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  في الضفة الغربيةالبطالة والفقر  نتشارإفي وأثرها  التجارة الخارجية الفلسطينية
  إعداد

  مغادة عبد الفتاح حسن ملح
  إشراف

  وائل عناب. د

  الملخص

الناتج عن تراجـع األداء  ارتفاع معدالت البطالة والفقر وانخفاض مستوى المعيشة يعد 

على المعابر وحركة األفراد والبضائع وربط االقتصاد الفلسطيني  "إسرائيل"سيطرة ، واالقتصادي

يود على حركة التجارة إلى فرض الق وعزله عن العالم الخارجي باإلضافة، باالقتصاد اإلسرائيلي

ني، وبالتالي شكلت لـدي دافعـا   ، من أهم المشاكل التي يعاني منها االقتصاد الفلسطيالفلسطينية

  .للقيام بهذه الدراسة وتقديم بعض المقترحات والتوصيات

 البطالةودورها في انتشار  ،تناولت هذه الدراسة واقع التجارة الخارجية الفلسطينيةحيث 

التجارة الخارجيـة الفلسـطينية خضـعت لالجـراءات      إنوخاصة ، والفقر في الضفة الغربية

بإحكام سـيطرتها   ،1967عام  حزيرانبعد حرب  "إسرائيل"حيث قامت  اإلسرائيليةوالسياسات 

والتـي  ، واالستيالء على الموارد االقتصادية المحلية ،وتصديراً اًعلى التجارة الخارجية استيراد

  .بالتالي إلى إضعاف االستثمار في االقتصاد الفلسطيني أدت

والتركيب السلعي للواردات والصـادرات  التوزيع الجغرافي أيضاً ستعرضت الدراسة إو

 ،حيث تبين أن الصادرات الفلسطينية تعتمد على السوق اإلسرائيلي بالدرجة األولـى  ،الفلسطينية

% 95كان أكثر من حيث ، المصدر الرئيسي لمستوردات الضفة الغربية" إسرائيل"أصبحت  كما

لي الصادرات الفلسطينية يتجـه  من إجما% 94ونحو ، وعبرها "إسرائيل"تأتي من  امن وارداته

  .للسوق اإلسرائيلية

ومـا يواجهـه مـن    ، إلقاء الضوء على واقع االقتصاد الفلسطينيوهدفت الدراسة إلى 

تقديم المقترحات و ،تحديات داخلية وخارجية والتي تحد من القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية



 ص 

 التجـارة  المعوقات والمشاكل التي تواجـه  نها المساعدة في التغلب علىأوالتوصيات التي من ش

  .الخارجية الفلسطينية

قتصادي يهتم بدراسة أوجه النشاط اإلالذي الحرفي المنهج تم استخدام وفي هذه الدراسة 

باإلضـافة إلـى    الفلسطينية، جل معرفة طريقة األداء العام للتجارة الخارجية أمن  ،لمنطقة ما

عوامل األساسية التـي تـؤثر علـى التجـارة الخارجيـة      المنهج األصولي لتوضيح األسس وال

 Linear Regression(نحدار المتعدد  ستخدام معادلة خط اإلإكما تم  ،الفلسطينية وحجم اإلنتاج

Multiple(، نحدار البسيط ومعادلة خط اإل)Linear Regression Simple  (هـا لبحث تأثير  

، ختيار مجموعه من السلع المسـتوردة  إوذلك من خالل  ،على تفشي البطالة في الضفة الغربية

عتماد على باإل) الحديد والصلب، النسيج ومصنوعاته ،الخشب ،األحذية ،المنتجات النباتية(وهي 

  .بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

أظهرت الدراسة أن هناك ارتفاعا ملحوظا في نسبة العجز في الميزان التجاري إلـى  و

  . كان وما زال يغطى من المساعدات والتحويالت والمنح والقروض، الذي الناتج المحلي

، سـاعدت االحـتالل فـي    اتفاقية باريس االقتصادية المجحفةكما أظهرت الدراسة أن 

الشـعب   نهـب خيـرات ومـوارد   سهلت عمليات الفلسطينية واألصلية االستيالء على الحقوق 

  .الفلسطيني

تدهور في إلى ، أدى ازدياد السلع المستوردة في السوق الفلسطيني أنكما بينت الدراسة 

  .الصناعات المحلية والتسبب في إغالق العديد من المحالت التجارية

إصالح وتوسيع القطاعات اإلنتاجية الزراعية والصـناعية  وأوصت الدراسة بضرورة 

المحلي للحد مـن السـلع    والعمل على تنوع اإلنتاج لتوفير السلع التي يحتاجها السوق ،ودعمها

  .المستوردة
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  الفصل األول

  اإلطار النظري للدراسة

  الدراسة  مقدمة 1.1

يحظى قطاع التجارة الخارجية بأهمية بالغة بالنسبة القتصاديات الدول المتقدمة والنامية 

وتـوفير  ، عد من أهم وسائل اسـتغالل المـوارد االقتصـادية المتاحـة    يحيث ، على حد سواء

فمن الحقـائق  ، السلع وتصريفها لألسواق المحلية والخارجيةمستلزمات التشغيل الالزمة إلنتاج 

أي دولة في العالم مهما بلغت مستويات من التقدم ال تستطيع إتباع سياسة االكتفاء  أن المسلم بها

االستغناء عن اآلخرين ترغب بوان وجدت دولة ، الذاتي بصورة كاملة ولفترة طويلة من الزمن

هذه  ومهما كان ميل أي دولة إلى تحقيق ،افية ال تمكنها من ذلكفان ظروفها االقتصادية والجغر

ـ ، فإنها ال تستطيع أن تعيش في عزلة عن الدول األخـرى  االكتفائية، قطـاع التجـارة    ا أنكم

البنية اإلنتاجية لالقتصاد الوطني ودرجة التوازن واالختالل فيـه   ،الخارجية يعكس إلى حد كبير

  .)1(ومستوى الدخل

أهمية كبيرة في االقتصاد الفلسطيني، لتأثير هذا القطـاع  الخارجية  التجارةويحتل قطاع 

على الفروع االقتصادية اإلنتاجية وسوق العمل وميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات السـوق  

القطـاع   المحلية من مستلزمات اإلنتاج والسلع االستهالكية وتسويق المنتجات الفلسطينية، إال أن

التي  ،الظروف السياسية والهيمنة اإلسرائيلية على االقتصاد الفلسطينيتأثر بيني التجاري الفلسط

على طبيعة التبادل التجاري بين فلسطين وباقي دول العالم، فما زال القطـاع التجـاري    أثرت

من خالل العجز المزمن في الميزان التجاري الناتج عن  الفلسطيني يعاني من تشوهات هيكلية،

، 2014عام % 18.9والتي لم تزيد نسبتها عن  الصادرات على تغطية الواردات،محدودية قدرة 

مـن حركـة   %76نسبة كما ارتبطت مما أسهم في تعميق درجة التبعية، )2(2013 لعام19.4 و

نتيجة الممارسات اإلسرائيلية التي جعلت من القطاعـات  ، التبادل التجاري باالقتصاد اإلسرائيلي

                                                           

  .152ص، 2010الجزائر ، 8ط، مجلة الباحث، سياسة االنفتاح التجاري وحماية البيئة، عبدوس، عبد العزيز) 1(
  .47ص، 2014، التقرير السنوي، سلطة النقد الفلسطينية) 2(
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، للسلع والبضائع تابعة وهشة وغير قادرة على تلبية احتياجات السوق المحليـة اإلنتاجية المولدة 

حيث بلغت  ،لتصريف المنتجات اإلسرائيلية واسعةً أما من ناحية الواردات شكلت فلسطين سوقاً

مـن  %10والتي تشكل  )1(2014 لعام% 71.0حوالي  "إسرائيل"نسبة الواردات الفلسطينية من 

وتحتل بذلك الموقع الرابع بعد الواليـات المتحـدة األمريكيـة    ، ائيليةمجموع الصادرات اإلسر

لكـل  % 1فيما لم تتجاوز نسبة وارداتنا من مصر واألردن، واالتحاد األوروبي والدول األسيوية

مـن مجمـوع الصـادرات    %92فيما شكلت الصادرات الفلسطينية للسوق اإلسـرائيلي  ،منهما

  .)2(الفلسطينية

 ، والقيـود اإلسـرائيلية  عملية دمج االقتصاد الفلسطيني باالقتصاد اإلسرائيلي كما أدت

إلى تدمير قطاعـات  ، المفروضة على اإلنتاج واالستيراد والتصدير والمنافسة اإلسرائيلية الحادة

ثر على أداء االقتصاد الفلسـطيني  مما أ ،)التجاري، الصناعي، اإلنتاج الزراعي( اإلنتاج المادي

  )3(.صاحب ذلك زيادة في معدالت البطالة والتضخم، ح في تراجع مستمرالذي أصب

ن االقتصاد الفلسطيني يتسم بخصوصية تميزه عن باقي اقتصاديات أومن الجدير بالذكر 

تعرض ما بقي منه ألوضاع سياسية  ،وفقدانه لقاعدته اإلنتاجية 1948فمنذ نكبة  ،البلدان العربية

وفي قطاع غزة عبر الوصاية المصـرية  ، بالنظام األردني إلحاقهجديدة في الضفة الغربية عبر 

تعـرض االقتصـاد   ، 1967ثر االحتالل الصهيوني للضفة والقطاع في حزيـران إوعلى ، عليه

بعيدا عن شروط االحتالل وتحكمه  ،أفقدته القدرة على النمو والتطور قسرية الفلسطيني ألوضاع

حيث شـهدت األراضـي   ، )4(في كافة الموارد االقتصادية والقطاعات اإلنتاجية وغير اإلنتاجية

وتفـاقم   ،نتيجة فقدان األراضي ومـوارد اإلنتـاج   الفلسطينية زيادة في معدالت الفقر والبطالة،

                                                           

  .48ص ، 2014، التقرير السنوي، سلطة النقد الفلسطينية) 1(
 3ص، 2003، فلسطين، رام اهللا، 7ط، التجارة الخارجية الفلسطينية تحليل ورؤية نقدية، عبد الفتاح، نصر اهللا) 2(

معهـد أبحـاث السياسـات    ، التجارة الخارجية الفلسطينية اإلسرائيلية واقعها وآفاقها المستقبلية، محمود، الجعفري) 3(
  9ص، 2000، فلسطين، رام اهللا، )ماس(االقتصادية الفلسطيني 

 4ص، 2004، فلسطين، غزة، االقتصاد الفلسطيني تحليل ورؤية ومهمات مستقبلية، زيغا، الصوراني) 4(
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، للعائدات الفلسطينية "إسرائيل"از األزمة المالية الفلسطينية بسبب تراجع مستوى المعونة واحتج

  )1(.مما يشكل خطرا على االقتصاد برمته

  منطقة الدراسة 2.1

، تضيق أرضها في الشمال والجنوب، تقع الضفة الغربية في الجزء الغربي من فلسطين

وبذلك فهي تتأثر بالبحر من حيث  بينما تتسع في الوسط بحيث تقترب من ساحل البحر المتوسط،

، وتمتد أراضيها من الشرق إلى الغرب بعرض حرارة التي تبتعد عن القارية والتطرفدرجات ال

وذلـك فـي    –كم، بينما يصل امتداد أراضيها من الشمال إلى الجنوب 43متوسط يصل حوالي 

  .كم135حوالي  –الجزء األوسط من المرتفعات 

من مجموع مساحة فلسـطين  % 21.7أو ما يعادل  2كم5878وتبلغ مساحتها اإلجمالية 

وتمتد شماالً حتى تالمـس خـط   . المساحة المائية الخاصة بالبحر الميت 2كم318منها حوالي 

، 20َْ.31وجنوباً حتى تصل خط العرض الجغرافي الشـمالي  38َْ.32العرض الجغرافي الشمالي 

  . )2(شرقي خط طول غرينتش 31َْ.35 –53َْ.34كما أنها محصورة بين خطي طول 

  الدراسة  مشكلة 3.1

إن االعتماد الفلسطيني الكبير على الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات كمصدر 

تـدفق   إلـى  أدى، لضبط وتقييد االسـتيراد  وعدم انتهاج سياسة فلسطينية، لتمويل اإلنفاق العام

 باإلضافة، األسواق الفلسطينية أو عبرها بأسعار منخفضة إلى"إسرائيل"من  المستوردات السلعية

إلى السياسات اإلسرائيلية التي تسمح بنفاذ المنتجات اإلسرائيلية بحريـة كاملـة إلـى السـوق     

بلغت كمية حيث  األسواق الخارجية، فيما يحظر على المنتجات الفلسطينية النفاذ إلى الفلسطيني،

                                                           

، التطورات التي شهدها اقتصاد األرض الفلسـطينية : تقرير عن المساعدة المقدمة من االونكتاد إلى الشعب الفلسطيني) 1(
 1ص، 2013، جنيف، 60ط

، القـاهرة ، رسالة ماجستير غيـر منشـورة  ، الغربية لنهر األردنالجغرافية االقتصادية للضفة ، وائل رفعت، عناب) 2(
  .3ص ، 1979
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األمر الذي  ،)1(من إجمالي السلع المستوردة%)69.6( حوالي" إسرائيل"من 2011الواردات لعام 

وإغالق الكثيـر  الضفة الغربية وقطاع غزة إلى تدهور القطاعات االقتصادية المختلفة في  أدى

وتحول أصحابها من منتجين إلى مستوردين لعدم قدرتهم على منافسة البضائع المستوردة  منها،

بلدان الصناعية إلى  المنشآتوانتقال بعض ، وخاصة القادمة من الصين ودول جنوب شرق آسيا

ثر على نمو الناتج المحلي والخلل في أمما  وأصحاب الكفاءات، مجاورة وهجرة رؤوس األموال

وضيق قاعدة الصادرات ومحدودية تنوعها وضالتها مقارنة  ،الميزان التجاري لصالح االستيراد

 وعدم القدرة علـى ، إلى انخفاض الدخل وانخفاض الطلب على العمالة وبالتالي أدى، بالواردات

بفعـل التضـخم    وتراجع مستوى المعيشة، خلق فرص العمل وزيادة في معدالت البطالة والفقر

فـي   وشكل الفقر المـدقع %) 17.8(حيث بلغ معدل الفقر في الضفة الغربية  األسعار وارتفاع

بالمعابر والمنافـذ   "إسرائيل"ويعود ذلك إلى تحكم ، )2(2011لعام %) 7.8(الضفة الغربية أيضا

، إلحاق الخسائر بالصادرات الفلسطينية إلى الخارج إلىأدى واالغالقات المتكررة مما ، الحدودية

 .قتصادي وضعف االستثمارواالإلى انعدام االستقرار السياسي  باإلضافة

 أهداف الدراسة 4.1

إلقاء الضوء على واقع االقتصاد الفلسطيني،وما يواجهه من تحديات داخلية وخارجية والتي  -1

 .القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينيةتحد من 

  .دراسة وتحليل األداء العام للتجارة الخارجية الفلسطينية ومدى مساهمتها في االقتصاد -2

ورصد انعكاساتها علـى التبـادل   ، السياسات االقتصادية واألمنية اإلسرائيلية علىالتعرف  -3

 .التجاري واالقتصاد الفلسطيني

 .لبطالة والفقر ومدى تأثيرهما على المجتمع الفلسطينيالوقوف على واقع وحجم أزمة ا -4

 .معرفة السياسات والبرامج المستخدمة في مكافحة مشكلتي البطالة والفقر ومدى نجاحها -5

                                                           

  29ص ، فلسطين، رام اهللا، 2012، أداء االقتصاد الفلسطيني، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني) 1(
  26ص ، المرجع السابق) 2(
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نها المساعدة في التغلب على المعوقات والمشاكل أتقديم المقترحات والتوصيات التي من ش -6

  .التجارة الخارجية الفلسطينية التي تواجه

  الدراسة هميةأ 5.1

سواء من حيث حجمه  ،في االقتصاد الفلسطيني محورياً يلعب قطاع التجارة الخارجية دوراً -1

من أهم لبنات بناء االقتصاد الوطني والمحرك  ،التنموي كما تعد التجارة الخارجية وتأثيره

 .الرئيسي لعجلة أي تطور

ناجمة عن سياسات االحتالل  ،عميقةتعاني التجارة الخارجية الفلسطينية من تشوهات هيكلية  -2

إلـى تكـريس تبعيـة     مما أدى أهمها ضيق قاعدة الصادرات وضالتها مقارنة بالواردات،

األمر الذي انعكس على األداء العـام لالقتصـاد    االقتصاد الفلسطيني لالقتصاد اإلسرائيلي

 .الفلسطيني

للتجـارة   "إسرائيل"ر واحتكار والحد من البطالة والفق لتحقيق وتعزيز فرص النمو والتنمية، -3

الخارجية الفلسطينية، يجب زيادة حجم التبادل التجاري واالستفادة مـن الفـرص المتاحـة    

  )البلدان العربية(لالندماج في المحوطة العربية

  .تحديد مدى مساهمة التجارة الخارجية في الناتج المحلي اإلجمالي -4

لالقتصـاد  ة الفلسـطينية  والتحرر من التبعيأهمية توفر االستقرار السياسي واألمني  إبراز -5

 .اإلسرائيلي

دليل على وجود خلل كبير في السياسـات  ، ظهور البطالة ونموها بنسب عالية ومتصاعدة -6

األمر الذي يتطلب سرعة التدارك وتصحيح المسـار نحـو التنميـة    ، االقتصادية للمجتمع

ـ  االقتصادية الشاملة، ديات التـي تواجـه االقتصـاد    وخاصة أن البطالة تعد من اكبر التح

إذ أنها تزيد من ، وما يترتب عليها من آثار سلبية اقتصادية واجتماعية وسياسية، الفلسطيني

  . معدالت الفقر وتحد من االستثمار الوطني و االستثمارات األجنبية
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ـ    -7 ووضـع   ة،الوقوف على حجم ونوع المعيقات والعراقيل التي تواجـه التجـارة الخارجي

  .توصيات وأفاق مستقبلية للتجارة الخارجية الفلسطينية

 مبررات الدراسة 6.1

وارتفاع معدالت البطالة والفقر وانخفاض  الظروف التي مر ويمر بها االقتصاد الفلسطيني، -1

على المعابر  "إسرائيل"بسبب سيطرة ، مستوى المعيشة الناتج عن تراجع األداء االقتصادي

وعزلـه عـن   ، بضائع وربط االقتصاد الفلسطيني باالقتصاد اإلسرائيليوحركة األفراد وال

  .إلى فرض القيود على حركة التجارة الفلسطينية العالم الخارجي باإلضافة

تقلـص   وما نجم عنـه مـن   وبين الوارد والصادر ،اتساع الفجوة بين اإلنتاج واالستهالك -2

وهـي   "الزراعة والصناعة"ج السلعي وتراجع قطاعات اإلنتا القاعدة اإلنتاجية الفلسطينية،

واتجاه مضطرد للتحول نحو قطاع الخدمات غير  ،القطاعات القادرة على خلق دخل متجدد

تأثير بالغ األهمية لجهة تعميق وزيادة التشوه في تركيبة االقتصاد  حيث كان لذلك، اإلنتاجية

  .الفلسطيني وتهميشه

مما  االستيعابية على امتصاص كامل القوى العاملة،ضعف االقتصاد الفلسطيني وعدم قدرته  -3

باستخدام سياسة الطوق  "إسرائيل"نجم عنه فائض كبير من األيدي العاملة، وخاصة بعد قيام 

نتج عنها خسارة  ،وما رافقها من عمليات استبدال العمالة الفلسطينية بعمالة أجنبية األمني،

أدى إلى استفحال مشكلة البطالة في األراضي  ماكن عملهم،األمر الذيالفلسطينيين أل آالف

  .الفلسطينية

  فرضيات الدراسة 7.1

ألبعـاد  ) α 0.05≥(الفرضية الرئيسية،ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  -1

على ) الخشب، النسيج ومصنوعاته، الحديد والصلب األحذية، المنتجات النباتية،(الواردات 

 .تفشي البطالة في الضفة الغربية
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هناك عالقة قوية بين حجم التجارة الخارجية واالغالقات اإلسرائيلية واإلجراءات المطبقـة   -2

 .على المعابر

  .هناك عالقة قوية بين حجم التجارة الخارجية ومستوى المعيشة في األراضي الفلسطينية -3

تعد المستوردات الفلسطينية في معظمها مستوردات اسـتهالكية ال تشـارك فـي العمليـة      -4

  . اإلنتاجية

  .لم تؤد التجارة الخارجية إلى خلق فرص عمل والحد من ظاهرتي البطالة والفقر -5

من خالل فرض القيود المشددة على التنقل وسياسات اإلغـالق  ، تعد السياسات اإلسرائيلية -6

 .ية لحالة الفقر والبطالة في األراضي الفلسطينيةمن األسباب الرئيس

  أسئلة الدراسة 8.1

 ؟على التجارة الخارجية1994ثر اتفاقية باريس االقتصادية التي وقعت في عام أما  -1

  ؟ثر االستيراد على المنتجات الفلسطينية وخاصة على قطاعي الزراعة والصناعةأما  -2

  ؟لبطالة والفقرما العالقة بين التجارة الخارجية وانتشار ا -3

 ؟ما السبل الكفيلة لتفعيل دور التجارة الخارجية في ظل السياسات و التبعية اإلسرائيلية -4

  ؟ما األسباب الحقيقية الكامنة وراء مشكلة الفقر والبطالة في األراضي الفلسطينية -5

  الدراسة  منهجية 9.1

  :استخدام تم

التي تؤثر على التجـارة الخارجيـة   المنهج األصولي لتوضيح األسس والعوامل األساسية،  -1

الفلسطينية وحجم اإلنتاج و يمكن على أساسها التخطيط السليم، ووضـع األولويـات فـي    

 .االستغالل تبعا إلمكانات اإلنتاج والتوزيع واالستهالك
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يهتم بدراسة أوجه النشاط االقتصادي لمنطقة ما، مـن أجـل معرفـة    الذي الحرفي المنهج  -2

لحرفة معينة، سواء كانت تجارية أو صـناعية أو زراعيـة وأسـباب    طريقة األداء العام 

ازدهارها وضمورها، وصور االستغالل واالستخدام للموارد، باإلضافة إلى إيضاح المشاكل 

االقتصادية والعقبات التي تواجه التجارة الخارجية في منطقة الدراسـة واقتـراح الحلـول    

 .المناسبة لها

، لبحث تـأثير  )Linear RegressionMultiple(االنحدار المتعدد تم استخدام معادلة خط  -3

نوع (التجارة الخارجية على تفشي البطالة في الضفة الغربية،حيثتم استخدام طريقة التحليل 

الذي يبين المتغيرات القوية التي تؤثر على المتغير التـابع فيمـا   ) Stepwise) (االختبار

كما تم استخدام معادلة خط االنحدار . المتغير التابع يستبعد دخول المتغيرات الضعيفة على

لكل متغير مستقل على حده وأثره على المتغيـر  ) Linear RegressionSimple(البسيط 

وذلك من خالل اختيار مجموعه من السلع المستوردة لمعرفة مدى تأثيرهـا علـى    .التابع

بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء  انتشار البطالة والفقر في منطقة الدراسة، باالعتماد على

وقد حال عدم توفر بيانات كافية من استخدام االستبيان لجمـع البيانـات فـي    . الفلسطيني

الدراسة، وخاصة أن هناك عدد ال بأس به من المنشآت أغلقت ولم تعد موجودة، وبالتـالي  

 .يصعب العثور على مالكيها للحصول على البيانات الالزمة

  لدراسةمتغيرات ا 10.1

  .البطالة والفقر: المتغيرات التابعة

 .الخشب، النسيج ومصنوعاته، الحديد والصلب األحذية،المنتجات النباتية، :المتغيرات المستقلة

  )طرق جمع المعلومات(در البيانات مصا 11.1

االعتماد على عدد من المصادر للحصول على المعلومات التـي سـترتكز عليهـا     تم

  :الدراسة ومن أهمها
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وتشتمل علـى المراجـع والكتـب     :)LITERATURE SURVEY(المصادر المكتبية  -1

 .والدوريات والدراسات األدبية المتعلقة بموضوع الدراسة

ير والنشـرات  وتشـتمل علـى التقـار   ): OFFICIAL SURVEY(المصادر الرسمية  -2

واإلحصائيات الصادرة عن الجهات والدوائر الرسمية مثل جهـاز اإلحصـاء المركـزي    

والراصد االقتصادي  ،)Pal Trad(وزارة االقتصاد و مركز التجارة الفلسطيني  الفلسطيني،

 .غيرها من المؤسسات ذات العالقة

من مراكز األبحـاث  وذلك من خالل المقاالت والنشرات الصادرة  :رسميةال المصادر غير -3

مركـز البحـوث    ،)ماس(المختلفة وخاصة معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني 

 .والدراسات الفلسطينية، مركز أريج لألبحاث التطبيقية وغيرها من المراكز ذات الصلة

من خالل إجراء المقابالت مع المسؤولين وذوي االختصاص إذا دعت : المصادر الشخصية -4

  .الحاجة

  اإلطار الزمني للدراسة 12.1

أي من بداية االحتالل اإلسرائيلي لمـا تبقـى مـن     1967حددت الفترة الزمنية من عام

بالسيطرة واالسـتيالء  " إسرائيل"، حيث قامت)الضفة الغربية وقطاع غزة(األراضي الفلسطينية 

راء تغييرات على الثروات الطبيعية واألراضي الزراعية الخصبة وإقامة المستعمرات بهدف إج

أفقدتـه   قسرية عرض االقتصاد الفلسطيني ألوضاعسكانية وقانونية وجغرافية واقتصادية، مما 

وما تخلل هذه الفترة العديد مـن األحـداث فـي     2014، وحتى عام القدرة على النمو والتطور

األقصى ، وانتفاضة 1994، واتفاقية أوسلو عام 1987مقدمتها االنتفاضة الفلسطينية األولى عام 

وغيرها من األحداث الهامة، وذلك بهدف عرض أهم العوائق التي واجهت االقتصاد 2000عام 

 .الفلسطيني
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  هيكلية الدراسة 13.1

  :على النحو التالي مرتبةالدراسة عدة فصول  تتضمن

  الفصل األول

، ألهـداف ، االمشكلة، منطقة الدراسة، ويشتمل على اإلطار النظري للدراسة من المقدمة

هيكليـة   اإلطار الزمنـي، ، مصادر البيانات، المنهجية، األسئلة، الفرضيات، المبررات، األهمية

  .ومصطلحات الدراسة، إلى الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة باإلضافة الدراسة،

  الفصل الثاني

الخصائص الطبيعية والتي تتمثل فـي   ،ويشتمل على منطقة الدراسة وما يتعلق بها من

 ،التربة، المناخ واألقاليم المناخيةر عناص، )جيومورفولوجيا(السطحر مظاه، التركيب الجيولوجي

  .)وغيرهاالكثافة السكانية  ،السكان(الخصائص البشرية ، الموارد المائية

  الفصل الثالث

 ،الزراعـة  ،الصـناعة (ته لالقتصاد الفلسطيني واهم قطاعا يشتمل على المالمح العامة

والمشاكل التي تواجه هذه القطاعات ومـدي مسـاهمتها فـي االقتصـاد      ،اإلنشاءات ،الخدمات

الوضع االقتصادي في األراضي  باإلضافة إلى) الخسائر االقتصادية، الفلسطيني والناتج المحلي

  :الفلسطينية خالل الفترات التالية

سياسـة الجسـور   اإلسـرائيلي،   االحـتالل االقتصاد الفلسطيني في ظل ( 1967-1993 -1

 ).واإلسرائيلية من سياسة الجسور المفتوحة األهداف العربية المفتوحة،

االقتصاد الفلسطيني بعد قيام السلطة الفلسطينية، وخالل انتفاضة األقصـى  ( 1994-2014 -2

بعـة  األساليب المت(ثر االحتالل اإلسرائيلي على االقتصاد الفلسطيني من خالل وأ. )2000

إسـرائيل   أهـداف و لتدمير االقتصاد الفلسطيني وتأثير السياسات االقتصادية اإلسـرائيلية 

  ).االقتصادية من األراضي المحتلة
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  الرابعالفصل 

) 1993-1967في ظل االحـتالل  (ويتضمن األداء العام للتجارة الخارجية الفلسطينية 

الجغرافي للتجارة الخارجيـة  ولي التركيب الهيكو ،)2014-1994وفي ظل السلطة الفلسطينية (

معيقات التجارة الخارجية مـن   ،)واردات، الميزان التجاري الفلسطيني+ صادرات (الفلسطينية 

االتفاقيـات  ، )آثار الحصار اإلسرائيلي علـى التجـارة الخارجيـة   ،التصدير+ االستيراد (حيث

آثار اتفاقية باريس  االقتصادية، اتفاقية باريس(االقتصادية والتجارية مع الدول العربية والدولية 

 ،)االتفاقية مع األردن ومصر وباقي الدول العربية والدولية االقتصادية على االقتصاد الفلسطيني،

  .باإلضافة إلى إجراءات واستراتيجيات النهوض باالقتصاد الفلسطيني والتجارة الخارجية

  الخامسالفصل 

التطور التاريخي لمشكلة ، في الضفة الغربيةيشتمل على مفهوم وأشكال البطالة وأسبابها 

 ،العمـر ، المستوى التعليمي(عبء البطالة في الضفة الغربية حسب ، البطالة ومؤشراتها الحالية

خصـائص سـوق   (سوق العمل والقوى العاملة  ،)الحالة االجتماعية، المحافظة، التجمع السكاني

و حجم العمالة في سـوق  ، العمل الفلسطينيحجم العمالة الفلسطينية في سوق  ،العمل الفلسطيني

وأهمية العمالة ، والتوزيع المهني للعمالة الفلسطينية في سوق العمل اإلسرائيلي العمل اإلسرائيلي

ى تحليل لمتغيرات كما يشتمل عل .واالقتصاد اإلسرائيلي ،الفلسطينية بالنسبة لالقتصاد الفلسطيني

مفهوم الفقر وأنواعـه  (اهرة الفقر في الضفة الغربية تشخيص وتحليل ظالدراسة، باإلضافة إلى 

 اثر االحتالل ،ومؤشرات الفقر واهم األسباب الكامنة وراء تفشي ظاهرة الفقر في الضفة الغربية

العالقة بين حجم البطالة والفقر ، )اإلسرائيلي على تزايد معضلة البطالة والفقر في الضفة الغربية

السياسـات  ، اعيات البطالة والفقـر علـى المجتمـع الفلسـطيني    آثار وتد، والتجارة الخارجية

  .واإلجراءات التي قات بها السلطة الفلسطينية للحد من مشكلة البطالة والفقر

  السادسالفصل 

  . سوف يتم التوصل إليها من خالل الدراسةالنتائج والتوصيات التي الفصل  تناول
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  الدراسات السابقة 14.1

التجارة الخارجية الفلسطينية المصرية واقعها "جميل بعنوان مسف، محمود،، دراسة الجعفري
 )ماس(السياسات االقتصادية الفلسطينية  أبحاث معهد، 2000"وآفاقها المستقبلية

 1998-1995تناولت الدراسة واقع التجارة الخارجية الفلسطينية مع مصر خالل الفترة 

جاري الفلسطيني المصري،كما بينت الدراسة وتحديد المعوقات التي تحول دون تطور التبادل الت

واالرتفـاع الحـاد فـي نسـبة      "إسرائيل"مدى اعتماد اقتصاديات الضفة الغربية والقطاع على 

وهذا يـدل   1998-1995خالل الفترة % 60أكثر من  الواردات السلعية إلى الناتج المحلي إلى

لنمو في الصادرات السلعية تتذبـذب  بينما كانت معدالت ا ،على ضعف المقدرة اإلنتاجية المحلية

على تدفق السلع من الضفة  "إسرائيل"ويعزى ذلك إلى القيود التي فرضتها  ،أخرى من سنة إلى

حيث  ،كما أوضحت الدراسة محدودية التبادل التجاري بين البلدين، أسواق التصدير والقطاع إلى

 ألـف  15بلغت نحو  والتي 1997مستوى لها في عام  أعلىوصلت الصادرات الفلسطينية إلى 

وهذا  ،)مليون دوالر 30-10(وبالمقابل تراوحت قيمة الواردات الفلسطينية من مصر بين .دوالر

وضـعف   يعني إن التصدير إلى مصر يكاد يكون معدوما بسبب القيود والعوائق غير الجمركية،

ومـن   المصرية وارتفاع تكاليف النقل وغيرها، القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية في السوق

إمكانية التصدير إلى مصر محدودة جـدا  من أن النتائج التي توصلت إليها الدراسة على الرغم 

أفضل لزيادة حجم التبادل التجاري في حال إزالـة   ن هناك إمكانيةأ إال، %1والتي ال تزيد عن 

أوصت الدراسة بضرورة تحرير التجارة على و ،كافة القيود والعوائق الجمركية وغير جمركية

للتجارة الخارجيـة   "إسرائيل"وكسر احتكار  ،نطاق أوسع وتسهيل إجراءات االستيراد والتصدير

  .الفلسطينية وإنشاء مشاريع مشتركة للمنتجات التي تتوفر لها المواد الخام

 1997،في فلسطين مستقبل التجارة الخارجية"بعنوان ،خالد عسيلي،و ماهر ، دراسة المصري

 .مركز البحوث والدراسات الفلسطينية،الدائرة االقتصادية

بهـدف  البحوث والدراسات الفلسطينية بنـابلس،  وهي عبارة عن ندوة عقدت في مركز 

ودعـم القطـاع الخـاص وتحسـين المنـاخ       ،تحديد المشاكل التي تواجه االقتصاد الفلسطيني
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باريس االقتصادية التي تحكم الوضع االقتصـادي   إتفاقيةى إل الندوة حيث تطرقت ،االستثماري

كما  ،واآلثار السلبية لهذه االتفاقية على االقتصاد الفلسطيني والتجاري في األراضي الفلسطينية،

إلـى   باإلضـافة ، تناولت االتفاقيات الدولية التي عقدها الجانب الفلسطيني مع العالم الخـارجي 

ومـن  ، لفلسطينية إلى الخـارج  وتصدير البضائع استيرادعملية العقبات والمشاكل التي تواجه 

إلى تدهور األوضاع االقتصادية فـي   النتائج التي توصلت إليها الدراسة إن اتفاقية باريس أدت

هي المسـتفيد األكبـر مـن هـذه      "إسرائيل"وان  ،الفلسطينية بشكل لم يسبق له مثيل األراضي

وة وعلى رأسهم هشام عورتاني مدير الدائرة االقتصـادية  ن في الندووأوصى المشارك االتفاقية،

بضرورة دعم الشركات الفلسطينية للحصول على وكاالت تجاريـة مباشـرة مـن     ،في المركز

إلى العمل على تأسيس مراكـز فحـص    باإلضافة، الشركات األجنبية بدون الوسيط اإلسرائيلي

وإنشاء مناطق صـناعية  ، األسواق العالمية لتمكين المنتجات الفلسطينية من المنافسة في الجودة،

 .االستثمارحرة لجذب 

تحليـل ورؤيـة نقديـة     -لسطينيةالتجارة الخارجية الف"بعنوان، عبد الفتاح ،دراسة نصر اهللا

 .7العدد ،الدراسات والتخطيط إدارة ،"2003

والتي تتمثل بخضوع ، 2002 -1967تناولت الدراسة تطور التجارة الخارجية منذ عام 

من خالل الضرائب الباهظة التي ، األمنية واالقتصادية االقتصاد الفلسطيني للسياسات اإلسرائيلية

للعمـل فـي    العمالة الفلسطينية رخيصة األجـر،  واستغالل ،ت االقتصاديةآفرضت على المنش

وأوضحت الدراسة إن ، مثل الزراعة والمقاوالت "إسرائيل"القطاعات االقتصادية كثيفة العمل في 

تحـاد  إ(متأثرة بنظام التجارة المفـروض  ، حركة التجارة مع العالم الخارجي كانت محدودة جداً

خالل الفترة % 55 االستهالكيةحيث شكلت الواردات  1967منذ عام ) جمركي من طرف واحد

وما  ،ثر االنتفاضةأعلى 1994-1988خالل الفترة %42.8أنها انخفضت إلى  إال 1967-1993

الفلسطيني علـى التـأقلم    االقتصادمما يؤكد على قدرة  ة البضائع اإلسرائيلية،نتج عنها مقاطع

اعتماد االقتصاد الفلسطيني على الخارج  أزداد 2000 -1995أما عام ، ضمن اقتصاد الصمود

أمـا بالنسـبة   ، خاصة منذ تنفيذ اتفاقية باريس وتولي السـلطة المسـؤوليات   "إسرائيل"عامة و
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خـالل  % 25بعد ما كانت تزيد عن % 13.3متدنية بحيث لم تتجاوز  للصادرات السلعية بقيت

التجارية التي أبرمتها السلطة مع العديد  االتفاقياتكما تم استعراض أهم ، السبعينات والثمانينات

 ،إلغاء بروتوكـول بـاريس   وأوصت الدراسة بضرورة تعديل أو، واألجنبية من الدول العربية

 واالسـتهالكية،  طينية من خالل إحالل الواردات وخاصة السلع ودعم وتأهيل الصناعات الفلس

الفلسـطيني   االقتصادلدعم ، إلى منطقة التجارة الحرة العربية ومنظمة التجارة العالمية االنضمام

 . اإلسرائيلي االقتصادعلى  االعتمادوالحد من 

 2006االقتصاد الفلسطيني الواقع واآلفاق،" بعنوان غازي،،لصورانيادراسة 

والـذي ال   ،تحدثت الدراسة عن تفاقم مظاهر الخلل والفساد وتراجع النمو االقتصـادي 

 ولكن كنتيجة لسياسات داخلية أهمهـا عـدم   ،فحسب) إسرائيل وغيرها(يرجع ألسباب خارجية

يجابية للقطاعين العـام والخـاص لـرأس المـال     توظيف واستغالل اإلمكانات والتوجهات اإل

عانـت   من األسر% 67.6ظهر مؤشر الفقر إن أحيث ، ارتفاع نسبة الفقراءإلى  أدى،الفلسطيني

كما تناولت موضوع التنمية االقتصادية في فلسطين في ظـل اإلمكانـات   ، 2003من الفقر عام 

أهمها االحتالل وعدم وجـود إسـتراتيجية   ، الضعيفة والمحدودة والمعوقات الداخلية والخارجية

وقالت حتى تتحقق تنمية فعالة البد من ، وارد والثروات الطبيعيةسياسية تضمن السيطرة على الم

وتخفيـف درجـة   ، كسر نظام التبعية الراهن صوب االستقالل الفعلي السياسـي واالقتصـادي  

والعقبات التي تواجه تنمية القطاعات اإلنتاجية في  المشاكلإلى  باإلضافة على الخارج، االعتماد

وغيـاب دور االسـتثمارات    ي تتمثل في مصادرة األراضي،والت ،الضفة الغربية وقطاع غزة

وأوصت الدراسة العمل على وقـف   .إلى البنية التحتية الالزمة والمتطورة واالفتقار الحكومية،

وتوسيع القاعدة اإلنتاجيـة الفلسـطينية وخاصـة فـي الزراعـة       ،التضخم في حجم الواردات

، "إسـرائيل "تقليص التجارة الخارجيـة مـع   وتنويع الشركاء التجاريين لفلسطين و، والصناعة

 .وتشجيع االستثمارات األجنبية
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 ،"اثر العوامل االقتصادية في صنع السياسة الخارجيـة اإلسـرائيلية  " دراسة أيهم،عماد بعنوان

  .2007،رسالة ماجستير غير منشورة جامعة تشرين،

ومدى تـأثيره علـى السياسـة     ،تشخيص االقتصاد اإلسرائيلي فيتكمن أهمية الدراسة 

إعطاء نظرة على تركيـب   وتهدف إلى، الدول األخرى اتجاه" إسرائيل"الخارجية التي تنتهجها 

الذي يعتمـد بالدرجـة    االقتصادوواقع االقتصاد اإلسرائيلي ومراحل تطوره،ومصادر دعم هذا 

اإلسـرائيلي   صـاد االقتوإجراء مقارنـة بـين    واألوروبية، األولى على المساعدات األمريكية

  .العربية واالقتصاديات

يحلل الفصل األول االقتصاد اإلسرائيلي والقواعـد   على ثالث فصول، اشتملت الدراسة

وتناول الفصل الثـاني   التي يرتكز عليها والقطاعات االقتصادية وخاصة الصناعات العسكرية،

فـي االقتصـاد    محوريـاً  مقومات االقتصاد اإلسرائيلي والتجارة الخارجية التي تشـكل دوراً 

وتـذهب  ، )مليـاردوالر 28.3(2000حيث وصلت الصادرات اإلسـرائيلية عـام    اإلسرائيلي،

أن حجـم هـذه    إذ،وأوروبا الغربيةالمتحدة األمريكية الواليات  ى إلىالصادرات بالدرجة األول

ر قتصادية فـي صـنع القـرا   الوتناول الفصل الثالث المحددات ا ،%65يقل عن  الصادرات ال

اإلسرائيلي العـالمي للحصـول    واالبتزاز) المحرقة(وكان على رأسها الهولوكست  ،اإلسرائيلي

العربيـة حيـث    االقتصاديات إلى المقارنة بين االقتصاد اإلسرائيلي و باإلضافة على األموال،

في عدد السـكان و  ) مرة 46(بحوالي  "إسرائيل"ن الدول العربية تتفوق على أأظهرت الدراسة ب

تتفوق على الدول العربية بحوالي مرة ونصـف فـي    "إسرائيل"بينما ، في المساحة) مرة700(

 ،في براءات االختراع) مرة 1000(و ،في الصادرات التقنية العالية) مرة 29(و ،القراءة والكتابة

اإلسرائيلي دخل مرحلة  االقتصاد في حين خصائص تقليدية، وذ بأنهالعربي  تميز االقتصادكما 

ن الصادرات التقنيـة تشـكل   أ حيث تشير اإلحصائيات جديدة من الثورة العلمية والتكنولوجية،

من إجمالي صـادرات  %) 1(أما في الدول العربية فكانت  ،من إجمالي صادرات السلع %)29(

لسلعي وخاصة الـنفط  ن الصادرات العربية تعاني من التركيز اأو، 1999السلع وذلك في عام 

ومن النتائج التي توصـلت إليهـا الدراسـة اعتمـاد      ،وال زالت تعاني من التخلف التكنولوجي
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 مليار سنويا، 3.1والتي بلغت  االقتصاد اإلسرائيلي على المساعدات الخارجية وخاصة األمريكية

 وأوصـت ، نفسها اإلسرائيلي هي نشأة غير طبيعية كنشأة الدولة الصهيونية االقتصادن نشأة أو

وتشجيع نشـر التكنولوجيـا بكـل    ، والتعاون العربي "إلسرائيل"بأهمية تفعيل المقاطعة العربية 

  .أنواعها

، "الفقر في األراضي الفلسطينية "تقرير صادر من الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بعنوان

  .)2010-2009(تقرير النتائج الرئيسية لألعوام 

وأشار التقرير إن نسبة الفقـر بـين   ،الفقر في األراضي الفلسطينية تناول التقرير مالمح

في قطاع % 38.0في الضفة الغربية و%  18.3بواقع %) 25.7(بلغ  2010األفراد خالل العام 

فـي  %  8.8بواقـع  ) المـدقع (من األفراد يعانون من الفقر الشديد % 14.1ين إن بكما ت ،غزة

وتزيد نسبة الفقر بين األفراد الـذين يقيمـون فـي    ، ةفي قطاع غز%  23.8الضفة الغربية، و

، وفي الريف بنسـبة  % 25.8، تليها المناطق الحضرية بنسبة % 32.4المخيمات حيث بلغت 

حيـث بلغـت   ) أفراد فـأكثر  10(معدالت الفقر بين األسر المكونة من وترتفع أيضاً ،% 21.9

% 25.5مقابل %  29.8حيث بلغت  أكثر عرضة للفقر أنثى األسرة التي ترأسهاوأن  ،45.1%

وتراوحت أعلى معدالت الفقر بين األسر التي تعتمد على الزراعـة   ،لألسرة التي يرأسها ذكور

، %30.4تليهم األسر التي تعتمد على التحويالت والمساعدات والتـي بلغـت   ، %32.0فكانت 

فـي  %  21.2(، %16.8ن المساعدات ساهمت بتخفيض معدالت الفقر بنسبة أوبينت الدراسة 

ويمكن القول أن العديد مـن األسـر لجـأت إلـى     ، )في الضفة الغربية%  10.7، قطاع غزة

أو الحصول على القروض أو استخدام المدخرات لتغطية تكاليف المعيشـة والحفـاظ    ،االستدانة

  .االستهالكعلى مستوى معين من 

ة فـي األراضـي الفلسـطينية    البطال"تقرير صادر عن معهد ماس لألبحاث االقتصادية بعنوان 

  .2006،"واقعها وخيارات مواجهتها 

حيث باتت مشـكلة البطالـة    تم إعداد هذا التقرير استجابة ألولويات الواقع الفلسطيني،

إحباط المناخ  إلى والذي أدى مشكلة مزمنة الناجمة عن العدوان اإلسرائيلي الشامل والمتواصل،
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وإغـالق السـوق   ، في الضفة الغربية وقطـاع غـزة   االقتصاديوتعطيل النشاط  االستثماري

إلـى   باإلضـافة ، وإحالل عمال أجانب في أماكن عملهـم ن العاملين الفلسطينيي اإلسرائيلية أمام

وعدم وجود قاعدة إنتاجية فلسـطينية قـادرة علـى    ، وتراجع الصادرات االستثمارات انخفاض

وصلت نسبة البطالة في كل من الضـفة   حيث، "إسرائيل"استيعاب العمال الذين فقدوا عملهم في 

وهي األعلـى مـن   ، 2006على التوالي من عام % 36.3و % 19.1الغربية وقطاع غزة إلى 

 ،%10اقـل مـن    "إسرائيل"وفي % 12.5مثيالتها في الدول المجاورة والتي تصل في األردن 

 بـاختالف ، وتختلف البطالة %22.6تليها سلفيت % 24.2الخليل النسبة األعلى للبطالة  واحتلت

وفي المخيمات كانت األعلى % 28.6وفي الريف % 27.6التجمع السكاني حيث بلغت في المدن 

معدالت الفقر وسوء توزيع  ارتفاع، كما تناول التقرير اآلثار الناجمة عن البطالة خاصة 37.6%

الفئة الغنية والفئـة  : لتصبح السمة الغالبة على المجتمعات وجود فئتين هما األفراد،الدخول بين 

كمـا   إلى هجرة العقول بسبب عدم توفر فرص العمل، باإلضافة، الفقيرة وتالشي الفئة الوسطى

إلـى   اتجهتعلى الرغم أنها  اإلسرائيلي، االقتصادركزت الدراسة على العمالة الفلسطينية في 

 ،%22.1ألـف عامـل أي بنسـبة     146والتي بلغت  الثانية، االنتفاضةوخاصة بعد  االنخفاض

القطـاع   أهميـة  إلـى  وتطرقت الدراسة، ومعظم هذه العمالة تعمل في قطاعات البناء والتشييد

ويرجع السبب إلى تراجع أعداد العـاملين   ،1995الخاص في االقتصاد الفلسطيني وخاصة بعد 

من حجم % 90حيث شكل عدد العاملين في القطاعات المحلية حوالي ، "إسرائيل"الفلسطينيين في 

إتباع برنامج شامل للتنمية لخلق من خالل ومن المتوقع أن يتم حل مشكلة البطالة ، القوى العاملة

  .ودعم المشاريع الصغيرة فرص عمل جديدة في االقتصاد الفلسطيني،

السياسات االقتصادية والتنمية البشرية فـي  " باسم بعنوان مكحول، ،عمر،دراسة عبد الرازق

  .1999 -1994 "فلسطين

فـي معـدالت    وارتفـاع أوضح التقرير أن التنمية يصاحبها زيادة في مستويات الفقر 

تكون التقرير من خمسة فصول تنـاول الفصـل    ،الفجوة بين األغنياء والفقراء ، واتساعالبطالة

ويشـير  ، واألبعاد االقتصادية للتنمية في فلسطين ،ةاألول دور القطاع العام والخاص في التنمي
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 في األراضي الفلسطينية كان غير جيد ألنه اقترن بتراجع اإلنتاجية االقتصادين النمو أالباحث 

واالعتمـاد علـى    ،لم تكن كافية لمعالجة مشكلة البطالة ووانخفاض مستوى المعيشة ، واألجور

ألسباب خارجية % 20للقطاع العام والخاص بحوالي  راالستثما وانخفاض ،االقتصاد اإلسرائيلي

األمنية في  وأسباب داخلية على رأسها المحسوبية وتدخل األجهزة ،اإلسرائيلية اإلجراءات أهمها

يجابي للسلطة الفلسطينية فـي بعـض   األداء اإل وبالمقابل يشير الباحث إلى ،النشاط االقتصادي

ومؤسسـة  ، المؤسسات مثل المؤسسات المالية العامـة  والتي تتمثل في بناء عدد من المجاالت،

وتناول الفصل الثاني من التقرير النمو والتوظيف من منظـور   .المواصفات والمقاييس وغيرها

وركـز  ، النمو االقتصادي وخلق فرص العمـل  إلىالتعرف  بهدف التنمية البشرية في فلسطين،

كافـة األسـاليب والحجـج     "إسرائيل" استخدمتحيث  الفلسطيني، االستثمارالفصل الثالث على 

بـإغالق  " إسرائيل"فقد قامت  األجنبي، االستثمارالخاص المحلي ومنع  االستثمارالمعتادة إلعاقة 

عندما سمحت بإعادة فتح بنـك القـاهرة   ، 1981كافة البنوك ولم تسمح بإعادة فتحها حتى عام 

فقد ، أوسلو وبعدها اتفاقيةالفلسطيني قبل  داالقتصافي  االستثمارتطور  استعراضكما تم  ،عمان

 المحلـي أو  االسـتثمار الفلسطيني ليست بيئة مواتية لتحفيز  االقتصادن البيئة السائدة في أتبين 

حيـث  ، وتناول الفصل الرابع السياسات االقتصادية الكلية والتنمية البشرية في فلسطين ،األجنبي

يني على وضع سياسة اقتصادية فلسطينية مستقلة،هي أشارت الدراسة إن قدرة االقتصاد الفلسط

، "إسرائيل"الموقعة بين السلطة الفلسطينية و االقتصادية السياسية و االتفاقياتقدرة محدودة بحكم 

حيث تم ، وتطرق الفصل الخامس إلى دور القطاعين العام والخاص والعالقة بينهما في فلسطين

 خم القطاع الحكومي في الضفة الغربية وقطاع غـزة، القطاع العام والذي يتسم بتض استعراض

 رئيسـياً  كما إن القطاع الخاص يلعب دوراً، عدد العاملين في أجهزة السلطة ووزاراتها وارتفاع

وأوصى الباحثين في تـوفير  ، 1998عامل خالل عام  ألف 281.45في التوظيف إذ انه وظف 

لقطاع الخاص واالستثمار في الضـفة الغربيـة   لتنشيط ا الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية،

  .والقطاع

   



20 

الوجه -االنفتاح التجاري بين محاربة الفقر وحماية البيئة " بعنوان عبدوس، ،تقرير عبد العزيز

  مجلة الباحث، الجزائر، 2010،"اآلخر 

وهـي القضـاء    من أهم الغايات اإلنمائية، اثنينيسلط التقرير الضوء على مدى تحقيق 

المستمر في  االزديادن أ يشير الباحث إلى، ووضمان االستدامة البيئية ،والجوع الفقر المدقععلى 

يعد المشكلة الرئيسية في السياسـات   معدالت الفقر والالمساواة في توزيع الدخل وتدهور البيئة،

 من خالل التجاري إلى حدوث خلل في توزيع الدخل في المجتمع، االنفتاححيث أدى ، التجارية

، وفي نفس الوقت انتشر الفقر لجزء اكبر في المجتمع، ازدياد دخل فئة محدودة بمعدالت خيالية

ن تساهم عمليـة  أ فمن المفروض نظرياً، فأكثر من مليار من سكان العالم يعيشون في حالة فقر

فتزايدت حـدة عـدم    ،وهذا لم تنجح به عمليا االنفتاح في زيادة النمو وتحسين أوضاع الفقراء،

، ن االنفتاح يكون من مصلحة الدول المتقدمة بالدرجة األولىأكما ، والبطالة المساواة في األجور

متسائال الباحث لماذا يفضل تشغيل األطفال؟ وتقدر منظمـة   وتناول التقرير أيضا عمالة األطفال

