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 مهخص انذراصت
في  كالخاص يكاقع العالقة التكاممية بيف القطاعيف الحككمىدفت الدراسة إلى تشخيص      

, ظؿ التجارب الدكلية كالتحديات المحمية يفي محافظات غزة كسبؿ تحقيقيا ف مالمجاؿ االقتصاد
كالتعرؼ عمى أىمية دكر التكامؿ بيف القطاعيف في تحقيؽ التنمية االقتصادية المنشكدة. كلتحقيؽ 

, بحيث ( فقرة62ىدؼ الدراسة تـ اتباع المنيج الكصفي التحميمي, كتـ تصميـ استبانة مككنة مف )
( 110)عينة قصدية(, كتكزيع ) تغطي أسئمة الدراسة, كتـ استخداـ أسمكب الحصر الشامؿ لمعينة

( استبانة, حيث تـ استخداـ مجمكعة مف األساليب 97استبانة عمى عينة الدراسة, كقد تـ استرداد )
 . SPSSجتماعية اإلحصائية لتحميؿ بيانات الدراسة باستخداـ برنامج الحزمة اإلحصائية لمعمـك اال

مشاركة القطاع الخاص ب بدكرهاسة إلى أف القطاع الحككمي ال يقكـ تكصمت الدر قد ك 
االنظمة, كصياغة القكانيف, ككذلؾ عدـ قياـ  , السياسات,عداد الخطط االقتصاديةإبفاعمية في 

أىـ القطاع الخاص بدكره في التشغيؿ كتأىيؿ الكفاءات الشبابية, كأف الحصار كاالنقساـ مف 
 التحديات التي تكاجو تحقيؽ التكامؿ بيف القطاعيف الحككمي كالخاص.

عطاء دكر فاعؿ كحقيقي لمقطاع الخاص مف خالؿ إىـ تكصيات الدراسة أمف كاف ك 
تشجيع مبادرات , ك مؤسسات القطاع الحككمي لكمساىمتو فييا لد, داريةجراءات اإلتسييؿ اإل

المختمفة المتعمقة بنشاطاتو كاستثماراتو في المجاؿ القطاع الخاص مف خالؿ تخفيؼ المخاطر 
جؿ زيادة مساىمة أتفعيؿ دكر المجمس التنسيقي لمقطاع الخاص مف , باإلضافة الى االقتصادم

القطاع الخاص في البمداف التي كاف ليا دراسة تجارب , ك ىذا القطاع في االقتصاد الفمسطيني
 .التجربة التركية كالماليزية كالبرازيمية ان د, كتحديارب نيضكية عمى الصعيد االقتصادمتج
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Abstract 

Study Abstract: 
 

The study aims to diagnose the reality of the integrated relationship between the 

public and private sectors in the economic field in the governorates of Gaza and ways of 

achieving it based on the international experiments and local challenges and recognize 

the importance of the integration between the two sectors to achieve the required 

economic development.  

To achieve the goal of the study the descriptive analytical approach was used, a 

questionnaire composed of (62) paragraphs was designed in a way which answers the 

questions of the study. The comprehensive inventory of the sample approach was also 

used (Purposive Sample). 110 questionnaires were distributed to the study sample from 

which (97 questionnaires) were recorded. A set of statistical approaches were used to 

analyze the study data by using SPSS program. 

  

The study concluded that the Government sector failed to participate with the private 

sector  effectively in the preparation of the economic plans, policies, regulations, and 

formulation of laws.  In addition, the role of the private sector does not rise enough for 

the contribution of the private sector to employment, and the low adoption to promote 

the youth capacities. Also, most of the sample members agreed that the division and 

blockade negatively affect the achievement of integration between the two sectors. 

 

The most important recommendations were Giving an effective and real role to the 

private sector by facilitating the administrative procedures and its contribution to them 

with the private  sector, encouraging the private sector initiatives by reducing the risks 

of his activities and investments in the economic field, and  activating  the role of the 

coordinative council of the private sector to increase the contribution of this sector in 

the Palestinian economy. As well as studying the private sector experiments in the 

countries with advanced experiments at the economic level and in particular the 

Turkish, Malaysian and Brazilian experiments.  
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 إهذاء
تطيػػب المحظػػات إال  بطاعتػػؾ .. كال يطيػب النيػػار إال كال ,يطيػػب الميػػؿ إال بشػػكرؾ إليػي ال

 ... كال تطيب الجنة إال برؤيتؾبذكرؾ .. كال تطيب اآلخرة إال بعفكؾ 
إلػى .. غ الرسالة كأدل األمانة .. كنصح األمة .. إلى نبي الرحمة كنػكر العػالميفمٌ إلى مف ب
  .سيدنا محمد صمى اهلل عميو كسمـالحبيب المصطفى 

الميػرة ……الطفمة التي عمرت بيتيا مػف الحػب كالحجػارة... لى المتربعة عمى عرش األياـإ
 باء غزة اإل -فمسطيف  ...لما سبقت دنياىا كزمانيااألصيمة التي طا

إلى شيداء فمسطيف.. إلى أسرانا البكاسؿ في سجكف االحتالؿ ..إلى القابضػيف عمػى الجمػر 
 كالمرابطيف عمى الثغكر.

مػػف أحمػػؿ  انتظػػار.. إلػػىإلػػى مػػف عممنػػي العطػػاء دكف .. كالكقػػار  إلػػى مػػف كممػػو اهلل بالييبػػة
 ز.العزي كالدم... ارسمو بكؿ افتخا

لػى معنػى الحنػاف كالتفػاني .. إلػى بسػمة الحيػاة  إلى مالكي في الحياة .. إلى معنى الحب كا 
 .أمي الحبيبة الغاليةإلى  ,ىا سر نجاحي كحنانيا بمسـ جراحيؤ إلى مف كاف دعا ..كسر الكجكد

 إلػى مػف.. ع متقػدة تنيػر ظممػة حيػاتيك أعتمػد .. إلػى شػمـ بعػد اهلل أكبػر كعمػيي ـإلى مف بي
خكاني الكراـ.أكتسب قكة كمحبة ال حدكد ليا ـبكجكدى  ... أخكاتي الكريمات كا 

بػػػذرناه معػػػان.. ....إلػػػى مػػػف سػػػارت معػػػي نحػػػك الحمػػػـ.. خطػػػكة بخطػػػكة…إلػػػى رفيقػػػة دربػػػي          
 ... كسنبقى معان.. بإذف اهلل جزاؾ اهلل خيران ...كحصدناه معان 
 إلى عائمتي..... كأقربائي...الكفاء كالعطاء.ف كبنتي الحبيبة رمز يإلى أبنائي الغالي

إلى مف عرفت كيؼ أجدىـ كعممكني أف ال  ,باإلخاء كتميزكا بالكفاء كالعطاء اإلى مف تحمك 
 أضيعيـ.. األخكة  كاألخكات األصدقاء. 

إلػػى مػػف أضػػاءكا بعمميػػـ عقػػكؿ غيػػرىـ  ... كخففػػكا بػػالجكاب الصػػحيح حيػػرة سػػائمييـ ..... 
  أساتذتي األفاضؿ.

 إلى شمكع المستقبؿ ... الذيف نأمؿ ليـ كؿ الخير أطفاؿ فمسطيف .
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 شكر وتقذير

ؿِّ الميػـ عمػى خػاتـ الرسػؿ,  الحمد هلل ذم المف كالفضؿ كاإلحساف, حمدان يميؽ بجاللو كعظمتو. كصى
الغايػػات صػػالةن تقضػي لنػػا بيػػا الحاجػػات, كترفعنػا بيػػا أعمػػى الػػدرجات, كتبٌمغنػا بيػػا أقصػػى , مػف ال نبػػي بعػػده

عمى حسف تكفيقو, ككريـ عكنو, كعمى ما مفَّ كفػتح بػو عمػيَّ مػف  مف جميع الخيرات. كهلل الشكر أكالن كأخيران,
ػػمو عمػػيَّ بكالػػدىيف كػػريميف  , كذٌلػػؿ الصػػعب,ر, بعػػد أف يٌسػػر العسػػيدراسػػةإنجػػاز ليػػذه ال كفػػرَّج اليػػـ, كعمػػى تفضي

 .ي الدراسية مف تشجيع كدعاء كصبر كعطاءشٌقا لي طريؽ العمـ, ككانا خير سند لي طيمة حيات

المعنػػػكم  اعمػػػى دعميػػػ .ةالغاليػػػ ةي العزيػػػز تػػػكيسػػػرني بػػػأف أخػػػص بالشػػػكر كالعرفػػػاف بالجميػػػؿ : زكج
اهلل عنػػي  االدراسػػة مػف تشػػجيع كصػػبر كعطػػاء فجزاىػػ فتػػرةعػكف لػػي طيمػػة  خيػػر تحيػػث كانػػ ,لػػي اكمسػاعدتي

خػكاني األعػزاءالكريمػات  تي الحبيبػاتاخػك أالجزاء, كما أتقدـ بالشكر إلى  خير  ـبجػانبي ك دعػكاتي ـلكقػكفي كا 
 الكبير. ـالصادقة كحبي

فيػـ شػمعة حيػاتي أسػأؿ اهلل أف ال  ,دم: أكالدم األعػزاء لػتحمميـ انشػغالي عػنيـكال أنسى فمذات كب
 يحرمني مف كجكدىـ في حياتي.

 أسػتاذم الكبيػرلتفػاؤؿ خػص بالشػكر كالتقػدير رمػز التكاضػع كالعطػاء, مثػاؿ األمػؿ كاأككذلؾ أتقػدـ ك 
منحنػػي الكثيػػر مػػف كقتػػو, كجيػػده,  ذمالػػمحمػػد إبػػراىيـ حسػػيف مقػػداد, الػػذم أشػػرؼ عمػػى رسػػالتي, ك الػػدكتكر/ 

رشػػػاداتو لمسػػػير قػػػدمان بالدراسػػػة نحػػػك  كال ممػػػؿ كآرائػػػو القيمػػػة. كمػػػدَّ يػػػد العػػػكف لػػػي دكف ضػػػجر ,كتكجيياتػػػو, كا 
 المكلى القدير أف يجزيو عني خير الجزاء كيثيبو األجر إف شاء اهلل. ئالن األفضؿ سا

فػػػػي كزارة االقتصػػػػاد الػػػػكطني, لألخػػػػكات لألخػػػػكة ك كال يفػػػػكتني فػػػػي ىػػػػذه العجالػػػػة تسػػػػجيؿ شػػػػكرم 
 .كتعاكف كبير لما قدمكه لي مف دعـ كمساعدة , كاالصدقاءكمؤسسات القطاع الخاص

كأتكجو لكؿ مف مػد لػي يػد العػكف, ممػف لػـ تسػعفني الػذاكرة بػذكرىـ بالشػكر, فجػزاىـ اهلل عنػي خيػر 
 الجزاء. 

, كأف يجعمػو عممػان نافعػان, كيسػٌيؿ وكختامان أساؿ اهلل العمي القدير أف يكػكف ىػذا العمػؿ خالصػان لكجيػ
  .لي بو طريقان إلى الجنة
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 المقدمة 1.1

كالريادة لتككف  قدـ كالرقيتسعى المجتمعات كالمؤسسات بشتى أشكاليا كتخصصاتيا لمت
كما -كلقد كاف المسممكف . كىذا يتطمب الجيد كبذؿ الغالي كالنفيس, كتقدير اآلخريف مكضع أنظار

أمة أخرجت لمناس تأمركف بالمعركؼ كتنيكف عف خير أمة أخرجت لمناس )كنتـ خير -زالكا 
 المنكر(

فالخيرية ليست قكمية أك عرقية كلكنيا جاءت مف خالؿ التقيد كااللتزاـ بمبادئ ( 110)اؿ عمراف: 
فانتزاع الصدارة ال يمكف أف . دـ كالصدارة كالريادةاإلسالمية معالـ التق كتعاليـ إسالمية ترسـ لألمة

كالتعاكف )كتعاكنكا عمى البر كالتقكل كال تعاكنكا كالتكامؿ كاألكىاـ كلكف بالعمؿ الجاد  يككف باألماني
 (.2عمى اإلثـ كالعدكاف()المائدة: 

كافة القطاعات في المجتمعات بمختمؼ ألكانيا كتعدد التعاكف كالتكامؿ بيف  لقد أصبح
امؿ تحقيؽ مزايا تنافسية في لتقدـ المجتمعات كالدكؿ, حيث يتيح ىذا التك ميمان  أمران مشاربيا 

 اإلقميمي يفالمستكيمما يجعؿ الدكؿ أكثر فاعمية كقدرة عمى المنافسة عمى  ,مختمؼ المجاالت
 كالدكلي.

أحكاؿ العالـ مف حكلنا مف تقدـ كقدرة فائقة عمى  إليو عمى أحد ما آلت فمـ يعد خافيان 
دراكيـ  تزايدة لمدكر التكاممي فيما بيف القطاعلألىمية الم تحقيؽ تنمية مستدامة مف خالؿ فيميـ كا 

الصيف عمى سبيؿ ك  الخاص حيث سعت العديد مف الدكؿ مثؿ تركيا, ماليزيا, الحككمي كالقطاع
تاحة المجاؿ كاسعا لو لكي  المثاؿ ال الحصر إلى تعزيز الشراكة كالتعاكف مع القطاع الخاص كا 

أجؿ تحسيف المستقبؿ االقتصادم كمستكل  يتحمؿ معيا تبعات التنمية االقتصادية كاالجتماعية مف
 المعيشة لممجتمعات.

يرزخ تحت نير  القطاعات الفمسطينية األخرل حالو كحاؿ إف القطاع الخاص الفمسطيني
كتحرمو مف ممارسة عممو كما  ,كيعانى عكائؽ جمة تمنعو مف الكصكؿ لغاياتو كتحقيقيا ,االحتالؿ

يتعايش مع المخاطرة كيتكيؼ مع العكائؽ الناتجة عف االحتالؿ  خاصان  يجب, مما أكجد قطاعان 
 الحالة بالسيمة في ليست كمككناتو كتشكيمتو الخاص القطاع ماىية تعريؼ أف حيث كسياساتو.

 كالمككنة الممثمة كالتكتالت األجساـ مف العديد ثمة عدة. بحثية أكراقان  تتطمب ربما الفمسطينية, بؿ
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 الغرؼ الخاص, كاتحاد القطاع لمؤسسات التنسيقي باسمو, كالمجمس كالمتحدثة الخاص لمقطاع
 التجارة الفمسطينية, كمركزت لمصناعا العاـ الفمسطينية, كاالتحاد الزراعية الصناعية التجارية

 المعمكمات أنظمة شركات الفمسطينييف, كاتحاد األعماؿ رجاؿ تريد, كجمعية باؿ – الفمسطيني
 لشركات الفمسطيني الفمسطينييف, كاالتحاد المقاكليف فمسطيف, كاتحاد في البنكؾ , كجمعية)بيتا(

 .(2012الفمسطينييف )الترتير,  الشاحنيف السياحة, كمجمس لييئات اإلدارية التأميف, كالخدمات

 مساىمتيا مدلفي  تتبايف جمعية عشرة الخاص إحدل لمقطاع الرئيسة المككنات تمثؿ
 في تتشارؾ األقؿ عمى الفمسطيني, كلكنيا االقتصادم القرار صنع عممية عمى التأثير في كقكتيا
 مصالحيـ كحماية كألعضائيا ألنفسيا كمحفز جيد استثمارم مناخ إيجاد كاحدة, كىي رؤية

فرصيـ,  كيعزز قدراتيـ كالدكلي, كينمي المحمي السكؽ في حصتيـ ززٌ يع بما بيـ كالنيكض
يعانى مف مشاكؿ عديدة كمتنكعة, أبرزىا مشاكؿ الفقر كالبطالة  خصكصا كأف االقتصاد الفمسطيني

لى التبعية إباإلضافة  كالعجز في الميزاف التجارم كالعجز في المكازنة كتراجع النشاط االقتصادم
كياف عمى  كأنتاج لدكلة عتماد عمى عكامؿ اإلسرائيمي حيث اإلاإل حتالؿلالالسمبية االقتصادية 

(, كأف معالجة ىذه المشاكؿ ال يقكل عمييا القطاع الحككمي دكف 2011 خرل )الشقاقي,أدكلة 
أصحاب ىذا القطاع عمى  تأسيس عالقة مباشرة كتكامؿ كتنسيؽ مع القطاع الخاص حيث أصبح

 االقتصادم يفدراية كمعرفة لمدكر الحقيقي المنكط بيـ في ظؿ ىذه التعقيدات عمى الصعيد
 كاالجتماعي.

األفؽ حمكال متعددة لمثؿ ىذه المشاكؿ في  في العتقاد الباحث أف لقد جاءت ىذه الدراسة
كمف أىـ ىذه الحمكؿ ىك تحقيؽ شراكة بيف القطاع الحككمي كالقطاع الخاص يقكـ عمى  ,فمسطيف

تكحيد المفاىيـ حكؿ دكر كؿ قطاع كمدل مساىمتو في العممية التنمكية, كما تقكـ عمى أسس 
العالقة بيف ىذيف القطاعيف كعمى التكاممية بدال مف المنافسة,  كاضحة المعالـ ترتكز عمى مأسسة

 كالمشاركة بدال مف االستفراد, كتبادؿ الرأم بدال مف الييمنة. 
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 مشكمة الدراسة: 1.0

فػػي ظػػؿ تزايػػد أىميػػػة دكر القطػػاع الخػػاص فػػػي التنميػػة بكافػػة كجكىيػػػا كعمػػى كجػػو التحديػػػد 
التنمية  االقتصادية, بات ىذا الدكر محكر عممية التنمية في كافة بقاع العالـ بػؿ أكثػر مػف ذلػؾ أف 

فػػي ظػػؿ تػػأثر االقتصػػاد الفمسػػطيني بصػػفة وال تنميػػة بػػدكف المشػػاركة الفاعمػػة لمقطػػاع الخػػاص بيػػا, 
كفى ظؿ بيئة تتميز بعدـ االسػتقرار , ة كالغزل بصفة خاصة سمبا بالسياسات اإلقميمية المحيطةعام

كعػػدـ الثبػػات كتسػػارع كتيػػرة التغيػػرات عمػػى كافػػة األصػػعدة السياسػػية كاالجتماعيػػة كاالقتصػػادية كػػاف 
عمميػة  فيـ طبيعة العالقة بيف القطاعيف الحككمي كالخاص  كتقديـ رؤلي لزاما عمى الكؿ الفمسطين

يػػة تحقيػػؽ التنم كعمميػػة  تعػػزز تحقيػػؽ التكامػػؿ بػػيف القطػػاعيف إليجػػاد بيئػػة  مناسػػبة مػػف أجػػؿ ضػػماف
 االستقالؿ كاالزدىار كالعيش بكرامة. ككخطكة أكلى نح المستدامة

 سئمة التالية:جيب عف األتل دراسةال تجؿ ذلؾ جاءأكمف 

ما كاقع العالقة بيف القطاعيف الحككمي كالخاص في المجاؿ االقتصادم في محافظات  -1
 غزة مف كجية نظر قيادات المؤسسات االقتصادية في القطاعيف؟

ما مدل تكافر السياسات االقتصادية المتبعة مف القطاع الحككمي لتحقيؽ التكامؿ مع  -0
 ؟ اإلقتصادمالقطاع  الخاص في المجاؿ 

التكامؿ بيف القطاعيف الحككمي كالخاص في المجاؿ  تكاجو تحقيؽ التي ما التحديات -3
 كما يراىا قيادات المؤسسات االقتصادية في القطاعيف؟ اإلقتصادم

في ظؿ  اإلقتصادماص في المجاؿ خف القطاعيف الحككمي كالما سبؿ تحقيؽ التكامؿ بي -5
 التجارب الدكلية كالتحديات المحمية؟

اص في المجاؿ االقتصادم في ظؿ خية بيف القطاعيف الحككمي كالما أكجو العالقة التكامم -4
 التجارب الدكلية؟

 

 



 اإلطار العاو للدراسة والدراسات السابقة   

 

 

5 

 

 الفصل األول

 أىداف الدراسة: 1.3

دراسة كاقع العالقة بيف القطاعيف الحككمي كالخاص في المجاؿ االقتصادم في محافظات  -1
 غزة مف كجية نظر قيادات المؤسسات االقتصادية في القطاعيف. 

معرفة مدل تكافر السياسات االقتصادية المتبعة مف القطاع الحككمي لتحقيؽ التكامؿ مع  -2
مف كجية نظر قيادات المؤسسات االقتصادية في  قتصادماالالقطاع  الخاص في المجاؿ 

 القطاعيف. 

معرفة التحديات التي تكاجو تحقيؽ التكامؿ بيف القطاعيف الحككمي كالخاص في المجاؿ  -3
 ما يراىا قيادات المؤسسات االقتصادية في القطاعيف. ك قتصادماال

في  قتصادماالتحديد سبؿ تحقيؽ التكامؿ بيف القطاعيف الحككمي كالخاص في المجاؿ  -4
 ظؿ التجارب الدكلية كالتحديات المحمية.

كجو العالقة التكاممية بيف القطاعيف الحككمي كالخاص في المجاؿ االقتصادم في أتحديد  -5
 دكلية.ظؿ التجارب ال

تقديـ تكصيات لمقطاع الحككمي كالقطاع الخاص بما يسيـ في تحقيؽ الشراكة كالتكامؿ  -6
 بينيما.

 أىمية الدراسة: 1.5

 ىي األداة العالقة التكاممية بيف القطاعيف الحككمي كالخاص ككف الدراسة ىذه أىمية ترجع
كالتنمية  المستقبمية الرؤية مع يتفؽ بما الكطنية العميا األىداؼ قد تعزز كتحقؽ التي كالكسيمة

 في ىذا المضمار. كالشؾ االستفادة مف تجارب اآلخريف يحقؽ كبما الفمسطيني المستدامة لممجتمع
 المجتمع تطكير كال القطاعيف نحكو يؤدي الذم الدكرى عم االطالع الدراسة ستتيحه ىذ أف

 الفمسطيني حيث: كاالقتصاد

 في ظؿ  كالميمة نسبيان  الحديثة المكاضيع أحد عمى الضكء تسميط في الدراسة ىذه تسيـ
 الكاقع كالمتغيرات الفمسطينية الحديثة.
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 القطػػػاعيف الحكػػػكمي كالخػػػاص لبمػػػكرة  مسػػػاعدة فػػػي الدراسػػػة ىػػػذه نتػػػائج تسػػػيـ أف يتكقػػػع
 .مع بعضيماالتكاممية أفكار عممية مف شأنيا تطكير العالقة 

 كربمػا غػزة قطػاع فػي كلػىالدراسػات األمػف  -الباحػث عمـ حد عمى– الدراسة ىذه تعتبر 
 المسػتقبمية الدراسػات مػف لمزيػد جديػدة آفاقػان  تفػتح أف المؤمؿ فمف كبالتالي, فمسطيف في

 المكضكع. ىذا حكؿ لمباحثيف المتنكعة

 حدود الدراسة: 1.4

الدراسة عمى دراسة كاقع العالقة بيف القطاعيف الحككمي كالخاص في المجاؿ  اقتصرت
في محافظات غزة مف خالؿ التعرؼ عمى كجية نظر قيادات المؤسسات االقتصادية  قتصادماال

 ـ. 2014في القطاعيف كذلؾ خالؿ العاـ 

 منيجية الدراسة: 1.4

الدراسة المنيج الكصفي لدراسة كاقع العالقة بيف القطاعيف الحككمي كالخاص في  اعتمدت
ى كجية نظر قيادات المؤسسات في محافظات غزة مف خالؿ التعرؼ عم قتصادماالالمجاؿ 

كما اعتمدت عمى .ـ2014االقتصادية في القطاع الحككمي كالقطاع الخاص كذلؾ خالؿ العاـ 
دراسة عدد مف التجارب الدكلية المناسبة كاالستفادة منيا كمقارنة اليات الشراكة المتبعة كاختيار 

 االنسب منيا.

 : السابقة الدراسات 1.7

التي تـ إعدادىا مف الباحثيف في مجاالت متنكعة لمقطاع الخاص الدراسات  مف العديد
, كدكر القطاع الخاص في االقتصاد كفيما  كالقطاع الحككمي قد تركز غالبيتيا حكؿ الخصخصة

 يمي عرض لبعض ىذه الدراسات:
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 :الدراسات المحمية 1.7.1

الفمسطينية من  القطاع الخاص الفمسطيني ودوره في التنمية"(، بعنوان:  0213عودة) -1
 ."0211-1554الفترة 

ىدفت الدراسة إلى إبراز مساىمة القطاع الخاص الفمسطيني في التنمية االقتصادية خالؿ 
, كذلؾ مف خالؿ تأثير العكامؿ المستقمة كالقيمة المضافة كعدد المشتغميف 2011-1995فترة 

ىمية كالدكلية في دعـ كتطكير كالصادرات, ككذلؾ دراسة دكر السمطة الفمسطينية , كالمؤسسات األ
 أداء القطاع الخاص.

كقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا: أف القطاع الخاص الفمسطيني يتمتع 
بمجمكعة مف نقاط القكة , ككذلؾ مف نقاط ضعؼ تؤثر عمى دكره االقتصادم, كما تكصمت 

دم العاممة كفى تحقيؽ قيمة مضافة ال الدراسة أيضا إلى أف القطاع الخاص يساىـ في تشغيؿ األي
 %.43تقؿ عف 

كقد أكصت الدراسة بضركرة إعادة النظر في االتفاقيات المكقعة مع االحتالؿ الصييكني, 
ككذلؾ العمؿ عمى زيادة دعـ القطاع الخاص مف طرؼ السمطة الفمسطينية, ككذلؾ العمؿ عمى 

ختمفة كزيادة الشراكة كالتعاكف مع القطاع تفعيؿ دكر االتحادات الصناعية كالغرؼ التجارية الم
 الحككمي الفمسطيني.

في التنمية  المشاريع الصغيرة في قطاع غزة ودورى"(، بعنوان: ا0211) الفميت -0
 ، مجمة الجامعة االسالمية، العدد الثاني. "االقتصادية

حيث الدكر لى التعريؼ بدكر المشاريع الصغيرة في التنمية االقتصادية مف إىدفت الدراسة 
ىمية دكر عمؿ المنظمات كالمؤسسات أشارة الى المنكط بيا في تكفير فرص عمؿ, ككذلؾ اإل

كدكر ىذه المؤسسات في عممية تطكير  ,المحمية الداعمة لممشاريع الصغيرة التى يحتاجيا المجتمع
 .ىذه المشاريع
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عمؿ  لياتآنظمة التى تنظـ لى كجكد قصكر في السياسات كاألإكقد تكصمت الدراسة 
خفاقات ليذه لى بعض اإلإلى مجمكعة مف العكامؿ التى تؤدم إ, باإلضافة القطاع اإلنتاجي

 .المشاريع

كضع سياسات تنمكية كطنية شمكلية, تأخذ بعيف االعتبار  كأكصت الدراسة بضركرة        
افز لتطكير اعتماد سياسة الحك ك  ,لممجتمع الفمسطينيكاالحتياجات الفعمية  اإلمكانيات المحمية

, ككذلؾ اإلعفاءات الجمركية كالحماية المشركعات الصغيرة, مف خالؿ القركض الميسرة, كأكلكية
 تدريب أصحاب المشركعات الصغيرة عمى نظـ اإلدارة الحديثة لممشركعات.

، مجمة جامعة "استراتيجية التنمية في فمسطين"(، بعنوان: 0212األغا، أبو جامع ) -3
 . 1، العدد 10االزىر بغزة، سمسمة العموم االنسانية، المجمد 

, كمدل قدرة التخطيط عمى أداء التخطيط التنمكم الفمسطينيلى تقييـ قدرة ك إىدفت الدراسة 
 .ىداؼ الكطنيةمالءمة الخطة التنمكية مع المخططات كاأل

دميا السمطة ختست يكالكسيمة الت داةأف التخطيط التنمكم ىك األلى إكقد تكصمت الدراسة 
ممجتمع ة ليتفؽ مع الرؤية المستقبميىداؼ العميا الكطنية بما أجؿ تحقيؽ األالفمسطينية مف 

 مثؿ لممكارد الطبيعية كالطاقة البشرية.الفمسطيني كبما يحقؽ االستغالؿ األ

 مف خالؿ تسييؿ خاصلمقطاع العطاء دكر فاعؿ كحقيقي إكصت الدراسة بضركرة أك 
اإلجراءات اإلدارية لو في معامالتو مع المؤسسات العامة, باإلضافة إلى تحديد أكلكيات التنمية 
عمى ضكء الخصكصية الفمسطينية كمصادر التمكيؿ, ككذلؾ تطكير البنية التحتية الضركرية 

 لتسييؿ عممية التنمية في المرحمة القادمة.

4-   Khalidi (0227)، بعنىان:  

 “The Palestinian Arab Regional Economy in Israel: Sixty Years 

of De-Development… And Occupation?” 

 إسرائيؿ منذ في الفمسطينييف لمعرب التنمكية التجربة كتحميؿ دراسة إلى الدراسة ىذه ىدفت
 .معمؽ بشكؿ 1948 عاـ
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لمتأثير  أفضؿ فيـ إلى التكصؿ في تسيـ قيٌمة مقارنة دركس إلى الدراسة خمصت كقد
كدكر   لمكانة التحميؿ ركفٌ  غزة, كما كقطاع الغربية الضفة في الطكيؿ لالحتالؿ االقتصادم
 تنمكية فمسطينية استراتيجية لتنفيذ الجيكد إطالؽ إلعادة ثاقبة رؤية إسرائيؿ في العربي االقتصاد
 .اليـك محتمالن  يبدك قد سياسي سيناريك أية مكاجية عمى قادرة كطنية

كاألراضي  إسرائيؿ في الفمسطينية اإلقميمية االقتصاديات أف التحميؿ مف الدراسة كاستنتجت
 فمسطيف التاريخية أراضي جميع عمى المييمف اإلسرائيمي االقتصادم النظاـ نفس في تدكر المحتمة

 االقتصاديات ليذه المتقاربة التنمكية كالمسارات المشتركة بالمصمحة , كاالعتراؼ1967 عاـ منذ
 ما كالتي الثالثة المفصكلة االقتصاديات ليذه المتاحة المكارد جميع الحسباف في يأخذ أف يجب
 .السنيف مركر مع تشابيان  أكثر أصبحت أف برحت

 المحتممة المستقبمية أك الحالية التركيبة عف النظر غضكب أنو عمى الدراسةكما تؤكد 
 عمميان  تشكؿ مجتمعة الثالثة الفمسطينية االقتصاديات المنطقة, فإف ىذه في بيف الشعبيف لمسيادة

كتبرز  . 1967 منذ الكاقع رضأ عمى القائمة المشكىة االقتصادية لمكحدة الشريكيف أحد الطرفيف
 مف ىذا االنطالؽ في الفمسطيني, كالمتمثؿ االقتصادم القرار صانعي أماـ التحدم الحقيقة ىذه

 تسعي كينبغي أف ي.مستقبم اقتصادم كبرنامج كطنية إنمائية استراتيجية لصياغة الفكرم اإلطار
 التعاكف أساس مبادئ عمى الييكدية -العربية االقتصادية العالقة بناء إعادة إلى المتجددة الجيكد
 .سنة ستيف األكلى قبؿ لممرة عنيا التعبير تـ أف منذ تتحقؽ لـ طالما كالمتبادؿ, كالتي المتكازف

 :"فمسطينية تنموية رؤية اغةيص نحوان: "بعنو  (0224) عبداهلل  -4

 الفمسطينية التنمية شركاء جميع بمشاركة التنمكية الرؤية صياغة إلى الدراسة ىذه ىدفت
 لمتنمية االستراتيجية األىداؼ كالخارجية, كتحديد الفمسطينية الداخمية التنمية بيئة تحميؿ في حاؿ تـ

 .كالبعيد المتكسط المدييف عمى الرؤية ىذه لتحقيؽ االستراتيجيات المالئمة كضع الفمسطينية, كفي
تتصؼ بالكاقعية  رؤية تحقيؽ إف :منيا كالتكصيات النتائج مف لى مجمكعةإالدراسة  ىذه كخمصت
 جميع مف كمخطط كمثابر كمنسؽ كاع فعؿ إلى حتاجت الفمسطينية التنمية شركاء بقبكؿ كتحظى

 لمفعاليات كالمكجية كالمحددة المنظمة الجية دكر لعب السمطة الدكلة أك مف الشركاء, كالمطمكب
 .التنمكية الرؤية ىدل عمى االقتصادية كالمصادر
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 كالقضائية كالتشريعية اإلدارية الصالحيات بحكـ - تستطيع الثالث بسمطاتيا الدكلة أف -
سمكؾ مؤسسات  عمى تستطيع التأثير -ليا المتاحة الكبيرة االقتصادية ليا, كالقدرة المخكلة

 السياسات تمؾ المختمفة, كمف سياساتيا خالؿ مف األفراد أك الشركات مف القطاع الخاص
 النقدية, إنتاج الصناعية, السياسة المالية, السياسة التجارية, السياسة السياسة: االقتصادية

 استخداـ مف كالبد .كغيرىا السياحية الزراعية, السياسة العامة, السياسة السمع كتكزيع
 جميع التنمكية, مف خالؿ قياميا بإشراؾ األىداؼ تحقيؽ لضماف منسقة بصكرة األدكات
السياسات,  صياغة عممية في الخاص كالقطاع المدني المجتمع مف العالقة ذكم الشركاء

 الدكلة قدرة تتجمى كىنا.لتنفيذىا كاآلليات كالبرامج الخطط كضع تنسيقيا, كفي عممية كفي
 جميع مف األكلكيات المقبكلة لتحقيؽ التنمية كعناصر اردمك  كتكجيو تعبئة في ككفاءتيا
 الرؤية نحك تحقيؽ قتصاداال يقكد الذم االتجاه في القطاعات مختمؼ في التنمية شركاء

 .عمييا المتفؽ التنمكية كالتكاممية

تقييم دور المنظمات األىمية في عممية التنمية االقتصادية " بعنوان:،(0224) ىندي  -4
 :"عن قطاع غزة دراسة حالة

الدراسة إلى رسـ السياسات المناسبة كالمالئمة التي تيدؼ إلى تنظيـ كتنسيؽ عمؿ  ىدفت
المنظمات األىمية العاممة في فمسطيف بشكؿ عاـ كقطاع غزة بشكؿ خاص, كذلؾ لضماف أف 
أعماؿ ىذه المنظمات تندرج ضمف خطة عممية كمكضكعية ىدفيا األساسي ىك النيكض بالمجتمع 

ذه الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع المنظمات األىمية العاممة في فمسطيف الفمسطيني, كما تيدؼ ى
أف الجمعيات األىمية العاممة في قطاع غزة قد  إلى الدراسة تكصمتليات لتحسيف عمميا, ك كاقتراح آ

 فشمت بشكؿ جزئي في تحقيؽ التنمية االقتصادية كذلؾ لألسباب التالية:

كعدـ ارتباطيا بخطة تنمية شاممة أدت إلى  ,ؤسساتعفكية البرامج التي تقكـ بيا ىذه الم -
 ضعؼ أدائيا.

المؤسسات كالسمطة الفمسطينية ضعؼ التنسيؽ بيف المؤسسات األىمية فيما بينيا كبيف ىذه  -
 مف أسباب ضعؼ أداء المؤسسات. سببان  كاف
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كؿ أعاؽ قدرتيا عمى تحقيؽ التنمية نقص التمكيؿ كارتباط الجمعيات بأجندة الممٌ  -
 االقتصادية.

 كأكصت الدراسة بضركرة:

ككذلؾ تطكير التنسيؽ بيف الجمعيات  ,تطكير مستكل التنسيؽ بيف الجمعيات األىمية -
 األىمية كالسمطة الفمسطينية.

يجب أف يأخذ التنسيؽ بيف الجمعيات األىمية العاممة في قطاع غزة, الطابع الميني بمعنى  -
 الن مفألدكار كتفعيؿ عممية االتصاؿ كالحكار بدنو يجب أف يككف ىناؾ تنسيؽ في تقسيـ اأ

 سياسة المنافسة غير المجدية.

يجب أف يرتبط عمؿ المنظمات األىمية العاممة في فمسطيف ببرامج تنمكية منظمة يتـ  -
إعدادىا كفقا لمتطمبات المجتمع كاحتياجاتو التنمكية, بعيدا عف العفكية كسياسة ردكد 

 األفعاؿ.

 إلحالل )دراسة، إسرائيل من المستوردة السمع إحالل آليات: "بعنوان ،(0225) مقداد -7
 ":المحمية السمع من مجموعة

كاقع التجارة الخارجية الفمسطينية, كتحميؿ ىيكؿ الكاردات  إلىىدفت الدراسة لمتعرؼ 
مكانية تحديد البدائؿ المحمية لمكاردات مف إسرائيؿ  لى إسرائيؿ, كا  كالصادرات الفمسطينية مف كا 
كحجـ االستيراد, ككذلؾ جكدة السمع المحمية كالقدرة عمى حماية ىذه السمع. كما حاكلت الدراسة 

ر المستيمكيف حكؿ جكدة المنتجات المحمية كالتأكيد عمى تحسيف جكدة اتجاىات جميك  إلىالتعرؼ 
المشكالت كالعقبات التي يمكف أف تكاجو التجار في تسكيؽ المنتجات  إلىىذه المنتجات, كالتعرؼ 

ـ كاقع االقتصاد الفمسطيني, ككنو في ئالمحمية. كترل الدراسة أف استراتيجية إحالؿ الكاردات تال
مف النمك, كتطبيقيا مع التركيز عمى تطبيؽ سياسات كخطط لتطكير القطاع المراحؿ األكلى 

 .ساعد في نجاح ىذه االستراتيجيةبما يالصناعي كالزراعي 

 الييكمية ك االختالالت الفمسطيني كالمشاكؿ االقتصاد لكاقع الن تحمي الباحث فييا تناكؿكما 
 تطكر لصالح ان تدريجي ان تغيير  تحدث كاقعية سياسيات كضع أف يرل منيا. حيث يعاني التي
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 سياسات اعتماد مف خالؿ كذلؾ المطمكبة. التنمية عممية في يـيس أف يمكف, اإلنتاجية القطاعات
 كيؤكد, محميان  يتـ إنتاجيا بسمع إسرائيؿ مف استيرادىا يتـ التي لمسمع الكاردات إحالؿ عمى تقـك

 القطاع خاص اإلنتاجية كبشكؿ القطاعات كاقع دراسة إلى يحتاج السياسة ىذه تطبيؽ أف الباحث
 .التنمية كالتطكير عممية إحداث في السياسة ىذه نجاح أجؿ مف كالزراعي الصناعي

 :"فمسطين في وآفاقيا الصناعة واقع: "بعنوان ،(0225) الوطني االقتصاد وزارة -1

 التصنيع, كأسباب كمستمزمات الفمسطيني أداء االقتصاد عرض إلى الدراسة ىذه ىدفت
 كاالحتالؿ :خارجية عكامؿ إلى بعضيا يرجع بعض السنكات, كالذم في النمك معدالت في التراجع

جراءاتو اإلسرائيمي  كمحدكدبة كقمة :ذاتية الفمسطيني, كأخرل االقتصاد بحؽ التعسفية المتعددة كا 
 السياسات في الكضكح التنمية, كعدـ لعممية الالزمة التحتية الطبيعية, كضعؼ البنية المكارد

 كالتشريعات القكانيف تطبيؽ عمى القدرة السياسي, كمحدكدية كالمالية, كغياب االستقرار االقتصادية
 المكارد عمى السيطرة في الكاممة الصالحيات غياب رايبالنشاط االقتصادم, كأخ العالقة ذات

 .التنمية ألغراض كغيرىا كتكظيفيا الطبيعية

 :منيا النتائج مف مجمكعة إلى الدراسة كتكصمت

مجمكعة  باستيفاء مرىكف التصنيع عممية انطالؽ أماـ تقؼ التي العكائؽ عمى التغمب فإ -
 :الجكىرية, أىميا الشركط مف

كحدكدىا  مكاردىا عمى كاممة بسيادة تتمتع مستقمة دكلة كاقتصادم, كقياـ سياسي استقالؿ - أ
 الخارجية. كعالقاتيا

لعممية  السميمة اإلدارة كأسس مبادئ تبني جانب إلى كمالية اقتصادية سياسات اعتماد - ب
 .التغيير عمى كالقدرة المبادرة أساس عمى قائمة التصنيع, تككف كمنيا التنمية

جانب  إلى ر,كالتطكي البحث بمجاالت العالقة ذات الكفاءة العالية المؤسسات كبناء إقامة - ت
بشركط  إنمائية مالية تسييالت تكفير عمى كالقادرة الالزمة اإلنمائي التمكيؿ مؤسسات
 .كاقعية
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 يفترض التي كالتسييالت الفرص مف االستفادة في الخاص القطاع لدل كرغبة قدرة تكافر - ث
االستثمارية, البحث  الحكافز( التنمية بعممية العالقة ذات المجاالت في لو متاحة أف تككف

 .التصنيع بعممية االنطالؽ دؼ( بي....كالتكنكلكجية, الميارات,.  التحتية كالتطكير, البنية

 عمى االعتماد الفمسطينية, كتقميؿ الذاتية القدرات تعزيز بضركرة الدراسة ىذه أكصت كقد
 المدل في لالقتصاد التنافسية القدرة تطكير باالعتبار األخذ القصير, مع المدل في إسرائيؿ
 .الطكيؿ

  :"الفمسطيني لالقتصاد الذاتية القدرة عزيزن: "تبعنوا ،(0223) نصر -9

 الفمسطيني لالقتصاد الذاتية القدرات تعزيز كسبؿ فرص مناقشة إلى ىدفت الدراسة
 منيا بعاني التي الييكمية التشكىات كتحميؿ تحديد إلى ىدفت كما, لذلؾ كالسياسات المالئمة

 الكضع عمى التعرؼ ككذلؾ, التكسعية اإلسرائيمية باألىداؼ ذلؾ كربط الفمسطيني االقتصاد
 التي األخيرة اإلسرائيمية كاإلجراءات السياسات كآثار, الراىنة المرحمة في الفمسطيني االقتصادم

 .الفمسطيني لالقتصاد بالنسبة كتكمفتيا, األقصى انتفاضة اندالع أعقبت

 :كالتالي ككانت, التكصيات مف مجمكعة إلى الدراسة كتكصمت

 خالؿ مف يتـ الراىنة المرحمة في رضو كدعـ صمكدهأ فكؽ الفمسطيني الشعب تثبيتف إ -1
 :التالية العناصر عمى تقـك استراتيجية تبنى

 الحصار نتيجة المتضرريف مف مؤسسات القطاع الخاص كتعكيض األضرار صالحإ -2
 .اإلسرائيمي كاإلغالؽ

 اإلنتاجية القطاعات دعـ خالؿ مف الفمسطيني لمشعب األساسية االحتجاجات تمبية -3
 .ةالرئيس

 .الفمسطيني االقتصاد داخؿ عمؿ فرص تكفير -4
 .الفمسطينية المؤسسات انييار عدـ ضماف -5
 .العاـ القطاع أداء تحسيف -6
 .الفمسطيني لالقتصاد االستثمارية البيئة تحسيف -7
 .التنافسية قدرتيا كزيادة المختمفة اإلنتاجية القطاعات دعـ في االستمرار -8
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12- Migdad  (1999)  ،بعنىان:  

Industrial Sector ،“ Performance Analysis of Small-Scale 

Industries،in the Gaza Strip as a part of the New Palestinian 

Entity” 
 كقد ,الصغيرة الصناعات عمى التركيز مع الصناعية لممشركعات كالكفاءة األداء تحميؿ"
 بيف تيجاد االختالفاا  غزة, ك  قطاع في الصناعي القطاع خصائص عرض إلى الدراسة ىدفت

 األداء, كمقارنة كبعض مؤشرات كالكفاءة العمالة حيث مف الباطف في كالتعاقد المحمية التعاقدات
 .األحجاـ كمختمؼ مختمؼ األنشطة في الصناعية المنشآت بيف كالكفاءة األداء مؤشرات

 :منيا النتائج لى عدد مفإ الدراسة خمصت كقد

 انخفاض :الصناعي, منيا القطاع أداء عمى سمبا تؤثر التي العكامؿ مف مجمكعة ىناؾ أف .1
 القطاع الممنكح ليذا المالي الدعـ الصناعي, كقمة القطاع في المتبعة التكنكلكجيا مستكل

 عمى التأثير مف شأنو كالذم المعابر حركة عمى اإلسرائيمي الجانب غزة, كسيطرة قطاع في
 .المنشأة كنكع الصناعة, كحجـالصناعية,  لمعممية كمدخالت الالزمة األكلية المكاد دخكؿ

بقطاع  مقارنو األرباح مف عالية نسبة غزة قطاع في المالبس صناعة قطاع يحقؽ .2
 .األغذية

 .الغذائية الصناعات قطاع مف قؿأ إسرائيمية عراقيؿ المالبس صناعة قطاع يكاجو .3

 :خالؿ مف تتـ الفمسطينية الصناعات لدعـ المناسبة السياسة أف إلى الدراسة كتكصمت

 .عميو مما كبرأ بصكرة الخاص القطاع دعـ .1

 تحديث الصناعات لمحاكلة كذلؾ, الصغيرة الصناعية لممشاريع خاص بشكؿ أىمية إعطاء .2
 .التقميدية

 .الصادرات كتشجيع الكاردات إحالؿ سياسة بيف تكازف إحداث .3

 إلى الفمسطيني, باإلضافة لالقتصاد التحتية البنية لتنمية االىتماـ مف المزبد إعطاء .4

 .كالمؤسسي القانكني النظاـ
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 .كاإلسالمية الصناعية البنكؾ كخاصة المصرفية الخدمات تحسيف .5

 :العربية الدراسات  1.7.0

(، بعنوان: التنمية االقتصادية بين الدولة والقطاع الخاص، بحث مقدم 0225الربيعي ) -1
 لممؤتمر السنوي الثاني، جامعة جرش األىمية باألردن.

إلى معرفة كيفية تغير دكر الدكلة في التنمية االقتصادية, كأسباب ىذا ىدفت الدراسة 
 التغير, سكاء في الدكؿ المتقدمة أـ النامية.

 :كتكصمت الدراسة إلى

فػػػػػي الػػػػػدكؿ المتقدمػػػػػة كػػػػػاف ىنػػػػػاؾ دكر كبيػػػػػر لمعكامػػػػػؿ االقتصػػػػػادية كبخاصػػػػػة المتغيػػػػػرات  -1
ستقرار االقتصادم االقتصادم كدرجة اإلاالقتصادية الكمية, التي تحدد طبيعة حالة النشاط 

, فيذه العكامؿ كانػت تمعػب دكر المتغيػر الرئيسػي كالحاسػـ فػي قػرار الدكلػة المتعمػؽ بدرجػة 
 كنكع التدخؿ  الحككمي في الشؤكف االقتصادية .

فػػػي الػػػدكؿ الناميػػػة كػػػاف ىنػػػاؾ دكر كبيػػػر لمعكامػػػؿ السياسػػػية, كبخاصػػػة الضػػػغكط السياسػػػية  -2
الخارجيػػة , التػػي تفرضػػيا الػػدكؿ المتقدمػػة كالمؤسسػػات الدكليػػة, كفػػي مقػػدمتيا كاالقتصػػادية 

صػػندكؽ النقػػد الػػدكلي كالبنػػؾ الػػدكلي, فيػػذه العكامػػؿ كانػػت تمعػػب دكر المتغيػػر الرئيسػػي ك 
الحاسػػـ فػػي قػػرار الدكلػػة المتعمػػؽ بدرجػػة كنػػكع التػػدخؿ  الحكػػكمي فػػي الشػػؤكف االقتصػػادية. 

إجبارىا عمى تقميص درجة تدخميا في الشؤكف االقتصادية, كفي عممية إقناع تمؾ الدكؿ أك 
كتبني سياسػات أكثػر ليبراليػة فػي مقػدمتيا تطبيػؽ بػرامج الخصخصػة, كتكسػيع دكر القطػاع 

 .  الخاص كنظاـ السكؽ في عممية التنمية
 الحكومية الفمسطينية غير المنظمات القات، بعنوان: ع (2001)نوآخري ة،لدادو  دراسة -0

 .  والممولين الفمسطينية الوطنية السمطة معو  بينيا فيما

 بينيا فيما الفمسطينية المنظمات بيف العالقة طبيعةإلى التعرؼ عمى  الدراسة ىذهىدفت 
 مع السمطة األىمية المنظمات عالقة كضحت ككذلؾ كطبيعتيا, العالقات ىذه حيث أشكاؿ مف

 .الفمسطينية
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 :منيا النتائج لى عدد مفإ الدراسة خمصت كقد

 . الفمسطينية السمطة مع األىمية المنظمات عالقة ضعؼ  -

 . األجنبي الممكؿ بأجندة الفمسطينية األىمية المنظمات ارتباط  -

 . األىمية المنظمات لدل التخطيط مستكل ضعؼ  -

 . العشكائية عميو كيغمب ضعيؼ بينيا فيما األىمية المنظمات يف التنسيؽ مستكل - 

 : يمي بما الدراسة أكصت كقد

 . التنمكية العممية في المختمفة بكزاراتيا ممثمة الفمسطينية السمطة دكر تدعيـ - 

 . الفمسطينية األىمية المنظمات عف معمكمات بنؾ بناء - 

 تكزع فني كمركز تدريب العامة كالشبكة االتحادات بيف ميامو تكزع إدارم تدريب مركز إنشاء -
 القطاعية الشبكات بيف ميامو

 العربي، المعال في والتنمية األىمية المنظمات، بعنوان: (2000)ودجاني سوليفان دراسة -3
 .  المدني والمجتمع الحكومة بين القوية لمشركة الحاسمة األىمية

 كمصر فمسطيف في المدنية المجتمعات منيا تعاني التي لمشاكؿالدراسة ا ىذه تناكلت 
 تعاني المجتمعات ىذه أف إلى الدراسة أشارت كقد العربية, المجتمعات مف كغيرىا كلبناف كاألردف

 : التالية المشاكؿ مف

 . المكارد كفاية كعدـ الفقر  -

 . كاالحتياجات المكارد قمة بيف الفجكة جسر عمى قادرة غير حككمات  -

 أجؿ مف األىمية المنظمات إلى تمجأ الغالب في المنطقة شعكب أف إلى الدراسة أشارت كقد
 المنطقة ىذه في العاممة األىمية المنظمات فإف ذلؾ كمع , تكاجييا التي المشاكؿ حدة مف التخفيؼ

 : أىميا جكىرية مشاكؿ مف تعاني نفسيا ىي
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 . المكارد قمة  -

 . كالكظائؼ المياـ في االزدكاجية - 

 . الحككمي الدعـ فقداف  -

 . المنظمات ليذه الداخمي الييكؿ ضعؼ - 

 . اإلدارة مستكل تدني - 

 . كاضحة داخمية قكانيف غياب  -

 : يمي ما لىإ الدراسة تكصمت ك 

 مف جزء تتحمؿ نفسيا األىمية المنظمات كلكف , الحككمات عمى ؿمبالكا المـك إلقاء يجب ال  -
 . فشميا مسئكلية

 ىذه تتصؼ أف كيجب , األىمية المنظمات لمسئكلي انتخابات إجراء ضركرة - 

 . كالشفافية كالمكاشفة بالنزاىة االنتخابات

 :"المتحدة اإلمارات العربية دولة في التخصصية آفاق: "بعنوان ،(1557) اليوسف   -5

مف  المستفادة الدركس ك لمخصخصة النظرية المنطمقات لى التعرؼ عمىإة الدراس ىدفت
ينبغي الذم  لشكؿ الخصخصة   أساسية بمرتكزات كالخركج, كالنامية منيا الصناعية الدكؿ تجارب

 فرصة تعتبر الدكلة ىذه في الخصخصة عممية أف اإلشارة إلى تحيث تم. الدكلة ىذه في أف تأخذه
 كتحسيف أداء, لمدكلة المالية األعباء كتقميؿ  كاالجتماعية االقتصادية مف األىداؼ مجمكعة لتحقيؽ

 . الخاص القطاع دكر كتفعيؿ, اإلنتاج عناصر ممكية نطاؽ كتكسيع, المؤسسات العامة

حيث , المؤكد باألمر ليس أعاله المذككرة لألىداؼ تحقيؽ الخصخصة أف ل الباحث أكر 
 القانكنية البيئة تكفر, الماؿ أسكاؽ تطكر عمى عكامؿ متعددة أىميا  يعتمد العممية ىذه نجاح فإ

 بيف التكازف إدارة عممية في مجمميا ىي الخصخصة عممية كما أف, كاإلدارية المناسبة كالسياسية
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 ـأ بشرية كانت  الدكلة سكاءن  ىذه مكارد ك استغالؿ تحسيف أجؿ كالخاص مف العاـ القطاعيف
 .مادية

  :األجنبية الدراسات  1.7.3

5- STAAB-1 (0223 :بعنوان ،) 

PUBLIC-PRIVATE SECTOR RELATIONSHIPS IN DEVELOPING 

COUNTRIES, JOURNAL OF ECONOMIC DEVELOPMENT,   

Volume 28, Number 2. 

كثػػر أك بشػػكؿ أ ,ف جػػكدة العالقػػات بػػيف القطػاع الخػػاص كالقطػػاع العػػاـألػػى إىػدفت الدراسػػة 
ىػػػـ أالقطػػػاع الخػػػاص كاتبػػػاع سياسػػػات صػػػحيحة مػػػف ك  تحديػػػدا درجػػػة الثقػػػة كالتعػػػاكف بػػػيف الحككمػػػة 

بػيف القطػاع  داة قيػاس لطبيعػة العالقػةأالعكامؿ التى تعزز النمك كالتنمية فػي الػدكؿ , كمػا تػـ تحديػد 
  .عماؿالخاص كالعاـ مف خالؿ بناء مؤشر سيكلة األ

ليا عالقات تعاكنية مع القطاع الخاص حققت  يالحككمات الت أفلى إكتكصمت الدراسة 
ف الدكؿ التى تتميز أك  ,كثر مف تمؾ الحككمات التى ال تركز عمى ىذه العالقاتأنجاحا اقتصاديا 

صالحات إلكبر لسياسة اأيجابية إف تبدم استجابة تميؿ ألعماؿ مع القطاع الخاص بسيكلة األ
       .قتصادمالداعمة لمنمك اال

0-    Hong Liang(1557):بعنوان ، 

The Rationales Of Import Substitution Industrialization Strategy 

 استراتيجيةأىمية  حكؿ الدائر كالجدؿ العامة القضايا كتقييـ تكضيحإلى  الدراسة ىذه ىدفت
 النماذج عمى بعض تركز فيي التنمية. كاقتصاديي المحدثيف االقتصادييف بيف الكاردات إحالؿ

 كاستنتجت .المدرستيف إحدل حسب محددة سياسة بتبني التكصية مف أكثر لممدرستيف األساسية
 ليذه الثابتالتكازف  نمكذج عمى يتركز الكاردات إحالؿ لتطبيؽ الجدد االقتصادييف نقد أف الدراسة

 المستكل الكمي عند إحالؿ كاستراتيجية النمك بيف الشاممة الديناميكية العالقة ستراتيجية, بدؿالا
 إيجابيات بيف المقارنة االستراتيجية, ثـ ليذه التاريخية الخمفية بفحص الدراسة كبدأت .لالقتصاد
 الباحث تكصؿ كقد .ينتقدكنيا الذيف االقتصادييف نظر كجية مف كسمبياتيا ىذه االستراتيجية تطبيؽ
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 تعتبر التي البمداف في لمتطبيؽ تصمح تزاؿ ال الكاردات إحالؿ استراتيجية أف استنتاج أساسي إلى
 االقتصاديات في ميمة مسألة تبنييا يشكؿ النظرية ليذه التجارية صناعاتيا بدائية, كالسياسات

 .حدة عمى بمد كؿ كأكضاع ظركؼ أىمية دراسة النامية, مع

 بأىمية كبيرة تحتفظ تزاؿ ال لمتصنيع كاستراتيجية الكاردات إحالؿ أف الدراسة إلى كقد خمصت 
 .الصناعية الدكؿ مستكيات إلى باقتصادىا الكصكؿ كتريد تطكران  األقؿ لمدكؿ بالنسبة

 :لتعميق عمى الدراسات السابقةا 1.7.4

ركزت عمى مكضكع ميـ  قد السابقكف الباحثكف بيا قاـ التي الدراسات ىذه أف الباحث كجد
حالؿ الكاردات  في عممية مشاركة القطاع الخاص في التنمية كخصكصا في مكضكع الخصخصة كا 

 مف مجمكعة لتحقيؽ فرصة حيث  كاف جؿ الدراسات تعتبر أف التركيز عمى كال المكضكعيف
, العامة المؤسسات أداء كرفع, لمدكلة المالية األعباء كاالجتماعية لتقميؿ االقتصادية األىداؼ
الصناعي عمى كجو التحديد في عممية  القطاع دكر كتعميؽ, عناصر اإلنتاج ممكية نطاؽ كتكسيع
 التنمية.

