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 تقاریر
 ارتفاع األسعار حكایة المعاناة والفشل.. ھل من حّل؟

 فضل عرابي
 

 مقدمة
 

(فاو)،  رصد مؤشر األغذیة والزراعة ألسعار األغذیة، الصادر عن منظمة األغذیة والزراعة الـ
عما كان علیھ مایو الماضي،  /في شھر أیارفي المائة)  0.6نقاط ( 0.9في المؤشر بمقدار  اتراجعً 

 22.8نقاط ( 29.2، أي بانخفاض للشھر الثاني على التوالي، وإن كان ال یزال أبریل /نیسانفي 
 مایو /وكان التراجع في شھر أیار، في المائة) أعلى من قیمتھ خالل الشھر نفسھ من العام الماضي

نتیجة التراجع في مؤشري أسعار الزیوت النباتیة واأللبان في حین تراجع أیًضا مؤشر أسعار 
 1 وفي ھذه االثناء، ارتفع مؤشرا أسعار الحبوب واللحوم.، السكر ولو بقدر أقلّ 

	
نا فیروس كورومع انتشار على العالم  یخیم أارتفاع أسعار المواد الغذائیة بد نأومن المعروف 

وفقًا  الكامل أو الجزئي وإجبارھا على اإلغالقفي كل دول العالم،  2020) في عام 19-(كوفید
	نتشار الفیروس من جھة، ومدى القدرة على السیطرة علیھ واحتوائھ من جھة أخرى.ال

 حدوث اختالالت بسالسل اإلمدادبارتفاع أسعار المواد الغذائیة خالل جائحة كورونا كما ارتبط 
صعوبة تدفق السلع والخدمات بشكل سلس، وذلك إما لتعلیق عمل معظم وسائل بسبب ، الغذائي

نیھا بحجة أن مواط، تصدیر منتجاتھا، وبالذات الغذائیةالدول عن عدد من  راجعت والنقل العالمیة، أ
  وبالذات في أوقات األزمات.م من السلع األساسیة والضروریة عن غیرھ مھاحتیاجات وفیربتأحق 

 ،تفاقم مشكلة النقص في الغذاء العالمي، لتوتداعیاتھارب الروسیة على أوكرانیا ثم جاءت الح
 ألساسیة.لسلع اا ، السیماما صحبھ ارتفاع في أسعار السلعھو ، والغذائي مدادفي سالسل اإل الخللو

وتسببت في ارتفاع أسعار المواد باإلضافة لموجة التضخم التي اجتاحت معظم دول العالم 
بعض دول العالم في نفق ما یعرف بالتضخم المتسارع،  إذ دخلت أسعار الغذاء،  خاصةاألساسیة، 

لتصل إلى أعلى  %2والتي ھي بحدود ا اقتصادیً المقبولة نسبة التضخم عن نسبة التضخم لتزداد 
مشكالت توفر السلع والخدمات بأسعار معقولة في متناول لتتفاقم ، %10و  3من ذلك ما بین 
 .الدخول، وبالذات مستویات الدخول المحدودة والمنخفضةجمیع مستویات 

	2022األول من عام ثلث مؤشر غالء المعیشة في فلسطین خالل ال

 ینایر /ثانيشھر كانون  •

 /خالل شھر كانون ثاني %0.68نسبتھ ا سجل الرقم القیاسي ألسعار المستھلك في فلسطین ارتفاعً 
 ءحصا، وفقًا للجھاز المركزي لإل2021 برمدیس /مقارنة مع شھر كانون أول 2022 ینایر

 الفلسطیني.

یرجع بشكل أساس الرتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة عار السبب الرئیس الرتفاع األس
، وأسعار %4.32، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة %7.74، وأسعار البیض بنسبة 18.83%

	.%1.29وأسعار األرز بنسبة  ،%1.31، وأسعار البطاطا بنسبة %2.92السجائر بنسبة 
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، تشیر 2021 من العام الشھر نفسھمع  2022وعند مقارنة األسعار خالل شھر كانون ثاني 
 %3.78، بواقع %2.68البیانات إلى ارتفاع الرقم القیاسي ألسعار المستھلك في فلسطین بنسبة 

 	3غزة. في قطاع %2.01في الضفة الغربیة، وبنسبة  %2.68، وبنسبة J12في القدس 

 فبرایر /شھر شباط •

 /خالل شھر شباط %0.61نسبتھ  االرقم القیاسي ألسعار المستھلك في فلسطین ارتفاعً سجل 
، وفقًا للجھاز المركزي لإلحصاء 2022 ینایر /مقارنة مع شھر كانون ثاني 2022 فبرایر

	الفلسطیني.
الرتفاع أسعار الدجاج الطازج یرجع  2022 فبرایر /ألسعار لشھر شباطاالسبب الرئیس الرتفاع 

، وأسعار المحروقات السائلة %6.41، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة %6.77بنسبة 
، وأسعار %2.71، و"البنزین" بنسبة %3.40للسیارات "الدیزل" بنسبة  االمستخدمة وقودً 