عشرة بحوالي العمل الدولية عدد األطفال العاملين والذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة والرابعة 

نفتـاح  ظهر التقرير إلى وجود مؤيـدين ومعارضـين لإل  أكما ، في البلدان النامية مليوناً 250

، اكبـر للتصـدير   أما بالنسبة للمؤيدين فهم يرون أن حرية التجارة تتيح للدول فرصاً التجاري،

معيشـة  والحصول على المواد الضرورية الالزمة لعملية التنمية االقتصادية ورفـع مسـتوى ال  

االنفتاح التجاري سوف تكون له نتـائج   بينما يرى المعارضون إن، والحصول على التكنولوجيا

ن الحصول على التكنولوجيا يؤدي إلى تكاليف إضافية فـي  أكما  وخيمة منها التلوث الصناعي،

لتـي  الغابات ومـن النتـائج ا   واقتالعإلى المياه النظيفة  االفتقاركما تسبب الصناعات ، اإلنتاج

، توصل إليها التقرير يؤدي االنفتاح إلى تزايد الفجوة بين األغنياء والفقراء وتفـاوت الـدخول  

وضـرورة   ،وتخفيض الضرائب ،وأوصى الباحث على الحكومة اللجوء إلى زيادة اإلنفاق العام

  .تطبيق سياسات وطنية في تحديد معايير توزيع الدخل
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داء الصـادرات الفلسـطينية وأثرهـا علـى النمـو      أ" محمود بعنوان  عمر، دراسة أبوعيده

  2013، 1العدد  ،15المجلد  مجلة جامعة األزهر، ،"االقتصادي

مـن خـالل    هدف البحث إلى دراسة أداء الصادرات الفلسطينية على النمو االقتصادي،

الباحث النموذج القياسي لتحديد هـذه   ، استخدمالعالقة بين الصادرات والنمو االقتصادي اختبار

يجابي لنمو الصادرات الفلسطينية علـى نمـو النـاتج    إثر أحيث بينت النتائج أن هناك  العالقة،

وما يترتب على ذلـك مـن فـتح آفـاق      ،)Gross Domestic Product(المحلي اإلجمالي 

قتصـادي  الت في الفكـر ا كما تناول البحث الصادرا، ودفع مسيرة التنمية االقتصادية لالستثمار

ن حجـم  أ وأشار البحث إلى ،الوسيلة الفعالة للثروة هي التجارة الخارجية نأ التجاري الذي أكد

حيث نمـت الصـادرات    ،أخرى الصادرات الفلسطينية يغلب عليها طابع التذبذب من سنة إلى

دوالر مليـون   698.2إلى  1994مليون دوالر عام  412.0من ) 2000-1994(خالل الفترة 

 ،2011مليون دوالر عام  1.139.5كما تضاعف حجم الصادرات الفلسطينية إلى ، 2000عام 

وبلغت مساهمة الصادرات في الناتج المحلي ،ويرجع ذلك للظروف السياسية واالقتصادية السائدة

يجابي لنمو الصادرات إثر أأن هناك ، ومن النتائج التي توصلت لها الدراسة .2000عام % 18

إلى نمو %) 1(حيث يؤدي نمو الصادرات بمعدل ، الفلسطينية على نمو الناتج المحلي اإلجمالي

وأوصت الدراسة بضرورة تبنـي سياسـة تشـجيع    ، %)0.40(الناتج المحلي اإلجمالي بمقدار 

وذلك من خالل توجيه الموارد االقتصادية إلقامة الصناعات اإلنتاجية القادرة علـى   الصادرات،

وتحسين مواصفات السلع والخدمات الفلسطينية لضمان نجاحها  األسواق الخارجية، ىالدخول إل

  .في األسواق الخارجية

تنظيم االستيراد بما يحقـق  "بعنوان ) Pal Trad(دراسة صادرة عن مركز التجارة الفلسطيني 

  .2008،مؤتمر الحوار الوطني االقتصادي الثالث ،"مصالح المنتج والمستهلك الفلسطيني 

، تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على حجم الواردات الفلسطينية من الـدول المختلفـة  

وقـد  ، وأنواع ومواصفات هذه المنتجات ومدى تأثيرها على كل المنتج والمستهلك الفلسـطيني 

الدراسة إلى وجود نسبة من السلع المستوردة رخيصة الثمن يترتب عليها مشاكل صحية  أظهرت
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ممـا ترتـب    المحلية وبشكل خاص األحذية والمالبس، إلى منافستها للسلع باإلضافة للمستهلك،

إلـى   على هذا االستيراد العشوائي مشاكل عديدة منها إغالق بعض المصانع وتوجه أصـحابها 

 المواصفات واألنظمة الفنية والصـحية،  إلىكما تطرقت الدراسة التعرف  ،االستيراد الخارجي

وأوضـحت الدراسـة   لالستيراد، المتبعة في الجانب الفلسطيني واإلسرائيلي والوثائق المطلوبة 

باتفاقية الشـراكة   "إسرائيل"عدم اعتراف  وكان من أهمها ،االستيرادالمعيقات التي تواجه عملية 

ك كما تناول التقرير آليات التخمين المتبعة في كل مـن دوائـر الجمـار    الفلسطينية األوروبية،

إلـى مجموعـة مـن     وتوصلت الدراسة .والفلسطينية للبضائع المستوردة األردنيةو اإلسرائيلية

، يحتل المرتبة األولى من الواردات الفلسـطينية  "إسرائيل"ن حجم الواردات من ، أالنتائج أهمها

ن الجمارك اإلسرائيلية تتعامل بطريقة مختلفة مع المسـتورد الفلسـطيني عـن المسـتورد     أو

ومن توصيات الدراسة ضرورة قيام وزارة االقتصاد الوطني بالرقابة والتفتيش على ، ائيلياإلسر

وتنسـيق   متهـا لالسـتهالك،  ءوالتأكد من تاريخ الصالحية ومال السلع اإلسرائيلية والمستوردة،

االقتصادية الموقعة  باالتفاقيات "إسرائيل"للوصول إلى اعتراف  األوروبيينالجهود مع الشركاء 

  .ممعه

فاعلية السياسات االقتصادية في تعزيز تنافسـية المنـتج   "دراسة شعبان، عبد الحميد بعنوان 

  .2013،جامعة القدس المفتوحة، رام اهللا، فلسطين ،"الفلسطيني 

، الماليـة (القتصـادية الفلسـطينية   ا أدوات السياسةعلى يهدف هذا البحث إلى التعرف 

، المشكالت االقتصادية في المجتمع مثل البطالة والتضـخم ومدى فعاليتها في مواجهة ، )والنقدية

قتصادية للحكومات الفلسطينية، فـي تعزيـز   تدور مشكلة البحث في ضعف فاعلية السياسات اإل

والتي تتمثل في ضعف الجـودة وارتفـاع   ، تنافسية المنتج الفلسطيني أمام المنتجات المستوردة

 اقة وكذلك بسبب األوضـاع السياسـية والسياسـات   تكاليف العمالة والمواد الخام ومصادر الط

وتطرق البحث إلى الديون المتراكمـة علـى    ،اإلسرائيلية تجاه الصناعة الفلسطينية واإلجراءات

وفي ، )مليون دوالر 1813( 2010رتفع إجمالي الدين العام ليبلغ في مطلع العام إحيث  السلطة،

عتمـاد الجـزء   إوذلك بسبب  ،)مليون دوالر 2170.6(وصل إلى  2011الربع الثاني من العام 
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والمسـاعدات   "إسـرائيل "وهما تحويالت المقاصة مـن   :األكبر من اإليرادات على مصدرين

وما يجب فعله لتحقيق التنافسـية  ،أهم المعيقات التنافسية للمنتجات الفلسطينية كما تناول، الدولية

وتمويـل  ، وجه مـن والـى الـبالد   لدي المنتج الفلسطيني ومنها حرية دخول رأس المال وخر

رتفاع عدد العاملين في القطـاع العـام   إومن نتائج الدراسة  .المشروعات المتوسطة والصغيرة

وعدم وجود رؤية لدى ، على الموازنة مالياً مما يشكل عبئاً ،رتفاع فاتورة رواتبهمإ الفلسطيني و

وأوصت الدراسة إقامة  ،وعالمياً الحكومات الفلسطينية واضحة للنهوض بالمنتج الفلسطيني محلياً

إلـى رفـع فاعليـة     باإلضافة، تكامل اقتصادي مع بعض الدول العربية خاصة مصر واألردن

لمواكبة التطورات العالمية واإلقليميـة لـدعم    قتصادية المالية والنقدية الفلسطينية،السياسات اإل

  .المنتج الوطني

مشـاكل وصـعوبات    –الواردات الفلسـطينية  سياسة إحالل " سلوى بعنوان  دراسة صبري،

  .2012،فلسطين ، جامعة القدس المفتوحة، رام اهللا،"التطبيق وسبل التطوير 

 الـى والتعـرف   ،يتناول البحث قدرة القطاع الصناعي الفلسطيني على إحالل الواردات

ـ "وقدرته على إحالل الواردات من  الصعوبات التي تواجه هذا القطاع وآفاق تطوره،  "رائيلإس

وحمايـة   وتحقيق المصـلحة الوطنيـة،   ،عتماد على الذاتبهدف اإل، والخارج بمنتجات محلية

وتطرقـت   والدول المتقدمة، "إسرائيل"الصناعة المحلية من المنافسة غير العادلة التي تمارسها 

فـي   منها التوسع والتنوع األفقي سترتيجية إحالل الواردات،إالدراسة إلى المشاكل التي تواجه 

وبالتالي تكون الصـادرات  ، ستهالكية على حساب الصناعات الوسيطة واإلنتاجيةالصناعات اإل

 باهظة التكلفة، في حين تكون الواردات الزراعية وذات عائد متدني، مقتصرة على المواد األولية

حيث  ،أيضا تجارب بعض الدول في مجال التصنيع أهمها تجربة الهند ومصر وتناولت الدراسة

وخاصـة المعـدات    ،خذت الهند بسياسة إحالل الواردات في مجال تصنيع المعـدات الثقيلـة  أ

أمـا   ،إلى وصول الهند إلى مرحلة الوفرة الصناعية والتنـوع التكنولـوجي   الزراعية مما أدى

عتمادها في سياسة إحالل الواردات في مجال الصـناعات  إبسبب  التجربة المصرية فقد أخفقت،

عتمادها على إزدياد إوبالتالي  ،الطبيعة المعمرة والمحتوى العالمي من الوارداتذات  الهندسية،
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إحالل فلسطينية ناجحة يجـب تطـوير مشـاريع     إن تطبيق سياسة وخلصت الدراسة الخارج،

لتعزيز التشابك بين القطاع الزراعي والصناعي وتوفير الـدعم للمنتجـات    التصنيع الزراعي،

 ،أمام المنتج الفلسـطيني  والتنسيق مع الدول العربية لفتح أسواقها ،هاالمحلية لتشجيع الطلب علي

  .ستفادة من تجارب الدول التي نجحت في هذا المجالواإل

رام ،677العـدد  ،"إسقاط حماس أم تصفية حق العودة باالقتصـاد "عادل بعنوان ، مقالة سماره

  .2006،اهللا، فلسطين

از الوظائفي الضخم أن يقوم ويصمد دون بنية هل يمكن للجه يبدأ الباحث مقالته بتساؤل،

، تناول ربط وإلحاق االقتصاد الفلسطيني في الضفة والقطاع باالقتصـاد اإلسـرائيلي   ، وإنتاجية

عن العمـل   عبارة عن طوابير تقف وراء الخط األخضر بحثاًفلسطين أصبحت سلة غذاء  حيث

لتحرير على المعونات والمسـاعدات  عتماد منظمة اإنتقد الباحث إو، عدا عن مصادرة األراضي

إال للقضاء على  وان اتفاق أوسلو ما هو، وبالتالي لم يكن لديها خطة تنموية مستقبلية الخارجية،

قتصاد وليس السالح،وذلك على النحو التـالي  ولكن من خالل اإل، نضال الجماهير وحق العودة

بتقليص عدد العمال الفلسطينيين لديها دون إنهاء الظاهرة كورقة ضـغط   "إسرائيل"أن تقوم  -1

تقوم الدول الرأسمالية بتقديم مسـاعدات للسـلطة    -3األمريكية  بالموافقة ربط المساعدات -2

 وبالتالي أصبح االقتصاد الفلسطيني هو االقتصاد السياسـي للفسـاد،  ."بإسرائيل"مقابل اعترافها 

مـن   والتي تحتاج إلى مبالغ ضـخمة بـدالً   ،منيأجهاز هائل مدني ووترتب على هذا توظيف 

أي توظيف سريع دون موارد محلية وتمويل سريع من أطـراف  ، توظيفها في خلق فرص عمل

وخلص الباحث بالقول أن هذه هي  بالمقابل على السلطة العمل حسب تعليمات الممولين،، أجنبية

  .التبعية ببساطة

مقالـة  قراءة في معضلة البطالة في مناطق السلطة الفلسطينية،"بعنوان،مقاله عبد الكريم،نصر

  .255,2013العدد  ،لمنظمة التحرير الفلسطينية األبحاثمقدمة لمركز 

أن للبطالة  إال، تعد مشكلة البطالة من األهم التحديات التي تواجه معظم الدول في العالم

أهمهـا هجـرة    مدلوالت اقتصادية وسياسـية، لما لها من ،أهمية خاصة في المجتمع الفلسطيني
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 وهـذا يعـد هـدفاً   ، عن الرزق وبالتالي تفريغ الفلسطينيين من وطنهم الشباب إلى الخارج بحثاً

أهمهـا  ، أسباب البطالة في األراضـي الفلسـطينية   وتطرق الباحث إلى، للسياسات اإلسرائيلية

، 1967بنية االقتصادية الفلسطينية منذ إلى تشوهات هيكلية في ال االحتالل اإلسرائيلي التي أدت

وعدم قدرة ، إضعاف فرص االقتصاد الفلسطيني بالنمو وتطوير قواعده اإلنتاجية إلى والتي أدت

، على صياغة وتنفيذ رؤية للتخلص من هذا الواقـع  ،1994السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها عام 

وضـيق  ، دوات السياسـات االقتصـادية  بسبب فقدانها السيطرة على أدوات الموارد الطبيعية وأ

الذي أبقى ،1994قتصادية المتاح للسلطة بموجب نصوص بروتوكول باريس هامش السياسة اإل

ومنذ تأسيس السـلطة تحكـم    ،حتاللعلى السياسات االقتصادية والموارد الطبيعية في أيدي اإل

والمسـاعدات  ، "ئيلإسـرا "قتصاد الفلسطيني عدة عوامل أهمها االتفاقيـات الموقعـة مـع    باإل

تبعتها الحكومات المتعاقبة في إوالمنهج والسياسات التي  ،على األرض "إسرائيل"سيطرة ،الدولية

كما تعد سياسة اإلغالق والحصار اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية هو ، إدارة االقتصاد الوطني

بـين الشـباب لعـام    حيث بلغت نسبة البطالـة   ،رتفاع معدالت البطالة والتشغيلإ المؤثر على

  .مما أدى بالتالي إلى ارتفاع الفقر%) 35(2013

التباين المكاني لتوزع ظاهرة الفقـر فـي مدينـة    "بعنوان، دراسة صبحيه عبد القادر دخل اهللا

  .2012، جامعة النجاح الوطنية، رسالة ماجستير غير منشوره، "نابلس وسبل مكافحته

هدفت ، نابلس وتبايناته المكانية في أحياء المدينةتناولت الدراسة ظاهرة الفقر في مدينة 

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي ، الدراسة إلى التعرف على مستويات الفقر وأنواعه في المدينة

لتحليل البيانات التي تـم  ) spss(واستخدام البرنامج اإلحصائي ، التحليلي بأسلوب العينة الطبقية

تنـاول الفصـل   ، تكونت الدراسة من سبعة فصول. ميدانيةالحصول عليها من خالل الدراسة ال

وتنـاول الفصـل الثالـث    ،األول والثاني خطة الدراسة واشتملت على مفاهيم ومؤشرات الفقـر 

أما الفصل الخامس والسادس فقد تناوال تحليل ،معدالت ونسب الفقر في الضفة الغربية وقطا غزة

رت الدراسة أن االحتالل اإلسـرائيلي السـبب   حيث أظه، استمارة الدراسة وسبل مكافحة الفقر

كما أظهرت الدراسة أن نسبة الفقر فـي المدينـة حسـب    ، الرئيسي في انتشار الفقر في المدينة
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وأوصـت الدراسـة   %.42.6أما حسب الدخل فقط بلغت نسبة الفقـر  ، 47.9 %اإلنفاق بلغت 

، ر للحفظ على حقوق العاملينووضع حد أدنى لألجو، بضرورة إقامة مشاريع إنتاجية في المدينة

واالهتمـام  . كما أوصت الباحثة بضرورة الحفاظ على المساعدات التي تقدمها االنروا لالجئـين 

  .بالتعليم التقني التي تؤهل الشباب من الدخول إلى سوق العمل

  ه واالختالف مع الدراسات السابقةأوجه الشب 15.1

المعوقات التـي  ،ارة الخارجية الفلسطينيةواقع التجتطرقت معظم الدراسات السابقة إلى 

القيود التي فرضتها إسرائيل على تدفق السلع من و،تحول دون تطور التبادل التجاري الفلسطيني

اعتمـاد  ة مع الدراسات السابقة على مـدى  الدراس واتفقت. أسواق التصدير الضفة والقطاع إلى

تفاع الحاد في نسبة الواردات السلعية إلى اقتصاديات الضفة الغربية والقطاع على إسرائيل واالر

 إلى تدهور األوضاع االقتصادية في األراضـي  اتفاقية باريس أدت كما اتفقت إن،الناتج المحلي

ضـعف فاعليـة   باالضافه إلى ، وان إسرائيل هي المستفيد األكبر من هذه االتفاقية، الفلسطينية

كمـا أوصـت   . يز تنافسية المنتج الفلسطينيالسياسات االقتصادية للحكومات الفلسطينية في تعز

وتوسيع القاعدة اإلنتاجية  ،وقف التضخم في حجم الوارداتالدراسات والدراسة الحالية بضرورة 

وتشـجيع   ،وتقليص التجارة الخارجية مع إسـرائيل ، الفلسطينية وخاصة في الزراعة والصناعة

  .والعربية االستثمارات األجنبية

ناجمـة عـن العـدوان    والبطالة مشـكلة مزمنـة    إن، الدراسات السابقةكما اتفقت مع 

إحباط المناخ االستثماري وتعطيل النشاط االقتصـادي فـي الضـفة     إلى أدى الذي ،اإلسرائيلي

والتي أدت إلى ارتفاع معدالت الفقر التي كانت أعالها في المخيمات ثـم  ، الغربية وقطاع غزة

  .المدن والريف

ف مع الدراسات السابقة استخدام معادلـة خـط االنحـدار المتعـدد     ومن أوجه االختال

)Linear RegressionMultiple( ،    ومعادلــة خــط االنحــدار البســيط)Linear 

RegressionSimple(،    وذلك من خالل اختيار مجموعه من السلع المستوردة لمعرفـة مـدى
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اد على بيانات الجهاز المركـزي  باالعتم، تأثيرها على انتشار البطالة والفقر في منطقة الدراسة

بينما اعتمدت الدراسات السابقة على التحليل الوصفي وأسلوب المقارنـة  . لإلحصاء الفلسطيني

باالضافه إلى استخدام االستبانه فـي  ، باالعتماد على البيانات الصادرة من المؤسسات الرسمية

 .جمع البيانات
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  الفصل الثاني

  الغربيةالخصائص العامة للضفة 
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  الفصل الثاني

  الخصائص العامة للضفة الغربية

  الخصائص الطبيعية 1.2

 المرتفعـات  إقلـيم  مـن  المتبقـي  الجـزء  على،ردن مصطلح الضفة الغربيةطلق األأ

 عام أريحا مؤتمر في األردن من الشرقية للضفة ضم والذي ،1948العام حرب بعد الفلسطينية

  .الهاشمية اإلردنية المملكة الضفتان لتشكل ،1950

فلسطين خضعت نتداب البريطاني، حيث من اإل كانت المنطقة جزءاً 1948وقبل حرب 

تقريبا خمس سنوات  سبقتها، 1922من  اًلما يزيد عن عقدين ونصف ابتداءنتداب البريطاني لإل

  .العالمية االولىثر سقوط الدولة العثمانية في الحرب أمن االحتالل البريطاني 

األراضـي الفلسـطينية    وتشكل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية مع قطاع غزة،

الحد الفاصل بين  عرف، و1948كبر من فلسطين عام على الجزء األ "إسرائيل"المتبقية بعد قيام 

ي الضفة راضأبخط الهدنة، و بقيت " سرائيلا"قيمت عليها دولة أراضي التي الضفة الغربية واأل

نهـت  أالتي )اتفاقيات رودس(تفاقيات الهدنه إردني بعد التوقيع على يدي الجيش األأالغربية في 

وظلـت األردن   وهو ما يعرف بالنكسـة،   1967خالل حرب إسرائيل حتلتهاإثم  ،1948حرب 

تم فك االرتباط بين ضفتي المملكة  حيث ،1988تعتبرها قانونيا أراضي أردنية محتلة حتى العام 

التي 338 و 242مم المتحدة قراري صدرت األأوقد  .على طلب منظمة التحرير الفلسطينية بناءاً

  .)1(1967من المناطق التي احتلتها عام  "اسرئيل"تقضي بانسحاب 

ربعـة  أعشرة محافظة، وتتكون من  ىحدإوتشتمل الضفة من شمالها إلى جنوبها على 

سلسلة الجبال الوسطى التي تمتد من الشمال الى الجنوب على طـول   -1:جغرافية وهيمناطق 

غور  -3) البرية(المنحدرات الشرقية  -2الضفة الغربية، فال يقطعها اال بعض السهول الداخلية 

جزاء من جنين أالشرقية للسهل الساحلي وتشمل  المنطقة شبه الساحلية، أي الهوامش -4االردن 

                                                           

  .2016-1-28تاريخ الزيارة ،  /http://www.aljazeera.net، الجزيرة نت –طباعة ) 1(
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وكل منها يتميز بمجموعة من الخصائص والصفات التي تميزه عن غيره من  لقيلية،وطولكرم وق

  .)1(االقاليم 

  الموقع 2.2

تقع الضفة الغربية في الجزء الغربي األوسط من فلسطين، تضيق أرضها في الشـمال  

وبذلك فهـي تتـأثر    بينما تتسع في الوسط بحيث تقترب من ساحل البحر المتوسط، ،والجنوب

بالبحر من حيث درجات الحرارة التي تبتعد عن القارية والتطرف، وتمتد أراضيها من الشـرق  

كم، بينما يصل امتداد أراضيها من الشـمال إلـى   43إلى الغرب بعرض متوسط يصل حوالي 

كم وتبلغ مساحتها اإلجماليـة  135حوالي  –وذلك في الجزء األوسط من المرتفعات  –الجنوب 

المسـاحة   2كـم 318منها حوالي  ،فلسطينمن مجموع مساحة % 21.7أو ما يعادل  2كم5878

 ،38َْ.32حتى تالمس دائرة العرض الجغرافي الشمالي  المائية الخاصة بالبحر الميت وتمتد شماالً

، كما أنها محصورة بين خطي طول 20َْ.31حتى تصل دائرة العرض الجغرافي الشمالي  وجنوباً

، وبالتالي تعد الضفة الغربية منطقة جبلية تمتد من مرج بن )2(شرقي غرينتش 31َْ.35 –53َْ.34

فهي بذلك تقع ضـمن منـاخ إقلـيم البحـر      عامر في الشمال حتى مشارف النقب في الجنوب،

  .)3(المتوسط 

شديد االنحدار جهـة الشـرق    ويتميز سطحها بالهضبي في مناطق واسعة منها، ويكون

يحدها مـن  . )4(متر 1000رتفاع بعضها عن إل الجبلية والهضبية التي يربو تعلوه عدد من التال

الشمالي الغربي والغربي من البحر الميت بطول حـوالي   ردن والشاطيءالشرق مجرى نهر األ

                                                           

رسالة ماجستير غير  ،gis واقع مكبات النفايات في الضفة الغربية وتخطيطها باستخدام ، ضرغام عبد اللطيف، اشتية) 1(
 .6ص، 2012، فلسطين، نابلس، جامعة النجاح الوطنية، منشورة

،  القـاهرة ، رسالة ماجستير غيـر منشـورة  ، دنالجغرافية االقتصادية للضفة الغربية لنهر األر، وائل رفعت، عناب) 2(
  .3ص ، 1979

 ،GISدرسة تطبيقية باستخدام ، التحليل الجغرافي لدرجات الحرارة في الضفة الغربية، محمد محمد زكريا، ابو الليل) 3(
  .14ص، 2012، فلسطين، غزة، اجامعة االسالمية، رسالة ماجستير غير منشورة

مجلة  ،ارتكازية المراكز العمرانية والسكان بالنسبة الرتكازية المكان في الضفة الغربية، عبد العظيم قدوره، مشتهي) 4(

  .41ص، 2007، فلسطين، غزة، 1العدد ، 9مجلد  ،جامعة األزهر
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، ومن الغرب السهل الساحلي الفلسطيني، كما يحدها من الشـمال الجـزء الجنـوبي    )1(كم110

، )2(من الجنوب فيحدها الجزء الشمالي من صحراء النقب أما الشرقي من سهل مرج بن عامر،

كم مع األراضي المحتلـة  307 من بينها، كم 404ويقدر طول خط الهدنة الذي يحيط بها بنحو 

مـن  % 21.7وتساوي اراضي الضفة الغربيـة   ،)4(كم مع األردن 148وحوالي ، )3(1948عام 

  :قسمت الضفة الغربية إلى ثالث مناطقتفاقيات أوسلو إوبعد  .)5(نتدابيةرض فلسطين اإلأ

 من مساحة الضفة وتخضع هذه المنطقة لسيطرة السلطة الفلسطينية%18وتشكل ) أ(منطقة  -1

  .أمنياً وإدارياً

فلسـطينية   اداريـة من مساحة الضفة الغربية وتخضع لسيطرة % 21وتشكل ) ب(منطقة  -2

  .وأمنية إسرائيلية

تقع تحت السيطرة اإلسرائيلية الكاملة و ة الضفة الغربية،من مساح% 61وتشكل ) ج(المنطقة -3

  .)6( وإدارياً منياًأ

                                                           

ربيـة منـذ العهـد    التحليل المكاني للتقسيمات االدارية الراضي الضـفة الغ ، اسماء اسماعيل عبد الرحمن، الغنيمات) 1(
  .18ص، 2012، فلسطين، نابلس، جامعة النجاح الوطنية، رسالة ماجستير غير منشورة، 2009العثماني وحتى عام 

  .6ص، 2012، مرجع سابق، ضرغام عبد اللطيف، اشتية) 2(
  .14ص، مرجع سابق، محمد محمد زكريا، ابو الليل) 3(
  .2016، طنيةمحاضر في جامعة النجاح الو، ماهر، ابوصالحه) 4(
رسالة ماجسـتير  ، االستيطان االسرائيلي في الضفة الغربية واثره على التنمية السياسية، بالل محمد صالح، ابراهيم) 5(

  .17ص، 2010،  فلسطين، نابلس، جامعة النجاح الوطنية، غير منشورة
، القـدس ، أريـج –األبحاث التطبيقيـة   معهد ،الموارد الطبيعية في منطقة األغوار القيود واإلمكانيات، جاد، إسحاق) 6(

2006 .  
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  التقسيم االداري للضفة الغربية) 1:2(خريطة 

  ).بتصرف(بلدية طولكرم : المصدر
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  مظاهر السطح 3.2

يمتاز سطح الضفة الغربية ببيئة طبيعيـة ذات خصـائص متنوعـة علـى الصـعيد      

نتقـال  الطبيعية في محافظات الضفة الغربية عموما بالتنوع، فعند اإليكولوجي، وتتميز البيئة األ

 900وجد مناطق جبلية يزيد ارتفاعها عن تمن الشمال إلى الجنوب يزداد منسوب االرتفاع،حيث 

كما في رام اهللا والبيرة وبيت لحم وبعض المناطق في محافظة نـابلس،   متر عن سطح البحر،

على منطقة جبليـة حيـث يبلـغ    أالى الشمال من مدينة الخليل بينما يشكل جبل حلحول الواقع 

متـر فـي   712و يبلغ أعلى ارتفاع في محافظة جنين  ،)1(متر عن سطح البحر 1020ارتفاعها

إلى منطقة  حتى تهبط األرضوما هي إال بضع كيلو مترات إلى الشرق  ،)2(سلسلة جبال ميثلون

وتعتبر مظاهر السـطح مـن    .)3(سطح البحرمتر تحت 405رتفاع إغور األردن التي تقع على 

وتقسـم   وما يرتبط به من انشطة اقتصادية، ،على التباين المناخي والحيوي أكثر العوامل تأثيراً

  :مظاهر السطح في الضفة الغربية على النحو التالي

 المرتفعات 1.3.2

بصـورة  تعد المرتفعات الصفة المميزة لمظاهر السطح في الضفة الغربية، حيث تسود 

اومـا   2كم  4817حيث تبلغ مساحة هذا االقليم حوالي  عامة في معظم أرجاء منطقة الدراسة،

  .)4(من مجموع مساحة الضفة الغربية% 86.6يعادل 

تتمثل فـي مقعـر القـدس    ، وتقطع هذه المرتفعات مجموعة من المقعرات الطبوغرافية

وتظهر فوارق كبيرة في االرتفاعـات  حواض التكتونية، إلى العديد من األ ومقعر نابلس إضافة

وبينما تكون االنحدارات علـى الجانـب الغربـي     .بينها وبين هذه الكتل الجبلية التي تحيط بها

متدرجة في شدة انحدارها لتصل الهامش الداخلي للسـهل السـاحلي    لمرتفعات الضفة الغربية،
                                                           

 .42ص، 1999، رام اهللا، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، تقييم البيئة الطبيعية في محافظات الضفة الغربية) 1(

 .2016-2-8تاريخ الزيارة ، ramallah-weather.hpage.co، ارتفاعات المناطق الفلسطينيه عن سطح البحر) 2(

ورقـة مقدمـة   ، فلسـطين ، اثر التطور الجيومورفولوجي ونشاط االنسان على التصحر في الغور، محمد، ابو صفط) 3(
 .2ص، 2004، لمؤتمر مكافحة لتصحر المزمع عقده في جامعة قابوس

  .23ص ،مرجع سابق، وائل رفعت، عناب) 4(
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ة جدا، وتصل فـي بعـض   تكون انحداراتها في الجانب الشرقي شديد ،الفلسطيني بشكل لطيف

رض الغور، ولعل السبب في ذلك هو شدة تأثر هذا الجانـب  أحاالتها الى الجروف القائمة على 

اضافة الى انها تشكل الحافة الشرقية ، أكثر من الجانب الغربي بالصدوع المرافقة ألخدوداألردن،

  .)1(لصفيحة افريقيا التكتونية 

بين مجموعة جبال الجليل في  موقعاً متوسطاً،وتحتل سلسلة جبال وسط الضفة الغربية 

الشمال ومرتفعات النقب في الجنوب، وبين الغور والبحر الميت في الشرق والسـهل السـاحلي   

جبـال الخليـل    ،وتتألف هذه السلسلة من ثالث كتل جبلية أساسية وهي. الفلسطيني في الغرب

الكتل، ويتبع جبال القدس مرتفعات وجبال القدس وجبال نابلس، وتقع جبال القدس في وسط هذه 

تقسيم هذا، ويعلو قمم هذه المرتفعات خط . رام اهللا التي تعد صلة الوصل بينها وبين جبال نابلس

 .المياه بين غور األردن والبحر الميت ووادي عربة من جهة، والبحر المتوسط من جهة أخرى

تصال بين البحر والغور، وبالتـالي  سمح بالمرور واإلممراً طبوغرافياً يجبال القدس كما تضم 

 )2(.ردن وما وراء الغور شرقابين األ

في تعامدها مـع   متداد مرتفعات الضفة الغربية باتجاه الشمال والجنوب،إهمية أوتظهر 

مما جعل سفوحها الغربية تستقبل معظم مياه األمطار،  الرياح الرطبة القادمة من البحر المتوسط،

  .)3(الشرقية في ظل المطربينما تقع السفوح 

 السهول الساحلية 2.3.2

يتكون السهل الساحلي من أراض منبسطة قريبة من مستوى سطح البحر، ورغم استواء 

تتفـاوت  ، حيـث  سطح السهل وانبساطه فإنه يتميز بكثبانه الرملية وتالله وجروفـه السـاحلية  

مستويات األرض داخل السهل الساحلي ما بين مستويات قريبة مـن مسـتوى سـطح البحـر،     

                                                           

  .42ص  ،مرجع سابق، وائل رفعت، عناب) 1(
  2015-10-11تاريخ الزيارة  /http://www.palestinapedia.net، جغرافية فلسطين)  2(
 ,2العـدد  ، 13المجلـد  ، مجلة االزهر، تقييم الواقع المناخي في الضفة الغربية وقطاع غزة ، منصور نصر، اللوح) 3(

 .207ص، 2011
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متر عن سطح البحر، وتراوح مستويات مساحات واسـعة مـن   200ومستويات ترتفع أكثر من 

عن سطح البحر، و االنحدار العام ألرض السهل يتجه مـن   م100و 25السهل الساحلي ما بين 

  .)1(الشرق إلى الغرب

الف 400كم ومساحتها حوالي 12 -3كم ويتراوح عرضها بين 60ويبلغ طولها حوالي 

وتحتوي الضفة الغربية على جزء مـن   .)2(والتي تعتبر جزء من السهل الساحلي االوسط .دونم

السهل الساحلي الفلسطيني كما هو الحال في منطقتي طولكرم وقلقيلية، وجـزء مـن السـهول    

اء من سهل مرج ابن عامر وسهل عرابة وسهل صانور وذلـك فـي   الداخلية المتمثلة في أجز

  .3محافظة جنين

ويتمتع السهل الساحلي الفلسطيني بأهمية إقليمية فريدة في فلسطين، فهو إقليم جغرافـي  

ويـدين  . يجمع بين أهمية الموقع الجغرافي عبر العصور التاريخية وغنى الموضـع بـالموارد  

في قاع البحـر   التي كانت تلقي حمولتها لألنهار والمسيالت المائية،السهل الساحلي في تكوينه 

وهذه اإلرسابات شكلت تربة السهل الساحلي والتي تجمع بين  ،المتوسط وعند أقدام جبال فلسطين

التربة الطينية الرملية وأخرى طفالية خفيفة، وهي في مجموعها تنتمي إلى تربة البحر المتوسط 

  .)4(التي تتصف بصالحيتها للزراعة )التيراروزا(الحمراء 

  غور األردن 3.3.2

ويطلق عليه غـور األردن لهبـوط أراضـيه دون    ، تعني كلمة الغور األرض الهابطة

نكساري تشرف عليه المرتفعات من الغرب والشرق بانحـدار  إمستوى سطح البحر، وهو وادي 

من أقدام جبل الشيخ في الشمال حتـى   شديد، ويمتد على طول الجزء الشرقي من فلسطين ممتداً

                                                           

 . مرجع سابق، 2015-10-12تاريخ الزيارة  http://www.palestinapedia.net، جغرافية فلسطين) 1(

 .23ص  ،مرجع سابق، ضرغام عبد اللطيف، اشتية) 2(

 ،مجلة جامعة النجاح لالبحاث، التوزيع الجغرافي في شمالي الضفة الغربية، غضية احمد رافت، حسين احمد، يوسف) 3(
 .312ص، 2002، 1العدد، 16المجلد 

  )29-27(ص، 1999، جامعة القدس المفتوحة ،جغرافية فلسطين) 4(
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دون مستوى  م405 إذ يتراوح انخفاض هذه األراضي، )1(كم420خليج العقبة في الجنوب مسافة 

  . )3(وبين خط الكنتور صفر عند أقدام السفوح الشرقية للمرتفعات في الغرب ،)2(سطح البحر

 ،في آسيا الصغرىوالغور هو قسم من االنخفاض العظيم الذي يبدأ من جبال طوروس 

بسوريا ويشمل وادي نهر العاصي ووادي نهر الليطاني ووادي عربة الـى   ماراً ويستمر جنوباً

 إفريقيا وليس هذا االنخفاض ناتجا عـن تآكـل   خليج العقبة، وينتهي في بحيرة فيكتوريا بأواسط

قبة الجيولوجية ففي أواخر الح ،)4(وإنما نتيجة حركة فجائية لقشرة األرض األرض بفعل المياه،

نتابت المنطقة حركات تكتونية أدت إلى حـدوث صـدوع   إ ،الثالثة في عصر البليوستينِ األعلى

وقد ترتب علـى   .)5(ونشأ على أثرها وادي األردن االنهدامي ،وانكسارات في القشرة األرضية

ئي، الـذي  النشأة التكتونية أن تجمعت المياه في اخفض نقاطه مكونة البحر الميت بنظامه المـا 

رض الغـور  أوتشغل  ،)6( ألودية بحمولتها المائية والرسوبية من كافة منطقة تغذيتها تنتهي إليها

أو ما يعادل حـوالي   ،2كم 743نسبة قليلة من أراضي الضفة الغربية حيث ال تتعدى مساحتها 

  .)7(من مجموع مساحة الضفة الغربية% 13.4

ويغلب على الغور المناخ االستوائي، حيث تصل معدالت الحرارة الدنيا في فصل الشتاء 

درجة مئويـة، بينمـا ترتفـع     32 -17أما العظمى فتتراوح بين  درجة مئوية، 13 -4.5بين 

درجة مئوية، وتصـل   40 -36درجات الحرارة في الصيف حيث تتراوح الدرجات الدنيا بين 

  .ة مئويةدرج 48-43العظمى ما بين 

   

                                                           

د ار الصـفاء   ،جغرافية فلسطين دراسة طبيعية جيومورفولوجية بشرية اقتصادية سياسـية ، بحري احمد، الكتري) 1(
  .51ص، 2014، عمان، 1ط ، للنشر والتوزيع

  .2ص ،مرجع سابق، محمد، ابو صفط) 2(
  .28ص  ،مرجع سابق، وائل رفعت، عناب) 3(
 .61ص، بيروت، دار الطليعة، الجزء األول، بالدنا فلسطين، مصطفى مراد، الدباغ) 4(

  .38ص، مرجع سابق، جامعة القدس المفتوحة، جغرافية فلسطين) 5(
 ).5-4(ص، مرجع سابق، محمد، أبو صفط) 6(

  .28ص، مرجع سابق، وائل رفعت، عناب) 7(
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  طبوغرافية الضفة الغربية ) 2:2(خريطة

  ).بتصرف(مؤسسة معالم للمقاوالت واالستشارات الهندسية : المصدر

  التركيب الجيولوجي 4.2

تعتبر أراضي الضفة الغربية متجانسة في تركيبها وبنائها الجيولوجي مع باقي األراضي 

بينمـا هنـاك    الشمال والغرب والجنوب، تصال لما يحيط بها منإوهي عبارة عن  الفلسطينية،

حيث يسود الحجر الجيري والدولميت العائد  األردن في الشرق، ختالفات واضحة عن أراضيإ

ها الشمالي فـي  رللسينوماني والتوروني في األجزاء العليا من مرتفعات الخليل ونابلس واستمرا
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أمـا فـي    المارل الطباشـيري،  وعادة ما تتوسط طبقات هذه المرتفعات طبقة مرتفعات الجليل،

األجزاء المنخفضة من مناطق المرتفعات أقدام جبال الخليل ونابلس التي تستمر عبـر خطـوط   

اإلسرائيلية في الشمال والغرب والجنوب، كذلك في الجوانب الغربية لجبـال   -الهدنة األردنية 

ية العائدة للسـينوماني  إلى صحراء الخليل، فتوجد الصخور الطباشيرية الطر باإلضافة الجليل،

حيانا الى االوليجوسين والميوسين، بينما توجد البروزات الصخرية للبازلت العائـد  أوااليوسين و

   .)1(للكريتاسي في جبال نابلس وفي جبل الكرمل

ـ  من أقدمِ الصخور المتكشفةِ في الضـفةِ الغربيـةِ ،   تكوينات الجوراسي تعتبر لف أوتت

ن صخورِ الجير البنية المتماسكةِ وتظهـر فـي تكـوينِِ المـالح     تكويناته من طبقات سميكة م

 .من الصخورِ الجيرية ذات اللون البني الفاتح والسطـح المكشوف يتألفالذي  ،والعلوي السفلى

وتتكون صخوره  أي ال يتكشف في الضفة الغربية صخور أقدم من صخور العصر الجوراسي،

ذه الصخور من الناحية الهيدرولوجيـة ذات صـفات   وتعتبر ه ،من المارل والحجر الطباشيري

تعود لفترتي السينومانيان التي تكوينات الكريتاسي األوسط باالضافة الى  ،)2(جيدة لتخزينِ الماء

 و تنتشر في المنطقة الواقعة غرب وشمال غرب نابلس،التي تكوينات السينونيان و والتورونيان،

تكوينات الزمن الرابع حيث توجد في السهل  و، من نابلسالواقعة إلى الشمال  تكوينات االيوسين

وتتكشف الصخور البركانيـة العائـدة للـزمن     رض الغور،أالساحلي وفي قيعان األودية وفي 

 .)3(في منطقة وادي المالح على بعد تسعة كيلومترات شرقي طوباس الجيولوجي الثاني،

لة النشاط البركاني فيها، ويمثـل  آضوتندر االنبثاقات البازلتية في الضفة الغربية بسبب 

بحوالي تسعة كيلو مترات فـوق الحجـر    تدفق الحمم على مساحة كيلو متر واحد شرقي جنين،

كبر طفح بازلتي في الضفة الغربية، وهناك طفوح صغيرة مثل، طفح أيوسين الجيري العائد لأل

  .)4(ورافات جنوب غرب نابلس عانين شمال غرب جنين،

                                                           

  .14ص ، مرجع سابق، وائل رفعت، عناب) 1(
  .20ص، مرجع سابق، جامعة القدس المفتوحة ،جغرافية فلسطين) 2(
، 1العـدد  ، 17المجلد ، مجلة النجاح لألبحاث، التصنيف الجيوكيميائي لترب شمال الضفة الغربية، محمد، أبو صفط) 3(

  )132-131(ص، 2003
  .35ص ، مرجع سابق، أسماء إسماعيل عبد الرحمن، الغنيمات) 4(
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التي عملت على زيادة شد القشـرة  ، الحركات االرضية الرافعة والطيويعود ذلك الى 

التي هبط بعضـها   ،دت بدورها الى فصل الكتل الصخريةأدت الى التصدع والتي أرضية واأل

  .)1(خرى مرفوعة كنجودغوار بينما بقيت األأو أديد أكاخ

  
  جيولوجية الضفة الغربية) 3:2(خريطة 

مجموعـة  ، جيولوجية فلسطين والضفة الغربيـة وقطـاع غـزة    ،صايل خضر، الوشاحي، عبد القادر، عابد: المصدر

  )بتصرف( 43ص، 1999،عمان، 1ط.الهيدرولوجين الفلسطينين

                                                           

 .32ص ، مرجع سابق، وائل رفعت، عناب - -1
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  المناخ 5.2

التي تؤثر عليـه ممـا    ،يعتبر المناخ محصلة عامة لمجموعة من العوامل والمتغيرات

  .أخرى ختالفه من منطقة إلىإيؤدي إلى 

ما بين مناخ البحر األبـيض   من المناطق االنتقالية، الفلسطينية مناخياًوتعتبر األراضي 

وبالتالي تتميز بمناخ دافئ وجاف صيفا  ،المتوسط في الغرب وبين المناخ الصحراوي في الشرق

وتتميـز  . نتقالية قصيرة مابين الفصـلين الرئيسـيين  إوبارد ورطب خالل فصل الشتاء، وفترة 

عبور منخفضات خماسينية مترافقة برياح جنوبية شرقية إلـى جنوبيـة   نتقالية عادة بالفصول اإل

  .ساخنة وجافة

مما يؤدي إلـى   ضمن نطاق الضغط الحراري المرتفع، وبشكل عام تقع فلسطين صيفاً

ضـمن   جفاف وهدوء الرياح وقلة الغيوم وارتفاع درجة الحرارة، في حين تقع المنطقة شـتاءاً 

المتشكلة في الحوض ، لمنطقة لمجموعة من المنخفضات الجويةنطاق الرياح الغربية، وتتعرض ا

  .)1( األوسط للبحر المتوسط والتي تتحرك باتجاه الشرق والشمال الشرق

لصغر مساحة الـبالد، وذلـك    وقد تم تقسيم الضفة الغربية إلى ثالثة أقاليم مناخية نظراً

  :حسب تصنيف كوبن إلى ما يلي

إقليم مناخ البحر المتوسط، يغطي معظم الضفة الغربية ويدخل ضمن مجموعة المناخـات   -1

تتلقـى  و ،م20الرطبة ذات الصيف الحار الذي يبلغ فيه المتوسط السنوي لدرجة الحـرارة  

ويسـود هـذا    .)2(ملم سـنويا 500-400تتجاوز  أمطاراً الواقعة ضمن هذا اإلقليم المناطق

 .)3(ووسطها في خط يمتد في الغرب إلى جنوب الخليلاإلقليم في شمال فلسطين 

                                                           

  .358ص ، مرجع سابق، صايل خضر، الوشاحي، عبد القادر، عابد) 1(
  .24ص، مرجع سابق، "محمد زكريا"محمد، أبو الليل) 2(
  .88ص، مرجع سابق، بحري احمد، الكتري) 3(
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، يظهر بوضوح عند مشارف وادي األردن )السهبي او االستبس(اإلقليم شبه الجاف والحار  -2

وعند أقدام المرتفعات الشرقية في الجانب الغربي من الغور، وتمتـد ظـروف    من الغرب،

سط السنوي لدرجـة الحـرارة   الجفاف شرقا لتشمل الجزء الشمالي من الغور، ويزيد المتو

 .ملم400-200م، وتتراوح فيه األمطار السنوية ما بين  18على

يرتفع فيه  بأنه ذو مناخ قاري متطرف، اإلقليم الصحراوي الجاف والحار، يتميز هذا اإلقليم -3

أكثـر   المدى الحراري بصورة ملحوظة، ويصل فيه المتوسط السنوي لدرجة الحرارة إلى

يسود في األجـزاء   ،ملم200كما تنخفض فيه كمية األمطار السنوية إلى اقل من ، م20من

  .)1(الجنوبية من وادي األردن األدنى

درجة الحرارة والضغط الجوي  :ويتألف المناخ من مجموعة من العناصر الرئيسية وهي

  :وفيما يلي توضيح لهذه العناصر، والرياح واألمطار والرطوبة واإلشعاع الشمسي

  درجة الحرارة 1.5.2

للموقـع   تبعا آخر ترتفع درجات الحرارة نسبيا في فلسطين، لكنها تختلف من مكان إلى

ويؤكد ذلك مقدار ، الجغرافي ودرجة العرض ومقدار التعرض للمؤثرات الصحراوية أو البحرية

يوم فوق المناطق السـاحلية،  /م  4000م  3500درجات الحرارة المتراكمة والتي تتراوح بين 

يوم /م5000م و4400وبين  يوم في األغوار الشمالية،/م 4400م و3000م2500م و2300وبين

 ْم،23في األغوار الوسطى والجنوبية، ويبلغ المتوسط السنوي لدرجات الحرارة في وادي األردن

وسط السنوي لدرجات الحـرارة  على متوسط في فلسطين،أما المرتفعات الجبلية فيبلغ المتأوهو 

ويبلغ المتوسط السنوي لدرجات الحـرارة فـي   ، م وهو أدنى متوسط في فلسطين16فيها حوالي

  .)2(م وهو المتوسط العام لدرجات الحرارة في فلسطين20السهل الساحلي لفلسطين حوالي 

                                                           

  ).25-24(ص، مرجع سابق، "محمد زكريا"محمد، أبو الليل) 1(
  .68ص ، مرجع سابق، جامعة القدس المفتوحة، نجغرافية فلسطي) 2(
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آخر، فينخفض في األمـاكن السـاحلية    يتفاوت المدى الحراري السنوي من مكان إلىو

ويرتفع في األماكن الداخلية والجهات الصحراوية، ويتزايد معدل الحرارة السنوي من الغـرب  

م، وهـي  22-م20باتجاه الشرق، لذا تكون التغيرات بين الصيف والشتاء في الشريط الساحلي 

أما في وادي األردن تصل ما  ،م26-م24قل من المدى الحراري السنوي في المرتفعات الجبلية أ

  .)1(ْم 30-28بينْ 

ممـا يظهـر   ، وبصورة عامة تؤثر العوامل الطبيعية على درجات الحرارة في فلسطين

وكقاعدة عامة تهبط درجات الحرارة  في درجات الحرارة في مختلف أجزاء البالد، واضحاً تبايناً

 وتأخذ درجات الحرارة باالرتفاع ابتداءاًمن شهر تشرين الثاني  ابتداءاً في جميع أجزاء فلسطين،

  .أيام السنة حرارة من شهر آذار، حتى إذا ما حل شهر آب شهدت فلسطين أكثر

  المعدل العام لدرجة حرارة الهواء الصغرى والعظمى في الضفة الغربية) 1:2( جدول

  الخليل  أريحا  رام اهللا  نابلس  طولكرم  جنين  المحطة

 21.2 31.0 21.4 23.7 26.1 26.3  درجة الحرارة العظمى

 12.8 17.9 13.9 14.4 17.4 16.1  درجة الحرارة الصغرى

 ،2009 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،األحوال المناخية في األراضي الفلسـطينية، التقريـر السـنوي،   :المصدر
  .44ص ،2008

  الضغط الجوي والكتل الهوائية 2.5.2

العوامل أهمها التغير في درجـات الحـرارة، وعامـل    يتأثر الضغط الجوي بعدد من 

حيث  ،على منطقة الدراسة شتاءاً االرتفاع، كما تعد المنخفضات الجوية من أكثر العوامل تأثيراً

 ،)زورأمرتفـع  (تخضع فلسطين صيفا لتأثير مركز الضغط الجوي المرتفع في شمالي األطلسي 

ية البحرية القادمة من الغرب، فيسود الجفاف مع األمر الذي يسد الطريق أمام المؤثرات المحيط

  .هبوب رياح شمالية وشمالية شرقية قارية

                                                           

 .75ص، مرجع سابق، بحري احمد، الكتري -1
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وفي الشتاء يتراجع  مليبار، 1007 -1006ويبلغ الضغط الجوي في فصل الصيف بين 

زور نحو الجنوب، فينفتح الطريق أمام المنخفضات والضغوط الجوية القادمة من أمركز ضغط 

 .)1(البحر المتوسط وفلسطين حاملة معها الرطوبة وبالتالي األمطـار وتصل إلى حوض  الغرب،

األمر الذي يسبب عدم االستقرار  وتتأثر منطقة الدراسة ببعض الكتل الهوائية مختلفة المصادر،

الكتل و ،الكتل الهوائية الشمالية القطبية، وهي ذات منشأ قاري قطبي ،في األوضاع المناخية منها

الكتـل الهوائيـة   و ،تسبب سقوط األمطار الغربية الرطبة ذات المنشأ البحري الهوائية الشمالية

تسبب حالة عدم االسـتقرار اضـطراب    بعضها رطبة وبعضها اآلخر جاف، القارية الجنوبية،

 .)2(األوضاع المناخية

من أهم العناصر المؤثرة في مناخ ، وتعد المنخفضات الجوية القادمة من البحر المتوسط

أن المنخفضات المتكونة في فصل الشتاء تؤدي  إال، فصل الشتاء والربيع والخريف فلسطين في

بينما في الربيع تتدفق كتلة هوائية حارة مـن الجنـوب   ، إلى تدفق كتلة هوائية باردة من الشمال

ويـزداد   .)3(حيث تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة وهبوب الغبـار  ،"برياح الخماسين"تعرف 

ايد االرتفاع عن سطح البحر حيث يصل معدل الضغط الجوي سـنويا مقـدار   االنخفاض مع تز

مليبار في القدس األقل ارتفاعا من الخليل ويصل  922.3مليبار في الخليل، ويرتفع إلى 901.6

كبر أمن ناحية أخرى سجلت . )4(مليبار في نابلس المنخفضة من المنطقتين السابقتين 949.4إلى

 902قل قيمة له أمليبار، كما سجلت  1042تراوحت  2007قيمة للضغط الجوي في أريحا عام 

  .)5(مليبار في مدينة الخليل لنفس العام

   

                                                           