 السابقة:ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات أوال: 

 الباحث كمف منطمؽ المفيكـ الشمكلي ألىمية دكر القطاع الخاص في التنميةرأل 
ف يككف مكضكع الدراسة ىك التكامؿ بيف القطاع الحككمي كالقطاع أب, الفمسطينية االقتصادية

لعمـ الباحث أف ىذه , ية في ظؿ التجارب الدكليةالفمسطين يةالقتصادبالسياسات ا رتقاءلالخاص ال
ف المكضكع بحد ذاتو أصبح مكضكعا ممحا في ظؿ أقا ك الدراسة لـ يتـ التطرؽ إلييا مسبٌ 

يـ مساىمة ف ىذه الدراسة ستسأك , الفمسطينيالمستجدات كالتغيرات النكعية  التي يعايشيا المجتمع 
إضافية في التعرؼ عمى تجارب الدكؿ التي حققت نمكا بمعدالت أسرع كأكثر فاعمية كدكر القطاع 

سقاط بعض ىذه النماذج عمى الكاقع كمف تجاربيكاالستفادة منيا , الخاص فييا أمال  الفمسطينيا كا 
 في تحقيؽ اليدؼ المنشكد.
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كقد اتفؽ مكضكع الدراسة مع ما جاء في الدراسات السابقة في تبني القطاع الحككمي 
لسياسات ىادفة إليجاد بيئة مكاتية لمقطاع الخاص ليسيـ في النمك كفرص العمؿ, كاالستفادة مف 

 دكؿ في مجاؿ تعزيز الشراكة كالتعاكف بيف القطاعيف. تجارب العديد مف ال

 االستفادة من الدراسات السابقة:ثانيا: 

ككذلؾ في  ,طار النظرم لمدراسة الحاليةثراء اإلإاستفاد الباحث مف الدراسات السابقة في 
لى مكاضع إالدراسة الحالية, كالكصكؿ  ليياإ تكفى تفسير النتائج التي تكصم, داة الدراسةأبناء 

  .بعض الدراسات السابقة, لمحاكلة التعمـ منيا كعدـ الكقكع بياالقصكر في 

 :ممخص

ىدافيا كالمنيجية أطار العاـ لمدراسة كالذم يحتكم عمى مشكمة الدراسة ك قاـ الباحث باستعراض اإل
 ىمية المتكقعة منيا.لى األإضافة إالمتبعة في الدراسة 

الدراسػػات السػػابقة فػػي العديػػد مػػف المجػػاالت ذات العالقػػة بالدراسػػة دبيػػات كمػػا كتػػـ اسػػتعراض أ     
اع كالقطػ ,كالقطاع الخاص ,ىميةفي السياسات االقتصادية كالجكانب التنمكية لممؤسسات األ كتحديدان 

 (2ك)عربيػػػػة, ( دراسػػػػات 4دراسػػػػات محميػػػػة, ك) (10)الحكػػػػكمي, كقػػػػد تمثمػػػػت الدراسػػػػات السػػػػابقة ب
   الجكانب المتعمقة بالدراسة. تناكلت معظـجنبية أ دراسات
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  انفصم انثاني
 

 واقغ االقتصاد انفهضطيني
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 مقدمة:

بػػػؿ , اقتصػػػادان تابعػػػان كيبقػػػى , عػػػدة تشػػػكىات كفجػػػكات بنيكيػػػةمػػػف يعػػػاني االقتصػػػاد الفمسػػػطيني       
كتبقػى عالقػات السػكؽ محػددة بعالقػات القػكة التػي , اقتصادان محتكل مف ًقبؿ قكة االحتالؿ كاقتصػاده

كرسػػػػيا كيكرسػػػػيا االحػػػػتالؿ يكميػػػػان. فالغيػػػػاب الكامػػػػؿ لمسػػػػيطرة عمػػػػى المقكمػػػػات األساسػػػػية لالقتصػػػػاد 
ان بسػػػػقؼ اتفاقيػػػػات سياسػػػػية كغيػػػػاب السػػػػيادة السياسػػػػية لػػػػـ ينػػػػتج ذلػػػػؾ إال اقتصػػػػادان محككمػػػػ, المحمػػػػي

كخمقػػػػت اقتصػػػػادان يعتمػػػػد فػػػػي بنيتػػػػو األساسػػػػية عمػػػػى , اقتصػػػػادية بائسػػػػة كجػػػػائرة بحػػػػؽ الفمسػػػػطينييف
الػػذم  -كلػػيس عمػػى اإلنتػػاجت كبالتػػالي فمنػػذ إنشػػاء السػػمطة الفمسػػطينية يعتمػػد االقتصػػاد , االسػػتيالؾ

عمػػى النشػػاط االقتصػػادم ك , عمػػى المسػػاعدات الدكليػػة مػػف أجػػؿ ديمكمتػػو -مػػف المفتػػرض أف تػػديره 
فثمػة تشػكىات كاخػتالالت عػدة فػي ىػذا االقتصػاد  االحتالؿ االسرائيمي.د بأنظمة تحكـ ؿ كالمقيٌ المكبٌ 

التشػكىات العميقػة  كتتضػحبطبيعتػو.  يكاآلخػر سياسػ, جزء منيا ناتج عف منظكمة أكسمك كترتيباتيػا
فػػػي ىياكػػػؿ اإلنتػػػاج مػػػف خػػػالؿ تػػػدني مسػػػاىمة القطاعػػػات اإلنتاجيػػػة فػػػي النػػػاتج المحمػػػي اإلجمػػػالي 

أما التشكىات في سكؽ العمؿ الفمسطينية فتتضح جمية مف خالؿ عجز سكؽ , كالتشغيؿ كالصادرات
ؿ االعتماد عمػى كمف خال, العمؿ الفمسطينية عف خمؽ فرص عمؿ لتقميؿ النسب العالية مف البطالة

 1948فػػي األراضػػي الفمسػػطينية المحتمػػة لعػػاـ  ـسػػكاء فػػي المسػػتكطنات أ, السػػكؽ اإلسػػرائيمي لمعمػػؿ
االقتصادية كالتجاريػة الفمسػطينية  كما ينتج عف ىكذا اعتمادية. ثمة تشكىات أخرل تتعمؽ بالعالقات

تتعمؽ بالنسيج المجتمعػي كبنشػكء كثالثة , كأخرل تتعمؽ بالمكارد كالمرافؽ العامة, مع العالـ الخارجي
ف إسػمطة االحػتالؿ(. كػذلؾ فػ ـالنخب التي تربطيا عالقة مع السمطات )سكاء سمطة الحكػـ الػذاتي أ

الماليػػة لمسػػمطة خػػالؿ خمػػؽ فجػػكة مزمنػػة فػػي المػػكارد  منظكمػػة أكسػػمك سػػعت لخمػػؽ سػػمطة تابعػػة مػػف
ال بػأس فيػو بمؿء جزء  الدكلية المشركطةكمكازنتيا كجعميا دكمان تعاني عجزان كبيران تقكـ المساعدات 

 (.2011, )عبد الكريـمف ىذا العجز 

العديػػد مػػف السياسػػػات  1967لقػػد اتبعػػت إسػػرائيؿ منػػذ احتالليػػا لألراضػػػي الفمسػػطينية عػػاـ 
باالقتصػاد اإلسػرائيمي كتػدمير أيػة قاعػدة يمكػف أف  الفمسػطيني قتصػاداللػى ربػط اىدفت مف خالليػا إ

يقػػكـ عمييػػا ىػػذا االقتصػػاد. فقامػػت باسػػتغالؿ المػػكارد البشػػرية اليائمػػة كالمػػكارد الفمسػػطينية الطبيعيػػة 
البنية التحتية لألراضي المحتمػة مػف خػالؿ  - بطريقة متعمدة كممنيجة -كأىممت إسرائيؿ المحدكدة.
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تمػػة بشػػبكات البنيػػة التحتيػػة اإلسػػرائيمية مػػف كيربػػاء كميػػاه كاتصػػاالت ربػػط األراضػػي الفمسػػطينية المح
كحتى الخدمات الصحية بتمكيػؿ مػف الضػرائب التػي تجبييػا مػف السػكاف الفمسػطينييف. كنجحػت ىػذه 

فأصبحت إسرائيؿ ىػي الشػريؾ التجػارم األساسػي لمفمسػطينييف. ككانػت , السياسة في تحقيؽ أىدافيا
مف أصػؿ  2013مميكف خالؿ عاـ  786بكاقع  ينية تذىب إلسرائيؿ% مف الصادرات الفمسط87,3
بكاقػػػع % كالػػػكاردات مػػػف السػػػمع 71,5كبمػػػغ حجػػػـ التبػػػادؿ التجػػػارم مػػع إسػػػرائيؿ . مميػػكف دكالر 900

.  ( 2014, الػػكطنيكزارة االقتصػػاد ) مميػكف دكالر 5.164مػف اصػػؿ  ميػكف دكالر أمريكػػيم 3.695
كنتيجػػػة ليػػػذه السياسػػػات ظػػػؿ االقتصػػػاد الفمسػػػطيني يعػػػاني منػػػذ احػػػتالؿ األراضػػػي الفمسػػػطينية عػػػاـ 

معاناةن كبيرة كما زاؿ حتى اآلف ضحية عممية السالـ المتعثرة في الشرؽ األكسط. لػيس ىػذا  1547
ر غيػػػػدو لمعمالػػػػة األجنبيػػػػة الرخيصػػػػة ك بػػػػؿ تعاممػػػػت إسػػػػرائيؿ مػػػػع األراضػػػػي الفمسػػػػطينية كمػػػػكرِّ فحسػػػػب 

مرخصة كلسد العجز في القكل العاممة التي ينأل اإلسرائيميكف عف العمؿ بيػا. كلػـ تشػجع إسػرائيؿ ال
كتحكمػػت بالجسػػكر كالمعػػابر  ,أم تطػػكر لالقتصػػاد الفمسػػطيني طػػكاؿ احتالليػػا لممنػػاطؽ الفمسػػطينية

اد الفمسطيني كالتي أصبحت منذ ذلؾ الحيف أقفاالن تمتمؾ دكلة االحتالؿ مفاتيحيا. كلـ يحقؽ االقتص
إلػػػى يكمنػػػا ىػػػذا إال نمػػػكان محػػػدكدا تبعػػػا لممتغيػػػرات السياسػػػية كخصكصػػػا فػػػي ظػػػؿ  1967منػػػذ العػػػاـ 

غػػػالؽ لممعػػػابر كىػػػدـ لمبنيػػػة التحتيػػػة إتقػػػكـ بممارسػػػتيا مػػػف  التػػػيسػػػرائيمية إلجػػػراءات االسياسػػػات كاإل
   .كالتكسع في االستيطاف كاالتفاقيات المبرمة معو كاتفاقية باريس االقتصادية

 ويتكون الفصل من المباحث التالية: 

  .كضاع االقتصاديةاأل :المبحث االول

 .المؤشرات الديمغرافية -
 .مستكل المعيشة, الفقر, البطالة, الناتج المحمى اإلجمالي كنصيب الفرد -

 .التنمية االقتصادية الفمسطينية :المبحث الثاني

 .الخطط الفمسطينية -

   .االقتصادية بيف الدكلة كالقطاع الخاصالتنمية : المبحث الثالث

 .ممخص
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  المبحث االول
 األوضاع االقتصادية

 :المؤشرات الديموغرافية 0.1.1

ر في تشير تقديرات الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني إلى أف عدد الفمسطينييف المقدٌ 
مميكف فمسطينيت يتكزعكف حسب اإلقامة بكاقع  12.10حكالي  2014العالـ قد بمغ نياية العاـ 

% مف إجمالي الفمسطينييف في العالـ, 38.2مميكف في األراضي الفمسطينية أم ما نسبتو  4.62
, في حيف شكؿ سكاف الدكؿ العربية %12.06فمسطيني في إسرائيؿ بنسبة مميكف  1.4 كحكالي

 0.65نييف في الدكؿ األجنبية حكالي %, في حيف بمغ عدد الفمسطي43.96النسبة األكبر بكاقع 
 % مف إجمالي عدد الفمسطينييف في العالـ. 5.64مميكف فمسطيني أم ما نسبتو 

% مع اختالؼ كاضح بيف 40.1سنة بػ  15كتمثؿ نسبة األفراد الذيف تقؿ أعمارىـ عف 
ي قطاع % ف43.4% في الضفة الغربية مقابؿ 38.0الضفة الغربية كقطاع غزة. فقد بمغت النسبة 

 .س أف المجتمع في قطاع غزة مجتمع فتيغزة, مما يعك

 1997% في عاـ 3.8كما تظير البيانات انخفاض معدؿ الزيادة الطبيعية لمسكاف مف 
 2013% في منتصؼ العاـ 2.96% في قطاع غزة( إلى 4.1ك, % في الضفة الغربية3.6)
بسبب سكء األكضاع االقتصادية % في قطاع غزة(, كذلؾ 3.48ك, % في الضفة الغربية2.65)

 كرغـ انخفاض ىذه األرقاـ إال أنيا ال زالت مرتفعة إذا ما قكرنت بالدكؿ العربية كاألجنبية.

( يكضح المقارنة بيف عدد السكاف الفمسطينييف في الضفة الغربية كقطاع 1كالجدكؿ رقـ )
ث السكاف في قطاع حيث يعيش ما يزيد عف ثمككذلؾ معدؿ النمك,  2013, 2012غزة لعامى 

 المساحة الجغرافية الصغيرة. مغزة ذ
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  (1رقم ) جدول
 0213، 0210عدد الفمسطينيين لمنتصف العامين 

 األرقاـ بالمميكف نسمة

عدد السكان  مكان اإلقامة
 0210منتصف 

 نيايةعدد السكان 
 %معدل النمو 0215

الضفة الغربية وقطاع 
 2.90 4.620 5.053 غزة

 0.45 2.83 0.455 الغربيةالضفة 
 3.41 1.79 1.455 قطاع غزة

 2014ديسمبر, الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني: المصدر

حيث تشير اإلحصائيات إلى أف نسبة , تعتبر قضية الالجئيف الفمسطينييف أكبر المشاكؿ
% مف مجمؿ السكاف الفمسطينييف المقيميف في األراضي 43.1السكاف الالجئيف قد بمغت حكالي 

% في قطاع غزة.) الجياز المركزل 68.0% في الضفة الغربية ك27.3الفمسطينية, بكاقع 
 (2014, لإلحصاء

كأشارت بيانات الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني إلى أف الكثافة السكانية مرتفعة في 
 2013إذ بمغت الكثافة السكانية المقدرة لعاـ  ,خاصفمسطيف بشكؿ عاـ كفي قطاع غزة بشكؿ 

 في قطاع غزة. 2فردان/كـ 4661في الضفة الغربية, مقابؿ  2فردان/كـ 481بكاقع  2فردان/كـ 734نحك

فيما أشارت اإلسقاطات السكانية إلى أف معدؿ المكاليد الخاـ في فمسطيف سينخفض مف 
. مف جانب آخر 2015مكلكدان عاـ  31.9ى إل 2013مكلكدان لكؿ ألؼ مف السكاف عاـ  32.6

مف  1000حالة كفاة لكؿ  3.8يتكقع انخفاض معدالت الكفيات الخاـ المقدرة في فمسطيف مف 
الجياز المركزم ) 2015مف السكاف عاـ  1000حالة كفاة لكؿ  3.6إلى  2013السكاف عاـ 

 ).2013لإلحصاء الفمسطيني, 
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 :منوالناتج المحمي ونصيب الفرد  0.1.0

مميكف دكالر خالؿ العاـ  7477بمغت قيمة الناتج المحمي في فمسطيف باألسعار الثابتة 
 اإلجمالي المحمي الناتج شيد, كما 2012% مقارنة بالعاـ  2.2حيث سجؿ نمكان بنسبة  2013

جمالي لمربع حيث بمغت قيمة الناتج المحمي اإل2014 كؿ لمعاـربع األال خالؿ نخفاضاا فمسطيف في
 700مميكف دكالر كفي غزة  2315باألسعار الثابتة في الضفة الغربية  2014كؿ مف العاـ األ

 شيد قد الفمسطيني االقتصاد ككاف كما . (2014, الجياز المركزم لإلحصاء) مميكف دكالر تقريبا
 االنتفاضة أعقاب في بعد فترة الرككد كالتذبذب, 2011-2007 الفترة خالؿ ممحكظا انتعاشا
 أف تتراجع قبؿ %12.2 كصمت حيف  2011 العاـ خالؿ ذركتيا النمك معدالت كبمغت, ةالثاني
كما سجؿ الناتج المحمي اإلجمالي لقطاع غزة خالؿ الربع األكؿ  .2012 العاـ خالؿ %5.9إلى

% مقارنة مع 7.8, ك2012% بالمقارنة مع نظيره مف العاـ 12.2ارتفاعان بنسبة  2013مف عاـ 
, عممان بأف الناتج المحمي لقطاع غزة قد سجؿ نمكان  ممحكظان في عاـ 2012الربع األخير مف عاـ 

% نتيجة الزدىار مكاد البناء عبر 6.6بما نسبتو  2012ر في عاـ %, كنمكان آخ23بنسبة  2011
يشار إلى أف أكبر قطاع في االقتصاد ىك اإلنشاءات, يميو قطاع الخدمات كاإلدارة ك األنفاؽ. 

% مف الناتج المحمي اإلجمالي 70العامة معان, كقد استأثرت القطاعات الثالثة المذككرة بأكثر مف 
 لقطاع غزة.

دكالر  1793.3فرد في الناتج المحمي االجمالي باألسعار الثابتة في فمسطيف بمغ نصيب ال
دكالر أمريكي خالؿ  710نصيب الفرد مف الناتج المحمي  , كما بمغ2013امريكي خالؿ العاـ 
, 2013لمعاـ  رابعبالمقارنة مع الربع ال% 1.4بنسبة  نخفاضان مسجالن ا 2014الربع األكؿ لعاـ 
ما في قطاع غزة فقد بمغ نصيب الفرد أ, ان دكالر  922الفرد في الضفة الغربية حيث بمغ نصيب 

 .2013بالمقارنة مع الربع الرابع لمعاـ %  3.5دكالر مسجال انخفاضا بنسبة  403

 :مستوى المعيشة 0.1.3

انخفض متكسط األسعار, كما تـ قياسيا مف خالؿ )مؤشر أسعار المستيمؾ( في األشير 
لى حد أقؿ في قطاع غزة بنسبة  2013الثالثة األكلى مف عاـ  , لكنيا 0.2في القدس الشرقية كا 

يشار إلى أف الرقـ ك (, 2013, الكطنيكزارة االقتصاد ) 2.1ارتفعت في الضفة الغربية بنسبة 
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مقارنة مع العاـ  2012% خالؿ العاـ 2.78ار المستيمؾ سجؿ ارتفاعان بنسبة القياسي ألسع
كد يعك  % في قطاع غزة.0.48% في القدس, ك3.23% في الضفة الغربية, 4.08, بكاقع 2011

في ارتفاع األسعار بيف قطاع غزة كالضفة الغربية إلى حالة الرككد االقتصادم التي يمر بيا  رؽالف
 ؿ مف ارتفاع األسعار.قطاع غزة كالذم قمٌ 

 :الفقر - أ

الفمسطيني بيانان صحفيان عشية اليكـ العالمي لمسكاف  اإلحصاءصدر مركز أ
تبعا  %25.8معدؿ الفقر بيف السكاف كفقا ألنماط االستيالؾ الحقيقية مقدرا فيو  11/07/2014

تبيف % في قطاع غزة(, كما 38.8% في الضفة الغربية ك17.8بكاقع ) 2011إلحصائيات عاـ 
% في 7.8األفراد في األراضي الفمسطينية يعانكف مف الفقر المدقع )بكاقع  % مف12.9أف حكالي 

نة مف % في قطاع غزة(, ىذا مع العمـ أف خط الفقر لألسرة المرجعية  المككٌ 21.1الغربية ك الضفة
كخط الفقر المدقع قد بمغ  ان إسرائيمي الن شيك (2293)أفراد )بالغيف اثنيف كثالثة أطفاؿ( قد بمغ  ةخمس

 .(2014, )الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني ان إسرائيمي شيكالن  (1832)

 :معدل البطالة - ب

% في الربع 32.2إلى رفع معدؿ البطالة إلى  2012أسفر التراجع الحاد في النمك عاـ 
مف العاـ السابؽ. كذلؾ ارتفعت ذاتيا % في نفس الفترة 30.3, مقابؿ 2012الرابع مف عاـ 

مف عاـ نفسيا % في الفترة 49إلى  2011% في الربع الرابع مف 47البطالة بيف الشباب مف 
سيان أماـ تخفيض , كال تزاؿ القيكد الصارمة عمى انتقاؿ العمالة إلى إسرائيؿ تمثؿ عائقان رئي2012

 (. 2013 ,) كزارة االقتصاد الكطني معدالت البطالة

اؿ التفاكت كبيران في معدؿ البطالة بيف الضفة الغربية كقطاع غزة حيث بمغ المعدؿ كما يز 
 2013% في الضفة الغربية خالؿ الربع األكؿ مف عاـ 20.3% في قطاع غزة مقابؿ 27.9

ما أ, كيعزل ذلؾ لمحصار كاإلغالؽ المفركض عمى قطاع غزة كالذم أثر عمى القطاعات اإلنتاجية
فقد  2014لمنصؼ الثاني لمعاـ  ككزارة االقتصاد الكطنيحصائيات الجياز المركزم لإلحصاء إ

 . % لقطاع غزة 45.1% لمضفة الغربية ك 16كانت 
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 المبحث الثاني 
 التنمية االقتصادية الفمسطينية

 

   :خطط  التنمية الفمسطينية 0.0.1

فمنذ قدـك السمطة , يجياتميزت تجربة التخطيط في فمسطيف بقدرتيا عمى التطكر تدر 
بدأت عممية التخطيط تأخذ طابعيا المحمي , 1994فمسطينية إلى أرض الكطف عاـ الكطنية ال

ثـ , بالتعاكف مع البنؾ الدكلي(ERP)بإعداد برنامج التأىيؿ الطارئ , كالعممي كتدرجت بداية
شكميا البرامجي قصير ( ثـ انتقمت مف 1997-1996) البرنامج االستثمارم الفمسطيني لمعاميف
 حيث تـ إعداد كثيقة خطة التنمية الفمسطينية الثالثية, األمد لصيغ الخطط متكسطة األمد

( لتككف إطاران عامان 2003-1999ثـ تال ذلؾ إعداد خطة التنمية الخمسية ), (1998-2000)
التنمكم السيادم  ثـ انتقمت عممية التخطيط لكضع اإلطار, كشامالن لمتنمية االقتصادية في فمسطيف

 -2001كالذم تمثؿ في إعداد خطة تجسيد الدكلة الفمسطينية ), االستراتيجي لمدكلة الفمسطينية
2005.) 

 (1557المبادرات التنموية فى فمسطين ) وزارة التخطيط والتعاون الدولي الفمسطينية، 0.0.0

 قبل اتفاق اوسمو: -وال أ

كعقدت تحت  ,جؿ الصمكدأ: في بداية الثمانينيات ظير شعار التنمية مف المبادرات الذاتية
ىذا الشعار العديد مف المؤتمرات التي شاركت فييا غالبية المؤسسات الفمسطينية, كأىـ ىذه 

حكؿ تمكيؿ الخطط التنمكية مف الخارج كمناقشة  1986المؤتمرات ىك الذم عقد في العاـ 
 مصادره.

 صنفيف ىما: ىلإلدكلية: كيمكف تصنيفيا المبادرات العربية كا

جنبية التي كؿ: يتمثؿ في النشاطات التنمكية شبو الرسمية مف خالؿ المؤسسات األالصنؼ األ
 عممت كغطاء لنشاط حككماتيا عبر التنمية فى فمسطيف.
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جنبية اعتمدت في تمكيميا عمى مصادر غير أ: يتمثؿ في مبادرات لمؤسسات الثانيالصنؼ 
 (لمعمؿ في فمسطيف بدكافع متعددة )إنسانية, عقدية,.......الخحككمية أك حككمية, ككانت مدفكعة 

 بعد اتفاق اوسمو: -ثانيا 

 :(0222-1555ي لالقتصاد الفمسطيني )نمائالبرنامج اإل 

البرنامج اإلنمائي ) كانت أكلى محاكالت كضع خطط تنمكية كانت عمى شكؿ برنامج
فكانت المحاكلة األكلى لكضع خطة إنمائية إلعادة , (2000 -1994االقتصادم الفمسطيني 

كقد قدرت تكاليؼ ىذه الخطة كالتي كضعت مف قبؿ الدائرة , إعمار كبناء االقتصاد الفمسطيني
 ككانت, يبميكف دكالر أمريك 11.6االقتصادية في منظمة التحرير الفمسطينية في تكنس حكالي 

كلكية لمعالجة التشكىات الييكمية ك االختالالت عطت األأ ميمةن  تقكـ عمى افتراضات كاستراتيجيات
تطكير البنية , كخمؽ فرص عمؿ كتقميؿ البطالة, كتكسيع االختناقات في االقتصاد الفمسطيني

قة يكسؼ كر ) ب آنذاؾكىى ما عرفت , كتطكير قطاع اإلسكاف, كتشجيع قطاع التصدير, التحتية
كلـ , لكف تـ تجاىؿ ىذه الخطة, عادة البناءا  عطت لمقطاع العاـ دكرا فى التنمية ك أكالتي ( صايغ

  . جندة المانحيفأتختمؼ عف    ألنيابؿ , ال لكمفتيا, يتـ تطبيقيا

لمدكؿ المانحة في المؤتمر الخاص بالمساعدات  كمحاكلة ثانية, قدمت السمطة الكطنيةكما 
لمتنمية االقتصادية  استراتيجيةلعرض , 1996يناير  9االقتصادية المقدمة لمشعب الفمسطيني في 

قياـ النشاط االقتصادم في فمسطيف عمى أساس مبدأ السكؽ : ككانت مف أىـ افتراضاتيا اآلتي
كاقعي بسبب أٌف أم اقتصاد تحرر مف احتالؿ غير مف كجية نظر الباحث كىذا االفتراض , الحر

كلك بقدر ى الممكية العامة لإلنتاج يقـك عم بؿ يجب أف, يعتمد عمى نفسو مباشرة فجزئيا ال يمكف أ
تشجيع كما افترضت ايضا , كافة النشاطات االنتاجية كالخدمية خصخصة يتجو إلى ال أفمحدكد, 

التكجو نحك , المالئمة قانكنيا كتنظيميا االستثماريةكتكفير البيئة , العربية كاألجنبية االستثمارات
يككف  أفَّ يبدأ بالتصدير يجب أفكىذا االفتراض غير منطقي بسبب أفَّ أم اقتصاد قبؿ , التصدير

    .لتحتية الالزمة لعممية التنميةتكفير البنية ا, لديو اكتفاء ذاتي أك عمى األقؿ قدرة تنافسية في اإلنتاج
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 (2000, الفمسطينية الدكليكزارة التخطيط كالتعاكف ) :(0222-1551) خطة التنمية 0.0.3

باإلضافة إلى , كتميزت ببعدىا السياسي, أعكاـ ةىذه الخطة أعدت لالستمرار لمدة ثالث
كقد تـ تقسيـ االستراتيجيات كالمشركعات كالبرامج , مشاركة الدكؿ المانحة كالكزارات الفمسطينية

ككاف اليدؼ مف التقسيـ عمى أساس كزارم لكي تتابع , أساس كزارم كعمى أساس قطاعيعمى 
بينما يستفاد , كفائدة األىداؼ كاالستفادة مف المكارد المتاحة, الكزارات أداء الخطة كمدل تحقيقيا

كقد قسمت ىذه القطاعات إلى , مف التقسيـ القطاعي متابعة ما يتـ صرفو مف أمكاؿ عمى كؿ قطاع
دارة المكارد الطبيعيةأر  تطكير , تطكير قدرة المؤسسات, بعة بنكد ىي تطكير البنية التحتية كا 

 . تنمية المكارد البشرية كالقطاعات اإلنتاجيةك , الخدمات االجتماعية

كقد قسمت , كزارة كمؤسسة كجية مف القطاع الخاص (45)كلقد ساىـ في ىذه الخطة 
كتشخيص المعكقات كالتحديات , االقتصادية كاالجتماعيةالخطة لعدة فصكؿ تدرس المؤشرات 

براز افتراضاتيا, المكاجية لعممية التنمية االقتصادية كاالجتماعية , كفصال لشرح خطة التنمية كا 
 كفصال آخر, باإلضافة إلى عرض األىداؼ الكطنية لمتنمية كالسياسات العامة التي سيتـ تطبيقيا

كتكضيح األىداؼ , كأخيرا إلى عرض خطط التطكير الكزارية, اعيةلشرح استراتيجيات التطكير القط
ستثمار كالتضخـ كالمساعدات الدكلية د بينت الخطة حالة االستيالؾ كاالكق, لمكزارات كالمؤسسات

كتقكـ الخطة عمى عدة , كالتجارة الخارجية كالصحة كاإلسكاف باإلضافة إلى األكضاع االجتماعية
ر غزة سيؤدم إلى حدكث زيادة في حجـ التبادؿ التجارم بيف فمسطيف تشغيؿ مطا: افتراضات كىي

كسكؼ يشيد االقتصاد الفمسطيني زيادة , كالخارج مما يؤدم إلى تحسف في كضع الميزاف التجارم
كالتركيز عمى االكتفاء الذاتي باإلضافة , في النشاط االقتصادم كحجـ اإلنتاج الصناعي كالزراعي

تحقيؽ معدؿ نمك في الناتج المحمي اإلجمالي ك , السمع كالمنتجات التصديريةإلى تطكير مجمكعة 
تطكير المؤسسات , %2مما سيؤدم إلى زيادة متكسط حصة الفرد مف الناتج بنسبة , %5بمقدار 

ثة كتقدـ لخدمة قطاع األعماؿ تكفير المؤسسات المالية الحدي يتـ بحيث, المالية كالسياسات المالية
, ستثمارتقمؿ مف الشككؾ المحيطة بجدكل االالتنبو لدكر القكانيف كاألنَّظمة كالتي سك , ستثماركاال

, كما يجب اإلشراؼ عمى البنكؾ كالمؤسسات المالية, ككضع نظاـ ضريبي كجمركي كاضح المعالـ
, ك تفعيؿ دكر القطاع الخاص, كاحتياطي العمالت األجنبية سيكفر مناخا مالئما لالستثمار
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 كبناءن , كتشجيع العمالة في الخارج, تشجيع القطاعات المكلدة لفرص العمؿ, ة التحتيةكتطكير البني
% عمى 32, %35, % 33عمى الخطة فقد شكمت اإلستثمارات في السنكات الثالث األكلى 

, % لممؤسسات9, % لمبنية التحتية53ستثمارات عمى القطاعات الرئيسة بينما تكزعت اال, التكالي
 . % لمقطاع اإلستثمارم 19, ماعي%لمقطاع االجت19

 :(0221-0222خطط التنمية ) 0.0.5

  كحتى آخر خطة تنمية كانت عمى شاكمة الخطة 2000خطط التنمية منذ العاـ         
بسبب عدـ ضماف الظركؼ السياسية التي يمر بيا االقتصاد الفمسطيني إال أفَّ , (1998-2000)

ستثمار بشكؿ كاال االدخار( يممس فييا أىداؼ كفرضيات أحدث عمى 2010-2008آخر خطة )
 مباشر.

ارتباط خطط التنمية مع عمميات اإلغاثة في مناطؽ السمطة : كمف أىـ مالمح ىذه الخطط
تمقى الضكء , تركز عمى المشاريع الصغيرة, كالمضار لممساعدات األجنبيةتحدد الفكائد , الكطنية

 الشفافية كالمساءلة في تمقى المساعدات., عمى تقنية المعمكمات

 (2008, )كزارة التخطيط الفمسطينية (:0212-0221خطة التنمية ) 0.0.4

إلى السياسات باإلضافة , كأىداؼ متكسطة, ىذه الخطة إلى أىداؼ إستراتيجية حيث تنقسـ
باالعتماد عمى , كمف أىـ مبادئيا التكجييية إيجاد مصادر تمكيمية ذات كفاءة كفاعمية, القطاعية

عدـ االستسالـ لمضغكط اإلسرائيمية كتعزيز بنية السمطة كتطكير , المصادر المحمية كاألجنبية
عادة تأىيؿ البنية التحتية المدمرة كمكاجية االستي, المؤسسات ىذه الخطة تتميز , طافك تطكير كا 

بإظيار جميع المشاكؿ المحيطة باالقتصاد الفمسطيني مثؿ البطالة كالتضخـ كالفقر كاالحتالؿ, 
كيتكقع السيناريك , ستثمار سيساعد في زيادة الناتج المحميكقع زيادة نشاط القطاع العاـ كاالكتت

كأفَّ معدؿ  2010ر في عاـ بميكف دكال 4.7أفَّ الناتج المحمي سيصؿ إلى في الخطة المتفائؿ 
 %.10إلى حكالي  2010النمك سيصؿ في 
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 (2010, غزة –)كزارة التخطيط  :(0212 – 0225) التنمية الفمسطينية خطة 0.0.4

إلى مكاصمة عمميات التنمية التي تـ اعتمادىا في  2009/2010ىدفت خطة التنمية 
كالحفاظ عمى الخدمات األساسية لدعـ , القصيركحماية النمك عمى المدل , خطط التنمية السابقة
 . كتعزيز استخداـ الحكـ الرشيد لمقطاعات المختمفة, األفراد كالمؤسسات

كاقترحت الخطة مجمكعة مف السياسات أىميا دعـ الخدمات األكلية كالتي تركز عمى تقديـ 
عادة باإلضافة إلى دعـ القطاع , المساعدات اإلنسانية كمشاريع خمؽ فرص العمؿ الزراعي كا 

 . ككذلؾ تعكيض القطاع الصناعي كدعـ صمكده, تأىيمو

كأكصت الخطة بضركرة تشجيع المشاريع اإلنتاجية صغيرة الحجـ كتنفيذ مبدأ الشفافية 
ألىمية كأخيران تفعيؿ دكر المنظمات ا, كالتركيز عمى الفئات الميمشة كاألكثر حاجة, كالحكـ الرشيد

 . كالمؤسسات غير الحككمية

 (2010, كزارة التخطيط): (0210-0211خطة التنمية ) 0.0.7

, 2010فػػي نػػكفمبر  2012-2011قامػػت كزارة التخطػػيط بإعػػداد خطػػة التنميػػة لمفتػػرة مػػف  
 كتضمنت الخطة مجمكعة مف األىداؼ أىميا:

 تحسيف األكضاع االقتصادية كالمعيشية. - أ

 تحقيؽ تنمية مجتمعية شاممة متكازنة كعادلة. - ب

 عمى االستقرار األمني كتعزيز سيادة القانكف كتحقيؽ الحكـ الرشيد.المحافظة  - ت

 تطكير البنية التحتية الخدماتية كاإلنتاجية كالعمرانية. - ث

 كقد تـ تكزيع االستثمارات المقدرة في خطة التنمية كفؽ السيناريك المقترح عمى النحك التالي:

مشركعان ( 670) نحك 2012-2011بمغ عدد المشاريع التي تضمنتيا خطة التنمية  .1
 مميكف دكالر. 1,466بإجمالي تكمفة تقديرية قدرىا 
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 1,146بقيمة تقديرية بمغت  مشركع (304)بمغ عدد المشاريع في قطاع البنية التحتية  .2
, كىذا يؤكد األكلكية لمشاريع إعادة إعمار قطاع غزة, % مف الخطة78مميكف دكالر كتمثؿ

 % لمطاقة.17.2% ثـ 72.8كاف نسبة كمثمت مشاريع األشغاؿ العامة كاإلس

 ,مميكف دكالر 219.2بتكمفة  ان مشركع (251)بمغ عدد المشاريع في القطاع االجتماعي  .3
% كنسبة 36.4كتركزت في مجاؿ التعميـ بنسبة , % مف الخطة15كيمثؿ ما نسبتو 

 % لألكقاؼ.10% لمشباب ك12.4% لمصحة كبنسبة 32.9

 ,مميكف دكالر 92.8مشركعان بقيمة تقديرية بمغت  (84)عدد مشاريع القطاع اإلنتاجي  .4
% مف المشاريع كالزراعة 60.7% مف إجمالي الخطة ساىمت الصناعة بنسبة 6.3كيمثؿ 
 % لمسياحة.3.7% كنسبة 34.2بنسبة 

مميكف دكالر بنسبة  8.4مشركعان بقيمة  (30)بمغ عدد مشاريع قطاع األمف كالحكـ الرشيد  .5
% 12.3%ك 84.5زت في مشاريع كزارة الداخمية بنسبة ركٌ % مف إجمالي الخطة ت0.57
 % لتطكير المكارد البشرية.1.9لمعدؿ ك

كالمصدر الدكلي , مميكف دكالر 102.5% بقيمة 7مت مصادر التمكيؿ الحككمية نسبة شكٌ  .6
% بقيمة 0.1كالمصدر الخاص بنسبة , مميكف دكالر 1,362.4% بقيمة 92.9بنسبة 
 مميكف دكالر. 1.5

تراجع نسبة مساىمة التمكيؿ الحككمي إلى العجز في المكازنة كعدـ قدرة الحككمة يعكد  .7
باإلضافة إلى عدـ القدرة عمى التكاصؿ مع الحككمات  ,عمى صرؼ النفقات الجارية

 الصديقة لتكفير التمكيؿ الالـز لبرامج كمشاريع التنمية.

ية كتراجع نشاطو بسبب كما لكحظ تراجع مساىمة القطاع الخاص في تمكيؿ برامج التنم .8
 الحصار كالتخكؼ مف التعامؿ مع الحككمة الفمسطينية.

كلكف المتتبع لتنفيذ الخطة يجد أف ما تـ تنفيذه في مجاؿ التمكيؿ الحككمي لـ يزد عف 
كعدـ قدرتو عمى الكفاء بالنفقات الجارية كالرأسمالية  ,% فقط بسبب محدكدية التمكيؿ الحككمي10

 لممكازنة العامة.
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متيا ءكمدل مال ,كما يالحظ ضعؼ التنسيؽ في مجاؿ المشاريع التي تنفذىا الكزارات
مما شكؿ إرباكان في مصداقية الخطة. لذلؾ كاف لزامان عمى الحككمة منع اعتماد أم , لخطة التنمية

مع أىمية تشكيؿ لجنة مككنة مف كزارة التخطيط ككزارة المالية كالكزارة , مشركع خارج خطة التنمية
 المعنية مف أجؿ اعتماد كمتابعة تنفيذ المشاريع المقدمة.

حيث ينبغي عرض تمؾ , أيضان يالحظ غياب التكجو الخارجي لتسكيؽ خطة التنمية
كعدـ ترؾ  ,المشاريع عمى الدكؿ الصديقة مف أجؿ تنفيذ بعض المشاريع الضركرية في الخطة

مؤسسات  ـكانكا دكالن أأالخارجييف سكاء األمكر تسير بشكؿ عشكائي بيف بعض الكزارات كالمانحيف 
 .ان أفراد ـأ

 (2013 ,غزة -)كزارة التخطيط: (0214-0215خطة التنمية ) 0.0.1

كتضمنت , 2013في سبتمبر مف عاـ  2016-2014أنجزت كزارة التخطيط خطة التنمية 
 الخطة مجمكعة مف األىداؼ أىميا: 

اعتماده عمى الذات مف خالؿ تعزيز ثقافة الكصكؿ بالمجتمع الفمسطيني إلى حالة مف  .1
 االقتصاد المقاكـ.

 تحقيؽ تنمية اجتماعية عادلة. .2

كبسط سيادة القانكف كاالمتثاؿ لمقتضيات الحكـ  ,المحافظة عمى استدامة االستقرار األمني .3
 الرشيد.

 تطكير البنية التحتية. .4

ثـ , التنفيذم لمخطةيتناكؿ الفصؿ األكؿ الممخص , اشتممت الخطة عمى خمسة فصكؿ 
كاألسس , كخطكاتيا, كمنيجية إعدادىا, الفصؿ الثاني كيحتكم عمى تكطئة حكؿ الخطة

حيث اعتمدت الخطة منيج التخطيط التأشيرم كبمشاركة المؤسسات , كاالستشارات المساندة ليا
الحككمية كالقطاع الخاص كمؤسسات المجتمع المدني في كضع األىداؼ كالبرامج الخاصة 

ألىـ التحديات الداخمية  مفصؿ كما تـ عرض, مف أجؿ صياغة مشتركة لممشاريع, لخطةبا
كمدل إدراؾ أىمية , كالخارجية كالمتمثمة في ضعؼ التنسيؽ كالترابط بيف المؤسسات المختمفة
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كنقص التمكيؿ الالـز لتنفيذ المشاريع المختمفة. إضافة إلى تحميؿ , التخطيط في إحداث التنمية
 كالفرص كالتيديدات., مف حيث مكاطف القكة كالضعؼ يئةؽ لمبمعمٌ 

, االجتماعي, كما تـ استخداـ تحميؿ التحديات القطاعية لألربعة قطاعات كىي: اإلنتاجي
حيث تـ تحديد األىداؼ العامة لتمؾ القطاعات كالتحديات , األمف كالحكـ الرشيد, البنية التحتية

 لكؿ قطاع. المصاحبة كمدل االستجابات االستراتيجية

بيئة , البيئة االجتماعية, كيشمؿ البيئة االقتصادية, كالفصؿ الثالث يتناكؿ البيئة التنمكية
كالتحديات , كتـ عرض أىـ المؤشرات القطاعية كتطكرىا, كبيئة األمف كالحكـ الرشيد, البنية التحتية

 التي تكاجو القطاعات المختمفة.

عية األربعة كعرضان لميدؼ العاـ كاألىداؼ الفرعية أما الفصؿ الرابع فيتناكؿ الخطط القطا
 ككذلؾ المشاريع كمصادر تمكيميا كتكزيعيا عمى فترة الخطة. ,لكؿ قطاع

كتبيف مف خالؿ تجميع مشاريع الخطة أف عدد المشاريع المطمكب تمكيميا في الخطة قد بمغ 
مميكف دكالر  2601.138 كأف حجـ االستثمارات المطمكب تمكيميا قد بمغت نحك, مشركعان  (943)

 بحيث تكزعت استثمارات الخطة المطمكبة عمى النحك التالي:, 2016-2014تغطي الفترة 

% لعاـ 32, % مف إجمالي متطمبات االستثمار لمخطة43نسبة  2014يمثؿ عاـ  .1
 .2015% لعاـ 24, 2015

 تكزعت مصادر التمكيؿ المتكقعة إلى ثالثة مصادر: .2

 %(86.7مميكف دكالر ) 2254.544المصدر الدكلي بقيمة  - أ

 %(6.0مميكف دكالر ) 147.215المصدر الحككمي بقيمة  - ب

 %(.7.3مميكف دكالر  ) 115.424القطاع الخاص بقيمة  - ت

أما مف حيث تكزيع المشاريع عمى مككنات الخطة فنجد أف مشاريع البنية التحتية  .3
, كيؿ المطمكب% مف إجمالي التم65.8استحكذت عمى النصيب األكبر مف الخطة بنسبة 

كأخيران , %5.4ثـ القطاع اإلنتاجي بنسبة  ,%26يمييا مشاريع القطاع االجتماعي بنسبة 
 %.2.7مشاريع األمف كالحكـ الرشيد بنسبة 
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مميكف دكالر  70.919عمى النحك التالي:  2014تكزعت مشاريع السنة األكلى لمخطة  .4
مميكف دكالر تمكيؿ 15.878, مميكف دكالر تمكيؿ دكلي 1043.837, كتمكيؿ حككمي

 خاص. 

مميكف  20.000قطاع البنية التحتية بقيمة  عمى 2014تكزعت المشاريع الحككمية لعاـ  .5
كالقطاع , %(5.2مميكف دكالر ) 3.717كالقطاع اإلنتاجي بقيمة , %(28.2دكالر )

كأخيران قطاع األمف كالحكـ الرشيد , %(41.1مميكف دكالر ) 29.120االجتماعي بقيمة 
 .%(25.5مميكف دكالر ) 18.083بقيمة 

كما تناكلت الخطة ممحقان خاصان بإنجازات تنمكية تحققت مف خالؿ تنفيذ مشاريع تنمكية 
 مف خارجيا. ـأ 2012-2011كانت مف الخطة السابقة أسكاء 

 تحميل البيئة التنموية لالقتصاد الفمسطيني: 0.0.5

مكف أف تتحقؽ ثالثة عناصر أساسية متداخمة ال يتعتمد البيئة التنمكية الفمسطينية عمى      
 :( 2010ـ ) شقكرة, التنمية بدكنيـ كى

أكالن: التخمص مف اإلحتالؿ كضماف حؽ الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره بما يضمف السيطرة  
 ككذلؾ المعابر كالحدكد كالتحكـ بالمنافذ كالحركة. ,عمى المكارد

حتكارات بعيدة عف االمف التشريعات كالقكانيف كالسياسات الثانيان: العمؿ عمى تكفير منظكمة 
جتماعي االخاص في إطار إشراؼ الدكلة كراع ستثمار الخارجي كالمشجعة لمقطاع كالجاذبة لال

 كمعززة بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني. 

الخارجية,  ثالثان: جذب التعاطؼ كاإلسناد الدكلي كخاصة أف جؿ الخزينة يعتمد عمى المساعدات
تشجيع  تفاؽ أكسمك بيدؼاسياسية, كعمى خمفية تكقيع  العتباراتكالتي مف الكاضح أنيا جاءت 

 .ستقرار كاليدكءمناخات اال

 (: 0224عبد اهلل، ) البيئة الداخمية لمتنمية االقتصادية في فمسطينأوال : 

نتيجة لمظركؼ المحيطة إفتقد العمؿ التنمكم  قتصادية في فمسطيفية لمتنمية االالبيئة الداخم
الفمسطيني لمرؤية التنمكية الشاممة, التي تحظى بإجماع كقناعة شركاء التنمية الفمسطينية الثالث 
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دية قتصامعتمدة مف قبؿ صانعي السياسات االالدكلة, القطاع الخاص, كالمجتمع المدني, كتككف 
الجيات الفمسطينية كالشريكة في تنفيذ الخطط كالبرامج لتزاـ جميع افي السمطة السياسية, كتحظى ب

التنمكية في مختمؼ المجاالت كالمناطؽ الفمسطينية. ككانت ىناؾ محاكالت لكضع رؤية تنمكية, 
الفمسطينية الثالث, كال  كلكنيا لـ تستكمؿ ال مف حيث بناء اإلجماع عمييا مف قبؿ شركاء التنمية

عطا عتمادىا مف قبؿ الييئاتامف حيث  يا دكر ئالرسمية المخكلة في السمطة الكطنية الفمسطينية, كا 
برامج كنشاطات كسائر الفعاليات التنمكية في مختمؼ القطاعات لمخطط الالمكجو المعتمد 

كالمناطؽ كعمى جميع المستكيات. كفيما يمي نتناكؿ تحميالن ألبرز نقاط القكة كالضعؼ في اإلقتصاد 
 :الفمسطيني

 :القكة نقاط-أ

 .المكاتية البشرية المكارد- 
 .اإلستثمار البشرم -
 .التجمعات الفمسطينية في الخارج -
 .مؤسسات المجتمع المدني -
 .المكقع الجغرافي -
 .حيكية القطاع الخاص -

 :نقاط الضعؼ -ب

 ضعؼ القطاع الحككمي. -
 المكارد الطبيعية(. –المياه  –محدكدية قاعدة المصادر ) األرض  -
 قتصادية إلسرائيؿ.االالتبعية  -
 -كاالستيالؾالتشكىات الييكمية المتراكمة, كالتي تتمثؿ في )ضعؼ العالقة بيف اإلنتاج  -

عتماد الشديد عمى اال -قتصاد الفمسطينيالنتاجية العمؿ كاألجكر في ااضعؼ العالقة بيف 
 ضعؼ البنية التحتية(. -إسرائيؿ تجارة فمسطيف الخارجية احتكار -سكؽ العمؿ اإلسرائيمي

 ضعؼ مشاركة المرأة في النشاط اإلقتصادم. -
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 (:0224عبد اهلل، ) البيئة الخارجية لمتنمية اإلقتصادية في فمسطينثانيا: 

رغـ كؿ ما يكاجو عممية التنمية في فمسطيف مف  البيئة الخارجية لمتنمية اإلقتصادية في فمسطيف
صعاب, إال أنو كاف البد لمشعب الفمسطيني أف يقاكـ كبشدة عممية اليدـ كالتشكيو إلمكانياتو 

قتصاد الفمسطيني في فراغ, البيئة الخارجية حيث ال يعمؿ اال كقدراتو. كيستدعي ذلؾ ضركرة تحميؿ
نما يعمؿ في ظؿ أطر محيطة بو بدءن  بالعالـ  كانتياءن مف اإلطار أك المحيط العربي كاإلسالمي  اكا 

 الخارجي. كفيما يمي تحميؿ ألىـ الفرص المتاحة كالمخاطر المحيطة.

 :الفرص المتاحة - أ

 العمؽ العربي كاإلسالمي. -
 الدعـ الدكلي. -
 التسييالت التجارية في األسكاؽ العربية كاإلسالمية. -

 :التيديدات -ب

 ضعؼ الجيكد التنمكية. -
 تعسؼ الممارسات اإلسرائيمية. -
 عتماد عمى المساعدات الخارجية.مخاطر اال -

 :ي الباحثأر 

قامت السمطة الكطنية الفمسطينية بالعديد مف المحاكالت لكضع خطط تنمكية, ككاف أكليا 
, كتمتو خطة التنمية الفمسطينية 2000–1994البرنامج اإلنمائي لالقتصاد الكطني الفمسطيني 

, ثـ خطة التنمية متكسطة المدل 2003-1999, ثـ خطة التنمية الفمسطينية 2000–1998
مف أجؿ تكجيو المساعدات الخارجية المقدمة مف  2004التي تـ إعدادىا في العاـ  2005-2007

عمار 2010-2008المانحيف, ثـ خطة اإلصالح كالتنمية الفمسطينية  , ثـ خطة إعادة تأىيؿ كا 
 . 2013-2011ة الفمسطينية , كأخيران كليس آخران خطة التنمية الكطني2009قطاع غزة عاـ 
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سنكات  لـ تحقؽ جيكد اإلعمار كالتنمية التي قادتيا السمطة الكطنية الفمسطينية خالؿ
( النتائج التي تمبي طمكح الشعب الفمسطيني في التقدـ 2000-1994المرحمة االنتقالية )

تنمكية فمسطينية, أم ة, أىميا غياب رؤية يعٌدة أسباب داخمية كخارج إلىكاالزدىار. كيعكد ذلؾ 
االجتماعية العامة, التي تبنى غياب أجندة سياسات كطنية, تحدد التكجيات السياسية كاالقتصادية ك 

ما بعد عمييا السياسات كالتدخالت حسب األكلكيات كاإلمكانيات المتاحة, كغياب لمفيـك في
كؼ الخارجية المتمثمة في التخطيط اإلستراتيجي الشامؿ المتكسط كالبعيد المدل. كذلؾ أٌدت الظر 

االحتالؿ اإلسرائيمي, كالتدخالت الخارجية, إلى تعطيؿ تنفيذ العديد مف الخطط التنمكية التي تـ 
, التي تعٌطمت بعد اندالع انتفاضة 2003-1999إعدادىا كما حدث مع خطة التنمية الفمسطينية 

خاصة األمنية منيا, أك الضغكط  األقصى, كتدمير إسرائيؿ لمبنية التحتية لممؤسسات الفمسطينية,
, كما تاله مف 2006الخارجية كما حدث بعد فكز حركة حماس في االنتخابات التشريعية عاـ 

انقطاع لممساعدات الخارجية لمسمطة الكطنية الفمسطينية, كتعٌطؿ خطة التنمية متكسطة المدل 
اش أك ترميـ أك إعادة . كبالتالي فإف بعض خطط التنمية قد تحكلت إلى خطط إنع2005-2007

 مف المضي قدمان كانت النتيجة العكدة إلى نقطة البداية. تأىيؿ, كبدالن 

أنمكذجان لعممية تخطيط تنمكية  2010-2008مت خطة اإلصالح كالتنمية الفمسطينية شكٌ 
كبنيت عمى أجندة سياسات سياسية كاقتصادية كاجتماعية كاضحة, كتبنت الخطة اإلنفاؽ  ة,شامم

لمدل. كقد كضعت الخطة في ظركؼ استثنائية مف حيث جمكد العممية السممية, كتزايد متكسط ا
االنتياكات اإلسرائيمية, كاالنقساـ الداخمي الفمسطيني, ناىيؾ عف المشاكؿ الداخمية مثؿ الفمتاف 

 األمني كترىؿ العمؿ في الكظيفة العمكمية,...الخ. 

رة كاف نتيجة مباشرة لممساعدات الخارجية إف معظـ النمك الذم تحقؽ خالؿ السنكات األخي
ا أدل إلى انحراؼ االقتصاد كتكجيو نحك القطاع العاـ كالسمع مالتي مكٌلت النفقات الحككمية, م

)األمف, العدالة,  :غير التجارية. كىذا ما يفسر حقيقة أف النجاح الذم تـ تحقيقو في قطاعي الحكـ
دمات العامة )الصحة, التعميـ, الكيرباء, الماء,...إلخ( كاف التنمية اإلدارية كالمالية,...الخ( كالخ

 أعمى نسبيان, كنما بكتيرة أسرع, منو في القطاع االقتصادم )الصناعة, الزراعة,...الخ(. 
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يع شركاء التنمية الفمسطيني إلى جيد منظـ مف جم لالقتصادلذا تحتاج الرؤية التنمكية       
 كاستمراركالقطاع الخاص, كالمجتمع المدني. حيث ال مفر مف كضكح الرؤية , الثالث الحككمة

فمسطيني تستيدؼ  القتصادالعمؿ التنمكم رغـ كؿ المصاعب كالمعكقات مف خالؿ رؤية كاقعية 
 .اإلسرائيمي لالقتصادتحريره مف التبعية 

حتالؿ إف التنمية المستدامة كاالحتالؿ مفيكماف يتعارضاف مع بعضيما البعض. فاال
اإلسرائيمي ما يزاؿ يشكؿ العائؽ األبرز أماـ اآلفاؽ التنمكية في فمسطيف, كتحقيؽ مشركع كطني 
شامؿ لمتنمية, كليس ىذا كحسب بؿ كيشكؿ العائؽ األكبر أماـ مستقبؿ الشعب الفمسطيني بأسره, 

قامة دكلتو المستقمة  .كحقو األصيؿ في تقرير المصير, كا 
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 المبحث الثالث
 التنمية االقتصادية بين الدولة والقطاع الخاص

 الدولة والقطاع الخاص: 0.3.1

البمػػداف تحػػدد طبيعػػة السياسػػات م بمػػد مػػف أقميميػػة فػػى ف الظػػركؼ االقتصػػادية الدكليػػة كاإلإ
ىا بمػػػا يجػػػرم فػػػي الػػػدكؿ الػػػدكؿ الناميػػػة التػػػي تتػػػأثر أكثػػػر مػػػف سػػػكافػػػى  سػػػاليب التنمكيػػػة كتحديػػػدان كاأل

  .رحيانا ينحسأالقطاع العاـ ك  دكر حيانا تكسيعأيث يتـ حالمتقدمة. 

التغييػػػرات فػػػي مكقػػػؼ  أىػػػـ الػػػدكافع كاألسػػػباب كالنتػػػائج المترتبػػػة عمػػػىكبيػػػدؼ التعػػػرؼ عمػػػى         
, الربيعػي) مكاقػؼ ةبسػتىذه المكاقػؼ  يالربيع حدد ,ضية المشاركة في النشاط االقتصادالدكلة مف ق

2004:)  

  .الفكر االقتصادم كدكر الدكلة في عممية التنمية أكالن:

 .مرحمة االقتصاد الحر كالدكلة الحيادية ثانيان:

 .و كالدكلة المتدخمةمرحمة االقتصاد المكجٌ  ثالثان:

 .مرحمة الدكلة المنتجة كالمخططة رابعان:

 .الدكلة كالقطاع الخاص في الدكؿ النامية خامسان:

 .الدكلة كالقطاع الخاص في الدكؿ العربية سادسان:

التناكب أك تبادؿ األدكار في عممية  مف ان نكع شيد التاريخ االقتصادم لمدكؿ النامية كلعؿ     
القطاع العاـ ذركتو  دكر فبمغ التكجو نحك تكسيع ,القطاع كالخاصك التنمية االقتصادية بيف الدكلة 

, كما اشتد ثـ تراخى تدريجيان لينحسر في نياية السبعينات ,بداية الستينات مف القرف الماضي في
ة الثالثة مع اتساع لفيمر ذركتو عند مطمع األيضا الحديث عف الخصخصة في الثمانينات كبمغ األأ

, فالسياسات االقتصادية في الدكؿ المتقدمة دفعت لمتغير في مكاقؼ الدكؿ النامية في نطاؽ العكلمة
صبحت تجارب الدكؿ في ىذا المضمار تتساكؽ مع بعض أك  ,التنمية طبيعة مشاركتيا في عممية
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 ان قتصادية التى تؤدم دكر ستفادة مف تطبيؽ القكانيف كالنظـ االالتجارب المتقدمة بعد دراستيا كاال
 قتصاد الكطني.لمدكلة في تحقيؽ التقدـ االقتصادم كرعاية اال ان حيكي

المقصكد ىك تشخيص الحالة العربية تحديدا  فٌ أ ككف ,كسنتناكؿ بنكع مف التفصيؿ النكع السادس
  كما يمي: كمكقفيا مف القطاع الخاص

:الدولة والقطاع الخاص في الدول العربية  2.3.2   

كفقان لدكر الحككمة في عممية التنمية كمكقفيا مف القطاع الخاص يمكف تصنيؼ الدكؿ العربية 
 :(1992, ميفأ) مجمكعات ثالثإلى 

 مجموعة النظم الشمولية المتأزمة:   -1

تشمؿ مجمكعة الدكؿ التي تمعب فييا األيديكلكجيا القكمية االشتراكية لمنظاـ السياسي دكران أساسيان 
في تحديد كرسـ سياسة الدكلة االقتصادية كدكرىا في عممية التنمية االقتصادية ك مكقفيا مف 

( 1973 -1952خالؿ الفترة الناصرية ) برز دكؿ ىذه المجمكعة مصرأك , القطاع الخاص
ظؿ القطاع العاـ في ىذه حيث , ليبيا كالعراؽ )قبؿ سقكط نظاـ صداـ حسيف(, سكريا, الجزائر

ستخراجي بشكؿ خاص المجمكعة يحتكر النشاط اإلنتاجي بشكؿ عاـ كالنشاط الصناعي ك اال
سياسات تعكيض االستيراد كطبقت ىذه المجمكعة , باإلضافة إلى ىيمنتو عمى التجارة الخارجية

 ككضع القيكد الشديدة عمى عمميات االستيراد  ك الصرؼ األجنبي ك االستثمار األجنبي 

 مجموعة النظم التكنوقراطية المحدودة الديمقراطية : -0

كفي ىذه , كتكنس كالمغرب كلبناف كاألردف( 1974برز دكؿ ىذه المجمكعة مصر )بعد عاـ أ
كتحؿ الممكية الخاصة محؿ الممكية العامة في , بالكظائؼ التقميدية فقطالمجمكعة تقـك الدكلة 

كتعطى األكلكية في إجراءات السياسة االقتصادية لخدمة الديف , معظـ األنشطة اإلنتاجية كالخدمية
فيي ال تضع أية قيكد أماـ , كتطبيؽ سياسات االنفتاح ك االندماج مع االقتصاد العالمي, الخارجي

كما تتبنى سياسات تشجيع , كاالستثمار األجنبي المباشر كغير المباشر, األجنبيةدخكؿ السمع 
كما تمتـز بالكصفات التي تقدميا المنظمات المالية الدكلية كفي مقدمتيا , الصناعات التصديرية

التي تكصي بتطبيؽ سياسات التحرر االقتصادم ك إزالة القيكد صندكؽ النقد الدكلي كالبنؾ الدكلي  
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فضال عف  إصالح , كدعـ المنافسة ك تشجيع القطاع الخاص, كالمعكقات أماـ التجارة الخارجية
تبني ك أك إعادة ىيكمتيا , القطاع العاـ كتحسيف أداء المؤسسات العامة مف خالؿ خصخصتيا

 سياسات اقتصادية تقكد إلى تحقيؽ االستقرار االقتصادم.