یر ، وأسعار المشروبات غ%2.05، وأسعار البیض بنسبة %2.39الخضروات الطازجة بنسبة 
، وأسعار %3.19، "حیث ارتفعت أسعار العصائر بنسبة %1.79الكحولیة "المرطبة" بنسبة 
	.%1.13"، وأسعار الغاز بنسبة %1.16المشروبات الغازیة بنسبة 

، تشیر البیانات إلى 2021الشھر نفسھ مع  2022 فبرایر /وعند مقارنة األسعار خالل شھر شباط
في القدس  %3.96، بواقع %2.97تھلك في فلسطین بنسبة ارتفاع الرقم القیاسي ألسعار المس

J1 4 في الضفة الغربیة. %2.77في قطاع غزة، وبنسبة  %2.99، وبنسبة 

 مارس /شھر آذار •

مارس  /خالل شھر آذار %1.03نسبتھ  اسجل الرقم القیاسي ألسعار المستھلك في فلسطین ارتفاعً 
 للجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني.، وفقًا 2022 فبرایر /مقارنة مع شھر شباط 2022

 
سعار بشكل أساس الرتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة األویعود السبب الرئیس الرتفاع 

، %7.90، وأسعار البیض بنسبة %11.66، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 11.75%
أسعار الفواكھ ، و%3.55، وأسعار البطاطا بنسبة %6.17وأسعار دقیق الحبوب "الطحین" بنسبة 

، وأسعار أسماك حیة طازجة %1.60، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة %2.55الطازجة بنسبة 
 .%1.22أو مبردة أو مجمدة بنسبة 

	
، تشیر البیانات إلى 2021الشھر نفسھ مع  2022 مارس /وعند مقارنة األسعار خالل شھر آذار

في قطاع  %4.82، بواقع %3.62ارتفاع الرقم القیاسي ألسعار المستھلك في فلسطین بنسبة 
 5. في الضفة الغربیة %3.14، وبنسبة J1في القدس  %4.16غزة، وبنسبة 

 أبریل /شھر نیسان •

 /شھر نیسانخالل  %1.08نسبتھ  االرقم القیاسي ألسعار المستھلك في فلسطین ارتفاعً  سجل
 وفقًا للجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني. ،2022 مارس /مقارنة مع شھر آذارأبریل 
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بشكل أساس الرتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة  سعاراألالسبب الرئیسي الرتفاع رجع وی 
، وأسعار المحروقات السائلة %10.16، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 10.32%

، وأسعار الفواكھ %3.28، و"البنزین" بنسبة %5.80للسیارات "الدیزل" بنسبة  االمستخدمة وقودً 
 .%1.93، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة %3.79الطازجة بنسبة 

	
، تشیر البیانات إلى ارتفاع 2021 نفسھ شھرالمع  2022وعند مقارنة األسعار خالل شھر نیسان 

، وبنسبة J1في القدس  %4.31، بواقع %3.78سبة الرقم القیاسي ألسعار المستھلك في فلسطین بن
 6. في الضفة الغربیة %3.51في قطاع غزة، وبنسبة  4.30%

 مظاھرات في الخلیل وبیت لحم احتجاًجا على ارتفاع األسعار

بز الخ السیماأسعار السلع األساسیة، زیادات حادة في  یونیو /مایو، وحزیران /شھر أیار وشھد
، فیما سجلت أسعار الخبز 2014أسعار الوقود زیادات ھي األعلى منذ عام ، إذ شھدت والوقود

رام غدوالرا) للكیلو 1.4شواقل ( 4.5أعلى مستویاتھا على اإلطالق في السوق المحلیة، بقیمة 
	الواحد.

بالمئة، بحلول نھایة الربع األول  26.4تعاني السوق الفلسطینیة من ارتفاع نسبة البطالة فوق فیما 
 لتشھد مدینتي الخلیل وبیت لحم مظاھرات احتجاجیة. ،بالمئة 30فیما تتجاوز نسبة الفقر  ،2022

7 

في مدینة  ، في وقفة احتجاجیة2022یونیو  /حزیران 5 شارك مئات الفلسطینیین، األحدوقد 
	الخلیل جنوبي الضفة الغربیة.

د" وسط مدینة الخلیل، ، في میدان "ابن رشحراك "بدنا نعیش" بدعوة من نشطاء الوقفة ظمتنُ و
ردد المحتجون، شعارات منددة بغالء األسعار، وأغلقوا طرقات بشاحنات النقل، مطالبین و

	الحكومة الفلسطینیة بالتدخل.

إن "الوقفة تعبیر عن رفض الشارع الفلسطیني : وقال منسق حراك "بنا نعیش"، أمجد األطرش
	لغالء أسعار المواد التموینیة والمحروقات".

ف: "الیوم نطالب الحكومة الفلسطینیة بالتدخل العاجل من أجل وقف الغالء ودعم المواد وأضا
	الغذائیة األساسیة".

أن "المطلوب، التخلص من اتفاق باریس االقتصادي مع الجانب اإلسرائیلي، الذي یمثل إلى ولفت 
	8 السیف المسلط على رقاب الشعب الفلسطیني".