 .76ص ، مرجع سابق، بحري احمد، الكتري) 1(

  .321ص ، مرجع سابق، منصور نصر، اللوح) 2(
  .77ص، مرجع سابق، بحري احمد، الكتري) 3(
في فلسطين مقـدم للمنظمـة العربيـة للتنميـة      مسح وتصنيف أشجار الغابات، وآخرون، عادل محمد، أبو عياش) 4(

  ).13-10(ص، 2007، الزراعية
  .321ص ، مرجع سابق، منصور نصر، اللوح) 5(
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  األمطار 3.5.2

تعد األمطار من أهم مصادر المياه الجوفية والسطحية، ويعتمد عليها قطـاع الزراعـة   

ويصل إلى الذروة في شهري  في شهر تشرين األول، ويبدأ هطول األمطار تدريجياً بشكل كبير،

كانون الثاني وشباط، ثم تأخذ بالتناقص التدريجي حتى شهر أيار، وتتركز معظم األمطار فـي  

من مجموع األمطار السنوية، % 72كانون األول وكانون الثاني وشباط وتبلغ :ثالثة شهور وهي

منخفضات الجويـة، وتتـراوح معـدالت    ومعظم األمطار التي تهطل على فلسطين تنجم عن ال

ملم فوق قمم  700أكثر من  ملم في الجهات السهلية الساحلية، وترتفع إلى 500األمطار اقل من 

ملم في منطقة البحر الميت، ويعزى التنـاقص فـي كميـة    100المرتفعات، وتهبط إلى اقل من 

 من األجزاء الجنوبيـة،  رتفاعاًإاألجزاء الشمالية أكثر  أن إلى األمطار من الشمال إلى الجنوب،

لمرور المنخفضات الجوية، يضاف إلى ذلك أن الريـاح   األجزاء الشمالية أكثر تعرضاً كما إن

  .)1(تكون عمودية على األجزاء الشمالية وشبة موازية على األجزاء الجنوبية

وكانت أعلى  سنة،/ملم 595.9حيث بلغ متوسط سقوط األمطار السنوي في مدينة الخليل 

سـنة  /ملـم  624.3كمية أمطار في شهر شباط، وبلغ متوسط األمطار السنوي في مدينة القدس 

ملم في شهر كانون األول، ووصل متوسـط سـقوط   393.1وكان أعلى هطول شهري بمقدار 

سنة وكان أعلى سقوط شهري في كـانون األول بمقـدار   /ملم 660.1األمطار في مدينة نابلس 

معدل سقوط األمطار في المنطقة الرطبة القريبة من السهل الساحلي يتعـدى   كما إن. ملم 472

فـي  ) سـنة / ملم 651.5(، ويصل إلى )سنة/ ملم  602.4(سنة إذ يبلغ في طولكرم /ملم 600

وتتراوح معدالت سقوط األمطار في المنطقة شبه الجافـة   أقصى الشمال الغربي في مدينة يعبد،

  )2(ملم سنويا400-200بين 

   

                                                           

  ).85-81(ص، مرجع سابق، بحري احمد، الكتري) 1(
  ).14-9(ص ، مرجع سابق، وآخرون، عادل محمد، أبو عياش) 2(
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  )ملم( 2011 لعام الغربية الضفة محافظات في األمطار كميات )2:2(ل جدو

  النسبة المئوية  المعدل السنوي  )ملم(كميات األمطار   المحطة

 85.5 615 526.1  رام اهللا

 92.2 660 608.3  نابلس

 98.1 468 459.3  جنين

 59.6 166 99.0  أريحا

 60.0 596 357.5  الخليل

 73.7 623 459.3  *طولكرم 

 ،2012 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،االحوال المناخية في االراضي الفلسطينية، التقرير السنوي، -1:المصدر
  366،صعابد، عبد القادر،الوشاحي، صايل خضر، مرجع سابق -2* .1ص

  التربة 6.2

التي تغطي صخور القشرة األرضية بسمك يتراوح ما بـين   تشكل التربة الطبقة الهشة،

  . بضع سنتمترات إلى عدة أمتار، وهي مزيج من المواد المعدنية والعضوية والهواء والماء

بتنوع أقاليمهـا المناخيـة    أنها تتميز إال، وعلى الرغم من صغر مساحة الضفة الغربية

درج الترب في الضفة الغربية في مجمـوعتين  وتن تربتها،والنباتية ولذا فمن الطبيعي أن تتنوع 

وتـرب   هما ترب المناطق الرطبة وشبه الرطبة ذات المناخ الرطب أو مناخ البحر المتوسـط، 

  :على النحو التالي .المناطق الجافة وشبه الجافة ذات المناخ الصحراوي وشبه الصحراوي

  ترب المناطق الرطبة وشبه الرطبة 1.6.2

وتسمى بالتيراروسا، وتعني التربة الورديـة أو القرمزيـة    :الحمراءتربة البحر المتوسط  -1

تغطي معظم أراضي الضـفة الغربيـة، توجـد علـى      بني، –حمر أوهي تربة ذات لون 

المرتفعات الجبلية في شمال ووسط الضفة الغربية مثل جبال الخليـل ونـابلس والقـدس،    

نحدرات وفي المناطق المنبسطة من تقريبا على الم) م1(إلى يتراوح سمكها بين سنتيمتراتو
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رتفاع نسبة الرطوبة والمواد المعدنية فيهـا وانخفـاض   أتتميز هذه التربة بو  قمم الجبال،

 .)1(المواد العضوية 

يغلب عليها اللون البني إلى البني الفاتح، تنشأ في مناطق التربة  ):الرمادية(تربة الرندزينا  -2

 ،من التربة الحمراء وأكثر غنـى بالمـادة العضـوية الـدبال     أكثر سمكاً أنها إال الحمراء،

تكثـر فـي جبـال الخليـل      ،%80 -30وتحتوي على نسبة عالية من الجير تتراوح بين 

 .كما أنها موجودة على الهضاب وقمم الجبال التي تقطعها األودية ،والسهول المجاورة

نشـأت مـن صـخور     ،ر الواحدلونها بني غامق، ال يتجاوز سمكها المت :التربة البازلتية -3

نتشار إتنتشر في أماكن  البازلت السوداء وهي صخور بركانية قاسية نشأت بفعل البراكين،

 .)2(البازلت أي في شمال وشرق شرق الضفة الغربية لذلك فهي غنية بالمواد المعدنية

ة وتعـرف  وهي امتزاج الكثبان الرملية مع الترسبات الطمي :التربة الرملية البنية الحمراء -4

% 90وهي مناسبة لزراعة الحمضيات، ترتفع فيها نسبة الرمـل إلـى  ، سم التربة النزازةأب

، وتتميز بالنفاذية العالية وهي صالحة للزراعة إذا %10وتصل نسبة المواد الجيرية فيها إلى

 .)3(توفرت مياه الري

نهار وعـادة مـا   و األأتتكون من مواد منقولة بالوديان  ):النهرية(التربة الطمية الركامية  -5

رتفـاع نسـبة المـواد المعدنيـة     و طينية، وتعرف بخصوبتها ألأو غرينية أتكون جيرية 

جـزاء  ودية والمنخفضات والسهول، وخاصة في األوالعضوية فيها، تنتشر في مجاري األ

 .)4(الداخلية مثل سهل مرج بن عامر وسهل البطوفوالشرقية من السهول الساحلية 

  

                                                           

 .132ص ، مرجع سابق، محمد، أبو صفط) 1(

 ).334-327(ص ، مرجع سابق، صايل خضر، الوشاحي، لقادرعبد ا، عابد) 2(

  ).105-104(ص، مرجع سابق، جامعة القدس المفتوحة، جغرافية فلسطين) 3(
 .240ص ، مرجع سابق، صايل خضر، الوشاحي، عبد القادر، عابد) 4(
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 مناطق الجافة وشبه الجافة ترب ال 2.6.2

توجد هذه التربة في األجزاء التي تطل على سهل نهر األردن الفيضي، وتمتـد  :تربة الكتار -1

من أقصى شمال الغور حتى البحر الميت، وتتميز هذه التربة بتفككها من رسوبات اللسـان  

وأدت  ،)1(في غطائهـا النبـاتي    هذه التربة من الترب الفقيرةوتعتبر ) سلف البحر الميت(

وأصـبحت   ظروف الجفاف إلى سهولة تشققها وسريعة التأثر بالحت المـائي والريحـي،  

  .)2(مقرونة بالتصحر امكاشفه

تنتشر هذه التربة في المناطق ذات التهطـال الـذي يتـراوح    :التربة الصحراوية الرمادية -2

د العضوية بسبب ندرة نمو النباتات ما تحتوي على الموا وتكون كالحة نادراً ملم سنويا،150

 .)3(فوقها وتسود على المنحدرات الشرقية لجبال الخليل، 

ـ  أتنش:تربة اللوس -3 لف هـذه  أهذه التربة من الترسبات المنقولة بفعل الرياح والسيول، وتت

صفر أالعضوية وهي ذات لون  الموادالى  وتفتقر الترسبات من الكوارتز وقليل من الجير،

وتتـراوح نسـبة   . )4(بني باهت، وتصبح قابلة للزراعة اذا توفرت ميـاه الـري  صفر أو أ

، %1.2و  0.3، ونسبة المواد العضوية بين %30و 20بين الصرف األحماض في اللوس 

فـي اللـويس   % 0.3 – 0.1، والمواد العضوية %6 – 1في حين تصبح نسبة األحماض 

 .)5(ت المروية، وال سيما الشعيروتصلح هذه التربة لبعض الزراعا. المختلط بالرمال

تختلف هذه التربة عن التربة الرملية المنتشرة في المناطق الرطبة وشـبه   :التربة الرملية -4

تنعدم فيها المواد العضوية تقريباً، لونهـا أصـفر    الرطبة بمحاذاة شاطيء البحر المتوسط،

                                                           

  .134ص ، مرجع سابق، محمد، أبو صفط) 1(
 .4ص، المرجع السابق) 2(

  .82ص، مرجع سابق، وائل رفعت، عناب) 3(
  .106ص، مرجع سابق، جامعة القدس المفتوحة ،جغرافية فلسطين) 4(
 .2016-1-31تاريخ الزيارة  ww.palestinapedia.net، جغرافية فلسطين) 5(
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تنعدم فيها األمالح، لذا فإن ضارب للحمرة نتيجة أكاسيد الحديد، وهي منفذة للمياه تندر أو 

  .1تسرب الماء فيها كبير، وتفتقر هذه التربة إلى المواد الضرورية للزراعة

  

  توزع الترب في الضفة الغربية) 4:2( خريطة

  )بتصرف(نابلس ، وزارة الحكم المحلي: المصدر

                                                           

 . مرجع سابق، ww.palestinapedia.net، جغرافية فلسطين -1
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  المياه 7.2

المياه الجوفيـة  : تنحصر مصادر المياه في الضفة الغربية في مصدرين رئيسيين األول

المياه المشتراه : والثاني المتمثلة بالمياه التي يتم ضخها من اآلبار والمستغلة من الينابيع والعيون،

، وقد بلغ مجموع المياه التي تم توفيرهـا مـن هـذين    "مكوروت"من شركة المياه اإلسرائيلية 

كبر مصدر للمياه حيث تم أوتعد آبار المياه الجوفية  ،2007سنة ) 3مليون م. 335(المصدرين 

، يليها المياه المشتراه من شركة %71.9من المياه، أي ما نسبته  3مليون م241.2ضخ حوالي 

، وبلـغ  %14.7أي بنسـبة   3مليـون م  49.4حيث بلغت كميتها " مكوروت"المياه اإلسرائيلية 

ر المياه من مصاد %13.4، وشكلت ما نسبته 3مليون م 44.8تصريف الينابيع السنوي حوالي 

  . )1(2007وذلك عام 

  : )2(رئيسية على النحو التالي وتتوزع المياه الجوفية في الضفة الغربية في ثالث أحواض

سـنويا،   3مليـون م  125-105الحوض الشرقي للضفة الغربية وتبلغ إمكانيته المائية من  -1

 .تجاه غور األردن والبحر الميتأوحركة المياه فيه ب

، وحركة الميـاه  3مليون م 362لغربية وتبلغ إمكانيته المائية نحو الحوض الغربي للضفة ا -2

 .3"إسرائيل"تجاه الساحل، وهو يغذي طبقات المياه الجوفية في أفيه ب

وحركة الميـاه   ،3مليون م 140الحوض الشمالي للضفة الغربية وتبلغ إمكانيته المائية نحو  -3

 .تجاه الشمال إلى غور بيسانأفيه ب

بئر تتفاوت فيما بينها كمية الميـاه ونسـبة    700ينبوع  300يوجد في الضفة الغربية كما 

تم إغالق أكثـر مـن نصـفها،     ستعمال في السفوح الشرقية،الينابيع الصالحة لأل وتقعالعذوبة، 

  . بئراً للمستوطنين 36بئراً، و 314وتناقصت إلى 

                                                           

مركـز الزيتونـة   ، الفلسطينية واالنتهاكات اإلسـرائيلية الثروة المائية في الضفة الغربية وقطاع غزة بين الحاجة  )1(
  .7ص ، 2008، بيروت، 1ط، للدراسات واالستشارات

 .8ص، 1990، اللجنة المنظمة لليوم الدراسي الثاني ،المياه واإلصحاح في الضفة الغربية وقطاع غزة )2(

  .رام اهللا ، سلطة المياه  الفلسطينية) 3(
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ي ينبع من سـوريا ولبنـان   الذ أهم مصدر مائي سطحي في المنطقة، ويعد نهر األردن

حيـث   ولهذه الدول الحق في استخدام مياهه،واألردن، من سوريا ولبنان  إليهوتغذيه مياه تصل 

ويقدر  .3م مليون 1600-1200تراوح معدل مجموع التصريف السنوي الطبيعي للنهر ما بين 

حيث تـذهب  . 31مليونم700، أي أكثر من %55ستخدام اإلسرائيلي الحالي للنهر بأكثر من األ

من مجموع ميـاه  % 66، أوما نسبته 3م.م 870حوالي " إسرائيل"بعض التقديرات إلى استهالك 

 ،1967في الوقت الذي حرم فيه الفلسطينيون من حق استخدام مياه النهر منذ سنة . 2نهر األردن

من % 1بحيث ال تصل إال كمية صغيرة ملوثة إلى الضفة الغربية، والتي تقدر حسب الدراسات 

  .3معدل التصريف السنوي للنهر

وقد أدت سيطرة اإلسرائيليين على مصادر المياه إلى نشوء ضائقة مائية كبيـرة لـدى   

الفلسطينيين، بحيث تشكل عقبة كبيرة أمام تطور وتنمية القطاع الزراعي والقطاعات االنتاجيـة  

ع األغراض تصل الى حوالي اذ أن االحتياجات المائية التي يحتاجها الفلسطينيون لجمي، األخرى

، أي أن العجز المائي الحـالي  3م.م 257فقط او % 35سنوياً، ال يتوفر منها سوى  3م.م 740

هذا األمر انعكس في التفاوت في الحصول على الميـاه بـين   . 34م.م 438في الضفة والقطاع 

لتراً للفـرد فـي    72 اإلسرائيليين والفلسطينيين؛ حيث يبلغ استهالك الفرد الفلسطيني للمياه نحو

لتـر للفـرد    100يقل كثيراً عن المستوى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية وهو (اليوم، 

لتر يومياً؛ أي يزيـد بنحـو    300فيما بلغ مقدار استهالك الفرد اإلسرائيلي للمياه نحو  ،)يومياً

لتـراً   72أقل من بل إن الفلسطينيين يعيشون في بعض التجمعات القروية على  ،أربعة أضعاف

  .5يومياًاً لتر20للفرد في اليوم، وال يكاد يزيد عن 

                                                           

-9(ص ، مرجع سابق ،الغربية وقطاع غزة بين الحاجة الفلسطينية واالنتهاكات اإلسرائيلية الثروة المائية في الضفة )1(
12.(  

  )24-23(ص ، 2005، نابلس ،محاضرات في جغرافية فلسطين، وائل رفعت، عناب )2(
  .13ص، 1993، نيويورك، االمم المتحدة ،الموارد المائية في االراضي الفلسطينية المحتلة )3(
، 2006 ،المسألة الزراعية والمياه والثروة الحيوانية والصيد في الضفة الغربية وقطـاع غـزة  ، غازي، الصوراني )4(

 .13ص

  .2016-4-24تاريخ الزيارة  /http://www.wafainfo.ps، واقع قطاع المياه في فلسطين )5(
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الضفة الغربية بظروفها الطبيعة المناخية والطبوغرافية والجيولوجيـة   أنويمكن القول 

منذ  "إسرائيل"لهذا عملت . وموقعها الجغرافي، تعتبر ذات أهمية كبرى في مسألة الموارد المائية

م على حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه في الميـاه،  1967نية عام احتالل األراضي الفلسطي

وذلك عن طريق إقامة العديد من المستوطنات فوق أماكن غنية بالمياه، وإصـدار العديـد مـن    

، المطلق في المياه الفلسـطينية  "إسرائيل"األوامر العسكرية التي تحض في مجملها على تصرف 

  :تلك المياه ومنها بملكية ادعائاتها لفرض اإلجراءاتالعديد من  اتخاذو

ومنع حفر آبار جديدة ألغراض  سرائيلية،األ المستعمراتبار الفلسطينية لصالح مصادرة اآل -1

اآلبار، إذ حظرت على الفلسطينيين حفر آبـار   عمقوتحديد ، الزراعة ووضع قيود عليها

م، مما أثـر  500على  ، بينما يزيد عمق اآلبار األسرائيليةمتراً 140-120يزيد عمقها عن

 .1على منسوب المياه في اآلبار العربية

بناء المستوطنات في الضفة الغربية على حوض الخزان الشرقي، والقيـام ببنـاء السـدود     -2

، في الضـفة الغربيـة   وحاجزاً سداً 32ودية فقد تم بناء مطار المارة عبر األلحجز مياه األ

كمـا تسـتخدم   ، "إسرائيل" الفلسطينية إلى المدن داخلمن المناطق  والعمل على نقل المياه

 .)2(في الخزان الجوفي في الضفة الغربية من المياه% 85 "إسرائيل"

اقامة الجدار الفاصل للسيطرة على ما تبقى من الميـاه الفلسـطينية، وضـمان سـيطرة       -3

 .من المياه سنوياً 3م.م362الكاملة على حوض المياه الغربي الذي ينتج " اسرائيل"

                                                           

  .مرجع سابق، 2016-4-24تاريخ الزيارة /  http://www.wafainfo.ps، واقع قطاع المياه في فلسطين -1
  )15-12(ص، 2004، سلسلة تقارير خاصة، ازمة مياه الشرب في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية -2
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  المائية في الضفة الغربيةض األحوا )5:2(خريطة

  ).بتصرف( نابلس، وزارة الحكم المحلي: المصدر

  الخصائص البشرية: ثانيا 8.2

وضـاع السياسـية واالقتصـادية    ي مجتمـع انعكـاس لأل  تعد الخصائص البشـرية أل 

على مستويات الخصوبة والوفيات بحيث تؤثر . واالجتماعية التي تسود ذلك المجتمع وتؤثر فيه

نماط التراكيب السكانية المختلفة مثل أفي  تنوعوما يترتب على ذلك من  والهجرة في المجتمع،
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ثرهـا علـى عمليـات التوزيـع     أضافة الى التركيب النوعي والعمري والتعليمي وغيرها، باأل

  . لهجرة الخارجيةو اأالجغرافي للسكان داخل الدولة نتيجة لعمليات الهجرة الداخلية 

  عداد السكانأتطور  1.8.2

طابعاً فريداً ال نظير له، سوى في المناطق الصهيوني منذ بدايته  –أخذ الصراع العربي

كان وما يـزال الهـدف   فقد  حديثة العهد باإلستعمار كما في الواليات المتحدة وكندا واستراليا،

 ،مسـاحة ممكنـة مـن أرض فلسـطين    ستيالء على أكبر األساس للحركة الصهيونية، هو اإل

ستعمارها بأكبر عدد ممكن من المستوطنين اليهود القـادمين فـي موجـات متالحقـة مـن      إو

المهاجرين، بل إن المقياس األهم لمدى نجاح الصهيونية في مشروعها االستعماري في فلسطين، 

جتـذاب  اعلـى   ستولت عليها منذ بداية نشاطها، ومدى قدرتهاايتلخص في نسبة األراضي التي 

ومن هنا بدأ الصـراع يظهـر   . ستيعابهم وتوطينهم في فلسطينإالمهاجرين اليهود ونجاحها في 

فقـد إنفـردت    .والديموغرافيالتاريخي  على األرض وأخذ في نهايته شكل الصراع الجغرافي

في أرض فلسطين، وهو ما لم تسـتند إليـه   " الحق التاريخي"الحركة الصهيونية بأدعائها حول 

  .ركات اإلستعمار الجديد في المناطق المذكورة أعالهح

كثر المجتمعات، التي تعرضت الى تقلبات ديموغرافيـة  أويعتبر المجتمع الفلسطيني من 

 1948دت حـرب  أحيـث  . وضاع السياسية التي حدثت في فلسطين والمنطقةكبيرة بسبب األ

بنـاء  أمن  ةد كبيراعدى طرد أ، الراضي فلسطين التاريخيةأمن % 78ستيالء الصهاينه على إو

لف عربي فلسطيني أ 800كثر من أ حيث أجبر الشعب الفلسطيني الى مناطق مختلفة من العالم،

خـر  اآل قام الـبعض بينما أ بعضهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، ، فأقامديارهمعلى مغادرة 

ديـارهم خاضـعين   لف عربـي فـي   أ 150وبقي  ،خارج فلسطين في الدول العربية المجاورة

الضفة الغربية  في كل مندى الى اختالل التوزيع الجغرافي للسكان مما أ )1(حتالل الصهيونيلإل

حيث بلغت الكثافة السكانية  ،1948نتيجة لتشريد االالف من الفلسطينين بسبب نكبة وقطاع غزة 

 169.8الـى  1967عـام  نخفضـت  إ، و2كم/نسمة 193.8نحو  1961عام في الضفة الغربية 
                                                           

  149ص، 1985، االردن، دار الشروق، 1ط، سكان فلسطين ديموغرافيا وجغرافيا، حسن عبد القادر، صالح )1(
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وما نتج عنها من هجرة االف الفلسطينين من الضـفه الغربيـة    1967نتيجة حرب ، 2كم/نسمة

وعلـى  . )1(وقطاع غزة الى منطقة الخليج العربي بسبب توفر فرص العمل واالجور المرتفعـه 

 )الضفه الغربيـة وقطـاع غـزة   (الكثافة السكانية في االراضي الفلسطينيةالرغم من ذلك تبقى 

فـي االراضـي    2كم/فرداً  756نحو  2014مرتفعة بشكل عام، إذ بلغت الكثافة السكانية لعام 

 4822في الضفة الغربية مقابل  2كم/فرداً  493، بواقع )الضفة الغربية وقطاع غزة( الفلسطينية

  .2في قطاع غزة 2كم/فرداً 

من ديارهم  دهمطربسبب  ،48وبالمقابل طرأ تغير على نسبة السكان العرب في مناطق 

مـن  % 69نحو  1947ففي حين كانت نسبة العرب عام . مكانهم اينةوإحالل المهاجرين الصه

 ،%11إلى  1951في عام هبطت  ،"اسرائيل"مجموع سكان المنطقة التي أصبحت تحت سيطرة 

العنف واإلرهاب والمجازر والتي شكلت إحدى األسباب الرئيسية لهجرة عرب فلسـطين   نتيجة

بسبب الزيادة الطبيعية للسـكان  %. 17.5إلى  1978رتفعت في عام عادت وإثم .قراهم ومدنهم

لسـنوات   1948في منـاطق  اليهود والفلسطيين أعداد  تطور والجدول التالي يوضح .)3(العرب

  .مختلفة

   

                                                           

  . 150ص ، مرجع سابق، جامعة القدس المفتوحه ،فلسطينجغرافية ) 1(
  .25ص، 2014 ،كتاب فلسطين االحصائي السنوي، المركزي لالحصاء الفلسطينيالجهاز  )2(
  .2016-2-4تاريخ الزيارة  http://www.palestinapedia.net، الموسوعة الفلسطينية، السكان )3(



55 

 عـامي  بـين  ما المحتلة االراضي في واليهود الفلسطينيين السكان أعداد تطور )3:2( جدول
1948-2014  

  السنة
  السكان اليهود  السكان الفلسطينيين

  %نسبة مئوية   )باألف(أعداد   %نسبة مئوية   )باألف(أعداد 

1948 156.000  17.9  716.700 %82.1  
1950  167.100  12.3  1.203.000 87.8  
1960  239.100  11.1  1.911.300 88.9  
1970  440.100  14.6  2.582.000 85.4  
1982  690.400 17  3.373.200 83  
1990  875.000 18.1  3.946.700 81.9  
2008  1.488.000 20  5.952.000 80  
2012  1.623.000 20.6  6.255.641 79.4  
2014  1.720.300 21.7  6.219.200 78.3 

  Statistical Abstract of Israel.various Nos: المصدر

الواقع الديموغرافي الفلسطيني ومدى التحول الـذي أصـاب   ، عالهأيتضح من الجدول 

عشية إعالن قيام  بالتناقصنسبتهم  حيث اخذت، 1948ثر حرب العربيه إالمجموعات السكانية 

والتي ترجع إلى موجات الهجرة  ،رض الفلسطينية بالمقابل ارتفع نسبة اليهودعلى األ" اسرائيل"

على أرض فلسطين حيـث فتحـت   " اسرائيل"التي تركزت في السنوات التي سبقت إعالن قيام 

مايسمى قانون العودة ومـنح   1950مام الهجرة اليهودية، فصدر عام أبواب على مصراعيه األ

ن معسـكرات  طار الهجرات الجماعية مإحيث وصلوا في  "اسرائيل"كل يهودي حق العودة الى 

وروبا الشرقية، ويهود البلدان العربية وال سـيما  أوروبا وقبرص، ويهود أاليهود المشردين في 

عداد متفاوته، وبلغت الهجرة اليهودية أستمرت الهجرات الجماعية بإو. العراق واليمن والمغرب

 260,000حيث وصل مجموع المهـاجرين إلـى قرابـة     1965و 1961ذروتها خالل الفترة 

  :والذي يظهر من خالل الجدول التالي. )1(اجرمه

   

                                                           

  ).521-520(ص، 1ط، المجلد الرابع، 1984، الموسوعة الفلسطينية )1(
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  عدد المهاجرين اليهود القادمين الى فلسطين منذ قيام الكيان الصهيوني) 4:2(جدول 

المتوسط السنوي للهجرة 
  )باالف(اليهودية

مجموع المهاجرين 
  )بااللف(اليهود 

  الفترة الزمنية

200 687624 1948-1951 
18228 54676 1954-1952 
55497 166492 1957-1955 
25323 75970 1960-1958 
57198 228793 1964-1961 
20561 82244 1968-1765 
38933 116791 1971-1969 
47585 142755 1974-1972 
24965 124827 1979-1975 

16727 83637 1980 -1984 

14039 70196 1985 -1989 

90592 996511 1990 -2000 

، 20.دراسة في الصراع السكاني خالل النصف الثاني من ق(السكان اليهود في فلسطين، فواز حامد، الشرقاوي: المصدر
  )649-643(ص، 2007، فلسطين، غزة، 2ع،15م ، مجلة الجامعة االسالمية

ت ازدياد الهجرة اليهودية الى فلسطين وخاصة فـي السـنو  إ) 2:4(يتضح من الجدول 

ذ بلغ مجموع المهاجرين اليهود خـالل الفتـرة   إ ،1948ولى من قيام الكيان الصهيوني عام األ

سم إطلق على حركة الهجرة خالل هذه الفترة ألف مهاجر، حيث أ 687نحو ) 1951 -1948(

ن الهجرة اليهودية تناقصت خالل الفتـرة  أال إ لضخامة عدد المهاجرين، )فوج الهجرة الكبرى(

تصفية الكثير من التجمعات اليهودية لى إمهاجر، ويعود ذلك الف 54لى نحو إ) 1952-1954(

ضافة الى القيود التي فرضت على الهجرة اليهودية في بعض التي نقلت بكاملها الى فلسطين، باإل

رتفاع نسبة البطالة إن انتشار مخيمات المهاجرين اليهود وأشتراكية، كما الدول وخاصة الدول اإل

هجرة بصورة مؤقتة، وبعد تحسن الوضـع  ن تحد من الأجعلت حكومة الكيان الصهيوني  بينهم،

فريقيا إاالقتصادي عادت حركة الهجرة تزدهر بقدوم المهاجرين اليهود وخاصة من دول البلقان و

 ،راضـيهم أرافق ذلك عمليات طرد السكان الفلسطينين ومصادرة ت توكان .تحاد السوفياتيواإل

 .لدول العربية المجاورةوزجهم في مخيمات الالجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة وا
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، وإنمـا قـاموا   1948ولم يكتف الكيان الصهيوني بأن تبقى رقعة دولتهم على أراضي 

 بالعدوان على أراضي الضفة الغربية و قطـاع غـزة فـي الخـامس مـن حزيـران عـام       

وعلى أثـر   الحركة الصهيونية،و بذلك أصبحت فلسطين جميعها تحت سيطرة  ،حتاللهاإو1967

لى مناطق مختلفة مـن  إ ،هذا العدوان الجديد نزح العديد من سكان الضفة الغربية و قطاع غزة

قتصـادية  جتماعيـة واإل على البنية الديموغرافيـة واإل  أثر مما العالم وخاصة الضفة الشرقية،

نسـمة،   830.000بنحـو   1966قدر عدد سكان الضفة الغربية عام حيث  للمجتمع الفلسطيني،

حـوالي  1966 قدر عدد سكان قطـاع غـزة عـام    كما ،1967نسمة عام  598.637وأصبح 

كبيـر  عدد إلى نزوح  ذلكويعود  .1967نسمة عام  354.000نخفض الى إو نسمة، 454.960

  .1إلى الضفة الشرقية والدول المجاورة  1967ثر حرب حزيران أمن السكان 

  الغربية لسنوات مختلفةعدد السكان في الضفة ) 5:2(جدول 

 السنة  عدد السكان  السنه  عدد السكان
عدد 
  السكان

  السنة
عدد 
  السكان

  السنة

2.513.283 2010 833.000 1981 650.000  1968 400.000 1950 

2.580.167 2011 1.787.562 1997 666.000 1969 667.000 1952 

2.649.020 2012 2.323.469 2007  677.000 1970 730.000 1961 

2.754.722 2013 2.385.180 2008  758.000 1975 830.000 1966 

2.000.079 2014 2.448.433 2009  818.000 1980 659.000 1967 

  ).52-50(صالح،حسن عبد القادر،مرجع سابق، ص): 1981-1950( -1:المصدر

 الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني لسنوات مختلفة) 1997-2014( -2

تسـمت  إمعدالت النمو السنوي للسكان في الضفة الغربية،  نإ) 5:2(جدول يتضح من 

ثـر حـرب   أ ،بالتناقص و التذبذب في منتصف الستينات عما كانت عليه في فترة الخمسـينات 

ن إخاصـة   قطار المجاورة،الضفة الشرقية واأل ونزوح عدد من الفلسطينين إلى 1967حزيران 

ـ ك و عائلياًأ فردياً خذ بعد ذلك طابعاًأوو شبه جماعي أ النزوح كان جماعياً ا قامـت سـلطات   م

حـتالل  و ممارسـة اإل أمنيـة،  أسـباب  فراد عن الضفة الغربية ألبعاد بعض األإلى إحتالل اإل

ضافة باإل ،جبارهم على الرحيل خارج الضفة الغربيةللضغوط المختلفة على المواطنين العرب إل

                                                           

 . سابقمرجع ، .2016-4-25تاريخ الزيارة  http://www.palestinapedia.net، الموسوعه الفلسطينية، السكان )1(
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كملها من سـكانها  ألى تفريغ مناطق بإحرب حزيران ن السلطات االسرائيلية سارعت بعد ألى إ

لـى  إوسرعان ما تحولت هـذه المنـاطق   . منيةبشكل قسري وجماعي تحت ستار الدواعي األ

رض العربية، حيث بلغ عدد المستعمرات على حساب األ خذت تتوسع تدريجياًأمستعمرات التي 

وذلك بهـدف تجنـب    مستعمرة، 121في الضفة الغربية والقدس  1981قيمت حتى نهاية أالتي 

  ". )1(قل عدد من السكانأرض وأكبر مساحة من األ" لمبدأ  الكثافة السكانية العربية تطبيقاً

عتماد على في فترة السبعينات والثمانينات باإل للفلسطينين باإلرتفاع النمو السكاني وأخذ

 ،ملحوظـاً  رتفاعاًإة الغربية سجل عدد السكان في الضفوخالل فترة التسعينات . الزيادة الطبيعية

ومجيء السلطة الفلسطينية وما ترتب عليهما من عودة العديـد   ،1991نتيجة حرب الخليج عام 

 .من المغتربين الفلسطينين

 الزيادة الطبيعية 2.8.2

تعرف نسبة الزيادة الطبيعية في عدد السكان على أنها الفرق بين عدد المواليد وبين عدد 

  .أيضاً بمعدل النمو الطبيعيالوفيات، وتسمى 

في التغلب على كثير مـن أسـباب المـوت     وتعود الزيادة الطبيعية إلى نجاح اإلنسان

وذلـك   رتفاعها فقلت الوفيات وطال أمد الحياة نسبياً،إمع بقاء معدالت الخصوبة على  ،والهالك

  .واصالتمتصل أساساً بالتقدم الطبي واالقتصادي وقلة خطر المجاعات وتحسن طرق الم

لـى الضـفة   إ عداد كبيرة من الفلسـطينين، ألى نزوح إ 1967دت حرب حزيران أوقد 

صبحت معدالت النمو السـكاني  أوبالتالي  قطار،قطار الخليج العربي وغيرها من األأالشرقية و

ن الزيادة الطبيعية ظلـت  أال إ. ردنقل بكثير من معدالت النمو في الدول المجاوره وخاصة األأ

وكانت معدل  تعويض هذا التناقص السكاني الناجم عن الهجرة طوال فترة السبعينات، تساهم في

 -1975رتفع هذا المعـدل للفتـرة   إ، و)لففي األ 23.7( 1974-1968الزيادة الطبيعية للفترة 

في 45 -43( حياء لهذه الفترة ما بينحيث تراوح معدل المواليد األ )في االلف 29(الى  1981
                                                           

  .224ص، 1984، 1ط، المجلد االول ،الموسوعة الفلسطينية )1(
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، حيث سـاعد  )لففي األ 24 -13(تراوحت معدالت الوفيات للفترة نفسها ما بينبينما  ،)االلف

على رفع معدل الزيادة الطبيعية، ويعزى ذلـك   رتفاع معدل المواليد،إتناقص معدل الوفيات مع 

وضاع الصحية والوعي الصحي، حيث بلغ معدل مـا  وتحسن األ رتفاع معدالت الخصوبة،إلى إ

  .)1()اطفال 6(الغربية في تلك الفترة نحو ة في الضفة أتنجبه المر

وخالل التسعينات تم توفير الخدمات الصحية وتطويرها وتسـهيل وصـولها لمختلـف    

في السـيطرة علـى العديـد مـن      كبيراًالقطاعات الشعبية، حيث حققت وزارة الصحة نجاحا 

لسـطينية مـن   نخفاض معدالت الوفيات الخام في مناطق السـلطة الف إلى إدى أمما . األمراض

، الى 1968في قطاع غزة عام ) 19.6(من السكان في الضفة الغربية، و )وفاة لكل الف 27.7(

، ممـا  2012لف من السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة على التوالي لعام ألكل  3.8 و4.0

لخدمات الطبية وتحسن الوعي الصـحي  الى تحسن نوعية الحياة وفرص الحصول على إيشير 

  .2الخدمات الطبيةوتطور 

  2015-1997معدالت المواليد والوفيات الخام في مناطق السلطة الفلسطينية،) 1:2(شكل 

 قضـيا واحصـاءات،التقرير السـنوي،   –الجهاز المركزي لالحصـاء الفلسـطيني،اطفال فلسـطين    : المصدر

  24،ص2009

                                                           

  .159ص ، مرجع سابق، حسن عبد القادر، صالح )1(
  28،ص2013،التقرير السنوي قضيا واحصاءات، –اطفال فلسطين  الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، )2(



60 

، حيـث قـدر   1997عاله ارتفاع معدالت المواليد وخاصة في عام أيتضح من الشكل 

ثر معدالت أ، حيث تت1997لف من السكان في عام أحالة والدة لكل  42.7معدل المواليد الخام 

رتقـاء بالخـدمات   نجـاب، واإل همها مستويات الخصـوبة واإل أالمواليد بالعديد من المؤثرت و

ن أال إمومة والطفولة، وخفض معدالت الوفيات، دور جمعيات ومؤسسات رعاية األو الصحية،

نخفـاض  إلـى  إويعود ذلـك   ،2012حالة والدة في العام  32.7نخفضت الى إدالت المواليد مع

ضـافة الـى   نجابية في مجال تنظيم االسرة، باإلمستويات الخصوبة، وتطبيق برامج الصحة اإل

، باالضافه الى الوعي وارتفاع طفالن األمنجاب المزيد إحوال المعيشية التي تحول دون سوء األ

ويالحظ من الشكل . يم عند المرأه وخروجها للعمل مما ادى الى ارتفاع سن الزواجمستوى التعل

  .لى تحسن الخدمات الطبية كما ذكرنا سابقاًإاض معدالت الوفيات ويعود ذلك فنخإ

  والنوعي التركيب العمري 3.8.2

نه عملية توزيع السكان حسب فئـات األعمـار   أيعرف التركيب العمري للسكان على 

جتماعيـة  وهو يعد العامل األساسي في تحديد العديد من المتغيرات الديموغرافية واإل المختلفة،

  .قتصاديةوكذلك اإل

يقسم السكان حسب الجنس إلى ذكور وإناث، حيث يتم حساب  فهو ما التركيب النوعي،أ

العمري والنوعي هو محصـلة لمتغيـرات    والمعروف أن التركيب أنثى، 100عدد الذكور لكل 

وعند النظر إلى التركيب السكاني  .تجاهاتهاإوهي الوالدات والوفيات والهجرة بأنواعها و: ثالث

نه مجتمع فتي مقارنة بغيره من المجتمعات، حيـث بلغـت نسـبة    أللمجتمع الفلسطيني، يتضح 

عـام  في قطاع غـزة نهايـة   % 43.1 مقابل لغربيةالضفة افي % 37.4 سنة 15طفال دون األ

مليون انثى بنسـبة   1.39مليون ذكر مقابل  1.44في الضفه الغربية الذكور  عددوبلغ  ،2014

زدياد عدد السكان إوعلى الرغم من  ناث،من اإل 100لكل  2014عام في نهاية  103.3مقدارها 

   .)1(ناثعداد اإلأعداد الذكور ال تزال تفوق أن أال إ

                                                           

  .24ص  ،2014عام  الفلسطينيون في نهاية، الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني )1(
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، ويترتب على ارتفاع نسبة صغار السن في المجتع الفلسطيني الى ارتفاع أعباء االعالة

أي ، )المعيلـين (حيث يشير عبء االعالة الى عدد االفراد الذين يعيلهم كل شخص من العاملين

تساوي عدد السكان الذين لم يبلغوا بعد سن العمل مضافا اليه عدد السكان الـذين بلغـوا سـن    

ويتم حسابه بقسمة عـدد السـكان الـى عـدد     ، صل على اعداد االشخاص المعالينالمعاش لنح

فـي  %  69.3بواقع  74.6%حيث بلغت نسبة االعاله في االراضي الفلسطينية ، العاملين الكلي

وكلما زادت نسبة االعالة يعني أن هناك  .20141في قطاع غزة لعام  83.8 % الضفة الغربية و

االعالة كلما انخفض عبء االعالة  نسبة توالعكس كلما قل ،أن يعالواعدد أكبر من السكان يجب 

  ).المعيلين( لالواقع على كل شخص في سن العم

حسب العمر والمنطقة والجـنس  االراضي الفلسطينية في  التوزيع النسبي للسكان) 6:2(جدول
  2014نهاية عام 

 االراضي الفلسطينية  الضفة الغربية  قطاع غزة
  العمر

  المجموع  ذكور  إناث  المجموع  ذكور  إناث  المجموع  ذكور  اناث
16.7 17.0 16.3 13.7 13.8 13.8 14.9 15.1 15.0 4-0 

13.8 13.9 13.9 12.1 12.2 12.1 12.8 12.9 12.8 9-5 

12.3 12.4 12.4 11.4 11.5 11.5 11.8 11.9 11.8 14-10 

11.5 11.5 11.5 11.2 11.3 11.2 11.3 11.4 11.3 19-15 

10.2 10.2 10.2 10.3 10.5 10.4 10.3 10.4 10.3 24-20 

8.2 8.2 8.2 8.4 8.5 8.5 8.3 8.4 8.4 29-25  
6.2 6.3 6.3 6.6 6.7 6.6 6.4 6.5 6.5 34-30 

5.0 5.0 5.0 5.8 5.8 5.8 5.5 5.5 5.5 39-35  
4.0 4.0 4.0 5.1 5.0 5.0 4.6 4.6 4.6 40-44  
3.3 3.4 3.3 4.2 4.3 4.2 3.8 3.9 3.9 45-49 

2.6 2.8 2.7 3.4 3.5 3.5 3.1 3.2 3.2 54-50 

2.0 2.0 2.0 2.5 2.5 2.5 2.3 2.3 2.3 59-55 

1.4 1.3 1.3 1.7 1.6 1.7 1.6 1.5 1.5  64-60 

1.1 0.9 1.0 1.3 1.1 1.2 1.2 1.0 1.1 69-65 

0.7 0.5 0.6 1.0 0.7 0.9 0.9 0.6 0.8 74-70 

0.5 0.3 0.4 0.7 0.5 0.6 0.6 0.4 0.5 79-75 

0.5 0.3 0.4 0.6 0.5 0.5 0.6 0.4 0.5 +80  
  .38مرجع سابق، ص ،2014لفلسطينيون في نهاية عام االجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

                                                           

  ).43-42(ص، مرجع سابق ،2014الفلسطينيون في نهاية عام ، الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني) 1(
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قل من األ ةرتفاع نسبة صغار السن وخاصة في الفئة العمري، إعالهأيتضح من الجدول 

بسـبب تحسـن    ،نخفاض معدالت الوفيـات إالمواليد ورتفاع معدالت إلسنة، ويرجع ذلك  15

الـزواج المبكـر وخاصـة     ورتفاع مستويات الخصوبة إلى إويعود أيضاً  ،األوضاع الصحية

والرغبة في اإلنجاب، باإلضافة إلى العادات والتقاليد السائدة في المجتمـع الفلسـطيني    ،لإلناث

ن المجتمع الفلسطيني بقي فتـرة  أكما . لالتي تشجيع على إنجاب المزيد من األطفا ،بصفة عامة

لتعويض النقص السكاني الناجم عن الهجرة وخاصه خـالل   ،طويلة يعتمد على الزيادة الطبيعية

سرائيلية وخاصة في االنتفاضة عتداءات اإلعن اإل ةأو نتيجة الوفاة الناجم السبعينات والثمانينات،

لى القيـود  إ، ويعود ذلك 24 -20كما ترتفع نسبة الشباب في الفئه العمرية  .1989ولى عام األ

لى فتح إضافة باإل مام سفر الشباب ضمن هذه الفئة العمرية،أسرائيلية التي وضعتها السلطات اإل

عداد كبيرة أستيعاب إدى الى إالعديد من المعاهد والجامعات في الضفة الغربية وقطاع غزة، مما 

قـدوم   نإكمـا   .شخاص المهاجرين الباحثين عن التعليم في الخارجتقليل عدد األو من الطالب،

  .زدياد عدد المواليدإزدياد عدد السكان وماترتب على ذلك من إلى أدى أالسلطة الفلسطينية 

  الهجرة 4.8.2

التـي   هم الظواهر الديموغرافيـة، أشكالها الطوعية والقسرية من أتعتبر الهجرة بكافة 

وتعود ظاهرة الهجرة من الضفة الغربية وقطاع غزة الـى نهايـة   . الشعب الفلسطينييتميز بها 

، بلغ عدد المهاجرين من 1967 -1948ففي الفترة التي تمتد من  .ربعينات وبداية الخمسيناتاأل

لـى  إو أ ردن،لى الضفة الشرقية لـأل إلف شخص، هاجر معظمهم أ 400الضفة الغربية حوالي 

  .فطية وخاصة الكويتالبلدان العربية الن

خالل الفترة الواقعة  مباشرة نزح عن الضفة الغربية، 1967وفي أعقاب حرب حزيران 

لف شخص، ولم تتوقف الهجرة أيلول من العام نفسه ما يقارب مائتي أبين شهر حزيران وشهر 

على ستمرت خالل فترة السبعينات والثمانينات إلى الخارج، بل إمن الضفة الغربية وقطاع غزة 

لف شخص، وهـذا  أ 500.162لى إ 1985-1967حيث بلغت خالل الفترة  ،1973ثر حرب أ

من عدد % 30.8حوالي  1985 -1967ن الضفة الغربية فقدت خالل الفترة من حزيران أيعني 
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ن غالبية سـكان الضـفة   أويعود السبب في زيادة عدد المهاجرين من الضفة الغربية  .1سكانها

ما السبب ألى بقية دول العالم، إنتقال لهم عملية اإل سهلتالتي  ردنية،الجنسية األالغربية يحملون 

يدي العاملة رتفاع الطلب على األإلى إ، و"سرائيلإ"التي تتبعها  ة التهجيرسلى سياإيعود فالرئيسي 

سر التي كانت تقيم في الضـفة الغربيـة   لتحاق الكثير من األإلى إضافة في الدول النفطية، باإل

  .الذين يعملون في الخارج بأربابها

  صافي الهجرة من الضفة الغربية وقطاع غزة) 7:2(جدول 

  السنة  النسبة  العدد  السنة  النسبة  العدد  السنة
المهاجرون 

  للخارج
  النسبة

1967 13.000 22.2 1975 15.100 22.4 2005 5.841  17.7 
1968 15.800 27.1 1976  14.400 21.1 2006 5.205  15.8 
1969 1.300 2.2 1977  10.400 14.7 2007 7.290 22.1 
1970 5.000 8.2 1981 15.700  21.5 2008 7.390 22.4 
1971 2.500 4.0 1982 7.900 10.5 2009 7.122 21.6 
1972 7.300 11.5 1983 2.700  3.5 - -  
1973 0.300 0.5 1984 5.800 7.3 - -  
1974 2.800 4.2 1985 5.000  6.1 - -  

ابو الشكر،عبد الفتاح،الهجرة الخارجية من الضفة الغربية وقطاع غزة واثارها االقتصادية )1985-1967( -1:المصدر
  .52،ص1990واالجتماعية،

  .58،ص2010الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني،مسح الهجرة في االراضي الفلسطينية،): 2005-2009( -2

، وذلـك  1968كبر هجرة من سكان الضفة الغربية عام أن أ) 7:2(يتضح من الجدول 

نخفضت بشـكل كبيـر   إن الهجرة أويالحظ  ،1967ستقرار التي تلت حرب نتيجة فترة عدم اإل

راضـي  يدي العاملة مـن األ رتفاع الطلب على األإلى إ، ويعود ذلك 1974-1969خالل الفترة 

ن أال إ ."سـرائيل إ"لعرب العمل داخـل  المحتلة في سوق العمل االسرائيلي، بعد السماح للعمال ا

وذلك بسـبب   ،1981-1975رتفعت خالل الفترة إمعدالت الهجرة من الضفة الغربية عادت و

 يدي العاملـة، التطور االقتصادي في دول الخليج العربي ومارافق ذلك من زيادة الطلب على األ

يدي لعاملـة فـي الضـفة    رتفاع معدالت البطالة ووجود الفائض من عرض األإلى إضافة باإل

                                                           

مركز ، نابلس، االوضاع االجتماعية واالقتصادية لعمال الضفة الغربية وقطاع غزة في اسرائيل ابو الشكر،عبد الفتاح، )1(
 .) 55-47(ص، 1987، التوثيق والمخطوطات والنشر
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ستقرار من واإلوعدم توفر األ .جور المرتفعه في البلدان المستقبلة للعمالة المهاجرةالغربية، واأل

  .1973في المنطقة بعد حرب 

ن هذه أال إما في فترة التسعينات لم تتوفر بيانات عن حجم الهجرة من الضفة الغربية، أ

تفاقيات السالم وقيـام السـلطة   إمثل بحرب الخليج، وحداث والتي تتالفترة شهدت العديد من األ

-2007وخالل الفترة . الفلسطينية وما ترتب عليها عودة عدد كبير من الفلسطينين من الخارج

لف شـخص  أ 22قامة في الخارج رتفعت معدالت الهجرة حيث بلغ عدد من هاجروا لإلإ 2009

ر التي هاجرت بالكامل، كما أظهـرت  وهذا ال يشمل األس لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة،

من المهـاجرين للخـارج   % 51.1في األراضي الفلسطينية، أن  2010نتائج مسح الهجرة لعام 

% 33.0وكان . 2005من المهاجرين بعد عام % 28.4في حين هاجر  ،2005هاجروا قبل عام 

ما لتحسين الظروف المعيشية وعدم إ، وذلك )سنة29-15(من المهاجرين من ضمن الفئة العمرية 

  .)1(و بهدف التعليم والدراسة أتوفر فرص العمل في مناطق السلطة الفلسطينية 

  الوضع التعليمي 5.8.2

 لقطاع التعليم حيث يمثل أهم القطاعات فـي المجتمـع،   كبيراً تولي الحكومات اهتماماً

المجتمـع علـى الصـعيدين    خاصة أن المستوى التعليمي للسكان يعكس التقدم الحاصـل فـي   

و للتعليم في الضفة . ويعطي صورة واضحة حول نوعية القوى العاملة ،قتصاديجتماعي واإلاإل

  .نعكاس السلبي على قطاع التعليماألثر واإل حتالل اإلسرائيليالغربية خصوصية حيث كان لإل

النظام التعليمـي  ستمر النظام التعليمي فيها يتبع إحتالل الضفة الغربية إعلى الرغم من 

من المملكة  صبحت جزءاًأن أردنية في الضفة الغربية بعد حيث تم تطبيق المناهج األ األردني،

. 1988رتباط بين الضفتين الغربية والشرقية في عام حتى فك اإل. 1950ردنية الهاشمية عام األ

ن أال إ.وطن العربيعلى النسب في الأوقد شكلت نسبة التعليم في الضفة الغربية وقطاع غزة من 

صدار السياسات التـي  إبعرقلة المسيرة التعليمية من خالل  سرائيلي المتمثلةحتالل اإلسياسة اإل
                                                           

-29(ص ، 2010، التقرير السنوي، مسح الهجرة في االراضي الفلسطينية، الجهاز المركزي للالحصاء الفلسطيني) 1(
30.( 
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لـى تراجـع   إدت أغالق المؤسسات التعليمية، إتحد من حرية التعليم في الجامعات والمعاهد، و

  .زدياد معدالت التسربإالتعليم و

تسلمت السلطة بنية تعليمية مهدمة إذ لم يعن  ،1993نشاء السلطة الفلسطينية عام إوبعد 

ولذلك قامت بجهود لتحسين من نوعية التعلـيم كبنـاء المـدارس     حتالل بالتعليم ومؤسساته،اإل

هتمام بالتقنيـات التربويـة وغيرهـا،    الجديدة، وترميم المدارس القديمة، وتطوير المناهج واإل

منـاطق السـلطة    لذلك عادت الحياة التعليمية فيوإصدار شهادات الثانوية العامة الفلسطينية، و

إلى أفضل مما كانت عليه، وجعل التعليم في كل من الضفة الغربية وقطـاع غـزة   الفلسطينية 

مما كان له االثر واالنعكاس االيجابي الكبيـر   .فلسطينياً ألول مرة في تاريخ الشعب الفلسطيني

  .تعليم بكافة مراحلهعلى قطاع التعليم وإرتفاع معدالت اإللتحاق بال

وبلغت عدد المدارس فـي منـاطق السـلطة الفلسـطينية فـي العـام الدراسـي        هذا، 

مدرسـة   694مدرسة في الضفة الغربية و 2059مدرسة، بواقع  2753، حوالي 2012/2013

  .)1(في قطاع غزة

لالعـوام   الضفة الغربية حسب المرحلةوجامعات الطلبة في مدارس مجموع عدد ) 8:2(جدول
)2008-2013(  