 :دول الخميج العربيمجموعة  -3

كف كيتمٌ , التي تقؼ في مقدمتيا المممكة العربية  السعكدية, س التعاكف الخميجيدكؿ مجم كتشمؿ
دكر الدكلة التنمكم في ىذه المجمكعة بمكف ديني ىدفو في األساس سياسي الحفاظ عمى النظـ 
القائمة دكف السماح بأم نشاط يستيدؼ التغيير كالتعددية السياسية كتكسيع دكر مؤسسات المجتمع 

نما تدعك إلى أف يككف نشاطو , مف القطاع الخاصال تقؼ ىذه النظـ مكقؼ المعارضة ك , المدني كا 
فباستثناء القطاع النفطي تترؾ الدكلة جزءان كبيران مف عمميات اإلنتاج كالتكزيع , عادال كتنافسيان 
ال في المجاالت التي يعجز القطاع الخاص عف الدخكؿ إكال يدخؿ القطاع العاـ  ,لمنشاط الخاص

كلكف بشرط , أم أنيا تعطي القطاع الخاص الحرية الكاممة في ممارسة النشاط االقتصادم, ليياإ
 . أف ال يتعارض نشاطو مع المصالح االجتماعية كالسياسية لمنظاـ

كىي أيديكلكجيا , ف ىذه المجمكعة تتبنى أيديكلكجيا رأسمالية محالة بالديفإكيمكف القكؿ 
كما  ,كلكنيا مركزية غير ديمقراطية عمى الجانب السياسي, قتصادمليبرالية كاممة عمى الجانب اال

فيدؼ الدكلة ىك إقناع الجميكر بالمشاركة  ان كثيق ان أنو مكقؼ يرتبط بالعامؿ السياسي ارتباط
كىذا المكقؼ األيديكلكجي/  (.1996, السيد) بالفائض االقتصادم المتكلد عف الريع النفطي

حيث قامت بعض دكؿ المجمكعة , ينات كحتى مطمع األلفية الجديدةالسياسي بقي ثابتا منذ العشر 
جراء العديد مف اإلصالحات إكفي مقدمتيا مممكة البحريف كاإلمارات العربية المتحدة كدكلة قطر ب

   . السياسية كاالقتصادية فى ظؿ تنامي تيار العكلمة
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 ممخص:

بنسبة  2014انخفاضا خالؿ الربع االكؿ لمعاـ  فمسطيف في اإلجمالي المحمي الناتج شيد
 انتعاشا شيد قد الفمسطيني االقتصاد ككاف ,2013% مقارنة مع الربع الرابع مف العاـ 0.6

, الثانية االنتفاضة أعقاب في بعد فترة الرككد كالتذبذب, 2011-2007 الفترة خالؿ ممحكظا
 %5.9إلى أف تتراجع قبؿ %12.2 كصمت حيف 2011 العاـ خالؿ ذركتيا النمك معدالت كبمغت
 .2012  العاـ خالؿ

كبعده كضع العديد مف الخطط كالبرامج نقساـ االكقد حاكلت السمطة الكطنية الفمسطينية قبؿ 
قتصادية التنمكية كاالقتصادية كاالجتماعية في األراضي الفمسطينية لمكاجية المشاكؿ اال

ككانت ترتكز معظـ ىذه , نقساـفى قطاع غزة فى ظؿ االككذلؾ الحككمة الفمسطينية , جتماعيةكاال
كتكفير بنية , كقطع ىذه العالقة ما أمكف, قتصاد اإلسرائيميعتماد عمى اإلالخطط عمى تقميؿ اإل

معالجة التشكىات الييكمية المكجكدة في البنية ك , تحتية مالئمة لعممية التنمية االقتصادية
كتكفير الخدمات االجتماعية المالئمة , ؿ الفقر كالبطالةمعالجة مشاك, االقتصادية الفمسطينية

إلى  تحتاج الفمسطيني لالقتصادالتنمكية اال اف ىذه الخطط كالبرامج  .كالتعميـ كالصحة كاإلسكاف
كالقطاع الخاص, كالمجتمع المدني. حيث ال , يع شركاء التنمية الثالث الحككمةجيد منظـ مف جم

العمؿ التنمكم رغـ كؿ المصاعب كالمعكقات مف خالؿ رؤية  كاستمرارمفر مف كضكح الرؤية 
ال يراىف عمى  اقتصاداإلسرائيمي,  لالقتصادفمسطيني تستيدؼ تحريره مف التبعية  القتصادكاقعية 

 ىف عمى عناصر القكة الرئيسة فيو.تصدير العمؿ الرخيص, بؿ يرا

سكاء مف حيث , تنمية االقتصاديةفي عممية ال, ف دكر الدكؿ يتغيرألى إشارة تجدر اإلك        
 ان ف لمعكامؿ االقتصادية دكر إحيث , في كؿ مف الدكؿ المتقدمة كالنامية, الدرجة أـ مف حيث النكع

التي تحدد طبيعة حالة النشاط , كبخاصة المتغيرات االقتصادية الكمية في الدكؿ المتقدمة ان كبير 
ك الحاسـ  مؿ كانت تمعب دكر المتغير الرئيسفيذه العكا, االقتصادم كدرجة االستقرار االقتصادم

 ما في الدكؿ الناميةأ, الحككمي في الشؤكف االقتصاديةدكلة المتعمؽ بدرجة كنكع التدخؿ في قرار ال
, كبخاصة الضغكط السياسية كاالقتصادية الخارجية, لمعكامؿ السياسية ان كبير  ان كاف ىناؾ دكر  فقد

عممية إقناع تمؾ الدكؿ أك إجبارىا عمى في , ات الدكليةالتي تفرضيا الدكؿ المتقدمة كالمؤسس
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كتبني سياسات أكثر ليبرالية في مقدمتيا تطبيؽ , تقميص درجة تدخميا في الشؤكف االقتصادية
  .كتكسيع دكر القطاع الخاص كنظاـ السكؽ في عممية التنمية, برامج الخصخصة

 رأى الباحث:

كالتخطيط مف ناحية ثانية  حككميكالقطاع الليات السكؽ مف ناحية آف القطاع الخاص ك إ
, كال يقدر أم منيما منفردان عمى إنجاز كؿ المياـ كاممة لبعضيا, فمكؿ منيما حدكد ليست بدائؿ

عيشيا, ال يمكف أف يعيد بعجمة قيادة نالتي تتطمبيا عممية التنمية, كفي ظركؼ األزمات التي 
, كالبد أف تككف تمؾ العممية مف مسؤكلية الدكلة دان منفر  عممية التنمية إلى السكؽ كالقطاع الخاص

ف تحقيؽ ىذه العممية يتطمب إ كبالتنسيؽ كالتكامؿ مع مؤسسات القطاع الخاص. كجياز التخطيط
نكاحي الفشؿ كالقصكر في  كمعالجة كذلؾ التخطيط ,القطاعيف كباألخص عممية معالجة عيكب 

 :لعالج, كمف بيف  أىـ سبؿ ا حككمي كالخاصالقطاع ال

يكية الالزمة إلعداد تالتطكير المستمر لمككادر البشرية كاألساليب كاألدكات التكعمميات جراء إ -أ 
زمات التي يعيشيا كاأل رات المستمرة في االقتصاد الكطني,الخطط االقتصادية لكي تتكاءـ مع التغيي

 .المجتمع الفمسطيني في ظؿ المتغيرات كالتقمبات السياسية

 تحتية في المجاالت التي ال يستطيع القطاع الخاص تأمينيا .بنية  -ب

إستراتيجية تصحيحية تزيؿ التشكىات في االقتصاد التي تعرقؿ تحقيؽ التخصيص الكفكء  -ػج
  .لممكارد
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  انفصم انثانث
انتكامهيت بني واقغ انؼالقت 

 واخلاص يانقطاػني احلكىم
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 :مقدمة

القطاع العاـ ليس مبتكران في العصر الحديث, فقد ظير مع ظيكر الدكلة, كتعبير القطاع         
العاـ يستخدـ لمداللة عمى النشاطات االقتصادية القائمة عمى أساس ممكية الدكلة لرأس الماؿ 

في البمداف النامية متشابو إلى حد كبير مف حيث إف معظـ كالمنتجات. إف كضع القطاع العاـ 
النشاطات االقتصادية لمدكلة تميؿ نحك التركيز عمى تشييد البنية التحتية, كتقديـ الخدمات 
نتاج السمع كالخدمات التي تقع في نطاؽ دائرة  االجتماعية, كتنظيـ حركة التجارة الخارجية, كا 

طاع العاـ يحدد بمدل ارتباطو بخدمة المكاطف, كىذه الخدمة االحتكارات الطبيعية, فمفيـك الق
 .تستجيب لحاجيات المكاطف كتطمعاتو

يعرؼ القطاع الحككمي بأنو ذلؾ القطاع الذل يعمؿ عمى تقديـ خدمات أساسية مطمكبة لضماف ك 
النظاـ العاـ, كيصعب تسكيقيا لألفراد بثمف مثؿ الدفاع, كالعدالة كاألمف الداخمي )صبرم, 

2003.) 

يتككف القطاع الحككمى مف العديد مف الكزارات كالييئات كالمؤسسات حيث يعمؿ معظميا ضمف 
لى تفصيؿ الييكؿ التنظيمي لمكزارات كالييئات إكنسعى في ىذا الجزء  ,المكازنة العامة لمحككمة

مى فترات لييا بنكع مف التفصيؿ حسب ما كرد في الجريدة الرسمية كعإكالمؤسسات أمال في التعرؼ 
 مختمفة. 

 ويتكون الفصل من المباحث التالية: 

 .القطاع الحككمى الفمسطيني: ولالمبحث األ 

 .القطاع الخاص الفمسطينيالمبحث الثاني: 

 .العالقة التكاممية بيف القطاعيف الحككمى كالخاص: المبحث الثالث

   .ممخص
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 المبحث االول 
 القطاع الحكومى الفمسطيني

 :يالقطاع الحكومىيكمية  3.1.1

 :اإلدارة العامة -أوال

بالواقع القانوني في  غمبياأفي  التي تعنى والمؤسساتدارة العامة العديد من الييئات وتشمل اإل
 .القطاع العام الفمسطيني

 . المجمس التشريعي الفمسطيني1

الجريدة ) ـ29/5/2002ـ الصادر بتاريخ 2002يشكؿ القانكف األساسي الفمسطيني لسنة 
كالنظاـ الداخمي لممجمس , ـ18/3/2003كالتعديالت التي أدخمت عميو بتاريخ ( 2002, الرسمية

المرجعية القانكنية التي تؤطر كتحدد مياـ كصالحيات المجمس التشريعي   ـ2003التشريعي لسنة 
الفمسطيني. فقد نشأ المجمس التشريعي الفمسطيني بعد االنتخابات العامة األكلى في العشريف مف 

كبدأ بممارسة أعمالو فعميان بانعقاد جمستو األكلى في السابع مف , ـ1996شير كانكف ثاني مف عاـ 
  ـ1996( لعاـ 2بناءن عمى دعكة رئيس السمطة الكطنية في المرسـك الرئاسي رقـ ) , ـ1996آذار 

شريعي في ظؿ الذم حدد إجراءات انعقاد االجتماع األكؿ لممجمس الت (,1996الجريدة الرسمية, )
 عدـ كجكد نظاـ داخمي. 

التشريعي  كيقكـ المجمس التشريعي كفقان ألحكاـ القانكف األساسي كالنظاـ الداخمي لممجمس
كالرقابة عمى أعماؿ السمطة , أم إقرار القكانيف, الفمسطيني بميمتيف أساسيتيف ىما التشريع

أم خضكع كافة األعماؿ الصادرة عف السمطة التنفيذية لمرقابة كالمساءلة كالمحاسبة , التنفيذية
 البرلمانية. 

 :. مجمس القضاء األعمى0

المرجعية ( 2002, الجريدة الرسمية) ـ2002لسنة ( 1يشكؿ قانكف السمطة القضائية رقـ )
( مف القانكف عمى إنشاء مجمس القضاء 37فقد نصت المادة ), القانكنية لمجمس القضاء األعمى

األعمى يمارس صالحياتو كفقان لمقانكف. كيضع مجمس القضاء األعمى الئحة بالقكاعد التي يسير 
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ؿ لجنة أك أكثر مف بيف أعضائو يفكضيا في كيجكز لو أف يشك, عمييا في مباشرة اختصاصاتو
 عدا ما يتعمؽ منيا بالتعييف أك الترقية أك النقؿ., بعض اختصاصاتو

 :. النيابة العامة3

عممت السمطة الكطنية الفمسطينية عمى تكحيد القكانيف كالقرارات التي كانت تنظـ عمؿ 
السياسية التي مرت بيا فمسطيف. النيابة العامة في الضفة الغربية كقطاع عزة نظران لمظركؼ 

 (1995, الجريدة الرسمية) ـ1995( لسنة 287ـ صدر القرار الرئاسي رقـ )9/12/1995فبتاريخ 
كىك النائب العاـ لمسمطة الكطنية الفمسطينية كخكلو , خضع كمتا النيابتيف إلى نائب عاـ كاحدأالذم 

النيابة العامة في الضفة. ثـ جاء قانكف صالحيات كؿ مف النائب العاـ في قطاع غزة كرئيس 
الذم حدد مياـ عمؿ  21/5/2001ـ الصادر بتاريخ 2001( لسنة 3اإلجراءات الجزائية رقـ )

تباع في تحريؾ الدعكل الجزائية الالنيابة العامة في فمسطيف كصالحياتيا كاإلجراءات الكاجبة ا
 كمباشرتيا. 

  :. ديوان قاضي القضاة الشرعي5

شراؼ كيقكـ باإل, ي القضاة الشرعي مف قبؿ رئيس السمطة الكطنية الفمسطينيةيعيف قاض
الكامؿ عمى عمؿ المحاكـ الشرعية التي تختص بالفصؿ في قضايا األحكاؿ الشخصية لممسمميف 

دارتو إضافة إلى القضايا اإلدارية كتنسيب القضاة كتعيينيـ بعد , كالقضايا المتعمقة بإنشاء الكقؼ كا 
كيقكـ أيضان بحؿ جميع القضايا التي ترفع لو مف المحكمة , س السمطة الكطنية الفمسطينيةمكافقة رئي

 الشرعية أك محكمة االستئناؼ.

 :. مجمس الوزراء4

 ـ29/5/2002ـ الصادر بتاريخ 2002يشكؿ القانكف األساسي الفمسطيني لسنة 

إثر استحداث , ( 2003الرسمية, ) الجريدة  ـ18/3/2003كالتعديالت التي أدخمت عميو بتاريخ 
عالف الرئيس ياسر عرفات رسميان بتاريخ  ـ قراره بتعييف رئيس 14/2/2003منصب رئيس الكزراء كا 

 المرجعية القانكنية التي تؤطر كتحدد مياـ كصالحيات مجمس الكزراء كرئيسو., لمكزراء

 



 واقع العالقة التكاملية بني  القطاعني احلكومي واخلاص 

 

 

51 

 

 الفصل الثالث

 :. الجياز المركزي لإلحصاء4

ـ بقرار مف رئيس منظمة التحير 10/1/1994 أنشئ الجياز المركزم لإلحصاء بتاريخ
  ـ1994( لسنة 163الفمسطينية باسـ مركز اإلحصاء الفمسطيني. ككفقان لمقرار الرئاسي رقـ )

الصادر عف رئيس السمطة الكطنية أنشئت دائرة اإلحصاء الفمسطيني المركزية كعيف مديران ليا 
اء ليصبح دائرة اإلحصاء المركزية تبعت لرئاسة السمطة الكطنية. ثـ تحكؿ مركز اإلحصأك 

كمف ثـ تحكلت دائرة اإلحصاء المركزية , ـ1995( لسنة 4الفمسطينية بمكجب القرار الرئاسي رقـ )
ككفقان  . ـ1999( لسنة 19إلى الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني بمكجب القرار الرئاسي رقـ )

ي جمع البيانات عف أبناء الشعب الفمسطيني ليذا القرار يتكلى الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطين
 في جميع أماكف تكاجدىـ كتبكيبيا كنشرىا.

 :. ديوان الموظفين العام7

)الجريدة  1994( لسنة 131أنشئ ديكاف المكظفيف العاـ بمكجب القرار الرئاسي رقـ )
كبصدكر قانكف , تبع لرئيس السمطة الكطنيةأك ,ـ 11/10/1994الصادر بتاريخ  (,1995الرسمية, 

ـ أصبح لدل السمطة الكطنية مرجعية 28/5/1998بتاريخ   ـ1998( لسنة 4الخدمة المدنية رقـ )
قانكنية فمسطينية تؤطر كتحدد المياـ كالصالحيات األساسية لعمؿ ديكاف المكظفيف حيث نصت 

ى بشؤكف الخدمة ( مف القانكف عمى "تنشأ دائرة مستقمة تسمى )ديكاف المكظفيف العاـ( يعن6المادة )
 . "المدنية كيتكلى إدارتو رئيس يرتبط بمجمس الكزراء

  :. ديوان الرقابة المالية واإلدارية1

)الجريدة  ـ1994( لسنة 22أنشئت ىيئة الرقابة العامة بمكجب القرار الرئاسي رقـ )
الرقابة كمؤسسة متخصصة عيد إلييا ميمة , ـ30/9/1994الصادر بتاريخ ( 1994الرسمية, 

اإلدارية كالمالية عمى األجيزة الحككمية كغير الحككمية لغرض مراقبة صرؼ األمكاؿ العامة ككيفية 
باإلضافة إلى الرقابة عمى نشاط اإلدارة العامة. ثـ تاله صدكر قانكف ىيئة الرقابة العامة , استغالليا

 الذم حدد طبيعة كاختصاصات الييئة كصالحياتيا., ـ1995( لسنة 17رقـ )
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 :سمطة األراضي. 5

)الجريدة الرسمية,  ـ2002( لسنة 10أنشئت سمطة األراضي بمكجب مرسـك رئاسي رقـ )
شخصية االعتبارية ـ حيث نص المرسـك عمى أف تككف ليا ال5/6/2002الصادر بتاريخ (, 2002

المستقمة كاألىمية القانكنية الكاممة لمباشرة جميع األعماؿ كالتصرفات التي تكفؿ ليا تحقيؽ 
جميا كفقان ألحكاـ القانكف. كتككف ليا ميزانية مستقمة ضمف المكازنة أاألغراض التي قامت مف 
 العامة كتتبع مجمس الكزراء. 

 :. سمطة المياه12

الجريدة الرسمية, ) ـ1995( لسنة 90كجب القرار الرئاسي رقـ )أنشئت سمطة المياه بم
( لسنة 2مياه رقـ )كبمكجب قانكف إنشاء سمطة ال, ـ26/4/1995الصادر بتاريخ  (,1995
تنشأ سمطة مياه أف ( عمى 2كالذم نص في المادة ), ـ18/1/1996الصادر بتاريخ  ـ1996

كتككف ليا ميزانيتيا الخاصة كتتبع رئيس السمطة , فمسطينية تتمتع بالشخصية االعتبارية المستقمة
 كيككف ليا رئيس يعيف بقرار مف رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية. , الكطنية الفمسطينية

 :ديوان الفتوى والتشريع. 11

أنشئ ديكاف الفتكل كالتشريع كعيف رئيسان لو بقرار مف رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية رقـ 
       ـ1995( لسنة 286لفمسطينية رقـ )كتاله قرار رئيس السمطة الكطنية ا, ـ1994( لسنة 53)

ع ـ بشأف تشكيؿ ديكاف الفتكل كالتشري9/12/1995الصادر بتاريخ (, 1995)الجريدة الرسمية, 
الذم جاء فيو "يشكؿ ديكاف الفتكل كالتشريع مف رئيس الديكاف كعدد كاؼ مف المستشاريف 

كيصدر بتعييف رئيس الديكاف كالمكظفيف , كالباحثيف كالمكظفيف اإلدارييفكالمستشاريف المساعديف 
بينما يتـ تعييف المكظفيف اإلدارييف بقرار مف , الكطنية الفمسطينية الفنييف قرار مف رئيس السمطة

 كزير العدؿ بناء عمى اقتراح رئيس الديكاف.

 

 

 



 واقع العالقة التكاملية بني  القطاعني احلكومي واخلاص 

 

 

52 

 

 الفصل الثالث

 :األمن والنظام العام -ثانياً 

 :. وزارة الداخمية1

كصدر بتاريخ , ـ1/7/1994كزارة الداخمية بمكجب التشكيؿ الكزارم األكؿ بتاريخ  أنشئت
ـ يقضي بإلحاؽ قكات الشرطة كقكات األمف 2002( لسنة 12ـ مرسـك رئاسي رقـ )27/6/2002

 . (1998)الجريدة الرسمية,  الكقائي كالدفاع المدني بكزارة الداخمية

  :. وزارة العدل0

مياميا كصالحياتيا بعد رفع يد سمطة االحتالؿ اإلسرائيمي عنيا عاـ تسممت كزارة العدؿ 
, ك ترسيخ سيادة القانكف, ـ. كحددت كزارة العدؿ أىدافيا بإرساء دعائـ العدؿ كالمساكاة1994

التشريعات  كتكحيد كتحديث, كتحقيؽ الديمقراطية كحماية حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية
 . (www.justice.gov.ps) مكقع كزارة العدؿ  محكسبةيانات قانكنية كتطكير قاعدة ب, الفمسطينية

 :. وزارة الحكم المحمي3

ـ مف أجؿ تطكير نظـ الحكـ المحمي كفقاى 25/5/1994أنشئت كزارة الحكـ المحمي بتاريخ 
كالمساءلة لدل , كمف أجؿ تعزيز التنمية كبناء الديمقراطية, لمتطمعات السياسية لمشعب الفمسطيني

مف خالؿ تطكير نظـ تـ تصميميا لمكاءمة األكضاع االجتماعية , ىيئات الحكـ المحمي
 كاالقتصادية كالسياسية لمشعب الفمسطيني. 

دارة كزارة الحكـ المحمي" . كتمارس كزارة الحكـ المحمي أعماليا كفقان لمسكدة "نظاـ تنظيـ كا 
ككضحت الصالحيات , في الكزارة حيث حددت المسكدة المستكيات اإلدارية كالدكائر المركزية

 .(.ps.molgwww )مكقع كزارة الحكـ المحمي بياكالمياـ المناطة 

 :. وزارة الشؤون المدنية5

ـ. كينظـ 1/7/1994أنشئت كزارة الشؤكف المدنية بمكجب التشكيؿ الكزارم األكؿ بتاريخ 
بمكجب قرار مجمس الكزراء رقـ عمميا التنظيـ الييكمي كالكظيفي لكزارة الشؤكف المدنية الصادر 

كقد فصؿ التنظيـ . (2005الجريدة الرسمية, ) ـ12/4/2004ـ بتاريخ 2004( لسنة 210)
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, كىيكميا التنظيمي كالكظيفي, الييكمي كالكظيفي رسالة الكزارة كأىدافيا كآليات عمميا كاختصاصاتيا
 كمياـ كاختصاصات المناصب العميا كالجياز التنفيذم فييا. 

 :الشؤون الخارجية -ثالثاً 

 :وزارة الخارجية )وزارة الشؤون الخارجية(

ـ 1994( لسنة 26قرار الرئاسي رقـ )شكمت كزارة التخطيط كالتعاكف الدكلي بمكجب ال     
ـ. كألحؽ بيا دكائر أخرل قائمة في مدينة 8/8/1994الصادر بتاريخ ( 1994الجريدة الرسمية, )

ـ. كلـ يكضح قرار 16/8/1994الصادر بتاريخ  ـ1994( لسنة 9رقـ )غزة كأريحا بمكجب القرار 
اإلنشاء ماىية عمؿ الكزارة كاختصاصاتيا. كتشكمت كزارة الشؤكف الخارجية ككزارة جديدة بمكجب 

الخاص بتشكيؿ مجمس الكزراء الصادر بتاريخ  ـ2003( لسنة 21المرسكـ الرئاسي رقـ )
 ـ.12/11/2003

بشأف  ( 2004الجريدة الرسمية, ) ـ2003( لسنة 18قرار رقـ )كأصدر مجمس الكزراء 
صالحيات كزارتي التخطيط كالشؤكف الخارجية أكد فيو استمرار عمؿ كزارة التخطيط ككزارة الشؤكف 

كذلؾ إلى حيف , الخارجية كفؽ الصالحيات التي كانت سارية لكؿ منيما في عيد الحككمة السابقة
ت المختمفة مف قبؿ مجمس الكزراء. كحتى تاريخو لـ يصدر أم إقرار مياـ كصالحيات الكزارا

 تشريع ينظـ عمؿ كزارة الخارجية.

 :اإلدارة المالية -رابعاً 

 :. وزارة المالية1

ـ. كأصدر رئيس السمطة الكطنية قانكف تنظيـ المكازنة 1994أنشئت كزارة المالية عاـ 
قرار كتنفيذ كمراقبة المكازنة العامة ـ لتنظيـ 1998( لسنة 7العامة كالشؤكف المالية رقـ ) عداد كا  كا 

العتمادىا  1997( لسنة 1في مختمؼ مراحميا. كقد أصدرت كزارة المالية التعميمات المالية رقـ )
مف قبؿ الكزارات كالمؤسسات التابعة لمسمطة الكطنية الفمسطينية. كينظـ عمؿ كزارة المالية نظاـ 

كيسرم عمى الكزارة التشريعات المالية المكركثة , ـ األردني1965 ( لسنة95إدارة كزارة المالية رقـ )
 إلى حيف تكحيدىا.
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الصادر بتاريخ  2003( لسنة 3لحؽ بكزارة المالية بمكجب قرار مجمس الكزراء رقـ )أكقد 
المجنة ك , كالييئة العامة لمبتركؿ   غبعض المؤسسات العامة كىي الييئة العامة لمتب 17/5/2003

  (. 2004ر) الجريدة الرسمية, لمتمكيؿ كاالستثماالعميا 

 :. وزارة األوقاف والشؤون الدينية0

أنشئت كزارة األكقاؼ كالشؤكف الدينية بمكجب المرسكـ الرئاسي الصادر بتاريخ 
ف محافظات الكطكقامت الكزارة استنادان إلى ىذا المرسكـ بإنشاء المديريات في , ـ1/10/1994

 (..pswww.palwakaf ) مكقع الكزارةكافة 

 . الييئة العامة لمتأمين والمعاشات3

أنشئت الييئة العامة لمتأميف كالمعاشات بمكجب قانكف تشكيؿ مجمس إدارة صندكؽ التأميف 
الصادر عف رئيس السمطة الكطنية , (1995)الجريدة الرسمية,  ـ1995( لسنة 7كالمعاشات رقـ )

كفقان لمقرار بقانكف بشأف إصدار التأميف كالمعاشات لمكظفي الفمسطينية. كتمارس الييئة أعماليا 
في قطاع غزة رقـ  كمستخدمي اإلدارة العامة كالمجالس المحمية كالبمدية كدائرة األكقاؼ اإلسالمية

كقرار الحاكـ , ـ1964( لسنة 22ـ السارم في قطاع غزة كالالئحة التنفيذية رقـ )1964( لسنة 8)
كقرار , ـ1964لسنة  22( رقـ 1964لسنة  8حة التنفيذية )لمقانكف رقـ العاـ بشأف إصدار الالئ

ـ. إضافة إلى القرارات 1964( لسنة 8( مف القرار بقانكف رقـ )8بقانكف بشأف تعديؿ المادة )
 الصادرة عف مجمس إدارة الييئة العامة لمتأميف كالمعاشات كالنافذة المفعكؿ كفقان لمقانكف. 

 :التنمية االقتصادية -خامساً 

 :. وزارة االقتصاد الوطني1

ـ. كمف ثـ 1994في عاـ  ةأنشئت كزارة االقتصاد كالتجارة ككزارة الصناعة كؿ عمى حد
ف في كزارة كاحدة لتصبحا كزارة االقتصاد كالتجارة كالصناعة بمكجب المرسـك تاف الكزار ادمجت ىات

القاضي بتعديؿ تشكيؿ مجمس الكزراء (  2002ة, )الجريدة الرسمي ـ2002( لسنة 4الرئاسي رقـ )
الخاص بتشكيؿ مجمس  ـ2002( لسنة 17كالمرسكـ الرئاسي رقـ ), ـ5/6/2002الصادر بتاريخ 

ـ. كمف ثـ تغير االسـ ليصبح كزارة االقتصاد الكطني 29/10/2002الكزراء الصادر بتاريخ 
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بتاريخ لكزراء الصادر مجمس االخاص بتشكيؿ  ـ2003( لسنة 7بمكجب المرسكـ رئاسي رقـ )
 ـ.29/4/2003

كينظـ عمؿ كزارة االقتصاد الكطني النظاـ الصادر بمكجب قرار مجمس الكزراء رقـ 
ـ. كقد فصؿ ىذا النظاـ رسالة الكزارة 15/3/2004ـ بتاريخ 2004/ـ.ك/أ.ؽ( لسنة 08/15)

اـ كاختصاصات المناصب كمي, كأىدافيا كآليات عمميا كاختصاصاتيا كىيكميا التنظيمي كالكظيفي
 . (www.palestinecabinet.gov.ps )مكقع مكتب رئيس الكزراء العميا كالجياز التنفيذم فييا

 :. الييئة العامة لممدن والمناطق الصناعية الحرة0

بمكجب قانكف المدف  "أنشئت "الييئة العامة لممدف الصناعية كالمناطؽ الصناعية الحرة
كتككف ليا , (1998)الجريدة الرسمية,  ـ1998( لسنة 10كالمناطؽ الصناعية الحرة رقـ )

كتتمتع باألىمية القانكنية التي تكفؿ ليا تحقيؽ أغراضيا كممارسة , الشخصية االعتبارية المستقمة
 نشاطيا كفقان ألحكاـ القانكف. 

 :. مؤسسة المواصفات والمقاييس3

( 673بمكجب القرار رقـ ) ـ28/1/1994ؤسسة المكاصفات كالمقاييس بتاريخ أنشئت م
الصادر عف الرئيس الراحؿ ياسر عرفات بصفتو رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة  ـ1994لسنة 

 ـ2000( لسنة 6الحقان جاء قانكف المكاصفات كالمقاييس الفمسطيني رقـ ). التحرير الفمسطينية

( عمى "تنشأ بمقتضى أحكاـ ىذا القانكف مؤسسة 2لينص في المادة ) ( 2001الجريدة الرسمية, )
المكاصفات كالمقاييس تتمتع بالشخصية االعتبارية كليا ذمة مالية مستقمة كيككف ليا مكازنتيا 

عمى ( مف نفس المادة 2الخاصة ضمف المكازنة العامة لمسمطة الكطنية الفمسطينية". كنصت الفقرة )
ككف مؤسسة المكاصفات كالمقاييس ىي المرجع الكحيد في فمسطيف في كؿ ما يتعمؽ بإعداد 

 كاعتماد المكاصفات كالمقاييس كمنح عالمات المطابقة. 

 :. الييئة العامة لتشجيع االستثمار5

 أنشئت الييئة العامة لتشجيع االستثمار بمكجب قانكف تشجيع االستثمار الفمسطيني رقـ
كتتمتع , كتككف ليا الشخصية االعتبارية المستقمة, (1998)الجريدة الرسمية,  ـ1998( 1)
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القانكنية التي تكفؿ ليا تحقيؽ أغراضيا كممارسة نشاطيا كفقان ألحكاـ القانكف بناءن عمى باألىمية 
 ( مف القانكف. كلـ تصدر رسميان لكائح تنفيذية ألحكاـ ىذا القانكف. 12المادة )

ـ بتعديؿ بعض 2004( لسنة 2( مف قانكف رقـ )14الييئة كفقان ألحكاـ المادة ) يتكلى إدارة
ـ مجمس إدارة يتككف مف 1998( لسنة 1أحكاـ قانكف بشأف تشجيع االستثمار في فمسطيف رقـ )

كزارة  -ثالثة عشر عضكان يحؽ ليـ التصكيت يرأسيا كزير االقتصاد الكطني كممثؿ عف كؿ :
كزارة , كزارة التخطيط, كزارة السياحة, كزارة الزراعة, كزارة االقتصاد الكطني, المالية نائبان لمرئيس

خمسة ممثميف عف القطاع الخاص الفمسطيني عمى أف , سمطة النقد, األشغاؿ العامة كاإلسكاف
بقرار مف مجمس الكزراء بناءن عمى تنسيب مف مجمس  فيمارسكا ميماتيـ بشكؿ مستقؿ )يعينك 

 اإلدارة(.

  :ة التخطيط. وزار 4

 ـ1994( لسنة 26تشكمت كزارة التخطيط كالتعاكف الدكلي بمكجب القرار الرئاسي رقـ )
ـ. كألحؽ بيا دكائر أخرل قائمة في مدينة 8/8/1994الصادر بتاريخ ( 1994الجريدة الرسمية,)

ـ. كلـ يكضح قرار 16/8/1994الصادر بتاريخ  ـ1994( لسنة 9غزة كأريحا بمكجب القرار رقـ )
اإلنشاء ماىية عمؿ الكزارة كاختصاصاتيا. كتـ فصؿ كزارة التخطيط كالتعاكف الدكلي لتصبح 

ـ 2003( لسنة 21كزارتيف كزارة التخطيط ككزارة الشؤكف الخارجية بمكجب المرسكـ رئاسي رقـ )
 ـ. 12/11/2003الخاص بتشكيؿ مجمس الكزراء الصادر بتاريخ 

 :. وزارة الزراعة4

كحتى تاريخو لـ , ـ1/7/1994أنشئت كزارة الزراعة بمكجب التشكيؿ الكزارم األكؿ بتاريخ 
نما كرثت القكانيف كاألنظمة السارية قبؿ عاـ , يصدر أم تشريع ينظـ عمميا لذا يسرم , ـ1967كا 

دارة كز   .(1998)الجريدة الرسمية,  ـ1966( لسنة 135ارة الزراعة رقـ )عمييا نظاـ تنظيـ كا 

 :وزارة األشغال العامة واإلسكان .4

بمكجػػػػػػػب التشػػػػػػػػكيؿ  ةأنشػػػػػػػئت كزارة األشػػػػػػػغاؿ العامػػػػػػػػة ككزارة اإلسػػػػػػػكاف كػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػى حػػػػػػػػد 
إلػػػػػػػػى أف دمجتػػػػػػػػا بػػػػػػػػكزارة كاحػػػػػػػػدة لتصػػػػػػػػبحا كزارة األشػػػػػػػػغاؿ , ـ1/7/1994الػػػػػػػػكزارم األكؿ بتػػػػػػػػاريخ 
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)الجريػػػػػػػػدة الرسػػػػػػػػمية,  ـ2002( لسػػػػػػػػنة 4العامػػػػػػػػة كاإلسػػػػػػػػكاف بمكجػػػػػػػػب المرسػػػػػػػػـك الرئاسػػػػػػػػي رقػػػػػػػػـ )
2002). 

دارة كزارة األشغاؿ العامة رقـ ) ( لسنة 37كينظـ عمؿ كزارة األشغاؿ العامة )نظاـ تنظيـ كا 
ـ( كىك نظاـ أردني سارم المفعكؿ في الضفة الغربية. لكنيا عمميان تستند في تنظيـ عمميا 1966

دارة كزارة األشغاؿ العامة كاإلسكاف لسنة  لسمطة ـ( الصادر بقرار رئيس ا1995عمى )نظاـ تنظيـ كا 
 الكطنية الفمسطينية. 

 :. ىيئة الطاقة والموارد الطبيعية1

) الجريدة ـ 2002( لسنة 4استحدثت كزارة المكارد الطبيعية بمكجب المرسكـ الرئاسي رقـ )
ـ. كتـ تعديؿ 5/6/2002القاضي بتعديؿ تشكيؿ مجمس الكزراء الصادر بتاريخ ( 1997الرسمية, 

ـ القاضي 2002( لسنة 17اسميا إلى كزارة الطاقة كالمكارد الطبيعة بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ )
 ـ. 29/10/2002بتشكؿ مجمس الكزراء الصادر بتاريخ 

 :. سمطة جودة البيئة5

 1997( لسنة 17أنشئت سمطة البيئة بمكجب قرار رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية رقـ )
كعدلت كزارة البيئة إلى سمطة جكدة البيئة بمكجب المرسـك , ـ10/12/1996الصادر بتاريخ 
ـ حيث 5/6/2002كالصادر بتاريخ ( 2002الجريدة الرسمية, ) ـ2002( لسنة 6الرئاسي رقـ )
( تنشأ بمكجب ىذا المرسكـ سمطة تسمى "سمطة البيئة" تككف ليا الشخصية 1نصت المادة )

ية الكاممة لمباشرة جميع األعماؿ كالتصرفات التي تكفؿ تحقيؽ االعتبارية المستقمة كاألىمية القانكن
تككف لسمطة البيئة ميزانية مستقمة ضمف , األغراض التي قامت مف أجميا كفقا ألحكاـ القانكف

المكازنة العامة لمسمطة الكطنية الفمسطينية. تتبع سمطة البيئة مجمس الكزراء كتؤكؿ جميع 
(. كيككف لسمطة البيئة 2بكزارة البيئة إلى سمطة البيئة مادة ) الصالحيات كاالختصاصات المناطة

 (. 3رئيس يصدر بتعيينو كتحديد درجتو قرار مف رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية مادة )
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 :الخدمات االجتماعية -سادساً 

 :. وزارة التربية والتعميم العالي1

رفع يد سمطة االحتالؿ اإلسرائيمي عنيا تسممت كزارة التربية كالتعميـ مسؤكلية التعميـ بعد 
ـ. كدمجت كزارة التربية كالتعميـ بكزارة التعميـ العالي لتصبح كزارة التربية كالتعميـ 1994في آب عاـ 

القاضي بتعديؿ ( 2002)الجريدة الرسمية,  ـ2002( لسنة 4العالي بمكجب المرسكـ الرئاسي رقـ )
 ـ. 5/6/2002التشكيؿ الكزارم الصادر بتاريخ 

ـ 1964( لسنة 16ينظـ عمؿ كزارة التربية كالتعميـ قانكف التربية كالتعميـ األردني رقـ )
ـ األردني السارم المفعكؿ 1965( لسنة 21كتعديالتو. كنظاـ تشكيالت كزارة التربية كالتعميـ رقـ )

ارة التربية بتنفيذ القكانيف المصرية كاألردنية كاألكامر العسكرية السارية في الضفة الغربية. كتقكـ كز 
 المفعكؿ في الضفة الغربية كغزة إلى أف يتـ تكحيدىا.

 :. وزارة الصحة0

تسممت كزارة الصحة مسؤكلية الصحة بعد رفع يد سمطة االحتالؿ اإلسرائيمي عنيا في آب 
)الجريدة الرسمية,  ـ2004( لسنة 20مة رقـ )لصحة العاـ. كينظـ عمميا قانكف ا1994عاـ 
دارة كزارة الصحة األردني رقـ ), (2005 ـ السارم المفعكؿ في 1966( لسنة 161كنظاـ تنظيـ كا 

 الضفة الغربية.

 :. وزارة العمل3

كينظـ عمؿ كزارة , ـ1/7/1994أنشئت كزارة العمؿ بمكجب التشكيؿ الكزارم األكؿ بتاريخ 
بتاريخ  2004/ـ.ك/أ.ؽ( لسنة 02/16بمكجب قرار مجمس الكزراء رقـ ) العمؿ النظاـ الصادر

. كقد فصؿ نظاـ كزارة العمؿ رسالة الكزارة كأىدافيا كآليات عمميا كاختصاصاتيا 22/3/2004
) مكقع كمياـ كاختصاصات المناصب العميا كالجياز التنفيذم فييا, كىيكميا التنظيمي كالكظيفي
 . )www.palestinecabinet.gov.psمكتب رئيس مجمس الكزراء 
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 :. وزارة الشؤون االجتماعية5

, ـ1/7/1994أنشئت كزارة الشؤكف االجتماعية بمكجب التشكيؿ الكزارم األكؿ بتاريخ 
ـ كتعديالتو السارم 1956( لسنة 14كينظـ عمميا قانكف كزارة الشؤكف االجتماعية األردني رقـ )

 المفعكؿ في الضفة الغربية. 

 :وزارة شؤون األسرى. 4

ـ 1998( لسنة 2أنشئت كزارة شؤكف األسرل كالمحرريف بمكجب المرسكـ الرئاسي رقـ )
كتـ  (.1998الجريدة الرسمية, )ـ12/8/1998القاضي بتشكيؿ مجمس الكزراء الصادر بتاريخ 

بتعديؿ تشكيؿ مجمس الكزراء   ـ2002( لسنة 4إلغاء الكزارة بمكجب المرسكـ الرئاسي رقـ )
ـ. كثـ عدلت إلى ىيئة شؤكف األسرل كالمحرريف بمكجب مرسـك 5/6/2002الصادر بتاريخ 
تنشأ ىيئة عامة لشؤكف األسرل  :( عمى1ـ حيث نصت المادة )2002( لسنة 9رئاسي رقـ )

لمباشرة جميع كالمحرريف تككف ليا الشخصية االعتبارية المستقمة كاألىمية كالقانكنية الكاممة 
تتبع الييئة رئيس السمطة , األعماؿ كالتصرفات التي تكفؿ تحقيؽ األغراض التي قامت مف أجميا

كيككف لمييئة رئيس يصدر بتعيينو كتحديد درجتو قرار مف رئيس السمطة , الكطنية الفمسطينية
 (.3الكطنية  الفمسطينية مادة )

بقرار رئيس السمطة السيد محمكد  شئكف األسرل لى ىيئةإسرل مالحظة تـ تحكيؿ كزارة شئكف األ
 .2014عباس في سبتمبر 

 :الخدمات الثقافية واإلعالمية -سابعاً 

 :. وزارة اإلعالم1

كينظـ عمميا , ـ1/7/1994أنشئت كزارة اإلعالـ بمكجب التشكيؿ الكزارم األكؿ بتاريخ 
( لسنة 213مجمس الكزراء رقـ )التنظيـ الييكمي كالكظيفي لكزارة اإلعالـ الصادر بمكجب قرار 

كقد فصؿ نظاـ كزارة اإلعالـ رسالة (. 2005)الجريدة الرسمية,  29/8/2004ـ بتاريخ 2004
كمياـ كاختصاصات , الكزارة كأىدافيا كآليات عمميا كاختصاصاتيا كىيكميا التنظيمي كالكظيفي

 المناصب العميا كالجياز التنفيذم فييا.
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 :ماتأ. الييئة العامة لالستعال

ـ 1996( لسنة 41أنشئت الييئة العامة لالستعالمات بمكجب القرار الرئاسي رقـ )
ـ كييئة عامة مستقمة تابعة لمرئاسة كتـ 12/2/1996الصادر بتاريخ ( 1996الجريدة الرسمية, )

كحتى تاريخو لـ يصدر أم تشريع , تعييف رئيسان ليا. كلـ يكضح القرار مياـ كصالحيات الييئة
ينظـ عمميا. إال أنيا باشرت عمميا منذ ذلؾ الحيف لتصبح الجياز الحككمي الفمسطيني المسؤكؿ 
عف متابعة كتنظيـ كتطكير األنشطة اإلعالمية كالمعمكماتية في فمسطيف. كبمكجب القرار الرئاسي 

تـ نقؿ تبعية ( 2005الرسمية, )الجريدة  28/3/2005ـ الصادر بتاريخ 2005( لسنة 22رقـ )
بيدؼ تكحيد , الييئة العاٌمة لالستعالمات مف رئاسة السمطة الكطنية الفمسطينية إلى كزير اإلعالـ

 المرجعيات لكافة األجيزة كالمنابر اإلعالمٌية الرسمية.

 ب. ىيئة اإلذاعة والتمفزيون والفضائية

التحرير الفمسطينية في تكنس بتاريخ أنشئت ىيئة التمفزيكف كاإلذاعة بقرار رئيس منظمة 
كعيف ليا رئيس أككؿ إليو ميمة إعداد كتنفيذ مشركع إقامة ىيئة اإلذاعة كالتمفزيكف  ـ6/7/1993

( لسنة 33ـ. كبمكجب القرار الرئاسي رقـ )2/7/1994حيث بدأ العمؿ فييا بتاريخ , الفمسطينية
اإلذاعة  تـ نقؿ تبعية ىيئة (2005)الجريدة الرسمية,  ـ26/4/2005ـ الصادر بتاريخ 2005

كقناة فمسطيف الفضائية مف رئاسة المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية كالتمفزيكف الفمسطينية 
 بيدؼ تكحيد المرجعيات لكافة األجيزة كالمنابر اإلعالمية الرسمية. , إلى كزير اإلعالـ

 :. وزارة الثقافة0

كينظـ عمميا , ـ1/7/1994تشكيؿ الكزارم األكؿ بتاريخ أنشئت كزارة الثقافة بمكجب ال
( لسنة 227التنظيـ الييكمي كالكظيفي لكزارة الثقافة الصادر بمكجب قرار مجمس الكزراء رقـ )

كقد فصؿ نظاـ كزارة الثقافة رسالة الكزارة (. 2005) الجريدة الرسمية, 7/9/2004ـ بتاريخ 2004
كمياـ كاختصاصات المناصب , ا كىيكميا التنظيمي كالكظيفيكأىدافيا كآليات عمميا كاختصاصاتي

 العميا كالجياز التنفيذم فييا.
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 :.  وزارة السياحة واآلثار3

كينظـ عمميا , ـ1/7/1994أنشئت كزارة السياحة بمكجب التشكيؿ الكزارم األكؿ بتاريخ 
ـ عمى 1965لسنة  (45ـ بشأف سرياف قانكف السياحة رقـ )1998( لسنة 1المرسكـ بقانكف رقـ )

( مف المكسكـ منحت 2كبمكجب المادة )(.  1998) الجريدة الرسمية,  جميع األراضي الفمسطينية
( لسنة 45كزارة السياحة كاآلثار الصالحيات كاالختصاصات الكاردة في قانكف السياحة رقـ )

 ـ كالتي كانت تمارسيا سمطة السياحة كمجمس إدارتيا كالييئة االستشارية.1965

 :. وزارة الشباب والرياضة5

كينظـ , ـ1/7/1994أنشئت كزارة الشباب كالرياضة بمكجب التشكيؿ الكزارم األكؿ بتاريخ 
ـ السارم المفعكؿ في 1966( لسنة 70عمميا قانكف مؤسسة رعاية الشباب المؤقت األردني رقـ )

ى لرعاية الشباب بإنشاء مجمس أعم 1965( لسنة 13كقانكف رقـ ), الضفة الغربية كتعديالتو
كالتربية الرياضية بقطاع غزة السارم المفعكؿ في قطاع غزة. كما تطبؽ كزارة الشباب كالرياضة 
قكانيف منظمة التحرير الفمسطينية. كحتى تاريخو لـ يصدر في عيد السمطة الكطنية الفمسطينية أم 

 . (www.pnic.gov.ps)مكقع مركز المعمكمات الكطني الفمسطيني,  تشريع ينظـ عمميا

 : خدمات النقل والمواصالت -ثامناً 

 :. وزارة النقل والمواصالت1

, ـ1/7/1994أنشئت كزارة النقؿ كالمكاصالت بمكجب التشكيؿ الكزارم األكؿ بتاريخ 
كينظـ عمميا التنظيـ الييكمي كالكظيفي لكزارة النقؿ كالمكاصالت الصادر بمكجب قرار مجمس 

كقد فصؿ (. 2005الجريدة الرسمية, ) 14/6/2004بتاريخ  2004لسنة ( 266الكزراء رقـ )
كىيكميا التنظيمي , التنظيـ الييكمي كالكظيفي رسالة الكزارة كأىدافيا كآليات عمميا كاختصاصاتيا

 كمياـ كاختصاصات المناصب العميا كالجياز التنفيذم فييا. , كالكظيفي

 سمطة الموانئ البحرية. 0

( لسػػػنة 47أنشػػػئت سػػػمطة المػػػكانئ البحريػػػة كعػػػيف رئػػػيس ليػػػا بمكجػػػب القػػػرار الرئاسػػػي رقػػػـ )
تبعػػػػػت لرئاسػػػػػة السػػػػػمطة كأـ 8/12/1999الصػػػػػادر بتػػػػػاريخ  (.1999الجريػػػػػدة الرسػػػػػمية, ) ـ1999
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ـ مرسكمان بإنشاء مينػاء 30/4/2000الكطنية الفمسطينية. كما اصدر رئيس السمطة الكطنية بتاريخ 
 ـ اتبع لسمطة المكانئ البحرية. 2000( لسنة 1غزة البحرم رقـ )

 :. سمطة الطيران المدني3

ـ 1996( لسنة 173أنشئت المؤسسة الفمسطينية لمنقؿ الجكم بمكجب القرار الرئاسي رقـ )
( منو عمى ما 1ـ حيث نصت المادة )20/12/1994الصادر بتاريخ ( 1997دة الرسمية, )الجري

لخطكط الجكية الفمسطينية ذات شخصية اعتبارية ايمي تنشأ مؤسسة فمسطينية لمنقؿ الجكم تسمى 
 مستقمة يككف ليا ميزانية مستقمة كتتبع سمطة الطيراف المدني. 

حيث , ـ2003( لسنة 99لقرار الرئاسي رقـ )كأنشئت سمطة الطيراف الفمسطينية بمكجب ا
, اعتبر القرار سمطة الطيراف المدني سمطة مستقمة تتبع رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية مباشرة

( مسؤكلياتيا المتعمقة بالمطارات كالخطكط الجكية الفمسطينية كاألرصاد 2د القرار في المادة )كحدٌ 
 . الجكية

 :وتكنولوجيا المعمومات. وزارة االتصاالت 4

زارة إلى أف كاستمرت بالعمؿ كك , ـ1994تسممت كزارة البريد كاالتصاالت مياميا عاـ 
بتشكيؿ القاضي  (.2003الجريدة الرسمية, ) ـ2002لسنة ( 17صدر المرسكـ الرئاسي رقـ )

كعدلت إلى ىيئة , حيث ألغيت كزارة البريد كاالتصاالت, ـ29/10/2002الكزراء بتاريخ مجمس 
البريد كاالتصاالت. كمف ثـ أعيدت الكزارة تحت تسمية كزارة االتصاالت كالتكنكلكجيا بمكجب 

ـ القاضي بتشكيؿ مجمس الكزراء. كينظـ قطاع 2003( لسنة 21المرسكـ الرئاسي رقـ )
ـ الصادر بتاريخ 1996( لسنة 3االتصاالت قانكف االتصاالت السمكية كالالسمكية رقـ )

نظاـ االتصاالت السمكية كالالسمكية الصادرة بقرار كزير البريد لـ. كالالئحة التنفيذية 18/1/1996
 ـ.21/7/1996ـ بتاريخ 1996( لسنة 1كاالتصاالت رقـ )

 :النطاق الحالي لنشاط القطاع الحكومى الفمسطيني 3.1.0

كأيان كاف ما تفعمػو  ,سياسة( يكجد ما يسمى )بالالكاف ممتكف فريدماف شغكفان بالقكؿ بأنو ال
ذا طبعتيػا فتمؾ سياسة , فيي تؤدم ميمة ما.  فإذا لـ تطبع أكراؽ النقػد فتمؾ سياسػة, الحككمات كا 
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, أيضان. كينطبؽ األمر نفسو عمى جميع المجاالت األخرل التي تشارؾ فييا الحككمة )دكرنبكش
اء االقتصادم سمبان أك ا عمػى األدلذا فإف أم عمؿ تقكـ بو الحككمة ىك سياسة ليػا تأثيرىػ, (1994
كعميو فإف السياسة الجيدة التي تتخذىا الحككمة سكؼ تعزز االستقرار االقتصادم  إيجابان.

في , داخمي كالخارجي لالقتصػاد القكميكحفظ التكازف ال, كاالجتماعي, كدفع التنمية االقتصادية
السياسة الرديئة جدان قد تعصؼ بالتنمية فضالن عف أف , الرديئة إلى عكس ذلؾحيف تؤدم السياسة 

 كتعكد بيا إلى الكراء عقكدان عديدة.

 كما يمي:الفمسطيني ويمكن تحديد النطاق الحالي لنشاطات القطاع الحكومي  -والأ

 المصالح الحكومية: -1

تتمثؿ المصالح الحككمية في الكزارات التي تقكـ بالدكر األساسي لمدكلة مثؿ األمف كالدفاع 
. كتخضع ىذه الكزارات لنظاـ الخدمة المدنية كالنظـ االقتصاد كغيره كالقضاء كالتعميـ كالصحة

كما تخضع لممعايير الرقابية كالمكائح المالية , العسكرية كال تتمتع باالستقالؿ المالػي أك اإلدارم
إيرادات يتـ كما تحققو مف , المتبعة في الحككمة.  كيتـ تمكيؿ مصركفاتيا مف ميزانية الحككمة

 تكريده لمخزينة العامة.

 : الشركات الحكومية -0

مة أك تمتمؾ جزءان قد تممكيا الدكلة كام, الحككمية بإدارة نشاطات اقتصاديةتقكـ الشركات 
كما تعمؿ في ظؿ , ركنة كالتحرر اإلدارم مف الركتيفكتتميز ىذه الشركات بالممف رأسماليا. 

 مثاؿ ذلؾ صندكؽ االستثمار الفمسطينيك , لقطاع الخاصالقكانيف التي تطبػؽ عمى شركات ا
 كالشركات القطاعية المتخصصة المممككة لو.

 : االدارة المحمية -3

الس تتمثؿ االدارة المحمية في المجالس البمدية ك المجمس القركية كلجاف المشاريع كمج
ساسية كالمحافظة عمى تعنى بتقديـ الخدمات الصحية كاأل كالتي, مشتركة تشمؿ ىيئات محمية عدة

 .(2003, صبرم) بنية كغيرىا مف الخدماتالبيئة كرقابة األ
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 :اقتصاد السمطة الفمسطينية -ثانياً 

بعػػػػػػػػد تكقيػػػػػػػػع اتفاقيػػػػػػػػة اسػػػػػػػػمك لمتسػػػػػػػػكية عػػػػػػػػاـ  1994تأسسػػػػػػػػت السػػػػػػػػمطة الفمسػػػػػػػػطينية عػػػػػػػػاـ        
حيػػػػػث كػػػػػاف , كالن(أريحػػػػػا أ –كلػػػػػي )غػػػػػزة أريحػػػػػا كمرحمػػػػػة أكبػػػػػدأ تأسػػػػػيس السػػػػػمطة فػػػػػي غػػػػػزة ك  1993

تاحػػػػػة ا  ك  ,طػػػػػالؽ يػػػػػد السػػػػػكؽ الحػػػػػرإقتصػػػػػاد الفمسػػػػػطيني مبنػػػػػي عمػػػػػى تكجػػػػػو السػػػػػمطة فػػػػػي بنػػػػػاء اال
 مساحة كاسعة لمقطاع الخاص.

منظمة التحرير كسمك قامت أكفى كقت مكاز لممرحمة السياسة في تمؾ الفترة كبعد تكقيع 
قتصادية لمسمطة كرسمت قتصاد كحددت مف خالليا المالمح االالباريس ا تفاقيةع االفمسطينية بتكقي

 حتالؿ.قتصادية عمى الصعيد الداخمي كالخارجي كمع االالعالقتيا ا

 2000-1994ات االقتصاد الكطني الفمسطيني لمسنك  إلنماءكقد تـ تجييز البرنامج العاـ 
قتراح االذم  يغالصا يكسؼ البركفيسكر قتصادماالبرزىـ أكاف  يفقتصاديمف خالؿ نخبة مف اال

لتطكير  كاقتصادية فرضيات سياسية كجغرافية ةالمرتبطة بعد ستراتيجياتكاالىداؼ األمجمكعة مف 
 ستراتيجيات التنمكية كىي:الفمسطيني حيث طرح مجمكعة مف اإل قتصادكاقع اال

نتاج جؿ دفع عممية اإلألممجتمع نفسو مف  يةقتصادية المكجاستراتيجيات المحض حزمة اإل -1
 كتشمؿ:

 ستثمارات بيف الزراعة كالصناعةىتماـ كاالو قامة تكزيع رشيد لالو إ.  

  قتصادية بيف تمؾ الدافعة لتشجيع التصدير كتمؾ تكزيع رشيد لالىتماـ بالسياسات االو
  .محؿ المستكردات لإلحالؿالدافعة 

 ختيار التقنية بعناية  لالىتماـ بمسألة كثافة االستخداـا.  

 االقتصادمشاط طر المساندة لمنقامة الييكميات كالمؤسسات كاألإ.  

 ؿ )طرديان كعكسيان( بيف القطاعات.تمتيف الترابط كالتفاع 

 رض كالمياه المتكقع استعادة السيطرة عمييماستفادة مف مكردم األاال. 

 ستفادة منيا.المة كاحشد طاقات فمسطيني الشتات كضـ ما يمكف اجتذابو منيا لمطاقات القي -2
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الممكف) ال  لالمد ىلإة حشد القدرات الذاتيعتماد عمى النفس بمعنى اال ىنتياج منحا -3
  .الؽ( ثـ كلكج صيغة لالعتماد القكمي عمى النفس عندما تتاح الفرصةغنالبمعنى ا

جانب  ىلإ, ستثمارات المتكقعة مف المصادر العربية كالدكليةاالك ستفادة مف المساعدات اال -4
 .المصدر الفمسطيني

كالمشاركة الشعبية في المجتمع الفمسطيني  اسيةاألسنساف كالحريات ستفادة مف حقكؽ اإلاإل -5
  .كحافز تنمكم

متنميػػػػػػػػة المتكلػػػػػػػػدة بفضػػػػػػػػؿ الشػػػػػػػػعكر ثػػػػػػػػار الدافعػػػػػػػػة كالحػػػػػػػػافزة لسػػػػػػػػتفادة مػػػػػػػػف ديناميػػػػػػػػة اآلاإل -6
 (1996, يغنعتاؽ الذم يكلدىا الخالص مف االحتالؿ )الصاباال

 كاطالؽ يد تحرير بانو يتعارض مع برنامج الصايغ االنمائيمف خالؿ كيرل الباحث ك 
 ران مركزيان قترح أف يككف لمسمطة دك يكلكنو  ,قتصادفالت يد القطاع الخاص في مجاؿ االا  السكؽ ك 

ستثمار ضمف الخطة مقطاع الخاص في االلقتصادية كتحديد دكر في تطكير السياسات اال
 قتصاد الفمسطيني.ساس كطني في مكضكع بناء االأأم التصرؼ عمى , قتصاديةاالو 

راضي ف قياـ سمطة كطنية عمى جزء مف األتجربة ما يقارب العقديف محيث أثبتت 
بؿ كانت ذات طابع  ,نتاجيةإلـ تكف , الكافد اك المحمي, ستثمار الخاصالفمسطينية أف تكجيات اال

قتصاد مقكماتو تحقيؽ ريع سريع مف خالؿ تكسيع دائرة االستيالؾ في ظؿ ا ىلخدمي ييدؼ او 
 (.2003, نتاجية ضعيفة )صبرماإل

  :عمال الحكوميةسياسة قطاع األ -ثالثاً 

 قتصاد الفمسطينيقتصادية كاالاتفاقية باريس اال . 

 التجارب المختمفة لسياسات القطاع العاـ .  

مف خالؿ  يسرائيمية بيف الجانب الفمسطيني كاالجددت ىذه االتفاقية العالقة االقتصاد
 ىلإكقد تطرقت بنكد ىذه االتفاقية  ,كالممنكعاتجراءات كالمسمكحات إلكضع مجمكعة كبيرة مف ا

مف النقاط المؤثرة في مككنات االقتصاد الفمسطيني كالضرائب كالجمارؾ كالمكاصفات  العديد
ك تصديرىا أستيرادىا ااع المكاد كالمنتجات الذم يسمح بأنك , ماكف االستيراد كالشحفأ, كالمقاييس
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سرائيمية كأساس لمتعامؿ كربية السائدة في السكؽ االكاأل تفاقية المكاصفات األمريكيةكما حددت اال
 (.1999, قتصاديةمع المنتجات المستكردة لمسكؽ الفمسطينية )اتفاقية باريس اإل

كما حددت النظاـ المالي المتاح ضمف السكؽ الفمسطينية " سمطة نقدية" حيث سمحت 
تفاقية الشيكؿ عممة رئيسية داخؿ بتت االكما ث ,لمبنكؾ االسرائيمية بالعمؿ داخؿ االرضي الفمسطينية

 السكؽ الفمسطيني كربطت الكدائع بالشيكؿ كحدد نسبة العمكلة عمى الكدائع.

% مف  2-1قؿ مف أكما صدرت االتفاقية الضرائب كمنيا ضريبة القيمة المضافة بسقؼ 
خضر داخؿ الخط األمة الفمسطينية ماالعتشغيؿ االيدم بقت كذلؾ عمى أنسبة الضريبة في اسرائيؿ ك 

بتبادؿ حر لممنتجات الزراعية دكف , ( كالخاص بالزراعة51) كما تضمنت االتفاقية بند بػ ,مسمكحة
سكاؽ الفمسطينية كبالتالي عدـ تكفير ما منع السمطة مف حماية األ, نبيفك جمارؾ بيف الجاأضرائب 

سرائيمية ؿ المنتجات الزراعية االو حماية لممزارع الفمسطيني كمنتجاتو كاستباحة السكؽ المحمي مف قب
صبح القطاع الزراعي ضعيفان بما أكعميو فقد  ,ثر سمبان عمى ىذا القطاع الكبير كمنع مف تطكرهأا مٌ م

 يشكمو كعماد لالقتصاد الفمسطيني الصامد.

مر كذلؾ األ, اـ المنتجات الصناعيةمأسكاؽ الفمسطينية ستمرار فتح األبقت عمى اأ تفاقيةاال
سرائيمية بالسكؽ ماـ تحكـ الشركات السياحية االو أبقت الباب مفتكحان أفي مجاؿ السياحة حيث 

, سرائيمية )اتفاقية باريسك مطارات تحت السيطرة الفمسطينية االو أالفمسطيني كعدـ كجكد معابر 
1999.) 

بسيط جدان في كبشكؿ كاضح أف دكر السمطة ىك دكر ف ىذه االتفاقية تبيف إما سبؽ فم            
كعميو فقد بقي تطكر القطاع الخاص الفمسطيني محكـك  ,حتالؿدارة االقتصاد كاليد العميا لدكلة اإلإ

ك زراعية نتيجة لتحكـ االحتالؿ بالمعابر أبسقؼ ىذه االتفاقية حيث يمنع تطكير أم بيئة صناعية 
 .زدىارالنمك كاإل ككجكد بنكد كممارسات مقيدة ليذا

 عمال الحكومية:التجارب المختمفة لسياسات األ -رابعاً 

ني نتداب البريطاال في فترة الـ تعش تجربة قطاع عاـ ال -ككاقع تاريخي  –ف فمسطيف إ
فالمفيكـ السائد شعبيا عف القطاع , كقياـ السمطة الفمسطينية, حتالؿكال بعد النكبة كحتى في ظؿ اال
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الفمسطينييف مف معايشة تجارب عربية  لىك ناتج عف خبرات كمعارؼ تحققت لد العاـ في فمسطيف
ك مف خالؿ أ, سكريا, الجزائر, العراؽ, طالع عمييا في بعض الدكؿ العربية مثؿ مصرك اإلأ

ك أرضو أف الفمسطيني لـ يمارس عممية بناء قطاع عاـ عمى أبمعنى , تجارب دكلية اخرم معايشة
(. لذا نجد أف ىناؾ عدـ كضكح في 2012, ـ السمطة الكطنية )جبريؿب ذلؾ حتى بعد قيارى ج

السياسة المتعمقة بالقطاع العاـ كتحديدان اليادؼ لمربح كفي فمسفة ممكية الدكلة لألنشطة االقتصادية 
( كما حصؿ في التجارب المختمفة كالتي نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر 2003, )صبرم
 ما يمي :

 ـ.1996ة قطاع االتصاالت الثابتة تجربة خصخص -

 ـ.2000الياتؼ الجكاؿ  متيازامنح  -

 منح امتياز السكؽ المالية لشركة مساىمة خاصة ىادفة لمربح. -

شركة تكليد الكيرباء في قطاع غزة لمشركة الفمسطينية لمكيرباء المساىمة  متيازامنح  -
 . ان عام20كلمدة  1999العامة المحدكدة 

جنبية )تجربة الصندكؽ أشركات مساىمة خاصة  ىلإتحكيؿ بعض المؤسسات العامة  -
 الفمسطيني لمتنمية (.

