيع النسبي لإلنفاق الحكومي في

 توزل احنفاي الحكومي في الموازنة الفلسطينية على ) سا  نقدي( وين احنفاي الحكومي الماري واحنفاي 
سيطرة إلى (، 1996-2017( للفترة )1رقم ) يشير المدولحيث  )مشار ع البنية التحتية(. الحكومي التطو ري 

األهاماياة النسبية لإلنفاي المخص  للمشار ع احنفاي الحكومي وماعاف  احنفاي الحكومي الماري على
 التطو ر ة.
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 (: حجم اإلنفاق الحكومي التطويري ومساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي1جدول رقم )

 (1996-2017في فلسطين خالل الفترة ) 

 

 السنة

إجمالي اإلنفاق 

 الحكومي 

اإلنفاق 

الحكومي 

 التطويري

اإلنفاق الحكومي 

 الجاري

نسبة األنفاق 

الحكومي التطويري 

من إجمالي اإلنفاق 

 الحكومي )%(

نسبة األنفاق 

الحكومي التطويري 

من إجمالي اإلنفاق 

 الحكومي )%(

1996 1072.1 242.3 829.8 22.6 77.4 

1997 1130.1 262.3 867.8 23.2 76.8 

1998 1074.7 235.8 838.9 21.9 78.1 

1999 1181.9 239.4 942.5 20.3 79.7 

2000 1668.0 469 1199.0 28.1 71.9 

2001 1435.0 340 1095.0 23.7 76.3 

2002 1246.0 252 994.0 20.2 79.8 

2003 1635.0 395 1240.0 24.2 75.8 

2004 1528.0 0 1528.0 0.0 100.0 

2005 2281.0 287 1994.0 12.6 87.4 

2006 1707.0 281 1426.0 16.5 83.5 

2007 2877.0 310 2567.0 10.8 89.2 

2008 3487.7 215 3272.7 6.2 93.8 

2009 3375.9 185.9 3190.0 5.5 94.5 

2010 3200.1 272.8 2927.3 8.5 91.5 

2011 3256.9 296.2 2960.7 9.1 90.9 

2012 3258.2 211 3047.2 6.5 93.5 

2013 3419.1 168.4 3250.7 4.9 95.1 

2014 3606.9 160.9 3446.0 4.5 95.5 

2015 3445.0 176.4 3268.6 5.1 94.9 

2016 3661.7 216.5 3445.2 5.91 94.1 

2017 3794.8 257.9 3536.9 6.80 93.2 

(، لسب لللت لللتا لسة:لال لللل  لسللللتس لللل لسملللتالللل، نل:  ، لسل    ل س ة:     2019سللللللنقلللل لسطيللل  لس ن للللللق ط لللل ) المصددددددددددر: -

http://www.pma.ps  . 

 لألن ت: بتسلن  ن د الن. -

 ( نالحظ ما  لي: 1ومن خالل البيانات المدرجة في المدول رقم ) 

باحماافاة إلاى الاتاراجاع المستمر فاي احنفاي الحكومي التطو ري ماقااوال الاز اادة الاماساتامارة فاااي احنفاي  -
احنفاي التطو ري إلى احنفاي  تاااراوحااات نسجة ( 1996-1999الحكومي الماري، خااااالل الاافااتاارة )

والجاقي اساتاحاوذ عالاياة احنفاي الااامااااري،  1997% عام 23.2و  1999% عام 20.3الحكومي وين 
بوال  من االستقرار السياسي وتاعاتابار هااااذه الاناساباة ماقاباولاة خااااالل هااااذه الافاتارة، والاااتاااي شااانااادت قاااادرا   مق

في المنطقة، وتدفقا   منتفما  في مساعدات الادول المانحة للموازنة العامة الفلسطينية تام تخصي  جاز  

http://www.pma.ps/
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مننا لإلنفاي الحكومي التطو ري لتطو ر البنية التحتية و اناا  مؤسسات السلطة الفلسطينية المدنية 
 (.102،  2016واألمنية )صبيم، 