  العام الدراسي
  المرحلة

  مجموع  ثانوية  اساسية
2008-2009  571.848 85.209 657.057 
2009-2010 571.603 88.962 660.565 
2010-2011 576.575 90.162 666.737 
2011-2012 580.703 88.051 668.754 
2012-2013 586.347 86.825 673.172 

  الجامعات

  المجموع  اناث  ذكور  الدراسيالعام 
2009-2010 79.047 105.964 185.011 
2010-2011 84.501 116.888 201.389 

  ).89 -85(،ص2012كتاب فلسطين االحصائي السنوي، الجهاز المركزي للحصاء الفلسطيني، -1:المصدر

                                                           

  . 85،ص2012الجهاز المركزي للحصاء الفلسطيني،كتاب فلسطين االحصائي السنوي، )1(
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ساسية والثانوية رتفاع نسبة التعليم لكافة المراحل التعليمية األإ) 8:2(يتضح من الجدول 

والجامعية، وذلك يعكس بوضوح أهمية التعليم بالنسبة للفلسطينيين، فبسبب لجوء الفلسطينيين بعد 

، ونزوحهم عن أراضيهم وفقدانهم للكثير من أمالكهم، أصبح التعليم حاجة 1967-1948حربي 

فلسـطينين  مـام ال أغالق سوق العمل االسـرائيلي  إن إكما . ماسة بسبب فقدان مصادر الرزق

نشاء وزارة التربية والتعلـيم،  إبعد مجيء السلطة الوطنية والقيام ب وتحديداً وخاصة فئة الشباب،

نشاء إ وساعد .وفتح المدارس بفروعها المهنية والتجارية وغيرها، شجع الطالب لمواصلة التعليم

عطاء الفرص إل ،ليةنتساب والدراسة المنزجامعة القدس المفتوحة التي تتبنى نظام يرتكز على اإل

ستكمال الدراسة الجامعية، بدون الشروط األكاديميـة المعروفـة والمطبقـة فـي     إللراغبين في 

زدياد الطلـب علـى   إوشجع  .رتفاع نسبة الطالب الملتحقين بالجامعاتإلى إالجامعات األخرى 

نوا من الحصـول  يدي العاملة في الدول النفطية الكثير من الطلبة لمواصلة التعليم، حتى يتمكاأل

على فرصة للعمل في تلك الدول، حيث كان العديد من الطالب ينقطع عن الدراسـة والتفـرغ   

  .سرهمأنفاق على جل اإلأمن  "اسرائيل"للعمل في 

جتماعية كبيرة خالل القرن إن المنطقة شهدت تغيرات سكانية وأفي ضوء ما ذكر يتبين 

لى حـدوث العديـد مـن    إدت أالتي  لعوامل،س اأحيث كان العامل السياسي على ر، العشرين

ستهدفت محو عروبة فلسطين بالعمل على إوالتي  ،الثغرات والتحوالت الديموغرافية والجغرافية

ستعمارها من قبل المستوطنين وطـرد سـكانها بكـل    إراضي ومن خالل مصادرة األ تهويدها،

  .السبل

 التحرر العربية وخروجها اتستنهاض قوى حركإولذلك يجب على الفلسطينين والعرب 

من أجل توفير  ستعادة دورها في النضال السياسي والكفاحي والديمقراطي،إصوب  ،من أزماتها

وتـوفير   ستبداد والتبعيـة، كل أسس الصمود والمقاومة في فلسطين ومن أجل تجاوز أنظمة اإل

 "إسرائيل "قتصادية والعسكرية القادرة على هزيمة عناصر ومقومات القوة اإل

إال أن قضـية األرض وعـودة أصـحابها مـن      فعلى الرغم من كل محطات التراجع،

لذلك فإن المهمـة العاجلـة أمـام     الالجئين الفلسطينيين إليها، تشكل جوهر القضية الفلسطينية،
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القوميـة  /الحركة الوطنية الفلسطينية، أن تعيد النظر في الرؤية اإلستراتيجية التحررية الوطنيـة 

 ،نطالقاً من إعادة إحياء وتجدد الوعي بطبيعة الدولة الصـهيونية إاسي والمجتمعي، ببعديها السي

ودورها ووظيفتها كمشروع إمبريالي ال يستهدف فلسطين فحسب، بل يستهدف ضمان السيطرة 

وهنا نشير إلى أن القضية الفلسطينية هي قضية عربية،  .حتجازهإعلى مقدرات الوطن العربي و

  .ي مؤسس لكي يكون معنياً بالوضع العربين الوجود الصهيونأو
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  الفصل الثالث

  واقع االقتصاد الفلسطيني
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  الفصل الثالث

  االقتصاد الفلسطينيواقع 

  تمهيد  1.3

ستيطانية اإلسرائيلية في اإل –الكولونيالية  اهتمامنصب جل إحتالل منذ اللحظة األولى لإل

الفلسـطينية وتسـخيرها لصـالح     االقتصاديةكافة الموارد  على استغالل،األراضي الفلسطينية

محو الهوية وبضم الجزء المتبقي من األراضي الفلسطينية وتحقيق غاياتها  اإلسرائيلي، االقتصاد

  ".دولة إسرائيل الكبرى" إقامةو الفلسطينية،

 إلـى ، 1948ضد أولئك الذين لجأوا عام اإلسرائيلية وسائل العنف استخدام فمن خالل 

عـام  بهم قسرا إلى حياة التشـرد ثانيـة   تم الدفع  الضفة الغربية من نهر األردن وقطاع غزة،

-5-30شخصا من الضفة الغربية وقطاع غزة حتى  399.248طرد  "إلسرائيل"وقد تم  ،1967

 ،1948من بينهم عدد كبير من الالجئين الذين سبق لهم أن طردوا من ديارهم في سـنة  ،1968

وكان . )1(أحياء كاملة للهدم بشكل لم تعد تصلح للسكن أو البقاء أو العيش فيها وبالتالي تعرضت

االقتصادأحد أكثر المجاالت تأثرا باالحتالل اإلسرائيلي، فقد إستخدمت السـلطات اإلسـرائيلية   

العديد من اإلجراءات والسياسات،التي استهدفت اإلستيالء على أكبر قدر من الموارد اإلقتصادية 

للعمل في المشاريع اإلسرائيلية لخدمة  العاملة ذات الكلفة المتدنية نسبياً، وإستغالل األيدي المحلية

قتصـاد  ربط األراضي الفلسطينية فـي الضـفة والقطـاع بعجلـة اإل    ، وقتصاد اإلسرائيلياإل

سـتخدمت  إ ولتحقيـق أهـدافها   ،ستهالكية للبضائع اإلسـرائيلية تحولها ألسواق إو ،اإلسرائيلي

للتأثير بشكل مباشـر وغيـر مباشـر علـى      اإلسرائيلية مختلفاألساليب والوسائل،نيالية لوالكو

  .)2(قتصادية بما يخدم مصالح وأهداف االقتصاد اإلسرائيليالمتغيرات اإل

                                                           

ب ، )الضفة الغربية وقطاع غـزة  ( األوضاع االقتصادية للفلسطينيين في األراضي العربية المحتلة ، جمال، مظلوم )1(
  ). 75- 74( ص، ت
 ط، مركز الدراسات العمالية، )العقبات ومداخل التنمية(قدرة االقتصاد الفلسطيني على التشغيل ، ماجد حسني، صبيح) 2(
 .9ص ، 1992، فلسطين، رام اهللا، 1
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  1993- 1967لفترة خالل اقتصاد الفلسطيني اإل 2.3

، 1967حتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة عـام  تمتد هذه الفترة من بداية اإل

وضعت خالل هذه الفترة ،و1993الفلسطيني اإلسرائيلي في سبتمبر  تفاق المبادئإوتنتهي بتوقيع 

نتيجـة   1967عام  أمام محاوالت التنمية في األراضي الفلسطينية المحتلةالكثير من المعوقات 

واالستيالء على جـزء   ى تقليص مصادر النمو االقتصاديإل والتي أدت اإلسرائيلية،السياسات 

  .والسيطرة شبه الكاملة على عناصر اإلنتاج الرئيسية، كبير من المياه واألراضي الزراعية

وضـعهما تحـت الحكـم    قام بأعاد االحتالل االرتباط بين المنطقتين،و1967في عام ف

تغيرت فقد لذلك  وتبعاً.)1(اإلسرائيلياالقتصادمع  ونقدياً جمركياً تحاداًإالعسكري وفرض عليهما 

لمصالح بما يخدما) الضفة الغربية وقطاع غزة(لألراضي الفلسطينيةإتجاهات المبادالت التجارية 

أداة  قتصاد اإلسرائيليقتصاد الفلسطيني على اإلعتماد اإلإوأصبح ازدياد  .االقتصادية اإلسرائيلية

 أمنية إلى فرض إجراءات السلطات اإلسرائيلية أإذ تلج ،ضغط فاعلة في أيدي سلطات االحتالل

ت االقتصـادية،  آوتدمير المصانع والمنش، قتصادية تصل إلى حد اإلغالق والحصارإعقوبات و

  .)2(تدهوره وتكبده خسائر فادحة فيقتصاد الفلسطيني ساهمت بالغة باإل لحق أضراراًإمما 

  1993-1967خالل الممارسات اإلسرائيلية االقتصادية  3.3

وهي تستخدم ، 1967الضفة الغربية وقطاع غزة في حزيران  "إسرائيل"حتلت أ منذ أن

األول خلـق ظـروف   : دأبت على تحقيق هدفين أساسيين قتصاد لتحقيق أهداف سياسية حيثاإل

نسالخ الضفة والقطاع إتجعل  قتصادية،إ توطيد أوضاعتعملعلى قتصادية في األراضي المحتلة إ

وعلى هذا األساس  ،مستحيالً قتصاد مستقل لدولة مستقلة أمراًإد اإلسرائيلي وتكوين قتصاعن اإل

في القطاعات التـي   "إسرائيل"بتشجيع اليد العاملة الفلسطينية على العمل داخل  "إسرائيل"قامت 

يتمثـل فـي    تحتاج إلى يد عاملة غير فنية كالزراعة والبناء وبعض الخدمات،أما الهدف اآلخر

من خالل ، وغير قابل للتطور قتصاد اإلسرائيليلإل بنية االقتصاد الفلسطيني ليصبح تابعاًتغيير 
                                                           

  .2ص، 2004، فلسطين، رام اهللا، إعادة ربط االقتصاد الفلسطيني بمحيطه العربي، سمير، عبدا هللا )1(
 275ص ، 2012 ,13العدد ، التقرير االقتصادي العربي الموحد) 2(
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قتصـاد  حتياجـات اإل إتلبيـة  "تعمل علىالتي تنتج سلعاً  اريعاالقتصار على منح تراخيص للمش

قتصـاد  قتصادية،بهدف إضـعافوتدمير اإل حتالل اإلسياسات وممارسات اإلوشملت . اإلسرائيلي

  :جميع أوجه النشاط االقتصادي ومن أهمهافي  قتصاد اإلسرائيليلإل جعله تابعاًالفلسطيني و

 لفلسطينيين على الموارد الطبيعيةتقليص سيطرة ا 1.3.3

، على جميـع مصـادرالمياه الفلسـطينية    "إسرائيل"سيطرت ، مباشرة 1967بعد حرب 

توظيـف مـوارد الضـفة     وتم، منهاالجزء األكبر  من استغاللوعملت على حرمان الفلسطينيين

سـتغالل  إب، 1967عـام   منذ"إسرائيل" ،حيث باشرت)1(الغربية لخدمة المستعمرات اإلسرائيلية

إن مسـتوطنات   وتشير اإلحصائيات، ستعمال مياههم الخاصةإفائض المياه وحرمان السكان من 

العرب مـن  ومنع ، 1977من المياه خالل عام  3مليون م 17وادي األردن استهلكت ما مقداره 

م فقـط  100م بجانب آبار عربية عمقها 300إسرائيلية بعمق  آبارت ربينما حف، حفر آبار جديدة

حتاللهما إ واستولت على كافة األراضي العامة في الضفة و القطاع بعد، )2(هاإلى جفافأدى مما 

وبين  جيةستيطانية في أهم المراكز اإلستراتيونشرت المستعمرات اإل، وصادرت أمالك الغائبين

 أي بعد عشرة أعوام مـن االحـتالل،   1977نتهاء العام إومع ، )3(التجمعات السكانية الفلسطينية

مسـتعمرة   28يعيشـون فـي   ، في الضفة الغربية وقطاع غزة )مستعمر 6000(كان هناك نحو

قد سيطرت علـى   "إسرائيل"كانت ، 1994نه مع حلول سنة أوتجمع التقديرات على .)4(زراعية

  .)5(من أراضي قطاع غزة%40أراضي الضفة الغربية ومن 68%

   

                                                           

  21ص ، 1997، بيروت، 1ط، مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،االقتصاد الفلسطيني في الضفة والقطاع، فضل، النقيب )1(
، الجمعية العلميـة الملكيـة  ، آثار االحتالل اإلسرائيلي وإستراتيجية الدعم، االقتصاد األسير، وآخرون، بسام، الساكت) 2(

  .151ص ، ب ت، عمان
–المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان ، االقتصاد السياسي للدولة الفلسطينية، نبيل محمود، السهلي )3(

  . 2000، نية منظمة التحرير الفلسطي
مركز أبحاث السياسات ، الهيكلية االقتصادية للمستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية، زياد، غيث، نعمان، كنفاني )4(

  6ص، 2012، )ماس(االقتصادية الفلسطيني 
  .21ص، مرجع سابق، فضل، النقيب )5(
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  2010-1946يعام ما بينمسار االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين ) 1:3( خريطة

  2015-4-11الزيارة  تاريخ /http://www.ssamir.comخريطة فلسطين ، خريطة فلسطين:المصدر

من % 6الصهاينة، على أقل منسيطر اليهود 1946انه في عام ) 1:3(يتضح من الشكل

التي سهلت انتقال  إلغاء قانون حظر نقل ملكية األراضي للصهاينةمساحة فلسطين االنتدابية، وتم 

وطرد سكانها األصليين ومصادرة بيوتهم وأراضـيهم، وتهويـد    االراضي العربية الى اليهود،

  .المدن العربية وإحالل المهاجرين اليهود الذين تم جلبهم من كافة أنحاء العالم مكانهم

،أصدرت األمم المتحـدة  الصهيوني على أرض فلسطين -اليهودي/ولحل النزاع العربي

وأخرى لليهـود وتشـكل   % 43وتشكل  لتقسيم فلسطين،إلى دولتين للعرب1947قراراَ في عام 

غير أنه تم رفض القرار من قبل العرب وعمت المظاهرات واإلضرابات، .وتدويل القدس% 56

علـى  " إسـرائيل "كما تظهر الخريطة سيطرة . معظم المدن الفلسطينية وسائر األقطار العربية

قيـام   عـالن تم إ 1948وفي عام . المزيد من األراضي الفلسطينية من خالل إقامة المستعمرات

التاريخية واإلستيالء على أراضـي المـزارعين،   أرض فلسطين من % 78على "دولة إسرائيل"

وطرد سكانها والزج بهم في مخيمات الالجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة والدول المجاورة، 

رتكاب ، وقامت بإعلى الجزء األكبر من فلسطين "إسرائيل"ستولت وهو ما عرف بالنكبة حيث إ

  . المجازر في بعض القرى والمدن العربية
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، بل إنهـم إحتلـوا   1948ولم يكتف الصهاينة بطرد اآلالف من العرب من ديارهم عام 

بما فيها القدس  -الغربية  إثر إستيالئهم على الضفةم، 1967كامل األرض الفلسطينية في حرب 

القوانين، وفرض الوقائع على األرض منذ ذلك الحين بسن " إسرائيل"وإستمرت ، وقطاع غزة -

  .عن طريق بناء المستعمرات اإلسرائيلية

استمرت ، وCو Bو  Aتقسيم الضفة إلى مناطقتم 1993بعد توقيع اتفاقية أوسلو عام و

سـيطرت علـى معظـم األراضـي      إلىأنوإقامة المستعمرات  بمصادرة األراضي "إسرائيل"

بهدف منع ، "اإلحاطة ثم التغلغل"ائيلية تقوم على مبدأ ، خاصة إن اإلستراتيجية اإلسرالفلسطينية

وبالتـالي أصـبحت المنـاطق    .التواصل الفلسطيني داخل الضفة الغربية ومع الدول المحيطـة 

) ب(و) أ(الفلسطينية تفتقر للتواصل الجغرافي، بحيث ال يستطيع الفلسطينيون التنقل من مناطق 

عدا عن بناء الجدار العازل الـذي  .رة اإلسرائيليةالواقعة تحت السيط) ج(دون المرور بمناطق 

وإعاقـة  ، يعيق التطور العمراني والمكاني، وعزل التجمعات الفلسطينية عن بعضـها الـبعض  

  .األنشطة االقتصادية فيها

وترتب على هذا الوضع غياب مفقودة،  أي أن السيادة الفلسطينية على األرض والموارد

وبالتالي ال تستطيع عناصر اإلنتـاج   ،أسواق منفصلة ومنعزلة نقسم إلى عدةإوحدة السوق الذي 

 .نتقال والحركة ما بين المناطق الجغرافية المختلفةاإل) العمل ورأس المال(واالستثمارات 

 السيطرة على الحدود والمعابر 2.3.3

من خالل فرض حصار اقتصادي وإغالق  إلى خنق االقتصاد الفلسطيني،" إسرائيل"سعت

وإغالق كافة المعابر والمنافـذ  ، "إسرائيل"ورسم الحدود وفقا لرغبة  ،اطق الفلسطينيةشامل للمن

 ،سواء الدولية منها أو الموجودة بين المدن والقرى الفلسطينية بشكل متكرر ولفتـرات طويلـة  

إذ عمدت سلطات ،والتحكم بالتجارة الخارجية الفلسطينية ،وفرض قيود مشدده على حركة األفراد

تجاه إإلى تطبيق سياسة اقتصادية،يقصد منها إحداث تغييرات جذرية في حجم ونوعية و حتاللاإل

قتصـاد اإلسـرائيلي   حاجـة ومتطلبـات اإل  مع بما يتناسب  ،التبادل التجاري لألراضي المحتلة

قتصادية بين فلسطين والدول فاستخدمت سياسة الجسور المفتوحة،وعملت على تقطيع الروابط اإل
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قتصـاد  ل المناطق الفلسطينية إلى كانتونات منعزلة، وتعطيل قوى اإلنتاج في اإلالعربية، وتحوي

قتصادي منع وصول المواد الخام ومستلزمات اإلنتاج وقد ترتب على هذا الحصار اإل الفلسطيني،

ـ   الالزمة للصناعات المحلية، ومنع العمالة الفلسطينية من الوصول إلى وعـدم  ا، أمـاكن عمله

إلى انخفاض الطلب الخارجي على السلع الفلسـطينية   مما أدى، مواد المصنعةالسماح بتصدير ال

جـة  رتفاع نسبة التالف من البضائع المصـدرة نتي إو ،بسبب عدم المحافظة على مواعيد التسليم

إلى حجز البضائع والمواد الخام المستوردة  باإلضافة، للمعابر والحدود الدولية اإلغالق المتكرر

  .)1(اإلسرائيلية الموانئ عبر

 عرقلة النشاط االقتصادي 3.3.3

الحكومة اإلسرائيلية على جميع مرافق النشاط االقتصـادي   سيطرت ثر االحتالل،أعلى 

ـ   لزاما على وأصبح عن طريق اإلدارة العسكرية لألراضي المحتلة، ة أكل من يريد إقامـة منش

كانـت   التـي  اإلدارة العسكرية،أن يحصل على رخصة من  ة قديمة،أقتصادية أو توسيع منشإ

رفـض مـنح    ، وخاصةأعوام أو أخرى لكن بعد عدة أشهر ترفض منح الرخص وتقبل أحيانا

القاعدة اإلنتاجية أو  دعم التي يمكن أن تسهم في ستثمارية الفلسطينية،تراخيص للمشروعات اإل

ج سلعاً لما تحتاجـه  البنية التحتية الوطنية، واالقتصار على منح تراخيص للمشروعات التي تنت

، كما أضافت في منتصف السبعينات ضريبة القيمة المضافة ".إسرائيل"المؤسسات الرئيسية في 

، )2(من إنتاج الشركات الفلسطينية%)12-% 8(والتي تعمل على إحداث خسارة تتراوح ما بين 

و عبـر  ة بدفع الضرائب على البضائع التي يسـتوردها الفلسـطينيون مـن أ   أحيث تقوم المنش

إلى ضريبة الدخل وضرائب الضمان االجتماعي المفروضة على العمـال   باإلضافة، "إسرائيل"

ويتم تحويل معظـم   ،وذلك بهدف نهب الموارد المالية "إسرائيل"الذين يعملون في ، الفلسطينيين

  . )3(لسطينيةمن إنفاقها على المرافق والخدمات العامة الف هذه الموارد إلى الخزينة اإلسرائيلية بدالً

                                                           

مجلة مركز صـالح    اإلسرائيلية والقانون الدولي اإلنسانياالقتصاد الفلسطيني بين الممارسات ، محمد سعدو، الجرف 1

 ).252-251(ص، ب ت،  19ط، عبد اللة لالقتصاد اإلسالمي
 .24ص، مرجع سابق، فضل، النقيب 2
، 2ط، )مـاس (معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسـطيني  ، تعزيز القدرة الذاتية لالقتصاد الفلسطيني، محمد، نصر 3

 .16ص ،  2003، القدس
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قتصـاد  إضـعاف االسـتثمار فـي اإل    قتصادي إلـى وقد قادت سياسة تقييد النشاط اإل

فقد سارعت الحكومة اإلسـرائيلية  ، ستثماراتقلة توفر األموال الالزمة لتمويل اإلو الفلسطيني،

إغالق جميع المصارف العربية واألجنبية التي كانت تعمل في الضفة  حتالل مباشرة إلىبعد اإل

والقطاع، ولم تسمح بالعمل إال لفروع المصارف اإلسرائيلية التي انحصر عملها فـي تسـهيل   

ولم تقم بأي نشـاط   ،من ناحية أخرى "وإسرائيل"عمليات التجارة بين الضفة والقطاع من ناحية 

وأصبح تمويل االستثمار يتم فقط عن طريق  ،مويل االستثماراتأو ت مالي في الحقول اإلنتاجية

إلـى تراجـع    ممـا أدى  ستدانة المباشرة من سوق غير رسمية،التمويل الذاتي أو من خالل اإل

حيث سمحت السـلطات  1981واستمر ذلك حتى عام  ،ستثمار في القطاعات المختلفةإمكانات اإل

عمان في عام –فتتاح فروع لبنك القاهرة إاع غزة، ثم بإعادة فتح بنك فلسطين في قط اإلسرائيلية

1986)1( . 

 السيطرة على التجارة الخارجية  4.3.3

على المعابر والحدود وتحكمهـا بحركـة األشـخاص والسـلع      "إسرائيل"أدت سيطرة 

قتصاد الفلسـطيني بالسـوق   ستكمال إلحاق اإلستخدام قناة التجارة الخارجية إلإالفلسطينية، إلى 

وأصبحت السلع  ،1967فقد تم ضم السوق الفلسطينية فعليا للسوق اإلسرائيلي عام ، اإلسرائيلية

وفرض ذلك منافسة غير متكافئـة علـى السـلع    ، اإلسرائيلية تنساب بحرية للسوق الفلسطينية

ضـمحالل العديـد مـن المنتجـات الزراعيـة والصـناعية       إ إلى مما أدى،الفلسطينية المماثلة

وكان  أحادي الجانب، جمركياً تحاداًإعلى األراضي المحتلة  "إسرائيل"كما فرضت ، )2(الفلسطينية

بتكلفة تبلغ أضعاف ما هي عليـه   على المستورد الفلسطيني أن يقوم باستيراد بضائع إسرائيلية،

فقـد  ، قتصـاد اإلسـرائيلي  وهو ما جعل األسواق الفلسطينية أسـيرة اإل  في البـالد المجاورة،

وال يخفى ما يترتب على ذلـك  . المصدر الرئيسي لمستوردات الضفة الغربية "إسرائيل"أصبحت

حتياجات إقتصاره على تلبية إل نظراً، من تبعية الهيكل اإلنتاجي الفلسطيني لالقتصاد اإلسرائيلي
                                                           

  ).26-25(ص ، مرجع سابق، فضل، النقيب) 1(
معهد أبحاث السياسـات   ،اإلسرائيلية-واقع ومستقبل العالقات االقتصادية الفلسطينية، نصر، عطياني، فضل، النقيب )2(

 .6ص ، 2003، القدس، )ماس(االقتصادية الفلسطيني 
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يقـدر بحـوالي    "إسـرائيل "في تجارة الضـفة مـع    وكانت النتيجة عجزاً،قتصاد اإلسرائيلياإل

  .)1(الرمليون دو143

لسـنوات   "إسـرائيل "اع غزة من والـى  طصادرات وواردات الضفة الغربية وق) 1:3( جدول
 :مختارة بماليين الدوالرات

  قطاع غزة  الضفة الغربية

  الواردات  الصادرات  الواردات  الصادرات  السنة
1969  12.3  51.3  2.7  21.5  
1972  25.6  81.2  15.2  57.1  
1978  77.9  217.1  79.9  186.7  
1983  134.0  406.9  151.1  305.7  
1986  156.0  436.8  133.1  443.5  

، مركـز الزهـراء  ،1ط،1991،الرأسمالية الفلسطينية من النشوء التابع إلى مـأزق االسـتقالل  ،عادل، سماره: المصدر
  .276ص ،القدس

قتصـاد  عتماد الكبير لكل من الضفة وقطـاع غـزة علـى اإل   اإل، )1:3( يبن الجدول

وإرتفاع تكاليف اإلستيراد  قرب السوق اإلسرائيلية حيث إناإلسرائيلي،في الصادرات والواردات 

،مما أدى إلى إرتفاع في نسبة "إسرائيل"ستيراد البضائع والسلع منإالتجار على  من الخارج،شجع

لمعـابر  وسيطرتها علـى ا " إسرائيل"كما إن تحكم .الواردات والتي في معظمها مواد إستهالكية

ومنع إستيراد المواد األولية الالزمة للصناعة والزراعة، وإغراق األسواق الفلسطينية بالبضائع 

اإلسرائيلية ووضع العراقيل أمام الصادرات، والسماح بتصـدير بعـض المنتجـات وخاصـة     

الزراعية،أدى إلى تراجع نسبة الصادرات الوطنية إلى الخارج، والتي أثرت بالتالي على قـدرة  

  الصادرات الفلسطينية على المنافسة في األسواق العالمية 

 وإهمال المرافق والخدمات العامةتخريب البنية التحتية لالقتصاد الفلسطيني  5.3.3

بدال من إنفاقها على المرافق ، أدى تحويل معظم الموارد المالية إلى الخزينة اإلسرائيلية

وجعل البنى التحتية فـي   ،لهذه المرافق والخدمات إهمال كامل والخدمات العامة الفلسطينية إلى

 .الضفة والقطاع في وضع سيئ ومتدن مقارنة بأوضاع البنى التحتية في الدول العربية المجاورة
                                                           

 .147ص ، مرجع سابق، وآخرون، بسام، الساكت )1(
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وأهملـت شـبكات الكهربـاء    ، فقد تدهورت حالة الطرق العامة نتيجة إهمالها وعدم صـيانتها 

عتمـاد  زدياد اإلإمستوى الجودة والكفاءة وإلى تراجع  مما أدى، والصرف الصحي واالتصاالت

كما ظلت المؤسسات التعليميـة تعـاني مـن     ،في الحصول على تلك الخدمات" إسرائيل"على 

نعكس على سوء أوضاع المباني المدرسية، إالذي ، اإلهمال وعدم تخصيص الموارد الالزمة لها

لمستلزمات والتجهيزات التعليمية مع عدم توفر ا فالمدارس مكتظة بالطالب وتتبع نظام الدوامين،

وكذلك األمر بالنسبة للقطاع الصحي الذي ظل يعاني من عدم قدرته على  .من مختبرات وكتب

لعدم قدرة المستشفيات والمراكز الصحية علـى   توفير الخدمات الطبية المناسبة للمواطنين،نظراً

. )1(ارد المالية الكافية لهـا بسبب صغر حجمها وعدم توفر المو استقطاب الكفاءات والمهارات،

سـنة  % 8إلـى 1968سنة % 15من  ،نخفض حجم المصروفات الحكوميةإففي الضفة الغربية 

أمـا خـدمات الميـاه    ،1990عام % 10إلى1968عام %14نخفض في القطاع من إو، 1990

 ،بهااإلسرائيلية التي تتحكم والكهرباء ن المزود الرئيسي لها هو شركات ميكروت إوالكهرباء ف

من خالل حرمان بعض المدن والقرى والبلدات الفلسطينية منها أو عبر االنقطاع المتكرر بشكل 

  .)2(متعمد أو غير متعمد

الفلسـطيني فـي الضـفة    قتصاد إليتضح حجم الضرر الذي لحق با في ضوء ما ذكر،

التي تمكنت خالل فترة زمنية من  والممارسات اإلسرائيلية،جراء السياسات الغربية وقطاع غزة،

فقد وضعت سلطات االحتالل ، قتصاد اإلسرائيليقتصاد الفلسطيني باإلفرض سيطرتها ودمج اإل

اإلسرائيلية يدها على أخصب األراضي الزراعية، وتعاملت الدولة العبرية مع األراضي المحتلة 

  . ي العاملةلأليد لتصريف منتجاتها ومصدراً بوصفها سوقاً، م1967في العام

ضـطرابات  إمما أدى إلى إحداث  حتالل بحركة التجارة الخارجية الفلسطينية،وتحكم اإل

أن وستمرار والمنافسة،خاصة حادة في بعض القطاعات وحرمان قطاعات أخرى من فرص اإل

، إلى الكثير من المـوارد الطبيعيـة   بكونه هشاويفتقراقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة يتسم 

                                                           

  .22ص ، مرجع سابق، محمد، نصر )1(
  ) .30 -29( ص ، مرجع سابق، فضل، النقيب )2(
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وقـد  . ستيراد أكثر ما يحتاج إليه من البضائع من الخارجإانه سيكون بحاجة دائمة إلى ولذلك ف

من خالل إحداث تغييرات على نمط اإلنتاج الفلسطيني من ، في تحقيق أهدافها "إسرائيل"نجحت 

لألسـواق   وغـزو المنتجـات اإلسـرائيلية    ،خالل إنتاج السلع التي تحتاجها األسواقاإلسرائيلية

بل كسبت أيضاً عدداً كبيراً مـن العمالـة    ،فقط سوقاً لبضائعها "إسرائيل"فلم تكسب ، ةالفلسطيني

نهيار إلكنها ّأدت إلى  ،وبالتالي خدمت هذه السياسات المصالح االقتصادية اإلسرائيلية، الرخيصة

  .الفلسطيني وتكبده خسائر فادحةقتصاد اال

  سياسة الجسور المفتوحة 4.3

المفتوحة ركنا أساسيا من أركان السياسة اإلسرائيلية في المناطق شكلت سياسة الجسور 

وبموافقـة  1967عام  "إسرائيل"أصبحت الجسور األردنية المفتوحة منذ أن تبنتها  ،حيثالمحتلة

أشكال الصراع غير المسلح بين التوجهات اإلسرائيلية  المعبر الرئيسي الذي شهد أعتى ،األردن

  :من وراء ذلك مايلي "رائيلإس"ستهدفت إوقد  والعربية،

اإلسرائيلي لتحقيق أطماعهـا االقتصـادية، وتكـون     –فرض حالة التعايش العربي :سياسياً -أ

فرض نمط اإلدارة المدنية المرتبطة وإلى العالقات العربية اإلسرائيلية في المستقبل، مدخالً

بمسـيرة النضـال   وتقليص مصالح الجهات المرتبطة ،حتالل في الضفة الغربيةبمصالح اإل

 .الوطني في الداخل والخارج

وحل مشكلة فائض  قتصادي والعمالة في المجتمع العربي،نتعاش اإلخلق حالة اإل:اقتصادياً -ب

وإزالة  قتحام أسواق الوطن العربي،منفذاَ إلو اإلنتاج عن طريق تصديرها لألسواق العربية،

 ختراق جدار األمن القومي العربي،إل ودول الجوار ومعبراَ "إسرائيل"الحواجز القائمة بين 

 .ببقية الجسد العربي اًبدءاَ من األردن ومرور

تقليص ل إبقاء الصالت االجتماعية بين أبناء المناطق المحتلة وذويهم في الخارج،: اجتماعيـا -ج

متصاص نقمة سكان الضفة الغربيـة علـى   أل، أسباب التمرد كجزء من إستراتيجية التهدئة
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وتخفيف األعباء المعيشية عنهم، والتي تمكن الحكومة اإلسـرائيلية مـن تحقيـق    حتالل اإل

  .)1(ستيطانية فيمنأى عن االضطرابات الداخليةسياساتها التوسعية واإل

وإقناع الرأي العـالمي   في أذهان عرب المناطق المحتلة، "إسرائيل"تحسين صورة : إعالميا -د

  .)2(نيد مقارنة اإلحتالل اإلسرائيلي باإلحتالل النازي، وتفبديمقراطية نظام الحكم اإلسرائيلي

تأخذ بعـين  ، وأمام هذا الوضع الجديد والمتغير كان البد من نظرة علمية مرنة ومتجددة

في ضم األرض ومـا عليهـا مـن    ، األساسي االعتبار الحيلولة دون تحقيق الهدف اإلسرائيلي

  :مفتوحة بالنسبة للجانب العربيال أصبحت سياسة الجسور وبالتالي، قتصاديةإمصادر 

البوابة الرئيسية المفتوحة لدعم الصمود العربي،بكافـة جوانبـه السياسـية واالقتصـادية      –أ 

واالجتماعية، والمحافظة على أواصر وروابط القربى والصالت الوطنية واالقتصادية بـين  

 .الشعب الفلسطيني وبقية الشعوب العربية

 وتصريف فوائض اإلنتاج الزراعي والصناعي لألراضي المحتلة،ستيعاب المنفذ الرئيسي إل  - ب

حيث يتم تسويق حوالي ثلث اإلنتاج الزراعي للضفة  ،في أسواق الدول العربية واإلسالمية

قتصـادية لـألردن والـوطن    تعد الجسور المفتوحة القنـاة اإل  وبالتالي،الغربية في األردن

  .)3(العربي

دت عليها الحراسة في تطبيـق مبـادئ المقاطعـة العربيـة     تعد المحطة الرئيسية التي شد -ج

قتصـاديات  وذلك بهدف تفويت الفرصة على العدو الصهيوني من النفاذ إلى اإل، "إلسرائيل"

حاولـت   "إسـرائيل "وخاصة إن ،العربية، وتحقيق أهدافه في التوسع االقتصادي الجغرافي

  .ةاألقطار المجاور ستخدام هذه القناة لسلعها في أسواقإ

                                                           

،  تقويم ألداء نظام المقاطعة االقتصادية العربية إلسرائيل في ضوء مستجدات الخطر الصهيوني، فؤاد حمدي، بسيسو )1(
  .193ص، ب ت

  .193ص ، مرجع سابق، فؤاد حمدي، بسيسو )2(
مركز دراسات الوحـدة العربيـة   ، مديد االقتصاد الفلسطيني تحديات التنمية في ظل احتالل، وآخرون، جورج، العبد) 3(

  .139ص، 1989، 1ط، ومؤسسة التعاون الفلسطينية
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بمجمل أوجـه الحيـاة السياسـية     "إسرائيل"وتحكم  مهدت الممارسات اإلسرائيلية،قد و

في الضفة الغربيـة وقطـاع غزة،التـي    1987نتفاضة عام ندالع اإلإل،قتصادية للفلسطينيينواإل

 قتصادية كان من أهمها مقاطعـة المنتجـات اإلسـرائيلية،   إستطاعت إحداث تغيرات سياسية وإ

ورفض آالف العمال الفلسطينيين من العمل في المصانع اإلسرائيلية، إالأنهاأدتـإلى تطـورات   

سلبية كان من أهمها، تآكل مداخيل ومدخرات قطاعات كبيرة من الشعب بسبب وقـوع أزمـة   

إلى ضعف القدرة اإلستهالكية وضعف اإلستثمار، نظراً إلى تقييـدات   الدينار األردني،مما أدى

وعلى الرغم من التوجه لمقاطعة المنتجـات  . لى إدخال األموال إلى الضفة والقطاعاإلحتالل ع

اإلسرائيلية، لتعزيز اإلستهالك المحلي من المنتجات المحلية،إال أن عدم توفر الحاجات األساسية 

للسكان من المواد الغذائية واإلستهالكية، ساعد على إختراق المقاطعة السلعية والضريبية، الذي 

  . )1(على كبار التجار المحليين تهريب السلع اإلسرائيلية وبيعها في األسواق المحلية سهل

  1993-1967أداء القطاعات االقتصادية للفترة  5.3

قتصادية بصورة عامة، يعتبـر مـن   إن تتبع التطورات التي تحدث على القطاعات اإل

المؤثرة في تطورهـا والعقبـات   المؤشرات الهامة التي توضح طبيعة هذه القطاعات والعوامل 

وذلك لما لهذه القطاعات من أهمية خاصة في التطـور المجتمعـي    ،واإلشكاليات التي تواجهها

علـى   على الرغم من التغيرات التي طرأت. عموماً وفي تطور االقتصاد الفلسطيني خصوصاً

 والـذي أدى  ،1967حتالل الصهيوني للضفة والقطاع في حزيران ثر اإلأالقطاعات الفلسطينية 

حيث عزلت الحرب المنطقة عـن   ،قتصادية للضفة الغربيةإلى تغيرات جذرية في العالقات اإل

إذ تعـرض   ،لمنتجاتها مراكزها التجارية والصناعية الرئيسية التي كانت تشكل السوق األساسي

ة ذلك سوف ولمعرف .قتصاد الفلسطيني فيهما ألوضاع قسرية أفقدته القدرة على النمو والتطوراإل

  : يتم تناول القطاعات االقتصادية بالتفصيل

  

                                                           

 ،مجلة الدراسات الفلسطينية، أداء المؤسسات االقتصادية في المناطق المحتلة قبل االنتفاضة وخاللها، عادل، سماره )1(
 )35-34(ص، 1990 ,1 المجلد
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  القطاع الزراعي 1.5.3

أهم القطاعاتاالقتصادية في المناطق المحتلة ومكونا أساسيا فـي   يشكل القطاع الزراعي

عتماد أكثرية السكان فيها على هذا القطـاع وتخلـف القطاعـات    نظراً إل ،االقتصاد الفلسطيني

من الناتج % 41.2اإلنتاج الزراعي شكل  1976عام ففي  .بشكل عام األخرى وتدني مردودها

إالأن الذين يعيشون علـى هـذا القطـاع     ،من الناتج القومي اإلجمالي% 37المحلي اإلجمالي و

بلغـت   كما ،))1(على الخدمات الزراعية%  20،على الزراعة% 50(من السكان % 70يشكلون 

، %36نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي اإلجمالي خـالل السـبعينات حـوالي    

ـ إوما رافقه من  نتيجة اإلجراءات اإلسرائيلية،، )2(%25نخفضت في الثمانينات إلى إو ض انخف

حيث بلغ عددهم في ، 1961عما كانوا عليه في عام % 73عدد العاملين في الزراعة أكثر من 

من مجموع السكان العاملين فـي  % 29نسمة أو مايعادل  17483حوالي  1967أيلول /سبتمبر

في الضفة الغربية والقطاع على التوالي لعام % 17و% 25.2نخفضت إلى إو ،)3(الضفة الغربية

فـي المنـاطق المحتلـة     "إسرائيل"اتبعتها ويعود ذلك إلى سياسة الدمج واإللحاق التي  ،1982

نجم عنها تقليص اإلنتاج الزراعي بحوالي الثلث عما كان عليـه  ، ومصادرة األراضي الزراعية

كبيرة من العاملين  مما دفع أعداداً، %60نخفاض الموارد الزراعية بحوالي إو ،1967قبل سنة 

  .)4(يالزراعيين إلى العمل في االقتصاد اإلسرائيل

   

                                                           

 ). 30 -28(ص، 1979 ,1ط، ، اقتصاديات الجوع في الضفة والقطاع، عادل، سماره )1(

معهـد أبحـاث السياسـات    ، سبل زيادة حصة المنتجات المحلية في األسواق المحلية والخارجيـة ، إبراهيم، هنطش )2(
  .44ص ، 2012، رام اهللا، )ماس(االقتصادية الفلسطيني

  .146ص، مرجع سابق، وائل رفعت، عناب )3(
، المؤتمر السنوي السابع لكلية الحقـوق ، االقتصاد الفلسطيني في ظل االحتالل اإلسرائيلي، طارق محمود، عبد السالم )4(

 353ص ، 2003 ، جامعة المنصورة
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  )1974-1967( العاملين في الزراعة في الضفة الغربيةعدد ) 2:3(جدول 

  من مجموع العاملين النسبة المئوية  باأللف/ مجموع العاملين  السنة

1967  17. 5  29%  
1970  45  39.3%  
1971  39.9  34.2%  
1972  38.5  30.8%  
1973  33.4  26.5%  
1974  40.5  29.6%  

  .146ص ،1979،مرجع سابق، رفعت ،وائل، عناب:المصدر

نخفضت بشكل كبيـر فـي حزيـران    إيظهر من الجدول أعالهأن العمالة في الزراعة 

حتالل وبهدف توجيه اإلنتاج الزراعي في الضفة الغربية بمـا يخـدم   ولكن سلطات اإل ،1967

االقتصاد اإلسرائيلي، قامت بإلحاق مزارعي الضفة الغربية مباشرة بأهـداف وزارة الزراعـة   

رتفاع عدد العاملين فـي الزراعـة عـام    إإلى  القروض والحوافز مما أدىاإلسرائيلية، وقدمت 

ولكن تزايد هجـرة   من مجموع العاملين في الضفة الغربية،مما رفع نسبتهم 45000إلى  1970

إلـى   1971إلى تناقص العاملين في الزراعة عـام   أدت" إسرائيل"العمالة الزراعية للعمل في 

ويرجع ذلك إلى انقطاع ، 1974رتفع عام إثم عاد و،الضفة ألف من مجموع العاملين في 39.9

وعـودتهم إلـى   ، 1973تشرين األول عـام  / بعد حرب أكتوبر "إسرائيل"العمال من العمل في 

السيطرة على مصادر الميـاه والـتحكم فـي كميـات     ومصادرة األراضي كما أدت  .مزارعهم

راعة والتوجه إلى العمل في القطاعـات  ، إلى إنخفاض عدد العاملين في الزستهالكها وتوزيعهاإ

  ".إسرائيل"األخرى أو العمل في 

  يالقطاع الصناع 2.5.3

فـي النـاتج المحلـي     ةمسـاهم اليحتل التصنيع مكانة مركزية في اقتصاديات الدول و

ختالل إأدت إلى  لكن في األراضي المحتلة واجه القطاع الصناعي ظروفاً غير طبيعية،،اإلجمالي

قتصاد الضفة الغربية بشكل عام إإلى تمزق شديد في  1967معالم هذا القطاع،حيث أدت حرب 
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لـذلك ظلـت الصـناعات     فلم تكن المواد األولية متاحة بكميات كافية،،والصناعة بشكل خاص

ة وقل التقنيكما إن تدني المستوى  ،تنقصها اآلليات الحديثة والخبرات الفنية ونوعاً متواضعة كماً

والتـي تعـرف    رتباط بالصناعات اإلسـرائيلية دفعت مصانع المناطق المحتلة لإل رأس المال،

وقد تجلى ذلك في صناعات معينـة،مثل األنسـجة والخياطـة    " صناعات التعاقد من الباطن"ب

على إغـراق   "إسرائيل"كما عملت . )1(المياهضخ وصناعة األعالف وصناعات توليد الكهرباء و

 بالسلع اإلسرائيلية الرخيصة منخفضة الجودة التي ال يمكن تسويقها في الخارج،السوق المحلية 

ودعم الصناعات اإلسرائيلية المنافسة عن طريق الحماية الجمركية وتقديم التسهيالت المصرفية 

مما عرض الصناعات الوطنية إلى منافسة حادة غير متكافئة، كمـا شـجعت الصـناعات     ،لها

ستخراجية مثل البـاطون  قتصاد اإلسرائيلي، وبخاصة الصناعات االجها اإلالفلسطينية التي يحتا

  . )2(والحجر والرخام

لم تشهد الضفة الغربية تطوراً صناعياً واضـحاً،على   1967-1950وفي الفترة ما بين 

قتصر األمـر علـى   إو الرغم من إدخال بعض الصناعات الجديدة كالبالستيك وتعليب األغذية،

ستمر الطابع الحرفي للعديد من الصـناعات فـي   وإ.أصال الصناعات الموجودةتطوير وتوسيع 

مـن  % 92تعد المؤسسة الصناعية في الضفة الغربية صغيرة جداً ذلك إن حـوالي   و الضفة،

وتعد مساهمة القطـاع  .)3(قل من عشرة عمالأمجموع المؤسسات الصناعية يعمل في كل منها 

خالل % 9 -%7للضفة الغربية ضئيلة،حيث بلغت ما بين  الصناعي في الناتج المحلي اإلجمالي

من مجمـوع  % 17-%9وتراوحت نسبة العاملين في هذا القطاع ما بين، 1992-1996الفترة 

  .)4(العاملين خالل الفترة نفسها

   

                                                           

  )84-83(ص، مرجع سابق، عادل، سماره) 1(
  10ص، مرجع سابق، محمد، نصر )2(
  .197ص ، مرجع سابق، وائل رفعت، عناب )3(
  .10ص ، مرجع سابق، محمد، نصر )4(
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عام فيها في األراضي الفلسطينية حسب عدد العاملين  توزيع المنشات الصناعية) 3:3(جدول 
1987  

  عدد العمال
الضفة 
  الغربية

  قطاع غزة
الضفة 
  والقطاع

  الضفة الغربية
%  

  قطاع غزة
%  

1 656  413  1069  61.3 38.6 
2-3  944  762  1706  55.3 44.6 
4-7 606  443  1049  57.7 42.2 
8-10  82  76  158  51.8 48.1 
11-20 106  84  190  55.7 44.2 

 2  8  85  17  68  فأكثر 21

 42.1  57.8  4257  1795  2462  المجموع

رام ، 2ج، مركـز الدراسـات العماليـة   ، المسح الصناعي لألراضي الفلسطينية المحتلة ،ماجد حسني، صبيح: المصدر

  .34ص1993،اهللا

أن المنشآت في األراضي الفلسطينية التي تشغل أقل من أربعة ) 3:3(يتبين من الجدول 

الفلسطيني، ومعظمها تأخـذ طـابع   عمال،هي السمة الغالبة على المشاريع العاملة في اإلقتصاد 

الورش الصغيرة التي تستخدم وسائل إنتاج غير متطورة، نظراً لمواجهة المشاريع الكبيرة العديد 

من التحديات والصعوبات التي يفرضها اإلحتالل كالتحكم في عملية إصدار التراخيص، وخاصة 

السياسـي   ركـس عـدم اإلسـتقرا   وهذا يع. للصناعات المماثلة والمنافسة لنظيرتها اإلسرائيلية

واإلقتصادي في المنطقة، باإلضافة إلى عدم توفر التمويل الالزم للمشاريع الكبيرة، كما تميزت 

معظم هذه المشاريع بالطابع العائلي من حيث اإلدارة والتمويل، حيث تقوم بتوفير العديـد مـن   

من إعتماده على السلع المستوردة السلع والخدمات،التي تلبي إحتياجات المجتمع الفلسطيني وتقلل 

وكانت أهم الصناعات في ذلك الوقت الصـناعات الغذائيـة والصـابون    . وخاصة اإلسرائيلية

  .والملبوسات

  قطاع الخدمات 3.5.3

والتي ال تندرج تحت مظلة  تعرف الخدمات بأنها تلك التي توصف بالنشطات األخرى،

حتالل اإلسرائيلي وقد شهد االقتصاد الفلسطيني عقب اإل ،واإلنشائي ،الزراعي، القطاع الصناعي

من الناتج % 56سيطرة واضحة للقطاع الخدمي حيث ساهم قطاع الخدمات بحوالي  ،1967عام 
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خـالل  % 50خالل السبعينات إلـى حـوالي   % 45وارتفعت من حوالي ، )1(المحلي اإلجمالي

بـالتوظيف زادت   وفيمـا يتعلـق   ،في النصف األول من التسعينات% 52الثمانينات وحوالي 

 1970,1985،1993ما بين % 49،%40 ،%37حوالي  إلىمساهمة هذا القطاع بشكل مطرد 

والزيادة في هذا القطاع كانت على حساب قطاعي  أن التطورات وتجدر اإلشارة. )2(على التوالي

عتمـاد علـى   اإلمتاز ب، كما إحتاللاللذين تراجعت أهميتهما خالل فترة اإل الزراعة والصناعة

من اإلنتاج الخدمي الكلي ما % 35الخدمات التقليدية، حيث شكلت الخدمات االجتماعية ما معدله 

تدني في مساهمة خدمات اإلنتـاج مثـل التسـويق والخـدمات الماليـة      و ،1993-1968بين 

 ويرجع ذلك إلى التشوهات التي خلقهـا  تصاالت وتعاظم مساهمة خدمات التجارة الداخلية،واإل

فقد تركز نمـو هـذا   ، إلى تضخيم قطاع الخدمات وتشويه بنيته والتي أدت حتالل اإلسرائيلياإل

 وخاصة تجارة الجملة والتجزئـة والنقـل،  ، قتصاد اإلسرائيليالقطاع في األنشطة التي تخدم اإل

ونقـل العمالـة   إلى الضفة الغربية وقطاع غـزة  " إسرائيل"لتسهيل تدفق السلع المستوردة من 

  .)3("إسرائيل"سطينية إلىالفل

حجـب إمكانيـات    فـي  ،حتجاز النمو االقتصادي للضفة الغربيـة إكما تبلورت سياسة 

ودفعهم إلـى   ،ستبعاد السكان العاملين عن العمل المنتجإستثمار في مشاريع إنتاجية،من خالل اإل

د مـن األيـدي   ودفع العدي، نتاجيةاإلمنتجة كاإلدارة والخدمات غير الالعمل في النشاطات غير 

عام % 39إلى ازدياد نسبة العاملين في قطاع الخدمات من  مما أدى العاملة المؤهلة إلى الهجرة،

حتالل التي رافقت الفترة األولى من اإل ويعود ذلك إلى الظروف ،1993عام % 46إلى  1970

  .)4(وبالتالي تضخم قطاع الخدمات وتضعضع للقطاع الزراعي، من شلل للقطاع الصناعي

   

                                                           

، )ماس(معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني ، قطاع الخدمات الفلسطيني بنيته وأثره االقتصادي، بالل، الفالح )1(
 )19-11(ص، 2013

  .12ص، مرجع سابق، محمد، نصر )2(
  ص، مرجع سابق، بالل، الفالح )3(
  .19ص ، المرجع السابق )4(
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  )%(لألراضي الفلسطينية  مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي اإلجمالي) 4:3(جدول 

  الضفة والقطاع  قطاع غزة  الضفة الغربية  السنة
1982  46.9  51.5  49.2  
1983  49.2  50.8  50  
1984  56.7  52.8  55  
1985  55.8  52.4  54.1  
1986  45.4  48.4  46.9  
1987  50.1  46.6  48.3  

  ).بتصرف.(74ص، مرجع سابق، ماجد حسني ،صبيح:المصدر

، رتفاع نسبة مساهمة قطاع الخدمات في االقتصاد الفلسطينيإ) 4:3(يتضح من الجدول 

عتماد على المساعدات الماليـة  قتصادية والقيود اإلسرائيلية واإلاالختالالت اإل والذي يعزى إلى

حد من نمو القطاع الصناعي، وخاصة الصناعات التي وخاصة إن االحتالل اإلسرائيلي  .الدولية

تدمير القطاع الزراعي من خالل السيطرة علـى  وعمل على اإلسرائيلية، قد تنافس الصناعات 

 الكثير من العمال التوجه إلى العمل في قطاع الخدمات التقليديـة، بمما أدى  ،األراضي الزراعية

تنامي قطاع الخـدمات ال   إنكما . قطاع التعليمخاصة العمل في المطاعم والمحالت التجارية و

 ،ستهالك المحليقتصاد ألنه ينتج ليس للتصدير بل لإليمكن أن يحدث تنمية وقفزة نوعية في اإل

قتصاد الفلسطيني واستمراريته وقدرته على خلق فرص عمل ولـو  في بقاء اإل هدور يكمنولكن 

على أنشطة الخدمات مـن   غزة أكثر اعتماداًقطاع أن اقتصاد أيضاً ويشير الجدول .بشكل بسيط