طارات السیارات مغلقین بھا طریق واد النار إعدد من المحتجین النار في  ضرمأبیت لحم، وفي 
	9 .الضفة الغربیة ووسطھا مع شمالھا يالرابط بین جنوب

جمعیة حمایة المستھلك الفلسطیني أن كافة المبررات التي تقدم لتبریر ارتفاعات فیما أكدت 
سعار في السوق الفلسطیني "تعتبر شیكات بدون رصید غیر قابلة للصرف وبالتالي ال تعالج األ
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ساسیة، في الوقت الذي تجاوزت االرتفاعات مشكلة المواطن غیر القادر على توفیر احتیاجاتھ األ
	10 ".قغیر مسبوقة بالمطل انسبً 

 األجھزة األمنیة تعتقل المحتجین

إن أجھزة األمن اعتقلت  یونیو /حزیران 6 وم االثنینیلفلسطینیة قالت شبكة المنظمات األھلیة ا
	ا من المشاركین في االحتجاجات التي شھدتھا مدینة الخلیل.عددً 

	ء األسعار.لغال الرافضواستنكرت الشبكة قیام األجھزة األمنیة بفض االعتصام السلمي المطلبي 

وا "باقتحام خیمة االعتصام على دوار وأضافت الشبكة أن مئات من عناصر األجھزة األمنیة قام
	من المشاركین". امواطنً  20ابن رشد وسط المدینة بعد منتصف اللیل وإزالتھا، واعتقال نحو 

ودعت شبكة المنظمات األھلیة في بیانھا إلى عقد "لقاء وطني موسع تتحمل (فیھ) الجھات الرسمیة 
الفقیرة والمھمشة في إطار منظومة قیمیة وبما والقطاعان الخاص واألھلي المسؤولیة تجاه الفئات 

	یلیق بكرامة الناس".

وطالبت الشبكة "بالعمل على إیجاد معالجات جدیة لألزمات االقتصادیة المتفاقمة وتداعیاتھا 
الخطیرة على المجتمع الفلسطیني، وشرائح وقطاعات واسعة فیھ بات یھددھا خطر الفقر المدقع 

	11 ق لألسعار".بسبب االرتفاع غیر المسبو

طالب االئتالف الفلسطیني للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة "عدالة"، الحكومة بوقف "من جانبھ، 
حالة االعتقاالت والقمع التي تمارس بحق المواطنین الرافضین لحالة الغالء التي یعیشھا الشارع 

ن أ امؤكدً . علیةوحل األزمة بطرق أكثر فا ،الفلسطیني، والبدء بتحمل مسؤولیاتھا كحكومة
ذه ع ھممسؤولیة ارتفاع األسعار تقع على عاتق الحكومة التي لم تراع في سیاساتھا ما یتناسب 

األزمات المتوقعة ومعالجتھا كما أنھا لم تتدخل بشكل جدي لوقف تالعب بعض التجار باألسعار 
 عاني أصالً منالحالة على كاھل المواطن الفلسطیني الذي ی ءبسبب ضعف الرقابة، ما زاد عب

 12 ."وضع اقتصادي سيء ومن أسعار أصالً مرتفعة مقارنةً مع دخلھ
 

	أسباب ارتفاع األسعار
 

 :البروفیسور طارق الحاجفي حدیث خاص لـ"مركز القدس للدراسات" قال الخبیر االقتصادي، 
میة العال ھناك أسباب عالمیة أدت الرتفاع األسعار، إلى جانب أسباب ذاتیة داخلیة، أما األسباب

فتتمثل في التغیر المناخي الذي أثر على إنتاج السلع األساسیة في العالم، وقلل حجمھا، وأثر على 
جودة المیاه، والسبب الثاني ھو زیادة عدة السكان، والثالث ھو الحروب الدائرة في كثیر من دول 

سبب االعتماد على بخرھا الحرب الروسیة األوكرانیة، وھو ما انعكس على فلسطین آالعالم، و
م التضخ الفلسطینیون ستوردیمنھا من الخارج، وبالتالي  ٪85استیراد السلع، حیث یتم استیراد 

 من الخارج.
 

أما األسباب الذاتیة فھي: تبعیة السوق الفلسطیني للسوق اإلسرائیلي، "سوقنا محاصر، وال نستطیع 
على السوق  ٪95إلى  90اوح بین اعتمادنا بنسبة تتر .استغالل مواردنا أو الوصول إلیھا

اإلسرائیلي، أو ما یأتینا من الخارج من خالل السوق اإلسرائیلي، وھو ما جعلنا نعیش في غالف 
مالي مرتبط بإسرائیل لكن بمستوى معیشي یختلف كلیًا عن المستوي المعیشي في إسرائیل، ألن 
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ع الحد األدنى لألجور، وتقدم رعایة بتقدیم الدعم والمساعدات، ورفمقومات الدولة لدینا ال تسمح 
 صحیة واجتماعیة".

 
السبب الثاني: وجود االحتكار الفردي والثنائي لمعظم السلع األساسیة، باإلضافة لالحتكار المتعدد، 

 غیر مباشرة، ھي من تتحكم بالسعر والكمیة. موھذه االحتكارات سواء كانت مباشرة أ
 

 والمحاسبة الحكومیة لھؤالء المحتكرین،. السبب الثالث: غیاب التدخل والرقابة
 

 السبب الرابع: ثقافة المستھلك الفلسطیني، وھي ثقافة ال تتناسب مع دخل المواطنین المالیة.
 