( تاراجاعاا   مالاماوساا  فاااي ناساباة احنفاي الحكومي التطو ري ماقااوال ز اااااادة 2000-2005الاافااتاارة ) شااانااادت -
نسبية لإلنفاي الحكومي الماري إلى احنفاي الحكومي احجمالي، حيث انخفلت نسجة احنفاي الحكومي 

ت تلك الفترة انادالل انتفامة وقاد شند 2005عاام  %12.6إلاى  2000% عام 28.1التطو ري من 
وما ترتخ علينا من إجااااااارا ات وماماارساات إسارامايالاياة   دت   2000األقاصاى في سبتمبر من عام 

ودورها إلاى إلاحااي خاساامار اقاتاصااد اة و ماااااارار كابايارة فاااي ماخاتالاف األناشاطاة االقاتاصااد اة، ماااا  دى 
اح اااااااارادات الالار اباياة، إلاى جااااناااخ احااتااماااز إسارامايال ماساتاحاقاات الاسالاطاة الفلسطينية من إلاى تاراجاع 

 ماوال المقاصة، و التالي اشتدت الحاجة إلى السيولة النقدية لتغطية احنفاي الحكومي الماري، لتغطية 
عية التي تغطي معاشات التقاعد، و رامه رعاية  سر فاتورة الرواتخ واألجور والنفقات التحو لية االجتما

الشندا  واألساارى، واألسار الفقيرة، والعاطلين من العمل، إمافة إلى صافي احقرا ، وهو ما  دى إلى 
تحو ل جز  من المنم والمساعدات الخارجية المخصصة لتمو ل احنفاي الحكومي التطو ري إلى احنفاي 

احغاثة والتشغيل الطارئ، و احمافة إلى ذلك حالت احجرا ات احسراميلية الحكومي الماري، و رامه 
دون تنفيذ العد د من المشار ع التطو ر ة العامة، وتلجيل تنفيذ بع  المشار ع التطو ر ة بسبخ 

 (.102،  2016االعتدا ات احسراميلية )صبيم، 
(، حيث 2006-2017ري خالل الفترة )استمر التراجع في األهمية النسبية لإلنفاي الحكومي التطو  -

، وفي المقاول ارتفعت نسجة 2017% عام 6.8إلى  2006% عام 16.5شندت تراجعا  حادا  من 
% في نف  العامين على التوالي كما هو مومم في 93.2% إلاى 83.5احنفاي الحكومي الماري من 

والمالية على الموازنة العامة الفلسطينية، ( ، وهذا يعني استمرار اللغوط االجتماعية 1المدول رقم )
والتي انعكست في تعميق عملية التحو ل لمخصصات األنفاي الحكومي التطو ري لمصلحة احنفاي 
الحكومي الماري تحت مغط فاتورة األجور والرواتخ والمدفوعات التحو لية االجتماعية، والتي  دت 

وازنة جار ة تقر جا  تنيمن فاتورة الرواتخ واألجور على نصفنا إلى تحو ل الموازنة العامة الفلسطينية إلى م
 . و  كثر في بع  السنوات
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 (.1996-2017(: التوز ع النسبي لإلنفاي الحكومي في الموازنة العامة الفلسطينية للفترة )1شكل رقم ) -
 (.1إعداد الجاحث باالستناد إلى البيانات المدرجة في المدول رقم ) -

 في فلسطين التطوير  في النمو االقتصاد اإلنفاق الحكومي  ثالثًا: مساهمة

شااندت فلسااطين ممموعة من التطورات االقتصااادية والسااياسااية التي كان لنا تداعياتنا المجاشاارة وغير المجاشاارة 
على الومااااااع المالي للحكومة، فقد  دى تعاقخ الحكومات واختالف إجرا اتنا إلى فترات من المد والمزر ويما 

باحنفاي الحكومي واألولو ات التي تتخذها هذه الحكومات، ورن اتفقت جميعنا على سااااااااااااااياساااااااااااااااة تقنين  تعلق 
وترشاايد احنفاي الحكومي، وقد هدفت الحكومة من خالل هذه السااياسااة إلى تخفيف العمز المزمن في الموازنة 

لتحتية االقتصااادية الشاااملة العامة باحمااافة إلى تحقيق نمو اقتصااادي مسااتدام من خالل التركيز على البنية ا
 في معفم الخطط والبرامه التنمو ة التي  عدتنا الحكومات الفلسطينية المتعاقجة.