 % مف رأس ماليا.30ك بنسبة تزيد عمى أتأسيس شركات حككمية بممكية تامة  -

حسب الجدكؿ لربح ايدؼ بكيمكف تمخيص السياسات التي اتخذت تجاه ممكية قطاع حككمي 
  :(2)رقـ

 ( 0جدول رقم )
 دف لمربحييالسياسات التي اتخذت تجاه ممكية قطاع حكومي 

 مثمةاأل السياسات
 خصخصة االتصاالت سياسة الخصخصة

 السكؽ المالية, شركة الكيرباء, الجكاؿ منح امتياز لمقطاع الخاص
 المؤسسة المصرفية الفمسطينية لمؤسسات قائمة القانكنيعدـ تكضيح االطار 
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 مثمةاأل السياسات
 سكاف الفمسطينيمجمس االو 

 %100سياسة ممكية عامة 
 تجارة االسمنت احتكار

 احتكار تكزيع منتجات البتركؿ
ك جزئية في القطاع أسياسة ممكية كاممة 

 التجارم
 المساىمات في شركات تجارية

ك جزئية في القطاع أسياسة ممكية كاممة 
 السياحي كخدمية

 المساىمات في شركات سياحية كخدمية

طاع الصناعي سياسة ممكية جزئية في الق
 سكافكاالو 

المساىمات في شركات صناعية كفى قطاع 
 سكافاالو 

 (0223صبري، المصدر: القطاع العام ضمن االقتصاد الفمسطيني )

 القطاع الحكومي في عممية التنمية:دور  3.1.3

 أعثردبيات الفمسطينية حكؿ دكر القطاع الحككمي في التنمية لـ طالع عمى بعض األباإل
كما تـ مالحظة غياب لطرح منيجي حقيقي يقدـ خطة , ىذا المكضكع كضح كتفصؿتكتب  عمى

 كرة بناء قطاع عاـ ربحي كشكؿ مف أشكاؿ النظاـ االقتصادم المختمط.اقتصادية قائمة عمى ضر 

حيث تعددت اآلراء بالنسبة , قتصادم لمدكلةمف النظاـ اال ان ميم ايمثؿ القطاع العاـ جزءن 
كتتجذر ىذه اآلراء حكؿ الفمسفات الفكرية االقتصادية  ,التنمية المستدامةلدكر القطاع العاـ في 

كقد تبمكر نتيجة ىذه النقاشات كنتيجة لمتجارب العممية الكثيرة اجماع عمى  ,السائدة جتماعيةكاال
اؾ مف يؤمف بتفكؽ أم مف النقيضيف الذيف ميزا الرأسمالية نفمـ يعد ى ,كجكد دكر ميـ لمقطاع العاـ

 (.2000, تراكية )عبد الرازؽكاالش

و ألكج ان حيث تعتبر القطاع العاـ منظم ,فالرأسمالية تعتمد عمى الفصؿ بيف الدكلة كالسكؽ
السمطة التنفيذية كالتشريعية  :جتماعي مف خالؿ سمطات ثالثالنشاط االقتصادم كالثقافي كاال

خالؿ ىجكمو عمى تدخؿ الدكلة يذه النظرية مف لدـ سميث صكرة متكاممة آكقد بمكر  ,كالقضائية
كثر أقتصاد عمى نحك تدير االو التي مف يد الدكلة  بدالن ( في االقتصاد كطرحو لفكرة كجكد )يد خفية

كمف ثـ قتصاد مف قبؿ الحككمة تعتمد التخطيط المركزم كالتحكـ الكامؿ باالفشتراكية ما االأكفاءة. 
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مية كالخارجية كتركز عمى ممكية الدكلة لعناصر كتحدد التجارة الداخ ,كاالعانات التحكـ باألسعار
الخاص ىما ك  ف القطاعيف العاـأكيرل الحمش (.2000, نتاجية )عبد الرازؽنتاج كالمنشآت االو االو 
. (2004, ش)الحمخر ا في مكاجيو اآلممني أم  تصادم لمدكلة كال يجب كضع قمف النظاـ اإل ان جزء

صبح ىناؾ العديد مف المبررات لتدخؿ الدكلة في النشاط االقتصادم ضمف كظائؼ أكعميو فقد 
 (:Baley,1995ربعة )أ

 (:Allocative Roleالكظيفة التخصصية ) -

داء السكؽ أك حاالت خمؿ في ألية السكؽ ذه الكظيفة معالجة ما يسمى بفشؿ آحيث تتضمف ى
كالدعـ , سعاركاأل, لؾ سياسة الضرائبكيشمؿ ذ ,آتحتكارية لممنشكالذم ينجـ عنيا القكة اال

 كغيرىا.

 :(Distributive Roleالكظيفة التكزيعية )  -

يتمثؿ ذلؾ في التأثير عمى تكزيع الدخؿ في المجتمع لمنع التفاكت المضر بيف الفئات كمحاربة 
, االجتماعيةحداث التكازف بيف الكفاءة االقتصادية كالعدالة مشكمة الفقر. كيعني ذلؾ العمؿ عمى او 

الضماف االجتماعي التأمينات المختمفة كىيكمية تكزيع , دـ الحككمة في ذلؾ سياسة الضرائبكتستخ
 الخدمات العامة كاالنفاؽ العاـ.

 :(Organizational and Legislative Roleالكظيفة التنظيمية كالتشريعية ) -

حيث يبرز الدكر في جميع نكاحي التنمية  ,ىـ لمقطاع العاـأف ىذا الدكر ىك األيعتبر الكثيركف  
ـ القكانيف كيتمثؿ ىذا الدكر في التشريع كاحترا, .. الخ.جتماعيةالمستدامة السياسية كاالقتصادية كاال

بما في ذلؾ قكانيف الممكية كالتعاقد كالشركات كحماية كتطبيقيا  قتصاد السكؽا الالزمة لعمؿ
مف جراءات التى تكفؿ األتطبيؽ االو  لىباإلضافة او  ,فالسكتنظيـ اال, حتكارالمستيمؾ كمحاربة اال

 .كافة فراد في المجتمعاأل بيؽ القكانيف بعدالة عمىكتضمف تط ,الداخمي كالخارجي

 (:Macroeconomic Stabilization) كظيفة االستقرار االقتصادم الكمي -

المستكل الكمي لالقتصاد قتصادية المختمفة عمى كتشمؿ ىذه الكظيفة رسـ كتخطيط السياسات االو  
 ىداؼ العامة لمنمك االقتصادم كالتنمية المستدامة.كلتحقيؽ األ ,خاطر البطالة كالتضخـلمكاجية م
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ف النشاطات المطمكبة مف الدكلة إلحداث التنمية ألى كقد خمصت بعض الدراسات او 
 (:De vylder, Stefan, 1994المستدامة ىي كما يمي )

كالتعميـ األساسي كالرعاية الصحية , منافع العامة كخصكصان الطرؽتكفير السمع العامة كال -1
 كلية كالضماف االجتماعي.األ

 .ستثمارتكفير البيئة القانكنية التي تنظـ كتحمي االو  -2

 .ضماف حرية القضاء كعدالة تطبيؽ القانكف -3

  .حتراـ فصؿ السمطات كااللتزاـ بمبدأ المحاسبةا -4

 .ع بالكفاءة كالشفافية كتمتـز بالمساءلةدارة فاعمة لممؤسسات العامة تتمتإ -5

العمؿ عمى تحقيؽ استقرار االقتصاد الكمي باستخداـ فاعؿ لمسياسة المالية كالنقدية  -6
 كالسياسات األخرل.

ضي الفمسطينية ار ف عمى قياـ السمطة عمى جزء مف األثبت تجربة ما يقارب مف عقديألقد 
فقد كانت ذات  ,لـ تكف انتاجية بالقدر الكافي -المحمى ك أالكافد  -ف تكجيات االستثمار الخاصأ

قتصاد تحقيؽ الربح السريع مف خالؿ تكسيع دائرة االستيالؾ في ظؿ ا لىطابع خدمي ييدؼ او 
 (.2003, صبرماالنتاجية ضعيفة )مقكماتو 

كطني قادر عمى التحدم  قتصاداف الميمة الكطنية لبناء أكمف ىنا فإف الباحث يرل ب
 يستطيع ال مر الذماأل ,في طياتيا المجازفة كالمخاطرةلي مبادرة تحمؿ كالصمكد يحتاج او كالتصدم 

كلذا بات لزامان عمى القطاع , ما لـ يقـ بو القطاع الحككمى و لكحدهئالقطاع الخاص تحمؿ أعبا
أف يبادر بتدخؿ مدركس في الكظائؼ األربعة المشار إلييا لمعالجة بعض حاالت الخمؿ  الحككمي

حداث حالة مف التكازف بيف الكفاءة اإلقتصادي كالعدالة االجتماعية كمكاجية مخاطر  ةفي السكؽ كا 
أف يككف صاحب مبادرة اقتصادية عبر نماذج يقدميا بما يشجع القطاع الخاص البطالة كالتضخـ, ك 

 الدخكؿ في مخاطرات اقتصادية ىدفيا تعزيز السيادة الكطنية كتحقيؽ التنمية المستدامة عمى
 ., كتحقيؽ التكامؿ الحقيقي بيف كال القطاعيف
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  المبحث الثاني
 القطاع الخاص الفمسطيني

 ىيكمية القطاع الخاص الفمسطيني 3.0.1

في تحقيؽ التنمية االقتصادية كاالجتماعية انطالقا مما  رئيسان  يحتؿ القطاع الخاص دكران 
كىذا , يتميز بو مف إمكانيات كخصائص تؤىمو لمتأثير في شتى المجاالت االقتصادية كاالجتماعية

ما يزيد مف أىميتو كدكره في النشاط االقتصادم بشكؿ يدفع بصانعي السياسة االقتصادية إلى 
 . تكفير المناخ المناسب لنشاطوضركرة التركيز عمى آليات تطكيره ك 

كيبرز القطاع الخاص بمثابة الركيزة األساسية لقياـ كتطكر النشاط االقتصادم في أم 
إال أف , نو كرغـ الجدلية القائمة بخصكص أبعاد نشاطو في ظؿ تكاجد القطاع العاـإإذ , دكلة

ة التي يمعبيا في التأسيس لنشاط األدبيات االقتصادية كبالرغـ مف اختالفيا تشير إلى األىمية الكبير 
كذلؾ في ظؿ تكافر جممة مف الشركط التي تعتبر بمثابة اإلطار , اقتصادم ديناميكي كمزدىر

 قتصادية.المتكامؿ لنشاط القطاع الخاص كتفعيؿ أدائو في الحياة االو 

أك نتاجية ذات الصبغة الفردية نو مجمكعة مف النشاطات االو أيعرؼ القطاع الخاص عمى 
 ساسا عمى المبادرة الحرة كالتدبير الحر كمخاطر السكؽأتقكـ  يسرية اك المؤسساتية التألا
ساس لتحقيؽ نشاط اقتصادم حقيقي قائـ كما يعتبر القطاع الخاص المحرؾ األ .(1996, العيارم)

نتاج الثركة كتكفير فرص العمؿ بشكؿ يسمح فيو بزيادة معدالت النمك كالتنمية عمى المدل إعمى 
أف القطاع الخاص كفي ظؿ  قتصادم عمى اختالؼ تكجياتياإذ تؤكد مدارس الفكر اال, الطكيؿ

قتصادية لمحرؾ الرئيس لعممية التنمية االنو ىك اأتكافر جممة مف الشركط التي تعكس بيئة نشاطو 
 كذلؾ ألسباب متعددة اىميا:, انطالقا مف عممية االستثمار كتراكـ رأس الماؿ

ة النشاط االقتصادم بالنسبة لمقطاع الخاص مف خالؿ استيدافو لممكارد دار إالكفاءة في  -
 . البشرية المؤىمة ذات الخبرة كالميارة كالكفاءة العالية

قتصادم لمقدرة عمى المنافسة كاالبتكار كالتجديد في النشاط االاإلبداع التميز بركح المبادرة ك  -
 كالبقاء في السكؽ.
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يقكده القطاع الخاص عمى تحقيؽ الربح مقارنة بالقطاع قتصادم الذل اعتماد النشاط اال -
العاـ الذم يغيب عف نشاطو مفيكـ الربح في النشاط بسبب التركيز عمى اليدؼ 

 . قتصادم في نشاطاتوالخمفية السياسية عمى اليدؼ اال مذ  االجتماعي

 .داءقدرة القطاع الخاص عمى تكفير الحكافز بما يضمف زيادة اإلنتاجية كجكدة في األ -

 مقطاع الخاص الفمسطيني:طار التنظيمي لاإل 3.0.0

ف تحديد تشكيمة القطاع الخاص كماىيتو كمككناتو في الحالة الفمسطينية ليست بالعممية السيمة لما إ
لمحالة الفمسطينية مف خصكصية بفعؿ الكاقع الصعب الذم يعيشو المجتمع الفمسطيني في ظؿ 

فقد تـ تحديد  ,جساـ كالتكتالت الممثمة كالمككنة لمقطاع الخاصاالحتالؿ , لكف كمف باب معرفة األ
 :جساـ كالتكتالت بما يميىذه األ -كمف مصادر مختمفة-

 (:http://www.pfi.ps) االتحاد العام لمصناعات الفمسطينية -1

  :نبذة عن االتحاد

المؤسسة الكطنية التي تمثؿ القطاعات الصناعية االتحاد العاـ لمصناعات الفمسطينية ىك 
 الفمسطينية مف خالؿ اتحاداتيا التخصصية.

كيعمؿ عمى تمكيف عممية التطكير , كمؤسسة قطاع خاص 1999تأسس االتحاد في العاـ 
الصناعي باعتبارىا أساس تطكير األداء االقتصادم. يتمثؿ دكر االتحاد العاـ التمثيمي في التعميـ 

اؿ لألعضاء كالدفاع عف مصالحيـ لدل الجيات كالمؤسسات المحمية كالتمثيؿ الفعٌ  كالتدريب
كاإلقميمية كالدكلية كالدفاع كتكصيؿ قيـ التطكير كالمسؤكلية االجتماعية كالصناعة المنافسة عمى 

يـ في فاعمة تخدـ المصالح الصناعية كتسكأيضا إدارة تطكير سياسات صناعية , المستكل العالمي
 االقتصاد الكطني. تنمية

كتقكد استراتيجية االتحاد لمتطكير الصناعي مف خالؿ االتحادات الصناعية التخصصية 
مة لألعضاء كتطكير يمكتقدـ الخدمات ال ,إلى كجكد اتحادات قكية تقكـ عمى العضكية الفاعمة

لغذائية فاعؿ لمسياسات تشمؿ القطاعات الصناعية الممثمة باالتحاد العاـ كؿ مف: الصناعات ا
الصناعات المعدنية  ,نشائيةالصناعات اإل, صناعات الحجر كالرخاـ, كالمشركبات كالتبغ

صناعة , ثاثالصناعات الخشبية كاأل, الصناعات الدكائية, الصناعات الكيماكية, كاليندسية

http://www.pfi.ps/
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صناعة الكرؽ , الصناعات السياحية كالتقميدية, حذيةالصناعات الجمدية كاأل, المالبس كالنسيج
الصناعات البالستيكية كالمطاط. يضـ القطاع الصناعي في فمسطيف أكثر مف , المنتجات الكرقيةك 
معظـ ىذه الشركات ىي شركات مممككة , شركة مسجمة في الضفة الغربية كقطاع غزة )14000)

القطاع  تبمغ مساىمةمكظؼ كعامؿ.  (100)شركة فقط تكظؼ أكثر مف  (100)حكالي , عائميا
 12.2ككذلؾ يكظؼ ىذا القطاع حكالي , %15.5ب يقار  ما االجمالي المحمي الصناعي في الناتج
 % مف القكل العامة.

 أىداف االتحاد العام الرئيسية:

كدعميـ مف أجؿ تحقيؽ  ,التطكير المؤسساتي لالتحادات كالقطاعات الصناعية المختمفة .1
 أىدافيـ.

كالمساىمة في تنمية  ,الصناعية مف أجؿ خدمة مصالح األعضاءالة لمسياسات اإلدارة الفعٌ  .2
 االقتصاد الكطني.

 التمثيؿ الفاعؿ لألعضاء كمصالحيـ عمى المستكيات المحمية كالدكلية. .3

 تنمية كتطكير قدرات المؤسسات الصناعية عف طريؽ دعـ التنافسية المحمية كالعالمية. .4

 :( gaza.ps-http://www.pba) لجمعية رجال األعما -0
 :نبذة عن الجمعية

بمبادرة مف مجمكعة  1994غزة في عاـ  -تأسست جمعية رجاؿ األعماؿ الفمسطينييف 
مف رجاؿ األعماؿ كالشخصيات االقتصادية الفمسطينية في غزة بيدؼ خدمة رجاؿ األعماؿ كتكفير 

عضك , كىـ نخبة  200الجمعية  يبمغ عدد أعضاء . المناخ االقتصادم المالئـ لتطكير أعماليـ
, كيمثمكف معظـ القطاعات كخارجو الكطف نييف داخؿمف أصحاب الفعاليات االقتصادية الفمسطي

 االقتصادية في فمسطيف.

 :خدمات األعضاء

 تطكير كتنفيذ برامج تطكير التجارة ك االستثمار المحمية كالعالمية. -
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القطاع  كتكفيرىا لألعضاء كمؤسساتجمع كتحميؿ اإلحصائيات كالمعمكمات االقتصادية  -
 الخاص كالمحمية كالعالمية.

تكفير معمكمات التجارة كاألسكاؽ لألعضاء بمساعدة غرفة التجارة الفمسطينية األمريكية  -
 التي تعمؿ مف خالؿ الجمعية.

 تكزيع نشرة إخبارية ربع سنكية. -

اجتماعات ثنائية ليا مع  استقباؿ الكفكد االقتصادية األجنبية الزائرة إلى فمسطيف كتنسيؽ -
 األعضاء.

 المشاركة في الندكات كالمؤتمرات لتمثيؿ رجاؿ األعماؿ في غزة كالدفاع عف مصالحيـ.  -

التعاكف مع الجيات الحككمية في صياغة كتنفيذ االستراتيجيات كالسياسيات التي مف شأنيا  -
 دعـ النمك االقتصادم كتشجيع مبادرات القطاع الخاص.

 :األىداف

 تمثيؿ كقيادة مجتمع رجاؿ األعماؿ في غزة. -

عادة كأعمار الكطف. -  المساىمة في بناء كا 

كالعمػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػى تسػػػػػػػػييؿ معػػػػػػػػامالتيـ مػػػػػػػػع  ,رعايػػػػػػػػة مصػػػػػػػػالح رجػػػػػػػػاؿ األعمػػػػػػػػاؿ األعضػػػػػػػػاء -
 .كالخاصة الجيات الحككمية كالمؤسسات العامة

 استقطاب كتشجيع االستثمارات العربية كاألجنبية لمعمؿ في فمسطيف. -

التطػػػػػكرات اإلقميميػػػػػة كالدكليػػػػػة عمػػػػػى الصػػػػػعيد االقتصػػػػػادم كالتقػػػػػدـ العممػػػػػي كنقػػػػػؿ متابعػػػػػة  -
 التكنكلكجي.

 : (  http://gazacham.ps )ة الغرف التجارية الفمسطيني -3

  :نبذة عن الغرفة التجارية

جرت  1991كفي نكفمبر  ,1954تأسست الغرفة التجارية الفمسطينية لمحافظات غزة عاـ 
يمثمكف  ان عضك  (16)كتـ انتخاب  ,خر عممية انتخابية الختيار مجمس إدارة لمغرفة التجاريةآ

 القطاعات التجارية كالصناعية كالزراعية.

http://gazacham.ps/
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المكجكد في  يا لألعضاء مف خالؿ المقر الرئيستقدـ الغرفة التجارية الفمسطينية خدمات
مدينة , كمتكاجدة في المدف التالية: مدينة رفح كافة غزة ظاتمحاف يمدينة غزة كفركعيا التي تغط

 مدينة جباليا كالمنطقة الشمالية., مدينة دير البمح, يكنس خاف

كتعتبر الغرفة التجارية الفمسطينية لمحافظات غزة مف األعضاء المؤسسيف التحاد الغرؼ 
أنيا عضك في اتحاد الغرؼ  كما, التجارية الصناعية الزراعية الفمسطينية كمقره مدينة القدس

ككذلؾ ىي عضك في جمعية غرؼ التجارية كالصناعة لدكؿ البحر األبيض  ,التجارية العربية
 كتقـك الغرفة التجارية بتكظيؼ كؿ عالقاتيا الخارجية لخدمة أعضائيا المنتسبيف. ,المتكسط

 : أىداف الغرفة التجارية

 كالدكلية كالدفاع عف مصالحو.تمثيؿ القطاع الخاص أماـ الجيات الحككمية  -

 .كتطكيرىا البنية االقتصادية تنمية -

تنميػػػػة العالقػػػػػات الدكليػػػػػة كالعربيػػػػػة كفػػػػتح آفػػػػػاؽ جديػػػػػدة بػػػػػيف رجػػػػاؿ األعمػػػػػاؿ مػػػػػف مختمػػػػػؼ  -
 دكؿ العالـ كفمسطيف.

تقػػػػػػػػػديـ االقتراحػػػػػػػػػات كالتكجييػػػػػػػػػات فػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػا ييػػػػػػػػػـ المسػػػػػػػػػائؿ التجاريػػػػػػػػػة كالصػػػػػػػػػناعية  -
 كالزراعية مما يساعد في ازدىارىا.

تعزيػػػػز العالقػػػػات بػػػػيف الغرفػػػػة التجاريػػػػة الفمسػػػػطينية كالغػػػػرؼ التجاريػػػػة فػػػػي الػػػػدكؿ العربيػػػػة  -
 . كاألجنبية

 ( :(http://www.pcu.ps اتحاد المقاولين الفمسطينيين  -5
  :نبذة عن االتحاد

ربحية قائمة عمى كمؤسسة نقابية غير  1994تأسس اتحاد المقاكليف الفمسطينييف عاـ 
كيعتبر اتحاد المقاكليف الفمسطينييف الممثؿ , العضكية كمسجمة لدل الدكائر الحككمية الرسمية

يدير االتحاد  ,حيث يضـ كافة المقاكليف المصنفيف في فمسطيف ,الكحيد لممقاكليف في فمسطيف
محافظان بذلؾ عمى ( يتـ انتخابيـ مف قبؿ الييئة العامة في فمسطيف ان عضك  13) مجمس إدارة مف

الضفة(. يسعى االتحاد لضـ كافة المقاكليف العامميف في , كحدة االتحاد في شطرم الكطف )غزة

http://www.pcu.ps)/
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الركيزة األساسية لتمثيؿ ىذا القطاع كالدفاع عف مصالحو. يتمتع اتحاد  باعتبارهقطاع اإلنشاءات 
يحافظ االتحاد عمى , دارمالمقاكليف الفمسطينييف بالشخصية االعتبارية كاالستقالؿ المالي كاإل

كىك عضك فاعؿ في اتحاد المقاكليف العرب كاتحاد  ,عالقات متينة مع االتحادات العربية كالدكلية
  .مقاكلي الدكؿ اإلسالمية

 :أىداف االتحاد

 تنظيـ مزاكلة مينة المقاكلة كالعمؿ عمى رفع مستكاىا بشتى الكسائؿ. -

كطػػػػػرح  ,كأسػػػػػاليب التخطػػػػػيط لممشػػػػػاريعالتعػػػػػاكف مػػػػػع الجيػػػػػات المختصػػػػػة لتطػػػػػكير كسػػػػػائؿ  -
 العطاءات كتنظيـ العقكد كشركط تنفيذ األعماؿ المتعقمة بيا.

تشػػػػػػػجيع اسػػػػػػػتثمار رؤكس األمػػػػػػػكاؿ فػػػػػػػي إنشػػػػػػػاء الصػػػػػػػناعات المسػػػػػػػاندة ألعمػػػػػػػاؿ المقاكلػػػػػػػة  -
 كالخدمات الالزمة لنمكىا.

بمػػػػا فػػػػي ذلػػػػؾ  ,التعػػػػاكف مػػػػع الجيػػػػات المختصػػػػة فػػػػي األمػػػػكر المتعمقػػػػة بأعمػػػػاؿ المقػػػػاكالت -
تطػػػػػكير عقػػػػػد المقاكلػػػػػة كحػػػػػؿ الخالفػػػػػات المينيػػػػػة المتعمقػػػػػة بالتصػػػػػميـ كاإلشػػػػػراؼ كتطػػػػػكير 

 الجكانب المينية كالفنية في المقاكالت.

 ,الػػػػػػػػدفاع عػػػػػػػػف مصػػػػػػػػالح األعضػػػػػػػػاء كالمحافظػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى تقاليػػػػػػػػد كشػػػػػػػػرؼ مزاكلػػػػػػػػة المينػػػػػػػػة -
 كالمساعدة عمى حؿ الخالفات الناشئة بينيـ.

كمسػػػػػػػػاىمتو فػػػػػػػػي اقتصػػػػػػػػاد الػػػػػػػػبالد كحمايػػػػػػػػة مؤسسػػػػػػػػات  تنميػػػػػػػػة قطػػػػػػػػاع المقاكلػػػػػػػػة الػػػػػػػػكطني -
 المقاكلة الكطنية مف مخاطر المنافسة الضارة.

تمثيػػػػػػػػػؿ قطػػػػػػػػػاع المقػػػػػػػػػاكالت فػػػػػػػػػي عضػػػػػػػػػكية الييئػػػػػػػػػات كالمؤسسػػػػػػػػػات العربيػػػػػػػػػة كاإلقميميػػػػػػػػػة  -
 كالدكلية.

 :( http://www.pita.ps)  اتحاد شركات أنظمة المعمومات -4
  :نبذة عن االتحاد

شركة عاممة في  (150)ييمثؿ اتحاد شركات أنظمة المعمكمات الفمسطينية )بيتا( أكثر مف 
 مجاؿ تكنكلكجيا االتصاالت كالمعمكمات كالتي تيعٌد مف أىـ الشركات الناشئة كالكليدة في فمسطيف.

http://www.pita.ps/
http://www.pita.ps/
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, عمى يد مجمكعة مف رجاؿ األعماؿ الفمسطينييف 1999ي راـ اهلل عاـ تأسس بيتا ف 
كالذيف تشارككا الرؤية في إنشاء منظمة غير ربحية لتيعنى بمصالح قطاع االتصاالت كتكنكلكجيا 

, كإلبراز األثر المجتمعي اإليجابي الذم حققو ىذا القطاع. كمنذ ذلؾ الحيف , المعمكمات الفمسطيني
كمصدر , القكة الدافعة في تعزيز مصالح كدكر قطاع االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكماتأصبح بيتا 

 عف ىذا القطاع في فمسطيف. المعمكمات الرئيس

يضـٌ بيتا جيالن جديداي مف الريادييف كالمبتكريف الفمسطينييف, كالذيف يجمعكف ما بيف 
رثيـ الحضارم الذم يعكد إلى آالؼ السنيف مف أج ؿ تحقيؽ التقٌدـ المنشكد عمى إبداعاتيـ كا 

لذا يسٌخر اتحاد بيتا خبرتو في مجاؿ إعداد المحتكل الرقمي  . المشيد التكنكلكجي في فمسطيف
, كالبرمجة كالتكاصؿ العالمي كتنظيـ الفعالياتت ليس لمكاصمة التقدـ نحك مزيدو مف االبتكار فحسب

نما أيضان مف أجؿ المشاركة كمحٌفز كداعـ لمنظـ النا  شئة في ىذا القطاع.كا 

  االبتكار... سٌر تككيننا 

 :أىداف بيتا االستراتيجية

إف إيجاد مساحة آمنة كمفتكحة مف أجؿ إتاحة تكنكلكجيا المعمكمات عمى نطاؽ كاسع أماـ 
كالقدرة عمى تنفيذ األعماؿ في بيئة عالمية كبال حدكدت يجعؿ مف فمسطيف مكانان مثاليان , المستيمؾ

 بتكار كالمعرفة المتجٌددة بعيدان عف األفكار التقميدية.لالستكشاؼ كاال

 :كمف أجؿ تحقيؽ ىذه الغايةت التـز بيتا باألىداؼ االستراتيجية التالية

 .مف أجؿ المساىمة في بناء عالـ أفضؿ, العمؿ بكفاءة كفعالية كبشكؿ مستداـ -

بشػػػػػػػكؿ  التكاصػػػػػػػؿ كالمشػػػػػػػاركة مػػػػػػػع قطػػػػػػػاع تكنكلكجيػػػػػػػا المعمكمػػػػػػػات كاالتصػػػػػػػاالت العػػػػػػػالمي -
اؿ كبمػػػػػا يعػػػػػٌزز مكقػػػػػع قطػػػػػاع تكنكلكجيػػػػػا المعمكمػػػػػات كاالتصػػػػػاالت الفمسػػػػػطيني عالميػػػػػان فٌعػػػػػ

 كيمٌكنو مف تحقيؽ التنمية المستدامة عمى األرض.

ضػػػػػػماف مشػػػػػػاركة رأس المػػػػػػاؿ البشػػػػػػرم الفمسػػػػػػطيني المؤىػػػػػػؿ كالكفػػػػػػؤ فػػػػػػي النيػػػػػػكض بيػػػػػػذا  -
الػػػػػػػػػكطف  كجػػػػػػػػػذب العقػػػػػػػػػكؿ الفمسػػػػػػػػػطينية الميػػػػػػػػػاجرة كتحفيػػػػػػػػػز المسػػػػػػػػػتثمريف فػػػػػػػػػي, القطػػػػػػػػػاع

 . كالميجر لالستثمار في قطاع تكنكلكجيا االتصاالت كالمعمكمات الفمسطيني.
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تعزيػػػػػػػػز القػػػػػػػػدرة التنافسػػػػػػػػية لمؤسسػػػػػػػػات تكنكلكجيػػػػػػػػا المعمكمػػػػػػػػات كاالتصػػػػػػػػاالت الفمسػػػػػػػػطينية  -
 .عمى مستكل األسكاؽ المحمية كالدكلية

  ( : http://www.deyafah.ps) جمعية السياحة واآلثار -6

 :نبذة عن الجمعية

تأسست بمدينة غزة جمعية خيرية تسمى جمعية أصحاب المطاعـ السياحية بمكجب قانكف 
بتاريخ  7325ـ تحت رقـ 2000( لسنة 1الجمعيات الخيرية كالييئات األىمية رقـ )

عـ كالخدمات السياحية تـ تعديؿ اسـ الجمعية إلى الييئة الفمسطينية لممطا, كما 25/08/2003
أعضاء يتـ انتخابيـ مف  7يتكلى إدارة الجمعية مجمس إدارة يتككف مف ك  ,19/7/2005بتاريخ 

 كتككف مدتو ثالث سنكات., قبؿ الجمعية العمكمية

  :أىداف الجمعية

 . االرتقاء في المؤسسات كالمطاعـ السياحية إلى األفضؿ -

 . السياحيةرفع مستكل الميارات عند أصحاب المطاعـ  -

 . تقديـ الخبرات ككؿ ما ىك جديد إلى المطاعـ السياحية -

 . خمؽ عالقات دكلية مع جمعيات أىمية عربية أك أجنبية في مجاؿ السياحة -

 . تعزيز الركابط السياحية بيف أصحاب المطاعـ السياحية -

تكػػػػػػػكف الجمعيػػػػػػػة ىػػػػػػػػي الجيػػػػػػػة المتحدثػػػػػػػػة كتمثػػػػػػػؿ المطػػػػػػػاعـ عمػػػػػػػػى المسػػػػػػػتكيات المحميػػػػػػػػة  -
 كافة. كالدكلية

 :( http://www.abp.ps)  جمعية البنوك -7
 :نبذة عن الجمعية

بمبادرة مف البنكؾ العاممة في فمسطيف , 1998تأسست جمعية البنكؾ في فمسطيف 
تسعى جمعية البنكؾ لخمؽ رؤية جماعية لمقطاع المصرفي الفمسطيني تنبثؽ  ,كمؤسسة غير ربحية

كتيتـ في  ف,تقاء بالصناعة المصرفية في فمسطيتعمؿ عمى االر كما , عنيا الرؤل الفردية لمبنكؾ
كتقديـ المساعدة التقنية في مجاؿ بناء , بحث كدراسة القضايا ذات االىتماـ المشترؾ ألعضائيا

http://www.deyafah.ps/


 واقع العالقة التكاملية بني  القطاعني احلكومي واخلاص 

 

 

79 

 

 الفصل الثالث

كتنمية قدرات مكظفي القطاع المصرفي لمكاكبة آخر مستجدات العمؿ المصرفي مف خالؿ التعاكف 
رفد المعرفة التي مف شأنيا أف مف خالؿ تكفير المعمكمات ك , كالتنسيؽ مع الجيات ذات الصمة

صدار النشرات كعقد الندكات ككرش , يـ في تطكير الصناعة المصرفيةتس بإعداد الدراسات كا 
كما كتبادر إلى التكاصؿ مع المؤسسات المماثمة في الخارج لالستفادة مف التجارب . العمؿ

بأىمية العالقة المتميزة مع سمطة النقد الفمسطينية مف أجؿ تؤمف جمعية البنكؾ . كالخبرات المتقدمة
كتعمؿ عمى التعاكف كالتنسيؽ مع مؤسسات , تحقيؽ األىداؼ المشتركة لمنظاـ المصرفي الفمسطيني

 .القطاع الخاص لتطبيؽ مبدأ الشراكة مع القطاع العاـ كخمؽ بيئة استثمارية مساندة
  :أىداف الجمعية

  ا يميتيدف الجمعية لتحقيق م

  األعضاء كالتنسيؽ فيما بينيـ تحقيقان لمنفعتيـ المشتركة رعاية مصالح. 

 خدمة االقتصاد الكطني كتعزيزه. 

 تطكير أساليب أداء الخدمات المصرفية كتحديثيا. 

 جراءات مكحدة ليذه الغاية  .ترسيخ مفاىيـ العمؿ المصرفي كأعرافو كاتباع نظـ كا 

 : (http://www.psc.ps)مجمس الشاحنين الفمسطيني  -1

 :نبذة  عن المجمس

, كجمعية غير ربحية تيدؼ لتمبية 2006عاـ  تأسس مجمس الشاحنيف الفمسطيني
احتياجات الشاحنيف الفمسطينييف الممحة كالناتجة عف الصراع الفمسطيني الطكيؿ, كالمساىمة في 

اتخاذ التدابير الالزمة لتطكير التنمية االقتصادية كدعـ جيكد السمطة الكطنية الفمسطينية مف خالؿ 
 :التجارة, كجاء ذلؾ ضمف إطار تعاكف تقني بيف عدة أطراؼ

 ممكؿ المشركع كىك مكتب المساعدة التقنية لممفكضية األكركبية .(ECTAO) 

 األمـ المتحدة لمتجارة كالتنمية مؤتمر (UNCTAD)  الذم دعـ المشركع بشكؿ تقني
 (UNDP).  رلمتنمية كالتطكيج األمـ المتحدة بالتعاكف مع برنام
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 مركز التجارة الفمسطيني (Paltrade)  كالذم منح المجمس في بداية انطالقتو امتدادا محميا
 .لكجستيان  ان كدعم

يعمؿ المجمس حاليا في كؿ مف مناطؽ الضفة الغربية كقطاع غزة, كيصؿ عدد األعضاء 
يدار المجمس  .مسطينيةعضكا مف كافة مناطؽ األراضي الف 370المنتسبيف لممجمس إلى 

بكاسطة رئيس المجمس المنتخب كأعضاء مجمس إدارة منتخبيف مف الييئة العامة. كتضـ الييئة 
العامة أعضاء ناخبيف )الشاحنيف(, كأعضاء ال يتمتعكف بكامؿ الحقكؽ كالكاجبات )غير 

صناعية ناخبيف( مف ككالء كشركات شحف, مؤسسات تركيج التجارة, باإلضافة إلى جمعيات 
 .كمينية

 :( http://www.paltrade.org)  مركز التجارة الفمسطيني بال تريد -5

 :بال تريد نبذة  عن مركز التجارة الفمسطيني

تعتبر دائرة العضكية مف الدكائر الداعمة كالمساندة ألعماؿ كنشاطات الدكائر الفنية  
عضاء الجمعية العمكمية لممركز كتمؾ أحيث تيدؼ الى التكاصؿ الدائـ بيف , العاممة في المركز

عضاء المركز ككذلؾ تركيج المركز أراء كاحتياجات آفمف جية تنقؿ كجية نظر ك , الدكائر
 عضاء.كساط األأكنشاطاتو في 

 :  عضاءالشركات األ

الفمسطينية كالتي  عضاء مركز التجارة الفمسطيني يمثمكف العديد مف الشركات كالمؤسساتأ
تعتبره مف خيرة المؤسسات االقتصادية كالتي تتمتع بمزايا كقدرات عالية مف حيث طبيعة النشاط 

عضاء غالبية كتمثؿ تمؾ الشركات األ, التصديرية  س الماؿ كالقدرةأكحجـ المؤسسة كر  ,االقتصادم
 . كافة المحافظات ككذلؾ التكزيع الجغرافي عمى القطاعات االقتصادية مف جية

 تمتاز الجمعية من حيث العضوية بما يمي: 

ك مؤسسة عاممة كمسجمة في الضفة الغربية كقطاع أالعضكية في باؿ تريد حؽ لكؿ شركة  -
لى إف تنتسب أعمى , ىداؼ كغايات المركزأالقدس كتككف نشاطاتيا متكافقة مع  كأغزة 

http://www.paltrade.org/
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ك عضك مجمس أرئيس ) ليةحد المناصب التاأيشغؿ ممثؿ الشركة  بحيثالمركز كعضك عامؿ 
 (.ك اقميميأك مدير عاـ أدارة إ

 .عمى النظاـ االساسي لممركز ك المؤسسة خطيان أفؽ الشركة اف تك أ -

ساسي كقرارات مجمس ك المؤسسة بدفع الرسكـ المستحقة حسب النظاـ األأف تمتـز الشركة أ -
 .دارةاإل

 .لجنة العضكية كباألغمبية دارة اكنتساب مف قبؿ مجمس اإلف يتـ المكافقة عمى طمب االأ -

 دارتيا المنتخب إعضاء الجمعية العمكمية ممثمة بمجمس أعماؿ باؿ تريد مف خالؿ أتدار  -

 .جبارية / اختياريةإالعضكية غير  -

عضاء المركز بشكؿ أتعمؿ عمى خدمة مؤسسات القطاع الخاص الفمسطيني بشكؿ عاـ ك  -
 .خاص كذلؾ انسجاما ككفقا ألىدافيا

 :المركز لألعضاءخدمات يقدميا 

 :خدمات مباشرة

التركيج لممنتجات الفمسطينية مف ) االستفادة المباشرة مف كافة النشاطات التي ينفذىا المركز -
, البعثات التجارية, خالؿ العديد مف النشاطات كالمشاركة في المعارض الدكلية كالمتخصصة

, التجارية في الخارجخدمات المراكز , المصدريف كالمستكرديف, عماؿرجاؿ األ لقاءات
لكتركنية االستفادة مف الصفحة اإلك  ,Trade Point -االستفادة مف نقطة التجارة الفمسطينية 

 .لممركز كمنشكرات المركز(

ككافة  برامج التدريب المتخصصة كاليادفة لرفع كفاءة كقدرة الشركات / المؤسسات الفمسطينية -
  .كير القدرات التنافسية لمشركةالخدمات التقنية كخاصة ما يتعمؽ بتنمية كتط

 .التكاصؿ الدائـ كالمعرفة كالتعرؼ عمى المستجدات مف خالؿ نشرة باؿ تريد الدكرية -

 .الحصكؿ عمى المعمكمات االقتصادية كالمتعمقة باألسكاؽ الخارجية -

 .المشاركة في المقاءات ككرشات العمؿ التي ينظميا المركز -
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 .الحصكؿ عمى شيادة خاصة بالعضكية -

ة كالمتاحة كتككيف عالقات بيف عضاء كالفرص الممكنالحصكؿ عمى معمكمات حكؿ األ -
 .عضاءاأل

  كافة. نشاطات باؿ تريد الدعكة لممشاركة في -

  .تككيف عالقات مع ككاالت دكلية -

   .المشاركة في الكفكد المتخصصة كالتي يشكميا كينفذىا باؿ تريد -

جراءات عضاء كخاصة في مجاؿ اإلفسارات األاست عفجابة تخصصة كاإلتقديـ المعمكمات الم -
 ...الخ.المكجستية

 :خدمات غير مباشرة

ف يككف أاالستفادة مف كافة النشاطات التي تنفذىا دكائر المركز كالتي ليس مف الضركرة  -
 .بيا مف خالؿ تعميـ المعمكمات كالتعرؼ عمى الفرص ان العضك مشارك

المكقعة بيف المركز كمؤسسات مماثمة في الخارج االستفادة مف االتفاقيات كمذكرات التفاىـ  -
مف خالؿ التسييالت التي يحصؿ عمييا المركز ألعضائو كلمقطاع الخاص الفمسطيني بشكؿ 

  .قميميةعاـ ككذلؾ مف عالقات المركز الدكلية كاإل

االستفادة مف عالقات المركز مع المؤسسات الرسمية الفمسطينية كالمطالب التي يتـ تحقيقيا  -
 .ىداؼ المركزأمجاؿ  في

يجابية لنشاط المركز كبرامجو في مجاؿ تركيج القطاعات االقتصادية ذات االنعكاسات اإل -
يجابي لالقتصاد براز الصكرة كاالنطباع اإلا  ك القدرات التصديرية كالتي تتمتع بمزايا تنافسية 

 الفمسطيني.

 : ( arc.org-http://www.pal)  جمعيات االغاثة الزراعية -12

 كمنيا: ىداؼ كالمياـزراعية كالتي تعنى بالعديد مف األغاثة الإلىناؾ العديد مف جمعيات ا

  .راضي الزراعية كالكصكؿ الييانتاجية األإتطكير كتحسيف   -

http://www.pal-arc.org/
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  .الخاصتطكير كدعـ نماذج لمشراكة ما بيف المزارعيف كالقطاع  -

 نتاج الزراعي كربطو مع احتياجات المكاطنيف.تنميط اإل -

 تطكير البنى التحتية لألراضي الزراعية. -

 تعزيز جكدة المنتج الزراعي كالريفي المحمي. -

 نتاج.تطكير البنية التحتية لسمسمة اإل -

 تطكير قدرات المزارعيف في تمبية متطمبات الحصكؿ عمى شيادات الجكدة لمنتكجاتيـ. -

 ر كتعزيز العالمة التجارية لممنتج الفمسطيني.تطكي -

 زيادة الحصة السكقية لممنتج المحمي. -

 رشاد الزراعي.تطكير كفاءة كفاعمية منظكمة اإل -

 تعزيز البحث العممي التطبيقي. -

 بناء النماذج االقتصادية الناجحة. -

 نتاج.كما بعد اإلنتاج تزكيدىـ بالميارات الالزمة في اإلتدريب كتأىيؿ العامميف بالزراعة ك  -

 تقكية كتمكيف لجاف المزارعيف. -

 دعـ التعاكف كالتشبيؾ بيف مختمؼ الفاعميف. -

سكاء  قتصاديةنشطة اإلمما سبؽ يرل الباحث أف مككنات القطاع الخاص اشتممت عمى معظـ األ
كانت في المجاؿ الصناعي أك التجارم أك الخدماتي, كالتي تسعى كمف خالؿ األىداؼ المرسكمة 

  لكؿ مؤسسة أف يككف ليا دكر في عممية التنمية اإلقتصادية في فمسطيف.

 دور القطاع الخاص في عممية التنمية االقتصادية: 3.0.3

بيا القطاع الخاص ىك مكضكع البطالة دكار كالمساىمات التي يقـك برز المياـ كاألأف مف إ
كمساىمة القطاع الخاص في , يجاد حمكؿ مناسبة لمحد مف ىذه الظاىرة مف ناحيةا  كالفقر ك 

 المؤشرات االقتصادية مف ناحية ثانية.
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 الحد من استمرار التحدي المزدوج )البطالة والفقر(: -1

, بالتقمب الشديد 2012-1995اتسمت معدالت البطالة في األراضي الفمسطينية لمفترة 
قميميان  كتعتبر سياسة اإلغالؽ كالحصار  .تبعان لألكضاع السياسية كاالقتصادية السائدة محميان كا 

حيث يتراجع , اإلسرائيمي لألراضي الفمسطينية العامؿ الحاسـ كالمؤثر في معدالت التشغيؿ كالبطالة
كيرتفع حجـ , إسرائيؿ كالمستكطناتفي أكقات اإلغالؽ كالحصار حجـ العمالة الفمسطينية في 

قتصادم (. كبالرغـ مف معدالت النمك اال 2011, كمعدؿ البطالة بصكرة حادة كمفاجئة )صبيح
المرتفعة نسبيان في السنكات األربع الماضية إال أف معدؿ البطالة بقي يراكح مكانو عمى مستكل 

ف كاف ىذا المعدؿ , %22أم بقي عند, األراضي الفمسطينية في قطاع غزة ىك أعمى بكثير مف كا 
, غزةـ مثيمو في الضفة. ككما أف معدؿ البطالة األعمى ىك في فئة الشباب سكاء في الضفة أ

 (2012الربع الثالث , % )الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني35بحيث يصؿ الى 

ف كانت معد الت الفقر كعميو بقي االنتشار الكمي لمفقر مرتفعان في األراضي الفمسطينية كا 
في قطاع غزة أعمى منيا في الضفة الغربية. كرغـ أف االتجاه العاـ لمؤشرات الفقر ىك في حالة 

حيث , إال أف نسب الفقر في جميع المناطؽ ال تزاؿ مرتفعة, 2011-2004تناقص خالؿ الفترة 
. % في قطاع غزة 38.8% في الضفة الغربية, ك 17.8بكاقع  2011 عاـ %25.8بمغت 
تقدـ الدليؿ الكافي , الماضية ةداء االقتصادم الكمي في مناطؽ السمطة لألعكاـ الثالثات األفمؤشر 

دكف تنمية مستدامة. , عمى صحة الرأم القائؿ بأنو يمكف تحقيؽ معدالت نمك اقتصادم عالية نسبيان 
جتمع كما أف ىذا النمك لـ ينجح في ردـ الفجكات التنمكية بيف المناطؽ الجغرافية كشرائح الم

. ىذا Jobless Growth"المختمفة. فيذا النمك يمكف كصفو بأنو نمك غير خالؽ لكظائؼ العمؿ "
لدخكؿ المكاطنيف نتيجة لمكجات ارتفاع  االستيالكيةلى جانب التراجع المتكاصؿ في القدرة إ

سمي في األراضي الفمسطينية دكف كمي اإلألجر اليامع بقاء متكسط , 2007سعار منذ عاـ األ
 . 2012-2008بيف األعكاـ , يكميا شيكالن  70م عند أ, تغيير

عنيا  قتصادم ينتجالقطاع الخاص في تحقيؽ النمك اال ىمية مساىمةأكمف ىنا جاءت 
قتصادم كتحديدا فيما يتعمؽ الاستكماؿ اليدؼ االجتماعي لميدؼ ايـ في العديد مف المزايا التي تس

يا التي تكاجو صانعي السياسات البطالة ك الفقر مف أىـ القضاحيث تعتبر قضية  بالبطالة كالفقر
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كالتي تتطمب ضركرة العمؿ عمى  تأثيراتيا االجتماعية بشكؿ رئيس كذلؾ انطالقا مف, قتصاديةاال
ف الحد منيا  يتجمى مف خالؿ القدرة إحيث , الحد مف انتشارىا كمعاناة أفراد المجتمع مف تداعياتيا

ظؿ اقتصاد تنافسي كفي ىذا الصدد فإف القطاع الخاص في , يادة الدخؿعمى تكفير فرص عمؿ كز 
التي المتكسطة منيا ك  ـفي ذلؾ مف خالؿ المؤسسات كالشركات سكاء الصغيرة أ ان يمعب دكرا رئيس

يـ في الخركج مف دائرة فرص العمؿ كزيادة الدخكؿ بما يس لتكفير تعتبر بمثابة المحرؾ الرئيس
 . البطالة كالفقر

 :مة القطاع الخاص في االنشطة االقتصاديةمساى -0

االقتصػػادية فػػي فمسػػطيف,  شػػطةناأليمػػارس القطػػاع الخػػاص دكرا ميمػػان كمسػػاىمةن فاعمػػةن فػػي 
الفمسػػطينية  األراضػػيفػػي   -كمػػا زالػػت -المتكػػررة التػػي مػػرت مػػاتز األكقػػد ظيػػر ذلػػؾ جميػػان فػػي ظػػؿ 

لػى ىػػذه المسػاىمات لمتأكيػػد إشػػارة اإلبمكػاف ضػػركرة لكتحديػدا فػػي قطػاع غػػزة. كقػد رأل الباحػػث مػف ا
عمى ضركرة سعي القطاعيف الحككمي كالخاص لتفعيؿ العالقة التكاممية فيما بينيما. كسيتـ التطرؽ 

 الؿ اإلشارة الى مؤشراف ميماف ىما:ليذا المكضكع مف خ

 .جماليلقطاع الخاص في الناتج المحمي اإلمساىمة ا -1
 يدم العاممة.يعاب األكاستمساىمة القطاع الخاص في التشغيؿ  -2

قطػػاع  عػػاله كتحديػػدان أعػػدة قطاعػػات اقتصػػادية لكػػؿ مؤشػػر  مسػػاىمة لػػىإكمػػا سػػيتـ التطػػرؽ 
الكبيػر كالتي ليا األثػر  ,الخدمات باستثناء التعميـ كالصحةنشاءات, ك اإل, الزراعة ,الصناعة, التجارة

 قتصادية في فمسطيف.نشطة االفي األ

 يفي فمسطين  حسب النشاط االقتصادي والربع الناتج المحميالقطاع الخاص في  مساىمة -والأ
 :(0212)سنة االساس    2013 – 2014لمعامين 

كؿ لمعػاـ الربػع األصػحفي لمحسػابات القكميػة الربعيػة )تظير البيانات الصادرة عف التقريػر ال
 جماليمحمي اإلالناتج الفي مجتمعة عاله ألييا إقتصادية المشار ف مساىمة القطاعات االأ( 2014

مػػػا فػػػي قطػػػاع غػػػزة فقػػػد كانػػػت مسػػػاىمة ىػػػذه أ. (3انظػػػر الجػػػدكؿ رقػػػـ )% 54.2بنسػػػبة بفمسػػػطيف 
 ان كىػػذا كحسػػب رأم الباحػػث يظيػػر ضػػعف, % 54.1نسػػبة  2014كؿ لمعػػاـ القطاعػػات فػػي الربػػع األ
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عػػػادة النظػػػر فػػػي طبيعػػػة إقتصػػػادية الفاعمػػػة ممػػػا يؤكػػػد عمػػػى ضػػػركرة تعػػػاني منػػػو القطاعػػػات اال ان كبيػػػر 
 .نشطة االقتصاديةمتو في األمساىمدل العالقة مع القطاع الخاص ك 

% 22.9مسػطيف فػي القطػاع العػاـ فأما في تشغيؿ القكل العاممػة فقػد بمغػت نسػبة التشػغيؿ ب
ف دؿ فإنما يدؿ عمى أىميػة إكىذا ، (4% في القطاع الخاص حسب جدكؿ رقـ ) 62.4فيما بمغت 

 قدر ممكف مف القكل العاممة في فمسطيف.كقدرة القطاع الخاص عمى تشغيؿ أكبر 

 ( 3جدول رقم )
جمالي في قطاع غزة حسب النشاط االقتصادية في الناتج المحمي اإل نشطةنسبة مساىمة األ 

   2014، 2013لمعامين ياالقتصادي والربع

 القيمة بالمميون دوالر امريكي 

 النشاط االقتصادي

2013 2014 
الربع 
 االول 
Q I  

الربع 
 الثاني
Q II  

الربع 
 الثالث
Q III  

الربع 
 الرابع 
Q IV  

الربع 
 االول 
Q I  

 5.6 5.6 6.0 5.9 5.7 الزراعة و الحراجة و صيد االسماك
 11.8 10.9 12.8 12.2 11.4 التعدين ، الصناعة التحويمية و المياه و الكيرباء

 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 التعديف ك استغالؿ المحاجر
 8.1 8.6 9.4 9.5 8.4 التحكيميةالصناعات 

 3.5 2.1 3.1 2.5 2.7 مدادات الكيرباء ك الغاز ك البخار ك تكيؼ اليكاءإ
دارة إمدادات المياه ك أنشطة الصرؼ الصحي ك إ

 النفايات ك معالجتيا
0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 

 4.6 12.5 10.5 14.2 14.6 نشاءاتاإل 
المركبات والدراجات صالح ا  و التجزئة و  الجممةتجارة 
 21.2 19.4 20.8 18.0 17.7 النارية

 1.0 1.1 1.7 1.5 1.5 النقل و التخزين
 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 االنشطة المالية و انشطة التأمين

 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 تاالتصاالالمعمومات و 
 24.7 22.4 23.5 24.4 21.7 الخدمات

 1.5 1.4 0.9 1.6 1.3 قامة ك الطعاـ نشطة خدمات اإلأ
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 النشاط االقتصادي

2013 2014 
الربع 
 االول 
Q I  

الربع 
 الثاني
Q II  

الربع 
 الثالث
Q III  

الربع 
 الرابع 
Q IV  

الربع 
 االول 
Q I  

 4.7 4.0 4.2 4.4 4.4 يةر يجاإلانشطة العقاربة ك األ
 1.1 0.5 0.6 0.8 0.9 التقنيةنشطة المينية كالعممية ك اال
 0.5 0.3 0.7 0.2 0.1 دارية ك الخدمات المساندةنشطة الخدمات اإلأ

 9.3 8.8 9.5 10.1 8.5 التعميـ
 4.4 4.4 4.2 4.1 4.4 الصحة ك العمؿ  االجتماعي
 0.2 0.5 0.2 0.5 0.1 الفنكف ك الترفيو  ك التسمية

 3.0 2.5 3.2 2.7 2.0 خرلنشطة الخدمات األأ
 22.8 23.2 21.8 21.5 25.2 الدفاعدارة العامة و اإل

 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 الخدمات المنزلية
 1.3- 1.2- 1.2- 1.2- 1.2- خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة

 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 الرسوم الجمركية
 6.4 3.0 1.0 0.5 0.6 صافي ضريبة القيمة المضافة عمى الواردات

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع
    2014)التقرٌر الصحفً ، للحسبببت القىمٍة الربعٍة ) الربع االول الجهبز المركسي لإلحصبء الفلسطٍنً ،

 ( 5جدول رقم )
 في فمسطين القطاع الخاص في تشغيل األيدي العاممةمساىمة 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 القطاعات
 22.9 22.9 22.6 24.7 24.4 25 22.3 القطاع العام
 62.4 63.6 64.8 61.4 61.1 58.5 63.5 القطاع الخاص
 3 3.1 3 3.4 3.8 4.4 4.9 قطاعات أخرى
إسرائيل 

 11.7 10.4 9.6 10.5 10.7 12.1 9.3 والمستوطنات

 ., فمسطيف2013-2012, مسح القكل العاممة ,2014المركزم لإلحصاء الفمسطيني,  الجياز: المصدر

عباء التنمية أكيمكف االستدالؿ عمى مستكل دكر القطاع الخاص الفمسطيني في تحمؿ 
 ذات العالقة.لى العديد مف المؤشرات إكالصمكد باالستناد 
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ف المؤشرات االقتصادية  تعكس الكضع الصعب الذم يعيشو أيرل ب ف الباحثإكعميو ف
ككذلؾ نسب البطالة  ,فنسب الفقر ما زالت تراكح ما يزيد عف الثالثيف بالمائة ,المكاطف الفمسطيني

بيف االستيالؾ كالناتج كالفجكة القائمة  ,التشكىات كاالختالالت في العجز في الميزاف التجارمك 
ما زالت خارج ضفاء طابع االستقرار االقتصادم لسياسات الكاجب اتباعيا إلاك , جماليالمحمى اإل

مف السياسات كالبرامج  كاف لتبني العديدف األآكبالتالي  ,لى حد كبيرإنطاؽ القطاع الحككمى 
بمتطمبات الكاقع الصعب  يصالحات المطمكبة  لممضي قدما نحك تنمية اقتصادية تفلتحقيؽ اإل

ف مف ىذه السياسات  تمؾ التى تعنى بتعزيز مساىمة ا  ك , الشعب الفمسطينيبناء أالمفركض عمى 
نشطة االقتصادية تنمكية كمساىمتو فى األالقطاع الخاص مف خالؿ دكره الفاعؿ فى العممية ال

 . جمالياإلفى التشغيؿ كالناتج المحمى  كتحديدان 

كالتبايف فى ميزاف القكل يراعي الحقيقة  قتصادماتباع نمكذج تنمكم انو يتكجب إلذا ف
قتصادية كمساىمة القطاع العاـ كتدخمو طالؽ يد القطاع الخاص لتعزيز المؤشرات االإف, الفاعمة

 ف يقابمو تبني فيـ مغاير لطبيعة الظركؼ كالسياسات الحالية.أالمحسكب ال بد ك 
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  المبحث الثالث
 العالقة التكاممية بين القطاعين الحكومى والخاص

 واقع العالقة التكاممية بين القطاعين: 3.3.1

 :مفيوم الشراكة بين القطاع العام والخاص أوال:

فحسب البنؾ الدكلي: , ال يكجد تعريؼ محدد لمفيكـ الشراكة بيف القطاع العاـ كالخاص
جزء  ىي عبارة عف ترتيبات بيف القطاع العاـ كالخاص بحيث يقكـ القطاع الخاص بالقياـ أك تكفير

ات أك األعماؿ التي تندرج تحت مسؤكليات القطاع العاـ مع اتفاؽ كاضح عمى األىداؼ مف الخدم
الخدمات. كىناؾ مف عرفيا بترتيبات خاصة  ـالمشتركة لمتسميـ سكاء فيما يتعمؽ بالبنية التحتية أ

كالخدمات مرافؽ االتصاالت , بيف الكيانات الحككمية كالخاصة مف أجؿ تأميف البنية التحتية العامة
كتتميز مثؿ ىذه الشراكات بتقاسـ االستثمارات كالمخاطر كالمسؤكليات كالعائدات بيف , ذات الصمة

كلكف عادة ما تشمؿ التمكيؿ , العاـ كالخاص يفكتختمؼ أسباب الشراكات بيف القطاع, الشركاء
أما المفكض  . (2004, كالتصميـ كالبناء كالتشغيؿ كصيانة البنية التحتية كالخدمات العامة  )ركس

( فريتس بكلكشتايف فقد صرح 2004-1999) األكركبي  لمسكؽ الداخمية كالخدمات في الفترة مف
كلكنيا كالمظمة تغطي مجمكعة , بأنو ال يكجد تعريؼ شامؿ لمشراكة بيف القطاع العاـ كالخاص

ص ىي شراكة كىي في تطكر مستمر. فشراكة القطاعيف العاـ كالخا, كاسعة مف النشاط االقتصادم
بيف القطاع العاـ كالقطاع الخاص لغرض تقديـ مشركع أك خدمة متعارؼ عمييا بأنيا تقدـ مف قبؿ 

كلكف في قمب كؿ مشركع ناجح مفيـك , القطاع العاـ. كتأتي في مجمكعة أشكاؿ متنكعة كمختمفة
تكزيع ك  ,أف أفضؿ قيمة مقابؿ الماؿ يمكف تحقيقو مف خالؿ استغالؿ كفاءات القطاع الخاص

 المخاطر إلى الطرؼ األقدر عمى إدارتيا. 