تدافع وتثقف وتوجھ المواطن الفلسطیني نحو السبب الخامس: عدم وجود أجسام غیر رسمیة، 
العزوف عن شراء بعض السلع لفترة محددة، أو الضغط لزیادة دخل المواطن الفلسطیني، والدفع 
نحو استیراد السلع األساسیة من خالل الدولة، والمقصود ھنا جمعیات حمایة المستھلك، ودائرة 

ابات بشكل عام، وھو ما أدى إلى جعل األسعار حمایة المستھلك في وزارة االقتصاد الوطني، والنق
 13في فلسطین مرتفعة بنسبة أكبر من الدول األخرى، وخاصة الدول المجاورة. 

 
 موجة عالمیة

 
ن موجة ارتفاع األسعار موجة إمن جانبھ، قال الخبیر االقتصادي، الدكتور، نصر عبد الكریم، 

" في مختلف دول العالم، ثم 19-نا "كوفیدعالمي، بدأت مع تفشي فیروس كوروعالمیة، ومنشأھا 
جاءت الحرب الروسیة األوكرانیة لتضاعف ارتفاع األسعار، فعند العودة للحیاة الطبیعیة بعد 
اإلغالق الذي حصل بسبب جائحة كورونا، كان ھناك طلب مرتفع على السلع السیما المواد الخام 

من عدم التوازن بین العرض والطلب، أدت  واألولیة، وفي نفس الوقت اإلنتاج قلیل، فحدثت حالة
إلى ارتفاع األسعار، في ظل حدوث تنافس بین الدول على شراء المواد الخام مثل النفط والغاز 
والنحاس وغیرھا، ثم جاءت الحرب لتضاعف األزمة، خاصة في مجال الحبوب الزراعیة، 

 .ا للعالم بشكل كبیروالغاز، والنفط، ألن روسیا وأوكرانیا تنتج ھذه السلع وتصدرھ
 

وفي ظل تراجع اإلنتاج الروسي  :وأضف في حدیث خاص لـ"مركز القدس للدراسات"
واألوكراني، وتوقف حركة الشحن والتصدیر، بدأت بعض الدول في إنتاج نفس السلع السیما 
القمح والحبوب، مع وضع قیود على تصدیرھا، ألنھا ترید تلبیة حاجات سوقھا الداخلي، وھو ما 

لي الحصول على الغذاء، وبالتا أوجد حالة من التوتر والقلق في العالم، والخشیة من عدم التمكن من
أصبحت كل الدول تشتري ھذه السلع وخزنھا، لیكون لدیھا مخزون استراتیجي في حال حدوث 

 أي أزمة غذاء قادمة، وھو ما أدى الرتفاع األسعار.
 

اسیة نتاج كاف، وال توجد سلع كفایة من السلع األسإوتابع: یعیش العالم الیوم في وضع ال یوجد فیھ 
ة، وفي نفس الوقت الطلب یتزاید ألسباب مختلفة، وھذا بكل بساطة یعني ارتفاع األسعار، ولیواأل

 ."فنحن في فلسطین نستورد التضخم مع استورادنا للسلع"
 

وبین عبد الكریم، أن ارتفاع األسعار في فلسطین فاق االرتفاع في الدول األخرى بسبب االحتكار، 
جود ود عقوبات رادعة للمتالعبین باألسعار، باإلضافة لوضعف الرقابة على األسواق، وعدم وجو

 14فلسطین. في  ھیكل االقتصاد ونظامھ اإلداري واالقتصاديخلل في 
 

 ل جائحة كورونابْ األسعار مرتفعة من قَ 
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بدوره، وفي حدیث خاص لـ"مركز القدس للدراسات" قال رئیس قسم االقتصاد في جامعة النجاح 

ھو  ،إلى جانب آلیات العرض والطلب ،السبب األساس الرتفاع األسعارن إالوطنیة، بكر اشتیة: 
التضخم،  ستورد معھاتستورد السلع، وتأن فلسطین تستورد غالبیة السلع من الخارج، وبالتالي 

 ٪60 ،ألن أي ارتفاع یحدث في الخارج یؤثر على السوق الفلسطیني، ومعظم السلع المستوردة
فمستوى المعیشة في دولة االحتالل مرتفع، واألسعار مرتفعة، یلي، تأتي من الجانب اإلسرائمنھا 

 ُ ل الحرب بْ ل جائحة كورونا، وقَ بْ د المنتجات متضخمة من دولة االحتالل، وھذا من قَ ورَ تَ سْ فت
األسعار دائًما مرتفعة في الضفة الغربیة، وأعلى من كل الدول العربیة، فالروسیة األوكرانیة، 
 د اإلسرائیلي.بسبب التبعیة لالقتصا

 
وأضاف: أما ما یحدث في الفترة الحالیة فھناك عدة عوامل منھا: السیاسات النقدیة التي اتبعت في 

تخفیض معدالت الفائدة، وضخ الكتل النقدیة ووھي سیاسات التیسیر الكمي، (الدول الغربیة، 
اقة، وارتفاع فاتورة الط أدت إلى ارتفاع في األسعار، إضافة ألزمة الحاویات في الموانئ،) الزائدة

وأسعار النفط، ما أدى إلى ارتفاع األسعار في كل العالم، وھي أكبر موجة ارتفاع لألسعار منذ 
ارتفاع تضخم و فیھاسوق مستورد وغیر منتج، فمن الطبیعي أن یحدث  فلسطین عاًما، وبما أن 40

 أسعار.
 