  .الضفة الغربية

  قطاع البناء واإلنشاءات 4.5.3

وذلك لتأثيره المتبادل مع  يحتل قطاع البناء مركزاً هاماً في البنيان االقتصادي ألي دولة،

ولصلته الوثيقة مع النمو السكاني ودوره فـي تشـغيل األيـدي     ،مختلف القطاعات االقتصادية

 رتباطه باإلنشاءات المتعلقة بالبنية التحتية مثل شبكات الطـرق والميـاه والكهربـاء   إو ،العاملة

كامل  ركود أصابه) عامل20000( 1967كان يستخدم هذا القطاع قبل حرب  أنفبعد  ،وغيرها

انخفاض مساهمته في النـاتج المحلـي إلـى     إلى أدت ،)1(1967نتيجة العدوان اإلسرائيلي عام 

                                                           

  190ص ، 1974، مركز االبحاث ،)1974-1948(الضفة الغربية التركيب االجتماعي و االقتصادي ، جميل، هالل )1(
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ويعـود   نه حقق نمواً ملحوظاً في النصف الثاني من السبعينات،أإال  ،)1(1968عام % 6حوالي 

رتفعت مساهمته في الناتج إو .)2("إسرائيل"وفي  الغربية زدهار حركة البناء في الضفةإذلك إلى 

عـام  % 13ندالع االنتفاضة ليصـل إلـى   إثر إأن ينخفض  قبل1987عام % 16المحلي إلى 

 ،يتركز في قطاع البناء واإلنشاءات "إسرائيل"من العمال في  يالحظ إن الجزء األكبرو. )3(1992

% 46ستوعب قطاع البناء واإلشغال العامة من عمال الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة     إحيث 

 11000حـوالي   1971فقد بلغ عددهم عـام   ،)4(على التوالي من مجموع القوى العاملة%54و

ستثمار فـي أعمـال   وبفعل التوسع في اإل، عامل 30000إلى حوالي  1977رتفع عام إعامل و

إلـى  1970 معا% 8.4رتفع عدد العاملين من حوالي إفقد  البناء واإلسكان في الضفة والقطاع،

عدد العاملين لعام  من إجمالي% 10.4نخفضت لتصل إلى حوالي إثم  ،1987عام % 11حوالي 

  .، بسبب إندالع اإلنتفاضة األولى)5(1991

من اجمالي العـاملين   نسبة العاملين في قطاع اإلنشاءات في الضفة وقطاع غزة) 5:3(جدول 
  لسنوات مختارة

الضفة 
  الغربية

  قطاع غزة
الضفة 
  والقطاع

  السنة
عدد العاملين 

  باأللف

إجمالي 

 المستخدمين
%  

عدد 

العاملين 
  باأللف

إجمالي 

المستخدمين 
%  

عدد العاملين 

  باأللف

إجمالي 

المستخدمين 
%  

1970  8.4  8.4 4.5  8.5  12.9  8.4  
1975  7.7  8.4  2.4  5.1  10.1  7.0  
1980  10.1  10.7  3.4  7.3  13.5  9.0  
1985  12.9 12.4  4.1  8.4  17  10.4  
1987  14.0  12.2  4.5  8.4  18.5  10.3  
1988 12.7  10.7  4.5  8.4  17.2  10.0  

  )بتصرف(.65ص ،مرجع سابق، ماجد حسني، صبيح: المصدر

                                                           

  11ص ، مرجع سابق، محمد، نصر) 1(
  .40ص ، مرجع سابق، عبد الفتاح، أبو الشكر) 2(
  11ص ، مرجع سابق، محمد، نصر )3(
، سلسلة دراسات دائرة شـؤون الـوطن المحتـل   ، د اإلسرائيلياآلثار االقتصادية لالنتفاضة الفلسطينية على االقتصا) 4(

  .80ص، 1990
  .136ص، مرجع سابق، عادل، سماره )5(
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العاملين في قطاع اإلنشـاءات   نتزايد أعداد العمال الفلسطينيي) 5:3(يتضح من الجدول 

في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويعود ذلك إلى أن قطاع اإلنشاءات أكثر تحمال لإلسـتثمارات،  

ستثمارات، ولرغبة السكان في التأكيد على حيث إستحوذ قطاع اإلسكان على حصة كبيرة من اإل

حقهم باألرض في مواجهة التهديد اإلسرائيلي في اإلستيالء عليها، باإلضافة إلى تلبيـة الطلـب   

المتزايد من الوحدات السكنية نتيجة إزدياد عدد السكان، كما إن العمل في قطاع اإلنشـاءات ال  

األشخاص الذين ال ينهون تحصيلهم العلمي  يحتاج إلى مهارات معينة، حيث أن نسبة كبيرة من

يتوجهون للعمل في قطاع اإلنشاءات والبناء، كما يعد قطاع اإلنشاءات المحرك األكبر لإلقتصاد 

  .المحلي

  خصائص العامة لالقتصاد الفلسطينيال 6.3

في األراضـي الفلسـطينية   ،نفه الـذكر آستيطانية اإلسرائيليةأدت ممارسات االحتالل اإل

ختالالت هيكلية فـي البنيـة   إلتشوهات و قتصاد الفلسطيني،وسياساته الموجهة التيتعرض لها اإل

، 1967حتاللها لألراضي الفلسـطينية عـام   إ خالل الفترة التي أعقبت، جتماعيةاالقتصادية واإل

تشكيل الخصائص العامة لالقتصاد الفلسطيني والتي يمكن تلخيصـها   والتي ساهمت بدورها في

  :لنحو التاليعلى ا

  ختالل البنية الهيكلية االقتصادية إ 1.6.3

ضعف األهمية النسبية للقطاعات ب ختالل في البنية الهيكلية لالقتصاد الفلسطيني،يظهر اإل

سـتيعابها  إفي تكوين الناتج المحلي اإلجمالي ونسبة  ،)اإلنشاءات، الصناعة ،الزراعة(اإلنتاجية 

فقد سـعت السياسـات   المنتج على اإلقتصـاد،  مقابل سيطرة قطاع الخدمات غير ،للقوى العاملة

 .)1(حتياجـات االقتصـاد اإلسـرائيلي   إمع  ئمتالتل إلعادة تشكيل القطاعات اإلنتاجية اإلسرائيلية

، لمطالب اإلسـرائيلية ان القطاعات اإلنتاجية لم تلب المطالب الفلسطينية بقدر ما لبت أوبالتالي ف

أكثر من ثلثي الدخل ، ى ضعفها بحيث لم تشكل هذه القطاعات في االقتصاد الفلسطينيإل مما أدى

                                                           

  9ص، مرجع سابق، ماجد حسني، صبيح )1(
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 العمال الفلسطينيين العـاملين فـي األقطـار    فيما يتم تغطية الثلث الباقي من تحويالت القومي،

في تلـك   ،ألخطر من هذا هجرة اإلعداد الكبيرة من األيدي العاملةأن اإال، )1("إسرائيل"و العربية

إلى ضـعف القطـاع    األمر الذي أدى، القطاعات الحيوية للعمل في نفس القطاعات اإلسرائيلية

نخفضت مساهمة القطاع آف، وعم الركود القطاع الصناعي ،العمالة الزراعية وإنخفاضالزراعي 

عـام  % 8.2إلـى 1968عـام  % 9الصناعي في الناتج المحلي اإلجمالي للضفة الغربية مـن  

لم تحقق قدرا  وبالتالي فان اقتصاديات الضفة الغربية وقطاع غزة،، 1980عام % 6.5،و1975

ولهذا ففي منتصف الثمانينات لم يشكل مجموع النـاتج   يذكر من التقدم االقتصادي واالجتماعي،

  .)2("إلسرائيل"من الناتج المحلي % 4المحلي اإلجمالي للمناطق المحتلة سوى 

 والضفة الغربية وقطـاع  "إسرائيل"الناتج المحلي اإلجمالي في  نصيب الفرد من) 6:3(جدول 
  ).1991بأسعار الدوالر لعام (غزة 

  السنة
  "إسرائيل"

)1(  
  الضفة والقطاع

)2(  
  النسبة المئوية

½  

1967 -1968  6043  601  9.9  
1975 - 1976  8163  1026  12.6  
1980 -1981  8613  1252  14.5  
1985 - 1986  9051  1264  14  
1990 - 1991  10.912  1320  12.1  
1995 - 1996  16.694  1626  9.7  
1997 - 1998  16.492  1523  9.2  

مؤسسـة الدراسـات   ، على مشارف القـرن الحـادي والعشـرين    "إسرائيل"اقتصاد  ،فضل مصطفى ،النقيب :المصدر
  .206ص ، 2001بيروت  ،1ط، الفلسطينية

من الناتج المحلي اإلجمالي،  دخل الفردنصيب فجوة بين يتضح من الجدول أعاله، إن ال

د أضعاف حصة الفر تمثل والتي ،جداً واسعة" إسرائيل"والضفة الغربية وقطاع غزة  في كل من

                                                           

باحـث  ، اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة الواقع واآلفاق في ضوء خطة شـارون ، نائل، موسى، نصر، عطياني )1(
  .18ص ، 2004  بيروت، الدوليتقرير البنك ، للدراسات

 ).134-16( ص، مرجع سابق، وآخرون، جورج، العبد )2(



90 

ويعود  ،خر يراوح مكانهأحدهما ينمو بشكل متسارع واآل ،متجاورين اقتصاديينبين  الفلسطيني

سـرائيلي مـن أكثـر    االقتصـاد اإل ، حيـث يعد "إسرائيل"ذلك إلى إرتفاع مستوى المعيشة في 

قتصـاد  يعتمد اإل كمامن أعلى الدخول في العالم ، "إسرائيل"تنوعا ودخل الفرد في  اإلقتصاديات

، بالمقابل فأن تدني مستوى المعيشة وعـدم تـوفر   على صناعة التكنولوجيا ومعداتهاإلسرائيلي 

  .فرص العمل أثر على معدل الدخل للفرد في األراضي الفلسطينية

  التبعية االقتصادية 2.6.3

 في حالة تبعية لالقتصاديات،وضع المناطق المحتلة إلى ضعف التطور االقتصادي أدى

يقوم بتقديم  ،قتصاد خدميإلى إ الخارجية بوجه عام ولالقتصاد اإلسرائيلي بوحه خاص وتحوله

، يحتاجهـا إلنتـاج البضـائع التـي    ، وباألسعار المفروضة عليه الخدمات لالقتصاد اإلسرائيلي

األسواق الفلسطينية بالبضائع اإلسرائيلية رخيصة الثمن للسيطرة على أسواق الضـفة   وإغراق

وأدت هذه السياسة إلى السيطرة التامة على األسواق الداخلية في الضـفة  . الغربية وقطاع غزة

 مصـدراً  المحتلة المناطق جعل إلى"إسرائيل" عمدتو والقطاع ومنافسة البضائع المنتجة محلياَ،

   .اإلسرائيلي العمل سوق في المستخدمة الرخيصة العاملة لأليدي

إلى  أدى إضعاف وتهميش قطاعات اإلنتاج المادي ال سيما الزراعة والصناعة، كما إن

لالقتصاد الفلسطيني وخلق فائض من األيدي  تكريس الطابع االستهالكي والخدمي وغير اإلنتاجي

عـن العمـل خـارج     ن قوة العمل الفلسطينية إلى الهجرة بحثاًواسعة م أعداد إجبار، والعاملة

  .والدول العربية النفطية "إسرائيل"وخاصةً األراضي المحتلة،

قتصاد الفلسـطيني  حتالل اإلسرائيلي وسياساته،إلى جعل اإلوبالمحصلة النهائية أدى اإل

حيث بلغـت  . )1(قتصاد اإلسرائيليعلى اإل رئيسياً اعتماداً للعالم الخارجي ومعتمداً قتصادا تابعاًإ

 إسرائيل"من صادراته إلى%74بتصدير وتقوم ،1970عام  %84حوالي  "إسرائيل"وارداته من 

 أصـبحت  وبالتـالي  .)2(والحصول منها على حاجاته األساسية من الماء والكهرباء لنفس العام،"
                                                           

 ).16 -15( ص، مرجع سابق، ماجد حسني، صبيح )1(

 ).97-92(ص ، 1975  ،1967التجارة الخارجية في االراضي المحتلة بعد حرب حزيران ، محمد فريد، البستاني )2(
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 مـن  االستفادة وحرموا ،"إسرائيل" مع كامل شبه بشكل محصورة للفلسطينيين التجارية العالقات

  .)1(اإلنتاج ومستلزمات والمكائن الخام المواد ستيرادوإ التصدير فرص

ستغالل المناطق المحتلـة  إ ويمكن القول إن السيطرة االقتصادية اإلسرائيلية تهدف إلى

 "إسـرائيل "يعينها في ذلك العمالة الفلسـطينية فـي  ، اإللحاق السياسي كآلية من آليات، اقتصادياً

  .تحاد الجمركي المفروض على المناطق المحتلةواإل

-1970(في االعـوام  "إسرائيل"ن من الضفة الغربية وقطاع غزة في ليعدد العام) 7:3(جدول 
1984( 

  السنة

الضفة 
  الغربية

  قطاع غزة
الضفة الغربية 

  وقطاع غزة

العدد 
  باأللف

النسبة المئوية 
من مجموع %

  االيدي العاملة
  العدد باأللف

النسبة المئوية 
من مجموع %

  االيدي العاملة

العدد 
  باأللف

1970  14.7  71.4  5.9  28.6  20.6 
1973  38.6  0.63  22.7  37.0  61.3  
1974  42.4  61.7  26.3  38.3  68.7  
1975  40.4  60.9  25.9  39.6  66.3  
1976  37.1  57.2  27.8  42.8  64.9  
1977  35.5  56.4  27.5  43.6  63.0  
1979  39.8  53.7  34.3  46.3  74.1  
1980  40.6  54.1  34.5  45.9  75.1  
1981  39.9  52.6  35.9  47.4  75.8  
1982  43.0  54.4  36.1  45.6  79.1  
1983  48.1  54.8  39.7  45.2  87.8  
1984  54.2  57.6  40.7  42.9  94.9  

مركز ، وقطاع غزة في إسرائيلاألوضاع االجتماعية واالقتصادية لعمال الضفة الغربية ، عبد الفتاح، أبو الشكر: المصدر
  ).بتصرف(.107ص 1987،نابلس، 1ط،رالتوثيق والمخطوطات والنش

، "إسـرائيل "إزدياد وتضاعف عدد العمال الفلسـطينيين فـي   ) 7:3(الجدول  يتضح من

 ةرتفاع نسـب إمع  تزامناً ،"إسرائيل"داخل  الفلسطينية متزايد على العمالة طلبمن وجود  يدلمما

                                                           

  .2012، شبكة سديسان للبحوث، الراهن لالقتصاد الفلسطينيقراءة في الوضع ، نصر، عبد الكريم )1(
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قتصـاد فلسـطيني   إسياسة عدم تطـوير  " إسرائيل"نتهجت إ ، حيثالسوق الفلسطينيةالبطالة في 

وبالتـالي فتحـت   . نخراط في سوق العمـل اإلسـرائيلي  وشجعت الفلسطينيين على اإل، مستقل

أبوابها أمام العمالة الفلسطينية، وإتخاذها العديد من اإلجراءات لجذب العمال العـرب  " إسرائيل"

إلسرائيلية التي يرفض اليهود العمل فيهـا وخاصـة قطـاع اإلنشـاءات     للعمل في المشاريع ا

ستغالل األيدي العاملة العربيـة الرخيصـة   إظهور قوى إسرائيلية تدعو إلى  أنوالنظافة، كما 

على المنافسة في األسواق  اإلسرائيلية تحسين قدرة المنتجاتل وتشغيلها في المشاريع اإلسرائيلية،

 ع عـدد العمـال  ارتفأدى إلى إير صناعات وطنية في األراضي المحتلة بدالً من تطو ،الدولية

  ".إسرائيل"في  الفلسطينيين

 ضعف النمو االقتصادي  6.3.3

بين إنتاجية العمل واألجور في  أدت سياسات االحتالل وممارساته إلى إضعاف العالقة،

قتصاد الفلسطيني عتماد اإلإو ،ستهالكوالتأثير على العالقة بين اإلنتاج واإل، االقتصاد الفلسطيني

كما  من العمال، اَمحدود اَالتي تستوعب عدد على نشاط وفعاليات المشاريع الصغيرة والمتوسطة

ستثمار في القطاعات اإلنتاجية الزراعة والصناعة وتدني مسـاهمتها فـي النـاتج    إن تراجع اإل

الخاص على الناتج المحلـي،  ستهالك إلى تفوق اإل أدى، المحلي اإلجمالي والتشغيل والصادرات

االقتصـادية   ن البالد تستهلك أكثر مما تنتج، وذلك نتيجة سياسة الـدمج واإللحـاق  أ وهذا يعني

إضعاف وتهمـيش قطاعـات اإلنتـاج المـادي وتكـريس النزعـة        إلى اإلسرائيلية التي أدت

عـام  مليار دوالر  26"إسرائيل"ففي الوقت الذي بلغت فيه قيمة مصادر اإلنتاج في  .ستهالكيةاإل

 سـتهالك وتجـاوز اإل  ،مليار دوالر 1.9لم تتجاوز في المناطق المحتلة ، فأن تلك القيمه 1984

، )1(على التـوالي  1980،1984للسنوات% 14،%18بنسبة في المناطق المحتلة  اإلنتاج المحلي

المحتلـة، كمـا    ستثمار والتمويل في المناطقحتالل اإلسرائيلي بعرقلة اإلإلى قيام اإل باإلضافة

  .في قطاعي الزراعة والصناعة قلص من ميزانية تطوير األراضي المحتلة وخاصةً

                                                           

  .23ص، مرجع سابق، عادل، سمارة )1(
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قتصـاد  إحاداً في بنية  االحتالل اإلسرائيلي سبب تغييراً نأ ستخالص،إومما سبق يمكن 

اإلسـرائيلية   فاإلسـتراتيجية ، وفرض على السكان عالقة تبعية من طرف واحد الضفة الغربية،

جتمـاعي وتفريـغ األرض مـن السـكان،     قتصادي واإلإضعاف الوجود العربي اإل تهدف إلى

كبر مسـاحة ممكنـة وتـدمير القاعـدة     أستيالء على جل اإلأ من وإجراءات ستخدام أساليبآب

وجعل المنطقـة  ، ستغالل عمال هذه المناطق في الخدمات والصناعات اإلسرائيليةإو، اإلنتاجية

حتياجـات الصـناعات   إسـتهالكية تلبـي   إوتوفير سوق ، هافي معيشت "إسرائيل"معتمدة على 

  .اإلسرائيلية المتزايدة

التي حالت من تطور  قتصادية والتجارية،الكثير من المصاعب اإل "إسرائيل"فقد وضعت 

 .جتماعيـة الفلسـطينية  قتصادية واإلإلى تشوهات في البنية اإلالقطاعات االقتصادية التي أدت 

وأصـاب الركـود القطاعـات     د الفلسطيني اآلالف من األيدي العاملة،قتصاونتيجة لذلك فقد اإل

، وسيطرة قطـاع الخـدمات علـى االقتصـاد     االقتصادية اإلنتاجية خاصة الزراعة والصناعة

  .قتصاد اإلسرائيليأصبحت هذه المناطق معتمدة وتابعة لإلالفلسطيني، و

  الضفة الغربية في فترة الحكم الذاتي قتصادإ 7.3

 تفاقيـة إعـالن  إبتوقيع ، "إسرائيل"المفاوضات بين منظمة التحرير الفلسطينية وتوجت 

 قامت بموجبه سلطة فلسطينية تولـت مسـؤولياتها إلدارة   .1993أيلول 13في  أوسلو المبادئ

توقيع اتفاق لتنظـيم  ، 1994ابريل/ نيسان 29وتم في  ،أجزاء من األراضي الفلسطينية المحتلة

سم آتفاق بوعرف ذلك اإل" إسرائيل"المحلي الفلسطيني المحدود و بين الحكمالعالقات االقتصادية 

تفاقيـة  ؛ خلقت هذه اإل) سيتم تناوله بالتفصيل في األجزاء الالحقة(برتوكول باريس االقتصادي

 فمع نهاية، ساهمت إلى حد بعيد في رسم مالمح االقتصاد الفلسطيني، وقائع جديدة على األرض

يجابية على الـرغم  إلم يكن هناك أي مؤشرات  السلطة الوطنية الفلسطينية،من قيام  1995العام

من الوعود والتصريحات من جعل المنطقة سنغافورة الشرق األوسط، فاالقتصاد شهد المزيد من 

أدت إلـى خيبـة أمـل عامـة وشـعور شـديد        ،التدهور واألوضاع المعيشية ازدادت سوءاً

قتصاد الفلسطيني ساهم في حدوثها مجموعة من على اإلباإلحباط،حيث حصلت تطورات متتالية 
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والعوامل الموضوعية التي  ،العوامل الذاتية المتعلقة باألداء وبالقدرة الذاتية لالقتصاد الفلسطيني

  .)1(االقتصادية الخارجية للسلطة الفلسطينية نشأت بسبب السياسات اإلسرائيلية والعالقات

  : ويمكن تقسيم المرحلة االنتقالية للحكم الذاتي، إلى فترتين أساسيتين

وهي الفترة التي شهدت إنشاء  ،)قبيل انتفاضة األقصى( 1999–1994تمتد : األولى الفترة -1

وسـن القـوانين    ،وبناء العديد من المؤسسات والوزارات والهيئات الحكومية،السلطة الفلسطينية

 . دارة االقتصادوالشؤون الداخليةوالتشريعات الالزمة إل

هذه الفترة تطورات عدة على االقتصاد الفلسطيني  ، شهدت2014- 2000تمتد: الفترةالثانية -2

ـ نتهاج اإلإو، )نتفاضة األقصىإ(نتفاضة الفلسطينية الثانية ندالع اإلإنتيجة  ة حتالل سياسة تدميري

ثر على مختلف الشؤون في المنـاطق  أ للسلطة،قتصادية والمقرات العسكرية التابعة ت اإلآللمنش

 .الفلسطينية وخاصة المجال االقتصادي

 )1999-1994(قتصاد الفلسطيني في المرحلة األولى إ 1.7.3

  1995 -1994الفترة  1.1.7.3

شهدت هذه المرحلة حركات بناء ومحاوالت استثمارية، حيث حاولت السلطة الوطنيـة  

قتصاد الفلسطيني، وركزت جهودها بشكل أساسي علـى  تطوير وتنمية اإل 1994الفلسطينية عام

، وتم إنشاء العديد من الوزارات والهيئات الحكوميـة  ،تكوين القطاع العام وبناء مؤسسات الدولة

مؤسسـات  كستيعاب عدد ال بأس به من األيدي العاملة والكـوادر الفلسطينية، إالتي عملت على 

كما قامت بإنشاء عـدد   .هاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وغيرهاالمواصفات والمقاييس والج

ـ  رخيص وتنظـيم  من المؤسسات االقتصادية مثل سلطة النقد، التي إقتصرت صالحياتها على ت

األمر الـذي   ،دون حق إصدار عملة فلسطينية ،ورقابة أداء المصارف في األراضي الفلسطينية

  .ية المرتبطة عادة بوجود نقد وطنيقيد قدرتها على التحكم بالسياسات النقد
                                                           

معهد أبحاث السياسات ، )9(تقرير نهائي لجلسة طاولة مستديرة ، عاما من اتفاقية أوسلو 20االقتصاد الفلسطيني بعد  )1(
  .، 2013)ماس(االقتصادية الفلسطيني 
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كما عقدت السلطة الفلسطينية العديد من اإلتفاقيات التجارية مـع الـدول والتجمعـات    

على الرغم من عدم .االقتصادية، بهدف تسهيل التجارة ونفاذ المنتجات المحلية لألسواق العالمية

  .)1(اإلستفادة بشكل كبير من تلك اإلتفاقيات

حالة من اإلستقرار أدتـإلى نتـائج    1995- 1994السنوات األولىوبشكل عام شهدت 

ايجابية، نتيجة اإلنفراج السياسي الذي واكبه تسهيالت على الحركة التجارية، مما أدى إلى تطور 

قطاعات إنتاجية جديدة مثل قطاع تكنولوجيـا المعلومـات والقطـاع    األداء االقتصادي وظهور 

  .المالي المصرفي

  1999-1996 الفترة 2.1.7.3

حيث مارسـت السـلطات   ،حتالليـة إمني طويل والعودة إلى سياسات أتم فرض طوق 

وخاصة بين عامي ) قرابة العام(يوم  350غالقات متكررة للمناطق الفلسطينية لمدة إ اإلسرائيلية

إلى  أدت، قتصاد الفلسطينيالتحكم اإلسرائيلي بمدخالت ومخرجات اإل ستمرارإو ،1996-1997

رتفعت معـدالت  إزدادت دائرة الفقر وإتدهورت مستويات المعيشة وفقتصاد سلبية على اإلنتائج 

وعدم قدرة االقتصاد الفلسطيني على ، "إسرائيل"نخفاض الطلب على العمالة في إنتيجة  ،البطالة

  .)2(ستثماراتستيعاب حجم العمالة الجديدة لقلة اإلإ

ين االقتصـادية، لتنظـيم الشـؤون    وخالل هذه الفترة تم إصدار مجموعة مـن القـوان  

لكن عدم وجود آليات الشفافية والمراقبة والمحاسـبة،  . االقتصادية في مناطق السلطة الفلسطينية

واجهت حيث . وعدم وجود تنسيق بين الوزارات المختلفة أدى إلى بعثرة الجهود وإهدار الموارد

  :رحلة االنتقالية من أهمهاالسلطة الفلسطينية العديد من المعوقات والعقبات خالل الم

تصال الفلسـطيني مـع العـالم    على الحدود والمعابر ومنافذ اإل "إسرائيل"استمرار سيطرة  -1

نتهاج السلطة الفلسطينية لسياسات تجارية مستقلة، وتحكـم  إ مما حد من إمكانية الخارجي،
                                                           

  .38ص، مرجع سابق، محمد، نصر )1(
)  بكـدار (المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واألعمـار  ، االقتصاد الفلسطيني في المرحلة االنتقالية، محمد، اشتية) 2(
  ).41-28(ص، 1999، 1ط
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د الفلسطيني على عتمابالتجارة الخارجية الفلسطينية األمر الذي أدىإلى تعميق اإل" إسرائيل"

  .)1("إسرائيل"

بالسياسـة التجاريـة    لتزام السلطة الفلسطينية بموجب بروتوكول بـاريس االقتصـادي،  إ -2

دون مراعاة ، حتياجاتهإالمصاغة وفقاً لمصالح االقتصاد اإلسرائيلي و والجمركية اإلسرائيلية

ضـع بيـد   يتفاق باريس االقتصـادي  إنأوخاصة  ،حتياجات وتنمية االقتصاد الفلسطينيإل

توكـول  وحدد البر حيث، )2(قتصادي والسياسة المالية والنقديةالتحكم بالوضع اإل "إسرائيل"

نظام  وأبقى على وخاصة في الجوانب المالية، قتصادية للسلطة الفلسطينيةإطار السياسة اإل

قتصادية التي العالقات اإل ونقل ،قتصاديين الفلسطيني واإلسرائيليتحاد الجمركي مابين اإلاإل

تفاق أوسلو وحولها من حالة أمر واقع إلى حالة تعاقدية متفق عليها بين إكانت قائمة ما قبل 

  .)3(الطرفين

وتهربها من ، حتالليةلالتفاقيات المبرمة ومواصلتها لسياستها وممارساتها اإل "إسرائيل"خرق  -3

إضافة إلى سياسة ت،تفاقيانتقائي لبنود اإلوالتطبيق اإلتفاقيات تجاه تلك اإلإلتزاماتها إالوفاء ب

ستخدام عوائـق  إفي األراضي الفلسطينية، و "إسرائيل"اإلغالق ونقاط التفتيش التي أقامتها 

عتبارات األمنية والمواصفات والمقاييس الفنية والصحية كاإل لعرقلة الصادرات الفلسطينية،

 .)4(وغيرها من العراقيل

اإلسرائيلية الهادفة إلى زيادة الهيمنة علـى   مرار السياسات واإلجراءاتستوبالرغم من إ

السـلطة   ، إال أنقتصاد وارتهانه للمصالح اإلسرائيليةقتصاد الفلسطيني، وتعميق تبعية هذا اإلاإل

لحقـت بهـا   وإزالة التشوهات التي من آثارها إستراتيجية واضحة للتخلص لم تتبنى الفلسطينية 

 والسياساتبل على النقيض من ذلك فقد أدت كثير من اإلجراءات جراء الممارسات اإلسرائيلية، 
                                                           

معهد أبحـاث السياسـات   ، البدائل والخيارات المتاحة:السياسات التجارية الفلسطينية ، وآخرون، محمود، الجعفري )1(
 .15ص 2002، )ماس(لسطينياالقتصادية الف

  .3ص، السابقالمرجع  )2(
معهـد أبحـاث السياسـات االقتصـادية     ، مراجعة الواقع التطبيقـي ، بروتوكول باريس االقتصادي، هالة، الشعيبي )3(

  .1ص، 2013، )ماس(الفلسطيني
 . 2011 ,5755العدد ، الحياة االقتصادية، ، بروتوكول باريس بين التعديل واإللغاء، محمد، نصر )4(
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 ،إلى تعميق هذه التشوهات الوطني االقتصاد إدارة في المتعاقبة الفلسطينية الحكومات تبعتهاإ التي

  :وذلك من خالل ما يلي

 عـامي  بـين  مـا  مليار 7 حوالي بلغت والتي ،الخارجية والمعونات المنح على عتماداإل -1

 والمشتريات الرواتب فاتورة لتغطية ،دوالر مليون 630 سنوي بمعدل أي ،2004 -1994

 إلـى  منهـا  ضئيل قسم تحويل ويتم وغيرها، والسيارات كالمعدات ستهالكية،اإل الحكومية

 العامـة  الموازنـة  فـي  العجز وتمويل ،اإلنشائية والمشاريع التحتية البنية في ستثماراتاإل

معدل القروض  تنامي نوأ خاصة .2009 لعام اإلجمالي المحلي الناتج من %28 بلغ والذي

جعل االقتصاد الفلسطيني رهينـة للمديونيـة   قد  ة،المساعدات الخارجية للسلطة الفلسطينيو

 .)1(قتصاد الفلسطينيوأداء اإل القطاعات اإلنتاجيةفي عكس الضعف ، كما الخارجية

 "إسـرائيل "وإيرادات المقاصة المحصلة من قبل  ،عتماد المتزايد على الرسوم الجمركيةاإل -2

 .بالغة على االقتصاد الفلسطيني اًثر وأضرارأكان له وهوما  لتمويل الخزينة واإلنفاق العام،

 حيث قامت السلطة الفلسطينية للحد من التسرب المالي إلى تشـجيع الوكـاالت التجاريـة،   

لزيادة اإليرادات من الرسوم الجمركية والضرائب، وذلك على حسـاب   مباشرستيراد الواإل

وبالمقابل ضـعفت  ، ستيراد وتشجيع التصديرإتباع سياسات مالية وتجارية ونقدية لتقييد اإل

وعلى الرغم من أهمية هذه  ،)2(مساهمة القاعدة الضريبية للجباية المحلية في تمويل الخزينة

ها تسـتخدم التي إ" إسرائيل"عتماد السلطة في إيراداتها على إأنها عكست مدى  إال الرسوم،

 .بتزاز للسلطة الفلسطينيةإكأداة ضغط و

 إلـى  ممـا أدى  ستخدام آلية التوظيف الحكـومي، إعتماد سياسة التشغيل الفلسطينية على إ -3

قتصـاد  أو مـع قـدرة اإل   ،تسارع النمو في القطاع الحكومي بما ال يتناسب وحاجة البالد

فضالً عن أن هذا النمو في عدد العاملين فـي   ،المحلي على تحمل تمويل تكاليف هذا النمو

مما أدى إلى تحـول  ، القطاع الحكومي،ال يصاحبه تحسن في األداء الحكومي كماً أو نوعاً
                                                           

مركز فؤاد نصار لدراسـات  ، رؤية بديلة لالقتصاد الفلسطيني من منظور يساري، ماجد، صبيح، نصر، عبد الكريم )1(
  ).209-202(ص ، 2011، التنمية

  101ص، مرجع سابق، ماجد، صبيح، نصر، عبد الكريم) 2(
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نسبة العاملين في السـلطة   تحيث بلغ ،)1(القسم األكبر إلى شكل من أشكال البطالة المقنعة

، وبلغ متوسط %44.2، والقطاع العسكري %55.8في القطاع المدني  1997ية عام الوطن

 ،1997 -1994سنوياً للفتـرة  % 30الزيادة السنوية في عدد العاملين في السلطة الوطنية 

  .)2(في القطاع المدني% 22.5في القطاع العسكري و% 43.6بواقع 

وتوزيعهم في القطاعين المدني والعسـكري  عدد العاملين في السلطة الفلسطينية ) 8:3(جدول 
  )ألف عامل(

  المجموع  عسكري  مدني  نهاية السنة
1994  25.5  14  39.5  
1995  34.8  24  58.8  
1996  41.02  34.02  75.04  
1997  48.4  38.4  86.8  

برنـامج  جامعـة بيرزيـت   ،السياسات االقتصادية والتنمية البشرية في فلسطين، وآخرون، عمر، عبد الرازق:المصدر
  26ص)1999-1994(،دراسات التنمية

، والتـي  لتضخم الوظيفي في المؤسسات الحكومية الفلسطينيةا) 8:3(يتضح من الجدول 

حيث بلغعدد العاملين عـام   ينية،أحد أسباب األزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسط كانت

عبئا علـى ميزانيـة السـلطة    في القطاعين المدني والعسكري، مما يشكل ) ألف86.8( 1997

علـى  تقتصـر  مصـادر الـدخل    الفلسطينية وعدم تمكنها من دفع رواتب موظفيها، خاصة أن

 نيابة عن السلطة الفلسـطينية  "إسرائيل"وعلى أموال المقاصة التي تجبيها  اإليرادات الضريبية،

  .والمساعدات من الدول المانحة

 )2014-2000(قتصاد الفلسطيني خالل الفترة اإل 2.7.3

  2003-2000الفترة  1.2.7.3

ندالع انتفاضة إ من أهمها شهدت األراضي الفلسطينية العديد من األحداث في هذه الفترة،

وعـدم  ، نتيجة اإلجراءات والسياسـات اإلسـرائيلية  ، 2000األقصى في الربع األخير من عام 

                                                           

  .5ص، 2006، االقتصاد الفلسطيني الواقع واآلفاق، غازي، الصوراني )1(
  25ص، مرجع سابق، وآخرون، عمر، عبد الرازق )2(
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وزيارة شارون  المستعمراتتفاق عليها في أوسلو، وبناء تطبيقها للعديد من الجوانب التي تم اإل

تميزت  وبالتالي، )1(عدد من أفراد الشرطة اإلسرائيلية للحرم القدسي والتجول في ساحاته برفقة

  .وتدهور االقتصاد ستقراربحالة من عدم اإل السنوات األولى من هذه الفترة

حتالل مشاكل يصعب التغلـب  اء اإلحيث واجه االقتصاد الفلسطيني الذي كان مثقالً بأعب

الفصل العنصـري   جداروتشييد ، من تجزئة جغرافية نتيجة لسياسة اإلغالق اإلسرائيلية ،عليها

والمسـتعمرات  إقامة الحواجز العسكرية و الذي قلص بدرجة كبيرة مساحة األراضي الزراعية،

فـي  ) 26(الضفة الغربيـة و  إسرائيلية في) مستعمرة114(للمصادر اإلسرائيلية  بلغت وفقاً التي

إال أن الصور الفضائية تبين أن هناك مـا   ،1970عام قطاع غزة إضافة إلى المواقع العسكرية 

من %3شكلت حوالي  والتي في الضفة الغربية بأحجام متباينة، تعماريسإموقع  250يزيد على 

  .)2(%6طينية حوالي المساحة اإلجمالية للضفة الغربية في حين شكلت التجمعات السكنية الفلس

، وتراجـع  .هذه القيود والممارسات اإلسرائيلية على إعاقة التجارة الفلسطينية وقد أدت

حيـث قامـت قـوات    ، 2002عام  جتماعية في المناطق الفلسطينيةقتصادية واإلالمؤشرات اإل

معظم المدن الفلسطينية في الضفة الغربية في إطار ما سمي في حينـه   باعادة احتاللحتالل اإل

وقد ترتب على ذلك شل حركة العمـال سـواء الـذين    ، حتاللهاإوإعادة " السور الواقي"بعملية 

وإعاقة تسويق المنتجات الفلسطينية فـي  ، "إسرائيل"العاملين في أو يعملون في االقتصاد المحلي 

اإليرادات الشهرية للسلطة الوطنية من حوالي  نخفضتإ وبالتالي .)3(يةالمحلية والخارج األسواق

أدى مما ، 2002في منتصف ) مليون دوالر 19(إلى  2000في أواخر عام  ،)مليون دوالر 91(

  .)4(2002 في العام% 31وصلت إلى  التيبطالة المعدالت  إلى إرتفاع

                                                           

، 2009 ,2007-1997تفاوت نمو المؤشرات االقتصادية واالجتماعية بين المحافظات الفلسـطينية  ، عبيدة، صالح )1(
 ).20-19(ص،  2009،  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، )ماس(معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني 

دراسـه فـي الجغرافيـه    ،  اإلجراءات الفلسطينية لتهويد القدس وتقرير مصيرها السياسـي ، رأفت احمد، غضيه )2(

  ).24-13(ص، 2010، فلسطين، نابلس، جامعة النجاح الوطنية ،السياسية
  .30ص، مرجع سابق، نائل، موسى، نصر، عطياني )3(
 2003، البنـك الـدولي  ، االقتصادية الفلسطينية تقييم تقديري بعد سنتين من االنتفاضة والحصار واإلغالق واألزمة )4(

  ).2-1(ص
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 2007-2004 الفترة 2.2.7.3

هدوءاً نسبياً، وطرأ تحسن على المؤشرات االقتصـادية   2005-2004 شهدت األعوام

معدالت النـاتج المحلـي    عتواالجتماعية حيث بدأت معدالت البطالة والفقر باالنخفاض، وارتف

وبدأت خالل هذه الفترة إعادة البناء ، مع تحسن مستوى الدعم المالي العربي والدولي، اإلجمالي

من مبان ومقار حكوميـة مدنيـة وعسـكرية    ، إلسرائيليةوالتأهيل لما تم تدميره خالل الحملة ا

حيث طرأت مستجدات وأحداث جديدة فـي عـام    أن ذلك لم يدم طويالً إال ومنازل المواطنين،

والتي تمثلت بفوز حركة حمـاس بغالبيـة مقاعـد     ،قتصاديةأعاقت تحسن األوضاع اإل2006

وفرضـت  ، إلسـرائيلي والـدولي  ا المجلس التشريعي، التي القت ردود فعل سلبية من الجانب

نقطاع إ إلى أدى والمجتمع الدولي حصاراً اقتصادياً محكما على األراضي الفلسطينية، "إسرائيل"

نحسـار ملحـوظ للمسـاعدات    إلعائدات الجمارك، و "إسرائيل"حتجاز إرواتب الموظفين بسبب 

  )1(.المعيشيةقتصادية وتدهور في األوضاع الخارجية ترتب عليه تراجع األنشطة اإل

  2010 - 2008الفترة  3.2.7.3

باستمرار االنقسـام وتكريسـه بـين     2008اتّسم الوضع الفلسطيني الداخلي خالل سنة 

الرصاص "تحت اسم ، 2008عام عدوان على قطاع غزة الوالتي انتهت ب، حركتي فتح وحماس

ادى العدوان الى تدمير عدد كبير من المؤسسـات   وطال كل المؤسسات الفلسطينية " المصبوب

وتراجع المقومات االقتصـادية  ،الفلسطينيه والحاق االضرار في عدد كبير من المقرات الرسمية

تحسـنا   2010شهد عـام  وبشكل عام  ،تراجع الناتج المحلي االجماليووارتفاع البطاله والفقر 

مما ساعد في تغطية جـزء   جباية الضرائباإلصالحات الحكومية في مجال  المزيد منو طفيفاً

  .)2(وتقليل االعتماد على التحويالت الخارجية لدعم الموازنة ،من النفقات الجارية

  

                                                           

  )(21-20ص ، مرجع سابق، عبيدة، صالح  )1(
 .16ص ، 2011 ،2010اداء االقتصاد الفلسطيني ، الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني )2(
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  2014-2011الفترة  4.2.7.3

عتمـد علـى تـدفق    إنتعاش والتحسن أن هذا اإل إال، نتعاشاًإشهد االقتصاد الفلسطيني 

وليس على نمو القطـاع   للعائدات الضريبية، "إسرائيل" المساعدات والمعونات الخارجية وإفراج

حيث إرتفعت قيمة الناتج المحلي اإلجمالي عام  قتصاد الفلسطيني،الخاص والقدرات اإلنتاجية لإل

بسبب األزمة المالية، الناجمة  2012خالل العام % 5.9إلىأنها تراجعت  إال ،%12.2إلى 2011

عدم وفاء المانحين بالتزامـاتهم  و للسلطة الفلسطينية،عن حجز إيرادات الجمارك وعدم تسليمها 

  .ادفع رواتب موظفيه علىقدرة السلطة الفلسطينية مما حد من  المالية،

، %5.1، فقد نما الناتج المحلي اإلجمالي في الضفة الغربيـة بنسـبة   2014أما في عام 

لتحفيز قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يشغل نسبة كبيرة من األيدي العاملة، والتوسع 

إال أنه تراجـع  .في إنشاء المشاريع اإلنشائية نتيجة الهدوء واالستقرار النسبي الذي ساد المنطقة

والحصـار   2014نتيجة العدوان اإلسرائيلي في شـهر تمـوز   ، %15.2في قطاع غزة بنسبة 

لخانق، وما ترتب عليه من آثار تدميرية للبنية التحتية وخاصة المنشات الصناعية وانخفـاض  ا

  .)1(القطاع التجارة عبر األنفاق، وإنخفاض المساعدات والمعونات التي كانت تصل

) 2014-2000(للسنوات مابين والناتج القومي اإلجمالي  الناتج المحلي اإلجمالي) 9:3(جدول 
  بالمليون دوالر

  السنة
الناتج المحلي 

  اإلجمالي
الناتج القومي 

  اإلجمالي
  السنة

الناتج المحلي 
  اإلجمالي

الناتج القومي 
  اإلجمالي

2000 4.313.6 4.819.1  2008  6.673.5  7.344.9  
2001  4.003.7 4.322.7  2009  7.268.2  7.793.8  
2002  3.555.8  3.774.7  2010  8.913.1  9.512.2  
2003  3.968.0 4.212.6  2011  10.465.4  11.214.9  
2004  4.329.2  4.557.3  2012 11.279.4  12.136.9  
2005  4.831.8  5.180.7  2013  12.476.0  13.636.3  
2006  4.910.1  5.332.7  2014  12.715.6  14.198.3  
2007  5.505.8  6.058.4  -   -   -  

  .2014-1994لالعوام  الحسابات القومية الرئيسية، الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني -1:المصدر

                                                           

  .13ص، 2015، 2014أداء االقتصاد الفلسطيني لعام، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )1(
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 انتفاضـة  أعقـاب  فـي  اإلجمـالي  المحلـي  النـاتج  تراجع )9:3( الجدول من يتضح

 القطاعـات  إنتاجية وتراجع اإلسرائيلية، اإلجراءات بسبب 2003 -2000 في األقصىوخاصة

 تراجـع  مـع  2004 عام منذ تدريجياً بالتحسن بدأ أنه إال البطالة، معدالت وإرتفاع االقتصادية

 تقـوم  التـي  الضريبية العوائد الفلسطينية السلطة وتسلم السياسي واإلنفراج االقتصادية، األزمة

 العمل، فرص توفير في ساهم مما االقتصادية القطاعات وإنتعاش عنها، نيابة بجمعها "إسرائيل"

  .والخارج "إسرائيل" في نالفلسطينيي العاملين تحويالت نتيجة اإلجمالي القومي الناتج إرتفع كما

  )2014- 1994( الذاتي الحكم فترة في الفلسطينية االقتصادية القطاعات أداء 8.3

مر االقتصاد الفلسطيني خالل سنوات االحتالل بالعديد مـن التغيـرات واالخـتالالت    

من خالل مجموعة  "إسرائيل"فقد عمدت  .شملت مختلف الجوانب واألنشطة االقتصادية ،المختلفة

حالـت دون تطورهـا   ومن اإلجراءات السياسية والعسكرية إلى تحجيم القطاعات االقتصـادية  

 هيكليـة  خـتالالت إ يواجـه  قتصاداًإ1994 عام الفلسطينية السلطة تسلمت فقد وبالتالي ،ونموها

  .نموه أعاقت

المؤسسـات  وعلى الرغم من قيام السلطة ببعض اإلنجـازات والتـي تتمثـل ببنـاء     

التنموية، وصياغة السياسات الوطنية االقتصادية ، إال أنها لم تعمل بشكل جدي على توالوزارا

قتصـاد  النظر في بعض القوانين والتشريعات االقتصادية والمالية بما يخـدم اإل  إعادةمن خالل 

للقيام بدورهم تصال برموز رأس المال الفلسطيني في الشتات القيام بحملة جادة لإل أو الفلسطيني،

عرقلـة نمـو    أدى إلىمما  وضع السياسات الخاصة بتشجيع الصادرات، أوالوطني المطلوب،

، وعدم وضوح الدور اإليجابي للقطـاع العـام   ستمرار تبعيتهإ، وإضعافه والفلسطيني قتصاداإل

  .والوزارات

 السـلطة  أداء علـى  أثـرت  التي دون إغفال دور السياسات والممارسات اإلسرائيلية،

 ،إنجازات من السلطة به قامت ما وتدمير تخريب من رافقها وما ،األقصى نتفاضةإ بعد وخاصة

التغيرات التي طرأت  أهم، و وفيما يلي عرض ألهم القطاعات اإلنتاجية في االقتصاد الفلسطيني

  .عليها خالل المرحلة االنتقالية
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  القطاع الزراعي 1.8.3

 راعة أهميته كونه مصدراً رئيسياً لدخل نسـبة كبيـرة مـن السـكان،    يستمد قطاع الز

% 50إلى مساهمته بأكثر من  إضافة إرتفاع عدد العاملين فيه، ،في االقتصاد الوطني ومساهمته

  .)1(من إجمالي الصادرات

نفه الذكر على أداء القطاع الزراعـي؛  آنعكست تأثيرات العوامل الموضوعية والذاتية إو

من % 36فبعد أن كان يشكل ما نسبته  ،نتقاليةاإلنتاج الزراعي بالتذبذب خالل الفترة اإل تميزفقد 

مـن هـذا   % 30ما يقل عن  1995شكل عام  ،1992 -1988الناتج المحلي اإلجمالي خالل 

%  29.4الى حـوالي  1999رتفع في العام إنه أ إال، 1997عام % 6 نخفض بنسبةإو، )2(الناتج

وخـالل األعـوام   . رتفاع في إنتاج محصـول الزيتـون  كان ذلك بفعل اإلو ،عن العام السابق

نتيجة للسياسات  ،)3(1999عن العام %18.2سبة الىن نخفض اإلنتاج الزراعيإ) 2000-2001(

وإغراق األسواق الفلسـطينية بفـائض    "إسرائيل"منها لتشجيع العمل داخل  هاإلسرائيلية الموج

حتكار تداول وتجارة مستلزمات اإلنتاج الزراعي، إالمنتجات الزراعية اإلسرائيلية، باإلضافة إلى 

وذلـك  ، )4(%40حيث بلغت حـوالي   1992إال أن مساهمة هذا القطاع بلغت ذروتها في عام 

وتحولهم للعمـل فـي   ، "إسرائيل"وبسبب فقدان العديد من الفلسطينيين ألعمالهم في دول الخليج 

 1991لسـنة  % 25.8نخفض معدل التشغيل في القطاع الزراعـي مـن   وإ .القطاع الزراعي

علـى   2009 – 2000بين عـامي % 14.2 -%13.1نخفضت إلىإو ،)5(1996سنة % 12إلى

 2002- 2000وقدرت قيمة الخسائر التي تكبدها القطاع الزراعي خـالل الفتـرة   . )6(التوالي

الناجمة عن تجريـف وقلـع    تكلفة الخسائر مليون دوالر 182منها  )مليون دوالر 823(حوالي

                                                           

دائـرة  ، وزارة االقتصـاد الـوطني  ، التجارة الخارجية الفلسطينية واقعها وآفاقها المستقبلية، عبد المعطي، زعرب) 1(
  14ص، 2005، اإلحصاء

 .49ص، مرجع سابق، محمد، اشتية )2(

  . 2004، رام اهللا، خلفية عامة عن األوضاع االقتصادية واالجتماعية في األراضي الفلسطينية، نصر، عبد الكريم )3(
 .2016-2-15الزيارة  تاريخ  http://moa.pna.ps/bssMulti.aspxوزارة الزراعه، االستراتيجية الزراعية )4(

  14ص، مرجع سابق، عبد المعطي، زعرب) 5(
  .121ص ، مرجع سابق، ماجد، صبيح، نصر، عبد الكريم )6(
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شـكلت  ، و)1(نخفاض دخـول العمـال المـزارعين   إمليون دوالر ناجمة عن  271و، األشجار

، كمـا بلغـت   %91.7حوالي  1997العام  خالل "إسرائيل"الصادرات الزراعية الفلسطينية إلى 

   .)2(%93.2في نفس العام حوالي  الزراعية نسبة الواردات

القطاع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي اإلجمالي وعدد العاملين في ) 10:3(جدول 
  في الضفة الغربية  الزراعي

  السنة
الناتج المحلي 

اإلجمالي 
*(%)  

عدد العاملين 
  في الزراعة

** %  
  السنة

المحلي الناتج 
  (%) *اإلجمالي 

نسبة العاملين 
% في الزراعة 

**  
1995 11.6 13.3 2005 4.8 15.0 
1996 13.2 14.2 2006 4.8 16.7 
1997 10.3 12.3 2007 4.6 14.1 
1998 10.3 14 2008 5.0 14.3 
1999 9.3 10.7 2009 4.6 14.2 
2000 8.2 14.1 2010 4.3 14.2 
2001 6.9 12.2 2011 4.9 13.8 
2002 7.1 15.3 2012 4.2 11.9 
2003 7.0 16.2 2013 3.5 11.9 
2004 6.5 16.4 2014 3.4 11.5 

  .الحسابات القومية لسنوات مختلفة، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني:* المصدر

  .مسح القوى العاملة لسنوات مختلفة، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني**  

إنخفاض مساهمة القطاع الزراعـي فـي النـاتج المحلـي     ) 10:3(يتضح من الجدول 

 نخفاض إلى حد كبيرويعزى هذا اإلاإلجمالي، إضافة إلى إستمرار التراجع في أهميته النسبية، 

ومنع العمال الفلسطينيين من التوجه إلى أمـاكن   ،غالقات اإلسرائيلية للمناطق الفلسطينيةاإل إلى

، وسيطرة اإلحتالل علـى عناصـر   عملهم، ومصادرة األراضي الفلسطينية في الضفة الغربية

إلى غير ذلك من اإلجراءات ، جدار الفصل العنصري اإلنتاج الزراعي كاألرض والمياه وإقامة

إلضافة إلى غياب البرامج الزراعية الداعمة ، باستيالء على الموارد الفلسطينيةالتي تهدف إلى اإل

أخرى وخاصة قطاع الخدمات الذي سجل  التوسع في قطاعات إنتاجية إلى مما أدى .للمزارعين
                                                           

 .59ص ، مرجع سابق، محمد، نصر )1(

  . مرجع سابق، نصر، عبد الكريم) 2(
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عزوف الكثيـرين  ، األمر الذي أدى إلى انخفاض عدد العاملين في الزراعة وأعلى معدل للنمو

كمـا  ، "إسرائيل"عيين إلى العمل في تحول الكثير من العمال الزراو عن العمل في هذا القطاع،

وذلـك نتيجـة    ،منتجةالغير  قتصاديةهتمام من الزراعة إلى القطاعات اإلستثمار واإلتحول اإل

إضافة إلى القيود المفروضة على التجـارة  ، رتفاع عنصر المخاطرةإو لتدني العائد من الزراعة

  .رتفاع كلفة اإلنتاج والتسويق الزراعيإو الخارجية

  القطاع الصناعي 2.8.3

مـن  %  90ناوخاصـة   ،تهآصغر حجم منشبضعفه ويتميز قطاع الصناعة الفلسطيني 

ت تأخذ طابع الـورش  آت تصنف ضمن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فمعظم هذه المنشآالمنش