جميع  نوال النفقات التي تنفق على مشاااااااااار ع حيث يشااااااااامل احنفاي الحكومي على البنية التحتية االقتصاااااااااادية 
كومية، وتشااااااااامل هذه النفقات  يلاااااااااا رواتخ البينة التحتية مثل الطري وشاااااااااجكات المياه والمماري والمجاني الح

و جور وتكاليف الدراساااااااات واألبحاث واالساااااااتشاااااااارات، وتكاليف شااااااارا  المعدات وغيرها من النفقات التي تنفق 
 (260،  2010ممن إطار المشار ع التطو ر ة )صبيم، 

ادية وندف تشااميع جذب وعلى الرغم من اهتمام الحكومات الفلسااطينية المتعاقجة وتطو ر البنية التحتية االقتصاا
االسااتثمار الخارجي وتشااميع االسااتثمار المحلي في فلسااطين، إال  ن مساااهمة االنفاي الحكومي على مشااار ع 
البنية التحتية تميزت باالنخفا  الشاااااااااااااااد د مقارنة باحنفاي الحكومي الماري )االنفاي على الرواتخ واألجور 
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 ن تمو ل مشااااااار ع البنية التحتية )المشااااااار ع التطو ر ة( واالنفاي على غير األجور وصااااااافي احقرا (، حيث 
 (.36،  2011و شكل محدود على الخز نة )العملة، يعتمد على المنم والمساعدات الخارجية 

( 2وللوقوف على حمم احنفاي الحكومي على مشار ع البنية التحتية االقتصادية في فلسطين، المدول رقم )
 (.1996-2017التطو ري ومساهمتل في الناته المحلي احجمالي خالل الفترة ) ومم حمم احنفاي الحكومي 

 

 (: حجم اإلنفاق الحكومي التطويري ومساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي2جدول رقم )

 (1996-2017في فلسطين خالل الفترة ) 

 

 السنة

اإلنفاق الحكومي 

 التطويري

اإلنفاق الحكومي 

التطويري الممول من 

 الخزينة

اإلنفاق الحكومي 

التطويري الممول من 

 المنح والمساعدات

نسبة اإلنفاق 

الحكومي التطويري 

 )%(   GDPمن 

1996 242.3 0.0 242.3 4.4 

1997 262.3 0.0 262.3 4.2 

1998 235.8 0.0 235.8 3.3 

1999 239.4 0.0 239.4 3.1 

2000 469 13.0 456.0 6.6 

2001 340 22.0 318.0 5.3 

2002 252 23.0 229.0 4.5 

2003 395 36.0 359.0 6.1 

2004 0 0.0 0.0 0.0 

2005 287 0.0 287.0 3.6 

2006 281 0.0 281.0 3.7 

2007 310 0.0 310.0 3.8 

2008 215 0.0 215.0 2.5 

2009 185.9 139.1 46.8 2.0 

2010 272.8 194.0 78.8 2.7 

2011 296.2 127.4 168.8 2.6 

2012 211 56.0 155.0 1.8 

2013 168.4 61.6 106.8 1.4 

2014 160.9 -40.1 201.0 1.3 

2015 176.4 86.8 89.7 1.4 

2016 216.5 58.2 158.4 1.6 

2017 257.9 82.9 175.0 1.9 

(، لسب لللت لللتا لسة:لال لللل  لسللللتس لللل لسملللتالللل، نل:  ، لسل    ل س ة:     2019سللللللنقلللل لسطيللل  لس ن للللللق ط لللل ) المصددددددددددر: -

http://www.pma.ps  . 