موجات جدیدة من ارتفاع األسعار، فسعر الطحین سیرتفع، وأسعار الزیوت وأكد اشتیة أننا سنشھد 
سترتفع، وأسعار المواصالت سترتفع قریبًا، فالسلطة الفلسطینیة لم تلغ ارتفاع األسعار، وإنما 

سمحت في ارتفاع سعر بعض السلع، وأجلت ارتفاع أسعار  فقدتقوم بعملیة تدرج في االرتفاع، 
 سلع أخرى لوقت الحق.

 
وبین أن الوضع في فلسطین یختلف عن باقي دول العالم، ففي الدول األخرى حینما یتم رفع 
األسعار، ترتفع األجور، بینما حتى اللحظة لم تستطع السلطة أن تفرض الحد األدنى من األجور، 

	1850.15شیقل ولیس  1450فالزال ھناك من یتقاضى 
 

 ارتفاع األسعارالحكومة تتخذ مجموعة من القرارات لمواجھة 
 

، عن سلسلة قرارات اتخذتھا خالل یونیو /حزیران 9 أعلنت الحكومة الفلسطینیة، مساء الخمیس
ألزمة ا العالمي والناجمة عن تداعیات  أجلستھا االستثنائیة بخصوص ارتفاع األسعار ذات المنش

	، وھي: األوكرانیة

والمالیة والزراعة والداخلیة والضابطة إبقاء خلیة األزمة المشكلة من وزارات االقتصاد  -1
	الجمركیة وممثلین عن القطاع الخاص والتجار في حالة انعقاد دائم لمتابعة وضبط األسعار.

	تمدید إعفاء الطحین من ضریبة القیمة المضافة لثالثة أشھر. -2

نشوء استمرار دعم الماء والكھرباء والمحروقات والحفاظ على الجمارك مثلما كانت قبل  -3
	قصى درجات المرونة في إعادة تقییم السلع المستوردة.أاألزمة وممارسة 

تحدید السقوف السعریة للمواد األساسیة ودعوة أصحاب المحال التجاریة  للتقید باألسعار  -4
المعلن عنھا من وزارة االقتصاد، وتكلیف وزارة االقتصاد مع جھات االختصاص بتشدید الرقابة 
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ت طائلة اإلجراءات القانونیة بحق المخالفین وحث المواطنین لممارسة دور على األسعار، تح
	الرقابة المجتمعیة عبر تقدیم الشكاوى ضد المخالفین.

تكلیف خلیة األزمة بتقدیم مقترحات حول إمكانیة دعم قطاعي األعالف والزیوت لعرضھا  -5
	على مجلس الوزراء.

	ات الدولیة للحصول على المواد األساسیة عبر تركیا.تكلیف وزیر االقتصاد باالتصال مع الجھ -6

تشجیع القطاع الخاص على إنشاء الجمعیات االستھالكیة، وتكلیف وزارة العمل إلنجاز ذلك  -7
	ي تداعیات محتملة الرتفاع األسعار.أضمن رؤیة استراتیجیة لحمایة المواطنین من 

قمح مع استعداد الحكومة الستئجار تلك دعوة القطاع الخاص لالستثمار في صوامع تخزین ال -8
	الصوامع.

	إلزام القطاع الخاص بدفع الحد األدنى لألجور. -9

	.عدم رفع أسعار المواصالت وتكلیف وزارتي االقتصاد والمالیة لدراسة البدائل الممكنة -10

التنسیق مع األشقاء في األردن ومصر لضمان استمرار دخول البضائع والسلع لألسواق  -11
	16 الفلسطینیة.

	وات قیاس لقرارات الحكومة أدالمستھلك تطالب بجمعیة حمایة  

 تثنائیةساالھمیة القرارات التي اتخذتھا الجلسة أحمایة المستھلك الفلسطیني على جمعیة  أكدت 
 .للحكومة بخصوص موجة الغالء التي تمر بھا فلسطین

 ة القراراتھمیأورغم  نسخة منھ، أنھ ورأت الجمعیة في بیان لھا وصل "مركز القدس للدراسات"
	لى توضیحات أكثر لتكون قابلة للقیاس من قبل الفئات المستھدفة منھا.إال انھا تحتاج إ

ا سندً  لى التحرك لیكونإ اسیادی�  اصندوقً بوصفھ صندوق االستثمار الفلسطیني  ةودعت الجمعی
خزین م بتأجیرھا للحكومة لتوولیقنشاء صوامع للقمح إلى إللمستھلكین في ھذه الظروف ولیبادر 

عالف لخفض التكلفة في نشاء مصانع لألإالحبوب للطوارئ، وضرورة توسیع مشاركتھ في 
	السوق بالشراكة مع القطاع الخاص.