ويملكها شخص واحد، كما يتميز بضعف مشاركته ) عمال 5قل من أتشغل (الصناعية والحرفية 

حتالل اإلسرائيلي عـدم السـماح للصـناعة    اإل أهم أهدافحيث كان من  .)1(ليفي الناتج المح

ومنع دخول وسائل الدعم والمواد األولية ووضع ، بالتطور عن طريق فرض الضرائب الباهظة

 الفلسطيني يعتمدوبالتالي فان أي تطور في القطاع الصناعي  ،العراقيل أمام التصدير إلى الخارج

  .)2(األراضي الفلسطينيةفي على األوضاع السياسية السائدة 

وضـعف األداء العـام لهـذا     ،التشوهات الهيكلية توبعد قيام السلطة الفلسطينية استمر

بضعف التنوع الصناعي وغلبة  حيث تميز ،اإلسرائيلية عتماده على مدخالت اإلنتاجإو ،القطاع

نقص خدمات المساعدة الفنية والبحـث والتطـوير   و ،الصناعات التقليدية على البنية الصناعية

مـن مصـادر تمويـل    % 90نأحيث  ،أو تحديث المعدات والتمويل الالزم للتوسع في اإلنتاج

  .)3(قتراض من المصارفإ المشاريع الصناعية هي ذاتية أو

بالتذبذب حيـث   تميزتفقد  ،وفيما يتعلق بمساهمة الصناعة في الناتج المحلي اإلجمالي

 -% 15.4تراوحـت مـابين   حيـث  نخفضت بنسب عاليةإو ،%21.8حوالي  1994عام بلغت 
                                                           

اآلثار السلبية للصناعات اإلسرائيلية في المناطق الحدودية والمستوطنات علـى االقتصـاد   ، علي محمود، الحساسنة )1(

  .2ص، 2010 ،الفلسطيني
  مرجع سابق، نصر، عبد الكريم) 2(
  50ص ، مرجع سابق، إبراهيم، هنطش )3(



انخفاضاً ملحوظاً في مسـاهمة   2000

، )1(2000نتفاضة األقصى في نهاية العام 

%  12.3-%15.1حيث بلغ الناتج المحلي اإلجمالي

 منـاطق السـلطة  حيث تعرضـت  

  .)2(وما نتج عنه من توقف لرواتب الموظفين

  2010قتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي للضفة الغربية لعام 

  .17ص،2011،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

   

١٢%

٦%

١١%

١٦%
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2000وشهد العام  ،على التوالي1998-1997لعامي 

نتفاضة األقصى في نهاية العام إبسبب اندالع ، %15.7القطاع الصناعي حيث بلغت 

حيث بلغ الناتج المحلي اإلجمالي 2010-2005نخفاضها ما بين 

حيث تعرضـت   األحداث السياسية، ويعود ذلك إلى لكل من الضفة والقطاع،

وما نتج عنه من توقف لرواتب الموظفين قتصاديإالفلسطينية إلى حصار سياسي و

قتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي للضفة الغربية لعام مساهمة األنشطة اإل

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2010أداء االقتصاد الفلسطيني 

 

                                         

  مرجع سابق، نصر
  ).17 -15( ص، مرجع سابق ،2010أداء االقتصاد الفلسطيني 

٥% ٩%

١٠%

١٧%

١٤%
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��ءات��ا
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أ7(ى

لعامي  15.1%

القطاع الصناعي حيث بلغت 

نخفاضها ما بين إوواصلت 

لكل من الضفة والقطاع،

الفلسطينية إلى حصار سياسي و

مساهمة األنشطة اإل) 1:3(شكل 

أداء االقتصاد الفلسطيني  :المصدر

                                                          

نصر، عبد الكريم )1(
أداء االقتصاد الفلسطيني  )2(

ا��را��

وا�"!� �ا�;:9

وا����'ا�">1 .��ا�$;���

%-�رة
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قتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي للضفة الغربيـة لعـام   مساهمة األنشطة اإل) 1:31( جدول
2010  

  النسبة  النشاط االقتصادي  الرقم

  %5  الزراعة وصيد السمك  1
  %9  االنشاءات  2
  %10  النقل والتخزين واالتصاالت  3
  %17  الخدمات  4
  %14  الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء  5
  %12  تجارة الجملة والتجزئة  6
  %6  الوساطة المالية  7
  %11  االدارة العامة والدفاع  8
  %16  أخرى  9

  17ص،2011،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2010أداء االقتصاد الفلسطيني :المصدر

 هاماً قطاع التعدين والصناعات التحويلية يشكل نشاطاً السابق،أنوالجدول يوضح الشكل 

ويعود  لضفة الغربية،في ا يلي نشاط الخدمات،الذي يمثل الحصة األكبر للناتج المحلي اإلجمالي

النمو في قطاع اإلنشاءات والبناء أدى إلى إزدهار الصناعات المرتبطة بـه، مثـل    ذلك إلى أن

  .الصناعات اإلستخراجية والتحويلية وخاصة مصانع الطوب والبالط

ـ  وعلى الرغم من العراقيل التي واجهت قطاع الصناعة إالأن ت الصـناعية  آعدد المنش

وشكلت الصناعات ، )1(1999ة في عام أمنش) 14849(إلى1994ة عام أمنش) 11842(من إرتفع 

إضافة إلى الصناعات المعتمدة علـى   ،المرتبطة بالبناء والتشييد الجزء األكبر من تلك المنشآت

ومـع نهايـة العـام    . )2(كصناعة المالبس، ترتيبات التعاقد من الباطن مع الشركات اإلسرائيلية

ت الصـناعية  آاإلسرائيلية على المنش عتداءاتنتيجة اإل بدأ التراجع في القطاع الصناعي،2000

ت الصناعية إلى آنخفاض عدد المنشإ إلىى أدوإغالق بعضها، مما  نتفاضة األقصىإ في أعقاب

                                                           

 15ص، مرجع سابق، عبد المعطي، زعرب )1(

  177ص ، مرجع سابق، ماجد، صبيح، نصر، عبد الكريم )2(
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بسـبب  كما تراجع نسبة العاملين في القطاع الصناعي . )1(2003ة عام أمنش) 13693(حوالي 

التي كان لها  نفتاح التجاري،سياسة اإل إلى باإلضافة رتفاع مساهمة قطاع الخدمات في التشغيل،إ

التـي  ، ثر سلبي على القطاع الصناعي وخاصة على الصناعات الخفيفة مثل المالبس واألحذيةأ

أبوابها نتيجة عدم قدرتها على منافسة البضـائع المسـتوردة وخاصـة مـن      تراجعت وأغلقت

  .)2(الصين

  اإلنشاءات قطاع 3.8.3

 مـن  ،الفلسـطيني  االقتصاد في األساسية القطاعات من واإلسكان اإلنشاءات قطاع يعد

 المجتمـع  أفراد من واسعة لشريحة دخال يوفر حيث ،ستخدامواإل الدخل توليد في مساهمته حيث

  .المهمشة الفئات وخاصة

 تنـامي  نتيجـة  ملحوظاً، نمواً القطاع هذا شهد1994 عام الفلسطينية السلطة قيام معو

 وبنـاء  الفلسـطينية  ألراضـي ا إلى الفلسطينيين آالف عودة بعد السكنية الوحدات على الطلب

 سـلطات  قبـل  مـن  تدميره ماتم بناء وإعادة التحتية البنية وتحسين تطويرو ،الدولة مؤسسات

 كبيـرا  اهتمامـاً  أولت الفلسطينية السلطة نأ كما ،اإلسكان على المتزايد الطلب لتلبية،واالحتالل

 الخاضـعة  المنـاطق  في التراخيص إصدار تسهيل على عملت والبناء،حيث اإلنشاءات بقطاع

  .1995سنة ستثماراتاإل إجمالي من %67 على القطاع هذا ستحوذإو،لسلطتها

 وبلـغ  ،%25 غـزة  قطاعو ،%75 بلغت حيث األكبر بالجزء الغربية الضفة وحظيت

 غـزة  وقطـاع  الغربية الضفة من لكل ،اإلجمالي المحلي الناتج في القطاع هذا مساهمة متوسط

                                                           

  15ص، مرجع سابق، عبد المعطي، زعرب )1(
  مرجع سابق، ماجد، صبيح، نصر، عبد الكريم )2(



109 

 نـه أ إال ،)1(1999عـام  %13بلغت فقد الوطنية السلطة قدوم بداية مع أي ،1993 للعام 16%

  .)2(2000 العام في األقصى نتفاضةإ ندالعإ بعد تراجع

 وقطاع الغربية الضفة في المحلي الناتج إجمالي في اإلنشاءات قطاع مساهمة )12 3:( جدول
  غزة

  
  السنة

 المحلي الناتج
  % اإلجمالي

  
  السنة

 المحلي الناتج
  % اإلجمالي

1990  16  2004  4.8  
1993  16  2005 7.6 
1996  13  2009  7.4  
1999  13  2010  9.5  
2000 8.5 2011 13.9 
2001  8.2  2012  14.1  
2002  2  2013  15.4  
2003 5.2 - - 

المؤسسـة الفلسـطينية   ، القطاع العام ضمن االقتصاد الفلسـطيني ، نضال رشيد، صبري )1999-1990(– 1:المصدر

  .90ص ،2003، فلسطين، رام اهللا، )مواطن(لدراسة الديمقراطية 

  مختلفة لسنوات الموحد االقتصادي التقرير )2001-2013(-2 

 اإلجمالي، المحلي الناتج في اإلنشاءات قطاع مساهمة إرتفاع )11:3( الجدول من يتضح

 بهـدف  واإلسـكان،  البناء لقطاع كبيراً إهتماماً أولت التي الفلسطينية السلطة قدوم بعد وخاصة

 الخـارج،  مـن  والوافدين للوزارات المباني وتوفير االحتالل دمرها التي التحتية البنية إصالح

 باإلستثمار مقارنة والبناء اإلسكان بمجال االستثمارات في مخاطرةال عنصر تدني إلى باإلضافة

 الضـفة  فـي  اإلستثمارات من كبيرة حصة على إستحوذ لذلك اإلنتاجيةاألخرى، القطاعات في

 إجراءات من اتبعه وما األقصى إنتفاضة بسبب 2002-2001 العام في تراجع أنه إال والقطاع،

 ، وسـيطرة تتحكم بها الظروف األمنيـة  الذي المشاريع إقامةوووقف التمويل الدولي  .إسرائيلية

  .حتالل اإلسرائيلي على المعابراإل

                                                           

  ).88-87(ص، مرجع سابق، نضال رشيد، صبري  )1(
ص ، 2005، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسـطيني  ،)2005-2000(الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة  )2(

42.  
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 اإلنشـاءات  قطاع في العاملين أعداد رتفعإ التسعينات أوائل فيو العمراني النمو ونتيجة

 أن بسبب وذلك ،)عامل 5662(إلى2004 عام العاملين عدد ليبلغ العاملين، إجمالي من %26إلى

  .)1(الفنية الخبرات أو المهارات من عالياً مستوى يتطلب ال اإلنشاءات قطاع في العمل

 ووجـود  اإلنتاج تكاليف رتفاعإ تطوره، من وتحد القطاع هذا تواجه التي المعيقات ومن

الخاضعة للسيطرة األمنيـة واإلداريـة    )ج( المصنفة المناطق في اإلنشائية تآوالمنش المصانع

 االحتالل، سلطات قبل من المصانع من عدد إغالق تم حيث، تفاقيات أوسلوإموجب اإلسرائيلية ب

رتفاع في أسـعار  إمما تسبب ب ،النقص في أراضي البناء إلى أدىفي تلك المناطق  البناء ومنع

وتضاؤل المساحات المفتوحة والمالئمـة للمنشـآت والمنـاطق    ، األراضي القليلة المتبقية للبناء

 علـى  الطلـب  تلبية يتمسمنت، بحيث باإلضافةإلى عدم وجود إنتاج محلي من اإل، )2(الصناعية

  .اإلسرائيلي سمنتاإل على عتماداإل خالل من غزة وقطاع الغربية الضفة في سمنتاإل

  الخدمات قطاع 4.8.3

 ،الفلسـطيني  قتصاداإل في مساهمة االقتصادية القطاعات أكثر من الخدمات قطاع يعتبر

 التشغيل، أو اإلنتاج ناحية من سواء قتصاديةاإل النشاطات على وسيطرته القطاع هذا نمو بسبب

 للضـفة  اإلسرائيلي االحتالل مع بدأ األخرى القطاعات على الخدمات قطاع هيمنة أن وخاصة

  .1967 عام غزة وقطاع الغربية

 من بأكثر الخدمات إستأثرت ،1993 -1967 من الفترة طول نهأ إلى الدراسات تشيرو

 تشـكل  حين اإلجماليفي المحلي الناتج من %50 أسهمت كما ،الكلية العمالة مجموع من 45%

 حـتالل اإل سببها التي قتصاديةاإل االختالالت إلى ذلك ويعزى ،الباقية النسبة األخرى القطاعات

 مـن  كـل  يشـمل  والذي(خدماتي قتصادإ بأنه الفلسطيني قتصاداإل يوصف لذلك ،)3(اإلسرائيلي

 جتمـاعي اإل والعمـل  والصـحة  التعليم أنشطة والتجارية، العقارية األنشطة،والمطاعم الفنادق
                                                           

خدمات اإلنشاءات في القطاع غير المنظم في األراضي الفلسطينية الواقع ، باسم، مكحول، رياض عبد الكريم، عوض )1(
  ).9-7(ص ، 2006، رام اهللا، )ماس(معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني  ،واآلفاق

 2015-5-16تاريخ الزيارة  /   http://alhayat.comالقطاع الصناعي )2(

  2ص ، مرجع سابق، بالل، الفالح )3(
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 التقليدية الخدمية النشاطات أن إال .)1()والشخصية جتماعيةواإل المجتمعية األنشطة إلى باإلضافة

  .نشاطاته على الغالبة السمة تشكل

 المالية األوراق سوق إنشاء تم حيث الخدمات، قطاع توسع الفلسطينية السلطة قدوم ومع

 الفتـرة  خالل المحلي الناتج في تهمساهم بلغت وقد تصاالت،اإل وخدمات المصرفية والخدمات

 بلغـت و ،)2(التوالي على %62 -%56.5حوالي غزة وقطاع الغربية الضفة في 1994-2012

 مجتمعـه  اإلنتاجيـة  القطاعات مساهمة مقابل اإلجمالي المحلي الناتج من )%54.2(2013 عام

 واألنشـطة  الحكومي النشاط نمو إلى ذلك ويعزى ،)3(اإلجمالي المحلي الناتج من %32.2 بنسبة

  .والفنادق والمطاعم التجارة نشاطو العقارية

 إن وخاصة كبيرة سلبية قتصاديةإ تداعيات التقليدية، الخدمات قطاع وتزايد هيمنةل وكان

 توسـع ال نأ سيما عمل، فرص خلق إلى يقود ال )الحكومية( االجتماعية الخدمات على عتماداإل

 اإلنتاجية القطاعات دور تراجع إلى يشير كما ،االقتصادي بالنمو يرتبط ال الحكومي القطاع في

  .والصناعة الزراعة وخاصة

 االستخدام قطاع حسب غزة وقطاع الغربية لضفةا في للعاملين النسبي التوزيع )13 3:( جدول
 2014-2008 للفترة

  2014  2013  2012  2011  2010 2009  2008  الغربية الضفة

 11.5 11.9 13.4 13.8 14.2 14.2 15.7  االقتصادي النشاط

 16.2 15.8 15.3 14.5 13.9 14.2 14.6  والصيد والحراجة الزراعة

 12.0 11.5 10.8 11.5 11.4 10.3 8.9  التحويلية والصناعه التعدين

 22.4 21.4 21.9 22.1 20.5 20.1 21.1  والتشيد البناء

 5.5 5.8 5.6 5.3 5.7 6.0 5.2  والفنادق والمطاعم التجارة

 32.4 33.6 33.0 32.8 34.3 35.0 34.5  واالتصاالت والتخزين النقل

                الخدمات
   .مختلفه لسنوات ،السنوي التقرير ،الفلسطينية العاملة القوى مسح ،الفلسطيني لالحصاء المركزي الجهاز :المصدر

                                                           

  42ص ، سابق مرجع ،)2005-2000(الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة  )1(
  )23-13(ص ، مرجع سابق، بالل، الفالح )2(
  .8ص، 2014، دائرة األبحاث والسياسات النقدية 2013 ،التقرير السنوي، سلطة النقد الفلسطينية )3(
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 إلـى  ذلـك  ويعـود  الخدمات، قطاع في العاملين عدد رتفاعإ أعاله الجدول من يتضح

واللجـوء   ،يواجهها الفلسطينيين في التوسع بالقطاع الزراعي والصناعي التي الكبيرة المعيقات

على الرغم أن هذا القطـاع  ، من القطاعات األخرى عتباره القطاع األقل قيوداًإلقطاع الخدمات ب

قتصاد الفلسـطيني  ولكن له دور في بقاء اإل ،يمكن أن يحدث تنمية وقفزة نوعية في االقتصاد ال

بعـد   رتفع عدد العاملين في قطاع الخـدمات إكما  .ستمراريته وقدرته على خلق فرص عملإو

قتصاد إتظهر البيانات أن و جديدة، تخصصات إلى ظهور قدوم السلطة وبناء الوزارات مما أدى

 االجتماعيـة  الخدمات هيمنة بسبب، على أنشطة الخدمات من الضفة الغربية غزة أكثر اعتماداً

    .الحكومي القطاع في والتوسع والصحة التعليم وخاصة

 الفلسـطيني،  االقتصاد يعيشها التي الصعبة األوضاع أن القول يمكن ذكر ما ضوء في

 علـى  سـواء  واألمنيـة  واالجتماعيـة  واالقتصادية السياسية اإلعتبارات كافة فيها تتداخل التي

 فـي  تسـاعد  مجـاالت  إليجاد ماسة حاجة هناك تبقى الخارجي، المستوى أو الداخلي المستوى

 الفلسطينية األراضي في السكان يعيش حيث .والمواطنين الفلسطيني االقتصاد معاناة من التخفيف

 تسخير إلى،1967 عام منذ عملت "إسرائيل"أن وخاصة صعبة، جتماعيةإو قتصاديةإ ظروف في

 ،اإلسـرائيلية  للبضـائع  جديدة أسواق وفتح ،اإلسرائيلي قتصاداإل خدمة في وأهلها المناطق هذه

  .العربية العاملة األيدي واستغالل

 المرجوة، االقتصادية الطموحات اإلسرائيلي الفلسطيني السالم يحقق لم ،للتوقعات خالفاًو

حالـت دون  ، 1994وبرتوكول باريس االقتصادي عام ، 1993تفاق أوسلو عام إ أسس إن حيث

 "إسـرائيل "حتالل، فلم تتنازل إحداث تغيير جوهري في نمط العالقات التي كانت قائمة إبان اإل

ستمرت السياسـات واإلجـراءات   إخالل سنوات االحتالل،و عن سياستها االحتاللية التي سادت

  .قتصاد الفلسطينياإلسرائيلية الهادفة إلى زيادة الهيمنة اإلسرائيلية على اإل

إحداث خروقات سـاهمت   إلى أدت،تفاقيات إلى مجموعة من السلبياتقاد تطبيق اإل كما

حيـث   الضفة الغربية وقطاع غزة،قتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني في بتفاقم األوضاع اإل

 "إسـرائيل "مع عـدم التـزام    في النمو االقتصادي، خصوصاً كبيراً شهدت هذه الفترة انخفاضاً
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تخاذ السلطة الوطنية بدورها إجراءات كافيـة لمعالجـة   إوعدم  تفاق،بتطبيق الكثير من بنود اإل

  .الوضع

 السياسـات  وخصوصـاً  الخارجيـة  العوامـل  رهينـة  يزال ما الفلسطيني، قتصادفاإل

 إلـى  أدى ممـا  الخارجي، التمويل ومصادر اإلسرائيلي العمل سوق على عتمادهإو ،اإلسرائيلية

 معـدالت  رتفـاع إو والـدخل  المعيشة مستوى نخفاضإو االقتصادية القطاعات في كبير تدهور

 والتـي  )المنطقـةج (في األراضي إلى الوصول من الفلسطينيين تمكن إنعدم كما والفقر، البطالة

 .الـدوالرات  بمليارات تقدر كبيرة خسائر الفلسطينيين كبد ،زراعية أراضي معظمها في تشكل

 ضـيقة،  أطـر  وفي محدودة ستكون اإلقتصادية المؤشرات لتصحيح فرص أي فأن عليه وبناءاً

 اإلستهالك زيادة إلى إضافة العالية، والفقر البطالة ومعدالت اإلقتصادي، النمو تدني مع خاصة

 الفقـر  مستويات إرتفاع المتوقع من حيث المدخرات، حجم وتراجع اإلستثمارات، وضعف لكليا

  .المجتمع في جديدة شرائح إلى وإمتدادها

 فـي  وعجـزه  ستثمارات،اإل لجذب أهليته وعدم الفلسطيني قتصاداإل هشاشة ظل وفي

 يتعين فأنه المختلفة، هقطاعات وتطور نمو ختاللإو الوطنية، والمدخالت المقومات على عتماداإل

حتالل ودعـم  ومواجهة اإل عتماد على الذات،عتماد نهج ونسق تنموي بديل قادرعلى تحقيق اإلإ

عتماد على المساعدات الخارجية في تمويل العجـز فـي   اإل ي، وتقليصالزراعة واإلنتاج الوطن

  .قتصادية والماليةمما يشكل خطوة لتصويب السياسة اإل الموازنة العامة،
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  الفصل الرابع

  تطور التجارة الخارجية الفلسطينية

  تمهيد 1.4

قتصاديات صغيرة قتصاد وخاصة اإلإفي أي  رائداً يمثل قطاع التجارة الخارجية قطاعاً

 مصدر دخـل قتصاديات األراضي المحتلة ويشكل إيحتل أهمية كبيرة في فهو وبالتالي  الحجم،

   .بنسبة كبيرة من إجمالي الناتج القومي كما يساهم، لفلسطينيينلكثير من ا

ومدى مسـاهمتها فـي عمليـة     نه ليس غريبا أن يتراجع دور التجارة الخارجية،أ إال

بإحكام سيطرتها على  "إسرائيل"، حيث قامت 1967ستثمار والتنمية بعد حرب حزيران عام اإل

ستيراد والتصدير المباشر وأخضعته لموافقتهـا  فمنعت اإل ،وتصديراً ستيراداًإالتجارة الخارجية 

عتبارها أوأصبحت تتعامل معها ب، كما ألحقت السوق الفلسطينية بالسوق اإلسرائيلية ،وسياساتها

سوقا داخلية تسوق فيها منتجاتها وصيغت العالقات االقتصادية بين المناطق الفلسطينية المحتلـة  

ستهالكي إقتصاد الفلسطيني لسوق التي حولت اإل، خارجية وفق المصالح اإلسرائيليةواألسواق ال

سـتيعاب العمالـة   إقتصادية، وت اإلآوفرض الضرائب الباهظة على المنش، للبضائع اإلسرائيلية

مما زاد مـن تبعيـة االقتصـاد الفلسـطيني لالقتصـاد       الرخيصة في سوق العمل اإلسرائيلي،

مـن  % 94وعبرها، ونحو  "إسرائيل"من وارداته تأتي من % 95أكثر من  اإلسرائيلي، فأصبح

  .إجمالي الصادرات الفلسطينية يتجه للسوق اإلسرائيلية

بنظام التجارة  رتأثوت محدودة جداًفهي  حركة التجارة الخارجية مع العالم الخارجي، أما

لقطاع بالضعف وعدم هذا ا إتسم الذ، 1967منذ عام  )تحاد جمركي من طرف واحدإ(المفروض 

نتج عنها تفاقم العجز في الميـزان  ، والتي التأثير في ظل القيود التي فرضتها سلطات االحتالل

  .)1("إسرائيل"التجاري لصالح 

                                                           

معهـد أبحـاث السياسـات    ، السياسات التجارية الفلسطينية البدائل والخيارات المتاحـة ، وآخرون، محمود، الجعفري )1(
  .12ص، 2002، رام اهللا) ماس(االقتصادية الفلسطيني 
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 1993 -1967فترة االحتالل من  خاللالتجارة الخارجية  2.4

في ظل مجموعـة مـن الظـروف     ،1967سار النشاط االقتصادي الفلسطيني منذ عام 

بعـد   حيـث طـرأت   .في التنمية االقتصادية وغياباً ضعيفاً اقتصادياً داءاًأالشاذة التي استتبعت 

األسواق وشروط التبادل التجاري للمناطق المحتلة مـع   على أوضاع حتالل تحوالت جذرية،اإل

في  ،الحرية التامة 1967يونيو/ فقد كان لمنتجي الضفة الغربية حتى حزيران  ،البلدان األخرى

  .أسواق الضفة الشرقية واألقطار العربية المجاورة دون صعوبات شحن منتجاتهم إلى

إلـى توجيـه االقتصـاد     أدى، االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة أن إال

 ممـا أدى  ،وتعقيداً األكثر قوةً تجاه عالقة تقوم على التبعية لالقتصاد اإلسرائيليإالفلسطيني في 

سياسة  "إسرائيل" تبعتإ كما ،إلى نمو مضطرب وحد أدنى من التغير الهيكلي في اإلنتاج المحلي

بين (إلى نمو عالقات اقتصادية  أدت، الجسور المفتوحة مع الدول المجاورة وبخاصة مع األردن

ت الوطنية األراضي المحتلة من المنتجا تفريغ أسواق إلى من خاللها "إسرائيل"هدفت  )الضفتين

  .تصريف منتجاتها في األسواق الفلسطينيةللتفسح المجال ، الزراعية والصناعية

لتحقيق أهدافها وتقييد حركة السلع عبر الجسـور،   عدة إجراءات "إسرائيل"وقد اتخذت 

تجاه واحد من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية فقط، ومن أهـم  إبحيث جعلت منها تجارة ذات 

  :اإلجراءاتهذه 

ستيراد والجمارك اإلسرائيلية، وذلك من خـالل  ستيراد عبر الجسور لقوانين اإلأخضعت اإل -1

، األراضي المحتلـة  إلى دخول بعض المنتجات األردنية والمنتجات القادمة من الخارج منع

التي يمكن أن تنافس المنتجات اإلسرائيلية، مثل االسـمنت ومشـتقات البتـرول والجلـود     

 .والمواد الخام واألقمشة

من  "إسرائيل"تشجيع التصدير من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى الضفة الشرقية، ودفعت  -2

شـرط أن يـودع    من قيمة الصادرات،% 30اجل ذلك مكافأة تشجيعية للمصدرين بمقدار 

المصدرين قيمة الصادرات في البنوك اإلسرائيلية العاملة في األراضي المحتلـة بالـدينار   
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وآذار  1970من معونات في الفترة الواقعة بين نيسان  "إسرائيل"وقد بلغ ما قدمته . األردني

وبالتالي تفريغ ، األردن ساعد في زيادة الصادرات إلى مما، اًألف دينار 320حوالي  1971

األراضي المحتلة من المنتجات الزراعية والصناعية، ودخول المنتجات اإلسرائيلية  أسواق

 .)1( أسواق الضفة الغربية وقطاع غزة إلىبدون أي منافسة 

  جاهاتهاالفلسطينية وات التركيب السلعي للواردات 3.4

من تشوهات عميقة ناتجة عـن  في هذه الفترة عاني قطاع التجارة الخارجية الفلسطيني 

ضعف وضيق قاعدة الصادرات ومحدودية  ومن أهم هذه التشوهات،. حتاللعقود طويلة من اإل

إلى نمـو   مما أدى، "إسرائيل"مع إلى تركز المبادالت التجارية  إضافة مقارنة بالوردات،تنوعها 

ن عمليات التبادل السـلعي مـن   أونتيجة لذلك ف، بطيء وتغير هيكلي محدود في اإلنتاج المحلي

  ".بإسرائيل"ستيراد وتصدير أصبحت محصورة إ

عـام  % 89.3إلى  ،1969عام % 80.3من  "إسرائيل"ستيراد من اإل زدادت عمليةإفقد 

ثم انخفضت الى اقل  ،1987مليون دوالر عام  960كما بلغت الواردات من اسرائيل  )2(1989

  .)3(1989مليون دوالر عام   515وحوالي ، 1988مليون دوالر عام   600من

   

                                                           

  .1990 ، مرجع سابق، اآلثار االقتصادية لالنتفاضة الفلسطينية على االقتصاد اإلسرائيلي -1
  102ص، سابقمرجع ، جورج، العبد -2
  ).20-19(ص ، مرجع سابق، تعزيز القدرة الذاتية لالقتصاد الفلسطيني، محمد، نصر - 3
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  .1990 -1971في الفترة ) بالمليون دوالر(الزراعية والصناعية  قيمة الواردات) 1:4(جدول 

  

  السنة

 إجمالي
  الواردات

الواردات 

  الصناعية

نسبة الواردات 

 الصناعية إلى

  %إجمالي الواردات 

الواردات 

  الزراعية

نسبة الواردات 

إجمالي  إلى الزراعية

  % الواردات
1971  125.87  104.56  83  21.31  17  
1972  162.76  136.45  84  26.31  16  
1973  212.7  175.4  82  37.28  18  
1974 335  284.96  85  50.05  15  
1975  407.23  340.7  84  66.53  16  
1976  435.5  360.01  83  75.48  17  
1977  505.4  416.26  82  89.16  18  
1978  450.66  384.76  85  65.9  15  
1979  576.5  496.52 86  80  14  
1980  678  581.5  86  96.48  14  
1981  748.6  652.2  87  96.4  13  
1982  729  642.3  88  86.6  12  
1983  784.8  682.8  87  102  13  
1984  686.2  577.2  84  109  16  
1985  667.9  565.8  85  102.1  15  
1986  889.5  759.3  85  130.2  15  
1987  1050.9  893.3  85  157.6  15  
1988  727.9  625.7  86  102.2  14  
1989  676  582  86  94  14  
1990  802.2  691.9  86 110.3  14  

  )بتصرف.(مرجع سابق، 72ص،العربي الموحدالتقرير االقتصادي :المصدر

سـتمرار  وإ حجم الواردات بشـكل كبيـر،   إرتفاع وتضاعف ،أعاله يتضح من الجدول

في الضفة الغربية وقطاع غـزة وخاصـة مـن     ستيراد لتلبية الطلب المحلي،عتماد على اإلاإل

حيث تقدر كمية الخضار والفواكه اإلسرائيلية التي تدخل سنويا للضفة والقطاع بحدود ، "إسرائيل"

اإلنتـاج   تراجـع مما يؤكـد   ،)1(ستهالك الكليمن اإل% 25ألف طن ويعادل ذلك حوالي  100

ضيق ومحدودية القاعدة اإلنتاجية الفلسطينية، وعدم قدرتها على ، والزراعي في المناطق المحتلة

إال أن الواردات تراجعت فـي  . ستهالكية والمواد الخاملسوق المحلية من السلع اإلتلبية حاجة ا

                                                           

  )157 -156(ص ، مرجع سابق، وآخرون، جورج، العبد )1(
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أواخر الثمانينات بسبب اإلنتفاضة األولى، وما نتج عنها مـن مقاطعـة للبضـائع اإلسـرائيلية     

  .وإنخفاض الدخل الفردي

في سوق واحـد ومـع    التجارة الخارجية الفلسطينية، زداد تركزوكما هو معلوم، فقد إ

حيث تشير اإلحصائيات المتعلقة بالواردات خـالل الفتـرة مـن     ،1967شريك واحد منذ عام 

مليـون  ) 356.83(اردات السلعية الفلسطينية بلغ للو متوسط القيمة السنويةأن  ،1971-1979

كانـت نسـبة    ،1998-1967، فخالل الفترة )1(مليون دوالر من إسرائيل) 318.7(منها دوالر

مـن بقيـة دول   % 10و "إسرائيل"من الواردات السلعية للضفة الغربية تأتي من % 88 -85%

  .من األردن% 2العالم، وحوالي 

% 10و "إسرائيل"من وارداتها السلعية يأتي من % 90أما في قطاع غزة فكان أكثر من 

بسـبب إجـراءات    ،ستيراد من الخارج عالي التكلفةأن اإل ويعود ذلك إلى ،من بقية دول العالم

  .)2(ستيراد من إسرائيلزداد اإلإنتيجة لذلك  التفتيش والتأخير والعوائق اإلسرائيلية،

% 90من السلع اإلسرائيلية حـوالي   1992عام بلغت واردات األراضي المحتلة هذا و

لصـادرات  ا ، وبالتـالي شـكلت  %85 "إسرائيل" من إجمالي الواردات كما بلغت صادراتها إلى

من مجمل الصادرات السـلعية  % 18إلى الضفة الغربية وقطاع غزة حوالي  إلسرائيليةالسلعية ا

وقد ترتب على ذلك خلل كبير في التوازن بين اإلنتاج واالسـتهالك فـي السـوق    ، اإلسرائيلية

  )3(.المنتجات المستوردة على االستهالك نتيجة االعتماد في ،المحلي

ومما يزيد األوضاع االقتصادية إختالالً إرتفاع نسبة الواردات اإلستهالكية لتصل إلـى  

، وقد بلغت نسبة اإلستهالك الكلي إلى الناتج المحلي اإلجمالي 1993-1967خالل الفترة % 55

  .4من إجمالي االستهالك % 78، حيث يشكل اإلستهالك الخاص حوالي %122حوالي 

                                                           

 .34ص، 1995، التقرير االقتصادي العربي الموحد) 1(

  27ص ، مرجع سابق، محمود، الجعفري )2(
  360ص ، ابقمرجع س، طارق، محمود عبد السالم )3(
 4ص، مرجع سابق، عبد الفتاح، نصر اهللا )4(
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سرائيلية المتدفقة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، مـن أخطـر   هذا وتمثل المنتجات اإل

صور التبعية لالقتصاد اإلسرائيلي، خاصة إن قدرة هذه المنتجات على النفاذ وزيادة بيعها فـي  

األسواق الفلسطينية عالية جدا وبدون قيود، مما يعني فشل محاوالت المقاطعة العربية، باإلضافة 

ج من دعم حكومي يجعل تكلفته منخفضة من جهة، وقدرته الواسـعة  إلى ما يتمتع به هذا اإلنتا

على منافسة المنتجات الفلسطينية، وبالتالي يتم تسويق منتجاته في األسواق الفلسطينية بسـهولة  

  .ويوضح الجدول التالي حجم الواردات الفلسطينية من مصادر مختلفة. ويسر

  )مليون دوالر(عوام مختلفة الواردات الفلسطينية حسب المصدر ال) 2:4( جدول

  بقية العالم  االردن  اسرئيل  السنه  بقية العالم  االردن  اسرائيل  السنه
1968 53.5 5.2 11.2 1987 961.2 9.4 80.6 
1970 83.2 3.7 12.6 1988 596.0 9.5 69.1 
1975 371.2 5.2 30.5 1989 515.8 8.5 102.4 
1980 582.4 5.5 76.7 1990 709.2 9.3 118.7 
1985  598.0 8.7 61.2 1991 976.4 9.2 134.2 
1986 797.8 10.9 81.3 1992  1103.6  9.5 117.5 
  .150ص، 2003، مرجع سابق، تعزيز القدرة الذاتية لالقتصاد الفلسطيني، محمد، نصر: المصدر

القتصـاد المنـاطق    "إسـرائيل "قتصادي الذي حققتـه  الدمج اإل )2:4( يوضح الجدول

حيـث   ،بشكل شـبه تـام   "إسرائيل"حتالل وحصر التبادل التجاري مع سنوات اإلعبر ،المحتلة

الضفة الغربية  وارداتال ت معظمفأصبح، 1992-1968الواردات مابين عامي حجم تضاعفت 

ووضـع  بالتجارة الفلسـطينية   "إسرائيل"وأدى تحكم  عبرها، أو" إسرائيل"تأتي من وقطاع غزة 

نه أإال باقي دول العالم، إلى تقليص التبادل التجاري مع بالمعابر، القيود أمام الصادرات والتحكم 

بما يتناسب مع مصـالحها   عبر الجسور المفتوحة مع األردن اإلنتاج، من ئضاسمح بتصدير الف

   .االقتصادية

 ستيراد عبرها وعبـر األردن، وبشكل عام تسمح سلطات االحتالل للمناطق المحتلة باإل

  .للقوانين اإلسرائيلية، أما التصدير فهو محظور إال عبر األردن ولكن مع الخضوع كلياً
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  الفلسطينية واتجاهاتها التركيب السلعي للصادرات 4.4

بقـدرة   األسـواق العربيـة،   تصدير المنتجات من المناطق المحتلة إلى يرتبط مستقبل

األسواق التـي تتميـز    حتى يسمح لهم بالدخول إلى ،متالك ميزات نسبية كافيةإالمنتجين على 

  .بدرجة عالية من التنافس

فقوانين المقاطعة العربيـة تسـمح فقـط     ،ولم يكن هناك أي توسع مهم في الصادرات

وتمنع دخـول   أو المستوردة عبر األردن، بالصادرات التي تعتمد على المدخالت المتاحة محلياً

كانـت   ، وتبعـا لـذلك  إسرائيلية أي سلعة أو منتج إلى البلدان العربية يحتوي على مواد أولية

مليـون   127 بما يعـادل أي  ،سنويا في الضفة الغربية% 2.1الصادرات السلعية تنمو بمعدل 

خـالل   اًمليـون دوالر  173إلى  ت قيمتهارتفعقد إ، و1987 -1967خالل الفترة سنوياً  دوالر

  )1( 1994 -1988الفترة 

مـن الصـادرات   % 38.3الزراعية ومن الصادرات % 66األردن ما نسبته ويستقبل 

، والزيتون وأحجار البناء والحلويات) السمنة(الزيوت النباتية ، وخاصةالصناعية للضفة الغربية

وهـي منتجـات    من صادرات الضفة الغربية،% 60يستوعب السوق اإلسرائيلي حوالي بينما 

المالبـس  و البناء وأحجارالقرميد  مع منتجين إسرائيليين، وخاصة بالتعاقد جرى تصنيعها أساساً

  .)2(ومنتجات األخشاب والخيزران والبالستيك 

   

                                                           

  .15ص ، مرجع سابق، محمود، الجعفري )1(
 ). 190-100(ص ، مرجع سابق، وآخرون، جورج، العبد )2(
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  ) مليون دوالر(ضفة الغربية الزراعية والصناعية من اللصادرات ا) 3:4(جدول 

  
  الصادرات

  

1970 -1987  1988 -1994  

  متوسط

  القيمة

  معدل

  %النمو

  القيمة

  العظمى

القيمة 

  الصغرى

  متوسط

  القيمة

  معدل

  %النمو 

  القيمة

  العظمى

القيمة 

  الصغرى

  28.0  73.3  3.0  47.6  6.1  49.7  4.3  32.8  الزراعية
  112.0  297.9  4.0  173.2  24.4  193.4  4.6  106.3  الصناعية
  140.0  357.0  4.0  220.9  30.5  227.6  4.5  139.1  المجموع

الصادرات 
/ الزراعية

الصادرات 
  الكلية

24%   -  31%  15%  22%   -  25%  16%  

الصادرات 
ال/الصناعية

صادرات 
  الكلية

76%   -  85%  69%  78%   -  83%  75%  

  .134ص ، مرجع سابق ،محمود ،الجعفري :المصدر

لصادرات الزراعية مـن الضـفة   ل متوسط القيمة السنوية إن) 3:4(يتضح من الجدول 

الصادرات الصناعية فبلغ متوسط مليون دوالر، أما  32.8 بلغت 1987-1970للسنوات  الغربية

تأثير على أداء  ،1987نتفاضة الفلسطينية األولى عام كان لإلحيث مليون دوالر،  106 يحوال

خاصة الصادرات الزراعية نتيجة اإلجراءات الصادرات الفلسطينية من خالل التذبذب والتراجع 

ثـم عـادت وإرتفعـت    ، 1994-1988ثم شهد االقتصاد تحسناً ضئيالً للسـنوات  اإلسرائيلية 

ام التي تلت االنتفاضة األولى، حيث بلغ متوسط القيمه السنوية للصـادرات  الصادرات في األعو

" إسـرائيل "وذلك بسبب تراجع عدد العاملين الفلسـطينيين فـي   ، مليون دوالر 47.6الزراعية 

  .والتوجه إلى العمل في القطاعات المحلية

درات الرئيسـية للصـا   يليهـا األردن األسـواق   "إسرائيل"وكما هو معلوم، فقد شكلت 

، لم يبلغ متوسط الصادرات الصـناعية  1990و1971 الفترة فخالل، 1967الفلسطينية منذ عام 

 أكثـر مـن   واألردن" إسـرائيل " عـدا المباشرة من الضفة الغربية إلى بلدان أخرى والزراعية 

 .من إجمالي الصادرات% 1.25
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من %  40-%25كانت السوق األردنية تستورد مابين ف 1993-1990خالل الفترة أما 

كبـر مـن   أ نسبةالصادرات الزراعية  قد شكلت، و)1(ضفة الغربيةللمجمل الصادرات الزراعية 

هي  "إسرائيل" ، بينما كانت نسبة الصادرات الصناعية إلىإلى األردن نسبة الصادرات الصناعية

التي تدفع ن تكلفة التصنيع المعتدلة هي أ، ويمكن تفسير ذلك ب1987 -1970خالل الفترة  األكبر

إلـى تحكـم    باإلضـافة  ،إلى شراء السلع المصنعة من األراضي المحتلـة  التجار اإلسرائيليين

ثـم   ،"إسرائيل"ي يتم تصنيعها في تلابأسعار التصدير وخاصة للسلع نصف المصنعة " إسرائيل"

 يمكـن ان تكـون   التيبعض الصناعات  كما هو الحال في ،يعاد تصديرها إلى بقية بلدان العالم

أما بالنسبة  .مواد خام لصناعات أخرى أكثر تطوراً كالزيوت، والخيوط النسيجية، وكتل الحديد

لألردن فيعود إلى نظام المقاطعة العربية التي تمنع دخول أي سلعة أو منتج إلى البلدان العربية 

   .)2(كما مر معنا إسرائيلية يحتوي على مواد أولية

صادرات من الضفة الغربيـة  لل السنوي نموال معدل تبلغ 1986-1971وخالل الفترة 

أما بالنسبة إلى دول العالم فكانـت   ،"إسرائيل"مع %  4.9 مع األردن،% 4.3على النحو التالي 

نتيجة  ،1988تراجعت عام  "إسرائيل" إن الصادرات الفلسطينية إلى كما ،نسبة النمو بطيئة جداً

كمـا تراجعـت    على الصادرات الفلسطينية، "سرائيلإ"االنتفاضة األولى والقيود التي فرضتها 

مليون دوالر، وقد شمل هذا التراجع السلع  40مليون دوالر إلى  52األردن من  الصادرات إلى

تبقى المسـتورد الرئيسـي للصـادرات    " إسرائيل"إال أن . )3(الزراعية والصناعية في آن واحد

  .)4(من صادرات القطاع% 73الغربية ومن صادرات الضفة % 61الفلسطينية، والتي بلغت 

   

                                                           

 ).13-12(ص، 1998، مرجع سابق،  تجارة السلع الفلسطينية في التسعينات الفرص والتحديات )1(

  96ص ، سابقمرجع ، محمد فريد، البستاني) 2(
  ).26 -25(ص ، مرجع سابق، محمود، الجعفري) 3(
  .24ص ، السابق المرجع) 4(
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  ).ماليين الدوالرات( 1985التجارة الدولية للضفة والقطاع عام ) 4:4(جدول 

  المجموع  أخرى أقطار  األردن  "إسرائيل"  الصادرات والواردات

  :الواردات من
  الضفة الغربية
  قطاع غزة

  
339.5  
258.5  

  
8.7  
0.0  

  
38.3  
22.9  

  
386.5  
281.4  

  667.9  61.2  8.7  598.0  المجموع
  :الصادرات إلى
  الضفة الغربية
  قطاع غزة

  
96.1  
96.1  

  
69.3  
16.1  

  
1.0  
4.7  

  
166.4  
116.9  

  283.3  5.7  85.4  192.2  المجموع
  .156ص، مرجع سابق، وآخرون، جورج، العبد:المصدر

، هو أضعاف حجم الواردات "إسرائيل"أن حجم الواردات من  )4:4( يتضح من الجدول

فـي   الضفة الغربية وقطاع غـزه،  الدول األخرى، مما يؤكد إرتباط وإعتماد اإلقتصاد فيمن 

 حجم الصادرات إلى الـواردات كـان   كما يتضح أن". إسرائيل"حركتي الصادر والوارد على 

تـدني القـدرات   كمـا أن   ،رتفاع نسبة العجز في الميزان التجـاري إإلى  مما أدى ،جداً متدنياً

ـ عتماد اإلإو د الضفة الغربية،قتصااإلنتاجية إل  ةقتصاد الفلسطيني على الواردات في تلبية حاج

هذا باإلضافة إلى . ستهالكرتفاع نسبة اإلإحال دون توسع القاعدة اإلنتاجية و قد ،السوق المحلي

، الجسـور المفتوحـة   عبر سياسـة  قيودا شديدة على االستيراد من األردن "إسرائيل"فرض  أن

 ، قدالفلسطينية والدول العربية واألوروبية أراضي السلطةيود على التجارة بين الق باإلضافة إلى

  ".إسرائيل"واردات الضفة الغربية وقطاع غزة من أدى إلى تضاعف 

 اإلسرائيلية نجحت في تحقيق أهدافها، اتالسياس وفي ضوء ما تقدم، فإنه يمكن القول أن

بينما كان دخـول  ، مصراعيها للمنتجات اإلسرائيليةمن خالل فتح أسواق الضفة والقطاع على 

، نتقـائي إالمنتجات الفلسطينية إلى السوق اإلسرائيلي فقط لسد النقص في تلك السوق وبشـكل  

 وذلك بالتركيز علـى إنتـاج   تأثيرات كبيرة على نمط اإلنتاج الفلسطيني، إحداث إلى أدت والتي

التـي  و ،التي تستجيب لحاجة السوق اإلسرائيلية أنواع معينة من المنتجات الزراعية والصناعية
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لذلك فقد إتسم التركيب السـلعي للصـادرات    ،كان يتم إنتاجها وفق ترتيبات التعاقد من الباطن

 أدى تنوع كبير ومتنامي،من تركيب الواردات السلعية الفلسطينية به تسم ما إمقابل بمحدوديته، 

   ".سرائيلإ"إلى عجز الميزان التجاري الفلسطيني مع 

بين  إقامة عالقات تجارية، وممارساته إلى عرقلة اإلسرائيلياالحتالل  اتسياس أدت كما

واألجنبية، وعزله عن العالم الخارجي العربـي   اإلسالميةالعربية والدول و األراضي الفلسطينية

والدولي على حد سواء تحت ذرائع أمنية وسياسية مختلفة، وجعل هذه المعامالت فـي أضـيق   

وبشكل مباشر العالقات التجارية محصورة بشكل شبه كامل نطاق ممكن، وذلك بقصد إبقاء هذه 

وقد حافظـت   ، واستمراره التمتع بالمزايا والمكاسب الناشئة عن تلك الممارسات،"إسرائيل"مع 

احتفظت لنفسها  "إسرائيل"وبذلك تكون . على هذا الوضع التجاري باألوامر العسكرية "إسرائيل"

 من السلع الواردة إلى% 90كبر سوق لمنتجاتها بعد السوق األمريكي، حيث ما يزيد عن أبثاني 

أو من خالل تجار إسرائيليين، أما الباقي فيتم استيراده  إسرائيلي األراضي المحتلة هي من أصل

  .ومصرستيراده من األردن إوجزء ضئيل يتم  من الخارج عبر الموانئ اإلسرائيلية،

   2014 -1994فترة السلطة الفلسطينية  خاللالتجارة الخارجية  5.4

ظهر نوع من التفاؤل  ،1993أيلول /نتقالي في سبتمبرتفاقيات الحكم الذاتي اإلإمع توقيع 

 قتصادية والتجاريـة بإمكانية حدوث تحول في السياسات اإل لدى بعض العامة من الفلسطينيين،

رتهـان االقتصـاد   إمـن   ، والتخلصقتصاد الفلسطينيعلى اإل إيجاباًبحيث تنعكس  اإلسرائيلية،

السـلطة  و "إسرائيل"تفاقيات االقتصادية المبرمة بين إلإال أن ا .الفلسطيني لالقتصاد اإلسرائيلي

وخاصة برتوكـول   ،االقتصادية اإلسرائيلية الفلسطينية العالقات في لم تحدث تغييراً الفلسطينية،

 والذي منح السلطة الفلسطينية بعض الصالحيات إلدارة 1994ذي وقع عام قتصادي الباريس اإل

بناء مؤسسات السـلطة   من الحكم الذاتي شهدت السنوات األولىفبعدما ، )1(األنشطة االقتصادية

قتصـادي  األداء اإل مؤشـرات  جـاءت ستثمارية، الشركات المالية واإلوإنشاء بعض الفلسطينية 

التي كانـت  ستمرار للخصائص والسمات إوشكلت لكل التوقعات، والتجاري الفلسطيني مغايره 
                                                           

 )14 -1(ص ، مرجع سابق، محمود، الجعفري )1(
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سيطرتها علـى المعـابر   وللتجارة الخارجية  "إسرائيل"حتكار إ من ،حتاللخالل فترة اإلسائدة 

 تسـفر  وبالتالي لـم  ،)1(ستيراد والتصديروالحدود الفلسطينية وتحكمها بشكل شبه تام بحركة اإل

مـن خـالل    هـا، تها وعمقتالمرحلة االنتقالية عن تقليص التبعية لالقتصاد اإلسرائيلي بل كرس

 "إسـرائيل "عتماد الكبير على اإليرادات الجمركية وبخاصة إيرادات المقاصة، التي تجمعهـا  اإل

يلي، رتهان لالقتصاد اإلسرائعمق حالة اإل مماوتحولها للسلطة الفلسطينية لتمويل الموازنة العامة 

، )2(ألحكام السياسة التجارية اإلسرائيلية اضعاخ إستمر قطاع التجارة الخارجية الفلسطينية أي أن

  :وساهم في ذلك عدة عوامل أهمها

أسيرة للسياسة الجمركيـة   السياسة الجمركية الفلسطينية، أبقىتحاد الجمركي الذي واقع اإل -1

 إال، من السياسة الجمركية اإلسرائيلية )*(A1،A2،Bاإلسرائيلية حتى عندما استثنيت القوائم 

مـن إجمـالي الـواردات    % 0.5لم تتجاوز التي أن محدودية األهمية النسبية لتلك السلع 

فـرض أي رسـوم    أنكما  لتمويل الخزينة الفلسطينية، مهماً مصدراً لم تشكل الفلسطينية،

خاصـة  " إسـرائيل "من  ستيرادزيادة اإلو ستيراد اإلتكلفة  سيؤدي إلى رفع جمركية عليها،

 .)3(للسلع المماثلة 

تصاالت كالمياه والكهرباء واإل إعاقة المحاوالت الفلسطينية لتطوير إنتاج الخدمات األساسية، -2

، "إسرائيل"ستيراد تلك الخدمات من إلتعميق  ،ستيراد مدخالتهاإمن خالل فرض قيود على 

) ميكروت(ستخدام المنزلي من شركة المياه اإلسرائيلية حيث بلغت كمية المياه المشتراه لإل

 .)4(2008مليون متر مكعب لعام  47.8

من خالل القيود المفروضة على  بالقدرات اإلنتاجية والتصديرية الفلسطينية، "إسرائيل"تحكم  -3

وقـد  ، ستيراد المواد الخامإقيود على وال األرض والمياه، خاصةستخدام الموارد الطبيعية إ

                                                           

  ).52-25( ص، مرجع سابق، محمد، اشتبه )1(
  )32 -27(ص ، مرجع سابق، محمود، الجعفري )2(
  . المالحقانظر المرفق في  )*(
  ).15-14(ص ، مرجع سابق، وآخرون، محمود، الجعفري )3(
  2015-6-19تاريخ الزيارة  –http://www.alquds.comاسرائيل وسرقة المياه العربية  )4(
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خسـارة االقتصـاد الفلسـطيني    وت تلك القيود على القطاعات التصديرية الفلسـطينية  أثر

التـذرع   عبـر  كلفة التجارة الخارجية الفلسـطينية، تإلى رفع  باإلضافة لألسواق التقليدية،