 لألن ت: بتسلن  ن د الن. -

 .2015سطل لألستس  -

 

http://www.pma.ps/
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 ( نالحظ ما  لي:2ومن خالل البيانات المدرجة في المدول رقم )

(، وذلك بسبخ 1996-2017في فلسطين خالل فترة الدراسة ) تدني حمم احنفاي الحكومي التطو ري  -
تخصااااااااااااااي  معفم احنفاااي الحكومي لتغطيااة النفقااات المااار ااة )نفقااات الرواتااخ واألجور ونفقااات غير 
األجور وصاااااااافي احقرا (، حيث  ن تدني ومحدودية حمم احنفاي الحكومي المخصااااااا  للمشاااااااار ع 

 دل على النق  الكبير في معدل  الممول المنم والمساااااااعداتالتطو ر ة سااااااوا  الممول من الخز نة  و 
في تمو ل وتشااااااييد البنية التحتية، األمر  الموجل من المنم والمساااااااعدات الخارجيةما تنفقل الحكومة  و 

الذي  تطلخ من الحكومة التوجل نحو الشاااراكة مع القطال الخا  وتشاااميعل لالساااتثمار في المشاااار ع 
ات لمعفم القطاعات االقتصااااااااااااااادية و خاصااااااااااااااة قطال البنية التحتية، و مكن وفي إنتا  وتطو ر الخدم

االسااااااااااتفادة من تمارب الدول واالقتصاااااااااااديات التي نمحت في خلق شااااااااااراكات مع القطال الخا  في 
االستثمار في البنية التحتية، ورعطا  مساحات للقطال الخا  لالستثمار ويل كنول جد د من األنشطة 

وصاا  على المدى الطو ل، وقد  تميز في هذا الممال قطال البنوك ومؤساسات الممدية اقتصااديا  وخصا
التقاعد والتلمينات االجتماعية، كوننا األقدر على توفير التمو ل واالسااااااتثمار في هذا الممال، إمااااااافة 
إلى ما تمبيل تلك المؤسسات من فوامد إيماوية من هذا النول من االستثمار ومما  نعك  ايماويا   على 

  ادة الناته المحلي احجمالي  بالتالي ز ادة النمو االقتصادي. ز 
اعتماد تمو ل المشااااار ع التطو ر ة )مشااااار ع البنية التحتية( على المنم والمساااااعدات ونسااااجة كبيرة حيث  -

% تم تمو لنا من الخز نة خالل 15.7% مقاول 84.3ولغت نسااااااااااجة تمو ل المشااااااااااار ع التطو ر ة نحو 
 .(1996-2017الفترة )

تدني مساااااااهمة احنفاي الحكومي على المشااااااار ع التطو ر ة في الناته المحلي احجمالي في فلسااااااطين،  -
حيث ولط متوسااااااااااااااط مسااااااااااااااااهمة احنفاي الحكومي التطو ري في الناته المحلي احجمالي خالل الفترة 

 % فقط.3( نحو 2017-1996)
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-2017حجم ل   تق لسح  ا  لسةق ي:ي  ا للتتلةف    لسطت ا لسلحن  ل التس      ن للق ل الف لس ة:  ) (:2شددكر رقم ) -

1996.) 

 (.2إع لد لسبتحث بتالسةطتد إسى لسب ت تا لسل نال    لسج  ف ن م ) -

 ن تدني حمم احنفاي الحكومي على المشار ع التطو ر ة واالعتماد على  وفي هذا الصدد ير  الباحث
 لنا من المنم والمسااااعدات الخارجية يعود بشاااكل  سااااساااي إلى تلاااخم فاتورة الرواتخ واألجور من تمو 

جنة، واعتماد الساااالطة الفلسااااطينية المفرط على المساااااعدات الخارجية من جنة  خرى و احمااااافة إلى 
لتحتية ذلك االجرا ات احسااااااااااراميلية والممارسااااااااااات العدوانية التي اسااااااااااتندفت من خاللنا تدمير البنية ا

لالقتصاااااااد الفلسااااااطيني وتدمير كافة مقومات الصاااااامود والبنا  وما ترتخ على ذلك من ازدياد معدالت 
الجطالة واتساااال دامرة الفقر وتردي األوماااال الم يشاااية واالجتماعية األمر الذي  دى إلى تغيير مساااار 

من توجيننا نحو احنفاي بشاااااااكل عام والمسااااااااعدات الخارجية بشاااااااكل خا  نحو  عمال احغاثة ودال  
 احنفاي على المشار ع التطو ر ة.