بر تجار ساسیة المستوردة عالجمعیة في بیانھا حول التدقیق بالبیان الجمركي للسلع األ تساءلتو
من  %50ا أن معظم التجار یكشفون عن خصوصً  ؟قي للسعرھل ھو انعكاس حقی: جملة الجملة

ر الذي یتطلب األم، بینما تباع بسعر مرتفع في السوق ،سعار السلع المستوردةالكلفة الحقیقیة أل
	التجار بالبیع بالسعر المفصح عنھ بنسبة ربح. لزاممن وزارة المالیة إل امضاعفً  اجھدً 

وردتھ من تخفیفات عن المستھلكین لتكون أوطالبت الجمعیة الحكومة بوضع آلیة لقیاس ما 
وكم نسبة  ؟مثل االستمرار بدعم الوقود والمیاه والكھرباء ما ھي نسب ھذا الدعم ،واضحة

	؟نھا مدعومةأاالنخفاض على فاتورة المستھلك في ھذه القطاعات طالما 
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خرى أھر شأغاء القیمة المضافة عن الدقیق للمخابز ثالثة إلب ذا كنا سنستمر"إت الجمعیة اءلوتس
رغفة وتقلص حجمھا وال سعار المستھلك للخبز بل انخفض عدد األألماذا لم ینعكس ھذا على ف

	؟نكم تدعمون الدقیقأن وزلتم تقول

 وأكدت الجمعیة أن الجمعیات التعاونیة االستھالكیة ھي جھد شعبي ومبادرات ولیست شأن القطاع
األمر الذي یتطلب وضع األمور في نصابھا الصحیح، وھناك جھد تنظیمي  ،الخاص الفلسطیني

ة العمل بالشراكة مع منظمة العمل الدولیة والحكومة اروتثقیفي تقوده ھیئة العمل التعاوني في وز
	ا للحكومة.جدر أن یكون ھذا الموضوع واضحً یطالیة وكان األاإل

تھلك ن جمعیة حمایة المسفإ ، في حدیث لھ ملحق ببیان الجمعیة،وحسب صالح ھنیة رئیس الجمعیة
وكان ھذا التحرك  ،سعارالجمعیة لخفض األ توتحرك، الفلسطیني محرك للجلسة الحكومیة

أو  ،من الحل، وھذا یتطلب تقدیم خطاب تفصیلي للناس اونكون جزءً  قدم حلوالً نبحیث  امدروسً 
ن خالل اجتماع للمجلس الفلسطیني لحمایة المستھلك الذي ن یقدم الوزراء التفاصیل مأعلى االقل 

	یرأسھ وزیر االقتصاد الوطني.

نحن في مركب واحد لمعالجة الغالء ولن نتخلى عن مسؤولیاتنا ودورنا في التوعیة  :وأضاف
نفاذ قرارات الحكومة بحیث إرقام والحقائق ومراقبة واالستمرار بالضغط المدروس والمسند باأل

	شھر.أن الدقیق مدعوم لثالثة أى طبیعتھا في المخابز طالما إلسعار األنرى عودة 

سعار والتخفیضات التي انتشرت في وشدد ھنیة على ضرورة توسیع قاعدة متاجر عروض األ
ریة دوار الغرف التجاأوھذا دور من  ،ویجب توسیعھا في بقیة المحافظات ،محافظة رام هللا والبیرة
 تنظم ھذا الجھد وتسنده.ن أالصناعیة التي یجب 

 قرارات عامة لن تساھم في تخفیض األسعار

من جانبھا، قالت منسقة االئتالف الفلسطیني للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة "عدالة"، أغصان 
ن القرارات التي اتخذتھا الحكومة، إ البرغوثي، في حدیث خاص لـ"مركز القدس للدراسات"

ات من شأنھا أن تساھم في تخفیض األسعار على المواطنین، قرارات عامة جدًا، ولیست إجراء
فعلى سبیل المثال لم تقم الحكومة باتخاذ أي إجراءات عملیة لوقف التالعب في األسعار، ھم ذھبوا 

 .إلى أن ھناك أزمة عالمیة تؤثر على كل دول العالم ولیس فقط على فلسطین

ي األوضاع الطبیعیة" مقارنة بدخل وأضافت: األسعار في فلسطین من األساس مرتفعة "ف
المواطنین، وفي ظل أزمة كورونا ازداد الوضع سوًءا، وارتفعت األسعار بشكل كبیر، ثم جاءت 
األزمة األوكرانیة لیزداد ارتفاع األسعار بشكل جنوني، باإلضافة لوجود تجار یقمون بالتالعب 

 زمة الحالیة، لكن الحكومة لم تتدخلباألسعار دون أن تكون السلع التي یبیعونھا قد تأثرت باأل
: "األجھزة األمنیة معبیة البلد، مش قادرین توقفوا التالعب ةلوقف التالعب باألسعار، متسائل

 باألسعار؟".