كتيدؼ الشراكة بيف القطاعيف العاـ كالخاص إلى الحصكؿ عمى منافع متبادلة مف خالؿ 
لدل القطاع مشركع مشترؾ طكيؿ األجؿ لتقديـ خدمة عامة عالية الجكدة تعتمد عمى أفضؿ ما 

القطاع العاـ كالخاص تقدـ مصادر إضافية لالستثمار في القطاعات العامة   ةالعاـ كالخاص. فشراك
دارة ىذه االستمارات بكفاءة. كتغطى ىذه الشراكات أنكاعان مختمفة مف الشراكات التعاقدية  كا 
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دخاؿ ممكية القطاع الخاص في الشركات المممككة  ,كالتعاكنية بما فييا المبادرات المالية الخاصة كا 
 يع الخدمات الحككمية إلى أسكاؽ أكسع.لمدكلة كب

 مفيوم  العالقات التكاممية بين القطاع الخاص والعام: ثانيا:

مػػف الضػػركرم اختيػػػار السياسػػات الصػػحيحة لتشػػػجيع النمػػك االقتصػػادم كالتنميػػػة. فالػػدكؿ التػػػي 
أنجزت أفضؿ مف  ,اعتمدت عمى األسكاؽ المفتكحة كالحرة كالتنافسية كحافظت عمى استقرارىا الكمي

فػػػاألداء العػػػالي القتصػػػاديات شػػػرؽ آسػػػيا , (1993, فيشػػػر) مثػػػؿ ىػػػذه السياسػػات تمػػؾ التػػػي لػػػـ تتػػػبفٌ 
 نفسػو االتجػاه الدكؿ النامية التي تحركت في يستشيد بو كمثاؿ عمى ىذا النجاح. كلكف ىناؾ بعض

كلكنيػا لػـ تشػيد حتػى اآلف النمػك  ذاتيػا, لمنمػك كاتبعت السياسات المسػاندة, بؿ كاألكثر تحرران , حاليان 
حيث , االقتصادم السريع المستداـ تبعا لدرجة الثقة كالتعاكف بيف الحككمة كعناصر القطاع الخاص

قتصػادم بػيف دكؿ يجب أخػذه بعػيف االعتبػار عنػد تفسػير الفركقػات فػي األداء اال ان ميم تعتبر عامالن 
ـ كلكف غيػر  كػاؼو لتعزيػز النمػك كالتنميػة فػي . فاتباع السياسات الصحيحة مينفسيا السياسات تتبع

 .(2003, مارتف) الة بيف القطاع العاـ كالخاصالدكؿ التي تفتقد إلى العالقات القكية كالفعٌ 

 :تعريف العالقات بين القطاعين العام والخاص .1

بالتحديػد ك/أك , تميؿ معظـ الدراسات إلى التركيز عمى العالقة الكظيفية بػيف القطػاع الخػاص كالعػاـ
 عمػى نطػاؽ السياسػات كاإلجػراءات المتخػػذة مػف قبػؿ الحككمػة باتجػاه ممارسػػة األعمػاؿ فػي أيػة دكلػػة

(. فمصطمح عالقة يصؼ كيفية تطبيؽ السياسات مف قبؿ مكظفي الخدمة المدنية 1998, بركنتي)
, حػػكافزالتػػي تككػػؿ إلػػييـ المسػػؤكلية كعناصػػر القطػػاع الخػػاص الػػذيف يجػػب عمػػييـ االسػػتجابة ليػػذه ال

 ك حيػػػث تكػػػكف العالقػػػػات, كالتفاعػػػؿ مػػػف زاكيػػػة الثقػػػػة المتبادلػػػة كالػػػدعـ المقػػػػدـ. ففػػػي أحػػػد الطػػػػرفيف
كالتػي , كفػي الناحيػة األخػرل حيػث الحككمػات المختمػة كالسػمبية العاديػة, الحككمات متعاكنة كداعمػة

 كمػػػات حػػػيف تكػػػكف لمحك, لمػػػدخؿ. كأحػػػد التعريفػػػات الضػػػمنية مجػػػرد مصػػػدرو  تعتبػػػر القطػػػاع الخػػػاص
يمكػػف أف يكػػكف ليػػا عالقػػات ( مثػػؿ االقتصػػاديات المكجيػػة نحػػك السػػكؽ)ذاتيػػا المسػػؤكليات الكظيفيػػة

تمقائيػػان أف عالقػػات السػػكؽ  لخػػاص. لػػذا ال يمكػػف أف يفتػػرض أحػػده كديػػة أك غيػػر كديػػة مػػع القطػػاع ا
ؿ يجػػب الكديػة تعنػػي سػيكلة ممارسػػة األعمػػاؿ التجاريػة. إضػػافةن إلػى ذلػػؾ أف سػػيكلة ممارسػة األعمػػا

فسدىا المحسكبية. كالتي يشار إلييا بالتحيز أك المعاممة التفضػيمية لعػدد معػيف مػف الشػركات تأف ال 
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حيػػث ييػػدؼ مؤشػػر سػػيكلة األعمػػاؿ إلػػى قيػػاس مػػدل ارتبػػاط القطػػاع , أك األشػػخاص. كلكػػف العكػػس
اع العػاـ امتيػاز منػو. كلقيػاس كديػة العالقػات بػيف القطػ مكليس لجػزء ذ, العاـ بالقطاع الخاص ككؿ

 .(2003, تـ بناء مؤشر تـ تسميتو بمؤشر سيكلة ممارسة األعماؿ)مارتف, كالخاص

 :مؤشر سيولة األعمال -0

  :ىيتألؼ مؤشر سيكلة األعماؿ مف أربعة عناصر ى

 :ةيالمساندة الحكوم -

ة بطريقة كاحدة كىي دراسة نمط اإلنفاؽ العاـ. فعمى سبيؿ ييمكف قياس المساندة الحككم
تدعـ كتعزز , الكيرباء كالمياه كاالتصاالت, مثؿ النقؿ, االستثمار العاـ في البنية التحتية, المثاؿ

ألف قدرة الفرد االستيالكية , (1991, فيالنكيفا) بشكؿ مباشر إنتاجية استثمارات القطاع الخاص
المتاحة لعدد كبير مكانية االستفادة مف البيانات ا  ترتبط مع مؤشرات أخرل كالبنية التحتية المالئمة ك 

 ف الفرعي.حيث تستخدـ ككثيقة ليذا المككٌ , , مف الدكؿ النامية عمى مدل العقكد الماضية

 :سموك الحكومة تجاه القطاع الخاص -

حكؿ , غير ذلؾ ـسكاء كدية أ, لممساعدة في التعرؼ بطريقة عقمية عمى سمكؾ الحككمة
تعريؼ العنصر الثاني. ألف الحككمات تـ , كيفية اتصاؿ الحككمات بمشاريع القطاع الخاص

خاصةن , الصديقة لرجاؿ األعماؿ عمكما  ال تفرض الضرائب بشكؿ مفرط عمى المشاريع التجارية
كقد استخدـ أعمى معدؿ مف  , عند كجكد طرؽ بديمة كأكثر كفاءة لزيادة اإليرادات الضريبية
 .صر الفرعيالضرائب اليامشية المفركضة عمى الشركات ككثيقة  ليذا العن

 ضمان األمن لألعمال التجارية -

كطريقة أخرل لقياس مدل الكدية بيف القطاع العاـ كالخاص ىك إلى أم مدل تستطيع 
الحككمات ضماف األمف لمقياـ باألعماؿ التجارية. فإذا لـ يستطع النظاـ القضائي تكفير التكمفة 

اف ىناؾ خطر نزع الممكية أك التنصؿ المنخفضة كالكسائؿ المحايدة لمفصؿ في المنازعات أك إذا ك
العاـ كالخاص بالشؾ  يففمف المرجح أف تتسـ العالقات بيف القطاع, مف العقكد مف قبؿ الحككمة

 كالريبة. 
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 :االنفتاح الحكومي والمساعدة -

تبادؿ المعمكمات , تشمؿ العالقات التعاكنية كالكدية بيف الحككمة كالقطاع الخاص أيضأ
المدنية كالتي تعني االستعداد كالقدرة عمى مساعدة مجتمع األعماؿ التجارية فضال عف الخدمة 

بأكممو في االمتثاؿ لمقكانيف كالمكائح الخاصة  بالدكؿ. حتى في الدكؿ التي تكجد فييا سياسات 
حيث يمكنيا أف تقكض ىذه السياسات بسيكلة إذا لـ يكف الكصكؿ لممعمكمات , صديقة لمسكؽ

 أف يككف عمى الشركات تكمفة كبيرة لمتغمب عمى العقبات البيركقراطية الحككمية. الميمة متاحان أك 

دركت السمطة الفمسطينية كالمنظمات الدكلية كالدكؿ المانحة أف كاقع العالقة التكاممية يظير حينما إ
ف نجاح القطاع الخاص رىف أال إ, ف يقـك بو القطاع الخاصأىمية الدكر االقتصادم الذل يمكف أ

داء القطاع ألى محدكدية إطراؼ عف التزاماتيا بالتزامات محددة مف قبميا كسيؤدل تخمي ىذه األ
جؿ خمؽ بيئة مشجعة لعمؿ القطاع أطراؼ الى بذؿ جيكد كبيرة مف لذا سارعت ىذه األ, الخاص

تطكير البنية , بناء القدرات, طر القانكنيةت متعددة منيا: سف التشريعات كاألالخاص في مجاال
كالعمؿ عمى ثقة متبادلة بيف القطاع العاـ , تكسيع المنافذ التجارية, داريةالتحتية كالكفاءات اإل

ك تنفيذىا بغير ما تنطكم عميو أف ضعؼ مصداقية الدكلة في سف التشريعات إذ إ, كالقطاع الخاص
 عماؿ كغيرىـ مف الفاعميف.يخمؽ جكا مف التردد كالقمؽ بيف رجاؿ األ

ىمي حكؿ تقييميـ لمعالقة ستطالع عينة مف ممثمي القطاعيف الخاص كاألنو كعند اأكما ك 
ف أ% مف ممثمي القطاعيف يعتقدكف 18% ك 46ف أتبيف , القائمة بيف القطاع العاـ كالخاص

% 66ف أكما , % يعتقدكف غير ذلؾ68% ك 40العالقة مناسبة كتخدـ الصالح العاـ مقابؿ 
ف القطاع الخاص سيحقؽ المصمحة العامة أىمي يعتقدكف % مف ممثمي القطاع الخاص كاأل59ك

  عبد الرازؽ) كىذا يتفؽ مع نظرة اليد الخفية لدكر القطاع الخاص, عندما يحقؽ اىدافو الخاصة
 .(2003, ك مكحكؿ

 الرسميف كاقع العالقة مع القطاع الخاص ك المكقؼ أبمما سبؽ ف الباحث يرل إكعميو ف
ساسا عمى تكفير أنيا عالقة شراكة تقـك أمع القطاع الخاص ىك لمسمطة الكطنية في عالقتيا 

ف العالقة أ أم, اع الخاص بالتزاماتو تجاه الدكلةعكامؿ نجاح القطاع الخاص مقابؿ اف يفي القط
كتقكـ السمطة  ,حيث يقكـ القطاع الخاص بقيادة عممية التنمية االقتصادية, تكاممية كليست تنافسية
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التحتية المطمكبة مثؿ سف التشريعات كالقكانيف الناظمة لعمؿ القطاع الخاص لتشجيعو بتكفير البنية 
 . عمى القياـ بدكره المناط بو

 فاق تطوير العالقة التكاممية بين القطاعين:آ 3.3.0

في التنمية االقتصادية  -مف كجية نظر الباحث  - الفمسطينيف مساىمة القطاع الخاص إ
كمشاركتو في العديد مف المؤشرات االقتصادية كالقيمة المضافة كاالستثمار كالتككيف الرأسمالي 
الثابت كاستيعاب القكل العاممة كغيرىا مف مؤشرات يؤكد عمي ضركرة تطكير العالقة التكاممية مع 

 . ز ىذه العالقة كتطكيرىاف يقكـ بو لتعزيأالقطاع العاـ كلكؿ قطاع منيما دكر ال بد ك 

 العام والخاص يتمثل في: ينفالدور المطموب من السمطة إليجاد ثقة متبادلة بين القطاع 

 جرائية.مكاصمة الجيكد لتييئة البيئة القانكنية كاإل -

 تكفير السمع كالخدمات العامة. -

 الفصؿ بيف السمطات الثالثة(.) صالح النظاـ السياسي القائـإ -

 ئ المساءلة كالشفافية.االىتماـ بمباد -

 تعزيز البناء المؤسساتي السميـ في جميع مستكيات القطاع العاـ. -

 عادة النظر في االتفاقيات االقتصادية بما يتكافؽ مع المصمحة المباشرة لمقطاع الخاص.إ -

 ما الدور التكاممي المطموب من القطاع الخاص فيتمثل:أ

 . عممية التنمية االقتصاديةتفعيؿ دكر مؤسسات القطاع الخاص بما يخدـ  -

التغمب عمى المعيقات التي تعيؽ عمؿ القطاع الخاص مف خالؿ التنسيؽ مع مؤسسات  -
 القطاع العاـ.

 المساىمة في خمؽ فرص عمؿ كتشغيؿ عدد كبير مف القكل العاممة الفمسطينية.  -

 نتاجية بما يخدـ تحديث ىذه القطاعات.تطكير كتكسيع النشاطات اإل -

 نكاعو.أشكالو ك أثمار بكافة تعزيز االست -

 تحقيؽ الكفاءة في استخداـ المكارد االقتصادية.  -
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المشــــاكل والمعيقــــات التــــي تواجــــو تطــــور العالقــــة التكامميــــة  بــــين القطــــاع  3.3.3
 :  العام والقطاع الخاص

قد تتسبب في ضعؼ العالقة  التيلى بعض المعكقات كالمشاكؿ إ باإلشارةنكتفى ىنا فقط 
 . التكاممية بيف القطاع العاـ كالقطاع الخاص الفمسطيني

 المشاكل والمعوقات الذاتية: -والأ

 (2005, نصر اهلل) المشاكؿ كالمعكقات بالتسييالت االئتمانية ك التمكيؿ -

 (2006, ابك ظريفة) المشاكؿ المتعمقة بالخبرة كغياب التنظيـ -

 (2005, الصكراني) ب السياسات كالتشريعات كالقكانيفالمشاكؿ المتعمقة بغيا -

 .دارية كالتشغيؿالصعكبات اإل -

 .التشكىات الييكمية لالقتصاد الفمسطيني -

 ي.داء الحككمضعؼ األ -

 المشاكل والمعيقات الناتجة عن سياسة االحتالل: -ثانيا

 .ثار المترتبة عميوسرائيمي كاآلالحصار اإل -

 .غالقات المتكررةسياسة المعابر التعسفية كاإل -

 .(2013, عكدةغياب االستقرار السياسي ) -
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 ممخص:

قتصادية الفمسطينية لمساىمتو مية االفي عممية التن يز القطاع الخاص بدكر رئيسيتم
ك لما يتميز بو مف ركح المبادرة كتحمؿ المخاطرة في سبيؿ , قتصاديةفة المؤشرات االالة في كاالفعٌ 

كما يرافؽ ذلؾ مف عمميات التجديد كنقؿ التكنكلكجيا مف , المصمحة الخاصةتحقيؽ الربح كتعظيـ 
 قتصادم.كتعزز مف دكره في النشاط اال ,يـ في تطكير قدراتو اإلنتاجيةف تسأجؿ ا

تكجب أف ترتكز مة ييمكعمى ىذا األساس فإف تطكير مكانة كأداء القطاع الخاص يعتبر قضية جد 
ف ذلؾ إإذ , قتصادمبما ينعكس إيجابا عمى النشاط اال لمسمطةقتصادية عمييا السياسات اال

يستدعي ضركرة كضع استراتيجية مثمى لتطكير القطاع الخاص تعكس الفيـ الصحيح كالتصكر 
كعمى ىذا األساس فإف , قتصادمؿ دكر القطاع الخاص في النشاط االالكاضح آلليات كسبؿ تفعي

كال , االجتماعي ـأقتصادم اية سكاء مف جانبيا االة ميمة لمغتطكير القطاع الخاص يعتبر قضي
القطاع الخاص ة العالقة ما بيف القطاع العاـ ك حداث نقمة نكعية في طبيعإال مف خالؿ إيككف ذلؾ 

كيؤسس , قتصادم يخدـ كال القطاعيفمف التكامؿ في النشاط اال ان بحيث تعكس ىذه العالقة نكع
ف بذلؾ مف الحصكؿ عمى فرص أكسع لتكسيع نشاطاتو لنمك ديناميكي لمقطاع الخاص الذم يتمكٌ 

كلى قتصادم. كقد تككف الخطكة األبما يعكد بالفائدة عمى النشاط االكمف ثـ تعزيز مكانتو كأدائو 
يجاد مداخؿ إفى  نيط بالقطاع الخاص دكر رئيسأذا إدكار القطاعيف فأطار ىى تحديد فى ىذا اإل

ئيس فى المحافظة عمى القانكف القائـ فعمى القطاع العاـ دكر ر لمتنمية االقتصادية فى ظؿ الكضع 
طار التنظيمي لمؤسسات القطاع الخاص كتقديـ الخدمات كالتعميـ كالصحة كالبنى مف ككضع اإلكاأل

ف القطاع العاـ ىك الداعـ المباشر لمقطاع الخاص حتى يتـ ضماف نجاح إر آخبمعنى ك التحتية 
 ىداؼ المرجكة منيا.األ التي ستحقؽالعممية التنمكية 
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  انفصم انرابغ
انتجارب انذونيت وطبيؼت انؼالقت 

 مغ انقطاع اخلاص
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 المقدمة:
يعانكف مف كطأة االحتالؿ كالتحكـ  -كال يزالكف -مف الزماف ان عاش الفمسطينيكف ردح

ى ارتفاع معدالت الفقر كالبطالة كالتبعية السمبية لالقتصاد إلدل أبمقدرات االقتصاد الفمسطيني مما 
, حتى بات الكؿ الفمسطيني يتطمعكف إلى نمكذج تنمكم يحقؽ ليـ آماليـ كطمكحاتيـ, سرائيمياإل

كانكا في الحكـ أىـ األكؿ لنيضة بالدىـ سكاء ؤ كجدت فييا رجاالن كال, كىك ما حققتو شعكب أخرل
كعمى الرغـ مف صعكبة انتزاع تمؾ النماذج مف سياقيا كتطبيقيا عمى الكاقع  .في المعارضة ـأ

إال أف الخيط الناظـ لتمؾ النماذج يكشؼ عف , العتبارات تتعمؽ بخصكصية كؿ حالة, الفمسطيني
كشعب كاع يؤمف بقدراتو كيتطمع , ذات رؤية كقرار بعديف ميميف يكمؿ أحدىما اآلخرت قيادة كطنية

 كاالعتماد عمى القدرات الذاتية بيف جنبات الكطف., بالعمؿ لمخالص مف االحتالؿ, نحك غد أفضؿ
 يكلقد تـ تناكؿ العديد مف التجارب الدكلية كدكر القطاع الخاص فى التنمية االقتصادية ف      

 ييـ فى زيادة الرخاء فكيس ,فرص عمؿ كتطكير منتجاتيجاد إ ىىذه البمداف ككنو القادر عم
فيي تضع , دكر الحككمات فى مساندة القطاع الخاص إلىيضا التعرؼ أكفى السياؽ , المجتمعات

عماؿ كمؤسسات ألنفاذىا عمى الجميع دكف تمييز ليتمكف ركاد اإيتـ نظمة كقكانيف أكتكضح قكاعد ك 
 . ثؿ محركات النمك فى معظـ اقتصاديات العالـالقطاع الخاص مف تنمية شركاتيـ التي تم

ك ماليزيا.. , سنكات 10مرات في  4فتجربة تركيا التي تضاعفت الصادرات فييا أكثر مف 
, ك البرازيؿ.. مف اإلفالس إلى سادس قكة اقتصادية عالمينا, العدالة االجتماعية سر النيضة فييا
مممكس باتجاه مراحؿ التطكر لمدكؿ المشابية  دكف تقدـ قتصاديةكمصر كبقاء مؤسسات الدكلة اال

ماـ ىذه التجارب كطبيعتيا كدكر الحككمات كمؤسسات القطاع الخاص كطبيعة العالقة . أليا
ف نستشرؼ كنستفيد مف ىذه التجارب عمنا نستطيع السير كفؽ بعض أفإننا نحاكؿ  ,بينيما

 نكعية فى حقبة قصيرة مف الزمف.السياسات االقتصادية الناجحة كالتي حققت قفزات اقتصادية 
 ل من المباحث التالية:صويتكون الف
 .تجربة تركيا: كؿالمبحث األ

 .تجربة مصر: المبحث الثاني
 .تجربة ماليزيا: المبحث الثالث
 .تجربة البرازيؿ: المبحث الرابع
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  المبحث االول
 تجربة جميورية تركيا

د خالؿ السنكات الثماني نمكه المطرٌ  أثبت االقتصاد التركي أداءن ممتازنا بفضؿ معدؿ
كاإلصالحات  ,األخيرة. ساعدت استراتيجية االقتصاد الكمي السميمة مع السياسات المالية الحصيفة

كفي , عمى دمج االقتصاد التركي في العالـ المعكلـ 2002الييكمية الكبرل التي تـ تطبيقيا منذ 
ل الدكؿ المستقبمة لالستثمارات األجنبية المباشرة عمى تحكيؿ الدكلة إلى كاحدة مف كبر نفسو  الكقت

 في منطقتيا. 

  االنضماـطمب تركيا التي تـ إسراعيا نتيجة لعممية , كلقد ميدت اإلصالحات الييكمية
ة ألىداؼ الرئيسالطريؽ لتطبيؽ تغييرات شاممة في عدد مف المجاالت. كتمثمت ا, لالتحاد األكركبي

القطاع الخاص في االقتصاد التركي مف أجؿ تعزيز كفاءة القطاع مف ىذه الجيكد في زيادة دكر 
إرساء نظاـ الضماف االجتماعي عمى أساس أكثر قكة. في الكقت الذم  إضافة إلى, المالي كمركنتو

حقؽ االقتصاد نمكنا مف , عززت فيو اإلصالحات الييكمية مف أساسيات االقتصاد الكمي لمدكلة
% عمى مدار العقد  5لي المحمي الحقيقي السنكم حيث بمغ متكسطو خالؿ معدؿ نمك لمناتج اإلجما

 .(2013, يالعادل)  2012ك 2002المنصـر بيف عامي 

ا التحسينات الممحكظة التي شيدىا االقتصاد التركي في تعزيز التجارة  لقد ساىمت أيضن
بعد  2012اـ مميار دكالر أمريكي مع نياية ع (153)بينما كصؿ حجـ الصادرات إلى , الخارجية
 . 2002مميار دكالر أمريكي في عاـ  36أف كاف 

قد  ,تجدر اإلشارة إلى أف التحسينات الميمة التي تـ إنجازىا في ىذه الفترة الزمنية الكجيزة
إلى جانب , دفعت تركيا ليتـ تسجيميا في المقياس االقتصادم العالمي كاقتصاد ناشئ استثنائي

بيف أكبر االقتصاديات عمى مستكل العالـ كسادس أكبر اقتصاد  احتالليا المركز السادس عشر مف
كذلؾ كفقنا إلحصاءات إجمالي الناتج المحمي )عمى أساس تعادؿ , بالمقارنة بدكؿ االتحاد األكركبي

 .2012القكة الشرائية( في عاـ 
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 كقد تركزت ىذه التحسينات كالتي كاف لمقطاع الخاص التركي دكر محكرم كبارز فيما يمى:

 بناء مؤسسات مينية في مجال صنع السياسات االقتصادية: -1

لى انسحاب إ 1980صالح االقتصادم كالييكمي في تركيا في العاـ تبني برنامج اإل لـ يؤدً        
ىمية رىا مع االحتفاظ بقدر كبير مف األعادة صياغة دك إنما استتبع ذلؾ ا  ك , الدكلة مف االقتصاد

لى مرحمة جديدة مف التخطيط بأجندة معمنة لمتحكؿ إحيث دخمت تركيا , (1994 ,)اكنيش
كقد عمد صانعك السياسة التركية الى استنساخ النمكذج , الصناعي المتزامف مع التحرير االقتصادم

الشرؽ آسيكم كتحديدا الككرم كالياباني لمدكلة المكجية لمتنمية كاالستثمار العاـ كالخاص عمى حد 
 (.Barkey, 1990) سكاء

 كانت برامج الدكلة التصنيعية تدار مف ثالث جيات:

  .ىيئة التخطيط القكمي -

  .كزارة المالية -

  .كزارة التجارة -

ف ىذه المؤسسات االقتصادية عانت مف تفسخ كفقداف االستقاللية نتيجة تعاقب أال إ
حككمات ائتالفية غير مستقرة بدءا مف السبعينيات عمي الحكـ في فترات قصيرة  عمى نحك حدا 

لى بناء شبكات زبكنية داخؿ الجياز اإلدارم قكضت فاعميتو كقممت مف اتساؽ إبيذه االئتالفات 
نو كطكاؿ عقد الثمانينيات تركزت صالحيات ىذه أال إ, (Haper, 1988) كتماسؾ سياساتو

كنجح في دعـ استقاللية  ,جيزة منوكزاؿ كقرب ىذه األأالمؤسسات في مكتب رئيس الكزراء زمف 
فضؿ كصالحيات أزىا بمكارد بشرية كمالية نيا مف المصالح الخاصة كجيٌ ىذه المؤسسات كحصٌ 

( جديد مف التكنكقراط عمى شاكمة )مدرسة شيكاغك سمكب تنشئة جيؿأكزاؿ أكاتبع , كثر اتساعاأ
 (. Haggard , 1995) دارة االقتصاد في شيميإالتي تكلت 

كبذلؾ فقد شيدت المؤسسات االقتصادية التابعة لمدكلة جممة مف السياسات اشتممت عمى 
ع تنظيـ القطاع الخاص عادة ىيكمتيا كتييئة كحدات فعالة ككفؤة داخؿ البيركقراطية الحككمية مإ

عادة تكجيو إلى تبني سياسات تتيح إفضت ىذه االصالحات أكقد  ,التصديرمبالنشاط  المطمع
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كلية لصالح عادة الييكمة االعتماد التاريخي عمى السمع األإنيت أكما  ,القطاع الصناعي لمخارج
 (2013, يالصادرات المصنعة )عادل

 دعم مؤسسات القطاع الخاص: -0

طر أيجاد إلى إجيزة كالمؤسسات الحككمية بؿ تعدتيا شرنا عمى األأصالحات كما اإللـ تقتصر 
خر لمؤسسات الدكلة آلككف امؤسسية جديدة تربط بيف الدكلة كالقطاع الخاص كالذل يعتبر الم

ما بصكرة فردية كحاؿ شركات إحيث تدخمت الدكلة في تنظيـ شركات القطاع الخاص  ,الرفيقة
ك جماعية كما ىك الحاؿ مع اتحادات المصدريف كذلؾ بيدؼ تكليد مزايا أ ,التجارة الخارجية

لى محاكاة تجارب إحيث سعت الدكلة آنذاؾ , سكاؽ العالميةلممنتجيف الكطنييف لممنافسة في األ
 ذ اضطمعت شركات ضخمة بالتسكيؽ لمصادراتإ ,سيا خصكصا ككريا الجنكبية كاليابافآشرؽ 

(Dicle, 1992) , لى تركيز الصادرات في عدد محدكد مف الشركات الضخمة إكقد سعت تركيا
ففي عاـ , مف خالؿ تكفير حكافز كمزايا خاصة ليذه الشركات بمعيار حجـ مبيعاتيا بالخارج

لى إ 1991مميكف كفى  (30)لى إتـ رفعيا  1984مميكف دكالر ثـ في  (15)تحدد مبمغ  1980
, %6الى 4 ضافية تصؿ قيمتيا مفإعفاءات ضريبية إى شكؿ كاتخذت الحكافز عم, مميكف (100)

ع لى السماح ليذه الشركات إباإلضافة , كلية كاآلالت مف الجمارؾفاء الكاردات مف المكاد األكا 
كقد نجحت ىذه الشركات مف زيادة نصيبيا مف إجمالي , جنبيةسكاؽ المالية األمف األ قتراضباال

 63) % مف إجمالي الصادرات29.31لى إ 1980%  في  5.8الصادرات مف نصيب متكاضع  
يناير  1في  مجمس المصدريف األتراؾ أعمف, تجدر االشارة الى اف 2004عاـ ( مميار دكالر

% مقارنة مع العاـ الذم 4سبة قد نما بن 2014أف قطاع التصدير في تركيا خالؿ عاـ   2015
مميار دكالر, كىي أعمى قيمة لمصادرات  157.6قبمو, ليصؿ الدخؿ االجمالي مف الصادرات إلى 

 السنكية في تاريخ تركيا. 

 تحرير التجارة مع تجنب تقويض التصنيع: -3

سعار النسبية شيد االقتصاد التركي في الثمانينيات تحريرا متدرجا لمتجارة بيدؼ تغيير األ
ككاف اليدؼ كراء التدرج كالتفاكت بيف  ,عادة تكجيو التصدير لشركات القطاع الخاصإلصالح 

فاستمرت  ,القطاعات الصناعية المختمفة ىك تجنب تقكيض البنى التحتية الصناعية الكطنية
صديرية حياف لمعديد مف الصناعات الحساسة بما فييا الصناعات التالحماية بؿ زادت في بعض األ

كلية قؿ معدالت الحماية عمى الكاردات مف المكاد األأاذ يتـ فرض  ,كالمنسكجات كالمالبس
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كانت الحماية االسمية كالفعمية لممكاد   1990ففي عاـ  ,عالىا عمى المكاد المصنعةأكالكسيطة ك 
%  عمى الترتيب عمى 29.27% ك 18.27% عمى الترتيب مقابؿ 16.5% ك 10.86كلية األ

% 50% ك 36.27بينما كانت الحماية االسمية كالفعمية لممكاد المصنعة  ,د التعدينية كالطاقةالمكا
كىك ما يعنى تخفيض تكمفة حصكؿ الصناعات التركية عمى ( Togan,2005) عمى الترتيب
كقد استمر نيج التحرير , نتاج مع حمايتيا مف المنافسة مف خالؿ حماية فعمية مرتفعةمدخالت اإل
ذ دخؿ االتحاد الجمركي بيف تركيا كاالتحاد األكركبي إ ,لمتجارة حتى منتصؼ التسعينيات التدريجي

شكاؿ الحماية الجمركية كغير الجمركية أكىك ما تمخض عنو ازالة جميع , 1996حيز التنفيذ في 
ثمرت السياسة التجارية أكبحمكؿ ىذه المرحمة ( Ibid p100-101) لتيسير التجارة بيف الطرفيف

 .عادة تكجيو القطاعات الصناعية كثيفة العمالة نحك التصديرإكية عف التر 

 تفعيل برامج حوافز االستثمار: -5

صدار عدد كبير مف الشيادات إلقد احتفظ نظاـ الحكافز بزحمو في التسعينيات مف خالؿ 
-1990شيادة في الفترة  38971صدار ما يزيد عف الممشركعات المستفيدة مف الحكافز حيث تـ 

نيا مرت بإعادة ىيكمة أال إكعمى الرغـ مف تكسع برامج حكافز االستثمار في التسعينيات , 2001
ف تككف حكافز غير مباشرة ألى إممحكظة خصكصا في الحكافز المكجية لمصناعات التصديرية 

 لى مصادر ريعية لتكسب المصدريفإتحكؿ بعض االمتيازات  :ىمياألى عدة عكامؿ إكيرجع ذلؾ 
(Ersel,2008 )قصد منيا الحصكؿ عمى دعـ  , حيثكىك ما ظير جميا باسـ الصادرات الخيالية

لى االلتزامات التركية إتى استجابة أف الحد مف الحكافز المباشرة أالدكلة مف دكف نشاط حقيقي كما 
ة كقد تـ التحكؿ مف الحكافز المباشر  1982لييا تركيا في إطار اتفاقية الجات التي انضمت إفي 
ك مساعدات في , ميفأبرامج التمكيؿ كالت, مباشرة مف خالؿ التخفيضات الجمركيةاللى تمؾ غير إ

  .مجاالت التسكيؽ كالبيع

 مساندة مؤسسات القطاع الخاص: -4

عادة ىيكمة إجؿ أشيد عقد التسعينيات تغيرا نسبيا في مصادر القدرة المؤسسية لمدكلة مف 
ف ثمة نمكذجاف كساط القطاع الخاص ككاأذ ظير جميا دكر المؤسسات المساعدة في إ, الصادرات

 :ليذه المؤسسات ىما
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 بنؾ تمكيؿ الصادرات التركي: -

طار مؤسسي بديؿ إك 1987نشاء بنؾ تمكيؿ الصادرات في إشكاؿ الدعـ المباشر تـ ألغاء إبعد 
دل البنؾ دكرا أكقد  ,دكلة بالكامؿلتكفير االئتماف منخفض التكمفة لممصدريف كىك بنؾ مممكؾ لم

ف أب 2007حيث تشير تقارير البنؾ الدكلي لمعاـ  ,جكىريا في تقديـ االئتماف كالضمانات لممصدريف
صكؿ بيف سائر البنكؾ التركية بنؾ تمكيؿ الصادرات احتفظ بأعمى نسبة ائتماف إلجمالي األ

حد المثالب التي أكلعؿ ىذه المالحظة تبرز الدكر التنمكم الذل لعبو البنؾ في تصحيح , العاممة
, الدكليالبنؾ ) صكؿشابت النظاـ المصرفي التركي كالمتمثمة في انخفاض االئتماف كنسبة مف األ

2005.) 

 :( 2013) عادلي,  اتحادات المصدريف -

دة في تجميعو لممنتجيف مف القطاع يعتبر اتحاد المصدريف نمكذجا كاضحا لممؤسسات المساع
جؿ التعاكف كالتنسيؽ كالتعبئة المشتركة لممكارد بيف أك قطاعي مف أساس جغرافي أالخاص عمى 

 حيث:ىمية ىذا االتحاد مف أكتأتي , شركات القطاع الخاص كالدكلة

  دارة سياسات التجارة كالتصديرا  طبيعة العالقة التخصصية مع كزارة التجارة الخارجية ك. 

 .تجميع كتمثيؿ مصالح القطاعات المصدرة 

  تميزه بصالحيات تنظيمية كتحديدا في مجاالت تكزيع حصص المصدريف كتسجيؿ
 المكجو لممصدريف. يالمصدريف كتخصيص الدعـ الحككم

 عضاء في مجاالت التنمية كالتطكير تعبئة المكارد كتقديـ خدمات خاصة لمشركات األ
 كالبحث االقتصادم كالخدمات االستشارية كالعالقات العامة كدعـ برامج التدريب. 

 دارية ذات الصمة لممنتجيف. جراءات اإلجنبية كاإلسكاؽ األتكفير المعمكمات عف األ 

 صالحات المؤسسية في مجال االقتصاد الكمي:اإل -4

شريف كاف االقتصاد التركي قد مر بتغيرات جذرية جعمتو بحمكؿ بداية القرف الكاحد كالع
فبينما خاضت , كثر اندماجا في االقتصاد العالمي بعد مركر عقديف مف التحرير االقتصادمأ

بقيت المؤسسات , صالحاتالمؤسسات العاممة في مجاؿ السياسات التصديرية كثيرا مف اإل
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زمات مالية ألإلصالح كىك ما تمخض عنو المتخصصة بإدارة سياسات االقتصاد الكمى مفتقرة 
زمة في تاريخ تركيا في أدخمت االقتصاد التركي في دكرات رككد حادة  انتيت بأسكأ أمتكررة 
طر المنظمة لسياسات مالية الدكلة مثؿ دخاؿ تغييرات جذرية ككاسعة عمى األإكعميو تـ  2001

كااللتزاـ بمعايير , دية عف كزارة الماليةدارتو لمسياسات النقإضماف استقاللية البنؾ المركزم في 
دارة المالية العامة لمدكلة حسبما تفيد تقارير إاالتحاد األكركبي كتحديدا في الشفافية كالمساءلة في 

كقد انعكست ىذه االصالحات في السياسات , (2002, 2008االتحاد األكركبي السنكية )
نيا تقؼ مفسرة كلك أكما مف شؾ في , لممستثمريفكالمؤسسات عمى استقرار بيئة االقتصاد الكمى 
 زمة المالية العالمية.أم قبيؿ األ 2007ك  2002جزئيا لمنمك االقتصادم المرتفع في الفترة بيف 

 بناء القدرات المؤسسية في مجاالت المواصفات واالعتماد والجودة: -7

االتحاد الجمركي  صالحات المؤسسية في المكاصفات كاالعتماد كالجكدة مع دخكؿبدأت اإل
كذلؾ لضماف اندماج المنتجات التركية , 1996التركي مع االتحاد األكركبي حيز التنفيذ في 

صالح ا  عادة ىيكمة ك إمر الذل دعا الى األ( Vogel,2002) بالكامؿ في السكؽ الداخمية األكركبية
الغرؼ التجارية  المؤسسات القائمة كتحديدا ىيئة المكاصفات التركية كىى ىيئة تابعة التحاد

سكاؽ داء الصادرات التركية في األأيجابية عمى إلى انعكاسات إدل أكالصناعية التركية مما 
 . كركبيةاأل

 برامج دعم الشركات متوسطة وصغيرة الحجم: -1

 تمثؿ الشػػػػػػػػركات متػػػػػػكسطة كصغيرة الحجػـ الجزء الغالب مف القطػػػػػػاع الخػػػػاص التركي
كقد كاف نصيب ىذه الشركات في القطاع الصناعي التركي ( عامؿ 500مف  شركات ألقؿ)

كقد كانت مشاكؿ ىذه الشركات تتمثؿ في نقص  ,(Muhittin,2006) 2002% في 99.92
كقد ذىب تقرير لالتحاد األكركبي , (Tanriover,2006سكاؽ الخارجية )المكارد كالمعرفة عف األ

الشركات متكسطة كصغيرة الحجـ في تركيا ىك صعكبة كبر معكقات لنمك أف إ :( بقكلو2002)
نتاج كضعؼ كعدـ حداثة كسائؿ اإل, س الماؿأالحصكؿ عمى التمكيؿ كضعؼ االستثمار في ر 

 الكصكؿ لمتكنكلكجيا الحديثة.
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ف تدخؿ أال إمكاجية ىذه التحديات سعت الدكلة لمتدخؿ منذ بداية التسعينيات طار إفي ك 
كركبي كتجمى التأثير األكركبي في ع بدء عممية االندماج مع االتحاد األالدكلة شيد تكسعا كبيرا م

مر الذل حفز الدكلة التركية تحرير التجارة بالكامؿ مع دكؿ االتحاد األكركبي األ, كلياأ: ةكجكه ثالث
ف إ, كثانييا, لى التدخؿ لدعـ قدرة القطاع الخاص عمى التنافس عمى الصعيد المحمى كالخارجيإ

طار االتحاد الجمركي إدعـ الشركات متكسطة كصغيرة الحجـ كاف ضمف البرامج المسمكح بيا في 
نتاج كاالستجابة الحتياجات ىذه كتحديدا في دعـ ىذه الشركات في تحسيف الجكدة كزيادة اإل

ة  كجكد سياسة صناعية تركي فيك ما ثالثياأك , الشركات فى مجاالت تنمية المنتجات كزيادة التشغيؿ
كقد شيدت برامج دعـ الشركات متكسطة كصغيرة الحجـ نقمة نكعية  . تتسع لتشمؿ ىذه الشركات

مقارنة بالثمانينيات كالتسعينيات كىك ما يتضح مف حجـ كنطاؽ عمميات ىيئة  2003منذ عاـ 
نفاؽ الدعـ ليذه الييئة في الفترة إذ بمغ إجمالي إتنمية كدعـ الشركات متكسطة كصغيرة الحجـ 

ف أبمعنى , 2005-2003مميكف بيف  248.5مميكف دكالر مقابؿ  20.5( 1990-2002)
 (. Tanriover , p 399% في عاميف )1212نفاؽ ارتفع بمقدار اإل

طر جديدة لمشراكة بيف الدكلة أيجاد إلى ذلؾ حرص الحككمة التركية عمى إيضاؼ 
كالصغيرة خارطة طريؽ  طمقت ىيئة تنمية الشركات المتكسطةأ 2004كالقطاع الخاص ففي 

لؼ شركة متكسطة أربعيف أكشارؾ في ىذه المبادرة نحك  ,لمكقكؼ عمى حاجات ىذه الشريحة
 (.European union , 2005كصغيرة الحجـ )

قد ارتبط ارتباطا كثيقا بدكر الدكلة , (2010-1983) ف نجاح جيكد تركياأكيرل الباحث 
ثر المممكس في اتساع ألالخاص الذل كاف لو ا مف خالؿ ترتيبات مؤسسية جمعتيا مع القطاع

, كلعؿ سكاؽ العالميةألتاحة الميزة التنافسية في اا  ك , عادة ىيكمة الصادراتا  ك , التحرير االقتصادم
مف يطمع عمى التجربة التركية كطبيعة العالقة التكاممية ما بيف القطاع العاـ كالخاص يخمص الى 

بناء مؤسسات مينية في ف يا بعض الدكؿ كتحديدا فمسطيف.عدد مف التكصيات التي قد تستفيد من
تفعيؿ برامج حكافز , تحرير التجارة مع تجنب تقكيض التصنيع ,مجاؿ صنع السياسات االقتصادية

بناء القدرات  ,بنؾ تمكيؿ الصادراتمف خالؿ  مساندة مؤسسات القطاع الخاص, االستثمار
برامج دعـ الشركات متكسطة كصغيرة ك , المؤسسية في مجاالت المكاصفات كاالعتماد كالجكدة

, قد تسيـ جميعيا في تعزيز العالقة التكاممية بيف القطاعيف العاـ كالخاص الفمسطيني الحجـ
 كاالستفادة مف ىذه التجربة في ظؿ تجارب عديدة كمتنكعة.
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  المبحث الثاني
 جميورية مصر العربيةتجربة 

 :(0225-1552) ولىالفترة األ 

حيث  ,زمة المالية نياية الثمانينياتشيرىا األأزمات عديدة كاف ألى إتعرضت مصر 
 ,Waterbury% مف الناتج المحمى اإلجمالي )20تمثمت في عجز متزايد لممكازنة العامة بمغ 

كقد  ,مميار دكالر 45الديف العاـ قرابة كالمس , % سنكيا30في حيف ارتفع التضخـ الى , ( 1992
فالس نتيجة عجزىا عف خدمة الديف العاـ الخارجي في عالف اإلإشارفت الدكلة المصرية عمى 

كفى ظؿ ىذه الظركؼ تبنت الحككمة المصرية برنامجا لإلصالح , (2005, سميماف) 1989
ما يقرب مف إلغاء بييف مصحكبا االقتصادم كالتحكؿ الييكمي تحت رعاية صندكؽ النقد كالبنؾ الدكل

قداـ عمى خر مقابؿ اإلعادة جدكلة النصؼ اآلا  ك  1994ك  1990% مف الديف الخارجي بيف 50
, (Richard ,1999خطكات لتحرير االقتصاد كتشجيع القطاع الخاص كخصخصة القطاع العاـ )

ت مساىمة القطاع حيث ارتفع ,كقد تميز قطاع الصناعة في التسعينيات بحالة مف النمك السريع
 1997% في 25الى  1985-1980% في الفترة 12مف  جمالياإلالصناعي في الناتج المحمي 

كلعؿ االستثمارات الخاصة في قطاع الصناعة بيف  (2005, يالبنؾ الدكل) 1999% في 27ثـ 
ف القطاع أضافيا لنمك ىذا القطاع منذ التسعينيات عمى نحك يكشؼ إتقؼ مؤشرا  2008ك  1990

كرفع القطاع , % في الفترة ذاتيا7الخاص الصناعي تحديدا قد نما بمعدالت مرتفعة بمغ متكسطيا 
كصكال  1990% في 55لى إ 1980% في 35الخاص نصيبو مف العمالة الصناعية الكمية مف 

 (.2004, كزارة الصناعة) 2000% في 76لى إ

 سمات مؤسسات الدولة االقتصادية:

مؤسسات الدكلة االقتصادية حبيسة التركة االشتراكية التي ظمت : الجمكد المؤسسي -1
 ,عكست ىيمنة القطاع العاـ في مجاؿ الصناعة كالتجارة في الستينيات كالسبعينيات

جيزة الدكلة االقتصادية كما ىى دكف تغيير أكقد ظمت ىياكؿ كقدرات كصالحيات 
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, كزارة الصناعة)نياتعمى الرغـ مف التغير الناتج عف نمك القطاع الخاص في التسعي
2002) . 

ذ تـ تجميع سياسات التجارة إ ,لتركيا في الثمانينيات فخالفان : التفكؾ كالتشتت المؤسسي -2
ف الحالة المصرية لـ إف, دارة جياز كاحدإكسعر الصرؼ كحكافز التصدير لتككف تحت 

حمى حيث استمر نمط التصنيع المكجو لمسكؽ الم ,دارةتشيد ىذا القدر مف تركيز اإل
عادة ىيكمة إمع التحرر االقتصادم المتدرج كمف ثـ لـ ينعكس النمك الصناعي عمى 

 الصادرات.

طر مؤسسية تكصؿ الدكلة بالقطاع الخاص: كىك مثمب ناتج عف النقطتيف أغياب  -3
دل ذلؾ الى عدـ كجكد قنكات مؤسسية لمتكاصؿ مع المنتجيف أحيث , السابقتيف
كمف ثـ , دفؽ كجمع المعمكمات الالزمة لمتخطيطعاقة تإكىك ما يعنى  , المصرييف

شكاؿ أكبعيدا عف بعض , ضعاؼ قدرات الدكلة لمتابعة كتقييـ السياسات المتبعةإ
التمثيؿ التقميدية المعترؼ بيا مف الدكلة كاالتحادات الصناعية كالغرؼ التجارية لـ يتـ 

كظمت قنكات التكاصؿ معيـ مقتصرة  ,تشكيؿ أم كيانات خاصة تعنى بالمصدريف
مريف ألى إفضى أ( كىك ما 2008, سميماف) عمى العالقات الشخصية كغير الرسمية

جيزة الدكلة المنكط بيا صياغة كتطبيؽ السياسات أىما تشكه تدفؽ المعمكمات لدل 
ككذلؾ زيادة مخاطر الفساد كاستغالؿ مكارد الدكلة بحكـ قرب الشبكات , االقتصادية

 . خصية كالعائميةالش

 :(0211 -0225) الفترة الثانية

نرصد في ىذه الفترة التغيرات التي طرأت عمى مؤسسات الدكلة االقتصادية كعالقتيا 
ثرىا عمى مسار التنمية في مصر في أبمؤسسات القطاع الخاص كتحديدا القطاعات التصديرية ك 

 دارية كالبشرية. الخبرات اإلشؽ زيادة الصادرات كزيادة االستثمار في بناء القدرات ك 
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 :المؤسسات الصانعة لمسياسات -والأ

 : وزارة التجارة والصناعة -1

لتصبح كزارة الصناعة كالتجارة  2004عادة ىيكمة كزارتي الصناعة ك التجارة في العاـ إتـ 
 دارة سياستي التجارة الخارجية كالتصنيع. إحيث ضـ الييكؿ الجديد , الخارجية

 : الصادراتصندوق دعم  -0

كمساعدة , سكاؽ الخارجيةلى دعـ تسكيؽ المنتجات الكطنية في األإييدؼ الصندكؽ 
, خرل فنيةأالمنتجيف عمى زيادة قدرتيـ التصديرية مف خالؿ اجراء بحكث عف التسكيؽ كمسائؿ 

ف الكزف النسبي ليذا أال إ 2002لسنة  155كعمى الرغـ مف صدكر قانكف دعـ الصادرات رقـ 
ذ لـ إ ,إلجمالي الصادرات ـظؿ محدكدا لمغاية سكاء نسبة الدعـ إلجمالي الدعـ الحككمى االدعـ 

ف برنامج أفي حيف  2008ك 2001% فحسب مف قيمة الصادرات بيف 1.8تتجاكز متكسط الدعـ 
 (2013, عادلي) % مف إجمالي الصادرات لمفترة نفسيا30-25الدعـ التركي تجاكز 

 : ىيئة المواصفات والجودة -3

كبر أشيدت نظـ المكاصفات كالجكدة المصرية محاكالت لإلصالح بيدؼ تحقيؽ تجانس 
صبحت جكدة المنتجات المصنعة أحيث  ,بيف المكاصفات المصرية كالعالمية في خالؿ التسعينيات

مف خالؿ تشديد الرقابة الصناعية كضماف , ىى جكىر استراتيجية التنمية الصناعية في مصر
 . (2013)عادلي, لمعايير المصرية كالدكليةالتزاـ المصانع با

ف تجانس المكاصفات المصرية كالعالمية لـ تشيد برنامجا شامال إكاستنادا لما سبؽ ف
كذلؾ مف خالؿ مشركع مشترؾ بيف الييئة العامة لممكاصفات كمركز  2005ال في عاـ إلمتحقيؽ 

 المكاصفات كأداة لتحفيز التصدير.كؿ خطكة معمنة كانت استخداـ أكلعؿ , تحديث الصناعة

 مركز تحديث الصناعة وشراكتو مع القطاع الخاص : -5

نشاء ىذا المركز مع الحككمة المصرية كاالتحاد األكركبي  إساىـ القطاع الخاص بميزانية 
كخصكصا الصغيرة منيا , لى مساعدة كتدعيـ تنافسية شركات القطاع الخاصإحيث ييدؼ 

ككذلؾ , (2008, التقرير السنكم لممركز) لتحكؿ نحك اقتصاد السكؽكمتكسطة الحجـ في خضـ ا
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نشطة شراؼ عمى مجاالت عدة لتنمية الصناعات الكطنية كدعـ الصادرات مف خالؿ األاإل
نو قد اتخذ ألى خصائص مركز تحديث الصناعة إيضاؼ , التسكيقية كالمساعدات الفنية كالمالية

 خر لكظيفتو.آة المصرية كىك ما يضيؼ بعدا ىيئة شراكة بيف القطاع الخاص كالحككم

نو يعانى مف بعض أال إيجابية مركز امتمؾ العديد مف الخصائص اإلف الأكعمى الرغـ مف 
داة فاعمة لصياغة كتطبيؽ سياسة دعـ الصادرات كذلؾ أف يصبح أالعكائؽ التي تحكؿ دكف 

ذ تمثؿ ما ال يتجاكز إ ,لـ تتحسف 2000نشائو في العاـ إف مكازنة المركز كمنذ أكليما أ: لسببيف
ف المركز ىك أكثانييما ككف , 2007ك  2002% فقط مف متكسط الصادرات بيف 0.7عف 

 المصدر األساسي فقط لتقديـ خدمات داعمة لمتنافسية الصناعية الكطنية.

 :داء الصادرات المصريةأ-ثانيا

لبرلمػاف مػاـ اأحػد خطاباتػو أك مػكت فػي ألة حيػاة أاعتبر الرئيس السػابؽ حسػني مبػارؾ التصػدير مسػ
زاحػة إبيػدؼ  2002لسنة  155 ـ تـ تمرير قانكف تنمية الصادرات رق, حيث 2002ك  1999في 

نشػػػػئ صػػػػندكؽ لػػػػدعـ أسػػػػكاؽ خارجيػػػػة , ك أالعكائػػػػؽ التػػػػي تكاجػػػػو تكسػػػػع الصػػػػادرات المصػػػػرية كفػػػػتح 
 2000نشػػػئ سػػػنة أ ككػػػذلؾ تفعيػػػؿ مركػػػز تحػػػديث الصػػػناعة الػػػذم الصػػػادرات بمقتضػػػى ىػػػذا القػػػانكف

سػكاؽ األ ـليعمؿ كمقػدـ لخػدمات لقاعػدة كاسػعة مػف الشػركات كالمصػانع سػكاء فػي مجػاؿ التصػدير ا
 (5يجابيا في السجؿ التصديرم لمصر كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ )إحدث تغيرا أمما المحمية 

 (4) جدول رقم
 0212الصادرات المصرية حتى عام معدل   

 0212-0222 0222-1552 المتوسط السنوي
 18.75 4.05 جماليةمعدؿ نمك الصادرات اإل

 24.49 5.03 معدؿ نمك الصادرات الصناعية
 22.47 9.68 معدؿ نمك الصادرات النفطية

معدؿ نمك الصادرات الصناعية 
 جمالي الصادراتإمف 

37.48 38.47 

 2013,  130(, ص 2011-1980صكؿ السياسية لمتنمية )اال: المصدر
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جمالي % مف اإل38-37ف نصيب الصادرات الصناعية بقى متماثال تقريبا حكؿ أنالحظ 
ف التغييرات في السياسات كالمؤسسات لـ تسفر أكىى نسبة منخفضة كدكف النصؼ كىك ما يعنى 

كاستمر  ,نتاجيتياإعادة ىيكمة الصادرات كال في زيادة تنافسية الصناعات الكطنية برفع إعف 
ف أفالناظر الى ىيكؿ الصادرات المصرية يكتشؼ , درات المكاد الخاـ النفطيةاالعتماد عمى صا

- 1980ذ ظمت الصادرات الصناعية عمى حاليا بيف إ ,تغيرا كبيرا لـ يحدث منذ السبعينيات
2011. 

فبالرغـ مف أف القطاع الخاص فى مصر ىك نتاج تطكر طكيؿ شكمت مالمحو الرغبة فى 
إال أف القطاع الخاص المصرم ما , ف تراكـ الخبرة فى ىذا المجاؿخمؽ اقتصاد حديث كبالرغـ م

زاؿ يتصؼ بالكثير مف صفات الرأسمالية الصغيرة فى العالـ النامي كمف ذلؾ صغر حجـ 
المشركعات كتبعثرىا إلى جانب التبايف الكبير فى قدراتيا الفنية كما تعانيو مف نقص فى التمكيؿ 

 غمبياأفي  عماؿ الرسمية تخضعؾ ما زالت تنظيمات رجاؿ األكذل, كانخفاض القدرة التسكيقية
 لسيطرة الدكلة.

العديد مف  ف لالستفادة مفامدعك  الباحث يرل بأف القطاعيف الحككمي كالخاص فإفكعميو  
كمنيا تبنى سياسة دعـ قرارىا, إالتي لـ تنفذ كتـ  أـسكاء تمؾ التي تـ تنفيذىا المصرية السياسات 
كضع سياسات كاضحة لدكر القطاع الخاص فى التنمية مع ك  ,المشركعات الصغيرةكتشجيع 

مراعاة دعـ الصادرات, تعزيز المؤسسات صانعة السياسات, ك  ,كتشجيع المنافسة حتكاراالة مكافح
زالة أسباب تضررىا مف عمميات  البعد االجتماعي فى عممية التنمية كاالىتماـ بالطبقات الفقيرة كا 

المضي فييا فى إطار مف الكضكح كالشفافية كالحفاظ عمى كحدات القطاع العاـ الخصخصة مع 
 التي تتميز بالكفاءة.
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  المبحث الثالث
 التجربة الماليزية

 : (0222-1551ولى )أل الفترة ا

فقد , استحقت عف جدارة أف يطمؽ عمييا" معجزة", استطاعت ماليزيا أف تحقؽ طفرة تنمكية
فضالن عف , 1957مجتمع زراعي متخمؼ بعد االستقالؿ عف بريطانيا عاـ تحكلت ماليزيا مف 

إلى مجتمع كاقتصاد , الصدامات العرقية التي حدثت فى أكاخر الستينات بيف الماليك كالصينييف
كعممت عمى خمؽ تجانس كاستقرار كطني بيف , يشيد نمك متسارع عمى الصعيد االقتصادم

 (680)مف  جماليإلافقد ازداد متكسط نصيب الفرد مف الناتج  ,كف لياالعرقيات المختمفة المكٌ 
فضالن عف أف , 2013دكالر عاـ  10600الى 1995عاـ  ان دكالر  3440إلى  1974عاـ  ان دكالر 

 %7كمتكسط النمك االقتصادم السنكم ليا حكالى , %4-3معدؿ التضخـ فييا ال يزيد عف 
نجازات كبطبيعة الحاؿ ىذه اإل, ظ معجزةفيي بحؽ تستحؽ أف يطمؽ عمييا لف , (2005, عكض)

بؿ كاف لمدكلة كلمقطاع الخاص الماليزم كلطبيعة العالقة التكاممية , لـ تحدث مف تمقاء نفسيا
 بينيما حسب تقدير الكثير مف الباحثيف دكر كبير بالخصكص. 

 :  0222-1551مية الوطنية منذ عام سياسة التن

 لمسياسة االقتصادية الجديدة كالتي تمثمت فيما يمى:كانت ىذه السياسة بمثابة استمرار  

 تنشيط عمميات النمك الصناعي مف خالؿ مؤسسات القطاع الخاص. -1

 تحديث البنية األساسية.  -2

حالؿ محؿ الكاردات إلى الصناعات المكجو نحك التحكؿ مف الصناعات اليادفة إلى اإل -3
 التصدير.