وعليل فةن اسااااتمرار هذا الومااااع  نذر وتاكل المرافق العامة وتردي خدماتنا العامة، ورحداث تردي في 
نوعية حياة الساااااااكان، ورماااااااعاف المناإ االساااااااتثماري، ورماااااااافة عناصااااااار إحجاط جد دة للمساااااااتثمر ن 

لتالي تراجع النمو االقتصاااااااادي، األمر الذي  تطلخ معالمة المحليين والخارجيين على حد الساااااااوا  و ا
هذا الوماااااااع بصاااااااورة فعالة وسااااااار عة لز ادة حمم احنفاي الحكومي على مشاااااااار ع البنية التحتية وحث 
المنات المانحة على تخصااي  دعم  كبر لمشااار ع البنية التحتية لتنيئة مناإ جاذب لالسااتثمار ومما 

 قتصادي. سينعك  باحيماب على النمو اال
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 رابعًا: النتائج والتوصيات

 النتائج: -

مااااو  اسااااتعرا  واقع البنية التحتية في فلسااااطين وتحليل حمم احنفاي الحكومي المخصاااا  لإلنفاي في 
-2017التطو ري )مشااااار ع البنية التحتية( ومدى مساااااهمتل في الناته المحلي في فلسااااطين خالل الفترة )

 (، توصلت الدراسة إلى ممموعة من النتامه،  همنا: 1996

شندت األرامي الفلسطينية في وداية نشلة السلطة الوطنية الفلسطينية تطورا  ملحوظا  في قطال البنية  .1
التحتية ولقد كان لنذا التطور  ثر إيماوي في تنمية وجذب االستثمارات الخارجية وتطو ر االستثمارات 

بةنشاااا  طري جد دة ورعادة تلهيل الطري التي بحاجة إلى تحساااين ورنشاااا  شاااركة المحلية والتي  ثمرت 
االتصااااالت الثاوتة والمتنقلة، و نا  مطار ومينا  غزة،  و نا  المدن الصاااناعية )مد نة غزة الصاااناعية 
ومد نة جنين الصاااااااااناعية( ورنشاااااااااا  محطة توليد الكنر ا  في غزة، ومحطة جنوب اللااااااااافة للكنر ا ، 

عد د من المشاااار ع لتطو ر وتحساااين شاااجكات المياه والصااارف الصاااحي ورنشاااا  شاااجكات جد دة وتنفيذ ال
 .للمياه

 2000وخاصاااااااة بعد اندالل انتفاماااااااة األقصاااااااى في سااااااابتمبر عام  تلثرت البنية التحتية الفلساااااااطينية .2
عبر  بساااياساااات االحتالل احساااراميلي التي اساااتندفت تدمير كل مقومات الصااامود والبنا  الفلساااطيني،

تنداف وتدمير المقرات والمؤسااااااسااااااات والمصااااااانع وقطع الطري، وكذلك تدمير مطار ومينا  غزة، اساااااا
، وومااااااع العراقيل والمعوقات الالزمة 2006وتدمير محطة توليد الكنر ا  الوحيدة في قطال غزة عام 

نية من لتطو ر شجكة االتصاالت الفلسطينية الثاوتة والمتنقلة وعدم السماش لشركة االتصاالت الفلسطي
 احمااافة لذلك اسااتنداف االحتالل االسااراميلي لقطال المياه والصاارف و ومااع األورا  في المنطقة أل أل 

 .الصحي وتدمير اابار وشجكات المياه ومحطات معالمة الصرف الصحي
اصااااااااااطدمت البنية التحتية في فلسااااااااااطين بالعد د من المعوقات األساااااااااااسااااااااااية التي حالت دون تطورها  .3