وتابعت: من یقرأ القرارات التي أصدرتھا الحكومة یشعر بأنھ لم ینتج عن االجتماع أي نتائج 
م ن لوبمعنى "وجود االجتماع من عدمھ واحد" فالمواطنحقیقیة یمكن من خاللھا خفض األسعار، 

	.یستفیدوا من ھذا االجتماع، واألسعار ال تزال في ارتفاع مستمر
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ل كثر عدالة من خالأتطبیق سیاسة ضریبیة وبینت البرغوثي أن االئتالف طالب الحكومة ب
مي یر دعم رسضرورة توفو ضرائب الدخل التصاعدیة، لضمان إعادة توزیع الدخل بشكل عادل،

 مع ضمان استھداف ، مثل: الحبوب، والطحین والرز، والزیت النباتي،لبعض السلع األساسیة
ثره أ یصل الفئات المھمشة من ھذا الدعم، ولیس على شاكلة اإلعفاء الضریبي للتجار، والذي ال

 ، لكن الحكومة لم تستجب لھذا الطلب.للمستھلكین
 

دخل، وبالتالي كان على الحكومة تعدیل األسعار یرتفع الوواصلت: في أي دولة حینما ترتفع 
بما یتناسب مع مستویات األسعار، باإلضافة إلى ھیكلیة األجور في القطاعین العام والخاص 

ن في ، السیما أن ثلث العاملیضمان التعدیل المستقبلي لألجور بما یتناسب مع تغیرات األسعار
األدنى لألجور، في ظل غیاب الرقابة الحكومیة على  القطاع الخاص یتقاضون رواتب دون الحد

 األجور.
 

وختمت: "لم یكن لالجتماع أي قیمة، ألنھ لم یتخذ أي إجراءات فوریة تطبق على أرض الواقع 
ل للضرائب، ودعم السلع األساسیة، ووقف دمثل: رفع األجور، والتوزیع العا لخفض األسعار،

مة الحكو تذھب اإلجراءات الالزمة للتخفیف عن المواطنین،وبدًال من اتخاذ التالعب باألسعار، 
أنھ ال توجد إرادة حقیقیة لعالج ة المحتجین على ارتفاع األسعار، مؤكد قمع واعتقال باتجاه

 17الموضوع". 
 

 ال یمكن للحكومة أن تعالج األزمات االقتصادیة بشكل جذري 
 

، في حدیثھ لـ "مركز القدس لحاجالبروفیسور طارق امن جانبھ، قال الخبیر االقتصادي، 
: ال یمكن ألي حكومة فلسطینیة في ظل المعطیات الحالیة والمتغیرات الثابتة أن تعالج للدراسات"

 ألسباب موضوعیة كثیرة جدًا، وألسباب إداریة.األزمات االقتصادیة والمالیة بشكل جذري، 
 

لموارد، وبالتالي عدم القدرة علي األسباب الموضوعیة تتمثل في: عدم السیطرة على المعابر وا
مصادر أساسیة لدفع الرواتب وھي الدعم الخارجي،  3تحقیق التنمیة، وفي ظل االعتماد على 

یمكن حل المشكلة، وبالتالي المشكلة لیست في الحكومة، وإنما  والمقاصة، واإلرادات المحلیة، ال
في الظروف التي تعمل بھا أي حكومة فلسطینیة، مستدرًكا: الحكومات بشكل عام إذا كان لدیھا 
سوء إدارة، ال یمكن أن یكون ھناك حالة من الرضى لدى المواطنین، فالتواصل بین نظام الحكم 

ل، وإدارة مكافحة فساد، وإدارة مؤسسات، وإدارة شؤون صحیة والمواطنین یحتج إلى إدارة ما
واجتماعیة، لكن في حالة وجود خلل في نمط اإلدارة، وفساد إداري، ال یمكن أن یتم إصالح 

 ...وتقویم وضع اقتصادي أو سیاسي أو مالي أو اجتماعي أو صحي
 

سألوني، سأقول لھم كونوا وأضاف: "من ھنا ال نستطیع تحمیل الحكومة أكثر مما تحتمل، لو 
صریحین مع المواطنین، وقولوا لھم نحن ال توجد لدینا موارد، وال یوجد أحد یدعمنا، واألفق 

رت الحكومة فھي عبارة عن اأمامنا مغلق، فال تتأملوا أننا سنحسن أوضاعكم االقتصادیة، أما قر
مواطن وإقناع ال .أن یتم تطبیقھاكالم إنشائي، حلو، جمیل، یعبر عن مواقف إداریة، من غیر الوارد 

كلمات، وشعارات، بل یرید رؤیة وفیھا  صعب، فالمواطن الفلسطیني ال یحتاج مواقف إداریة، 
 18واقع ملموس، أفضل من واقعھ السيء الحالي". 