دية االقميمية كخاصة تجمع دكؿ اآلسياف تحقيؽ مزيد مف التعاكف مع التكتالت االقتصا  -4
 (.2011, )فكزم
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 :(0212-0221الفترة الثانية )

تكتنؼ , غنى عف البياف أف أم تجربة تنمكية ليست بمعزؿ عف كجكد تحديات كمعكقات
, إذا لـ يتـ التعامؿ مع ىذه التحديات كالعقبات بشكؿ سميـ, بؿ كتؤخرىا أيضان , تجربتيا التنمكية

ككاف مف أىـ ىذه التحديات التي كاجيت ماليزيا ىى أنيا , ليست بمعزؿ عف ىذه التحدياتكماليزيا 
, جابة عف األسباب التاريخية كراء ىذا التعددكنحف ىنا لسنا فى معرض اإل, مجتمع متعدد األعراؽ

فى  شارة إلى أف المكقع الجغرافي لشبة الجزيرة الماليزية كالكاقعةكلكف يكفينا فى ىذا الصدد اإل
فضالن عف السياسات , منتصؼ طريؽ التجارة البحرية بيف اليند كالعالـ العربي غربان كالصيف شرقان 

, قد أفضى إلى استقداـ العديد مف المياجريف خاصة مف الصينييف كالينكد, نجميزيةاالستعمارية اإل
كمع ازدىار , طاطكالينكد لمعمؿ فى صناعة الم, نجميز الصينيف لمعمؿ فى المناجـكقد استقدـ اإل

كازداد دكرىـ فى الحياة االقتصادية خاصة الصينيف , ف الجاليتيفيىاتيف الصناعتيف ازداد عدد ىات
 . (                      LeeKiong-Hock,2007كازداد عمى الصعيد األخر تيميش المااليك )

% مف 59 فنسبة المااليك حكالى, كتجمع ماليزيا بيف مزيج مف ثالث عرقيات أساسية
فضالن عف بعض األقميات مف , %7كالينكد , %26مجمؿ السكاف فى حيف يمثؿ الصينيكف نسبة 

, سترالييف كاألكركبييف. كىذا بالتأكيد قد نتج عنو تعدد ديني أيضان ندكنيسييف كاألالتايالندييف كاأل
% 2مسيحية كباإلضافة إلى أقمية , % بالبكذية19فى حيف , % مف السكاف باإلسالـ53فيديف 

كما كرس مف ىذه المشكمة ىك التالـز بيف التعدد العرقي كالدينة كالحالة , ليس ليـ ديانة
فى حيف أف الصينييف ال , ف يعانكف مف تدنى الحالة االقتصاديةك االقتصادية. فالمااليك المسمم

يـ بطبيعة ف عمى النكاحي االقتصادية كمستكل معيشتك إال أنيـ مسيطر , يمثمكف سكل ربع السكاف
كبعد االستقالؿ أدركت الدكلة الماليزية ىذه . (2005, الحاؿ مرتفع مقارنة بالمااليك )عكض

المعضمة كأدرؾ القادة الماليزيكف منذ االستقالؿ حتى المحظة أف ماليزيا ما ىى إال القارة اآلسيكية 
ييا كيحممكف كلكف عمى نطاؽ أصغر مف حيث امتزاج العديد مف األجناس اآلسيكية عمى أراض

, ماؿ عريضة فى تحسيف كضعيـآكلكف بعد االستقالؿ كاف لممااليك , (Kreuze,2006جنسيتيا )
فأصبحكا عاجزيف عف تحقيؽ أم تقدـ , كلكف نتيجة انتياج الدكلة الجديدة نيج الحرية االقتصادية

عيد فى حيف أف مكاسب الصينييف فقد تنامت بشكؿ كبير عمى الص, عمى الصعيد االقتصادم
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أف غير الماليك يشغمكف مناصب فى  1970حصائية عاـ إفعمى سبيؿ المثاؿ أظيرت , االقتصادم
كما استحكذ , % فى التعميـ68ك, % فى مجاؿ األعماؿ اليندسية84ك, %90مجاؿ الطب بنسبة

 (.2005, ف عمى أعماؿ المقاكالت كالتعديف كالصناعة )عكضك الصيني

فى تقميؿ الفجكات  -لى حد كبيرإ -ف نجحت السياسة االقتصادية الجديدة أكبعد 
االقتصادية بيف الماليك كغيرىـ مف العرقيات فضال عف تحقيؽ معدالت نمك بمغت فى بعض 

 National Development%. تبنت ماليزيا سياسة التنمية القكمية )8السنكات ما يزيد عف 
Plan بالتزامف مع , (2010-2000ضع سياسة الرؤية الجديدة )ثـ تـ ك  2000-1991( منذ عاـ

ككذلؾ  ,كفيما يمى ىذه السياسات, (Vision 2020) 2020كضع مياتير لما يسمى رؤية ماليزيا 
فضالى عف المؤشرات التي حققو االقتصاد , أىـ أىداؼ الخطط الخمسية التي اندرجت تحتيا

 .الماليزم خالؿ ىذه الفترة

 (:0212-0222الجديدة )سياسة الرؤية 

 :تمثمت أىداؼ ىذه الخطة فيما يمى

 رساء شراكة عالمية مف أجؿ التنمية. إمكاصمة التنمية االقتصادية كالتكسع فى  -

 استمرار سياسات القضاء عمى الفقر.                                         -

 االرتقاء بمنظكمة التعميـ.                              -

 (.    2011, قيؽ التكازف النكعي كتعزيز مكانة المرأة كتمكينيا)فكزمتح -

 :0202رؤية 

كالتي قدميا رئيس الكزراء الماليزم , 2020طار إغفاؿ رؤية ماليزيا ال يمكننا فى ىذا اإل
, 2020كتيدؼ إلى أف تككف ماليزيا دكلة متقدمة كميان بحمكؿ عاـ  1991نذاؾ مياتير محمد عاـ آ

تقدـ كمية تتـ التأكيد عمى أف ماليزيا لف , كتتمتع بالعدالة االجتماعية كاالقتصادية, ديمقراطيةدكلة 
عف  لتي تكاجييا منذ االستقالؿ)تقريرإال مف خالؿ التغمب عمى التحديات االستراتيجية التسعة ا

 رئاسة مجمس الكزراء(. 
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بالسالـ الداخمي كالسالـ كىي دكلة تنعـ  ,تأسيس دكلة ماليزية متحدة ذات مصير مشترؾ .1
في حدكدىا كتعيش في تكافؽ كشراكة عادلة متكاممة تضـ الطائفة العرقية الماليزية مع 

 الكالء السياسي كاإلخالص لماليزيا.                               
مجتمع لديو الثقة بالنفس كالفخر , إيجاد مجتمع ماليزم متقدـ كليبرالي مف الناحية النفسية .2

 رمو شعكب الدكؿ األخرل.تك مجتمع مميز تح, م لو مبرراتوالذ
 تطكير مجتمع ديمكقراطي ناضج ييعد نمكذجان لمعديد مف الدكؿ النامية. .3
 تأسيس مجتمع أخالقي لديو قيـ دينية كركحية قكية.                   .4
كعقائدىـ تأسيس مجتمع ليبرالي متسامح ينعـ فيو كافة الماليزييف عمى اختالؼ ألكانيـ  .5

كعمى الرغـ مف كؿ ذلؾ ينتمكف , بحرية ممارسة عاداتيـ كثقافاتيـ كمعتقداتيـ الدينية
 جميعان إلى دكلة كاحدة.                                                           

ال يقتصر دكره فقط عمى استيالؾ التكنكلكجيا ك  ,قدمي يدعـ اإلبداعتتأسيس مجتمع عممي  .6
 ساىمة في مستقبؿ التكنكلكجيا العممية.                                   بؿ الم

 تأسيس مجتمع ييتـ بالثقافات المتعددة تأتي فيو المصالح الجماعية قبؿ الفردية. .7
كشراكة كاممة في  ,تأسيس مجتمع ينعـ بالعدالة االقتصادية فيو مساكاة في تكزيع الثركات .8

 التقدـ االقتصادم.                                                        
كلو القدرة عمى  ,تأسيس مجتمع ينعـ بالرخاء حيث يككف االقتصاد منتعشان حيكيان صامدان  .9

 المنافسة.

ة ككذا ال يمكننا أف نغفؿ الدكر الذل قامت بو البيركقراطية الماليزي, كفى ىذا الصدد 
المؤسسات التي أنشأتيا الدكلة لضماف صنع كتنفيذ سياستيا بكفاءة كفعاليةت  فالجياز اإلدارم 

الخمفية االقتصادية أك مختمؼ تخصصات العمـك  كالماليزم غمب عمى تككينو األفراد ذك 
ف إ حيث, طار المؤسسي ألغراض التخطيط مف أجؿ التنمية فى ماليزيااالجتماعية. أما بالنسبة لإل

الجياز الحككمى المسئكؿ عف كضع السياسات االقتصادية فى ماليزيا ىك كزارة التجارة كالصناعة 
كما لـ تكف ىيئة التنمية الصناعية الماليزية ىى , التي تعد بمثابة الذراع التنفيذم لمدكلة الماليزية

خرل تشارؾ فى ىذه حيث تكجد أجيزة أ, الجية الكحيدة المسئكلة عف قرارات التنمية االقتصادية
العممية مثؿ كحدة التخطيط المركزم ككحدة البحكث االجتماعية كاالقتصادية التابعتيف لمجمس 
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فضالن عف كجكد عدة أجيزة عمى مستكل , ككذا كزارة الخزانة كالبنؾ المركزم الماليزم ,الكزراء
 (.                 2005, فالتخطيط في ماليزيا كاف أبعد ما يككف عف المركزية )عكض, الكاليات

 (:                       2011, )فػػػػكزممؤسســــات التخطــــيط االقتصــــادي وعالقتيــــا مــــع مؤسســــات القطــــاع الخــــاص 
 قتصادي: يط االوحدة التخط  -1

كحدة شكميا مياتير كىى تابعة لمجمس الكزراء كميمتيا التخطيط لمسياسات االقتصادية 
 الكحدة خرجت معظـ سياسات ماليزياكمف خالؿ ىذه , كمتابعة تنفيذىا

 الييئة الماليزية لمتنمية الصناعية:  -0

جراءات مسئكلة عف كؿ اإل, تعمؿ عمى تكفير المعمكمات الخاصة بالمزايا االستثمارية
فحص المشركعات االستثمارية لمتأكد مف أنيا تتماشى مع , الخاصة ببدء أم مشركع استثمارم

 افة إلى العمؿ عمى ضبط نشاط الشركات متعددة الجنسيات.باإلض, الخطة العامة لمدكلة

 ىيئة االنتاج القومية:  -3

نتاجية كتنمية كتقكـ بتقديـ مقترحات حكؿ زيادة اإل, نتاجية الكمية لالقتصادتيتـ بزيادة اإل
 المكارد.

 ىيئة تنمية التجارة الماليزية:  -5

لمصادرات كالتركيج ليا مع التركيز عمى تبحث فى سبؿ تحقيؽ التنمية الكمية كالنكعية 
جراء دراسات عف األسكاؽ التجارية المستيدفة لمسمع الماليزية ,االستثمارات الصناعية كالعمؿ  ,كا 

كحماية المستثمريف فى الخارج تحت بند دعـ كمساندة القطاع  ,عمى إيجاد قاعدة بيانات لممصدريف
 الخاص.

 :مؤشرات نمو االقتصاد الماليزي

فمف أىـ مميزات عقد التسعينات فى ماليزيا ىك التكجو نحك السياسات الصناعية ذات  
, كالصناعات كثيفة رأس الماؿ, كالصناعات التكنكلكجية العالية, (High Techالتقنية العالية )

كبفضؿ ىذا التكجو ارتفعت , بيدؼ زيادة القدرة التنافسية لالقتصاد الماليزم عمى مستكل العالـ
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 2002مميار دكالر عاـ  100إلى  1980ات ماليزيا مف أقؿ مف خمسة مميارات دكالر عاـ صادر 
 حسب بيانات ىيئة االستثمار الماليزية. 2013مميار دكالر عاـ  211الى ( 2011, )الصاكم

حزمة جديدة مف حكافز االستثمار  2003صدرت الحككمة الماليزية فى عاـ أ, كفى السياؽ
كما , عدد مف القطاعات األخرل المتعمقة بالتصنيعفي لزراعة كالسياحة فى أنشطة التصنيع كا
كما أنو ال تكجد قيكد , مف الضرائب أك حتى كامالن  ان أك محدكد ان مؤقت اعفاءن إتضمنت ىذه الحكافز 

فى حيف تكجد بعض القيكد عمى االستثمار فى , كبيرة عمى االستثمار فى القطاعات المختمفة
 1998كالحككمة قد عمدت إلى تخفيؼ ىذه القيكد عاـ , لى السكؽ المحمىإ ةالصناعات المكجي

كما اتسعت ىذه  ,سقاط شرط الممكية كالتصدير لممشركعات الصناعية الجديدةإعندما أقرت 
التسييالت لتشمؿ قطاعات التأميف كالنقؿ البحرم كاالتصاالت. فقد نما متكسط االستثمارات 

كقد تركزت االستثمارات , %38,7بنسبة 1996حتى عاـ  1986األجنبية فى ماليزيا منذ عاـ 
األجنبية فى مجاؿ االلكتركنيات كالصناعات الكيميائية. كازدادت نسبة مساىمة االستثمار فى الناتج 

)مكقع ىيئة تشجيع  2000% عاـ 36% إلى 32.7مف  1990عاـ  جمالياإلالمحمى 
 االستثمار(.

جنبية إلى ماليزيا تقدر أقد شيد تدفؽ استثمارات  2011فإف عاـ , كطبقان لإلحصائيات
كجد  ما يربك أكىذا بدكره , (رينجت ماليزم 2.655دكالر يساكل 1) مميار رينجت ماليزم 148,6بػ

كقد نمت نسبة االستثمار األجنبي مف , ألؼ مشركع 4,964ألؼ كظيفة مف خالؿ إقامة  149عف 
)مكقع  2011% عاـ 44.6إلى  2010% عاـ 42.1ماليزيا مف  النسبة الكمية لالستثمارات فى

 تشجيع االستثمار(.

 القطاع الخاص:  ىماليزيا واالعتماد عم

حيث قامت باتباع برنامج  1983بدأت ماليزيا انتياج سياسة الخصخصة منذ عاـ 
لى االعتماد عمى القطاع الخاص فى إلخصخصة المشركعات كالمؤسسات العامة بقصد التحكؿ 

نما قصد منيا ا  ك  ,يعنى انسحاب الدكلة كمية مف النشاط اإلقتصادم كلكف ىذا ال, عممية التنمية
 تعزيز دكر الحككمة كالسمطة بما يمي:

 . لى التخطيط كالمتابعةإتفرغ الدكلة   -
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ىداؼ طار األإالرقابة عمى القطاع الخاص بما يضمف سير المشركعات الرأسمالية فى  -
 القكمية. 

 الحكافز لمؤسسات القطاع الخاص.تقديـ  -

 تأطير عمؿ كدكر مؤسسات القطاع الخاص الراعية لمشركات الصغيرة كالمتكسطة. -

لممشاركة فى عممية التنمية  كبيران  عطت الحككمة الماليزية لمقطاع الخاص اىتمامان أكىكذا 
 الخاص دكران عطت لمقطاع أففي الكقت الذل , قتصادمضحى ىك المحرؾ الرئيس لمنشاط االأحتى 

فى عممية التنمية استخدمت ما ليا مف سمطات فى مجاؿ التراخيص كالضرائب كالحكافز  ديناميكيان 
ىداؼ أف يسير القطاع الخاص كفؽ أالمالية كغيرىا مف االجراءات التنظيمية بالشكؿ الذل يضمف 

كمما يؤكد ذلؾ انتياج ماليزيا لسياسة االندماج , كبما يتالءـ مع الخطط التنمكية ,كاحتياجات البالد
 Malaysian incorporated and privatizationكالخصخصة التي اقترحيا مياتير محمد 

policy ( كالتي تعرؼ اختصارا بػMalaysia.inc كتتضمف ىذه السياسة التعاكف بيف الدكلة )
صؿ الحككمة بمقتضى ىذه السياسة كتح ,ىداؼ ماليزيا التنمكيةأعماؿ لتحقيؽ كجماعة رجاؿ األ

 رباح الشركات فى صكرة ضريبة تستخدـ فى تمكيؿ مشركعات التنمية.                                                     أ% مف 30عمى 

لى انخفاض مصركفات الحككمة لتمكيؿ عممية التنمية فضال عف إدت ىذه السياسة اكقد  
ف تحقؽ فائضا كبيرا فى الميزانية خالؿ أالخصخصة حتى استطاعت  العكائد الناتجة عف عممية

.كما ساىمت ىذا السياسة بشكؿ غير مباشر فى زيادة المجمكع الكمى 1997-1993الفترة 
حيث كصمت مشاركة القطاع الخاص نحك ثمثي حجـ االستثمارات فى بداية تطبيؽ , لالستثمارات
 (.2011, فكزم) ىذه السياسة

العممية التنمكية عمى  طالؽ كتكجيوإص أف الدكلة كاف ليا دكر كبير فى كبالتالي نخم
كاف ذلؾ عمى صعيد أسكاء , كقد أتى ىذا التكجيو الرشيد بنتائجو المرجكة, قتصادمالصعيد اال

مميار دكالر  135لى ما يزيد عف إ 1982مميار دكالر عاـ  1.9زيادة حجـ الصادرات لترتفع مف 
% عاـ 50مف  عمى صعيد تخفيض نسبة الفقر بشكؿ كبير أـ( 2006 )الحصرم, 2005عاـ 

 . 2002% عاـ 5.1لى إ 1970
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ىذه التجربة  أفكيرل الباحث كبعد استعراض التجربة الماليزية كدكر القطاع الخاص فييا 
جديرة بالتأمؿ كخصكصان أنيا تتميز بكثير مف الدركس التي مف الممكف أف تأخذ بيا الدكؿ النامية 

نيض مف كبكة التخمؼ كالتبعية. فعمى الرغـ مف االنفتاح الكبير لماليزيا عمى الخارج كي ت
بكؿ  كىى ,مف الكطنية االقتصادية مش كبيرفإنيا تحتفظ بيا, كاالندماج في اقتصاديات العكلمة

بساطة انتيجت استراتيجية تعتمد عمى الذات بدرجة كبيرة مف خالؿ االعتماد عمى سكاف البالد 
حيث كانت ماليزيا في الكقت الذم تعاني فيو , يف الذيف يمثمكف األغمبية المسممة لمسكافاألصمي

فإف ماليزيا كاف ليا ثالكث آخر دفع بيا إلى , بمداف العالـ النامي مف مثمث المرض كالفقر كالجيؿ
الثالث باعتبار ىذه القضايا , التنمية منذ مطمع الثمانينيات كىك مثمث النمك كالتحديث كالتصنيع

كما تـ التركيز عمى مفيكـ >ماليزيا كشراكة< كما لك كانت شركة أعماؿ , أكليات اقتصادية كطنية
االجتماعية المختمفة كشراكة تجمع بيف األعراؽ كالفئات تجمع بيف القطاع العاـ كالخاص مف ناحية 

   التي يتشكؿ منيا المجتمع الماليزم مف ناحية أخرل.

 في النيضة كالتقدـ كاالستقرار, الناجحةيضا تثرم مكتبتنا بالتجارب الدكلية أكلعؿ ىذه التجربة      
كمف الممكف بالفعؿ االستفادة مف الكثير مف الجكانب في التجربة الماليزية كتطبيقيا عمى الكاقع 

 :تمؾ التى تركز عمى كباألخص ,الفمسطيني

ايش لى تحقيؽ معادلة التعإننا بحاجة إيث تحقيؽ معادلة التعايش العرقي كالديني, ح -
, كتعزيز مبدأ الشراكة مع مؤسسات المجتمع مني كاالجتماعيالسياسي لتحقيؽ االستقرار األ

 .المدني كمؤسسات القطاع الخاص
% مف 25-20لى إزيادة ميزانية التعميـ حيث تبنت الحككمة الماليزية زيادة حصة التعميـ  -

تأىيؿ المجتمع كتنمية قدراتو كدخكلو مباشرة في سكؽ لضماف  ميزانييا لمتعميـ كالتدريب
 .كىك أمر مف الضركرة بمكاف تبنيو مف الحككمات الفمسطينية المتعاقبة العمؿ

دارم لتأىيؿ المكظفيف كتدريبيـ عمى تقصي الحقائؽ كاديمية مكافحة الفساد اإلأتفعيؿ  -
 .دارم في ماليزيافي مكافحة الفساد اإلثر كاديمية األكقد كاف ليذه األ ,كالمراقبة كالتحقيؽ

االستفادة مف برامج مكافحة الفقر مف خالؿ مؤسسات القطاع الخاص عبر زيادة الدخؿ  -
  .كتكفير فرص عمؿ كتدريب المشتغميف
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  المبحث الرابع
 التجربة االقتصادية لمبرازيل

أكبر اقتصاد عمى مستكل  بعف رسميًّا أف البرازيؿ أصبحت ساـ أيعم2011نياية سنة 
ما أعمف عنو كزير  كفؽ, بالمائة 2.7حيث حققت نمكًّا بمغ , متقدمة بذلؾ عمى بريطانيا, العالـ

بالمائة. إنجاز يأتي  0.8مقابؿ تحقيؽ االقتصاد البريطاني نمكًّا بنسبة لـ تتجاكز , المالية البرازيمي
ككاف ثمرة لنجاح برنامج اقتصادم إصالحي , بعد سنة مف كالية الرئيسة الحالية "ديمما ركسيؼ"

ىي فترة حكـ الرئيس السابؽ "لكيس ايناسيك لكال دا , شيدتو البرازيؿ طكاؿ ثماني سنكات, طمكح
 .( y,2010Timoth) سيمفا" الشيير بػ "لكال"

 (:0225، المبير) مراحل تطور األوضاع االقتصادية البرازيمية

حيث تبنت الحككمات العسكرية سياسات رأسمالية , العشريف ىي سبعينيات القرف المرحمة األولى:
كما , دكف االكتراث بالطبقات الفقيرة, دافعت فييا عف مصالح رجاؿ األعماؿ كأصحاب الشركات
مما خمؼ ديكننا اقتصادية كبيرة شكمت , عمدت إلى االقتراض مف الخارج لتنفيذ مشركعيا التنمكم

 عبئنا عمى األجياؿ الالحقة.

, (Debt crisisكاجيت فييا الدكلة أزمة الديكف ), ىي ثمانينيات القرف العشريف مة الثانية:المرح
كتميزت فترة , المتيكرة التي انتيجتيا الحككمات العسكرية قتراضيةاإل خاصة بعد السياسات

كما شيدت تراجعنا في معدالت , الثمانينيات بعدة محاكالت لمسيطرة عمى معدالت التضخـ المرتفعة
 النمك.

ككاف الجيش آنذاؾ قد تراجع تمامنا عف , كتتمثؿ في تسعينيات القرف العشريف المرحمة الثالثة:
, كانتقمت السمطة إلى حككمات مدنية متعاقبة, كنجح االنتقاؿ السممي كالتدريجي, الحياة السياسية

تبنت سياسات ك , كانتيجت الحككمات المدنية خالؿ عقد التسعينيات سياسات اقتصادية رأسمالية
 كعمت البرازيؿ حمى الخصخصة كالتحرير االقتصادم., االنفتاح االقتصادم كسياسات السكؽ
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 (:0210، صالح الدين) محاوالت كاردوسو إلصالح االقتصاد البرازيمي

ـ( محاكالت عديدة إلصالح 2002-1995قدـ الرئيس األسبؽ لمبرازيؿ "كاردكسك" )
كاف ىدفيا دمج االقتصاد المحمى في االقتصاد العالمي. كاتجيت ككضع خطة , االقتصاد البرازيمي

حيث ارتفع الديف , محاكالتو اإلصالحية نحك تبني سياسات السكؽ الحر كاالستدانة الخارجية
كقد أدل ىذا التضخـ في الدَّيف إلى , مميار دكالر خالؿ فترة رئاستو 250إلى  150الخارجي مف 

المستثمريف المحمييف  ـسكاء مف الجيات الدكلية المانحة أ, د البرازيميأزمة انعداـ الثقة في االقتصا
ا نحك طرح سندات الدَّيف الداخمي بفكائد مرتفعة , كاألجانب. كما اتجيت سياسات "كاردكسك" أيضن

مما شجع المستثمريف عمى التخمي عف االستثمار المنتج لصالح شراء السندات الحككمية حتى 
 بالمائة.  900مي بنسبة ارتفع الدَّيف الداخ

ــــم  ــــوال" لمحك ــــرئيس "ل ــــد وصــــول ال ــــة عن طبيعــــة المشــــكالت االقتصــــادية واالجتماعي
 :م0223في 

كمنيا عمى كجو الخصكص: مشكمة انخفاض قيمة العممة البرازيمية  مشكالت اقتصادية: -
, اخميالد ـكارتفاع مستكيات الدَّيف العاـ سكاء الخارجي أ, كالتضخـ, أماـ الدكالر األمريكي

 كالنقص الحاد في تكصيؿ الكيرباء إلى مساحات شاسعة مف البالد.

, كتردم أحكاؿ المدارس بشكؿ عاـ, كمنيا: مشكمة التسرب مف التعميـ :مشكالت اجتماعية -
, شأنيا في ذلؾ شأف معظـ دكؿ القارة, كانتشار الجريمة المنظمة كخاصة تجارة المخدرات

كالذم كاف , كالتفاكت الشديد بيف طبقات المجتمع, الحادكالفقر , كالبطالة, كمشاكؿ الجكع
مقابؿ شريحة أخرل عريضة , ينقسـ إلى طبقتيف: إحداىما شريحة رفيعة جدًّا مف األغنياء

كذلؾ في مشيد , بينما تكاد تككف الطبقة الكسطى غير مرئية عمى اإلطالؽ, مف الفقراء
 لة االجتماعية.كانعداـ شبو كامؿ لمعدا, صارخ لمتفاكت االقتصادم
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 نظرة القطاع الخاص لمرئيس "لوال" االشتراكي:

سادت حالة مف الخكؼ كالترقب بيف أكساط رجاؿ األعماؿ , في بداية حكـ "لكال دا سيمفا"
نو بالفعؿ تبنى أال إ, كالمستثمريف المحمييف مف أف يتبنى الرئيس الجديد سياسات اقتصادية يسارية

 ىميا:أالعديد مف السياسات 

كإلنجاز تقدـ قكم مف أجؿ تحقيؽ العدالة , لحؿ معضمة الفقر البرازيمي: سياسات يسارية -
 االجتماعية.

لدرجة , تفكؽ كؿ أحالـ شريحة الرأسمالييفت لحماية صناعتيـ كاستثماراتيـ: سياسات ليبرالية - 
 جعمت ىذه الطبقة أكثر تأييدنا لحكـ لكال مف الطبقتيف الكسطى كالفقيرة.

تـ تطبيقيا لتحقيؽ النمك كمعالجة الفقر كدكر مؤسسات القطاع الخاص  التيالسياسة االقتصادية 
 (:  2011, )اندرسكف

 :تنفيذ برنامج لمتقشف -والً أ

ا لمتقشؼ كفقا لخطة صندكؽ النقد الدكلي بيدؼ سد عجز المكازنة , نفذت البرازيؿ برنامجن
الرئاسة لـ يتراجع عف ىذا البرنامج الذم كاف قد بدأه كالقضاء عمى أزمة الثقة. كعند تكلي "لكال" 

كطمب , كأعمف أف سياسة التقشؼ ىي الحؿ األكؿ كاألمثؿ لحؿ مشاكؿ االقتصاد, سمفو "كاردكسك"
كأدل برنامج التقشؼ إلى خفض عجز , دعـ الطبقات الفقيرة لو كالصبر عمى ىذه السياسات

كمف ثـى ساىـ ذلؾ بقكة في القضاء عمى انعداـ الثقة في , المكازنة كارتفاع التصنيؼ االئتماني لمبالد
ـ 2004مميار دكالر استثمارات مباشرة مف  200االقتصاد البرازيمي. كبناءن عميو تمقت البرازيؿ نحك 

مميكف أجنبي لإلقامة في البرازيؿ في  1.5دخؿ ما يقرب مف , ـ. باإلضافة إلى ذلؾ2011كحتى 
اجر برازيمي إلى البالد. كأدت ىذه االستثمارات إلى رفع الطاقة مميكف مي 2كعاد نحك , ـ2011

كمف ثـى المساىمة في حؿ مشكمة الفقر. , كىك ما يعني تكفير فرص عمؿ جديدة, اإلنتاجية لمدكلة
أعكاـ  ةـ أصبح بعد ثماني2002كبعد أف كاف صندكؽ النقد يرفض إقراض البرازيؿ في أكاخر عاـ 

 مميار دكالر. 14" االقتصادم مديننا لمبرازيؿ بػمف العمؿ في برنامج "لكال
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 :تغيير سياسات اإلقراض -ثانياً 

 8.75بالمائة إلى  13.25تـ تخفيض سعر الفائدة مف , مف أجؿ تكفير تسييالت ائتمانية
ك أدل , كىك ما سيؿ اإلقراض بالنسبة لممستثمريف الصغار كمؤسسات القطاع الخاص, بالمائة

كرفع مستكل الطاقة اإلنتاجية , كتكفير فرص عمؿ, المشاريع الصغرل ذلؾ إلى تسييؿ إقامة
كتشير األرقاـ إلى أف نصؼ سكاف البالد زاد , مما ساىـ بشكؿ عاـ في حؿ مشكمة الفقر, كالنمك

 بالمائة. 68دخميـ خالؿ العقد األخير بنسبة 

 :التوسع في الزراعة واستخراج النفط والمعادن -ثالثاً 

كقبؿ , عمى تصدير المنتجات الخاـ في السنكات األكلى مف حكـ "لكال" اعتمدت البرازيؿ
, استفادت البالد مف ارتفاع أسعار المكاد الخاـ في األسكاؽ العالمية, ـ2008األزمة العالمية في 

كىك األمر الذم أدل إلى سد العجز في ميزاف المدفكعات الذم كاف يعاني منو االقتصاد البرازيمي 
 ـ.2003قبيؿ عاـ 

 :التوسع في  الصناعة -رابعاً 

اتجيت السياسات االقتصادية إلى االىتماـ بشقيف لمصناعةت األكؿ: ىك الصناعات 
, كالصناعات الغذائية كالجمدية كالنسيج, البسيطة القائمة عمى المكاد الخاـ مثؿ: تعديف المعادف

اسعة في العقد األخير في حيث خطت البالد خطكات ك , كالثاني: الصناعات التقنية المتقدمة
 (.2010, فكريكرك) صناعات السيارات كالطائرات

 :تنشيط قطاع السياحة -خامساً 

مؤىمةن كبقكة الجتذاب أفكاج , ظمت البرازيؿ بما تمتمكو مف طاقات طبيعية نادرة كمذىمة
كابتكرت نكعنا , كشيدت البرازيؿ في الفترة السابقة نمكًّا ممحكظنا في ىذا المجاؿ, سياحية كبيرة

ا مف السياحة ييعرؼ بسياحة "الميرجانات"ت فيي تمتمؾ تراثنا شعبيًّا شديد الخصكصية , خاصًّ
كىك , مالييف سائح سنكيًّا 5كما نجحت في استقباؿ ما يقارب , كنجحت في التركيج لخصكصياتيا

 ما ساىـ في إنعاش االقتصاد كتحقيؽ المزيد مف النمك.
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 :الفقر )اإلعانات االجتماعية(معالجة مشكمة  -سادساً 

كبدأ برنامج الدعـ المباشر , تميز البرنامج اإلصالحي بخطة اإلعانات االجتماعية المباشرة
كلكنو استمر في متابعة , أم في عيد "كاردكسك" قبؿ كصكؿ "لكال" لمحكـ, منذ منتصؼ التسعينيات

كضخ طاقة أكبر كأمكاؿ , ا المشركعكيعكد لو الفضؿ في تكسيع نطاؽ المنفعة مف ىذ, ىذا البرنامج
٪ مف إجمالي الناتج المحمي بتكمفة 0.5أكثر فيو. ككاف إجمالي اإلنفاؽ عمى البرنامج يصؿ إلى 

مميار دكالر. كيقكـ البرنامج عمى أساس إعطاء معكنات مالية لألسر الفقيرة  9ك 6تتراكح بيف 
تيعىرَّؼ األسر الفقيرة بأنيا األسرة التي يقؿ عمى أساس أف , بقصد رفع مستكاىا كتحسيف معيشتيا

 دكالرنا شيريًّا. 28دخميا عف 

 :التوجو نحو التكتالت االقتصادية -سابعاً 

لـ تكتًؼ البرازيؿ بالعمؿ عمى استخداـ السياسات االقتصادية الداخمية لمنيكض باالقتصاد 
طىٍت خطكات متميزة عمى مستكل السياس, البرازيمي ا خى نما أيضن كاعتمدت , ات االقتصادية الخارجيةكا 

كتشكمت باعتبارىا اتفاقية , كىى بمثابة السكؽ المشتركة لدكؿ الجنكب, عمى منظمة "الميرككسكر"
, ـ1991كذلؾ في , كأكركجكام, كباراجكام, كاألرجنتيف, لمتجارة اإلقميمية بيف كؿ مف: البرازيؿ

رابع أكبر قكة اقتصادية في العالـ. كشكمت  كبكليفيا. كتعد اليـك, كبعضكية غير كاممة لفنزكيال
ثـ انضمت ليـ جنكب إفريقيا , ـ2009البرازيؿ مع ركسيا كالصيف كاليند مجمكعة )البريكس( سنة 

, كىك تجمع لخمس دكؿ تعد صاحبة أكبر اقتصاديات عمى مستكل الدكؿ النامية, ـ2010في 
 ناتج الكاليات المتحدة.حيث يعادؿ الناتج اإلجمالي المحمى لتمؾ الدكؿ مجتمعة 

باع سياسات التقشؼ أدل إلى استعادة الثقة في االقتصاد تابأف  يمكف القكؿ أخيران ك 
كىك ما أدل , كتشجيع الصناعة كالزراعة كالسياحة, كمف ثـى زيادة االستثمارات كاإلنتاج, البرازيمي

برامج اإلعانة االجتماعية التساع فرص العمؿ كزيادة الدخؿ لمبرازيمييف. كمف جية أخرل ساعدت 
كمع تحسيف , بشكؿ مباشر عمى الرفع مف مستكل الدخؿ كتحسف المستكل المعيشي لمطبقات الفقيرة

دخميـ أصبحت ىذه الطبقات تمثؿ قكة شرائية كبيرة ساعدت في ازدىار المشركعات اإلنتاجية 
كانت البرازيؿ أقؿ دكؿ حيث , ـ2008كظير ذلؾ بكضكح خالؿ فترة األزمة العالمية في , الكطنية

 بالمائة. 5.1كحققت آنذاؾ نمكًّا بمغ , العالـ تأثرنا باألزمة
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 : المؤشرات االقتصادية لمبرازيل

 كانخفاض, الكمي االقتصاد في باستقرار الماضية الثالثة العقكد مدل عمى البرازيؿ تمتعت
 فضال, اإلجمالي المحمي الناتج إلى الديكف نسبة كانخفاض, مرتفع كنمك اقتصادم, التضخـ في
 كجو في صمد البرازيمي االقتصاد أف كما .لمفقر نسبي كانحسار, الدخؿ في التفاكت مف الحد عف

 العالـ بمداف مف العديد اقتصاديات في النمك عمى معدؿ سمبيا أثرا تركت التي العالمية المالية األزمة
المالية  األزمة أكج في جمالياإلفي الناتج المحمى  النمك معدؿ أف عمى يدؿ, كالمتقدمة منيا النامية
 المعدؿ. ىذا عمى محافظا يستمر أف المقدر كمف, (2111)الجزيرة، % 5.1 نحك بمغ 2008 عاـ

 2013نمك اقتصاد البرازيؿ خالؿ  ,كما تشير بيانات المعيد البرازيمي لمجغرافيا كاإلحصاء
المحمي لمبرازيؿ كصؿ في  فإف إجمالي الناتج, . ككفقا لممعيد2012% في 1% مقابؿ 2.3بنسبة 

. كنصيب الفرد مف 2012% عف 2.3تريميكف دكالر بزيادة نسبتيا  (4.06)إلى  2013نياية عاـ 
كاستند النمك االقتصادم بشكؿ أساسي إلى نمك القطاع , ان دكالر  (11630)الناتج المحمى بمغ 

% كقطاع الخدمات 1.3الصناعي بنسبة كنما القطاع , % خالؿ العاـ الماضي7الزراعي بنسبة 
بزيادة  2013عاـ  %18.4 ستثمار في البرازمكبمغ معدؿ اال % خالؿ الفترة نفسيا.2بنسبة 

 .2012طفيفة عف 

 المتصاص تماما مجيزة اليـك البرازيؿ تبدك, تاريخيا في مرة ألكؿ فإنو سبؽ ما إلى إضافة
 مف ضخـ كاحتياطي, مرف صرؼ بسعر لذلؾ البرازيؿ كتتسمح .االقتصادية الخارجية الصدمات
 أف كما, ممحكظ بشكؿ تتناقص اإلجمالي المحمي الناتج إلى نسبة الديف أف كما, األجنبية العمالت
 .التضخـ مف معقكؿ مستكل إلى تحقيؽ ييدؼ نظاما يدير البرازيمي المركزم البنؾ

 االستمرار بكسعو المركزم البنؾ أف يعني ما كىك, بارتفاعو الحقيقي الفائدة سعر يتميز كما
 التي العدكل أف, سبؽ مما كاألىـ .االقتصادم النمك تحقيؽ أجؿ مف سعر الفائدة خفض في

 النظاـ ىذا يتعرض لـ ثـ كمف, البرازيمي البنكي النظاـ إلى لـ تنتقؿ العقارم الرىف سندات أحدثتيا
 منخفضة تعد كالتي, المالية الكساطة أما .باألصكؿ كمشتقاتو المدعكمة المالية السندات في لخسائر

 لرقابة كتخضع محمية مؤسسات بشكؿ أساسي بيا فتقـك, المتقدمة الدكؿ بمعايير مقارنة البرازيؿ في
 العامة البنكؾ كتسيـ .البرازيمي المالي القطاع في استقطابي نفكذ ىناؾ كليس ة,شديد حككمية
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 كبناء .الدكلية بالمعايير التكمفة بالغ أمر كىك, البالد في الخاص االئتماف إجمالي مف  % 40بنحك
 األزمة فإف - 2009 أذار/مارس 5 بتاريخ اإليككنكمست مجمة أشارت ما نحك كعمى- ىذا عمى

 نمت, أخرل زاكية كمف .أخرل دكؿ في أثَّرت ما بقدر البرازيمي االئتماف في تؤثِّر لـ المالية العالمية
 العامة كالسياسات, االقتصادم كالنمك, الكمي االقتصاد استقرار نتيجة البرازيؿ في الكسطى الطبقة
تحت  زالت ما التي الضخمة األساسية البنية كمشركعات, الدخؿ في التفاكت محاربة إلى اليادفة
 المصدريف سيصبحاف المحمي كاالستيالؾ الخاص االستثمار فإف سبؽ لما كنتيجة .اإلنشاء
 دكف تحكؿ صعبة عقبات تكاجو البرازيؿ تزاؿ ما ذلؾ مع كلكف .المقبمة السنكات في لمنمك يفالرئيس

 العامة األساسية البنية مف كؿ   مستكل ضعؼ العقبات تمؾ كفي مقدمة, اإلنتاجية نمك استمرار
 ضماف كعدـ, الخاص االستثمار ممكية تجريد المرتفع مف كالمستكل, البشرم الماؿ رأس كمخزكف
 خاصة, أجندتيا أكلكيات عمى االقتصادية اإلصالحات الحككمة تضع أف كيجب .التممؾ حقكؽ
عادة, الحككمي مف اإلنفاؽ كالحد, الضرائب خفض  ىذه اإلصالحات كبكسع .العمؿ سكؽ تنظيـ كا 

 األخرل اإلصالحات كمف .اإلنتاجية مف كتزيد, الرسمي غير االقتصاد ممارسات مف تحد أف
 كمخزكف األساسية البنية مف كؿ زيادة جيكد أف كما .الممكية كحقكؽ االستثمار الميمة تحسيف

 .(البرازيؿ في المستقبمية لمتنمية المحكرية العكامؿ بمثابة ىي) ,كما كنكعا البشرم الماؿ رأس
 تمؾ خاصة, نمكىا إمكانات استكشاؼ مف البرازيؿ ستتمكف, اإلصالحات ىذه مثؿ كبإجراء

 يمكف متكفرة كحرارة, كاسعة مائية مسطحات مف زتيابحك  كما, الطبيعية المرتبطة بمزاياىا اإلمكانات
 رم كنظاـ, لمزراعة القابمة األراضي مف شاسعة كمساحات, الطاقة المتجددة تكليد في استغالليا

  .العاـ في مف محصكؿ أكثر زراعة مف البالد يمكِّف فعاؿ

يجابيا مف خالؿ إف الدكلة لعبت دكرا أكيرل الباحث كفى ضكء دراسة التجربة البرازيمية 
إنجاز البنية التحتية ك تأسيس جياز إنتاج كطني يقـك بتنسيؽ العالقات بيف المؤسسات الكبرل 

كتشجيع المشاريع , سسات القطاع الخاصمؤ مف خالؿ  الخاصة كالكطنية كالبحث عف األسكاؽ
كتشجيع االستثمارات الكطنية , جراءات اإلداريةالصناعية عف طريؽ تنظيـ القركض كتبسيط اإل

 . كجمب االستثمارات األجنبية كالعمؿ عمى خكصصة العديد مف المشاريع كالشركات المممككة لمدكلة
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, خيرة قد اعتبرت المحرؾ الفاعؿ في نيضة البرازيؿصالحات االقتصادية األف اإلأكالثابت 
عداد المكظفيف الحككمييف أكتنشيط االقتصاد لخمؽ كظائؼ جديدة ال سيما مع الزيادة التي شيدتيا 

فضال عف تنظيـ االقتصاد , خيرةعكاـ األمميكف خالؿ األ (1.1)الؼ الي  (900)في البرازيؿ مف 
كضاع أكتحسيف , %40لي حكالي إجمالي سيامو في الناتج المحمي اإلإغير الرسمي الذم يصؿ 

  . جمالي عدد السكافإ% مف 20الفقراء الذيف تصؿ نسبتيـ لحكالي 

يضا أشكالية التكظيؼ فى البرازيؿ كالعبء الكظيفي بالخصكص يشكؿ إف أكمف الجدير بالذكر 
صالحات إعاله مف أذكر يضا فاف ما ألى التجربة البرازيمية إتحديا لمكاقع الفمسطيني, فبالنظر 

قراض كالتكسع في الصناعة كالزراعة ات داعمة لمقطاع الخاص كسياسة اإلكتحديدا في تفعيؿ سياس
كاعدة لمقطاع الخاص البرازيمي جعمت منو  انطالقةعمى ألقى ظاللو كىذا بالفعؿ  ,كالسياحة

زمة خمؽ كظائؼ أمستكدعا ميما لمتشغيؿ كتحمؿ عبء التكظيؼ كالتخفيؼ عف كاىؿ الحككمة 
 جديدة.

  : ممخص

دكر الدكلة المركزم فى ( البرازيؿك , ماليزيا, التجارب سالفة الذكر) تركياظيرت دراسة أ
ليات آعادة ىيكمة الصادرات كدكر الصيغ المؤسسية الرابطة بيف ىذه الدكؿ ك ا  التحكؿ الصناعي ك 

طر مؤسسية قادرة عمى ألى بناء إعادة ىيكمة الصادرات إحيث استندت قدرة الدكلة عند , السكؽ
عادة إليو الجزء الغالب مف الناتج الصناعي كالصادرات مع إلخاص الذل انتقؿ مصاحبة القطاع ا

سكاؽ أ ييذه الصناعات فخر يتمثؿ فى زيادة القدرة التنافسية لآتكجيو الصناعات المحمية ليدؼ 
 التصدير.

ف طريقة تكاصؿ الدكلة مع المنتجيف بالقطاع الخاص تحظى أثبتت تجارب ىذه الدكؿ ألقد 
كمثمما تبيف مف تجارب الدكؿ , قصكل فى تحديد مدل نجاح كضع السياسات كتطبيقيابأىمية 

لى إه الدكؿ استندت ف مؤسسات ىذإف ,سالفة الذكر بعد تبني سياسات التحرير االقتصادم
خصكصا , جيزة ىذه الدكؿأكؿ نبع مف داخؿ ألا, ف لتعزيز قدراتيـ االقتصاديةمصدريف رئيسي

صمة بسياسات التجارة كالتصنيع كالتصدير بحيث تمتاز ىذه الجيات الجيات كالييئات ذات ال
 . جيزة فى البيركقراطيةألكالييئات باالتساؽ كالمينية كاالستقاللية النسبية مقارنة مع غيرىا مف ا
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كينبغي , فيما نبع الثاني مف الخارج مف خالؿ ترتيبات مؤسسية مع منتجي القطاع الخاص
ف تككف مؤسسات تيدؼ لمربح مثؿ بنكؾ دعـ أما إات الخاصة فيي التمييز بيف نكعيف لممؤسس

طار السكؽ كتخضع إف تككف غير ىادفة لمربح كتعمؿ خارج أما ا  ك . شركات التجارة, الصادرات
سكاؽ أك استكشاؼ ألقكاعد تكفؿ التنسيؽ بيف الدكلة كالشركات الخاصة مف خالؿ تقديـ خدمات 

 دعـ عمييـ. ك تنظيـ تكزيع الحكافز كالأخارجية 

ذات معنى ( كالبرازيؿ, ماليزيا, تركيا) :ما فيما يتعمؽ بالتجربة المصرية فقد كانت الدكؿأ
 ,ألف مستكل المعيشة فى ىذه الدكؿ حتى الستينات كاف أقؿ منو فى مصر ,خاص بالنسبة لمصر

كاستطاعت ىذه الدكلة تحقيؽ معدالت تنمية مرتفعة كمتكاصمة كتعددت التفسيرات بشأف أسباب 
نجاح ىذه التنمية كلـ يكف مف ضمنيا أسباب سياسية أك ثقافية أك عسكرية بقدر ما كانت ىناؾ 
ية أسباب مثؿ طبيعة النظاـ المشجع لمتنمية كاالستثمار مع كجكد إطار قانكني كتنظيمي يحكـ العمم

كذلؾ تكصمت ىذه البالد لنظاـ لتشجيع المنافسة مع إيجاد صيغو , االقتصادية كيراقب عدالتيا
لمتعاكف بيف الحككمة كالشركات لتحقيؽ أىداؼ مجتمعية ذات قيمو عالية مع ضركرة كجكد اإلدارة 

 يضا الذمأكما يميز تجربة ىذه الدكؿ بصفة خاصة عف مصر ىك االىتماـ , الحككمية النزيية
كما اىتمت الدكلة  ,أعطتو الدكلة لتطكير القكل العاممة عف طريؽ التعميـ كالتدريب كالمحافظة عمييا

 جؿ تحقيؽ ذلؾ.أبتحقيؽ تكزيع أفضؿ لمدخؿ كالثركة مع إيجاد برامػج خاصة مف 

ما فيما يتعمؽ بالمقارنة الظاىرية بيف ىذه التجارب كتجربة مصر فى مجاؿ تنمية القطاع أ
تجربة مصر تدؿ عمى أف السياسات المحفزة لدكر القطاع الخاص ال زالت غير كافية  فإالخاص ف

لغاء التراخيص  كأف المبادرات التي اتخذتيا الدكلة فى مصر مف حيث تخفيض معدالت الضرائب كا 
لـ تستكمؿ مف حيث خمؽ اإلطار التشريعي كالقانكني الذم يشجع عمى المنافسة كيكافح االحتكار 

ككذلؾ غاب عف نمكذج التنمية فى مصر عناصر ميمة بقضايا تكزيع الدخؿ , افيةكيضمف الشف
ساس كالمشترؾ لمتجارب المشار ف العامؿ األأيبقى ك  كمما تسبب فى زيادة نسبة الفقر كالبطالة.

عطاء ىذه المؤسسات ا  لييا ىك تغيير السياسات مف تمؾ الدكؿ باتجاه مؤسسات القطاع الخاص ك إ
 نشطة االقتصادية كاالجتماعية ليذه الدكؿ.ستعادة نشاطيا كمساىماتيا فى األالدكر الفاعؿ ال
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ف ىنالؾ عكامؿ مشتركة بيف ىذه التجارب كاف ليا سبب أكيرل الباحث مف خالؿ ىذه التجارب 
 كىي كما يمي :االستفادة منيا  فكنستطيع كفمسطينيي ,مباشر في نيضة كتميز ىذه الدكؿ

الخاص مف خالؿ تبني سياسات داعمة ليا كتحديدا في مجاؿ تشجيع مؤسسات القطاع  -
قراض ك الحكافز كتطكير البنية التحتية ) المعاىد , البنكؾ , المؤسسات الخدماتية ... اإل
نتاج كالمنافسة كتفعيؿ كتخفيض تكاليؼ التكظيؼ لزيادة قدرة القطاع الخاص عمى اإل الخ(

سسات القطاع الخاص في رسـ السياسات العالقة التكاممية بيف مؤسسات الدكلة كمؤ 
 كالقكانيف كالتشريعات.

 ,حزابحداث انفتاح داخمي بيف القكميات كاألا  نساف ك المصالحة الحقيقية كاحتراـ حقكؽ اإل -
لييا مقارنة بما ىك مكجكد في إشرنا أمر معقد بدرجة كبيرة في الدكؿ التي كلعؿ ىذا األ

 فمسطيف.
ىـ أنو مف أضكية حيث اعتبر التعميـ في تمؾ الدكؿ بتفعيؿ السياسات التعميمية الني -

, كالسياسات التعميمية ىى استثمار لمثركة لتنمية كالنيضة في جميع المجاالتعناصر ا
البشرية في الطريؽ المستقيـ كالمجتمعات التى ال تستفيد مف ثركتيا البشرية بصكرة جيدة 

 التقدـىي مجتمعات محككـ عمييا بفقداف حقيا في المنافسة ك 
االقتصادية كالرفاىية ثر في التنمية نشطة البحث العممي كالتكنكلكجي لما لو األأدعـ  -

بحاث كمراكز البحث دمغة كالعقكؿ كدعـ األ, كالعمؿ عمى كقؼ ىجرة األاالجتماعية
 العممي, 

, فالمكارد الطبيعية كالكثافة السكانية أك نقصتمثؿ لإلمكانات ميما زادت ستغالؿ األاال -
كزخـ التراث التاريخي كالثقافي كالمكقع الجيكستراتيجي, كؿ ىذه عكامؿ ميمة كرافعة ألل 

 .مثؿ كفي االتجاه الصحيحأذا ما تـ استغالليا استغالال إعممية تنمكية 
قتصادية كما ليا مف دكر في تحديد مسار ىذه الدكؿ, فمحاربة الفقر كزيادة دخؿ الرؤية اال -

الفرد كالخصخصة كزيادة حجـ الصادرات كزيادة القدرة التنافسية دكليا ...الخ ىك المسار 
 جياليا.أالذم ترسمو الدكؿ لمستقبميا كمستقبؿ 
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لتجارب ناجحة ككاعدة قد ف ىذه العناصر ىى عناصر مشتركة كتفصيالتيا كثيرة كمتعددة, إ
دارم نستفيد منيا حتى في ظؿ الظركؼ الصعبة التي نعيش كفي ظؿ الحصار المالي كاإل

كالسياسي الذم يفرضو عمينا االحتالؿ الصييكني, فتفعيؿ العالقات التكاممية مع القطاع 
ال سياسات كاقعية كمناسبة كذات قيمة مف طرؼ القطاع إالخاص الفمسطيني ال يمزمو 

خر لحككمي, كالمصالحة الحقيقية كاحتراـ حقكؽ االنساف يستمـز منا فقط القناعة بالطرؼ اآلا
ف نعيد االعتبار لمتعميـ أال ك إمامنا أما التعميـ فال مجاؿ أخر, خر كالحزب اآلكالفصيؿ اآل

 كلممناىج التعميمية لتككف برامج تعميمية نيضكية , ككذلؾ البحث العممي كمزاياه كمنافعو. 

ت زيادة صادراتيا مف البضائع كالسمع كالمنتجات مـ كالدكؿ سالفة الذكر استطاعاأل تجارب فإ
ك أمعيقات مالية  ةكال يكجد لدييا أي ف حدكدىا مفتكحة أل ,عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر

ال عمى العكس فكؿ دكلة لدييا ما يكفييا مف تحديات كمعيقات  ,ك تحديات دكليةأسياسية 
رادة القكية كالرؤية المستقبمية كمصمحة الشعكب كالقيادة الكطنية الكاعية, لذلؾ لكنيا اإل

فباستطاعتنا نحف الفمسطينيكف الخركج مف عنؽ الزجاجة كالتفكير خارج الصندكؽ كاالستثمار 
ال  كالتيدمغة لنستطيع تصدير العمكـ كالتقنية كالبرامج البشر كاالستفادة مف العقكؿ كاأل في

 .لحصارجز كالحدكد كاتعرؼ الحكا
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 مقدمة:

مػػف خاللػػو الباحػػث المػػنيج الػػذم  يبػػيف حيػػث, يمثػػؿ ىػػذا الفصػػؿ اإلطػػار المنيجػػي لمدراسػػة 
استخدمو مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ التي عرضيا الباحث كالمتمثمة فػي معرفػة كاقػع العالقػة التكامميػة 
بيف القطاعيف الحككمي كالخاص في المجاؿ االقتصادم في محافظات غزة, كسبؿ تحقيقيا في ظؿ 

 التجارب الدكلية كالتحديات المحمية.

 ى مبحثيف أساسيف ىما:كيحتكم ىذا الفصؿ عم 

 .منيجية الدراسةالمبحث األول: 

 .: تحميؿ خصائص عينة الدراسةالمبحث الثاني

  المبحث األول
 منيجية الدراسة

 :تمييد 4.1.1

جراءاتيا بأنيا الطريقة التي يتتبػع الباحػث خطاىػا, ليػتـ مػف خالليػا   تعتبر منيجية الدراسة كا 
كعػػف طريقيػػا يػػتـ الحصػػكؿ عمػػى البيانػػات المطمكبػػة إلجػػراء إنجػػاز الجانػػب التطبيقػػي مػػف الدراسػػة, 

التحميػػػػؿ اإلحصػػػػائي لمتكصػػػػؿ إلػػػػى النتػػػػائج التػػػػي يػػػػتـ تفسػػػػيرىا فػػػػي ضػػػػكء أدبيػػػػات الدراسػػػػة المتعمقػػػػة 
 بمكضكع الدراسة, كبالتالي تحقؽ األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا.

حيث تناكؿ ىذا المبحث كصفان لمنيج الدراسة المتبع, طرؽ جمػع البيانػات, كتحديػد مجتمػع 
الدراسة, ككيفية اختيار العينة, باإلضافة إلى شرح خطكات إعداد أداة الدراسػة كالمتمثمػة فػي اسػتبانة 

مة كزعػػت عمػػى أفػػراد العينػػة المختػػارة, كقيػػاس صػػدؽ كثبػػات ىػػذه االسػػتبانة مػػف أجػػؿ التأكػػد مػػف سػػال
ككضػػكح فقراتيػػا, بمػػا يعػػزز الثقػػة كالدقػػة فػػي النتػػائج التػػي سػػيتـ الحصػػكؿ عمييػػا, كمػػا كيتنػػاكؿ ىػػذا 

  المبحث تحديد األساليب كاالختبارات اإلحصائية التي ستستخدـ في تحميؿ نتائج الدراسة. 
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 أسموب الدراسة: 4.1.0

فقػػد اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج , عمػػى طبيعػػة الدراسػػة كاألىػػداؼ التػػي تسػػعى إلػػى تحقيقيػػا بنػػاءن   
كييػػتـ بكصػػفيا كصػػفان , كالػػذم يعتمػػد عمػػى دراسػػة الظػػاىرة كمػػا تكجػػد فػػي الكاقػػع, الكصػػفي التحميمػػي

كمػػا ال يكتفػػي ىػػذا المػػنيج عنػػد جمعػػو المعمكمػػات المتعمقػػة , كيعبػػر عنيػػا تعبيػػران كيفيػػان ككميػػان , دقيقػػان 
بػػؿ يتعػػداه إلػػى التحميػػؿ كالػػربط كالتفسػػير , جػػؿ استقصػػاء مظاىرىػػا كعالقتيػػا المختمفػػةأبالظػػاىرة مػػف 
  . العممي المنظـ

 طرق جمع البيانات: 4.1.3

 كىي البيانات األكلية كالبيانات الثانكية:, اعتمد الباحث عمى نكعيف مف البيانات

بالبحػػث فػػي الجانػػب الميػػداني بتكزيػػع اسػػتبيانات لدراسػػة بعػػض مفػػردات  كذلػػؾالبيانــات األوليــة: -1
تجميع المعمكمات الالزمة في مكضكع الدراسة, كمف ثـ تفريغيا كتحميميا باسػتخداـ الدراسة كحصر ك 

اإلحصػائي كاسػػتخداـ   SPSS (Statistical Package For Social Science): برنػامج
االختبػػػػارات اإلحصػػػػائية المناسػػػػبة بيػػػػدؼ الكصػػػػكؿ لػػػػدالالت ذات قيمػػػػة كمؤشػػػػرات تػػػػدعـ مكضػػػػكع 

 الدراسة.

لقػد قػػاـ الباحػث  بمراجعػة الكتػػب كالػدكريات كالمنشػػكرات الخاصػة أك المتعمقػػة البيانـات الثانويــة: -0
واقـع العالقـة التكامميـة بـين القطـاعين الحكـومي  بالمكضكع قيد الدراسة, كالتي تتعمؽ بالكشػؼ عػف

وســبل تحقيقيــا فــي ظــل التجــارب الدوليــة  والخــاص فــي المجــال االقتصــادي فــي محافظــات غــزة،
بيػػػدؼ إثػػػراء مكضػػػكع الدراسػػػة بشػػػكؿ عممػػػي, كذلػػػؾ مػػػف أجػػػؿ التعػػػرؼ عمػػػي والتحـــديات المحميـــة ، 

األسس كالطرؽ العممية السميمة في كتابة الدراسػات, ككػذلؾ أخػذ تصػكر عػف آخػر المسػتجدات التػي 
 حدثت في بعد الدراسة.
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 :مجتمع وعينة الدراسة 4.1.5

فػػي  ( مػدير عػاـ ,ككيػػؿ مسػاعدككيػؿ, ) :الفئػات العميػا يتكػكف مجتمػع الدراسػة مػف مػػكظفي         
( 110) كالبػالغ عػددىـ, مؤسسػات القطػاع الخػاصدارات إمجػالس الكزارات الحككمية كمسئكليف فػي 
, كتـ استرداد ستبانة عمى أفراد العينةكزعت االكقد , 2014في العاـ بعد حصر شامؿ ألفراد العينة,

 مف مجتمع الدراسة. %(88) بنسبة( استبانة 97)

 الدراسة:أداة  4.1.4

لتحقيؽ ىدؼ الدراسة المتمثؿ في التعرؼ عمى كاقع العالقة التكاممية بيف القطاعيف 
كسبؿ تحقيقيا في ظؿ التجارب  الحككمي كالخاص في المجاؿ االقتصادم في محافظات غزة,

, المشابيةدبيات السابقة الدكلية كالتحديات المحمية تـ بناء كتصميـ استبانة الدراسة لالستفادة مف األ
 كاستشارة ذكم الخبرة كاالختصاص في ىذا المجاؿ في الحقؿ األكاديمي كالميني.

 ستبانة ضمف الخطكات التالية:كلقد تـ بناء اال

 جؿ استخداميا في جمع البيانات كالمعمكماتأإعداد االستبانة في صكرتيا األكلية مف  -

 لجمع البيانات.عرض االستبانة عمي المشرؼ مف أجؿ اختيار مدل مالءمتيا  -

 تعديؿ االستبانة بشكؿ أكلي حسب ما يراه المشرؼ. -

مػػػيف المختصػػػيف  كالػػػذيف قػػػامكا بػػػدكرىـ بتقػػػديـ تػػػـ عػػػرض االسػػػتبانة عمػػػى مجمكعػػػة مػػػف المحكٌ  -
.  النصح كاإلرشاد كتعديؿ كحذؼ ما يمـز

 إجراء دراسة اختبارية ميدانية أكلية لالستبانة كتعديؿ حسب ما يناسب. -

 عمى جميع أفراد العينة لجمع البيانات الالزمة لمدراسة. تكزيع االستبانة -

 قسميف أقساـ كالتالي: ىستبانة إلكلقد تـ تقسيـ اال

 القسـ األكؿ: يحتكم عمي الخصائص العامة لمجتمع كعينة الدراسة.
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 ( فقرة مكزعة عمى أربعة  أبعاد  كالتالي:62القسـ الثاني: يتككف مف )

 الفقرات البعد
كاقع العالقة بيف القطاعيف الحككمي كالخاص في المجاالت االقتصادية : البعد األكؿ

 15 في محافظات غزة 

البعد الثاني: السياسات االقتصادية المتبعة مف القطاع الحككمي لتحقيؽ التكامؿ مع 
 10 القطاع الخاص في المجاؿ االقتصادم

البعد الثالث: التحديات التي تكاجو تحقيؽ التكامؿ  بيف 
القطاعيف الحككمي كالخاص في المجاؿ االقتصادم في 
محافظات غزة كما يراىا قادة المؤسسات االقتصادية في 

 القطاعيف

 12 تحديات القطاع الخاص

تحديات القطاع 
 15 الحككمي

سبؿ تحقيؽ التكامؿ بيف القطاعيف الحككمي كالخاص في المجاؿ  البعد الرابع:
 10 االقتصادم في محافظات غزة في ظؿ التجارب الدكلية 

 40     اجمالي فقرات االستبانة
 

كعند كضع ىذه االستبانة تـ األخذ بعيف االعتبار كضع أسئمة تغطي كافة جكانب الدراسة 
مع مراعاة أف تككف , كالمتغيرات ذات التأثير عمى أسئمة الدراسةكتمبي جميع المتطمبات , النظرية

كقد تـ , كسيكلة تحميميا نيالسيكلة كسرعة اإلجابة ع, معظـ األسئمة كاضحة كذات نيايات مغمقة
, كذلؾ لشرح االستبانة كتكضيح أم غمكض فييا, تكزيع كافة االستبانات شخصيان عمى أفراد العينة

( فقرة 62) ستبانة بعد صياغتيا النيائية. كقد بمغ عدد فقرات االنياجابة عة في اإلقمع مراعاة الد
كاقع  ى%( لمتعرؼ عم100-0حيث أعطى لكؿ فقرة نسبة مئكية مف ), مكزعة عمى أربعة أبعاد

بذلؾ , العالقة التكاممية بيف القطاعيف الحككمي كالخاص في المجاؿ االقتصادم في محافظات غزة
يف اإلستبانة في ( يب2) كالممحؽ رقـ, ( درجة100, 0عينة الدراسة ما بيف )تنحصر درجات أفراد 

 .صكرتيا النيائية
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 صدق االستبانة: 4.1.4

كيقصد بصدؽ االستبانة: أف تقيس فقرات االستبانة ما كضعت لقياسو كقاـ الباحث بالتأكد مف 
 صدؽ االستبانة بطريقتيف:

 صدق المحكمين: -1

صكرتيا األكلية عمى مجمكعة مف أساتذة جامعييف مف تـ عرض االستبانة في 
حيث قامكا بإبداء آرائيـ كمالحظاتيـ حكؿ , المتخصصيف ممف يعممكف في الجامعات الفمسطينية

ككذلؾ كضكح , كمدل انتماء الفقرات إلى كؿ بعد مف أبعاد االستبانة, مناسبة فقرات االستبانة
استبعاد بعض الفقرات كتعديؿ بعضيا اآلخر ليصبح  كفي ضكء تمؾ اآلراء تـ, صياغاتيا المغكية

 . ( فقرة62عدد فقرات االستبانة )

 صدق االتساق الداخمي: -0

جرل التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لالستبانة بتطبيؽ االستبانة عمى عينة استطالعية 
بيف كؿ فقرة كتـ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف , ( مكظفا  مف أفراد مجتمع الدراسة30مككنة مف )

ككذلؾ تـ حساب معامؿ ارتباط , مف فقرات االستبانة كالدرجة الكمية لممجاؿ الذم تنتمي إليو
كذلؾ باستخداـ , بيرسكف بيف درجات كؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة كالدرجة الكمية لالستبانة

 . (SPSSالبرنامج اإلحصائي )
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  (4) رقم جدول
فقرات البعد األول: واقع العالقة بين القطاعين الحكومي والخاص في معامل ارتباط كل فقرة من 

 المجاالت االقتصادية في محافظات غزة مع الدرجة الكمية لمبعد

 الفقرة م
معامل 
 مستوى الداللة االرتباط

 0.01دالة عند  0.687 تعتبر العالقة بيف القطاع الحككمي كالقطاع الخاص بصفة عامة قكية.  .1

2.  
التكامؿ بيف القطاعيف تحقيؽ مزايا تنافسية في مختمؼ المجاالت يتيح 

 االقتصادية.
 0.01دالة عند  0.468

3.  
يحقؽ التكامؿ في العالقات بيف القطاعيف فاعمية كقدرة عمى المنافسة 

 إقميمان.
 0.01دالة عند  0.664

 0.01عند دالة  0.528 العالقة بيف القطاعيف عمى تحقيؽ التنمية االقتصادية.تؤثر   .4
 0.01دالة عند  0.627 يسعى القطاع الحككمي لتعزيز الشراكة كالتعاكف مع القطاع الخاص.  .5
 0.01دالة عند  0.666 يتقاسـ القطاعيف االدكار فيما بينيما بشكؿ فاعؿ.  .6
 0.01دالة عند  0.656 يشارؾ القطاع الخاص بفاعمية في اعداد الخطط االقتصادية لمحككمة.   .7
 0.01دالة عند  0.464 قناعة محدكدة لدل القطاع الحككمي بالقطاع الخاص.تتكفر   .8

9.  
يعاني القطاع الخاص مف غياب رؤية مشتركة لمتكامؿ مع القطاع 

 الحككمي.
 0.01دالة عند  0.470

10.  
يعاني القطاع الحككمي مف غياب رؤية مشتركة لمتكامؿ مع القطاع 

 0.01دالة عند  0.472 الخاص.