لتتركـز الصـادرات   ، باالعتبارات األمنية لعرقلة وتعطيل إجراءات االستيراد والتصـدير 

 .)1(وأسواقها التصديرية "إسرائيل"مع الفلسطينية 

فـي  والتشـوهات  الناتجة عن الخلل  والى جانب تلك المعوقات فقد أثرت العوامل الذاتية، -4

ضعف البنيـة التحتيـة    أبرزها ،نمو التجارة الخارجيةبطء في الفلسطيني  تركيبة االقتصاد

الـرغم مـن تبنـي    على ف. الشاملة والمتكاملة للتجارة اإلستراتيجيةإلى  فتقارواإلالالزمة، 

هياكل اإلنتاج الفلسطيني لم  أن إال، السلطة الفلسطينية لنظام السوق المفتوح واالقتصاد الحر

 .2بنسب متدنيةإال لمواجهة الزيادة في الطلب  تتمكن من زيادة العرض،

   

                                                           

 ).17-16(ص، مرجع سابق، وآخرون، محمود، الجعفري -1
 .28ص ، مرجع سابق، محمود، الجعفري - 2
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  )دوالر ألف(2014-1994تطور التجارة الخارجية الفلسطينية للفترة ) 5:4(جدول 

  السنة
إجمالي 
  الواردات

إجمالي 
  الصادرات

الميزان 
  التجاري

1995  1.658.191  394.177 1.264.014 -  
1996  2.016.056  339.467  1.676.589 -  
1997  2.238.561  382.423  1.856.138 -  
1998  2.375.102  394.846  1.980.256 -  
1999  3.007.227  372.148  2.635.079 -  
2000  2.382.807  400.857  1.981.950 -  
2001  2.033.647  290.349  1.743.298 -  
2002  1.515.608  240.867  1.274.741 -  
2003  1.800.268  279.680  1.520.588 -  
2004  2.373.248  312.688  2.060.560 -  
2005  2.667.592  335.443  2.332.149 -  
2006  2.758.726  366.709  2.392.017 -  
2007  3.284.035  512.979  2.771.056 -  
2008  3.466.168  558.446  2.907.722 -  
2009  3.600.785  518.355  3.082.430 -  
2010  3.958.512  575.513  3.382.999 -  
2011 4.373.647  745.661  3.627.986 -  
2012  4.697.356  782.369  3.914.987 -  
2013  5.163.897  900.618  4.263.280 -  
2014  5.683.199  943.717  4.739.482 -  

  33ص، 2014، للسلع والخدمات،إحصاءات التجارة الخارجية المرصودة،لإلحصاء الفلسطينيالجهاز المركزي :المصدر

إن نسبة الواردات بقيت مرتفعة بعد قدوم السلطة الفلسطينية، ) 5:4(يتضح من الجدول 

، في أعقاب إنتفاضة األقصى وفـرض  2003-2001إال أنها تراجعت بشكل طفيف في الفترة 

لى األراضي الفلسطينية، مع تزايد مستمر فـي العجـز للميـزان    حصار إقتصادي ع" إسرائيل"



129 

التجاري الفلسطيني بسبب تدني قيمة الصادرات مقارنة بـالواردات، وبالتـالي بقـي الميـزان     

التجاري سلبياً طيلة هذه الفترة، حيث يشكل العجز الكبير في الميزان التجاري عبئاً كبيراً علـى  

قتصاد الفلسطيني القائم على تباطؤ نمو اإل ي، ويعود ذلك إلىإقتصاد صغير كاإلقتصاد الفلسطين

وتجاوز اإلستهالك الكلي الناتج المحلي اإلجمالي، وانخفاض نسبة االستثمار الكلي،  ستهالك،اإل

قتصـاد  ضعف البنية العامـة لإل الذي يعود إلى غياب المناخ االستثماري المالئم، باإلضافة إلى 

وضعف القدرة التنافسية  ،وتزايد تشوهاته الهيكلية واإلنتاجية الموروثة عن االحتالل ،الفلسطيني

  .للعديد من المنتجات في األسواق اإلقليمية والعالمية

  تركيبها السلعي واتجاهاتها: ينيةالواردات الفلسط 6.4

 وهـو  ،1967لما تبقى من األرض الفلسطينية في العـام   حتالل الكيان الصهيونيإمنذ 

شريك  وقد أصبح ،غزةلكل من الضفة الغربية وقطاع يسيطر على التجارة الداخلية والخارجية 

منـاطق السـلطة   التي تربط  ،على المعابر الدولية نتيجة سيطرته إجباري لالقتصاد الفلسطيني

األسواق الدولية، بينمـا   إلى وصول المنتجات الفلسطينيةوالتحكم ب ،بالعالم الخارجي الفلسطينية

والتـي وصـلت عـام     الفلسطينية،السلطة ألراضي امنتجاته  دخول سهل الكيان الصهيوني من

 فرض قيـوداً  ،)برتوكول باريس(قتصادي تفاق اإلاإلفأن  من جهة أخرى، %85حوالي  2001

البدء بإصالح التشوهات الهيكلية الموروثة عـن   اتها علىإمكانيومن قدرة السلطة  تعملية حد

ـ بسبب تقي، وخاصة في مجال االستيراد تفاق محدودةاإلهذا  أتاحهامش التي فالهوا ،االحتالل ده ي

نخفاض القـدرة التنافسـية للمنتجـات    إ ، وشكلA1،A2،Bوحصره بقوائم سلعية  ونوعاً كماً

  . )1(عقبة أمام توسيع قاعدة التبادل التجاري الفلسطيني العربي استيرادا وتصديرا الفلسطينية

إلى زيـادة المسـتوردات    ستيراد، أدتتسهيل حركة اإلبالسلطة الفلسطينية إن قيام  كما

، أثـرت  تغرق األسواق الفلسطينية أجنبيةوأصبحت تتوفر منتجات  األجنبية للسوق الفلسطيني،

إغـالق   مع عدم قدرة المصانع على التسويق، مما أدى إلـى  الصناعة الفلسطينية المحلية على

منافسة البضائع المستوردة خاصة القادمة  لعدم قدرتهم الكثير منها وتحويل أصحابها لمستوردين،
                                                           

 12ص، مرجع سابق، وآخرون، محمود، الجعفري )1(
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 منتجـات المحليـة،  لل تهديداًالسلع المستوردة  حيث تشكل .من الصين ودول جنوب شرق أسيا

مما ،قل من أسعار السلع المنتجة محلياأوخاصة عندما تكون أسعار السلع والخدمات المستوردة 

نخفاض الطلب على نتيجة إل نخفاض اإلنتاج المحلي وبالتالي تزداد معدالت البطالة،إيؤدي إلى 

وال  العمالة المستخدمة في إنتاج السلع الماثلة للسلع المستوردة بسبب إغالق المصانع والورش،

 أنمماثلة ال تستطيع المنتجات المحلية ال ،تطرح بأسعار منخفضة والتيسيما المالبس المستوردة 

أن المستهلكين يقبلون عليها ألنها تتناسب مع  وخاصة إذا تعرضت لخسائر فادحة، تضاهيها إال

يترتب ، عدا عن وجود بعض السلع المستوردة شعبية وذات جودة منخفضة، )1(قدرتهم الشرائية

  . عليها في بعض األحيان مشاكل صحية للمستهلك وبشكل خاص المالبس واألحذية

أن هناك أفرادا امتهنوا مهنة السفر والتنقل عبر الحدود ألكثر مـن ثـالث مـرات     كما

األفراد  التي تتم من خاللو يوميا، وحمل البضائع في حقائبهم وهم ما أطلق عليهم تجار الشنطة

وقد شكلت هذه العملية ضربة قوية  وسيلة غير مشروعة إلدخال السلع، بحيث تعد غير التجار،

كما تشكل خسارة كبيرة للخزينـة  ، والصناعات الفلسطينية وخاصة الملبوسات لبعض المنتجات

أي ما يعادل قيمة التجارة الرسـمية مـع    مليون دوالر سنوياً 25-20الفلسطينية تقدر بحوالي 

بـإغراق السـوق   ، حـتالل اإلسـرائيلي  أدى قيام سلطات اإل، فقد من جهة أخرى. )2(األردن 

ممـا دفـع   ، إلى تراجع القدرة التنافسية للمنتجات الفلسـطينية  ائيليةالفلسطينية بالمنتجات اإلسر

 الئم مع الطلب فـي السـوق اإلسـرائيلية   تللت إحداث تكييف هيكلي، إلى بالمنتجين الفلسطينيين

   )3(.وأسواق التصدير اإلسرائيلية

 3007إلـى   ، وإرتفعـت 1994مليون دوالر عام  1412بلغت الواردات السلعية  وقد

 في أعقاب 2000مليون دوالر عام  2382.81أنها انخفضت إلى  ، إال1999مليون دوالر عام 

تفرض العديد من القيـود والعوائـق غيـر التجاريـة      "إسرائيل"نتفاضة األقصى، وما زالت إ

                                                           

  2015-6-15الزيارة  تاريخ/ http://felesteen.psصناعة المالبس المحلية في صراع من اجل البقاء  )1(
مركز البحوث والدراسات الفلسطينية الـدائرة  ، مستقبل التجارة الخارجية الفلسطينية، خالد، عسيلي، ماهر، المصري )2(

 ).5-4(ص،  1997، االقتصادية

  )11 -8(ص، مرجع سابق، وآخرون، محمود، الجعفري )3(
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حيـث   ،)1("إسـرائيل "ستيرادها فقط من إعلى تدفق تلك السلع من الخارج لينحصر  والصحية،

، بينما لم تشكل الواردات من السـلع الرأسـمالية   %80ستهالكية السلع اإل شكلت الواردات من

بلغت نسبة الواردات السلعية إلـى النـاتج المحلـي    كما  .)2(من مجمل الواردات السلعية% 10

مما يعبر عن ضـعف القـدرة اإلنتاجيـة     %56حوالي  2003 – 1992اإلجمالي خالل الفترة 

الخـاص  (عتماد على الواردات لالسـتهالك  زيادة اإلوالمحلي،  المحلية فيما يتعلق بتلبية الطلب

-2006الفترة  التجارة الخارجية الفلسطينية خالل هذا وإرتفع الناتج المحلي من ).3()والحكومي

رتفاع نسبة إستمر إو ).4( 2007في عام  )%91.2(نحو  و ،2006عام  %)79.4(، نحو2007

وتشـكل   ،2011عام % 80.5، إلى 2010عام % 80.1رتفعت هذه النسبة من إالواردات حيث 

علـى حسـاب الـواردات الرأسـمالية والسـلع       وذلك ستهالكية المكون األساسيالواردات اإل

  .)5(الوسيطة

   

                                                           

  ). 69 -68( ص ، مرجع سابق، غازي، الصوراني )1(
السياسات التجارية والمالية الفلسطينية وتأثيرها على العجـز فـي الميـزان    ، ناصر، العارضة، محمود، الجعفري )2(

  .28ص، 2002، رام اهللا، )ماس( معهد أبحاث الدراسات االقتصادية ، التجاري والعجز في الموازنة
  82ص ، 2006، مرجع سابق، غازي، الصوراني )3(
 .240ص  ،2008التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام  )4(

 286ص  ،2012التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام  )5(
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  بااللف دوالر  2007- 2014 السلعي للواردات الفلسطينية للفترة التركيب) 6:4(جدول 

التصنيف 

  السلعي
2007  2008 2009 2010 2012 2013 2014  

المنتجات 
  النباتية

227.171 225.158 231.387 273.466 388.902 492.049  494.323 

المنتجات 
  المعدنية

1.242.963 1.548.996 1.268.094 1.380.735 1.623.896 1.771.754 2.052.044 

المنتجات 
  الكيماويه

153.750 181.741 228.987 259.468 283.512 333.542 349.403 

المصنوعات 
  النسيجية

60.506 70.799 78.025 85.753 99.451 108.931 123.512 

 235.797 196.216 195.707 201.046 259.758 183.314 230.958  معدات النقل

حيوانات 
  حية

27.628 49.232 52.774 78.541 92.373 84.644 84.692 

وقود 
وزيوت 
  معدنية

1.151.232 1.457.868 1.141.326 1.247.528 1.440.944 1.611.322 1.869.096 

المنتجات 
  الخشبية

40.539 59.451 71.338 73.552  105.723 110.811 110.359 

معدات 
  كهربائية

200.711 225.280 311.307 335.572 386.688 426.310 229.445 

سيارات 
وجرارات 
  ودراجات

230.907 183.033 259.663 200.946 195.493 195.926 234.997 

لسـنوات  ، احصاءات التجارة الخارجية المرصودة السـلع والخـدمات  ، الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني: المصدر
  مختلفة 

الفلسطينيه، النصيب األكبر من الواردات  شكلت السلع المعدنية) 6:4(يتضح من الجدول 

والوقود حيث كانت قيمة الواردات أكثـر مـن    الزيوت تلتها، مليون دوالر 2052والتي بلغت 

ان قيمة الـواردات ازدادت  ويالحظ  الواردات السلعية الكلية،مجموع من مليون دوالر  1869

  .و يتركز معظمها في السلع اإلستهالكية 2007-2014بشكل مستمر خالل الفترة 

وتركيا  سيا،من دول جنوب شرق آتأتي معظم السلع الصناعية  ومن الجدير بالذكر، أن

ستيراد من وبالرغم من تشجيع السلطة الفلسطينية لإل واألردن ومصر، تحاد األوروبيودول اإل
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ففـي   .ما زالت تشكل المصدر الرئيسي للمناطق الفلسـطينية  "إسرائيل" أن إال العالم الخارجي،

ن التذبذب أو ،%84أكثر من " إسرائيل"بداية التسعينات شكلت الواردات السلعية الفلسطينية من 

 وإسـتحواذ  ستيراد من الصين،في بعض السنوات يعود إلى اإل "إسرائيل"ستيراد من في نسبة اإل

% 21.9إلى  2001في عام  والذي إرتفعستيراد السلعي، اإلمن % 18.5السوق األوروبي على 

 ،فريقيةاإل ستيراد من الدول العربيةاإل على تحسن طفيف كما طرأ من إجمالي الواردات السلعية،

أما الدول  من إجمالي الواردات،% 0.96 منهاوخاصة من مصر حيث بلغت الواردات السلعية 

، وأخـذت بـالتراجع حتـى    1998عام % 3.2العربية األخرى بقيت الواردات منها لم تتجاوز 

  .)1(2004من إجمالي واردات الضفة الغربية السلعية لعام % 1.6ته بوصلت ما نس

فقد زادت نسبتها في حصة الواردات من  الدول اآلسيوية غير العربية،أما بالنسبة لباقي 

وأهمها السـوق   ،2000عام % 9أنها تراجعت إلى  إال ،1999عام %14إلى  1996عام % 3

والتي أثرت علـى الصـناعة    الصينية التي زادت الواردات منها وخصوصا المالبس واألحذية،

وتراوحت نسبة الواردات السلعية . اإلغراق السلعيالوطنية بشكل كبير وظهور ما يسمى ظاهرة 

  . 2000-1996الفترة من دول المجموعة األمريكية خالل  ،%3 -1.5بين 

مـن إجمـالي   % 70ما نسبته  "إسرائيل"شكلت الواردات السلعية من  2012وفي عام 

ـ  ،%4والصـين   ،%5وتركيا  ،%8الواردات، فيما حظي االتحاد األوروبي بما نسبته  الم والع

  . )2(فقط من إجمالي الواردات السلعية الفلسطينية% 4العربي على 

   

                                                           

الجهـاز  ، المؤتمر الفلسطيني للتنمية وإعادة االعمار، الواقع التجاري للضفة الغربية وإمكانيات التطوير، محمود، ملك -1
  .9ص ، 2005، دائرة إحصاءات التجارة الخارجية، المركزي لإلحصاء الفلسطيني

  .48ص ، التقرير السنوي، 2012 ،سلطة النقد الفلسطينية -2
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  )باأللف دوالر(2014 -1995للفترة  حسب المصدر الفلسطينية الواردات) 7:4(جدول 

  % "إسرائيل"نسبة   دول أخرى  األردن  مصر  "إسرائيل"  السنة
1995  146379  10090  8745  1492977  8.8  
1996  1743190 19075  6990  246801  86.4  
1997  1851331 30204  25032  331994  82.7  
1998  1841421  27838  57293  448550  77.5  
1999  1853648  19846  59838  1073895  61.6  
2000  1739541  13398  24556  605312  73  
2001  1351573  12813 23600  645661  66.4  
2002  1117068  9229  21636  367675  73.7  
2003  1309642  26357  18883  445386  72.7  
2004  1747850  34006 29858  561534  73.6  
2005  1873693  32178  35123  726598  70.2  
2006  2002144  31406 33017  692159  72.5  
2007  2442851 35384  44796  761004  74.3  
2008  2794829  22261  47126  601952  80.6  
2009  2651129  35323  48122 866211  73.6  
2010  2873343 38179  67370 979620  72.5  
2011 3091022 34033 89982  - 70.6 

2012 3350799 34731 98431  - 71.3 

2013 3694821 43501 91504  -  71.5 

2014 3958259 55014 101771  - 69.6 

 االقتصـاد اإلسـرائيلي  خليل عطا محمد،االقتصاد الفلسطيني بين فك االرتباط مع ، سرداح) 2007-1995(-1 :المصدر
  91ص، 2012 جامعة األزهر، غزة، رسالة ماجستير غير منشورة، وآفاق التكامل اإلقليمي،

، احصاءات التجارة الخارجية المرصـودة السـلع والخـدمات   ،الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني)2008-2014(-2
  .لسنوات مختلفة

، السوق الفلسطيني على المنتجـات اإلسـرائيلية   اعتمادمدى  )7:4( يتضح من الجدول

وضـعف  ، "إسـرائيل "الفلسطيني لنظيره اإلسرائيلي وقوة العالقة التجارية مع  االقتصادوتبعية 

مما يؤكد  بما ال يتناسب مع القرب الجغرافي والعربي، العالقة مع األردن ومصر بشكل خاص

ارية على التأثير المباشر على أداء االقتصـاد  والتج االقتصاديةعلى قدرة السياسات اإلسرائيلية 

والطرف األقدر على  الفلسطيني، كونها المصدر األساسي للسلع المستهلكة في السوق الفلسطيني،

مناطق السلطة الفلسطينية، وبالتالي انحصر االسـتيراد  لى إالتحكم بحركة السلع والبضائع من و
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، أو عبر "إسرائيل"عن طريق المعابر التي تربط الضفة والقطاع ب " إسرائيل"بشكل مباشر مع 

لالقتصـاد  األسواق الفلسطينية بالنسـبة   أهمية كما تبين. الموانيء والمطارات اإلسرائيلية أيضا

لصـالح  ، 1995ويالحظ من الجدول انخفاض نسبة الواردات من إسـرائيل عـام    .اإلسرائيلي

العديد من االتفاقيـات مـع    الفلسطينية السلطة إبراموخاصة بعد  ،ات الدولية األخرىالمجموع

  .خالل تلك الفترة حيث تضاعف حجم الواردات الفلسطينية من الخارج ،المختلفةالدول 

  تركيبها السلعي واتجاهاتها: ينيةالفلسط الصادرات 7.4

التجاري للخارج والعجـز   االنكشافاالقتصاد الفلسطيني يعاني من  ، أنمما ال شك فيه

ويزداد هـذا العجـز    ن العديد من الدول النامية،أنه في ذلك شأش ،التجاري هالمزمن في ميزان

صغر ب يتميزالقتصاد الفلسطيني ا وخاصة أن بسبب تزايد الطلب المحلي على السلع المستوردة،

وخاصـة   ،ني من عدة عوائـق الصادرات الفلسطينية تعاباإلضافة إلى أن  .حجم السوق المحلي

مـن تفتـيش    واإلجراءات التي تسببها بحق الصادرات الفلسطينية،" بإسرائيل" لقسريا االرتباط

   .)1(وتأخير وغيرها من العقبات المتعددة والمتنوعة 

لم  المجحفة االقتصادية إضافة إلى االتفاقيات السياسة التجارية الفلسطينية،غياب كما أن 

تراجع القدرة التنافسية للمنتجات إلى بل أدت ، ع وتنويع قاعدة اإلنتاج المحليعلى توسي اتساعد

-1995خـالل الفتـرة    لالستهالكفقد زادت نسبة الواردات السلعية  ،الفلسطينية أمام الواردات

   .سياسة تجارية فلسطينية لضبط وتقييد الواردات انتهاجنتيجة عدم  ،%60على  2004

سنوياً في الضفة % 2.2نسبة ، نمت الصادرات السلعية ب2000 – 1968وخالل الفترة 

يؤكد تراجع القـدرة التنافسـية للصـادرات     فقط، وهوفي قطاع غزة % 1.6حوالي  والغربية 

مثـل السـجائر    وسرعة تعرضها للتلف، االفتراضيعمرها بقصر  كذلكو ،السلعية الفلسطينية

أسواق  إلىقدرة المنتجات الفلسطينية من الدخول  وعدم ،واألدوية التي تعتبر أكثر السلع تصديراً

وضعف القاعدة  أو في األسواق اإلقليمية والعالمية من جهة، "إسرائيل"سواء في  تنافسية جديدة،
                                                           

، 2012، رام اهللا، جامعة القدس المفتوحـة ، والموانع الدخول إلى األسواق الخارجية العقبات، عمر، محمود أبو عيده )1(
 .3ص
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% 7.2الصادرات السلعية بنسبة  انخفضت 2009وفي عام  .)1(اإلنتاجية المحلية من جهة أخرى

مليـون   840لتبلـغ  % 6.9أنها عادت وارتفعت بنسبة  إال ،)2(اًمليون دوالر 518.4لتصل إلى 

العجز في الميزان التجـاري السـلعي إلـى     انخفاض، األمر الذي تسبب في 2013دوالر عام 

  .)3(2012من الناتج المحلي اإلجمالي % 31مشكال ما نسبته ، مليون دوالر 3740

 السـلع  احتلـت  تركزت الصادرات الفلسطينية في أربع مجموعـات سـلعية،  هذا وقد 

من الصادرات السلعية الكلية للفتـرة  % 40وصلت نسبتها إلى حيث  ،المرتبة األولى الصناعية

وتشتمل هذه المجموعة على المنسوجات واأللبسة والجلود واألحذية والخيـوط  ، 1996-1998

ومنتجات  وم،اللحو المواد الغذائية والحيوانات الحية تلتهاوبعض المنتجات المعدنية والبالستيكية، 

إلى المواد الكيماويـة والمشـروبات    باإلضافة واألسماك والحبوب والخضار والفواكه، األلبان

، 1997-1996للعامين % 6.5 تهاحيث وصلت مساهم، والتبغ وعجائن الورق والفلين والخشب

من الصـادرات السـلعية   % 6وتأتي المواد الخام في المرتبة الرابعة حيث كانت تساهم بنسبة 

وتراجـع تصـدير السـلع     .)4(1997 -1996بشكل حاد في الفتـرة   انخفضتأنها  إال الكلية،

، ويعود ذلك إلى القيود المفروضة على الدخول إلى 2002-1999ما بين % 27األساسية بنحو 

إلى تدمير القطاعات اإلنتاجيـة وقدراتـه    باإلضافة واإلجراءات اإلسرائيلية،السوق اإلسرائيلية 

  )5(التصديرية

حيـث  الجزء األكبر من الصادرات، شكلت منتجات الحجر والرخام  ،2010وفي عام 

أما الصناعات  من الصادرات الكلية،% 18.3مليون دوالر أو ما نسبته  105بلغت قيمتها نحو 

مليـون دوالر، أمـا    68.5 أو مـا يعـادل  من إجمالي الصادرات % 12 انسبته فبلغتالغذائية 

                                                           

  ).82-.78(ص ، 2006، مرجع سابق، غازي، الصوراني )1(
، 2011، هاز المركزي لإلحصاء الفلسـطيني الج ،) 2009السلع والخدمات ( إحصاءات التجارة الخارجية المرصودة )2(

 25ص 

  47ص، مرجع سابق، 2012، سلطة النقد )3(
معهـد أبحـاث السياسـات    ، التجارة الخارجية الفلسطينية األردنية واقعها وآفاقهـا المسـتقبلية  ، ناصر، العارضة )4(

  .22ص ، 2000، رام اهللا، )ماس(االقتصادية الفلسطيني 
  .10ص، 2009، الفلسطينية من خالل األردن ومصرمشروع تسهيل التجارة  )5(
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كما شكل قطاع ، مليون دوالر معظمها من األدوية 32 د صدرت ما قيمتهفقالصناعات الكيماوية 

مليـون   29.3حيث بلغت قيمة صادراته نحـو   ،واعداً تصديرياً األحذية ودباغة الجلود قطاعاً

دوالر، ونجحت صناعة األثاث المنزلي والمكتبي في تحقيق مستويات تصدير مرتفعـة حيـث   

وبلغت الصادرات من المنتجات  معظمها للسوق اإلسرائيلية ،مليون دوالر 41.3 هبلغت صادرات

   .)1(مليون دوالر 41.5النباتية حوالي 

مصنوعات خشبية وورقيـة ومعدنيـة   (شكلت المصنوعات األساسية  2013وفي عام 

تلتها مجموعة  ،%33النصيب األكبر من الصادرات السلعية وبنسبة بلغت ) ومنسوجات وغيرها

ثم األغذية والحيوانـات الحيـة    ،%20بنسبة  )مالبس، أحذية، وغيرها( المصنوعات المتنوعة

، أما المواد الخام عدا الوقود فبلغت مساهمتها في إجمالي الصادرات السلعية حوالي %15بنسبة 

على الغالبية العظمى من الصادرات  "إسرائيل"وتستحوذ . %11والمواد الكيماوية بنسبة  ،13%

والتـي  ، المباشر بين السوق الفلسطيني والسوق اإلسـرائيلي  لالرتباط راًنظ السلعية الفلسطينية،

 )2(.سكو اإلسرائيليةجريوذلك عبر شركة  نها سلع إسرائيلية،أيعاد تصديرها إلى الخارج على 

   

                                                           

  ).41-40(ص ، 2012، مرجع سابق، إبراهيم، هنطش )1(
  .47ص،  2013، التقرير السنوي، سلطة النقد الفلسطينية )2(
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  الف دوالر 2014 -2007التركيب السلعي للصادرات الفلسطينية للفترة ) 8:4(جدول 

  التصنيف السلعي
2007 2008  2009  2010  2012 2013 2014 

 108.315 137.323 70.211 41.533 31.725 34.067 52.400  منتجات نباتية

 15.420 31.324 21.186 13.049 5.212 12.779 8718  منتجات معدنية

 31.419 27.609 33.233 31.878 35.944 29.642 23.698  منتجات كيماوية

مصنوعات 
  نسيجية

17.891 14.764 9550 8.784 14.648 14.838 11.908 

 11.371 9.055 8.835 7.852 8.184 6.300 6975  معدات نقل

وقود وزيوت 
  معنية

1391 3.164 2.508 1548 2542 2.166 2,198 

 30.088 28.428 28.284 22.819 21.343 26.771 23.102  منتجات خشبية

 11.786 16.696 14293 14818 11.437 9097 10.089  معدات كهربائية

سيارات 
وجرارات 
  ودراجات

6971 6300 8183 7731 8834 8.996 11.353 

  لسنوات مختلفة ، إحصاءات التجارة الخارجية المرصودة السلع والخدمات،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني :المصدر

على عدد محدود مـن الصـناعات    ن هناك تركز في الصادرات،أ الجدول أعاله يظهر

حظيت بالنصيب األكبر من المنتجات النباتية التي وخاصة  ،السلع االستهالكية أبرزهاوالمنتجات 

لعدم قدرة تلك السلع على ، أما بقية السلع فقد تراجعت نسبة الصادرات منها ،الصادرات السلعية

   .المنافسة في األسواق الخارجية باإلضافة إلى اإلجراءات المتعلقة باالحتالل انفه الذكر

من  لم تتحرر، التجارة الخارجية الفلسطينية في ظل الحكم الذاتيوكما هو معروف، فإن 

% 75 كانـت في أواخر التسعينات ف. اًتصدير و اًستيراداالكلي على السوق اإلسرائيلية  االعتماد

من الصادرات الفلسطينية تـذهب  % 90وأكثر من  ،"إسرائيل"من الواردات الفلسطينية تأتي من 

المحتكر الوحيد للمنتجـات  " إسرائيل"ظلت  2004وحتى العام  1996فمنذ العام . "رائيلإس"إلى 

من قيمة الواردات من %)  20(تشكل سوى  على الرغم أن الصادرات الفلسطينية ال الفلسطينية،

من إجمـالي الصـادرات   % 7.19ستحوذت أسواق الدول العربية األسيوية على او ."إسرائيل"
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ويعود ذلك إلى زيادة الصادرات  ،2004عام % 6.7أنها انخفضت إلى  ، إال2002السلعية عام 

 مـن و. )1(من إجمالي صادرات الضفة الغربية% 1.27إلى السوق األوروبية التي بلغت نسبتها 

 ،%1.85جميع الصادرات مع باقي دول العالم بما فيها مصر تشكل ما نسبته  أن الجدير بالذكر

 حيث. عتماد على السوق اإلسرائيليمما يدل على ضعف العالقة مع العالم الخارجي وزيادة اإل

من إجمالي الصادرات السلعية، مقابـل  % 82على نحو 2013عام استحوذت السوق اإلسرائيلية 

 وبالتالي تعد السوق اإلسرائيلية من أهم .)2(فقط إلى بقية دول العالم% 4و للعالم العربي،% 14

  :سواق التصديرية بالنسبة للمناطق الفلسطينية ويعود ذلك لألسباب التاليةاأل

 .من األسواق المتقدمة وذات الدخل المرتفع والمجاور للسوق الفلسطيني "إسرائيل"تعتبر  -1

وإنما يعتمد على  ال يتطلب تدفق السلع من الضفة الغربية والقطاع خدمات تجارية متطورة، -2

 "إسـرائيل "التي تفرضها  الصحية والبيئية وإجراءات السالمة العامة،إزالة العوائق والقيود 

األسـواق   إلـى  بينما تتدفق السلع اإلسـرائيلية  على مستورداتها من المناطق الفلسطينية،

  .)3(الفلسطينية بكل سهولة ويسر دون مراعاة لمثل هذه القيود

  باأللف دوالر -2014-2009لصادرات الفلسطينية خالل الفترة ا) 9:4(جدول 

 2014  2013 2012 2011 2010 2009  الدول

 943.717 900.618 782.369 745.661 575.513 518.355  المجموع

 791.540 786.356 639.180 643.853 488.396 453.494  إسرائيل

 112.610 84.345 108.837 74.002 65.898 50.331  الدول العربية

 21.253 13.700 15.414 15.249 9.865 4.923  الدول األوروبية

 4.492 4.622 1.464 1.914 1227  625  الدول األسيوية

 13.115 11.204 17.053 10.570 9508 8.825  الدول األمريكية

 707  391  421  73 619 157  باقي دول العالم

  .مختلفهكتاب فلسطين اإلحصائي السنوي لسنوات ، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر

                                                           

  .10ص ، مرجع سابق، محمود، ملك )1(
  ، 47ص ، مرجع سابق، 2013، التقرير السنوي، دائرة األبحاث والسياسات النقدية، سلطة النقد الفلسطينية )2(
 . 64ص ، مرجع سابق، محمود، الجعفري )3(
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 الوجهة األولى للمنتجات الفلسـطينية،  تشكل "إسرائيل"ظلت  )9:4( يتضح من الجدول

وعلى الـرغم   أوسلو، اتفاقمن الصادرات الفلسطينية بعد  النصيب األكبراستحوذت على حيث 

لم تسهم في تسهيل نفـاذ المنتجـات    إال أنهاتفاقيات مع الدول العربية، االمن توقيع العديد من 

 وارتفـاع إجراءات تنفيذيـة   عدم تحويل االتفاقيات إلى بسبب العربية، إلى األسواقالفلسطينية 

الطويل عن األسـواق العربيـة،    واالنقطاعوضعف قدرته التنافسية  تكاليف اإلنتاج الفلسطيني،

 عن أسواق التصدير اإلسرائيلية لالستعاضةالسلطة سياسة تجارية مشجعة للتصدير  انتهاجوعدم 

  ".إسرائيل"إلى معظم الصادرات الفلسطينية تذهب  استمرتو .بأسواق عربية وأجنبية

يرات فـي أداء  ي، لم تحدث أية تغ1967ومنذ بدء االحتالل عام  هنأ ونستنتج مما سبق،

يلية تجـاه السـوق   السياسـات التجاريـة اإلسـرائ    تاستمرفقد  .التجارة الفلسطينية الخارجية

، بـل  1994عليه قبل قيام السلطة الفلسطينية عام  تفي الضفة والقطاع على ما كان الفلسطيني،

نتيجة سماح بروتوكول باريس باالستيراد  زادت العالقات التجارية لصالح االقتصاد اإلسرائيلي

سوقاً حـراً   طيني،مما أبقى السوق الفلس األراضي الفلسطينية تدفق الواردات إلىو من الخارج،

  .مفتوحاً ومباحاً بال قيود أو ضوابط لصالح السوق اإلسرائيلي

 ، من شأنها إحـداث خطوات عمليةلم تقم باتخاذ السلطة الفلسطينية  فإن ،من جهة أخرى

ولم تتمكن هياكـل اإلنتـاج    ،اإلسرائيلي االحتاللالتجارية التي فرضها  السياساتيرات في يتغ

 اتسـاع إلى  مما أدى ،الفلسطيني من زيادة العرض لمواجهة الزيادة في الطلب إال بنسب متدنية

الفجوة بين الصـادرات   اتساعنتيجة  "إسرائيل"العجز في الميزان التجاري السلعي وبخاصة مع 

على  من خالل االعتماد طينية،لتمويل الخزينة الفلسأداة التجارة الخارجية  ، واستخداموالواردات

 االقتصـادية،  اتن استمرار العالقأكما  .الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على التجارة

الـذي   ،الكامل لالقتصاد اإلسرائيلي وارتهانه تعميق تبعية وإلحاق االقتصاد الفلسطينيأدى إلى 

مصالح باليدة أكثر عمقاً وضرراً بأشكال جد، ويعيد إنتاج كل موروثات وآليات االحتالل المباشر

ومن الجدير بالذكر أن السلطة الفلسطينية تعتمد علـى ثالثـة مصـادر     .الفلسطينية االقتصادية

لتمويل إنفاقها، يأتي في طليعتها الدعم الخارجي، كالمنح والمساعدات الخارجية، ثـم إيـرادات   

  .، وأخيرا اإليرادات المحلية)ةالعائدات اإلسرائيلية من الضرائب المستحقة للسلط(المقاصة 
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  الفلسطينيةقات التجارة الخارجية ومع 8.4

 االستفادةالتي حالت دون الفلسطينية الكثير من المعوقات، الخارجية  التجارة واجه قطاع

الكاملة على الحـدود   "إسرائيل"سيطرة  ، جراءمع الدول العربية والعالم الخارجي االتفاقياتمن 

الحد من إمكانية االستغالل السليم نها أبفرض عقوبات وإجراءات صارمة من ش قيامالوالمعابر، و

  .لقوى اإلنتاج الفلسطينية

  : أمام التجارة الخارجية الفلسطينية ما يلي" إسرائيل"ومن أهم المعوقات التي وضعتها 

فتـرات   والتي تتمثل في طـول  ،سياسة التشديد على المعابر بذرائع أمنية "إسرائيل" إتباع -1

مثـل  الحساسـة  وسياسات صارمة إزاء المنتجات المغلقـة  على المعابر، وإتباع  االنتظار

آالت حادة في الفحص مما يـؤدي   استخدام "إسرائيل"ومن اإلجراءات التي تتبعها . األدوية

عدم وجود بنية تحتية للمنتجات الحساسـة،  و إلى إتالف البضائع، وخاصة الزراعية منها،

أي نقل البضاعة ) Back-to-Back(نظام التعاقب  واستخدامى مرافق التبريد، إل واالفتقار

أو إلى السيارات الفلسطينية التـي   إلى المناطق الفلسطينية، بواسطة سيارات نقل إسرائيلية

 واالنتظـار إلى زيادة التكلفـة   بحيث يؤدي هذا اإلجراء تنتظر على الحواجز اإلسرائيلية،

 تصاريح على الشـاحنات الفلسـطينية،  الفرض باإلضافة إلى  .)1(لوقت طويل على المعابر

للشـاحنات   "إسـرائيل " واحتجـاز ، القطـاع  من الضـفة أو  "إسرائيل"دخول بالتي ترغب 

علـى القـدرة التنافسـية     ممـا يـؤثر   تحت الشمس الفلسطينية لعدة ساعات على المعبر،

وتتعمـد   .الفلسطيني مبالغ باهظة اإلقليمية، وتكبد التاجر للصادرات الفلسطينية في األسواق

 إلىلدفع الطرف الفلسطيني  زيادة وتعقيد اإلجراءات على الصادرات والواردات، "إسرائيل"

على جزء  واالستحواذالفلسطيني  االقتصادهيمنتها على  واستمرار ،"إسرائيل"من  االستيراد

  .)2(من اإليرادات الجمركية والضريبية 

                                                           

  2015-7-7الزيارة  تاريخ/http://www.wafainfo.psواقع قطاع التجارة في فلسطين   )1(
 ).19-18( ص ، مرجع سابق، وآخرون، محمود، الجعفري )2(
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إال عن طريق طائرات الشحن في أوقـات وتـواريخ    الفلسطينية، عدم إمكانية نقل البضائع -2

طائرات المسافرين للشحن، في حين يمكـن   استخدامومنع التجار الفلسطينيين من  .محددة

ن تكلفـة  أإذ  للبضائع اإلسرائيلية النقل على متن طائرات الركاب وطـائرات البضـائع،  

على عكس طائرات  ،كل االتجاهات طائرات المسافرين أرخص إضافة إلى أنها تسافر إلى

ممـا   .األمر الذي يضيف أعباء مالية جديدة ويؤدي إلى تأخير التاجر الفلسـطيني  الشحن،

 .)1(باريس اتفاقيشكل خرقًا لما جاء في 

بأن بضائعه ستباع فقط فـي منـاطق السـلطة     على التاجر الفلسطيني أن يوقع على تعهد، -3

مما يشكل خرقًا واضحا لما جـاء   قعه التاجر اإلسرائيلي،الفلسطينية، ومثل هذا التعهد ال يو

كما  .وبالعكس "إسرائيل"في بروتوكول باريس بخصوص حرية تنقل البضائع بين الضفة و

ال يسمح للمخلِّصين الفلسطينيين متابعة الشحنات داخل الموانئ والمطـارات اإلسـرائيلية   

 .إجراءات التخليصمباشرة، وإنما عبر وكيل إسرائيلي معتمد للقيام ب

شـهادة مطابقـة البضـائع لشـروط معهـد       على، حصول البضائع الفلسطينية المستوردة -4

أو موافقة الوزارات اإلسرائيلية، كوزارة الصحة والزراعـة، ممـا    المواصفات اإلسرائيلي

إذ يصـعب الحصـول علـى المواصـفات      يشكل عائقًا أمام النشاط التجاري الفلسطيني،

المواصفات اإلسرائيلية ال تأخـذ بعـين    إن كما لى من المواصفات الدولية،اإلسرائيلية األع

متطلبات السوق الفلسطيني، وال تعترف بشهادة الفحص األوروبية أو األمريكيـة،   االعتبار

علما بأن رسوم الفحـص عاليـة    مما يضيف تكاليف إضافية على كاهل التاجر الفلسطيني،

قد يصل إلى أشـهر، بينمـا    الًالفلسطيني تأخذ وقتًا طوينتائج فحص الجانب  نسبياً، كما إن

 لالستيرادمما يدفع التاجر الفلسطيني  ،التاجر اإلسرائيلي يحصل على نتائجه خالل أيام قليله

لقيـود  ل "إسرائيل"فرض  والهدف من .)2(عبر تاجر إسرائيلي لتفادي جميع المعيقات السابقة

حصـر  ل ،مـن الخـارج   السلع استيرادالصحية ومعايير السالمة العامة والمواصفات على 

 ."إسرائيل"تلك السلع من  استيراد

                                                           

  2015-7-7الزيارة  تاريخ/http://www.wafainfo.psواقع قطاع التجارة في فلسطين  )1(
  . المرجع السابق) 2(
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للنظام  استمراروالذي شكل  حدد بروتوكول باريس االقتصادي النظام الجمركي الفلسطيني، -5

احـه البروتوكـول   محدودة، فالهامش الوحيد الـذي أت  استثناءاتمع  الجمركي اإلسرائيلي،

لقوائم لللسلطة الفلسطينية إمكانية فرض رسوم جمركية مغايرة للنظام الجمركي اإلسرائيلي، 

 اسـتيرادها األنواع والكميات التي يمكـن  حدد البروتوكول  إال أن ،)A1،A2،B(السلعية 

أهميتهـا   إن إلـى  وقد سبقت اإلشارة السوق الفلسطينية، الحتياجات ضمن هذه القوائم وفقاً

وهكذا بقي تحكـم الجانـب   . من إجمالي الواردات الفلسطينية% 0.5النسبية ال تزيد على 

مما جعل تأثيره علـى   ،من خالل الهوامش المتاحة في البروتوكول جداً الفلسطيني محدوداً

 . )1(أيضا التجارة الخارجية محدودة

من  االستفادةحدت من قدرته على والتي  المعوقات الذاتية التي واجهها االقتصاد الفلسطيني، -6

لم يتم العمل على تخفيض ضـريبة القيمـة    المزايا التي منحها له بروتوكول باريس، فمثالً

 بعـض المـدخالت اإلنتاجيـة    استيراد احتكاركما لجأت السلطة إلى . %2المضافة بنسبة 

تكاليف اإلنتاج  وارتفاعأسعارها  ارتفاعإلى  أدى مماسمنت وغيرها، كالوقود واإل األساسية،

على اإليرادات الجمركية وبخاصة إيـرادات   واالعتمادالمحلي وإضعاف قدرته التنافسية، 

المقاصة في تمويل اإلنفاق الجاري، مما دفع السلطة الفلسطينية إلى التركيز في سياسـتها  

على الحد من التسرب المالي من خـالل تشـجيع الوكـاالت التجاريـة     ، التجارية والمالية

تعمل علـى   سياسات تجارية ومالية ونقدية، انتهاجالمباشر، وذلك على حساب  الستيرادوا

 .)2(وتشجيع التصدير االستيرادالحد من 

على حرية تنقل العمالـة  ، ع أوصال المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها البعضيثر تقطأ -7

حجـم المخـزون فـي     فقد إرتفع ،على العملية اإلنتاجية والتسويقيةووالمنتجات الصناعية 

مـن المؤسسـات الصـناعية    % 92.5 إن عدم القدرة على التسويق، حيثبسبب المصانع 

مـن  % 61وحـوالي   تراجع مستوى إنتاجها بسبب ضعف القدرة الشـرائية للمـواطنين،  
                                                           

  ).18-17(ص ، مرجع سابق، وآخرون، محمود، الجعفري )1(
 ،لتعظيم االستفادة من االتفاقيات التجارية الدوليةالمهام المطلوبة من السلطة الوطنية الفلسطينية ، محمود، الجعفري )2(

 ).23-22(ص ، 2005، )ماس(معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني 
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للحصول على مستلزمات اإلنتاج من خـالل   اضطرتالمؤسسات في الصناعات التحويلية 

بسبب توقف الدخل الناتج  خسائر كبيرة للخزينة الفلسطينية، مما نتج عنه وسيط إسرائيلي،

 .)1(مليون دوالر يومياً 1.7عن الجمارك والضرائب والتي تقدر بحوالي 

مثـل   بعض المقومات المتوفرة في األراضي الفلسطينية، استغاللمن  "إسرائيل" استطاعت -8

في تعزيز سياسة التعاقد من الباطن بمـا يخـدم المصـالح     األيدي العاملة رخيصة الثمن،

ومنعـت  .اإلسرائيلية، حيث أثرت هذه السياسة في بعض الصناعات كالنسـيج والخياطـة  

أو المنتجات  ،أي شركة تصدير فلسطينية من القيام بتصدير المحاصيل الزراعية "إسرائيل"

 وأخضـعت ذلـك لإلجـراءات    ،أوروبا واألثاث والمالبس مباشرة إلى الخاصة باألخشاب

لألسـواق   االسـتهالكي اإلدارية وربطته بالتعاقد مع وسيط إسرائيلي، مما عزز الطـابع  

ضر بالمنتج أالبضائع الصينية والتركية منخفضة الثمن األمر الذي  استقدامعبر  الفلسطينية،

المحلي، ولم يطرأ أي تحسن على مستوى المعيشة فاسـتمرت معـدالت الفقـر والبطالـة     

 .)2(باالرتفاع

_ وما تقدم يشير بشكل جلي، إلى مدى الحاجة الملحة الستعادة القرار الوطني السياسي 

وخلق  االقتصاد،والتحكم بالسياسات واإلجراءات المتعلقة بكافة مجاالت االقتصادي الفلسطيني، 

إلنهـاء  والعمل الجاد المـنظم والـدؤوب    .يتناسب مع إمكانيات الشعب الفلسطيني اقتصاد قوي

االحتالل اإلسرائيلي وآثاره بكافة أشكالها، وصوال إلى االستقالل السياسي، وذلك إلـى جانـب   

بلورة رؤية واضحة تحقق االستقالل االقتصادي، والذي يمكن الوصول إليه من خـالل رسـم   

مالمح سياسات اقتصادية وإنتاجية فلسطينية وطنية حرة ومستقلة، بعيداً عن أهـداف وغايـات   

وذلك للخروج نسبياً من األوضـاع  . ت االحتالل اإلسرائيلي أو االرتهان للقوى الخارجيةسلطا

  .االقتصادية الصعبة التي يعيشها االقتصاد الفلسطيني

  

                                                           

  22ص، مرجع سابق، عبد الفتاح، نصر )1(
  ).9-7(ص ، مرجع سابق، عاما من اتفاقية أوسلو 20االقتصاد الفلسطيني بعد ) 2(
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  االقتصادية والتجارية الفلسطينية االتفاقيات 9.4

وتنشـيط   االستثماراتأساسيا لجذب  شرطاً والتجارية، االقتصادية االتفاقياتيمثل عقد 

العديـد   اتخاذفال بد للدولة من  ،يعتبر كافياً نه الأإال ، وتصديراً حركة التبادل التجاري استيراداً

وبروتوكـوالت   االتفاقيـات مكمال لتفعيل  إجراءاً التي تعد السياسات االقتصادية والتجارية، من

 لالقتصـاد ف العامـة  تأخذ تلك السياسات األهـدا  بشرط أن، مع دول العالم االقتصاديالتعاون 

وذلك تحقيقا لمصالح مختلف الفئات االجتماعية، بمـا فـي ذلـك     بشكل عام، الوطني وغاياته

لـذلك وقعـت السـلطة    . اهتمامات ومصالح المنتجين والمستوردين والمصدرين بشكل خاص

 االقتصـادية  االتفاقيـات ، العديد من 1994الفلسطينية منذ تسلمها الصالحيات االقتصادية عام 

أيسـلندا،  (مع الدول المجاورة والواليات المتحـدة األمريكيـة ودول اإلفتـا     اإلقليمية والدولية،

لزيـادة التبـادل التجـاري وتعزيـز التقـدم       ،واتفاقية الشراكة األوروبية )النرويج، سويسرا

الفلسطيني منـذ عـام    االقتصاداالقتصادي، والتخلص من العالقات االقتصادية المفروضة على 

التجاريـة   االتفاقياتن إوبالتالي ف ،)1(األجنبية و تنمية الصادرات االستثمارات، وتشجيع 1967

  :كانت تهدف إلى واالقتصادية

مـع   الحصول على أفضل المعامالت الجمركية والتجارية للسلع المصدرة أو المسـتوردة،  -1

ضمن ترتيبات تقر بالوضع التنموي  ،ضمان فتح األسواق العالمية أمام المنتجات الفلسطينية

 اإلسـرائيلي،  االحـتالل باآلثار التشـويهية التـي أحـدثها     واالعترافالفلسطيني المتدني 

نفاذ الصادرات  أنكما  ،من عوامل اإلنتاج المعطلة وخاصة رأس المال والعمالة واالستفادة

 .الفلسطينية أسواق تلك الدول يمكن أن يؤدي إلى زيادة الصادرات الفلسطينية إلى

 ،"إسـرائيل "الفلسطيني، وتقليص التجارة الخارجية مـع   لالقتصادتنوع الشركاء التجاريين  -2

خاصـة كنـوع مـن الـدعم      امتيازات اكتسابمن خالل  األجنبية، االستثماراتوتشجيع 

لسـوق العمـل    االرتهـان وتوفير فرص العمل للفلسطينيين لتخفيف  الفلسطيني، لالقتصاد

                                                           

مؤتمر الحـوار الـوطني   ، القطاع الخاص في ظل استمرار الوضع السياسي الراهن المعيقات اإلسرائيلية ومتطلبات )1(
  .4ص، 2008، االقتصادي الثالث
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 االسـتثمار ورفع كفـاءة   ،بشكل أفضل االقتصاديةعادة تخصيص الموارد إو ،اإلسرائيلي

وسيتم  .)1(وبالتالي زيادة كفاءة التشغيل في المؤسسات اإلنتاجية الفلسطينية ،وزيادة الربحية

  .التجارية المبرمة بين السلطة الفلسطينية والدول الخارجية االتفاقياتوتحليل أهم  استعراض

)*(باريس اتفاقية 1.9.4
 

) بروتوكول بـاريس (الفلسطيني اإلسرائيلي االقتصادي االتفاقتم توقيع  ،1994في عام 

التي تم إبرامها مـع بقيـة دول    ،االقتصادية االتفاقياتعليه في صياغة جميع  تم االعتمادالذي 

، وبقيـت  "إلسـرائيل "إلى تكريس التبعية االقتصـادية   أدت هذه االتفاقية ، حيثالعالم فيما بعد

ضـيقة ومحـددة    ،عالقات التبادل التجاري بين المناطق الفلسطينية والدول العربية واألجنبيـة 

عقـدت هـذه   و .على التجارة الخارجية الفلسطينية "إسرائيل"باإلجراءات والقيود التي تفرضها 

كون هناك وحدة جمركية وغيـاب  يأن  على أساس ،اإلسرائيليواالتفاقية بين الجانب الفلسطيني 

البضائع واألفراد بين الجانبين، ويمثـل   وانتقالبين الطرفين، أي حرية تنقل  االقتصاديةود للحد

الطرفين بسياسة  والتزام ،تحاد الجمركيما بين نظامي منطقة التجارة الحرة واإل مزيجاً االتفاق

  .األخرى تجارية واحدة تجاه األطراف

لية جباية آعلى تنظيم العالقات التجارية والنقدية والمالية بين الطرفين و االتفاقيةنصت و

وتنظيم عمل العمال الفلسـطينيين فـي    والسلطة الفلسطينية، "إسرائيل"الضرائب والجمارك بين 

بالدول العربية المجاورة  ،وان تكون المعابر الحدودية التي تربط األراضي الفلسطينية ،"إسرائيل"

تحديد نطاق وحجم التجارة الفلسطينية مع العالم وصر خاضعة للسيطرة الفلسطينية، كاألردن وم

  .)A1،A2،B(الخارجي والدول العربية وقد أتى ذلك ضمن قوائم أطلق عليها

على أن الجانب  االتفاقيةنصت فقد وبالنسبة للضرائب سواء المباشرة أو غير المباشرة، 

من خالل ضريبة المقاصـة علـى    المباشرة كاملة،الفلسطيني يستطيع تحصيل الضرائب غير 

، أما بالنسبة للضرائب المباشرة على السلع المستوردة من "إسرائيل"السلع التي يتم استيرادها من 
                                                           

  ).34-32(ص، ، مرجع سابق، محمود، الجعفري )1(
 www.palestineeconomyلالطالع على اتفاقية باريس على الموقع التالي  )*(
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عاملـت االتفاقيـة    حيـث  على تحصيلها من الجانب اإلسرائيلي، االتفاقيةفلم تنص  "إسرائيل"

  .تبقى الضرائب المباشرة للخزينة اإلسرائيلية إذ كأنها محلية الصنع، البضائع اإلسرائيلية

وبموجب هذه االتفاقية تم نقل العالقات االقتصادية التي كانت قائمة قبل اتفاقية أوسـلو،  

 االقتصـادي فالوضـع   وحولها من حالة أمر واقع إلى حالة تعاقدية متفق عليها بين الطـرفين، 