 
 أدنى من الحدّ الممكنقرارات 
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ف فقد وص ات"، وفي حدیثھ لـ "مركز القدس للدراسأما الخبیر االقتصادي، نصر عبد الكریم
جزء منھا تجدید لقرارات اتخذت سابقًا، ون، أدني من الحدّ الممكقرارات الحكومة بأنھا قرارات 

وجزء منھا تنظیمي إداري ال یزال قید الدراسة، وھذه القرارات لن تؤدي لكبح جماح التضخم 
 .ورفع األسعار

 
دول العالم الیوم لدیھا إمكانیات ھائلة وتستخدم سیاسة نقدیة وسیاسة مالیة، وترفع وأضاف:  "

سعر الفائدة، ولم تستطع عالج التضخم، والحكومة الفلسطینیة ال تملك الخیارات وال اإلمكانیات، 
وبالتالي علیھا أن تصارح الجمھور بأنھا تستطیع القیام بأمور معینة، وھناك أمور أخرى ال 

ر ھذه مشكلة دول كبیرة في العالم أكبوكان على الحكومة أن توصل رسالة بأن ع القیام بھا، تستطی
ستطیع، دون إعطاء انطباع أنھا نتأحاول، وقد ال ونحن ال تستطیع وقف التضخم،  ، فنحنمنا

قادرة على فعل ذلك، لذا فأنا اعتقد أن ھذه القرارات ھي نوع من رفع العتب، أكثر من كونھا 
أرادت الحكومة أن تقول أنا ھنا وسأحاول".  .ت جوھریة تؤثر على حركة األسواق واألسعارقرارا
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 عملیة تأجیل
 

 في حدیثھ لـ "مركز القدس وصف رئیس قسم االقتصاد في جامعة النجاح الوطنیة، بكر اشتیة،
وأن القصد من قرار الحكومة مراقبة  .قرارات الحكومة بأنھا عملیة تأجیل لالرتفاع للدراسات"

األسعار ال یعني عدم حدوث ارتفاع في األسعار، وإنما إذا ارتفعت التكالیف علي المستورد بنسبة 
ن االرتفاع سیكون إال أكثر، وبالتالي فالحكومة تقول  ٪10تكون نسبة زیادة األسعار  10٪

 عالم سیحدث في فلسطین، ولن نسمحأي ارتفاع یحدث في الفضمن االرتفاع العالمي،  امضبوطً 
 .للتجار باالستغالل أكثر

 
أن المشكلة األكبر تكمن في عدم قدرة الحكومة على رفع مستوى دخل الفرد في مقابل  ذاھبًا إلى

 ارتفاع األسعار، في ظل معاناتھا من أزمة مالیة خانقة.
 

ألف موظف حكومي،  135وأضاف: "توسعت السلطة في ھیكل جھازھا اإلداري، وأصبح لدیھا 
نفاق العام، في وقت ال تعدو فیھ صالحیات السلطة جدًا على ھیكل اإل اكبیرً  اوھو ما أوجد ضغطً 

أكثر من صالحیات البلدیات، لكنھا تتصرف على أنھا دولة ناجزة بكل ھذه النفقات التشغیلیة 
لو قامت السلطة ف ا.واإلداریة والبروتوكولیة، وھو ما كان من األساس یجب أن ال یكون موجودً 

اھا إلى القضایا التنمویة، وخففت العبء في فتورة الرواتب، تنفاق العام، وحولبضبط فتورة اإل
بكل بساطة كان یمكنھا أن تعطي جدول غالء  ..وشجعت القطاع الخاص إلیجاد فرص عمل

رض حد ف تت في مشكلة، ال تستطیعان بمعیشة عند ارتفاع األسعار بدون أي مشكلة، لكنھا اآل
تورة أجور موظفیھا كاملة، وھذا ناتج اأدنى لألجور على القطاع الخاص، وال تقدر على دفع ف

 20عن سوء إدارة المال العام على مدى سنوات". 
 

 الخاتمة
 

ثار المترتبة على التغیر عاًما، بسبب اآل 40تشھد األسواق العالمیة أعلى موجة غالء أسعار منذ 
وتحدیدًا في مناطق  الفلسطیني،المناخي، وجائحة كورونا، والحرب الروسیة األوكرانیة، لكن 

عاني من ارتفاع األسعار قبل حدوث كل ذلك نتیجة التبعیة االقتصادیة ی السلطة الفلسطینیة
 عھا.استیراد التضخم م من ثمّ لالحتالل، واستیراد معظم السلع من الخارج، و
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وإذا كان الغالء موجودًا في كل دول العالم فھو حتًما في فلسطین یكون مختلفًا، وأكثر إیالًما 
للمواطنین، ففي الدول ومع كل ارتفاع في األسعار یكون ھناك ارتفاع لألجور، بینما لم تنجح 

ة رألجور على القطاع الخاص، ولم تنجح في تسدید فتولالسلطة الفلسطینیة في فرض الحد 
 موظفیھا كاملة.

 
یتطلب جھودًا مضاعفة من الحكومة، من خالل مراقبة إن التحكم في مستوى األسعار وارتفاعھا 

األسواق، وضبط األسعار، وفرض عقوبات رادعة على التجار المحتكرین الذین یتالعبون 
ھائیین النباألسعار، وتوفیر السلع األساسیة من خالل مصادر متنوعة، كما أن على المستھلكین 

	خفض السعر. ىأن یقاطعوا بعض السلع عند ارتفاع أسعارھا، لیجبر التاجر عل
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