 0.05دالة عند  0.447 تنمية حقيقية لدل الحككمات الفمسطينية المتعاقبة.غياب خطة   .11

القطاع الخاص غير مؤىؿ بما فيو الكفاية لتحمؿ اعباء التنمية   .12
 االقتصادية.

 0.05دالة عند  0.394

 0.01دالة عند  0.495 ضعؼ التنسيؽ بيف القطاعيف الحككمي كالقطاع الخاص  .13
 0.05دالة عند  0.418 القطاع الحككمي مف أزمة ثقة متبادلةيعاني القطاع الخاص ك   .14
 0.05دالة عند  0.446 ضعؼ مستكل تغميب المصمحة العامة عمى المصمحة الخاصة  .15

 0.463( = 0.01( كعند مستكل داللة )28ر الجدكلية عند درجة حرية )
   0.361( = 0.05( كعند مستكل داللة )28ر الجدكلية عند درجة حرية )

يبيف الجدكؿ السابؽ  أف معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات البعد كالدرجة الكمية 
, (0.687-0.394كتراكحت معامالت االرتباط بيف ), (0.01لفقراتو دالة عند مستكل داللة )

 كبذلؾ تعتبر فقرات البعد صادقة لما كضعت لقياسو.
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 ( 7رقم ) جدول
البعد الثاني: السياسات االقتصادية المتبعة من القطاع الحكومي معامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

 لتحقيق التكامل مع القطاع الخاص في المجال االقتصادي مع الدرجة الكمية لمبعد

 الفقرة م
معامل 
 مستوى الداللة االرتباط

1.  
يسعى القطاع الحككمي لمشاركة مؤسسات القطاع الخاص في صياغة 

 كالسياسات., االنظمة, القكانيف
 0.01دالة عند  0.904

2.  
, تبدم مؤسسات القطاع الخاص التخكؼ مف التغيرات في القكانيف

 كالسياسات التي تؤثر عمى أعماليـ., االنظمة
 0.05دالة عند  0.377

3.  
, لدل مؤسسات القطاع الخاص القدرة عمى التكقع بالتغيرات في القكانيف

 القطاع الحككمي.كالسياسات التي يقـك بيا , نظمةاأل
 0.01دالة عند  0.737

يقـك القطاع الحككمي بمشاركة مؤسسات القطاع الخاص بالتغيرات في   .4
 سياستيا.

 0.01دالة عند  0.816

5.  
يتبنى القطاع الحككمي سياسات ىادفة إليجاد بيئة مكاتية لمقطاع الخاص 

 ليسيـ في النمك كخمؽ فرص عمؿ.
 0.01دالة عند  0.880

 0.01دالة عند  0.760 السياسات الحككمية االقتصادية ذات قيمة لمقطاع الخاص.تعتبر   .6
 0.01دالة عند  0.840 تتصؼ السياسات الحككمية بالمصداقية.  .7

8.  
يكازف القطاع الحككمي في سياساتو االقتصادية بيف المصمحة العامة 

 كالخاصة.
 0.01دالة عند  0.889

 0.01دالة عند  0.843 لتشجيع استثمار القطاع الخاص.يضع القطاع الحككمي سياسات محددة   .9
 0.01دالة عند  0.913 يمتـز القطاع الحككمي بما يعمنو مف سياسات.  .10

 0.463( = 0.01( كعند مستكل داللة )28ر الجدكلية عند درجة حرية )

   0.361( = 0.05( كعند مستكل داللة )28ر الجدكلية عند درجة حرية )

السابؽ  أف معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات البعد كالدرجة الكمية يبيف الجدكؿ 
, (0.913-0.377كتراكحت معامالت االرتباط بيف ), (0.01لفقراتو دالة عند مستكل داللة )

 كبذلؾ تعتبر فقرات البعد صادقة لما كضعت لقياسو.
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 ( 1رقم ) جدول
 طاع الخاص الدرجة الكمية لمبعدتحديات الق-معامل ارتباط كل فقرة من فقرات أ

 الفقرة م
معامل 
 مستوى الداللة االرتباط

 0.01دالة عند  0.614 تعتبر مساىمة القطاع الخاص في التشغيؿ متكاضعة.  .1

2.  
دارة التنفيذية في القطاع الخاص مركزية مما يحـر مؤسسات القطاع اإل

 الخاص مف التقدـ.
 0.05دالة عند  0.436

 0.01دالة عند  0.614 مؤسسات القطاع الخاص في تدريب مكظفييا.تدني اىتماـ   .3

 0.01دالة عند  0.824 مؤسسات القطاع الخاص ال تستثمر في التنمية.   .4

 0.01دالة عند  0.618 ضعؼ تبني مؤسسات القطاع الخاص لتأىيؿ الكفاءات الشبابية.   .5

6.  
البحث ) بحثيةندرة تمكيؿ القطاع الخاص لتكاليؼ دراسات جامعية اك 

 العممي (.
 0.01دالة عند  0.753

7.  
 مساىمات كتبرعات مؤسسات القطاع الخاص عشكائية كغير منتظمة

 غير مخططة (.)
 0.01دالة عند  0.822

8.  
ال يقـك القطاع الخاص بدكرة في االندماج كالتكتالت االقتصادية المحمية 

 كاالقتصادية كالدكلية.
 0.01دالة عند  0.712

 0.05دالة عند  0.400 اإلقتصادم الصعب الناجـ عف سياسة الحصار.الكضع   .9

10.  
محدكدية مبادرات القطاع الخاص لتحقيؽ العالقة التكاممية مع القطاع 

 الحككمي.
 0.01دالة عند  0.704

11.  
ال يمتمؾ القطاع الخاص استراتيجية لتحقيؽ التكامؿ مع القطاع 

 0.01دالة عند  0.707 الحككمي.

 0.01دالة عند  0.622 القطاع الخاص في ىذا المجاؿ.ضعؼ تجربة   .12

 0.463( = 0.01( كعند مستكل داللة )28ر الجدكلية عند درجة حرية )

 0.361( = 0.05( كعند مستكل داللة )28ر الجدكلية عند درجة حرية )

يبيف الجدكؿ السابؽ أف معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات البعد كالدرجة الكمية 
, (0.824-0.400كتراكحت معامالت االرتباط بيف ), (0.01لفقراتو دالة عند مستكل داللة )

 كبذلؾ تعتبر فقرات البعد صادقة لما كضعت لقياسو.
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 ( 5رقم ) جدول
 معامل ارتباط كل فقرة من فقرات ب: تحديات القطاع الحكومي مع الدرجة الكمية لمبعد

 الفقرة  
معامل 
 الداللةمستوى  االرتباط

1.  
يتحمؿ القطاع الحككمي المسئكلية المباشرة عف ضعؼ العالقة مع 

 القطاع الخاص.
 0.01دالة عند  0.587

2.  
يتحمؿ القطاع الحككمي مسئكلية ضعؼ القطاع الخاص في المجاف 

 المتخصصة ذات العالقة.
 0.01دالة عند  0.730

 0.01دالة عند  0.749 الخاص.يكاجو القطاع الحككمي حالة مف ضعؼ الثقة لدل القطاع   .3
 0.01دالة عند  0.804 محدكدية كفاءة الخدمات الحككمية المقدمة لمقطاع الخاص.  .4

5.  
عدـ قناعة القطاع الحككمي بتعييف رجاؿ اعماؿ في المناصب الحككمية 

 0.01دالة عند  0.516 المالية كاالقتصادية كالتجارية.

 0.05دالة عند  0.371 الخاص. تدخؿ الحككمة في قرارات مؤسسات القطاع  .6
 0.01دالة عند  0.523 عدـ كجكد استراتيجية حككمية لتفعيؿ دكر القطاع الخاص في التنمية.  .7
 0.01دالة عند  0.675 الضغكط السياسة التي يتعرض ليا القطاع الحككمي.  .8
 0.01دالة عند  0.794 حالة االنقساـ كالتجاذبات السياسية.  .9
 0.01دالة عند  0.778 عمى قطاع غزة.الحصار المفركض   .10
 0.05دالة عند  0.433 البيركقراطية كالركتيف.  .11

12.  
ضعؼ القيادات الحككمية القادرة عمى بناء شراكة حقيقية مع القطاع 

 .الخاص
 0.01دالة عند  0.747

13.  
لالـز إلقامة برامج كمشاريع تكاممية مع القطاع امحدكدية التمكيؿ 

 الخاص.
 0.01دالة عند  0.696

 0.01دالة عند  0.592 عدـ االستفادة مف التجارب الدكلية المشابية.  .14

 0.05دالة عند  0.411 ندرة المبادرات الحككمية الداعمة لمقطاع الخاص.  .15

 0.463( = 0.01( كعند مستكل داللة )28ر الجدكلية عند درجة حرية )
   0.361( = 0.05( كعند مستكل داللة )28ر الجدكلية عند درجة حرية )

يبػػيف الجػػدكؿ السػػابؽ أف معػػامالت االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات البعػػد كالدرجػػة الكميػػة 
, (0.804-0.371كتراكحػػػت معػػػامالت االرتبػػػاط بػػػيف ), (0.01لفقراتػػػو دالػػػة عنػػػد مسػػػتكل داللػػػة )
 لما كضعت لقياسو.كبذلؾ تعتبر فقرات البعد صادقة 
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 ( 12رقم ) جدول
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات البعد الرابع: سبل تحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في 

 المجال االقتصادي في محافظات غزة في ظل التجارب الدولية مع الدرجة الكمية لمبعد

معامل  الفقرة م
 مستوى الداللة االرتباط

 0.01دالة عند  0.913 تشريعية تكفر قكانيف كأنظمة لتطكير القطاع الخاص.كجكد بيئة   .1

2.  
مساىمة القطاع الحككمي في تكفير بنية تحتية في المجاالت التي ال 

 يستطيع القطاع الخاص تأمينيا.
 0.01دالة عند  0.841

3.  
طار تنظيمي يكفر إتأسيس نظاـ مالي مستقر كفعاؿ يعمؿ في ظؿ 

 المنافسة كيحمي المكدعيف كيخمؽ الثقة في السكؽ.االماف كيعزز 
 0.01دالة عند  0.790

4.  
عادة ىيكمية القطاع الحككمي لمقياـ بالمياـ المطمكبة منو باتجاه تحقيؽ إ

 التكامؿ مع القطاع الخاص.
 0.01دالة عند  0.872

 0.01دالة عند  0.928 التطكير كالتحسيف المستمر في كال القطاعيف.  .5

6.  
المستمر لمككادر البشرية في كال القطاعيف حتى تتكاءـ مع التطكير 

 التقنيات كالمتغيرات المستمرة في المجاؿ االقتصادم.
 0.01دالة عند  0.813

 0.01دالة عند  0.699 عطاء دكر فاعؿ كحقيقي لمقطاع الخاص في عممية التنمية.إ  .7

المحيطة اندماج كحدات القطاع الخاص االقتصادية لمكاجية التحديات   .8
 بقطاع غزة تحديدان.

 0.01دالة عند  0.793

9.  
, التزاـ القطاع الخاص بالكاجبات المالية الممقاة عمى عاتقو)ضرائب

 استثمار(., تشغيؿ ايدم عاممة
 0.05دالة عند  0.417

10.  
تعزيز عالقات االتصاؿ كالتعامؿ بيف مكظفي القطاع الحككمي 

 كالمشتغميف بالقطاع الخاص.
 0.01عند دالة  0.645

 0.463( = 0.01( كعند مستكل داللة )28ر الجدكلية عند درجة حرية )
   0.361( = 0.05( كعند مستكل داللة )28ر الجدكلية عند درجة حرية )

يبػػيف الجػػدكؿ السػػابؽ  أف معػػامالت االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات البعػػد كالدرجػػة الكميػػة 
, (0.928-0.417كتراكحػػػت معػػػامالت االرتبػػػاط بػػػيف ), (0.01لفقراتػػػو دالػػػة عنػػػد مسػػػتكل داللػػػة )

 كبذلؾ تعتبر فقرات البعد صادقة لما كضعت لقياسو.
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لمتحقؽ مف الصدؽ البنػائي لألبعػاد قػاـ الباحػث  بحسػاب معػامالت االرتبػاط بػيف درجػة كػؿ 
لتػػالي ا بعػػد مػػف أبعػػاد االسػػتبانة كاألبعػػاد األخػػرل ككػػذلؾ كػػؿ بعػػد بالدرجػػة الكميػػة لالسػػتبانة كالجػػدكؿ

 يكضح ذلؾ.

 ( 11رقم ) جدول
مصفوفة معامالت ارتباط كل بعد من أبعاد االستبانة واألبعاد األخرى وكذلك كل بعد بالدرجة 

 الكمية لالستبانة 

 المجموع 
البعد 
 األول 

البعد 
 الثاني

البعد 
 الثالث

البعد 
 الرابع

واقع العالقة بين القطاعين : البعد األول
الحكومي والخاص في المجاالت االقتصادية 

 في محافظات غزة 
0.677 1    

البعد الثاني: السياسات االقتصادية المتبعة 
من القطاع الحكومي لتحقيق التكامل مع 

 القطاع الخاص في المجال االقتصادي
0.732 0.520 1   

تحقيق البعد الثالث: التحديات التي تواجو 
التكامل  بين القطاعين الحكومي والخاص 

ي في محافظات غزة كما في المجال االقتصاد
المؤسسات االقتصادية في  يراىا قادة
 القطاعين

0.828 0.458 0.377 1  

سبل تحقيق التكامل بين  البعد الرابع:
القطاعين الحكومي والخاص في المجال 

فظات غزة في ظل االقتصادي في محا
 الدولية التجارب 

0.765 0.498 0.439 0.571 1 

 0.463( = 0.01( كعند مستكل داللة )28ر الجدكلية عند درجة حرية )
   0.361( = 0.05( كعند مستكل داللة )28ر الجدكلية عند درجة حرية )

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع األبعاد ترتبط يبعضيا البعض كبالدرجة الكمية 
( كىذا يؤكد أف االستبانة تتمتع 0.01داللة إحصائية عند مستكل داللة ) لالستبانة ارتباطان ذك

 .الية مف الثبات كاالتساؽ الداخميبدرجة ع
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 : Reliabilityثبات االستبانة  4.1.7

أجرل الباحث خطكات التأكد مف ثبات اإلستبانة كذلؾ بعد تطبيقيا عمى أفراد العينة 
 االستطالعية بطريقتيف كىما التجزئة النصفية كمعامؿ ألفا كركنباخ. 

 : Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية -1

تـ استخداـ درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات االستبانة بطريقة التجزئة النصفية 
حيث احتسبت درجة النصؼ األكؿ لكؿ بعد مف أبعاد االستبانة ككذلؾ درجة النصؼ الثاني مف 
الدرجات كذلؾ بحساب معامؿ االرتباط بيف النصفيف ثـ جرل تعديؿ الطكؿ باستخداـ معادلة 

 يكضح ذلؾ: (12رقـ ) كالجدكؿ  (Spearman-Brown Coefficient)سبيرماف براكف
 ( 10ل رقم )جدو

يوضح معامالت االرتباط بين نصفي كل بعد من أبعاد االستبانة وكذلك االستبانة ككل قبل التعديل 
 ومعامل الثبات بعد التعديل

عدد  البعد
 الفقرات

االرتباط قبل 
 التعديل

معامل الثبات بعد 
 التعديل

كاقع العالقة بيف القطاعيف الحككمي كالخاص في : البعد األكؿ
 0.579 0.564 *15 المجاالت االقتصادية في محافظات غزة 

البعد الثاني: السياسات االقتصادية المتبعة مف القطاع الحككمي 
 0.922 0.855 10 لتحقيؽ التكامؿ مع القطاع الخاص في المجاؿ االقتصادم

التحديات التي تكاجو البعد الثالث: 
تحقيؽ التكامؿ  بيف القطاعيف الحككمي 

كالخاص في المجاؿ االقتصادم في 
محافظات غزة كما يراىا قادة المؤسسات 

 االقتصادية في القطاعيف

أ: تحديات القطاع 
 0.818 0.692 12 الحككمي

ب: تحديات القطاع 
 0.798 0.788 *15 الحككمي

تحقيؽ التكامؿ بيف القطاعيف الحككمي كالخاص في  البعد الرابع:سبؿ
 0.935 0.879 10 فظات غزة في ظؿ التجارب الدكلية المجاؿ االقتصادم في محا

 0.658 0.490 40 الدرجة الكمية لالستبانة
 * تـ استخداـ معامؿ جتماف ألف النصفيف غير متساكييف.

كىذا يدؿ عمى أف , (0.658لالستبانة )يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامؿ الثبات الكمي 
 االستبانة تتمتع بدرجة عالية  مف الثبات تطمئف الباحث إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.
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 طريقة ألفا كرونباخ: -0

كذلؾ , استخدـ الباحث طريقة أخرل مف طرؽ حساب الثبات كىي طريقة ألفا كركنباخ 
قيمة معامؿ ألفا لكؿ بعد مف أبعاد االستبانة حيث حصؿ عمى , إليجاد معامؿ ثبات االستبانة
 يكضح ذلؾ:( 13) رقـ ككذلؾ لالستبانة ككؿ كالجدكؿ

 ( 13رقم ) جدول
 يوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد االستبانة وكذلك لالستبانة ككل 

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات البعد
كاقع العالقة بيف القطاعيف الحككمي كالخاص في المجاالت : البعد األكؿ

 االقتصادية في محافظات غزة 
15 0.813 

البعد الثاني: السياسات االقتصادية المتبعة مف القطاع الحككمي لتحقيؽ 
 التكامؿ مع القطاع الخاص في المجاؿ االقتصادم

10 0.938 

البعد الثالث: التحديات التي تكاجو تحقيؽ 
التكامؿ  بيف القطاعيف الحككمي كالخاص 
في المجاؿ االقتصادم في محافظات غزة 
كما يراىا قادة المؤسسات االقتصادية في 

 القطاعيف

 0.875 12 أ: تحديات القطاع الحككمي

 0.878 15 ب: تحديات القطاع الحككمي

سبؿ تحقيؽ التكامؿ بيف القطاعيف الحككمي كالخاص في  البعد الرابع:
 المجاؿ االقتصادم في محافظات غزة في ظؿ التجارب الدكلية 

 
10 0.926 

 0.939 40 الدرجة الكمية لالستبانة

كىذا يدؿ عمى أف , (0.939يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامؿ الثبات الكمي لالستبانة )
 مف الثبات تطمئف الباحث إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة. االستبانة تتمتع بدرجة عالية 

 إجراءات تطبيق أدوات الدراسة: 4.1.1

 إعداد األداة بصكرتيا النيائية. -1

لتسػييؿ ميمػة  ,إلدارة كالسياسة لمدراسػات العميػاحصؿ الباحث عمى كتاب مكجو مف أكاديمية ا -2
الباحػػث فػػي تكزيػػع االسػػتبانات عمػػى المػػكظفيف فػػي الػػكزارات الحككميػػة بمحافظػػات غػػزة كممحػػؽ 

 ( يكضح ذلؾ.3رقـ )



 امليهجية واإلجراءات   

 

143 

 

 الفصل اخلامس

( اسػتبانة أكليػةت لمتأكػد مػف 30قػاـ بتكزيػع ), بعد حصكؿ الباحث عمى التكجييات كالتسػييالت -3
 صدؽ االستبانة كثباتيا.

( اسػػتبانة صػػالحة 97( اسػػتبانة كاسػػترد )110يػػع )بعػػد إجػػراء الصػػدؽ كالثبػػات قػػاـ الباحػػث بتكز  -4
 لمتحميؿ االحصائي.

مػف , كما تـ تكزيع البيانات حسػب األصػكؿ كمعالجتيػا إحصػائيان , تـ ترقيـ كترميز أداة الدراسة -5
 خالؿ جياز الحاسكب لمحصكؿ عمى نتائج الدراسة.

 المعالجات اإلحصائية المستخدمة: 4.1.5

  (SPSS)تـ تفريغ كتحميؿ االستبانة مف خالؿ مف خالؿ برنامج 

 One Sample K-Sسمرنوف( –الطبيعي )اختبار كولمجروف  التوزيع اختبار

 ال كأ الطبيعي التكزيع تتبع البيانات ىؿ لمعرفة سمرنكؼ -ككلمجركؼ اختبار سنعرض
 يككف أف تشترط العممية  االختبارات معظـ ألف ,الفرضيات اختبار حالة في ضركرم اختبار كىك
 حيث تبيف أف القيمة االحتمالية, ( نتائج االختبار16رقـ ) الجدكؿ كيكضح. طبيعيا البيانات تكزيع

(sigلجميع مجاالت الدراسة كانت أكبر مف مستكل الدالة ) (sig ≥ 0.05 )  كبذلؾ فإف تكزيع
سيتـ استخداـ االختبارات العممية )الطبيعية(  حيث, البيانات ليذه المجاالت يتبع التكزيع الطبيعي

 .أسئمة الدراسة فلإلجابة ع
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  (15) رقم جدول
  الطبيعي التوزيع اختبار

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 مستوى المعنوية Zقيمة االختبار  البعد
كاقع العالقة بيف القطاعيف الحككمي كالخاص في المجاالت : البعد األكؿ

 االقتصادية في محافظات غزة 
0.719 0.680 

البعد الثاني: السياسات االقتصادية المتبعة مف القطاع الحككمي لتحقيؽ 
 التكامؿ مع القطاع الخاص في المجاؿ االقتصادم

1.227 0.098 

 البعد الثالث: التحديات التي تكاجو تحقيؽ
التكامؿ  بيف القطاعيف الحككمي كالخاص 
في المجاؿ االقتصادم في محافظات غزة 
كما يراىا قادة المؤسسات االقتصادية في 

 القطاعيف

 0.174 1.105 أ: تحديات القطاع الحككمي

 0.441 0.866 ب: تحديات القطاع الحككمي

سبؿ تحقيؽ التكامؿ بيف القطاعيف الحككمي كالخاص في  البعد الرابع:
 المجاؿ االقتصادم في محافظات غزة في ظؿ التجارب الدكلية 

 
1.335 0.057 

 0.602 0.765 الدرجة الكمية لالستبانة

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: 4.1.12

ـ استخداـ العديد مف فقد ت, لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كتحميؿ البيانات التي تـ تجميعيا
, (SPSS)حصائية المناسبة باستخداـ الحـز اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية اإلحصائي األساليب اإل

 كفيا يمي مجمكعة مف األساليب االحصائية المستخدمة في تحميؿ البيانات:

كتحديػد  تـ حساب التكرارات كالنسب المئكية لمتعػرؼ عمػى الصػفات الشخصػية لمفػردات الدراسػة -1
 ة التي تتضمنيا أداة الدراسة.ادىا تجاه عبارات األبعاد الرئيساستجابات أفر 

المتكسط الحسػابي كذلػؾ لمعرفػة مػدل ارتفػاع كانخفػاض اسػتجابات أفػراد الدراسػة عػف كػؿ عبػارة  -2
 مف عبارات الدراسة األساسية
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عبػارة مػف عبػارات االنحراؼ المعيارم لمتعػرؼ عمػى مػدل انحػراؼ اسػتجابات أفػراد الدراسػة لكػؿ  -3
كيالحػظ أف االنحػراؼ , كلكؿ بعد مف أبعداىا الرئيسة عف متكسطيا الحسػابي ,متغيرات الدراسة

الدراسػػة المعيػػارم يكضػػح التشػػتت فػػي اسػػتجابات أفػػراد الدراسػػة لكػػؿ عبػػارة مػػف عبػػارات متغيػػرات 
ت كانخفػض قيمتػو مػف الصػؼ كممػا تركػزت االسػتجابا بػتفكممػا اقتر , ةإلى جانب األبعاد الرئيسػ

فػػػأعمى فيعنػػػي عػػػدـ تركػػػز  ان صػػػحيح ان تشػػػتتيا بػػػيف المقيػػػاس )إذا كػػػاف االنحػػػراؼ المعيػػػارم كاحػػػد
 االستجابات كتشتتيا(

 اختبار ألفا كركنباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة -4

 " لقياس صدؽ الفقرات.Pearsonمعامؿ ارتباط بيرسكف " -5

 معادلة سبيرماف براكف لثبات المقياس -6

 .ال كسمرنكؼ لمعرفة نكع البيانات ىؿ تتبع التكزيع الطبيعي أ–ؼ اختبار ككلمجرك  -7

 "60لعينة كاحدة لمعرفة الفرؽ بيف متكسط الفقرة كالمتكسط الحيادم " T.Testاختبار  -8

ف الباحث مف إخراج الدراسة بالشكؿ التحميمي تمكٌ , كمف خالؿ االختبارات السابقة الذكر
, كالالزمة لتحميؿ البيانات األكلية, كاالختبارات السابقة حيث شممت عمى كافة التحميالت, المطمكب

 .كفقان لممنيج المتبع في الدراسة, سيما االستبانةال ك 
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 المبحث الثاني
 تحميل خصائص عينة الدراسة

 :تمييد 4.0.1

, مف خالؿ البيانات العامة التي تـ جمعيا مف المبحكثيف بكاسطة الجزء األكؿ مف االستبانة
كذلؾ بيدؼ التعرؼ عمى , تـ تحديد خصائص عينة الدراسة, التكرارات اإلحصائيةكباستخداـ 

ف ىذه الصفات إحيث , صفات مجتمع المبحكثيف مف حيث التركيبة العممية كالعممية كاالجتماعية
ككذلؾ قد , تمثؿ متغيرات قد يؤثر تغيرىا في نتيجة ىذه الدراسة إذا ما أعيد تطبيقيا في كقت الحؽ

كاتخذت نتائج , ذاتو رىا في نتائج الدراسات المماثمة إذا ما بقت عمى مجتمع ىذه الدراسةيؤثر تغيي
 الدراسة كمحؾ لنتائجيا.

 خصائص وسمات عينة الدراسة: 4.0.0

كتـ عرضيا عمى الترتيب التالي: , الجداكؿ التالية تبيف خصائص كسمات عينة الدراسة
, مجاالت العمؿ, قطاعات العمؿ, التخصص, ةعدد سنكات الخدم, المستكل التعميمي, )العمر

 أم الكزارات أك الييئات الحككمية التي تنتمي إلييا(., المؤسسات التي تنتمي إلييا

 توزيع عينة الدراسة حسب العمر: 

 (14جدول رقم )
 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر

 النسبة المئوية العدد العمر
 2.06 2 سنة 30أقؿ مف 

 26.80 26 سنة 40-30مف 
 71.13 69 سنة 40أكثر مف 

 100.00 97 المجمكع

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف غالبية عينة الدراسة فكؽ سف األربعيف إذا بمغ ما نسبتو 
كىذا يتفؽ مع اف الفئة المقصكدة في القطاع الحككمي كالقطاع الخاص في معظميا , %(71.13)
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ف ألى إتجدر االشارة أيضا ك . داراتياإعضاء مجالس أكرؤساء ىذه المؤسسات ك  يفمف المدراء العام
 سنة كىذا يؤكد أف الفئة المستيدفة مف ذكم الخبرة. 30قؿ مف أ% مف العينة ىـ 2

 توزيع عينة الدراسة حسب المستوى التعميمي: 

  (14جدول رقم )
 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المستوى التعميمي

 النسبة المئوية العدد المستوى التعميمي
 20.62 20 ثانكية عامة

 17.53 17 دبمـك
 دراسات عميابكالكريكس ك 
 دكتكراه(, )ماجستير

60 61.85 

 100.00 97 المجمكع

كالدراسات العميا يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف غالبية عينة الدراسة مف حممة البكالكريكس 
بثقافة كدراية كاسعة تؤىميـ  فف كافة المبحكثيف يتمتعك أكىذا يؤكد , %(61.85إذا بمغ ما نسبتو )

 لقيادة ىكذا مؤسسات.

 توزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخدمة: 

  (17جدول رقم )
 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخدمة

 النسبة المئوية العدد عدد سنوات الخدمة
 12.37 12 سنكات 5أقؿ مف 

 11.34 11 سنكات 10-5مف 
 76.29 74 سنكات 10أكثر مف 

 100.00 97 المجمكع

سنكات  10مف  ألكثريتضح مف الجدكؿ السابؽ أف غالبية عينة الدراسة مف ذكم الخبرة 
عضاء أف الفئات العميا في القطاع الحككمي ك أكىذا يدلؿ عمى , %(76.29إذا بمغ ما نسبتو )
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مر القطاع الخاص ليـ تجربة طكيمة في مجاالت متعددة , األ دارات مؤسساتإكرؤساء مجالس 
 الذم يساعد الباحث في دقة المعمكمات التي يتـ تحصيميا منيـ.

 :توزيع عينة الدراسة حسب التخصص

  (11جدول رقم )
 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب التخصص

 النسبة المئوية العدد التخصص
 20.62 20 ىندسة

 30.93 30 كعمـك اداريةاقتصاد 
 48.45 47 اخرم
 100.00 97 المجمكع

ما نسبتو بعينة الدراسة مف تخصصات متنكعة  يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف غالبية
لى إفي التخصصات بنسب متفاكتة كيعزك الباحث ذلؾ  ان ف ىناؾ تباينأكيرل الباحث , %(97)

 تنكع المؤسسات التى جرل عمييا البحث. 

  عينة الدراسة حسب قطاعات العملتوزيع: 

  (15جدول رقم )
 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب قطاعات العمل 

 النسبة المئوية العدد قطاعات العمل
 67.01 65 قطاع خاص
 32.99 32 قطاع حككمي
 100.00 97 المجمكع

الخاص  إذا يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف غالبية عينة الدراسة مف العامميف في القطاع 
كىذا يتفؽ مع تكجو الباحث في التركيز عمى مؤسسات القطاع الخاص , %(67.01) بمغ ما نسبتو

 خرل.ألتنكعيا مف ناحية كلطبيعة عالقتيا التكاممية مع القطاع الحككمي مف ناحية 
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 توزيع عينة الدراسة حسب مجاالت العمل: 

  (02جدول رقم )
 مجاالت العمل  يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب

 النسبة المئوية العدد مجاالت العمل
 2.06 2 تعميمي
 11.34 11 زراعي
 50.52 49 صناعي
 13.40 13 تجارم
 1.03 1 بنكؾ

 1.03 1 انشاءات
 17.53 17 خدماتي
 3.09 3 اخرل
 100.00 97 المجمكع

 

 المجاؿ الصناعي  إذالعامميف في يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف غالبية عينة الدراسة مف 
تتجاكز في ( االتحادات الصناعية) ف مؤسسات القطاع الصناعيأحيث , %(550. ) بمغ ما نسبتو

ف ىذا القطاع يعتبر مف القطاعات الميمة ذات العالقة المباشرة أكما , ان تخصصي ان اتحاد 12عددىا 
باإلضافة إلى بعض القطاعات األخرل كالتجارة كالزراعة لعظـ مساىمتيـ  مع مكضكع البحث

 .كقطاعات مجتمعة في الناتج المحمي االجمالي

 ممخص

ألدكات المستخدمة في تحميؿ قاـ الباحث في ىذا الفصؿ باستعراض منيجية الدراسة كا
األساليب االحصائية  كما كقاـ الباحث بتحميؿ خصائص عينة الدراسة مف خالؿ , االستبانة
 كانت مناسبة لما كضعت لقياسو. ) االستبانة ( نتائج التحميؿ أف أداة الدراسة, كأثبتت المتعددة
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 مقدمة:
كما تناكؿ تحميؿ المبحكثيف,  ءكالتعرؼ عمى آرا, لتحميؿ البياناتيتناكؿ ىذا الفصؿ عرضان 

 كذلؾ مف خالؿ استعراض المباحث التالية: ,كمناقشة فقرات أداة الدراسة

 .المبحث االكؿ: تحميؿ فقرات أداة الدراسة

 .المبحث الثاني: آراء المبحكثيف

  المبحث االول
 الدراسةأداة تحميل فقرات 

 :تمييد 4.1.1

, ( لتحميؿ فقرات االستبانةOne – Sample t- testلمعينة الكاحدة ) Tاستخدـ اختبار  تـ
كبر أالمحسكبة  Tيجابية بمعنى أف أفراد العينة يكافقكف عمى محتكاىا إذا كانت قيمة إكتككف الفقرة 
" )أك 0.05" كمستكل معنكية "96عند درجة حرية " 1.98الجدكلية كالتي تساكم  Tمف قيمة 

كتككف الفقرة سمبية بمعنى , %(60كالمتكسط الحسابي أكبر مف ) 0.05مستكل المعنكية أقؿ مف 
الجدكلية  Tالمحسكبة أصغر مف قيمة  Tأف أفراد العينة ال يكافقكف عمى محتكاىا إذا كانت قيمة 

)أك مستكل المعنكية أقؿ مف  "0.05" كمستكل معنكية "96عند درجة حرية "  1.98كالتي تساكم 
كتككف آراء العينة في الفقرة محايدة إذا كاف مستكل , %(60كالمتكسط الحسابي أقؿ مف ) 0.05

 .0.05المعنكية أكبر 

 داة الدراسةأتحميل فقرات  4.1.0

 :اإلجابة عن السؤال األول من أسئمة الدراسة
ما واقع العالقة بين القطاعين الحكومي : السؤاؿ األكؿ مف أسئمة الدراسة عمىينص 

والخاص في المجال االقتصادي في محافظات غزة من وجية نظر قيادات المؤسسات االقتصادية 
 في القطاعين.

  tؿ قاـ الباحػث باسػتخداـ المتكسػطات كاالنحػراؼ المعيػارم كاختبػاراؤ كلإلجابة عف ىذا الس
 التالي يكضح ذلؾ:كالجدكؿ 
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 (01رقم ) جدول
تحميل فقرات البعد األول واقع العالقة بين القطاعين الحكومي والخاص في المجال االقتصادي في 

 محافظات غزة من وجية نظر قيادات المؤسسات االقتصادية في القطاعين

رقم 
االنحراف  المتوسط الفقرة الفقرة

قيمة    Tقيمة  المعياري
 الترتيب المعنوية

تعتبر العالقة بيف القطاع الحككمي كالقطاع الخاص بصفة  1
- 21.946 59.711 عامة قكية.

0.130 0.897 11 

يتيح التكامؿ بيف القطاعيف تحقيؽ مزايا تنافسية في مختمؼ  2
 2 0.000 7.715 18.280 74.320 المجاالت االقتصادية.

كقدرة عمى يحقؽ التكامؿ في العالقات بيف القطاعيف فاعمية  3
 3 0.000 5.996 20.287 72.351 المنافسة إقميمان.

 1 0.000 9.547 19.824 79.216 تؤثر  العالقة بيف القطاعيف عمى تحقيؽ التنمية االقتصادية. 4

يسعى القطاع الحككمي لتعزيز الشراكة كالتعاكف مع القطاع  5
- 26.030 56.887 الخاص.

1.178 0.242 12 

- 21.943 53.412 دكار فيما بينيما بشكؿ فاعؿ.األ يتقاسـ القطاعيف 6
2.957 0.004 14 

يشارؾ القطاع الخاص بفاعمية في اعداد الخطط االقتصادية  7
- 23.180 49.722 لمحككمة. 

4.367 0.000 15 

 10 0.781 0.279 19.671 60.557 تتكفر قناعة محدكدة لدل القطاع الحككمي بالقطاع الخاص. 8

القطاع الخاص مف غياب رؤية مشتركة لمتكامؿ مع يعاني  9
 8 0.004 2.941 21.749 66.495 القطاع الحككمي.

يعاني القطاع الحككمي مف غياب رؤية مشتركة لمتكامؿ مع  10
 9 0.112 1.605 23.094 63.763 القطاع الخاص.

غياب خطة تنمية حقيقية لدل الحككمات الفمسطينية  11
 4 0.000 4.827 22.064 70.814 المتعاقبة.

عباء أالقطاع الخاص غير مؤىؿ بما فيو الكفاية لتحمؿ  12
- 23.889 54.505 التنمية االقتصادية.

2.265 0.026 13 

 7 0.000 3.762 20.972 68.010 ضعؼ التنسيؽ بيف القطاعيف الحككمي كالقطاع الخاص 13

يعاني القطاع الخاص ك القطاع الحككمي مف أزمة ثقة  14
 6 0.000 4.243 21.250 69.155 متبادلة

ضعؼ مستكل تغميب المصمحة العامة عمى المصمحة  15
 5 0.000 4.940 19.013 69.536 الخاصة

  0.000 4.992 9.004 64.564 الدرجة الكمية لمبعد 
 1.98( = 0.05( كعند مستكل داللة )96قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )
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 السابؽ:يتضح مف الجدكؿ 

 أن أعمى فقرتين في البعد حسب المتوسط الحسابي ىي كما يمي:

"  ( كالتػػػي نصػػػت عمػػػى" تػػػؤثر  العالقػػػة بػػػيف القطػػػاعيف عمػػػى تحقيػػػؽ التنميػػػة االقتصػػػادية4الفقػػػرة )-
ف العالقػػة بػػيف أكيعػػزك الباحػػث ذلػػؾ إلػػى  (.79.216احتمػػت المرتبػػة األكلػػى بمتكسػػط حسػػابي قػػدره )
كليػػا طبيعػػة , خػػريػػا لقطػػاع عػػف اآلعنال غنػػى  كالتػػيالقطػػاعيف تتسػػـ بالشػػراكة التنمكيػػة المسػػتدامة 

يـ فػػي تحقيػػؽ ذه العالقػػة عمػػى مجػػاالت متنكعػػة تسػػف كاحػػد حيػػث تنطػػكم ىػػآحالليػػة فػػي ا  تكامميػػة ك 
االسػػػػػتثمارية , التمكيميػػػػػة, التنفيذيػػػػػة, التشػػػػػريعية, التنميػػػػػة االقتصػػػػػادية كمنيػػػػػا المجػػػػػاالت التنظيميػػػػػة

 كالخدمية.

(  كالتػػػي نصػػػت عمػػػى" يتػػػيح التكامػػػؿ بػػيف القطػػػاعيف تحقيػػػؽ مزايػػػا تنافسػػػية فػػػي مختمػػػؼ 2الفقػػرة ) -
(. كيعػػزك الباحػػث 74.320" احتمػػت المرتبػػة الثانيػػة بمتكسػػط حسػػابي قػػدره ) المجػػاالت االقتصػػادية

دخػػاؿ ا  قتصػػاد بشػػتى مجاالتػػو ك صػػالحات المؤسسػػية مػػف طػػرؼ القطػػاع الحكػػكمى لالف اإلأذلػػؾ إلػػى 
طػػػر المنظمػػػة لسياسػػػات الدكلػػػة بالتنسػػػيؽ كالتكامػػػؿ مػػػع مؤسسػػػات القطػػػاع تغييػػػرات كاسػػػعة عمػػػى األ

كبػػػر قػػػدر ممكػػػف مػػػف التنافسػػػية فػػػي كافػػػة القطاعػػػات االقتصػػػادية كتحديػػػدا قطػػػاع أالخػػػاص سػػػيحقؽ 
 الصناعة كالتجارة كقطاع االستثمار كالبنى التحتية.

 أن أقل فقرتين حسب المتوسط الحسابي ىي كما يمي:كما تبين النتائج 

" احتمػت المرتبػة  ف األدكار فيمػا بينيمػا بشػكؿ فاعػؿا(  كالتي نصت عمى" يتقاسػـ القطاعػ6الفقرة )-
لػػػى ضػػػعؼ ثقػػػة مؤسسػػػات إكيعػػػزك الباحػػث ذلػػػؾ , (53.412بمتكسػػػط حسػػػابي قػػػدره ) ةالرابعػػة عشػػػر 

دكار ا لمشػػػاركة القطػػػاع الخػػػاص فػػػي كافػػػة األحيانػػػأالقطػػػاع الخػػػاص بالػػػدكر الحكػػػكمي الػػػذم يسػػػعى 
 ف يساىمكا فييا.أال بد ك  التيكالمجاالت 

عػػػداد الخطػػػط االقتصػػػادية إ(  كالتػػػي نصػػػت عمػػػى" يشػػػارؾ القطػػػاع الخػػػاص بفاعميػػػة فػػػي 7الفقػػػرة )-
ف ألػػى إكيعػػزك الباحػػث ذلػػؾ , (49.722" احتمػػت المرتبػػة األخيػػرة بمتكسػػط حسػػابي قػػدره ) لمحككمػػة

ف العمػػػػػؿ ا  تعػػػػػدىا الحككمػػػػػة ك  التػػػػػيعػػػػػداد الخطػػػػػط االقتصػػػػػادية إال يشػػػػػارؾ فػػػػػي القطػػػػػاع الخػػػػػاص 
 . بالخصكص  مف كجية نظر مؤسسات القطاع الخاص يتـ مف خالؿ الكزارات ذات العالقة
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كبر أ( كىي 64.564ف المتكسط الحسابي لجميع فقرات البعد يساكم )أكبصفة عامة يتبيف  
الجدكليػة  Tكبر مف قيمػة أ( كىي 4.992المحسكبة تساكم )  T%" كقيمة 60مف النسبة المحايدة "

العالقـة بـين ممػا يػدؿ عمػى  0.05( كىػي أقػؿ مػف 0.000( كالقيمة المعنكية )1.98كالتي تساكم )
القطاعين الحكومي والخـاص فـي المجـال االقتصـادي فـي محافظـات غـزة مـن وجيـة نظـر قيـادات 

ثػػػر أعالقػػػة تكامميػػػة كليػػػا  α ≤ 2.24داللػػػة  عنػػػد مسػػػتكل المؤسســـات االقتصـــادية فـــي القطـــاعين
 يجابي في تحقيؽ التنمية االقتصادية كليا مزايا تنافسية في مختمؼ القطاعات.إ

ف كاقع العالقة بيف القطاعيف في المجاؿ االقتصػادم ال بػد ألى إكيعزك الباحث ىذه النتائج 
فػال يمكػف لمقطػاع الخػاص العمػؿ بػدكف تسػييالت كسياسػات داعمػة  ,ككف كاقعا لعالقة تكامميةيف أك 

ف يحقػؽ التنميػة بػدكف مسػاىمة القطػاع أككذلؾ ال يمكف لمقطاع الحككمى , يقدميا القطاع الحككمى
نػو مػف الضػركرم فػتح أجاء فييا  كالتي( 2012, محمد) كلقد اتفقت ىذه النتائج مع دراسة, الخاص
كطنيػػة السػػتثمار القطػػاع الخػػاص  اد الػػكطني ككضػػع محػػدداتقتصػػحػػكؿ تكجيػػات اال شػػعبيحػػكار 

طبقتيػػػا الحككمػػػات  يف ثبػػػت بػػػالمممكس عقػػػـ السياسػػػات التػػػأكدفعػػػو لمشػػػراكة مػػػع القطػػػاع العػػػاـ بعػػػد 
ف التصػػكر لحالػػة أجػػاء فييػػا  كالتػػي( 2012, الترتيػػر) يضػػا مػػع دراسػػةأكقػػد اتفقػػت الدراسػػة , السػػابقة

ف كانػػت حالػػة الالتنميػػة فشػػال لمقطػػاع الخػػاص إلػػى تسػػاؤؿ إنػػا راضػػي الفمسػػطينية يقكدالتنميػػة فػػي األ
  . الى فشؿ السمطة كسياساتيإيضاؼ 
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 :اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئمة الدراسة
ما مدى توافر السياسات االقتصادية المتبعة : ينص السؤاؿ الثاني مف أسئمة الدراسة عمى
الخاص في المجال االقتصادي في محافظات  من القطاع الحكومي لتحقيق التكامل مع القطاع 

 غزة من وجية نظر قيادات المؤسسات االقتصادية في القطاعين.
  tؿ قاـ الباحػث باسػتخداـ المتكسػطات كاالنحػراؼ المعيػارم كاختبػاراؤ كلإلجابة عف ىذا الس
 كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:

 (00رقم )جدول 
السياسات االقتصادية المتبعة من القطاع الحكومي لتحقيق تحميل فقرات البعد الثاني مدى توافر 

الخاص في المجال االقتصادي في محافظات غزة من وجية نظر قيادات  التكامل مع القطاع 
 المؤسسات االقتصادية في القطاعين

رقم 
االنحراف  المتوسط الفقرة الفقرة

قيمة    Tقيمة  المعياري
 الترتيب المعنوية

1 
الحككمي لمشاركة مؤسسات القطاع الخاص في صياغة يسعى القطاع 

 كالسياسات., االنظمة, القكانيف
49.289 23.359 -4.516 0.000 9 

2 
, تبدم مؤسسات القطاع الخاص التخكؼ مف التغيرات في القكانيف

 كالسياسات التي تؤثر عمى أعماليـ., االنظمة
73.454 17.844 7.426 0.000 1 

3 
, الخاص القدرة عمى التكقع بالتغيرات في القكانيفلدل مؤسسات القطاع 

 كالسياسات التي يقـك بيا القطاع الحككمي., االنظمة
56.495 21.298 -1.621 0.108 4 

4 
يقـك القطاع الحككمي بمشاركة مؤسسات القطاع الخاص بالتغيرات في 

 10 0.000 4.948- 22.468 48.711 سياستيا.

5 
سياسات ىادفة إليجاد بيئة مكاتية لمقطاع الخاص يتبنى القطاع الحككمي 

 ليسيـ في النمك كخمؽ فرص عمؿ.
52.495 23.339 -3.167 0.002 8 

 2 0.220 1.234 25.507 63.196 تعتبر السياسات الحككمية االقتصادية ذات قيمة لمقطاع الخاص. 6
 6 0.019 2.377- 23.148 54.412 تتصؼ السياسات الحككمية بالمصداقية. 7

8 
يكازف القطاع الحككمي في سياساتو االقتصادية بيف المصمحة العامة 

 كالخاصة.
54.629 25.453 -2.078 0.040 5 

 7 0.033 2.167- 25.682 54.351 يضع القطاع الحككمي سياسات محددة لتشجيع استثمار القطاع الخاص. 9
 3 0.241 1.180- 26.253 56.856 يمتـز القطاع الحككمي بما يعمنو مف سياسات. 10
  0.051 1.972- 18.032 56.389 الدرجة الكمية لمبعد 

 1.98( = 0.05( كعند مستكل داللة )96قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )
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 يتضح مف الجدكؿ السابؽ:

 أن أعمى فقرتين في البعد حسب المتوسط الحسابي ىي كما يمي:

, مؤسسات القطاع الخاص التخكؼ مف التغيرات فػي القػكانيف(  كالتي نصت عمى" تبدم 2الفقرة )-
كالسياسػػػػات التػػػػي تػػػػؤثر عمػػػػى أعمػػػػاليـ " احتمػػػػت المرتبػػػػة األكلػػػػى بمتكسػػػػط حسػػػػابي قػػػػدره , األنظمػػػػة

نظمػػة كالسياسػػات يفقػػد مصػػداقية ف فجائيػػة التغييػػرات فػػي القػػكانيف كاألأكىػػذا يػػدؿ عمػػى , (73.454)
ىػـ أكقد تعتبر مف  ,عماليـاتؤثر ىذه التغييرات عمى  الحككمة لدل مؤسسات القطاع الخاص حيث

 العكائؽ لنشاطاتيـ االقتصادية طالما انحرفت البكصمة عف التنسيؽ كالتكامؿ مع القطاع الخاص.

"  (  كالتي نصت عمى" تعتبر السياسات الحككمية االقتصادية ذات قيمػة لمقطػاع الخػاص6الفقرة )-
ف أكىذا يؤكد مف كجية نظر الباحث عمى , (63.196حسابي قدره )احتمت المرتبة الثانية بمتكسط 

تػػػكافر السياسػػػات االقتصػػػادية المتبعػػػة مػػػف القطػػػاع الحكػػػكمى كاليادفػػػة لتحقيػػػؽ التكامػػػؿ مػػػع القطػػػاع 
ىػدافيا المرجػكة كظيػر أالخاص تعتبػر ذات قيمػة لػدل ىػذه المؤسسػات طالمػا حققػت ىػذه السياسػات 

 ات القطاع الخاص.ثر ىذه السياسات عمى سمكؾ مؤسسأ

 كما تبين النتائج أن أقل فقرتين حسب المتوسط الحسابي ىي كما يمي:

(  كالتػػي نصػػت عمػػى" يسػػعى القطػػاع الحكػػكمي لمشػػاركة مؤسسػػات القطػػاع الخػػاص فػػي 1الفقػػرة )-
, (49.289كالسياسات " احتمت المرتبػة التاسػعة بمتكسػط حسػابي قػدره ), األنظمة, صياغة القكانيف

الباحث ذلؾ الى اف القطػاع الحكػكمى كعنػد صػياغتو كاعػداده لمسياسػات االقتصػادية ال يقػـك كيعزك 
يـ في زيادة تفاعؿ سات القطاع الخاص بالقدر الذم يسبما ىك مطمكب منو مف خالؿ مشاركة مؤس

 مؤسسات القطاع الخاص في تكجيو ىذه السياسات بما يخدـ مصالحو االقتصادية.

ت عمى" يقكـ القطاع الحككمي بمشاركة مؤسسات القطاع الخاص بالتغيرات (  كالتي نص4الفقرة )-
ف ألى إذلؾ كيعزك الباحث , (48.711في سياستيا " احتمت المرتبة األخيرة بمتكسط حسابي قدره )

ك تعػديؿ السياسػات أيـ بفاعميػة بمشػاركة القطػاع الخػاص عنػد قيامػو بتغييػر القطاع الحككمى ال يسػ
 حياف. غمب األأخطركا مؤسسات القطاع الخاص بيذه التغييرات في االقتصادية  كلـ ي
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( كىػي أقػؿ 56.389ف المتكسط الحسابي لجميع فقرات البعد يسػاكم )أكبصفة عامة يتبيف  
الجدكليػة  T( كىػي أقػؿ مػف قيمػة 1.972المحسػكبة تسػاكم )  T%" كقيمة 60مف النسبة المحايدة "

تـوافر نـدرة ممػا يػدؿ عمػى  0.05( كىػي أكبػر مػف 0.051( كالقيمة المعنكيػة )1.98كالتي تساكم )
الخــاص فــي  السياســات االقتصــادية المتبعــة مــن القطــاع الحكــومي لتحقيــق التكامــل مــع القطــاع 

المجـــال االقتصـــادي فـــي محافظـــات غـــزة مـــن وجيـــة نظـــر قيـــادات المؤسســـات االقتصـــادية فـــي 
لتػكفير السياسػات  القطػاعيف بػيف تكامػؿمػف التنسػيؽ كال مزيدو كتحتاج إلى كافية كىي غير  نالقطاعي
كيعػػػػزك الباحػػػػث ىػػػػذه النتػػػػائج الػػػػى ضػػػػعؼ ثقػػػػة مؤسسػػػػات القطػػػػاع الخػػػػاص بالسياسػػػػات , المطمكبػػػػة

ثػػر فػػي تحقيػػؽ التكامػػؿ مػػع القطػػاع الخػػاص أليػػا  كالتػػياالقتصػػادية المنبثقػػة عػػف القطػػاع الحكػػكمي 
فػي االلتػزاـ بمػا  أـفػي تغييرىػا  أـالفاعمة في صياغة ىػذه السياسػات  عدـ مشاركتيـ سكاء ذلؾ عبر

 . كمى مف سياساتكيعمنو القطاع الح

كد فييا عمى ضركرة تكافر ككضع أالتى ( 2010, مكالم) كقد اتفقت ىذه النتائج مع دراسة
, تحقيؽ التنمية االقتصاديةنظمة كالقكانيف التى تحكـ عمؿ القطاع الخاص كتعطيو دكرا كبيرا في األ

 ان ف ىنػػاؾ عجػػز أحيػػث جػػاء فػػي بعػػض نتػػائج ىػػذه الدراسػػة ( 2013, عػػكدة) يضػػا مػػع دراسػػةأكاتفقػػت 
فػي التشػريعات التػي  ان كاضػح ان ف ىناؾ تراجعػأك  ,اص كالقطاع العاـخع الافي التنسيؽ بيف القط ان كبير 

 .تصدرىا السمطة الفمسطينية لتنظيـ كدعـ عمؿ القطاع الخاص
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 :اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئمة الدراسة

ما التحديات التي تواجو تحقيق التكامل بين : ينص السؤاؿ الثالث مف أسئمة الدراسة عمى
القطاعين الحكومي والخاص في المجال االقتصادي في محافظات قطاع غزة كما يراىا قيادات 

 . المؤسسات االقتصادية في القطاعين

 القطاع الخاصتحديات -أ 

  tؿ قاـ الباحث  باستخداـ المتكسطات كاالنحراؼ المعيػارم كاختبػاراؤ كلإلجابة عف ىذا الس
 كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:

 ( 03رقم ) جدول
تحميل فقرات بعد التحديات التي تواجو تحقيق التكامل بين القطاع الخاص في المجال االقتصادي 

 قيادات المؤسسات االقتصادية في القطاعينفي محافظات قطاع غزة كما يراىا 

رقم 
االنحراف  المتوسط الفقرة الفقرة

قيمة    Tقيمة  المعياري
 الترتيب المعنوية

 12 0.163 1.406- 25.277 56.392 تعتبر مساىمة القطاع الخاص في التشغيؿ متكاضعة. 1

2 
دارة التنفيذية في القطاع الخاص مركزية مما يحـر اإل

 القطاع الخاص مف التقدـ.مؤسسات 
63.237 23.079 1.381 0.170 6 

 5 0.083 1.750 20.012 63.557 تدني اىتماـ مؤسسات القطاع الخاص في تدريب مكظفييا. 3
 7 0.426 0.800 22.223 61.804 مؤسسات القطاع الخاص ال تستثمر في التنمية.  4

5 
ضعؼ تبني مؤسسات القطاع الخاص لتأىيؿ الكفاءات 

 11 0.697 0.390- 21.860 59.134 الشبابية. 

6 
ندرة تمكيؿ القطاع الخاص لتكاليؼ دراسات جامعية اك 

 البحث العممي (.) بحثية
68.907 22.150 3.961 0.000 3 

7 
مساىمات كتبرعات مؤسسات القطاع الخاص عشكائية 

 مخططة (.غير ) كغير منتظمة
74.041 18.039 7.666 0.000 1 

8 
ال يقـك القطاع الخاص بدكرة في االندماج كالتكتالت 

 االقتصادية المحمية كاالقتصادية كالدكلية.
64.804 22.164 2.135 0.035 4 

 2 0.000 6.242 21.424 73.577 قتصادم الصعب الناجـ عف سياسة الحصار.الكضع اال 9

10 
القطاع الخاص لتحقيؽ العالقة التكاممية محدكدية مبادرات 

 مع القطاع الحككمي.
61.546 20.896 0.729 0.468 8 
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رقم 
 الفقرة

االنحراف  المتوسط الفقرة
 المعياري

قيمة    Tقيمة 
 المعنوية

 الترتيب

11 
ال يمتمؾ القطاع الخاص استراتيجية لتحقيؽ التكامؿ مع 

 القطاع الحككمي.
60.464 22.708 0.201 0.841 9 

 10 0.901 0.125- 20.276 59.742 ضعؼ تجربة القطاع الخاص في ىذا المجاؿ. 12
  0.005 2.843 13.628 63.934 الدرجة الكمية لمبعد 

 1.98( = 0.05( كعند مستكل داللة )96قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )

 يتضح مف الجدكؿ السابؽ:

 أن أعمى فقرتين في البعد حسب المتوسط الحسابي ىي كما يمي:

الخػػػاص عشػػػكائية كغيػػػر (  كالتػػػي نصػػػت عمػػػى" مسػػػاىمات كتبرعػػػات مؤسسػػػات القطػػػاع 7الفقػػػرة )-
كيعػزك الباحػث , (74.041غير مخططة (" احتمت المرتبة األكلى بمتكسػط حسػابي قػدره )) منتظمة
ف البيئػػػة االقتصػػػادية الصػػػعبة كالتحػػػديات المفركضػػػة  عمػػػى مؤسسػػػات القطػػػاع الخػػػاص ألػػػى إذلػػػؾ 

عرضة لخمط كالعكائؽ التى تعانى منيا ىذه المؤسسات بمختمؼ نشاطاتيا جعؿ مف القطاع الخاص 
ك أكلػيس مػف خػالؿ رؤيػة كاضػحة , ةزمػات تبعػا لمظػرؼ المحيطػشػكاالت كاألكلكيات كمعالجة اإلاأل

اسػػتراتيجية لتكجيػػو ىػػذه المسػػاىمات كالتبرعػػات لتحقيػػؽ التنميػػة المخطػػط ليػػا فػػي مختمػػؼ القطاعػػات 
 التخصصية.

الحصػار " احتمػت قتصػادم الصػعب النػاجـ عػف سياسػة (  كالتي نصػت عمػى" الكضػع اال9الفقرة )-
بػػرز التحػػديات التػػى تكاجػػو أ ف أكىػػذا يؤكػػد عمػػى , (73.577المرتبػػة الثانيػػة بمتكسػػط حسػػابي قػػدره )

تحقيػػؽ التكامػػؿ بػػيف القطػػاعيف ىػػك الحصػػار الظػػالـ المفػػركض عمػػى قطػػاع غػػزة منػػذ منتصػػؼ عػػاـ 
كقد صدر العديد مػف التقػارير  ,ثر سمبا عمى كافة المؤشرات االقتصادية في قطاع غزةأمما  2007

سػػرائيمية كالحصػػار المحميػػة كالدكليػػة التػػى ترقػػب كافػػة المتغيػػرات السػػمبية الناجمػػة عػػف الممارسػػات اإل
ى حد ما فػي تحقيػؽ العالقػة إلخفاؽ كال القطاعيف إمر الذل تسبب في األ ,ؽ عمى قطاع غزةالمطبٌ 

 . التكاممية المنشكدة بيف القطاعيف
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 ئج أن أقل فقرتين حسب المتوسط الحسابي ىي كما يمي:كما تبين النتا

(  كالتي نصت عمى" ضػعؼ تبنػي مؤسسػات القطػاع الخػاص لتأىيػؿ الكفػاءات الشػبابية.  5الفقرة )-
ف ألػػػػى إ(.كيعػػػزك الباحػػػػث ذلػػػؾ 59.134بمتكسػػػػط حسػػػابي قػػػػدره )ة مرتبػػػة الحاديػػػػة عشػػػر " احتمػػػت ال

ف ىػػذه أككادرىػػا ككفاءاتيػػا الشػػبابية كػػكف  ىيػػؿتأمؤسسػػات القطػػاع الخػػاص تيػػتـ كبدرجػػة كبيػػرة فػػي 
الككادر ىى التي تسػتثمر فػي مؤسسػات القطػاع الخػاص لالنطػالؽ باتجػاه تحقيػؽ عالقػة متميػزة مػع 

 مؤسسات القطاع الحككمي.