سااااي على تنفيذها  همنا، االحتالل احسااااراميلي واسااااتمراره في سااااياسااااة الحصااااار وانعكساااات بشااااكل رمي
واحغالي الشااااااااامل الذي فرماااااااال على المناطق الفلسااااااااطينية بمانخ االعتدا ات العسااااااااكر ة المتكررة، 
وكذلك االنقسام الفلسطيني الداخلي الذي حال دون تنفيذ العد د من المشار ع وحال دون تنفيذ الخطط 

 تنمو ة الفلسطينية التي استندفت قطال البنية التحتية.والبرامه ال
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سااااااااااوا  احنفاي الحكومي الممول من الخز نة  و  تدني حمم احنفاي الحكومي التطو ري في فلسااااااااااطين .4
(، وذلك بسبخ تخصي  معفم 1996-2017خالل فترة الدراسة ) الممول من المساعدات الخارجية
)الرواتخ واألجور ونفقات غير األجور وصااااااااااااااافي  الماري  ياحنفاي الحكوماحنفاي الحكومي لتغطية 

 ااااادل على النق  الكبير في معااااادل ماااااا تنفقااااال الحكوماااااة  و الموجااااال من المنم  ومماااااااحقرا (، 
 .والمساعدات الخارجية في تمو ل وتشييد البنية التحتية

والمسااااعدات ونساااجة كبيرة حيث اعتماد تمو ل المشاااار ع التطو ر ة )مشاااار ع البنية التحتية( على المنم  .5
% تم 15.7% مقاول 84.3نحو  من المسااااااااعدات الخارجية ولغت نساااااااجة تمو ل المشاااااااار ع التطو ر ة
 (.1996-2017تمو لنا من الخز نة خالل الفترة )

تدني مسااااااهمة احنفاي الحكومي على المشاااااار ع التطو ر ة في الناته المحلي احجمالي في فلساااااطين،  .6
سااااااااااااااااهمة احنفاي الحكومي التطو ري في الناته المحلي احجمالي خالل الفترة حيث ولط متوسااااااااااااااط م

 % فقط.3( نحو 2017-1996)
 :التوصيات -

 مو  النتامه التي توصلت إلينا الدراسة، تقترش الدراسة ممموعة من التوصيات ااتية:في 
ادية قادرة على العمل على ز ادة احنفاي الحكومي التطو ري وتوجينل لتطو ر ونية تحتية اقتصااااااااااااااا .1

 ، و نا  القدرات الستخدامنا وردارتنا بكفا ة.االستمرار ماليا  واقتصاديا  
العمل على ز ادة حصااااة احنفاي الحكومي المخصاااا  للمشااااار ع التطو ر ة ومشااااار ع البنية التحتية  .2

 وتنو ع مصادر تمو لنا.
 .التحتية والعمل على تنفيذهامرورة  ن تقوم الحكومة وومع خارطة طر ق لترتيخ  ولو ات البنية  .3
العمل على حث المنات المانحة على تخصاااااااي  الدعم الالزم للااااااامان صااااااايانة شاااااااجكات الطري  .4

وشجكات توز ع الكنر ا  وجمع معالمة النفايات الصلجة، بما يستميخ مع احتياجات السكان وقطال 
 األعمال المتنامية.

على تمو ل ورنشاااااا  مشاااااار ع البنية التحتية فتم الممال  مام القطال الخا  الفلساااااطيني وتشاااااميعل  .5
االقتصاااااااادية، و خاصاااااااة إنتا  الكنر ا  من مصاااااااادر ود لة ومساااااااتدامة، ورنتا  ونقل وتوز ع الطاقة 
الكنر امية، وجمع ومعالمة النفايات الصاااااااااااااالجة ومعالمة المياه، و نا  المرافق واألسااااااااااااااواي والمناطق 

 الصناعية، والمرافق األخرى القاولة للخصخصة.
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تقلي  التجا نات المغراوية واالجتماعية عن طر ق ز ادة الوصاااااااااول إلى األشاااااااااكال الرميساااااااااية للبنية  .6
التحتية في المناطق الفلساااطينية و خاصاااة المناطق التي تعاني من نق  في خدمات البنية التحتية 

 مثل المناطق أل أل.
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