(  كالتػػي نصػػت عمػػى" تعتبػػر مسػػاىمة القطػػاع الخػػاص فػػي التشػػغيؿ متكاضػػعة " احتمػػت 1الفقػػرة )-
ف مسػػػاىمة القطػػػاع أكيعػػػزك الباحػػػث ذلػػػؾ الػػػى , (56.392حسػػػابي قػػػدره )المرتبػػػة األخيػػػرة بمتكسػػػط 

كذلؾ مف خالؿ مػا يحتكيػو  ,دل المؤشرات الرئيسة لمتنمية االقتصاديةإحالخاص في التشغيؿ تعتبر 
يـ جميعيػػا فػػي اسػػتيعاب كتشػػغيؿ مؤسسػػات كقطاعػػات تخصصػػية متنكعػػة تسػػالقطػػاع الخػػاص مػػف 

 البطالة كالفقر. مشكمتييجابا في الحد مف إعداد كبيرة مف العامميف مما يؤثر أ

كبر أ( كىي 63.934ف المتكسط الحسابي لجميع فقرات البعد يساكم )أكبصفة عامة يتبيف  
الجدكليػة  T( كىي أكبر مف قيمػة 2.843المحسكبة تساكم )  T%" كقيمة 60مف النسبة المحايدة "

ىنػػػاؾ أف ممػػػا يػػدؿ عمػػػى  0.05مػػف ( كىػػي أقػػػؿ 0.005( كالقيمػػة المعنكيػػػة )1.98كالتػػي تسػػػاكم )
تواجـو تحقيـق  -ليو أعـالهإاإلشارة إلييا في فقرات السؤال المشار  تتم -القطاع الخاصتحديات 

عنػد مسػتكل داللػة التكامل بين القطـاع الخـاص فـي المجـال االقتصـادي فـي محافظـات قطـاع غـزة 
2.24 ≥ α. 

 

 

 

 

 

 



 اإلطار العنلي للدراسة )الدراسة امليداىية(   

 

161 

 

 الفصل السادس

تحديات القطاع الحكومي -ب  

  tؿ قاـ الباحث  باستخداـ المتكسطات كاالنحراؼ المعيػارم كاختبػاراؤ كلإلجابة عف ىذا الس
 كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:

  (05)رقم جدول 
تحميل فقرات بعد التحديات التي تواجو تحقيق التكامل بين القطاع الحكومي في المجال 

 القطاعيناالقتصادي في محافظات قطاع غزة كما يراىا قيادات المؤسسات االقتصادية في 
رقم 
االنحراف  المتوسط الفقرة الفقرة

قيمة  Tقيمة  المعياري
 الترتيب المعنوية

يتحمؿ القطاع الحككمي المسئكلية المباشرة عف ضعؼ  1
 4 0.000 9.823 16.868 76.825 العالقة مع القطاع الخاص.

يتحمؿ القطاع الحككمي مسئكلية ضعؼ القطاع الخاص في  2
 10 0.000 5.964 18.047 70.928 العالقة. المجاف المتخصصة ذات

يكاجو القطاع الحككمي حالة مف ضعؼ الثقة لدل القطاع  3
 3 0.000 9.945 16.743 76.907 الخاص.

 9 0.000 6.719 17.363 71.845 محدكدية كفاءة الخدمات الحككمية المقدمة لمقطاع الخاص. 4

في  عدـ قناعة القطاع الحككمي بتعييف رجاؿ اعماؿ 5
 15 0.227 1.216 20.536 62.536 المناصب الحككمية المالية كاالقتصادية كالتجارية.

 14 0.178 1.356 22.621 63.113 تدخؿ الحككمة في قرارات مؤسسات القطاع الخاص. 6

عدـ كجكد استراتيجية حككمية لتفعيؿ دكر القطاع الخاص  7
 13 0.000 3.769 21.174 68.103 في التنمية.

 6 0.000 6.855 18.959 73.196 الضغكط السياسة التي يتعرض ليا القطاع الحككمي. 8
 2 0.000 16.310 13.291 82.010 حالة االنقساـ كالتجاذبات السياسية. 9
 1 0.000 16.314 13.531 82.412 الحصار المفركض عمى قطاع غزة. 10
 7 0.000 7.092 17.954 72.928 البيركقراطية كالركتيف. 11

ضعؼ القيادات الحككمية القادرة عمى بناء شراكة حقيقية مع  12
 12 0.000 5.568 19.257 70.887 القطاع الخاص

محدكدية التمكيؿ لالـز إلقامة برامج كمشاريع تكاممية مع  13
 8 0.000 6.556 17.810 71.856 القطاع الخاص.

 5 0.000 8.811 16.318 74.598 عدـ االستفادة مف التجارب الدكلية المشابية. 14
 11 0.000 6.351 16.914 70.907 ندرة المبادرات الحككمية الداعمة لمقطاع الخاص. 15
  0.000 11.781 10.537 72.603 الدرجة الكمية لمبعد 

 1.98( = 0.05( كعند مستكل داللة )96قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )
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 يتضح مف الجدكؿ السابؽ:

 فقرتين في البعد حسب المتوسط الحسابي ىي كما يمي:أن أعمى 

(  كالتػػػي نصػػػت عمػػػى" الحصػػػار المفػػػركض عمػػػى قطػػػاع غػػػزة " احتمػػػت المرتبػػػة األكلػػػى 10الفقػػػرة )-
ف الحصػػػػػار المفػػػػػركض عمػػػػػى قطػػػػػاع غػػػػػزة أ(. كىػػػػػذا يػػػػػدؿ عمػػػػػى 82.412بمتكسػػػػػط حسػػػػػابي قػػػػػدره )

القطػاع الحكػكمى التػى تحػكؿ دكف  تكاجو يبرز التحديات التأكممارسات االحتالؿ ىى ما زالت مف 
 تفعيؿ العالقة التكاممية مع القطاع الخاص.

(  كالتي نصت عمى" حالة االنقساـ كالتجاذبات السياسية " احتمت المرتبة الثانية بمتكسط 9الفقرة )-
نقسػػاـ الػػذل شػػيده الفمسػػطينيكف منػػذ عػػاـ ف اإلألػػى إكيعػػزك الباحػػث ذلػػؾ , (82.010حسػػابي قػػدره )

كحػػاؿ كػػذلؾ دكف تحقيػػؽ  ,مباشػػرا فػػي حالػػة عػػدـ االسػػتقرار السياسػػي كاالقتصػػادم تػػأثيرا ثػػرأ 2007
 التكامؿ بيف القطاعيف.

 كما تبين النتائج أن أقل فقرتين حسب المتوسط الحسابي ىي كما يمي:

(  كالتػػي نصػػت عمػػى" تػػدخؿ الحككمػػة فػػي قػػرارات مؤسسػػات القطػػاع الخػػاص  " احتمػػت 6الفقػػرة )-
لػػػػى اف القطػػػػاع إ ذلػػػػؾ كيعػػػػزك الباحػػػػث, (63.113الرابعػػػػة عشػػػػر بمتكسػػػػط حسػػػػابي قػػػػدره )المرتبػػػػة 

الحككمي في قطاع غػزة تحديػدا كفػى ظػؿ االنقسػاـ لػـ تتػدخؿ فػي قػرارات كتكجيػات القطػاع الخػاص 
كذلؾ تقديرا مف الحككمة الفمسطينية بطبيعة الحالة الطارئة التػى يعايشػيا المجتمػع الفمسػطيني بكافػة 

 الكطف. شطرمتكف التجاذبات السياسية كاالقتصادية كغيرىا ما بيف أطيافو حتى ال يتـ زجو في أ

عمػػاؿ فػػي المناصػػب أ(  كالتػػي نصػػت عمػػى" عػػدـ قناعػػة القطػػاع الحكػػكمي بتعيػػيف رجػػاؿ 5الفقػػرة )-
, (62.536الحككمية المالية كاالقتصادية كالتجارية " احتمت المرتبة األخيػرة بمتكسػط حسػابي قػدره )

عمػاؿ فػي ف مشػاركة رجػاؿ األأف مؤسسػات القطػاع الخػاص عمػى قناعػة بػألػى إ ذلػؾ كيعزك الباحػث
يجابيػػػة فػػػي التعامػػػؿ مػػػع المسػػػتجدات التػػػى يتعػػػرض ليػػػا القطػػػاع إعمػػػاؿ الحككميػػػة يشػػػكؿ رافعػػػة األ

عمػػػاؿ فػػػي المناصػػػب أف تعيػػػيف رجػػػاؿ أعمػػػى عكػػػس مػػػا يعتقػػػد بػػػو القطػػػاع الحكػػػكمي مػػػف , الخػػػاص
مػر الػذل لى بعض المصالح الخاصػة دكف المصػمحة العامػة األإير العمؿ الحككمي الحككمية قد يج

 سيؤثر في مخرجات العمؿ الحككمي.
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كبر أ( كىي 72.603ف المتكسط الحسابي لجميع فقرات البعد يساكم )أكبصفة عامة يتبيف  
 T( كىػػػػي أكبػػػػر مػػػػف قيمػػػػة 11.781المحسػػػػكبة تسػػػػاكم )  T%" كقيمػػػػة 60مػػػػف النسػػػػبة المحايػػػػدة "
 أف ممػا يػدؿ عمػى 0.05( كىػي أقػؿ مػف 0.000( كالقيمػة المعنكيػة )1.98الجدكلية كالتي تساكم )

تحديات تواجو تحقيق التكامل بـين القطـاع الحكـومي فـي المجـال االقتصـادي فـي محافظـات ىناؾ 
ىميػػا حالػػة االنقسػػاـ كالتجاذبػػات السياسػػة كالحصػػػار أ .α ≤ 2.24عنػػد مسػػتكل داللػػة قطــاع غــزة 
 .عمى قطاع غزة باإلضافة إلى ضعؼ ثقة القطاع الخاص بالقطاع الحككمي المفركض

فالحصػػػار  ,الػػػذم يكاجيػػػو قطػػػاع غػػػزة السياسػػػيلػػػى الكضػػػع إكيعػػػزك الباحػػػث ىػػػذه النتػػػائج 
ثػػػر سػػػمبا عمػػػى كافػػػة أفػػػراد غػػػالؽ المعػػػابر كمنػػػع تنقػػػؿ البضػػػائع كاألإحػػػتالؿ كسياسػػػة كممارسػػػات اإل

حجػاـ عػف االسػتثمار لػى اإلإير مػف مؤسسػات القطػاع الخػاص مما دفع بالكث ,المجاالت االقتصادية
 كتمكيؿ مشاريع كمحدكدية المبادرات التى تعزز مف تحقيؽ التكامؿ مع القطاع الحككمي

( 1998, )عبػػد الػػػرزاؽ, ( 2013, عػػكدة) مػػف فقػػت نتػػائج ىػػذا البعػػد مػػػع دراسػػة كػػؿلقػػد ات
لتحقيػػؽ التكامػػؿ بينيمػػا ىػػى الممارسػػات بػػرز التحػػديات التػػى تكاجػػو القطػػاعيف أف مػػف أكػػدتا أحيػػث 
برزتػػا دكر القطػػاع الخػػاص فػػي اسػػتيعاب أكػػذلؾ  ,السياسػػيسػػرائيمية كعػػدـ االسػػتقرار جػػراءات اإلكاإل

عمػػاؿ لػػيس ف مجتمػػع األأجػػاء فييػػا  كالتػػي( 2011, نخمػػة) كاتفقػػت كػػذلؾ مػػع دراسػػة, القػػكل العاممػػة
 تكظيؼ الناس كاالستعداد لمدكلة. نما مسئكلكف عفا  كلكية ك أحتالؿ كمسئكال عف انياء اإل
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 :اإلجابة عن السؤال الرابع من أسئمة الدراسة

ما سبل تحقيق التكامل بين القطاعين : ينص السؤاؿ الرابع مف أسئمة الدراسة عمى
الحكومي والخاص في المجال االقتصادي في محافظات غزة في ظل التجارب الدولية والتحديات 

 المحمية.

  tؿ قاـ الباحػث باسػتخداـ المتكسػطات كاالنحػراؼ المعيػارم كاختبػاراؤ عف ىذا السكلإلجابة 
 كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:

  (04)رقم جدول 
تحميل فقرات بعد سبل تحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في المجال االقتصادي 

 في محافظات غزة في ظل التجارب الدولية والتحديات المحمية

رقم 
 المتوسط الفقرة الفقرة

االنحراف 
   Tقيمة  المعياري

قيمة 
 الترتيب المعنوية

1 
كجكد بيئة تشريعية تكفر قكانيف كأنظمة لتطكير 

 القطاع الخاص.
75.619 21.327 7.213 0.000 1 

2 
مساىمة القطاع الحككمي في تكفير بنية تحتية في 
 المجاالت التي ال يستطيع القطاع الخاص تأمينيا.

67.371 23.685 3.065 0.003 10 

3 
تأسيس نظاـ مالي مستقر كفعاؿ يعمؿ في ظؿ اطار 

تنظيمي يكفر االماف كيعزز المنافسة كيحمي 
 المكدعيف كيخمؽ الثقة في السكؽ.

70.206 22.137 4.541 0.000 8 

4 
اعادة ىيكمية القطاع الحككمي لمقياـ بالمياـ المطمكبة 

 مع القطاع الخاص.منو باتجاه تحقيؽ التكامؿ 
69.557 22.061 4.267 0.000 9 

 4 0.000 5.462 21.749 72.062 التطكير كالتحسيف المستمر في كال القطاعيف. 5

6 
التطكير المستمر لمككادر البشرية في كال القطاعيف 
حتى تتكاءـ مع التقنيات كالمتغيرات المستمرة في 

 المجاؿ االقتصادم.
70.402 21.317 4.806 0.000 7 

7 
عطاء دكر فاعؿ كحقيقي لمقطاع الخاص في عممية إ

 3 0.000 5.765 22.332 73.072 التنمية.

8 
اندماج كحدات القطاع الخاص االقتصادية لمكاجية 

 التحديات المحيطة بقطاع غزة تحديدان.
70.505 19.140 5.406 0.000 6 
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رقم 
 الفقرة

االنحراف  المتوسط الفقرة
 المعياري

قيمة    Tقيمة 
 المعنوية

 الترتيب

9 
 التزاـ القطاع الخاص بالكاجبات المالية الممقاة عمى

 استثمار(., تشغيؿ ايدم عاممة, عاتقو)ضرائب
71.979 18.399 6.412 0.000 5 

10 
تعزيز عالقات االتصاؿ كالتعامؿ بيف مكظفي القطاع 

 الحككمي كالمشتغميف بالقطاع الخاص.
74.918 20.897 7.031 0.000 2 

  0.000 7.256 15.704 71.569 الدرجة الكمية لمبعد 
 .1.98( = 0.05( كعند مستكل داللة )96درجة حرية )قيمة "ت" الجدكلية عند 

 يتضح مف الجدكؿ السابؽ:

 أن أعمى فقرتين في البعد حسب المتوسط الحسابي ىي كما يمي:

( كالتػي نصػت عمػى" كجػكد بيئػة تشػريعية تػكفر قػكانيف كأنظمػة لتطػكير القطػاع الخػاص " 1الفقرة )-
 لػػى القطػػاع الخػػاصإكيعػػزك البحػػث ذلػػؾ , (75.619احتمػػت المرتبػػة األكلػػى بمتكسػػط حسػػابي قػػدره )

يجابػا فػػي تحقيػؽ العالقػة التكامميػػة بػيف القطػاعيف ىػػك إبػرز العكامػؿ التػػي تػؤثر أف مػػف أيعتبػر  الػذم
 نظمة اليادفة لتطكير ممارسات القطاع الخاص.كجكد بيئة تشريعية تكفر مف خالليا القكانيف كاأل

االتصػػاؿ كالتعامػػؿ بػيف مػػكظفي القطػػاع الحكػػكمي  ( كالتػػي نصػػت عمػػى" تعزيػز عالقػػات10الفقػرة )-
كىػػذا يػػدؿ , (74.918كالمشػػتغميف بالقطػػاع الخػػاص " احتمػػت المرتبػػة الثانيػػة بمتكسػػط حسػػابي قػػدره )

ف عالقات التعامؿ كاالتصاؿ بيف مكظفي القطػاع الحكػكمي كالمشػتغميف بالقطػاع الخػاص فػي أعمى 
مؤسسػػػػات القطػػػػاع الخػػػػاص فػػػػي الييئػػػػات  كذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػالؿ مشػػػػاركة ,شػػػػد الحاجػػػػة الػػػػى التطػػػػكيرأ

ككػػػذلؾ لتبػػػادؿ الخبػػػرات بػػػيف  ,كالمؤسسػػػات الحككميػػػة ذات العالقػػػة بػػػالقرار كالسياسػػػات االقتصػػػادية
 القطاعيف.

 كما تبين النتائج أن أقل فقرتين حسب المتوسط الحسابي ىي كما يمي:

( كالتػػي نصػػت عمػػى" إعػػادة ىيكميػػة القطػػاع الحكػػكمي لمقيػػاـ بالميػػاـ المطمكبػػة منػػو باتجػػاه 4الفقػػرة )-
(. 69.557تحقيػػؽ التكامػػؿ مػػع القطػػاع الخػػاص " احتمػػت المرتبػػة التاسػػعة بمتكسػػط حسػػابي قػػدره )

نو كعند تنفيذ بعض السياسات الحككمية في بعض المؤسسات يجػد القطػاع ألى إكيعزك البحث ذلؾ 
شػػػػكاالت التػػػػي تتعػػػػرض ليػػػػا مؤسسػػػػات القطػػػػاع الخػػػػاص نتيجػػػػة ف ىنالػػػػؾ العديػػػػد مػػػػف اإلأالخػػػػاص 
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داريػة كماليػة إشػكاالت إاالزدكاجية عند التنفيذ عند العديد مػف المؤسسػات الحككميػة ممػا يتسػبب فػي 
لػدل مؤسسػات القطػاع الخػػاص لػذا فإعػادة ىيكمػػة القطػاع الحكػكمي بمػا ينسػػجـ مػع متطمبػات العمػػؿ 

 سات القطاع الخاص سيؤثر بشكؿ مطرد مع تحقيؽ التكامؿ بيف القطاعيف.لدل مؤس

(  كالتي نصت عمى" مساىمة القطاع الحككمي في تكفير بنية تحتية فػي المجػاالت التػي 2الفقرة )-
كىذا , (67.371ال يستطيع القطاع الخاص تأمينيا " احتمت المرتبة األخيرة بمتكسط حسابي قدره )

طار إف يبقى في أف دكر القطاع الحككمى ال بد ك أالخاص حتى المحظة يعتقد  ف القطاعأيدؿ عمى 
يـ ف يسػػأمػػا أ, نشػػطة القطػػاع الخػػاصأشػػراؼ كالمتابعػػة كرسػػـ السياسػػات الحككميػػة كالرقابػػة عمػػى اإل

مػر أفيػذا  ,القطاع الحككمى في تكفير البنية التحتية في بعض المجاالت مف باب التكامػؿ كالتحفيػز
 طكير العالقة التكاممية بيف القطاعيف مف كجية نظر القطاع الخاص. يـ في تال يس

كبر أ( كىي 71.569ف المتكسط الحسابي لجميع فقرات البعد يساكم )أكبصفة عامة يتبيف  
الجدكليػة  T( كىي أكبر مف قيمػة 7.256المحسكبة تساكم )  T%" كقيمة 60مف النسبة المحايدة "

العديػد  ممػا يػدؿ عمػى ىنػاؾ 0.05( كىػي أقػؿ مػف 0.000( كالقيمة المعنكية )1.98كالتي تساكم )
تكامل بين القطاعين الحكومي والخاص فـي المجـال االقتصـادي فـي محافظـات  السبل لتحقيقمف 

البيئػة برزىا كجكد أ α ≤ 2.24عند مستكل داللة  غزة في ظل التجارب الدولية والتحديات المحمية
 التشريعية التي تكفر القكانيف كاألنظمة لتطكير القطاع الخاص.

ف تطػكير العالقػة أكػدت عمػى أ كالتػي( 2010ابػك جػامع :, حممػي) كقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع
ف يقػـك القطػاع أنتاجػو ك إيترؾ القطاع الخاص لينتج ما يمكػف  أفىما  أمريفيف القطاعيف مرتبطة بب

الدراسػػة اتفقػػت نتػػائج ىػػذه كمػػا , ليػػذا النشػػاط الضػػريبيطػػار التنظيمػػي القػػانكني الحكػػكمي بكضػػع اإل
فيمػا يتعمػؽ بسػمكؾ الحككمػة تجػاه القطػاع  الرياض االقتصػادم الثػاني أعدىا منتدل يضا مع دراسةأ

مػػػف ككػػػذلؾ فيمػػػا يتعمػػػؽ بضػػػماف األ ,الخػػػاص ككيفيػػػة اتصػػػاؿ الحككمػػػات بمشػػػاريع القطػػػاع الخػػػاص
عطػػاء دكر فاعػػؿ كحقيقػػي إف أف الباحػػث يػػرل بػػإكلػػذلؾ فػػ ,تػػكفير نظػػاـ قضػػائيالتجاريػػة ك  لألعمػػاؿ

ف القطاع الخاص ممـز بكاجبات أفي عممية التنمية. كخصكصا ك  تأكيدلمقطاع الخاص سيساىـ بكؿ 
, يػػػػدم عاممػػػػةأتشػػػػغيؿ , ىميػػػػا الكاجبػػػػات الماليػػػػة الممقػػػػاة عمػػػػى عاتقػػػػو كالضػػػػرائبأمتعػػػػددة كمتنكعػػػػة 

 ستثمار.كاال
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  الثانيالمبحث 
 آراء المبحوثين

 :ة ضمن السؤال الرابع وىو كما يميتم حصر آراء المبحوثين بخصوص بند سادسًا من االستبان

زاحة لي العالقة بيف القطاع الحككمي كالخاص عمى أنيا محككمة بقانكف اإلإال يجكز النظر 
حدىما أك كمييما أجابية أك سمبية عمى إيثارا آحد كبير كىي تفرز  ىلإكالتنافر بؿ ىي عالقة تكامؿ 

 االقتصادية المتبعة. طبقان لمسياسات

زالة أم تشكىات في طبيعة العالقة بيف إاالجراءات التصحيحية التي تضمف  مف كجية نظرؾ ما
 :عمكمان كقطاع غزة خصكصان  القطاعيف في فمسطيف

 :جراءات المقترحة مف المبحكثيف بالتالياإلتركزت معظـ 

 .دكر المجمس التنسيقي لمقطاع الخاص ليقكد التنسيؽ مع القطاع الحككميتفعيؿ  -
  .تحادات الصناعية كالغرؼ التجارية ببرامج تطكيريةدعـ اال -
صدار القكانيف كالسياسات التى تيـ القطاع إالتنسيؽ مع مؤسسات القطاع الخاص قبؿ  -

 .اصخال
 .طاع الخاصتشكيؿ لجاف مشتركة ما بيف القطاع الحككمى كمؤسسات الق -
عداد دراسات معمقة حكؿ طبيعة العالقة التكاممية ما بيف القطاعيف لضماف تصكيب إ -

 .كتطكير ىذه العالقة
 .تكطيد العالقة مع مؤسسات القطاع الخاص كالكزراء مف ذكم العالقة لنقؿ ىمكـ كمشاكؿ -

 .القطاع الخاص لمجمس الكزراء مباشرة
 .منيادراسة التجارب الدكلية كاالستفادة  -
 .االستثمار في الكفاءات االقتصادية المكجكدة في القطاعيف -
 .تعزيز الثقة بيف القطاعيف -
 .كضع سياسات كاضحة مف طرؼ القطاع الحككمي لمنيضة باالقتصاد الكطني -
  .تفعيؿ المؤسسات الداعمة لمقطاعيف مثؿ مؤسسة المكاصفات كالمقاييس -
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 .ة مف القطاع الخاصمكالخدمات المقدنشاء مراكز بحثية متخصصة لتطكير المنتجات إ -
العمؿ عمى دمج مؤسسات القطاع الخاص بما يحقؽ التكامؿ بيف ىذه المؤسسات كعدـ  -

 .مكانات المتكفرة لدل مؤسسات القطاع الخاصىدار لمطاقات كاإلإ
 (مناطؽ صناعية, بنكؾ, تمكيؿ ....الخالتحتية لمؤسسات القطاع الخاص ) تكفير البنية -
 .االستثمارتفعيؿ قانكف  -
في التعامؿ مع المخالفيف في  جراءات كتحديدان مة القضائية كاإلك تحسيف كتعديؿ المنظ -

 .مؤسسات القطاع الخاص
تكفير الدعـ المالي لرعاية كتقديـ الدعـ لمشاريع القطاع الخاص ضمف تكجو استراتيجي  -

 .لتحقيؽ التنمية
 القطاع الخاص كبدعـ حككمي ماـ القطاعات الشبابية لضخ دماء جديدة فيافتح المجاؿ  -
عطائيـ الفرص إلنجاز ا  تشجيع مؤسسات القطاع الخاص مف التعامؿ مع الدكؿ المحيطة ك  -

 .اتفاقيات كبركتكككالت لدعـ القطاع الخاص
  .نجعأفضؿ ك أألنيا  ,زيادة الثقافة الدينية لدل القطاعيف لتعزيز الرقابة الذاتية -

 ممخص: 

لمتعرؼ عمى كاقػع  تحميؿ كافة فقرات محاكر الدراسة باستعراض قاـ الباحث في ىذا الفصؿ
العالقػػػة التكامميػػػة بػػػيف القطػػػاعيف فػػػي المجػػػاؿ االقتصػػػادم كسػػػبؿ تحقيقيػػػا كالتحػػػديات المحميػػػة, كمػػػا 

كؿ مكضػكع اعػداده حػتعرؼ ايضا الباحث عمى اراء المبحكثيف كحصرىا مف خالؿ سػؤاؿ مفتػكح تػـ 
لمحصػكؿ عمػى كقد تـ دراسة كافة النتائج التي رشػحت عػف تحميػؿ اسػئمة كمحػاكر الدراسػة  , الدراسة

   تكصيات تفيد القطاعيف الحككمي كالخاص كتكطد العالقة بينيما.
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 اخلامتة

 الخاتمة

 النتائج والتوصيات

  :مقدمة 7.1

مػاـ كاقػع أف الكؿ الفمسطيني بما فيو القطاع الحككمى كالقطاع الخاص أحد أال يخفى عمى 
صػػػػكات العديػػػػد مػػػػف الميتمػػػػيف أقميمػػػػي كدكلػػػػي صػػػػعب جففػػػػت فيػػػػو مصػػػػادر التمكيػػػػؿ, كعمػػػػت فيػػػػو إ

كػػػاديمييف كاالقتصػػػادييف كالتػػػي نػػػادت بضػػػركرة االعتمػػػاد عمػػػى الػػػذات فػػػي ظػػػؿ كجػػػكد السياسػػػييف كاأل
نياء االنقسػاـ تعػكض الػنقص إسياسة لمقطاع الحككمى عمى مدار فترات متعاقبة قبؿ االنقساـ كبعد 

في المكازنات بزيػادة الجبايػة الضػريبية مػف ناحيػة كالطمػب مػف الػدكؿ المانحػة معكنػات ماليػة مكجيػة 
سػػرائيمية خػػرل, باإلضػػافة الػػى كجػػكد قطػػاع خػػاص منيػػؾ بفعػػؿ الحصػػار كالممارسػػات اإلأمػػف ناحيػػة 

 عمى المنافذ كالمعابر. 

كتي مف عػـز كقػكة لمنػع أماـ احتالؿ غاشـ يسعى بكؿ ما أيضا أخر نقؼ كعمى الطرؼ اآل
الػػة جنػػدتيا كشػػرط مقابػػؿ التمكيػػؿ, فيمػػا تػػزداد حػػدة البطأمػػاـ دكؿ مانحػػة تضػػع أتطكرنػػا, كػػذلؾ نقػػؼ 

زمػػػػات مػػػػاـ األأكحػػػػدة الفقػػػػر كتتػػػػأرجح كافػػػػة المؤشػػػػرات االقتصػػػػادية, كتتراجػػػػع الخػػػػدمات الحككميػػػػة 
المتالحقػػة التػػي تعصػػؼ بكػػؿ مككنػػات المجتمػػع الفمسػػطيني عامػػة كالغػػزم خاصػػة حتػػى باتػػت عالقػػة 

 .زمات فقطادارة أالقطاع الحككمى مع القطاع الخاص عالقة 

كؿ ما يجب التفكير بو ىػك كيػؼ يمكننػا مكاجيػة أف أف الباحث يرل بإماـ ىذه المعطيات فأ
ك االعتماد أك بمزيد مف طمب المعكنات كالمساعدات أخطار, ىؿ بمزيد مف فرض الضرائب ىذه األ

ـ التكجػػو نحػػك مكاردنػػا الكطنيػػة إلنتػػاج مػػا أعمػػى الغيػػر كالقبػػكؿ بػػاإلرادة السياسػػية لالحػػتالؿ كحمفائػػو, 
يػػو كفػػى الحػػدكد الػػدنيا لبنػػاء ثقافػػة الصػػمكد ال ثقافػػة االسػػتيالؾ, لإنتاجػػو كنسػػتكرد مػػا نحتػػاج إيمكػػف 
كلػى مػف ف األإزمػات المتكػررة يحجػـ حاليػا عػف المخػاطرة فػف بنية القطػاع الخػاص بفعػؿ األأكطالما 

كجيػػة نظػػػر الباحػػث ىػػػك االعتمػػاد عمػػػى قطػػاع عػػػاـ منػػتج برأسػػػماؿ مخػػاطر كدفػػػع القطػػاع الخػػػاص 
ضػػمف مبػػدأ تفعيػػؿ العالقػػة التكامميػػة بػػيف القطػػاعيف فػػي المجػػاؿ لمشػػراكة معػػو فػػي المجػػاؿ اإلنتػػاجي 

بنػي تنف أنو بات لزاما لنا كفمسطينييف إخر كفى ظؿ المعطيات سالفة الذكر فآبمعنى ك االقتصادم, 
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بالشػػراكة مػػع  سػػاس اف القطػػاع العػػاـ ىػػك الػػذم يقػػكد العمميػػة التنمكيػػةأاالسػػتراتيجية الفمسػػطينية عمػػى 
 العالقة عالقة شراكة كتكامؿ. القطاع الخاص ككف

, لييػػا مػػف خػػالؿ ىػػذه الدراسػػةإالتكصػػؿ  ـىػػـ النتػػائج التػػى تػػيتضػػمف ىػػذا الفصػػؿ ممخصػػا أل 
يـ فػي تعزيػز نقػاط القػكة ف تسػأالباحػث  يأمػؿكالتػي , ىـ التكصيات المقترحة في ضكء ىذه النتائجأك 

 : جؿ تحقيؽ اليدؼ الرئيس مف الدراسة كىكأكمعالجة نقاط الضعؼ مف 

 نتائج الدراسة: 7.0

%( 79.216تؤثر العالقة بيف القطاعيف عمى تحقيؽ التنمية االقتصادية "بنسبة مكافقة ) -
 مف افراد العينة.

نو يتيح التكامؿ بيف القطاعيف أفراد العينة عمى امف ( %74.320ىناؾ مكافقة بنسبة ) -
  . تحقيؽ مزايا تنافسية في مختمؼ المجاالت االقتصادية

ف األدكار فيما اف يتقاسـ القطاعأعمى ( %53.412ة متكسطة قدرىا )فقة بدرجيكجد مكا -
  . بينيما بشكؿ فاعؿ

عداد الخطط االقتصادية إال تقكـ الحككمة بدكرىا فى مشاركة القطاع الخاص بفاعمية في  -
 (. %49.722فراد العينة تقدر ب )أف لمحككمة " بمكافقة م

ف مؤسسات القطاع الخاص تبدم التخكؼ مف أفراد العينة  حكؿ ا%( مف 73.454كافؽ ) -
  .كالسياسات التي تؤثر عمى أعماليـ, األنظمة, التغيرات في القكانيف

السياسات  عتبارا فأفراد العينة عمى أمف ( % 63.196ا نسبتو )مٌ ىناؾ مكافقة م -
  .الحككمية االقتصادية ذات قيمة لمقطاع الخاص

حكؿ مشاركة  نةفراد العيأ%( مف 49.289) الإلى مكافقة إال يرتقى  يدكر القطاع الحككم -
 . كالسياسات, األنظمة, مؤسسات القطاع الخاص في صياغة القكانيف

نو يقـك القطاع أفراد العينة عمى أمف ( %48.711ىناؾ مكافقة بصكرة متكسطة تقدر ب) -
  .الحككمي بمشاركة مؤسسات القطاع الخاص بالتغيرات في سياستيا
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مساىمات كتبرعات مؤسسات  فأفراد العينة عمى أمف ( %74.041كافؽ ما نسبتو)  -
 غير مخططة(.) القطاع الخاص عشكائية كغير منتظمة

قتصادم ف الكضع االأفراد العينة عمى أمف ( %73.577) ف ىناؾ مكافقة قدرىاأكما  -
 الصعب الناجـ عف سياسة الحصار.

حكؿ ضعؼ تبني مؤسسات القطاع الخاص ( %59.134ىناؾ مكافقة بصكرة متكسطة )  -
 لتأىيؿ الكفاءات الشبابية.

فراد العينة حكؿ أمف ( %56.392دكر القطاع الخاص ال يرتقى الى مكافقة ما نسبتو ) -
 . مساىمة القطاع الخاص في التشغيؿ

الحصار المفركض عمى قطاع غزة  فأفراد العينة عمى أمف ( %82.412كافؽ ما نسبتو ) -
 برز التحديات لتحقيؽ العالقة التكاممية بيف القطاعيف.أيعتبر مف 

ف حالة االنقساـ كالتجاذبات أفراد العينة عمى أمف ( %82.010كما كافؽ ما نسبتو ) -
 السياسية تؤثر سمبا في تحقيؽ التكامؿ بيف القطاعيف.

يؤثر كبصكرة متكسطة تدخؿ الحككمة في قرارات مؤسسات القطاع الخاص  بنسبة مكافقة   -
 , فراد العينةأ%( مف 63.113)

عماؿ في المناصب الحككمية المالية أبتعييف رجاؿ  ر كاؼو ال يقكـ القطاع الحككمى بدك  -
 %( عمى ذلؾ.62.536فراد العينة بنسبة )أكاالقتصادية كالتجارية حيث كافؽ  

ف كجكد بيئة تشريعية ستكفر قكانيف أفراد العينة حكؿ أمف ( %75.619) كافؽ ما نسبتو -
  .نظمة لتطكير القطاع الخاصكأ

ف تعزيز عالقات أفراد العينة عمى أمف ( %74.918) نو تمت المكافقة بنسبةأكما  -
االتصاؿ كالتعامؿ بيف مكظفي القطاع الحككمي كالمشتغميف بالقطاع الخاص يؤثر في 

 . تحقيؽ التكامؿ بيف القطاعيف في المجاؿ االقتصادم

العينة عمى ضركرة  إعادة ىيكمية القطاع الحككمي  فرادأمف ( %69.557) كافؽ ما نسبتو -
 لمقياـ بالمياـ المطمكبة منو باتجاه تحقيؽ التكامؿ مع القطاع الخاص.
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ف مساىمة القطاع الحككمي في أفراد العينة عمى أمف ( %67.371) ىناؾ مكافقة بنسبة -
حدل إر مف بتيستطيع القطاع الخاص تأمينيا تعتكفير بنية تحتية في المجاالت التي ال 

 السبؿ لتحقيؽ التكامؿ بيف القطاعيف.

  :توصيات الدراسة 7.3

ؿ لييا الباحث مف خالإكفى ضكء نتائج الدراسة التى تكصؿ , في نياية ىذه الدراسة
 لى مجمكعة مف التكصيات كالتالي:إخمص الباحث , حصائيالدراسة الميدانية كالتحميؿ اإل

 توصيات لمقطاعين الحكومي والخاص:  7.3.1

بخصكص  ,سادسان  ان في السؤاؿ الرابع بند التأكيد عمى ما جاء مف اقتراحات مف المبحكثيف -
تشكىات في طبيعة العالقة بيف القطاعيف في  ةزالة أيإجراءات التصحيحية التي تضمف اإل

 .فمسطيف عمكمان كقطاع غزة خصكصان 
القطاعيف الكتساب خبرة جديدة كلتفيـ طبيعة العمؿ في كؿ عارة مسئكلي كال ا  تدريب ك  -

 .ةقطاع عمى حد

 توصيات لمقطاع الحكومي: 7.3.0

 .عداد الخطط االقتصادية لمحككمةإالعمؿ عمى مشاركة القطاع الخاص في  -

دارية كمساىمتو جراءات اإلعطاء دكر فاعؿ كحقيقي لمقطاع الخاص مف خالؿ تسييؿ اإلإ -
 .مؤسسات القطاع الحككمي لفييا لد

ف أيجاد سياسات مشجعة لجذب استثمارات القطاع الخاص ككف إضركرة العمؿ عمى  -
 الحاجة ليذه االستثمارات كبيرة جدا.

تغييرات متكقعة عمى السياسات االقتصادية  مأالعمؿ عمى مشاركة القطاع الخاص في  -
 كالقكانيف., نظمةاأل, المتبعة

حكالت االقتصادية السياسية في العالـ كخاصة في الدكؿ المانحة خذ بعيف االعتبار التاأل -
 ف القطاع الخاص ىك الجية المستفيدة مف المشاريع التنمكية المخطط ليا.أككف 



    

 

174 

 

 اخلامتة

ضركرة قياـ القطاع الحككمى بمراجعة شاممة لإلجراءات المختمفة باألنشطة االقتصادية  -
 .كجعميا تتصؼ بالشفافية كالكضكح

القكانيف التى تنمي البيئة االستثمارية لدفع كتشجيع القطاع الخاص  العمؿ عمى تطكير -
 .لالستثمار في التنمية

 .القطاع الحككميكضع خطط لتنمية المكارد البشرية حسب االحتياجات في  -

االستفادة مف تجارب البمداف الناجحة التي سابقت الزمف في تطكرىا كتنمية مكاردىا في  -
 . ما بيف القطاعيف كدعـ االقتصاد الكطنيتكطيد العالقة التكاممية 

اؿ لمؤسسات القطاع الخاص بيف شطرم الكطف التركيز عمى تحقيؽ التكاصؿ الفعٌ  -
 اعدادىإكاالستفادة مف البرامج كالخطط الحككمية التي تـ  ,كمؤسسات القطاع الحككمي

  .لدعمو كالنيكض بو

لمختمفة المتعمقة بنشاطاتو تشجيع مبادرات القطاع الخاص مف خالؿ تخفيؼ المخاطر ا -
 .كاستثماراتو في المجاؿ االقتصادم

  حككمي.االىتماـ بالبناء المؤسساتي في جميع مستكيات القطاع ال -

صالح الييكمي ليقكـ بدكره كجاذب لمقطاع ف يقكـ القطاع الحككمي بعممية اإلأالتأكيد عمى  -
 .الخاص

ماـ مؤسسات القطاع الخاص كذلؾ لتعزيز أزالة العكائؽ ا  العمؿ عمى تحسيف البنية التحتية ك  -
 .مساىمتو في المجاؿ االقتصادم

 توصيات لمقطاع الخاص:  7.3.3

المساىمة في خمؽ فرص عمؿ كتحسيف ظركؼ العمؿ مف طرؼ القطاع الخاص كتشجيع  -
 ىذا الدكر مف خالؿ القطاع الحككمى عبر مؤسسات التعميـ كالتدريب.

 القطاع الخاص.سب االحتياجات في كضع خطط لتنمية المكارد البشرية ح -

  خاص.القطاع ال ؤسساتاالىتماـ بالبناء المؤسساتي في جميع م -
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جؿ زيادة مساىمة ىذا القطاع في أتفعيؿ دكر المجمس التنسيقي لمقطاع الخاص مف  -
 .االقتصاد الفمسطيني

 . الحككمةضركرة التزاـ القطاع الخاص بالتبعات المالية كالضريبية كالسياسات المتبعة مف  -

قميمية إتكتالت اقتصادية  العمؿ عمى اندماج مؤسسات القطاع الخاص الفمسطيني مع -
 .كدكلية

ارب نيضكية عمى الصعيد دراسة تجارب القطاع الخاص في البمداف التي كاف ليا تج -
 , كتحديد التجربة التركية كالماليزية كالبرازيمية.االقتصادم

 الدراسات المستقبمية المقترحة: 7.5

 .ليات تطكير العالقة بيف القطاع الحككمي كالقطاع الخاصآ -
 .رازيؿبدراسة التجارب النيضكية لمدكؿ كتحديدا تركيا كماليزيا كال -
 .جراءات كزارة االقتصاد الكطني تجاه القطاع الخاصا  سياسات ك  -
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 المراجع العربية: -أوال

 القرآن الكريم. -أ

 الكتب العربية: -ب

(, القطاع الخاص كدكره التنمكم في فمسطيف المحتمة تنمية في 2012) ير, عالءتالتر  .1
 نماء, راـ اهلل, فمسطيف.اتجاه كاحد, مركز بيساف كاإل

التنمية مركز بيساف راـ (, رؤية نقدية في دكر القطاع الحككمي في 2012جبريؿ, محمد ) .2
  .اهلل, فمسطيف

(, مقاتمك التنمية, بيف خرافة التطبيؽ كالخطاب كالتصكير, مركز 2011) صبيح, صبيح .3
 بيساف, فمسطيف.

 (, فمسطيف كطف لمبيع مؤسسة ركزا لككسمبكرغ راـ اهلل فمسطيف.2011) نخمة, خميؿ .4
حالة لدكلة ماليزيا جامعة  (, دكر الدكلة في التنمية: دراسة2011) رامي, السيد فكزم .5

 القاىرة
(, القطاع العاـ كاقتصاد السكؽ االجتماعي, جمعية االقتصادييف 2004) الخميس, منير .6

 السكرييف.
 (, القطاع العاـ ضمف االقتصاد الفمسطيني, راـ اهلل, فمسطيف.2003) صبرم, نضاؿ .7
 :وأوراق عملالبحوث  - ج
كدكره في التنمية االقتصادية مف الفترة (, القطاع الخاص الفمسطيني 2013عكدة, رشيد ) .1

 ( رسالة ماجستير, جامعة االزىر غزة, فمسطيف.1995-2011)
ماـ القطاع الخاص أ عف التحكالت السياسية(, التحديات الناجمة 2011عبد الكريـ, نصر) .2

الفمسطيني كسبؿ مكاجيتيا, كرقة خمفية كمكقؼ, مقدمة لشركة فمسطيف لمتنمية 
 ك(, راـ اهلل, فمسطيف.كاالستثمار)باديك

 (, االطار العاـ لمتنمية, صحيفة دنيا الكطف, فمسطيف 2010شقكرة, محمد ) .3
(, كرقة عمؿ حكؿ المشاكؿ التي تكاجو القطاع الصناعي دكر 2006أبك ظريفة, سامي ) .4

 .كزارة االقتصاد الكطني في دعـ المنتج الكطني, غزة فمسطيف
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 .التنمية لفمسطيف الكاقع كاالفاؽ غزة, فمسطيف(, كرقة بعنكاف 2005الصكراني, غازم ) .5
(, المشركعات الصغيرة في فمسطيف كاقع كرؤية نظرية غزة, 2005نصر اهلل, عبد الفتاح ) .6

 فمسطيف.
 (.2005) عكض, جابر, النمكذج الماليزم لمتنمية, جامعة القاىرة برنامج الدراسات الماليزية, .7
نمكية فمسطينية, معيد أبحاث السياسات (, نحك صياغة رؤية ت2005عبد اهلل, سمير ) .8

 اإلقتصادية الفمسطيني ) ماس (, راـ الميف فمسطيف.
(, دكر القطاعييف العاـ كالخاص كالعالقة بينيما 2003عبد الرازؽ, عمر, مكحكؿ باسـ ) .9

 في فمسطيف.
 1998 -1993(, االستثمار الفمسطيني مف منظكر التنمية البشرية 2000عبد الرازؽ, عمر ) .10
عمى, عبد المنعـ السيد, دكر الدكلة المتغير في التنمية االقتصادية, مجمة بحكث .10

 (.1996اقتصادية عربية المجمد الثالث العدد الخامس, القاىرة )
الدكلة كالسياسة كاالقتصاد في الكطف العربي, "مجمة المستقبؿ  (,1992) أميف, سمير.11

 .لعربية, بيركت(, مركز دراسات الكحدة ا164العربي العدد 
 تقارير رسمية: -د

  .(, غزة, فمسطيف2014) كزارة التخطيط الفمسطينية .1
( تقرير حكؿ التجارة الخارجية, االدارة العامة لمدراسات 2013كزارة االقتصاد الكطني ) .2

 .كالتخطيط, غزة, فمسطيف
 (, غزة, فمسطيف 2010كزارة التخطيط الفمسطينية, ) .3
 (, غزة, فمسطيف 2008كزارة التخطيط الفمسطينية, ) .4
 (. 2008التقرير السنكم لمركز تحديث الصناعة ) .5
 18سامر, سميماف المقابمة الشخصية مع كزير الصناعة االسبؽ ابراىيـ فكزم, القاىرة  .6

 .2008أغسطس 
 .29/4/1994اتفاقية باريس االقتصادية  .7
 .(, راـ اهلل, فمسطيف1997التنمية االقتصادية )كزارة التخطيط كالتعاكف الدكلي, خطة  .8
 (.2004-1995كزارة الصناعة كالثكرة المعدنية جميكرية مصر العربية, )تقارير ما بيف  .9
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 مؤتمرات وورش عمل: -ه
(, التنمية االقتصادية إلسرائيؿ المظاىر كالمسببات كالبدائؿ 2011) ابراىيـ الشقاقي,  .1

 المتاحة, المؤتمر الكطني الثالث لمقاطعة اسرائيؿ, الخميؿ, فمسطيف.
(, التنمية االقتصادية بيف الدكلة كالقطاع الخاص المؤتمر العممي 2004الربعي, فالح ) .2
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(, دكر التنمية في فمسطيف كالفرص االحتمالية كالمعيقات الفعمية, 1996) الصايغ, يكسؼ .3

 ندكة اعادة االعمار كالتنمية في فمسطيف جنيؼ, مؤسسة التعاكف.
 صحف ومجالت: -و
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 ( 0ممحق رقم )    
 ةــتبانة الدراســاس

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 حفظو اهلل......... /السيد الفاضؿ

 ,,السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو

يقكـ بيا ا إلعداد دراسة عممية يمتعد جزءان ممؿ مف حضرتكـ التكـر بتعبئة ىذه االستبانة التي أن
في القيادة كاإلدارة ضمف برنامج  ماجستيرال الباحث الستكماؿ متطمبات الحصكؿ عمى درجة

 :بعنكاف مشترؾ بيف أكاديمية اإلدارة كالسياسة كجامعة األقصى بغزة

االقتصادي في محافظات واقع العالقة التكاممية بين القطاعين الحكومي والخاص في المجال 
 غزة، وسبل تحقيقيا في ظل التجارب الدولية والتحديات المحمية " دراسة ميدانية"

ننيف قيامكـ بتعبئة ىذه االستبانة يساعد عمى تأكيد صالحية الدراسة, إحيث  لكـ تعاكنكـ  أقدر كا 
ف أ) كما ممي فقط ستستخدـ ألغراض البحث الع إجاباتكـأف  مىإلنجاح ىذه الدراسة مع التأكيد ع

مي مف ذكم االختصاص في المجاؿ الفئة المستيدفة ىى مؤسسات القطاع الخاص كالقطاع الحكك 
كذلؾ لمحاكلة التعرؼ عمى كاقع العالقة التكاممية بيف القطاعيف الحككمي كالخاص قتصادم ( اال

  .في المجاؿ االقتصادم في محافظات غزة

 شاكرا لكـ حسف تعاكنكـ

 الباحث

 حاتم جياد عويضة                                                              



    

 

186 

 

 املالحق

 أواًل : البيانات الشخصية:

 أنثى )   ( ذكر )   ( الجنس
 )          ( عاـ العمر

 )ماجستير, دكتكراه( دراسات عميا )   ( بكالكريكس )  ( دبمـك )   ( ثانكية عامة )   ( ستوى العمميالم
عدد سنوات 

 الخدمة
 )      ( عاـ

 :..............اخرل )   (عمـك شرعية سياسة )  ( اقتصاد كعمـك ادارية )   ( ىندسة )   ( التخصص

 ك خاص قطاع حككمي )   ( قطاع حككمي )   ( قطاع خاص )   ( جية العمل

مجاالت 
 العمل

 ( بنكؾ )  )    ( تجارم )  ( صناعي  )   ( زراعي )   ( تعميمي 

 ) اذكرىا (:............. أخرل )   ( نقؿ  )   ( خدماتي )   ( إنشاءات

 : يمكف اختيار اكثر مف خيار( ) الييا  تنتمً التبلٍة  الخبص القطبع مه مؤسسبت  أي 
المجمس التنسيقي لمؤسسات القطاع  )  (

 انظمة المعمكمات اتحاد شركات )   ( الفمسطينييفجمعية رجاؿ االعماؿ  )   ( الخاص

 الفمسطينييفاتحاد المقاكليف  )   ( جمعية البنكؾ في فمسطيف )   ( االتحاد العاـ لمصناعات الفمسطينية )   (
 اتحاد الغرؼ التجارية الصناعية الزراعية  )   ( الفمسطينييفمجمس الشاحنيف  )   ( جمعيات اإلغاثة الزراعية )   (
    ) اذكرىا (:....................اخرل مركز التجارة الفمسطيني باؿ تريد )   ( لييئات السياحةالخدمات االدارية  )   (

 : تنتمً الىزارات أو الهٍئبت الحكىمٍة التبلٍة أي  إلى
 ىيئة تشجيع االستثمار )   ( كزارة التخطيط )   ( كزارة االقتصاد الكطني )   (
 مؤسسة المكاصفات كالمقاييس )   ( النقؿ كالمكاصالتكزارة  )   ( كزارة الزراعة )   (
 ىيئة المدف الصناعية )   ( كزارة العدؿ )   ( كزارة المالية )   (
 ) اذكرىا ( :..................... اخرم )   ( كزارة العمؿ )   ( المجمس التشريعي )   (
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 في محافظات غزة المجاالت االقتصادية واقع العالقة بين القطاعين الحكومي والخاص فيثانيًا : 

 ضع النسبة التي تعتقد انيا تعبر عن رأيك في العبارات التالية :

النسبة 
 م البــيــــــــــــــان المئوية %

  .1 تعتبر العالقة بيف القطاع الحككمي كالقطاع الخاص بصفة عامة قكية. 

  .2 مختمؼ المجاالت االقتصادية.يتيح التكامؿ بيف القطاعيف تحقيؽ مزايا تنافسية في  

  .3 يحقؽ التكامؿ في العالقات بيف القطاعيف فاعمية كقدرة عمى المنافسة إقميمان. 

  .4 تؤثر  العالقة بيف القطاعيف عمى تحقيؽ التنمية االقتصادية. 

  .5 يسعى القطاع الحككمي لتعزيز الشراكة كالتعاكف مع القطاع الخاص.  

  .6 فيما بينيما بشكؿ فاعؿ.يتقاسـ القطاعيف االدكار  

  .7 يشارؾ القطاع الخاص بفاعمية في اعداد الخطط االقتصادية لمحككمة.  

  .8 تتكفر قناعة محدكدة لدل القطاع الحككمي بالقطاع الخاص. 

  .9 يعاني القطاع الخاص مف غياب رؤية مشتركة لمتكامؿ مع القطاع الحككمي. 

  .11 مشتركة لمتكامؿ مع القطاع الخاص.يعاني القطاع الحككمي مف غياب رؤية  

  .11 غياب خطة تنمية حقيقية لدل الحككمات الفمسطينية المتعاقبة. 

  .12 القطاع الخاص غير مؤىؿ بما فيو الكفاية لتحمؿ اعباء التنمية االقتصادية. 

  .13 ضعؼ التنسيؽ بيف القطاعيف الحككمي كالقطاع الخاص 

  .14 أزمة ثقة متبادلة يعاني القطاع الخاص ك القطاع الحككمي مف 

  .15 ضعؼ مستكل تغميب المصمحة العامة عمى المصمحة الخاصة 

 ثالثا: السياسات االقتصادية المتبعة من القطاع الحكومي لتحقيق التكامل مع القطاع الخاص في المجال االقتصادي

 
نظمة, يسعى القطاع الحككمي لمشاركة مؤسسات القطاع الخاص في صياغة القكانيف, األ

 كالسياسات.
1.  

 
نظمة, كالسياسات تبدم مؤسسات القطاع الخاص التخكؼ مف التغيرات في القكانيف, األ

 التي تؤثر عمى أعماليـ.
2.  

 
لدل مؤسسات القطاع الخاص القدرة عمى التكقع بالتغيرات في القكانيف, االنظمة, 

 كالسياسات التي يقـك بيا القطاع الحككمي.
3.  

  .4 بمشاركة مؤسسات القطاع الخاص بالتغيرات في سياستيا.يقـك القطاع الحككمي  

 
يتبنى القطاع الحككمي سياسات ىادفة إليجاد بيئة مكاتية لمقطاع الخاص ليسيـ في النمك 

 كخمؽ فرص عمؿ.
5.  

  .6 تعتبر السياسات الحككمية االقتصادية ذات قيمة لمقطاع الخاص. 
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النسبة 
 م البــيــــــــــــــان المئوية %

  .7 تتصؼ السياسات الحككمية بالمصداقية. 

  .8 القطاع الحككمي في سياساتو االقتصادية بيف المصمحة العامة كالخاصة.يكازف  

  .9 يضع القطاع الحككمي سياسات محددة لتشجيع استثمار القطاع الخاص. 

  .11 يمتـز القطاع الحككمي بما يعمنو مف سياسات. 

االقتصادي في محافظات رابعا : التحديات التي تواجو تحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في المجال 
 غزة  كما يراىا قادة المؤسسات االقتصادية في القطاعين.

 اوال : تحديات القطاع الخاص
  .1 تعتبر مساىمة القطاع الخاص في التشغيؿ متكاضعة. 

 
دارة التنفيذية في القطاع الخاص مركزية مما يحـر مؤسسات القطاع الخاص مف اإل

 التقدـ.
2.  

  .3 القطاع الخاص في تدريب مكظفييا.تدني اىتماـ مؤسسات  

  .4 مؤسسات القطاع الخاص ال تستثمر في التنمية.  

  .5 ضعؼ تبني مؤسسات القطاع الخاص لتأىيؿ الكفاءات الشبابية.  

  .6 ندرة تمكيؿ القطاع الخاص لتكاليؼ دراسات جامعية اك بحثية ) البحث العممي (. 

  .7 عشكائية كغير منتظمة ) غير مخططة (.مساىمات كتبرعات مؤسسات القطاع الخاص  

 
ال يقـك القطاع الخاص بدكرة في االندماج كالتكتالت االقتصادية المحمية كاالقتصادية 

 كالدكلية.
8.  

  .9 الكضع اإلقتصادم الصعب الناجـ عف سياسة الحصار. 

  .11 محدكدية مبادرات القطاع الخاص لتحقيؽ العالقة التكاممية مع القطاع الحككمي. 

  .11 ال يمتمؾ القطاع الخاص استراتيجية لتحقيؽ التكامؿ مع القطاع الحككمي. 

  .12 ضعؼ تجربة القطاع الخاص في ىذا المجاؿ. 

 ثانيا : تحديات القطاع الحكومي
  .1 يتحمؿ القطاع الحككمي المسئكلية المباشرة عف ضعؼ العالقة مع القطاع الخاص. 

 
الخاص في المجاف المتخصصة ذات  يتحمؿ القطاع الحككمي مسئكلية ضعؼ القطاع

 العالقة.
2.  

  .3 يكاجو القطاع الحككمي حالة مف ضعؼ الثقة لدل القطاع الخاص. 

  .4 محدكدية كفاءة الخدمات الحككمية المقدمة لمقطاع الخاص. 

 
عدـ قناعة القطاع الحككمي بتعييف رجاؿ اعماؿ في المناصب الحككمية المالية 

 كاالقتصادية كالتجارية.
5.  
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النسبة 
 م البــيــــــــــــــان المئوية %

  .6 تدخؿ الحككمة في قرارات مؤسسات القطاع الخاص. 

  .7 عدـ كجكد استراتيجية حككمية لتفعيؿ دكر القطاع الخاص في التنمية. 

  .8 الضغكط السياسة التي يتعرض ليا القطاع الحككمي. 

  .9 حالة االنقساـ كالتجاذبات السياسية. 

  .11 الحصار المفركض عمى قطاع غزة. 

  .11 البيركقراطية كالركتيف. 

  .12 ضعؼ القيادات الحككمية القادرة عمى بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص 

  .13 محدكدية التمكيؿ لالـز إلقامة برامج كمشاريع تكاممية مع القطاع الخاص. 

  .14 عدـ االستفادة مف التجارب الدكلية المشابية. 

  .15 ندرة المبادرات الحككمية الداعمة لمقطاع الخاص. 

التكامل بين القطاعين الحكومي والحاص في المجال االقتصادي في محافظات غزة في ظل خامسا: سبل تحقيق 
 التجارب الدولية.

  .1 .كجكد بيئة تشريعية تكفر قكانيف كأنظمة لتطكير القطاع الخاص 

 
في تكفير بنية تحتية في المجاالت التي ال يستطيع القطاع  قطاع الحككميمساىمة ال

 .الخاص تأمينيا
2.  

 
كيعزز تأسيس نظاـ مالي مستقر كفعاؿ يعمؿ في ظؿ اطار تنظيمي يكفر االماف 

 المنافسة كيحمي المكدعيف كيخمؽ الثقة في السكؽ.
3.  

 
تحقيؽ التكامؿ مع  باتجاهلمقياـ بالمياـ المطمكبة منو  ة القطاع الحككميعادة ىيكميإ

 .القطاع الخاص
4.  

  .5  كال القطاعيف.التطكير كالتحسيف المستمر في  

 
ـ مع التقنيات كالمتغيرات ءالمستمر لمككادر البشرية في كال القطاعيف حتى تتكا التطكير

 .ماالقتصادالمجاؿ المستمرة في 
6.  

  .7 عطاء دكر فاعؿ كحقيقي لمقطاع الخاص في عممية التنمية.إ 

 
لمكاجية التحديات المحيطة بقطاع غزة  ة القطاع الخاص االقتصادي كحدات اندماج
 .تحديدان 

8.  

 
ايدم عاممة,  تشغيؿ عاتقو)ضرائب, ات المالية الممقاة عمىبالتزاـ القطاع الخاص بالكاج

 استثمار(.
9.  

 
تعزيز عالقات االتصاؿ كالتعامؿ بيف مكظفي القطاع الحككمي كالمشتغميف بالقطاع 

 .الخاص
11.  
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 املالحق

: ال يجوز النظر الي العالقة بين القطاع الحكومي والخاص عمى أنيا محكومة بقانون االزاحـة والتنـافر بـل سادساً 
ــى  ــة أو ســمبية عم ــارا ايجابي ــرز اث ــر وىــي تف ــي حــد كبي ــة تكامــل ال ــًا لمسياســاتىــي عالق  احــدىما أو كمييمــا طبق

 االقتصادية المتبعة.

تشػػكىات فػػي طبيعػػة العالقػػة بػػيف القطػػاعيف فػػي  ةزالػػة أيػػإمف جػػراءات التصػػحيحية التػػي تضػػمػػف كجيػػة نظػػرؾ مػػا  اإل
 فمسطيف عمكمان كقطاع غزة خصكصان:

1. ....................................................................................... 
2. ....................................................................................... 
3. ....................................................................................... 
4. ....................................................................................... 
5. ....................................................................................... 
6. ....................................................................................... 

 