   .)1(االتفاقية بشكل عام والتجاري الحالي في األراضي الفلسطينية تحكمه هذه

إلنشاء ، المكاسب التي حققها البروتوكول خالل السنوات الخمس األولى وعلى الرغم من

عدد من السـلطات والصـالحيات المتعلقـة بالسياسـة      انتقال والتي تتمثل فيالسلطة الوطنية 

تعمل على تشـجيع   االقتصادية إلى السلطة الوطنية، بما في ذلك إمكانية وضع سياسة صناعية

صـالحيات البنـك المركـزي    بوتحفيز النشاط االقتصادي، وإقامة سلطة نقدية تتمتع االستثمار 

، إضافة إلى بعض المزايا المتعلقة بتحصيل الضرائب المباشـرة  )إصدار عملة وطنية باستثناء(

والتـي  ، "إسـرائيل "ومستحقات الفلسطينيين العاملين في  ،والضرائب على الواردات الفلسطينية

من أجور العمال الذين يعملون في  "إسرائيل"من اإليرادات الضريبية التي تستقطعها % 75تقدر

التي تسـتطيع السـلطة    بعض السياسات االقتصادية، قيدتأنها  إال. )2(والمستوطنات "إسرائيل"

كما انه لم يطرأ أي تطور ايجـابي علـى األداء    ،إتباعها لتنفيذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة

فالعالقات االقتصادية والتجارية بـين   الكلي في األراضي الفلسطينية، االقتصادالعام لمؤشرات 

  .)3("لإسرائي"متكافئة وتميل لمصلحة غير الطرفين 

  ثر اتفاقية باريس على االقتصاد الفلسطينيأ

األراضـي  فـي  طالت مختلف مجاالت الحياة  تداعيات كثيرة، االتفاقيةترتب على هذه 

خلفت وقائع جديدة ساهمت في رسم مالمح االقتصاد و الفلسطينية وتحديدا الجوانب االقتصادية،

أن الوقائع  إال ،وتفاؤل األطراف المشاركة لالتفاقورغم التوقعات الكبيرة المصاحبة  ،الفلسطيني

                                                           

  ).5-4(ص ، مرجع سابق، خالد، عسيلي، ماهر، المصري )1(
  . 2011، 5755ع ، مقال في جريدة الحياة، بروتوكول باريس بين التعديل واإللغاء، محمد، نصر) 2(
  ).12-11(ص، مرجع سابق، عبد المعطي، زعرب )3(
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د من الخبراء االقتصاديين الفلسـطينيين  جمع عدأقد ف .على األرض لم ترق لمستوى الطموحات

لما يحويه  وسياسياً اقتصادياً وأصبح يشكل عبئاً ،لم يعد صالحاً االقتصادين بروتوكول باريس أب

إليها بحيث كان لها اثر كبير على االقتصاد الفلسـطيني   التي سبقت اإلشارة من نقاط الضعف،

  :منها

حيـث بـات    ،1994اد الفلسطيني منـذ عـام   التحول الكبير الذي طرأ في تركيبة االقتص -1

على حساب القطاعات  نحو القطاعات الخدمية واإلنشاءات الفلسطيني أكثر نزوحاً االقتصاد

إلـى   1994قبل عـام  %  25حصة الخدمات في الناتج المحلي من  فقد ارتفعت اإلنتاجية،

وتراجعـت   ،%14كما تضاعفت حصة اإلنشاءات لتصـبح  . 2012نهاية عام % 58نحو 

 ،%12فقـط بعـد أن كانـت    % 5أقل من إلى  المحليفي الناتج  الزراعي حصة القطاع

 .)1(%12لتصبح أقل من  1994عام %  22.3والقطاع الصناعي الذي كانت مساهمته 

على أسـاس المصـب    مبدأ توزيع الضرائب اعتمادتم  مع توقيع البروتوكول االقتصادي، -2

بحيث يعطي البروتوكول الجانب الفلسطيني الحق  منشأ السلع، من مبدأ النهائي للبضائع بدالً

 ،"إسـرائيل "عبـر   استيرادهاالجمارك المدفوعة على جميع البضائع التي يتم  استردادفي 

إذا تـم   أمـا  طالما كان المصب النهائي لهذه البضائع هو أراضي الحكم الذاتي الفلسطيني،

د المصب النهائي لهـا، فـان اإليـرادات    بدون تحدي "إسرائيل"بضائع عن طريق  استيراد

الجمركية تذهب برمتها للخزينة اإلسرائيلية حتى لو كانت نقطة االستهالك النهائيـة لهـذه   

إليـرادات السـلطة    اسـتنزاف يؤدي إلـى   مما البضائع هي الضفة الغربية وقطاع غزة،

عن  استيرادهاتم ن الجزء األعظم من البضائع الفلسطينية يأالفلسطينية الجمركية، وخاصة 

دون تحديد المصب النهـائي لهـذه    واقتصاديةإدارية  ألسباب، طريق موردين إسرائيليين

 .)2(االستيرادالبضائع في فواتير 

                                                           

  .4ص، مرجع سابق، عاما من اتفاقية أوسلو 20االقتصاد الفلسطيني بعد  )1(
البحث عن العدالة فـي توزيـع   ، الترتيبات الجمركية الفلسطينية اإلسرائيلية، رضوان، علي شعبان، منى، الجوهري )2(

 ).11-9(ص1995، )ماس(معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني ، اإليرادات الجمركية
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 فيـه حمايـة للصـناعة    التعرفة الجمركية اإلسرائيلية من قبل الفلسـطينيين،  استخدامإن  -3

لفلسطينيين بالتعرفـة الجمركيـة   التزام ا ، وإناإلسرائيلية على حساب المستهلك الفلسطيني

تقييد السياسة الجمركية الفلسطينية وربطها بالسياسة اإلسرائيلية، إلى  عمل علىاإلسرائيلية 

لم يتطرق و .والتصدير المباشر إال عبر الوسطاء اإلسرائيليين االستيرادجانب تقييده حرية 

 التـي  إلى تقديم الحوافز لدعم الصادرات الفلسطينية إلى الخـارج،  االقتصاديالبروتوكول 

تصـدير   استمرأساس التعاقد من الباطن، كما  على السوق اإلسرائيلية إلى هاتوجيه انحصر

 .)1(على حاجة السوق اإلسرائيلية السلع الزراعية والسلع كثيفة العمل بناءاً

الشيكل اإلسرائيلي في التداول اليـومي،   واستخدامعملة وطنية فلسطينية  أدى غياب إصدار -4

سياسـة   انتهاجإلى تقليص إمكانية  لالدخار،والدينار األردني والدوالر األمريكي كعملتين 

حيـث  ، أدوات السياسة النقدية استخدامنقدية فلسطينية وحرم السلطة الفلسطينية من إمكانية 

ن جعـل المسـتورد   ، أسعر الشيكل اإلسرائيلي مقابل الـدوالر األمريكـي   انخفاضأدى 

المستمر  االرتفاعلتجنب  ،أو من خاللها" إسرائيل"مباشرة من  االستيرادالفلسطيني يميل إلى 

ونتيجـة  ، على سوق العمـل اإلسـرائيلي   االعتمادإلى زيادة  في أسعار الواردات مما أدى

مما  النقدية، االحتياطاتالقدرة على تراكم رصيد فعال من لغياب العملة الوطنية قلت فرص 

على التمويل الذاتي بسبب غياب القاعدة الوطنيـة النقديـة    اعتمدالذي  االستثمارثر على أ

 .)2( .المطلوبة

هي إجرائية تتعلق في تسيير التبادل التجـاري الـذي    االتفاقيةن بنود أ يتبين مما سبق،

ويعتبر ذلك تكريسا للتبعية االقتصـادية   .االقتصادية بمصالحهاوال يضر  "إسرائيل"توافق عليه 

 "إلسـرائيل ") المالية والنقديـة والتجاريـة  ( االقتصادية الفلسطينيةرهن السياسات و ،"إلسرائيل"

مع العالم  التي تربط الضفة الغربية وقطاع غزةمنافذ الالكاملة على سيطرتها  وإبقاءوسياستها، 

أداة سياسية للضغط على السلطة الفلسطينية  االقتصادي إلى االتفاق لك فقد تحول، وبذالخارجي

                                                           

  )35-30(ص، مرجع سابق، محمود، الجعفري )1(
 )27-20(ص، سابقمرجع ، آخرون،  محمود، الجعفري )2(
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من ف ،وسياسياً اقتصادياً تشكل عبئاً وبالتالي أصبحت االتفاقية. ذلك مناسبا "إسرائيل"متى وجدت 

جل التغييـر  أولذلك ال بد من العمل من ، تحقيق تنمية مستدامة االتفاقغير الممكن في ظل هذا 

، )A1،A2،B(خاصة قوائم السلع المدرجة االستيراد وتغيير قوائم ، ي لبروتوكول باريسالجذر

وحرية تبنـي السياسـات الماليـة والنقديـة      والوكاالت التجارية المرتبطة بوكالء إسرائيليين،

هنالك حاجـة ماسـة إلعـادة     أنكما ، الفلسطيني لالقتصادوالتجارية التي تحقق تنمية مستدامة 

 باتفـاق عنه  واالستعاضةالذي تم التوصل إليه بموجب االتفاق، " االتحاد الجمركي"النظر بمبدأ 

ومن الجدير بالذكر أن . سمح للطرف الفلسطيني بإقامة عالقات تجارية قوية مع الدول األخرىي

جمع العديد من أحيث  سطينيين،والسياسيين الفل االقتصاديينشديد من قبل  االتفاق تعرض النتقاد

، في التبعية االقتصادية واالستمرارحقوق الفلسطينية بالباريس  اتفاقيةعلى إجحاف االقتصاديين 

 .وأن االتفاق خدم االقتصاد اإلسرائيلي بالدرجة األولى

 التجارية مع الدول العربية االتفاقيات 2.9.4

 االتفاقيـات أبرمت السلطة الفلسطينية بعد توقيع بروتوكول باريس االقتصادي بعـض  

والتجارية مع كل من األردن، ومصر، والسعودية، ومذكرات التفاهم والتعاون مـع   االقتصادية

العربي للشعب _ ستراتيجي بهدف تجسيد العمق اإل ،كل من تونس، المغرب، السودان، اإلمارات

 االتفاقيـات وتنـدرج   ،)1(ة حركة التبادل التجاري وفق المصـلحة المتبادلـة  وزياد ،الفلسطيني

  -:مع الدول العربية فيما يلي االقتصاديةوالتفاهمات 

  التجارية مع األردن االتفاقية 1.2.9.4

 تجاري بين األردن والسـلطة الفلسـطينية،   اتفاق 1995يناير /كانون الثاني14وقع في 

األغذية المجهـزة   :من الرسوم الجمركية تقع في ست فئات رئيسية عدة سلعيعفي  االتفاقوهذا 

المعدات الميكانيكيـة والكهربائيـة،اللوازم   ،والمنتجات الزراعية،المنتجات الكيماوية والصـيدلية 

 تعتبر األردن الشريك التجاري اإلقليمي للسلطة الفلسـطينية، و ).2(والمعدات الزراعية المنزلية،
                                                           

 .29ص، مرجع سابق، عبد الفتاح، نصر اهللا )1(

  .28ص ، مرجع سابق، تجارة السلع الفلسطينية في التسعينات الفرص والتحديات )2(
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والبوابة الرئيسية لباقي العالم العربي، إضـافة   "إسرائيل"لضفة الغربية بعد بحكم المنفذ الوحيد ل

وخصوصاً المصرفية، حيث يعتبر تداول الدينار  االقتصاديينالمتبادلة بين  االستثماراتلطبيعة 

من حجـم  % 50أن أكثر من ، كما بين قطاعات كبيرة من السكان الفلسطينيين األردني مألوف

 االلتـزام على  االتفاقيةأردنية، وركزت الضفة الغربية وقطاع غزة المصرفية في  االستثمارات

  .)1(الطرفينوالتجارية بين  االقتصاديةبمبدأ التجارة الحرة لتعزيز العالقات 

من الصادرات األردنية تتوافق مع الواردات % 60ووفقاً لظروف العرض والطلب فإن 

الفلسطينية تتوافق مع الواردات األردنية ضـمن تحقيـق   من الصادرات % 40وأن ، الفلسطينية

وخاصـة   ،جداً اًاألردن كان صغير غير أن المستوى الفعلي للصادرات إلى ،)2(الكفاءة اإلنتاجية

فبينما كانت الصـادرات الفلسـطينية    ،تجارية ثنائية مع األردن اتفاقياتبعقد  "إسرائيل"بعد قيام 

من مجمل الصادرات السـلعية الفلسـطينية خـالل    % 25األردنية تشكل  األسواق السلعية إلى

ويعزى ذلك ، 2003 -2000في الفترة % 2-%3قل من أإلى  انخفضت ،السبعينات والثمانينات

والتـي   ،1995و 1994خالل العامين التي عقدت واإلسرائيلية  إلى االتفاقيات الثنائية األردنية

الثنائية التي عقدها الجانب الفلسطيني مع الطرفين  االتفاقياتفي  ليات أثرت سلباًآو تتضمن بنوداً

  . واإلسرائيلي األردني

 العديـد مـن السـلع    اسـتثنت ألنها  فشلت في تنشيط التبادل التجاري،إال أن االتفاقية 

كانت المناطق الفلسطينية تتمتع بميزة نسـبية فـي إنتاجهـا    المهمة للتصدير، والتي فلسطينية ال

هذه السلع من بلدان أخرى لسد النقص فـي السـوق    باستيراداألردن يقوم  علما أن وتصديرها،

لتسهيل ، األردنية إلى تحول العديد من المصدرين إلى مستثمرين في األسواق باإلضافة ،المحلي

تهم الصناعية والتجارية في آمن خالل إنشاء فروع لمنش ،تلك األسواق إلىتدفق السلع الفلسطينية 

  ).3( األردن

   
                                                           

  )91-90(ص، 2006، مرجع سابق، غازي، الصوراني )1(
 .90ص، سابقالمرجع ال) 2(

  ).67-64(ص، مرجع سابق، محمود، الجعفري )3(
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 التجارية مع مصر االتفاقية 2.2.9.4

الجـانبين الفلسـطيني   للتعاون التجـاري بـين    1998في فبراير  االتفاقيةوقعت هذه 

األردنية حيث نصت على مبـدأ التبـادل    االتفاقيةلم تختلف في جوهرها عن  والمصري، وهي

، إضافة )A1،A2،B(وتصدير السلع ضمن قوائم سلعية محددة  استيرادمن خالل  بينهما،الحر 

لتسهيل عبور السلع بدون أي عوائق خاصة في المنافذ الجمركية والنقل والشحن البري والبحري 

للسلع المتبادلة بين الطرفين وتبادل الخبرات والزيـارات الهادفـة لتنشـيط التبـادل      والجوي،

ها إلى األقطار منلحركة فلسطينيي غزة إلى مصر و لوحيدوتعتبر مصر المنفذ البري ا .التجاري

والتجاريـة الفلسـطينية    االقتصاديةتطوير وتنمية العالقات  البد منوبالتالي  ،العربية وغيرها

ومـن   من الواردات الفلسطينية تتوافق مع الصـادرات المصـرية  % 56المصرية، خاصة أن 

% 10زيـادة الصـادرات المصـرية بنسـبة      إلـى  المتوقع أن تؤدي حركة التبادل التجاري،

تقدر بقيمـة   من مصر استيرادهاسلعة يمكن  52وهناك حوالي  ،% 10والصادرات الفلسطينية

مليون دوالر من أهمها السلع الحيوانية، الخضراوات،األرز، الحديد، الفوالذ، الوقود، كذلك  600

من السوق المصـري إلـى مـا     داالستيرايمكن تخفيض فاتورة الواردات الفلسطينية من خالل 

من قيمتها الحالية، إضافة إلمكانية استيعاب السوق المصرية للصادرات الفلسطينية % 35يقارب 

  .)1(خاصة الحجر والرخام

في المجال الصناعي  مع باقي الدول العربية التعاون اتفاقياتأبرمت  وعلى غرار ذلك،

المغرب، تـونس، اإلمـارات، السـودان،     والتجاري وتبادل الخبرات، خصوصاً مع السعودية،

العربية شبه معدومة باستثناء األردن نسبياً،  -سوريا، مع العلم بأن العالقات التجارية الفلسطينية 

حيث أعلنت عدد من الدول العربية منها المملكة العربية السعودية وقطر واإلمـارات العربيـة   

أسواقها معفاة من أي رسـوم   ت الفلسطينية إلىدخول المنتجا إمكانية المتحدة والبحرين وتونس،

المنتجات الزراعية، ( خاصةفمثالً تمنح السعودية إعفاءاً جمركياً للمنتجات الفلسطينية  ،جمركية

على أن ال تقل المواد الخام الفلسـطينية عـن   ) المواشي، المواد الخام المعدنية، وغير المعدنية

                                                           

 .87ص ، 2011، مرجع سابق، غازي، الصوراني )1(
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تدني حجم التبادل التجـاري مـع الـدول     أسبابكمن توبشكل عام . )1(من قيمة التصدير% 40

  :ما يلي العربية رغم االتفاقيات الثنائية معها إلى

سواء من حيث اإلجراءات المفروضة أو تحديد القـوائم   االقتصاديةباريس  اتفاقيةمعوقات  -1

 .شرنا سابقاأالسلعية كما 

أمـام المنتجـات    لجـودة، القدرة التنافسية للسلع الفلسطينية من حيث التكلفـة وا  انخفاض -2

 ،الفلسـطيني  االقتصـاد اإلسرائيلية تجاه  السياسات واإلجراءات ذلك إلىويعود  المستوردة

 اتفاقيةللحكومات الفلسطينية المتعاقبة منذ  االقتصاديةإلى ضعف فاعلية السياسات  باإلضافة

 . )2(إلى عرقلة الدور التنموي الفلسطيني األمر الذي أدى، أوسلو

مما يـؤدي لتشـابه    األنماط اإلنتاجية لحد كبير في كل من فلسطين والدول العربية،تشابه  -3

 .التوزيع السلعي للصادرات الفلسطينية مع الواردات العربية

تتمتـع   الدول العربية على أنها سلع دولـة مسـتقلة،   إلىمعاملة السلع الفلسطينية المتدفقة  -4

الدول  أي أن ،ية يمكن أن تمنح لدولة محتلةوهذا يفقدها أي معاملة تفضيل ،مستقل باقتصاد

أو  امتيـازات أي لم تمنح  ،السلطة الفلسطينية تجارية معال االتفاقياتالعربية الموقعة على 

خاصة بالوضع الفلسطيني، رغم أن بعض الدول العربية حصلت فيما بينها على  استثناءات

املة الوطنية لسـلع الطـرفين،   مثل نص االتفاق األردني المصري على المع هذه المعاملة،

وعاملتها بالمثل في القرارات  ،دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة االتفاقيات اعتبرتومع ذلك 

 .)3(بدون اإلقرار بالوضع التنموي الالزم لفلسطين

   

                                                           

 ).33-32(ص ، مرجع سابق، عبد الفتاح، نصر )1(

رام ، جامعة القدس المفتوحة، فاعلية السياسات االقتصادية في تعزيز تنافسية المنتج الفلسطيني، عبد الحميد، شعبان )2(
 .3ص، 2012، اهللا

 94ص، مرجع سابق، غازي، الصوراني )3(
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  االتفاقيات الدولية 3.9.4

الممكنـة   االمتيازاتلتوفير  التجارية الدولية، االتفاقياتوقعت السلطة الفلسطينية بعض 

الشـراكة   اتفاقيـة : من أجل دعم التبادل التجاري مع هذه الدول وهي لدخول األسواق الدولية،

األوروبية المتوسطة والتجارة الحرة مع الواليات المتحدة األمريكية، التجارة الحرة مع منطقـة  

أهم المبادئ فـي   استعراض فريقيا، تركيا، ألمانيا، وسيتمإاإلفتا، كندا، روسيا، اليونان، جنوب 

  :االتفاقياتبعض هذه 

الشراكة األوروبية المتوسطة للتجـارة والتعـاون بـين منظمـة التحريـر       اتفاقية 1.3.9.4

  1997عام  الفلسطينية والمفوضية األوروبية

تهدف لتطوير العالقات من أجل تهيئة الظروف لتحرير التجارة بينهما، حيـث منحـت   

حرية الدخول للسوق األوروبية بدون ضرائب أو رسـوم أو تحديـد    السلع الفلسطينية، االتفاقية

كمي، مع السماح للسلطة الفلسطينية على إبقاء بعض الضرائب على السلع المستوردة بنسـبة ال  

 االتفـاق التي يتم  بحماية بعض الصناعات، االتفاقيةسمحت  كما. من قيمة المنتج% 25تتجاوز 

السـلع   أن، خاصـة  االسـتثناءات قت ومنح السلع الزراعية الفلسطينية بعـض  عليها بشكل مؤ

بالوضـع   االتفاقيـة كما أقـرت  ، أوروباى الزراعية تعد من أهم السلع التي يمكن تصديرها إل

لمـا   االقتصادية، االتفاقياتمن أهم  االتفاقيةهذه تعد و .)1(الفلسطيني لالقتصادالتنموي المطلوب 

تحـاد األوروبـي   دولة في اإل 27فلسطيني من آفاق واسعة للتصدير ألسواق ال لالقتصادتمنحه 

الفلسـطيني   االقتصـادي تعزيز التعـاون   باتجاهنقلة نوعية و ،من اإلعفاء الجمركي واالستفادة

 "إسـرائيل " اعتـراف عـدم   بسـبب  من هذه االتفاقية كان محدوداً االستفادةأن  إال .األوروبي

وهـو مـا   ( "إسرائيل"عن  باستقالليةتعامل مع السلطة الفلسطينية  االتفاق باالتفاقية، خاصة إن

 . )2()"إسرائيل"احتجت عليه 

   

                                                           

  ).90-89(ص، مرجع سابق، غازي، الصوراني )1(
 .4ص، مرجع سابق ،المعيقات اإلسرائيلية ومتطلبات القطاع الخاص في ظل استمرار الوضع السياسي الراهن )2(
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  الثنائية مع الواليات المتحدة األمريكية االتفاقية 2.3.9.4

أنها اتفاقية مباشـرة مـع السـلطة     إال اإلسرائيلية، االقتصادية لالتفاقية امتدادرغم إنها 

وقـد قـررت الواليـات المتحـدة      بقرار من الكونغرس األمريكي، اتخاذهاالفلسطينية حيث تم 

. اإلسـرائيلي  االقتصـاد مـن  يمثل جزءاً  اقتصادي األمريكية معاملة المناطق الفلسطينية كإقليم

حيـث   ،1أمريكا وتقضي بمنح مناطق السلطة الفلسطينية معاملة تفضيلية بالنسبة لصادراتها إلى

، بتعديل قانون منطقة التجارة الحرة بين الواليـات المتحـدة   1996ام قامت الواليات المتحدة ع

ن الضفة الغربية وقطـاع غـزة،   أيضيف إليه مواد بش ، تعديال1995ًالصادر عام  "إسرائيل"و

، "إسـرائيل "بين أمريكا و 1985منطقة التجارة الحرة الموقعة عام  اتفاقيةوبالتالي يسري عليها 

وتتضـمن  ) متبادل اتفاقدون (للمنتج الفلسطيني من طرف واحد  االمتيازاتومن خاللها تمنح 

وقبل هذا التعديل لم يكن تصدير هذه المنتجـات إلـى    إعفاء كافة السلع والمنتجات الفلسطينية،

إلـى   باإلضـافة ، )2(يليإذا تمت من خالل وكيل أو منتج إسـرائ  إال ،ممكنا الواليات األمريكية

التجارية التي تمت  االتفاقياتمع دول مختلفة، والجدول التالي يوضح أهم  أبرمت أخرى اتفاقيات

  :مع الجانب الفلسطيني

   

                                                           

  .7ص، مرجع سابق، خالد، عسيلي، ماهر، المصري )1(
 .35ص، مرجع سابق، عبد الفتاح، نصر )2(
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  .المبرمة مع السلطة الفلسطينية الدوليةأهم االتفاقيات التجارية  قائمة) 10:4(جدول 

  االستيراد  التصدير  طبيعة االتفاق  السنة  الجهة

  تجاري اتفاق  1995  األردن

فلسطينية إعفاء لمنتجات 
معينة محددة بقائمة في 

االتفاق على ان يتم توسيع 
  القائمة بشكل تدريجي

إعفاء المنتجات المذكورة 
في القوائم 

A1،A2،B. على أن يتم
توسيع هذه القوائم بشكل 

  تدريجي
الواليات 
المتحدة 
  األمريكية

1996  
خاصة  اتفاقية

بموجب قرار 
  رئاسي أمريكي

إعفاء جمركي كامل 
 الفلسطينية إلىللمنتجات 

  أمريكا

إعفاء جمركي كامل 
إلى  للمنتجات األمريكية

  المناطق الفلسطينية

االتحاد 
  األوروبي

1997  
مؤقتة  اتفاقية

للتجارة 
  والتعاون

إعفاء لمعظم المنتجات 
الصناعية ومعاملة 

تفضيلية لبعض المنتجات 
الفلسطينية الزراعية 
  والزراعية المصنعة

إعفاء لمعظم المنتجات 
الصناعية ومعاملة تفضيلية 
لبعض المنتجات الزراعية 
والزراعية المصنعة لالتحاد 

  األوروبي

  اتفاق تجاري  1998  مصر
إعفاء جمركي لمنتجات 

  فلسطينية محددة
إعفاء جمركي لمنتجات 

  مصرية محددة

  1999  كندا
تجاره  اتفاق

  حرة

إعفاء جمركي للمنتجات 
الفلسطينية الصناعية 

الحصص والتعامل بنظام 
للمنتجات الزراعية 
  والزراعية المصنعة

إعفاء جمركي للمنتجات 
الكندية الصناعية والتعامل 
بنظام الحصص للمنتجات 

الزراعية والزراعية 
  المصنعة

دول منطقة 
التجارة الحرة 

(األوروبية
EFTA(  

1999  
تجارة  اتفاق

  حرة مؤقتة

إعفاء جمركي لمعظم 
المنتجات الفلسطينية 

ومعاملة الصناعية 
تفضيلية متفاوتة للمنتجات 

الزراعية والزراعية 
  المصنعة

إعفاء جمركي لمعظم 
المنتجات الصناعية من 
منطقة االتحاد األوروبي 
ومعاملة تفضيلية متفاوتة 

للمنتجات الزراعية 
  المصنعة والزراعية

 1999  روسيا
تعاون  اتفاق

  تجاري
إعفاء جمركي لمجموعة 

  المنتجات المحددة
جمركي لمجموعه إعفاء 

  المنتجات المحددة
  11ملك، محمود، مرجع سابق،ص:المصدر



157 

 ،الدولية والعربية التي أبرمتها السـلطة الفلسـطينية   االتفاقياتأهم  استعراضمن خالل 

، الفلسـطيني  لالقتصـاد مهمة لتأكيد أهمية تنوع الشركاء التجـاريين   االتفاقياتتضح أن هذه ي

 االقتصاديةوزيادة حجم التبادل التجاري حسب المصلحة  "إسرائيل"لالحد من التبعية من تمكينه و

وهـذا   والدخول إلى األسواق الدوليـة،  الفلسطيني باالقتصاد العربي االقتصادوالوطنية، ودمج 

وتعزيز  قطاعي الزراعة والصناعة، يتطلب من السلطة إعادة هيكلة القطاعات االقتصادية تحديداً

  .في األسواق العالمية أو المحلية اًقدرتهما التنافسية سواء

لم تحقق الحد األدنـى مـن الفائـدة    إال أنها  المبرمة، االتفاقياتهذه وبالرغم من أهمية 

ولم تفتح آفاقا جديدة وكبيـرة للتبـادل    اقتصادية،المرجوة منها سواء ألسباب إدارية وأمنية أو 

ن تحد من حصر كما لم تتمكن من أ ية،التجاري بين المناطق الفلسطينية والدول العربية واألجنب

وبالتالي لم يطرأ تغيير جذري على أداء االقتصـاد   ،"إسرائيل"التجارة الخارجية الفلسطينية مع 

مع الدول األخرى لم يدخل حيز التنفيـذ فـي    اتفاقياتتم التوقيع عليه من  ما إنكما  الفلسطيني

من قبل الجهات المسؤولة عـن   االتفاقياتيذ كثير من األحيان، وذلك لعدم الجدية في متابعة تنف

  ن المكاسب كانت محدودة للغاية ودون المستوى المطلوبأذلك، وإذا ما تم تنفيذها ف

  وض بالتجارة الخارجية الفلسطينيةستراتيجيات وإجراءات النهإ 10.4

التـي أبرمتهـا    واقع التجارة الخارجية الفلسطينية والعالقات التجارية، استعراضبعد 

مـن   أي تحسن جذري للحد والفشل في تحقيقالسلطة الفلسطينية مع كثير من الدول الخارجية، 

ال بد من وضع إستراتيجية وطنية تقـود عمليـة    ،يمكن القول أنهالتبعية لالقتصاد اإلسرائيلي، 

 االقتصـاد عمـار  إإعادة هيكلة االقتصاد الفلسطيني وفق الواقع واإلمكانات المتاحـة، إلعـادة   

المعوقات التي تراكمـت  إزالة وإصالح التشوهات و الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة،

والذي يعتمـد   لتوجيه النشاط االقتصادي على طريق التنمية المستدامة، ،االحتاللخالل سنوات 

السلطة بشكل رئيسي على القيام بتغيير جذري في بنية المجتمع الفلسطيني، من خالل بناء أجهزة 

تعزز صمود الشعب الفلسطيني وتحسـين القـدرة الذاتيـة     سياسات اقتصادية، وانتهاجالوطنية 

  :وفيما يلي مجموعة من المقترحات واألسس االقتصادية الفلسطيني، لالقتصاد
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لتحل السلع الجديدة محل السلع  ،من خالل البدء بعملية اإلنتاج إحالل السلع المصنعة محلياً -1

غير  االستهالكيةالسلع على التي تشمل في المرحلة األولى و ،السوق المحليةالمستوردة في 

وذلك لعـدم   ،المعمرة، كصناعة األغذية والمالبس واألثاث والمشروبات واألحذية وغيرها

إلـى   كما أنها تحتاج إلى تكنولوجيا سهلة باإلضافة باالستثمار،وجود مخاطر كبيرة تحيط 

يتطلب من الدولة تقديم القروض والتمويـل والمسـاعدة فـي     تشغيل األيدي العاملة، وهذا

بهدف  وفرض تعرفه جمركية على الواردات المنافسة،، الحصول على الخبرات والمهارات

علـى السـلع    االعتمادتمهيداً إللغاء  ،الخفيفة محلياً االستهالكيةتوفير مجموعة من السلع 

الـوطني المسـتقل،    االقتصادلالزمة لبناء توفير بعض عناصر القوة ال اإلسرائيلية المثيلة

إحـالل السـلع المعمـرة مثـل      يتم ذلكوبعد . تضييق الخلل الكبير في الميزان التجاريو

الواردات حتى  انخفاضوزيادة اإلنتاج تدريجيا مع  واآلالت والمعدات، الثالجات والغساالت

ع الصادرات بهدف خلق إلى تبني سياسة تشجي باإلضافة الوصول لدرجة اإلنتاج الطبيعي،

 .)1(منافس اقتصاد

الفلسطيني،  لالقتصادستراتيجي العمق اإل باعتبارهالتركيز على التعاون االقتصادي العربي  -2

مـن خـالل إقامـة     ،)المحوطة العربية(وتوسيع مجال التبادل التجاري الفلسطيني اإلقليمي

مما يساعد على تشـجيع   المشاريع التنموية المشتركة للمنتجات التي تتوفر لها المواد الخام،

على العالم الخارجي والتعاون مع جميـع الـدول    واالنفتاحالمحلية والدولية،  االستثمارات

 السـتيعاب وخلق فرص عمل كافيـة   يجابية،إنتائج  إلىوالمستشارين والخبراء للوصول 

في حين يشرف القطاع العام على البنية التحتيـة وتـوفير   . القوى العاملة للحد من البطالة

القطاعات المهمة التي يجب تطويرها  تمثل السياحة إحدى فمثالً، المالئمة االستثماريةالبيئة 

أما في قطاع غزة فيمكن  ،بسبب وفرة المعالم التاريخية والدينية هذا بالنسبة للضفة الغربية

 .)2(تطوير السياحة الترفيهية المعتمدة على الشواطئ

                                                           

معهـد أبحـاث السياسـات االقتصـادية     ، صياغة رؤية تنموية فلسطينيةمدخل نظري نحو ، فضل مصطفى، النقيب )1(
  ).33-32(ص ، 2003، )ماس(الفلسطيني 

سلسـلة العلـوم    ،مجلة جامعة األزهـر  ،إستراتيجية التنمية في فلسطين، نسيم حسن، أبو جامع، وفيق حلمي، األغا )2(
  .)499-478(ص، 2010، فلسطين، غزة، 1العدد، 12المجلد ، اإلنسانية
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 واالجتماعيـة  االقتصاديةللتنمية ، قيام شراكة حقيقية وتعاون بين القطاعين العام والخاص -3

 ،من المنافسـة  ، تقوم على أسس واضحة ترتكز على التكاملية بدالًوتعزيز األداء الحكومي

التي من الممكن أن تسهم إيجابا في عمليـة   من الهيمنة وعلى المشاركة وتبادل اآلراء بدالً

الفلسطيني، بتوظيف  االقتصادز القدرة على مواجهة المشاكل التي يعاني منها يتعزو .التنمية

 االقتصـادية تحقيق األهداف لإمكانياتها البشرية والمالية واإلدارية والتكنولوجية والمعرفية، 

من مواكبة التطـورات   بعيد المدى حتى يتمكن المجتمع التي يكون لها تأثير ،واالجتماعية

 .)1(ي االقتصاد االستقرارالمعاصرة ودعم 

والعمل علـى توسـيع القاعـدة اإلنتاجيـة      األولوية لقطاعي الزراعة والصناعة، إعطاء -4

السوق اإلسرائيلي للتجـارة   احتكارووقف  ،اإلسرائيلي لالقتصادالفلسطينية وتقليص تبعيته 

بـالمزارع   االهتمـام توظيف اليد العاملة في اإلنتاج المحلي، وذلك يتطلـب  ل ،الفلسطينية

فـي قطـاع الزراعـة،     االستثمارالقروض لتشجيع والفلسطيني في توفير التمويل الالزم 

جانب العمل على  إلى وتشجيع عملية التسويق والتصدير الزراعي عبر شركات فلسطينية،

  .ع التصنيع الزراعيتوفير كل السبل الممكنة لدعم وتوسي

وفي ضوء ما ذكر وفي ظل األوضاع الراهنة المتمثلة في ضآلة فرص االنفـراج فـي   

الموقف السياسي، والعيش في ظل الحصار مع انتشار ظاهرتي البطالة والفقر، أصبح االقتصاد 

ة لذلك فأن تبعي. الفلسطيني يمر بظروف خانقة انحصرت في تلبية االحتياجات األساسية للسكان

لم تكن نتاج االتفاقيات السياسية فقط، إنما نتاج واقع االحـتالل  " إسرائيل"االقتصاد الفلسطيني ل 

لذا فإنه يتعذر إنجاز أي خطة تنموية . اإلسرائيلي الذي يفرض التبعية على االقتصاد الفلسطيني

ابط ناجحة في الضفة الغربية وقطاع غزة دون التوصل إلى حل سياسي دائم، ممـا يعنـي تـر   

  .التنمية االقتصادية مع الحل السياسي للقضية الفلسطينية

                                                           

، رام اهللا ،الشراكات القطاعية القائمة في تقديم الخدمات العامة والبلدية على مستولى الهيئات المحليـة ، امجد، غانم )1(
  )11-9(ص، 2009، فلسطين
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وتراجـع   منـاطق السـلطة الفلسـطينية   الصعبة في  االقتصاديةاألوضاع وبالتالي فأن 

وعلى الرغم من حصـول  االحتالل، يعود بشكل مباشر للمعوقات والقيود التي خلفها ، االقتصاد

 االتفاقيـات وعقـد   واالستثماراتسن القوانين و، بعض التغيرات بعد مجيء السلطة الفلسطينية

تحت سـيطرتها  و" إسرائيل"ما زالت بيد  لكن القرارات المصيرية بالنسبة لالقتصاد، االقتصادية

  .والموانيءوخاصة المعابر 

بروتوكول باريس الذي حدد العالقات االقتصـادية بـين السـلطة الفلسـطينية      أن كما

مع الدول لم تتمكن  ، واالتفاقياتلسطيني إلى التجارة الخارجيةقيد حركة الوصول الف ،"إسرائيل"و

والحد من تركز الصادرات  ،األسواق العالمية من زيادة وتحويل حجم الصادرات الفلسطينية إلى

وبالتـالي زيـادة    أصبحت التجارة الخارجية الفلسطينية أداة لتمويل الخزينـة، و". إسرائيل"مع 

مما ، إلنتاج المحلي مما يعبر عن ضعف القدرة اإلنتاجية المحليةالواردات السلعية على حساب ا

مناطق السـلطة  في  والفقر البطالة وارتفاع إغالق العديد من المصانع وتسريح العمال، إلى أدى

ولم تتخـذ   إستراتيجية واضحة،أي السلطة الفلسطينية من جانبها  ىلم تتبنوبالمقابل  .الفلسطينية

أو إزالـة   ،الصـهيوني  االسـتعماري سياسات متناسقة يمكن من خاللها التخلص مـن اإلرث  

  .االحتاللالتشوهات التي أحدثها ذلك 

وتنـوع   من الضروري إتاحة المجال لتحقيق فوائض إنتاجية، في ظل الوضع الحالي،و

وض باألوضاع التجارية أي أن النه مين مصادر الدخل الفلسطيني،أنطاق التجارة بغية تعزيز ت

هي اآللية المناسبة إلحداث تحول هيكلي  والجوانب اللوجستية للتجارة وبناها التحتية، الفلسطينية

  .ةعلى المعونات الخارجي االعتمادعلى تقليل والعمل الفلسطيني  لالقتصاد

ـ  على التجارة الخارجية، "إسرائيل"إزالة العوائق التي تفرضها  إن كما ى سوف يؤدي إل

دون  ،وفتح آفاق جديدة للتجارة الخارجية مع العالم العربي والدولي، زيادة الصادرات الفلسطينية

، نه يتطلب من الجانب الفلسطيني بذل الجهـود إلذلك ف، التقيد باإلجراءات والقوانين اإلسرائيلية

القات اقتصادية التي تحد من إقامة ع، توكول االقتصاديوإللغاء القيود والعوائق الواردة في البر

   .حرة بين المناطق الفلسطينية وأقطار العالم
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  الفصل الخامس

  البطالة والفقر في الضفة الغربية

  المقدمة 1.5

في الضفة الغربية، نتاجاً بديهياً لممارسة سلطات اإلحـتالل   البطالة والفقرمشكلة تعتبر 

عناصـر اإلنتـاج الفلسـطيني     هدفت الى إحكام سيطرتها على ،قتصاديةإسياسات اإلسرائيلي 

ستقالليتها وتفكيكها والـتحكم بـأداء   إلتقويض أسس وذلك  ،رضأو هوالموارد الطبيعية من ميا

واإلغالق والحصـار االسـرائيلي    قتصاد اإلسرائيليعبر ربطه بعجلة اإل ،قتصاد الفلسطينياإل

  .المتكرر

والتي أثرت علـى القـدرات    ،من الظواهر البارزة في المجتمع الفلسطينيوبالتالي تعد 

قتصـاد  حيثيعـاني اإل  ،جتماعيـة قتصـادية واإل التنموية وقدرة المجتمع على تحمل األعباء اإل

التي تهدد األمـن  ، عي لمشكلتي البطالة والفقرالفلسطيني في الوقت الحاضر من تفاقم كمي ونو

قتصـاد  خـتالالت تواجـه اإل  التشـوهات واإل  حيث ظلـت  ،قتصادي والسياسيستقرار اإلواإل

عتماد علـى  اإل وخاصة عتماد على مصادر خارجية لخلق فرص العملاإل وأبرزها الفلسطيني،

في  وأجهزتها المدنية والعسكرية،بالرغم من مساهمة السلطة الفلسطينية ، سوق العمل اإلسرائيلي

  .ستيعاب جزء كبير من فائض العمالة الفلسطينيةإ

قتصادي أال وهو عنصر إوتعطيالً ألهم مورد  كما تكمن خطورة البطالة أنها تمثل هدراً

والعامل الرئيسي للهجرة إلى  ،قتصاديفضالً أنها تعد مؤشراً في نجاح أو فشل النظام اإل العمل،

  . عن العمل الخارج بحثاً

تتجاوز  إلى مستويات غير مسبوقة، وقد وصلت معدالت البطالة في األراضي الفلسطينية

وهذا ال يؤدي إلى توسيع دائرة الفقر فحسب بل يهدد البناء االجتماعي ، %50في بعض األحيان

  .واالقتصادي للمجتمع بأكمله
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قتصـادية  المـوارد اإل حتالل اإلسرائيلي هناك أسباب لها عالقة بمحدوديـة  إضافة لإل

 األجنبيـة  إلى زيادة المستوردات التي أدت ستيراد،على تسهيل حركة اإل ، وقيام السلطةالمتاحة

عتماد السـلطة  إو، للسوق الفلسطيني وخاصة السلع الصينية التي أثرت على الصناعات المحلية

كما سـبقت   ن البطالة،الفلسطينية سياسة التشغيل التي تعتمد على آلية التوظيف الحكومي للحد م

  .إليه في الفصول السابقة اإلشارة

لمواجهـة مشـكلة    األفضلستطالع الخيارات الممكنة وتحديد السبل إولكي نتمكن من 

ال بد من معرفة سوق العمل الفلسطيني والتعرف على واقع وحجـم وأعبـاء مشـكلة     ،البطالة

  .رتباطها بالتجارة الخارجيةإالبطالة ومدى 

  مل الفلسطينيسوق الع 2.5

من  عانى سوق العمل الفلسطيني،حيث  مريراً ورثت السلطة الفلسطينية منذ قيامها واقعاً

إلى سوق العمل  العمالة الفلسطينية، سواء القائم منها أو من دخل حديثاً إستيعابعدم قدرته على 

الفلسطينية فـي   أسهم في ذلك تراجع الطلب على العمالةو للتطور الطبيعي للقوى العاملة، وفقاً

  .نتيجة لحاالت الحصار واإلغالق التي مارسها االحتالل، سوق العمل اإلسرائيلي

بحجـم  ، ورتبط بالتطورات السياسيةفقد إوبالنسبة لعرض العمل في المناطق الفلسطينية 

إذ شكلت القوة البشرية ، ن المجتمع الفلسطيني مجتمع فتيأومعدل نمو وتركيبة السكان وخاصة 

  .%47سنة  15وشكل من تقل أعمارهم عن  ،%53.2نسبة  )سنة فأكثر 15راداألف(

ويرجع ذلك ، كما إن الفجوة بين معدالت مشاركة الذكور واإلناث في سوق العمل كبيرة

نضمام إلى قوة العمل بسبب العادات والتقاليد،أو بسـبب ظـروف   ن النساء يخترن عدم اإلأ إلى

عـدم  ، أو مدة ساعات الدوام اليوميـة  طولو، اإلناثسوق العمل حيث تنخفض أجور ورواتب 

  .)1(توفر فرص عمل مناسبة ومالئمة

                                                           

معهد ابحاث السياسات االقتصـاية   محددات القدرة االستيعابية للعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، باسم، مكحول، )1(
 )23-22(ص، 2001،)اسم(الفلسطيني 
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، وقطاع التجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق واإلنشاءات عتبر قطاع الخدماتيو

في حين كانت قطاعات الزراعـة والصـناعة والنقـل     ،العملا لقوة ستيعابإمن أكثر القطاعات 

  . ستيعابا لأليدي العاملةإقل القطاعات أوالتخزين من 

  )1999-1994(سوق العمل الفلسطيني خالل الفترة  1.2.5

 ستيعاب العرض من القوى العاملة المتزايدة،الناتجةإسوق العمل الفلسطيني مشكلة واجه 

ستيعاب العمالة الفلسطينية في سوق العمـل  إعن القيود التي تفرضها السلطات اإلسرائيلية على 

الزيـادة   إلـى  باإلضـافة ، أجنبية ستبدال العمالة الفلسطينية بأخرىإوما رافقها من  ،اإلسرائيلي

 وخاصة بعد حرب الخليج الثانية حيث فقد آالف ،السكانية وعودة الفلسطينيين العاملين في الخليج

مـا  ، ب1997-1995زدياد عدد السكان مابين عـامي  إإلى  األمر الذي أدى الفلسطينيين عملهم،

  .ألف فرد تقريبا 70بما يعادل  زدات القوى العاملةإألف نسمة، و 265يعادل 

ن نسبة القوى العاملة المشـاركة إلـى   ، أ1997تفيد نتائج مسح القوى العاملة لعام كما 

حيـث  ، %35.5في األراضي الفلسطينية بلغـت   )سنةفأكثر 15(مجموع األفراد في سن العمل 

، وقد بلغت في قطاع غزة% 32.2في الضفة الغربية وحوالي % 37.5تتوزع هذه النسبة بواقع 

لكل منهمـا،  % 39تليها كل من نابلس وسلفيت بنسبة % 41أعالها في محافظة طولكرم بنسبة 

وتعتبر هذه النسبة متدنية إذا ما قورنـت  . في غالبية محافظات غزة% 31.0وبلغت أدناها نحو 

وفي % 43.7في األردن 1993اركة بالقوى العاملة عام حيث بلغت نسبةالمش ،بالدول المجاورة

  . )1(1992عام % 47.2مصر 

إجمالي فرص العمل التي توفرت للعمالة الفلسطينية في  فإن، أما من حيث فرص العمل

ألـف   52، إلـى  1996ألف فرصة عمل عـام   12رتفعت من إالضفة الغربية وقطاع غزة قد 

مقارنة % 28.8، أي بنسبة زيادة تقدر بنحو 1998ألف عام  67، وإلى 1997فرصة عمل عام 

  .1999ألف فرصة عام  40نخفضت إلى إفي حين  ،1997بعام 

                                                           

  44ص، مرجع سابق، الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني )1(
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سوق العمل اإلسرائيلي من مجموع فرص العمل الجديـدة   كان نصيبومن جانب آخر 

أي ساهم سوق العمل . 1999عام % 39.5، و1998عام % 54.6، و1997عام % 41.9بنسبة 

، 1998ألـف عـام   36.6 ، و1997ألف فرصة عمل خالل عـام   21.8لي في توفير اإلسرائي

  .1999ألف عام  15.8و

ألـف   109نحـو   2000خالل الربع الرابع من عام خسر قتصاد الفلسطيني فقد ما اإلأ

ألف في الضفة الغربية 17.9 ألف فرصة في سوق العمل اإلسرائيلي، و 91.1فرصة عمل، منها 

  .)1(نتفاضة األقصى في نهاية شهر أيلول من نفس العامإندالع إب وقطاع غزة في أعقا

  )2005-2000(سوق العمل الفلسطيني خالل الفترة  2.2.5

في الربع الثالث مـن  % 43.5شكلت القوى العاملة في األراضي الفلسطينية ما نسبتها 

% 39.9، و%45.3في الضفة الغربية  حيث بلغت، )نتفاضة األقصىإأي قبل بدء ( 2000العام 

التـي   نتفاضة،جراء اإلجـراءات وتناقصت هذه النسبة بشكل واضح مع بدء اإل. في قطاع غزة

نخفضـت نسـبة   إفقد  ،تخذتها القوات األمنية اإلسرائيلية حيال السكان في األراضي الفلسطينيةإ

، في كل مـن الضـفة   %33.4، %41.6إلى  2001القوى العاملة خالل الربع األول من العام 

نخفاض التدريجي حتى وصلت خالل ستمرت هذه النسبة باإلإو. ربية وقطاع غزة على التواليالغ

  .)2(في قطاع غزة% 30.5في الضفة الغربية و% 40.2إلى  2002الربع الثالث من العام 

   

                                                           

2- http://tvet-pal.org/ar/content  2016-4-12تاريخ الزياره .مالمح سوق العمل الفلسطيني.  
العطاونه،محمد،واقع سوق العمل الفلسطيني في األراضي الفلسطينية،المكتب الوطني للـدفاع عـن األرض ومقاومـة     -3

 .2016-4-12تاريخ الزيارة  http://www.nbprs.ps/page.php، ب ت، االستيطان
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توزيع العاملين الفلسطينيين في األنشطةاإلنتاجية والخدمية في القطاعين الخاص ) 1:5(جدول 
  ).باأللف(والعام 

  
العاملون في 

األنشطةاإلنتاجية في 
  القطاع الخاص

العاملون في 
الخدمات القطاع 

  الخاص

العاملون في 
الخدمات القطاع 

  العام
  المجموع

1995  174.5 97.8  76.7  349  
1996  177.12 119,4  72.5  369  
1997  187.53  107.1  104.4  399  
1998 215  116.2  103.4  430  
1999  231  126,9  95.1  453  
2000  230  136.6  113.4  480  
2001  178  140.5  116.5  435  
2002  167  125.1  135.9  428  
2003  213  139  157  509  
2004  216  173  139  528  
2005  228  204  140  572  

  106سابق،ص عالبطالة في األراضي الفلسطينية واقعها وخيارات مواجهتها، مرج:المصدر

بالتزايد  أخذت ستيعابية للعمالة في القطاع الخاصالقدرة اإلن أ) 1:5( يتضح من الجدول

 ،2002-2001أخذت بالتناقص في العامين ، ثم 2000-1995أخرى خالل الفترة  من سنة إلى

نتفاضة األقصى إ قتصادية وتراجع مستوى إنتاجها في أعقابت باألوضاع اإلآبسبب تأثر المنش

  .رتفاعباإل لتبدأ بعدها ،2002التي بلغت ذروتها عام 

تراجـع أعـداد العـاملين     ويرجع التوسع في أعداد العاملين في القطاع الخاص إلـى 

األمر الذي دفع العديد البحث عن عمـل فـي القطاعـات المحليـة     ،"إسرائيل"الفلسطينيين في 

زدياد فرص الحصول على القروض الميسـرة لتمويـل إنشـاء    ، وإكالزراعة والتجارة والنقل

زوال ، والتي ال تتطلب رؤؤس أمـوال كبيـرة   والتجارية المشاريع الزراعية ، خاصةالمشاريع

قتصاد الفلسـطيني فـي بدايـة    اإلسرائيلية التي فرضت على اإل العديد من القيود واإلجراءات

والذي نجم عن تشـكيل  ، تزايد دور القطاع العام في التوظيفكما يتضح من الجدول .نتفاضةاإل

 1994فقد بلغ عدد العاملين في القطاع العـام منتصـف   ، سطينيةوزارات وأجهزة السلطة الفل
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 2005-2004، اال ان عدد الموظفين في القطاع العام تناقص خالل )1(موظف 22.000حوالي 

حيث عملت على احالة عدد مـن  ، تقشفية في الحكومة الفلسطينيه تخاذ إجراءاتويعود ذلك الى 

نظرا الستمرار األزمة ، التعيينات في الوزارات الحكوميةواوقفت ، الموظفين الى التقاعد المبكر

المالية وعدم قدرتها على دفع كامل رواتب موظفيها، خاصة حين أقدمت إسرائيل علـى وقـف   

  .تحويل عوائد الضرائب

  )2010 -(2006سوق العمل الفلسطيني خالل الفترة  3.2.5

اإلقتصاد الفلسـطيني،  تراجع مؤشرات أداء  2007-2006شهدت الفترة ما بين عامي 

نتيجة الظروف الداخلية والخارجية التي واجهها اإلقتصاد الفلسطيني خالل تلك الفترة، خاصـة  

حاالت الفوضى األمنية الداخلية واإلنقسام الداخلي، وتراجـع المسـاعدات المقدمـة للسـلطة     

لإلقتصـاد   الفلسطينية، حيث أدى ذلك الى جانب اإلجراءات اإلسرائيلية الـى خسـائر فادحـة   

  .الفلسطيني بكل قطاعاته

،إلـى  2006ألف عامل عـام   666اما على صعيد سوق العمل إزداد عدد العاملين من 

% 41.1العاملين في األرضي الفلسطينيةبلغت نسبة 2010وفي عام ، 2007ألف عامل عام 716

من العاملين يعملون في قطاع الخدمات % 38.3كان حيث ، 2009في العام % 41.6مقارنة مع 

في  %13.2يعملون في قطاع التجارة وأنشطة المطاعم والفنادق، في حين بلغت % 19.3مقابل 

 في قطاع غزة،% 26.0من العاملين في الضفة الغربية، و% 63.5تركز و .قطاع البناء والتشييد

عاملين من الضفة الغربيـة فـي   حيث بلغت نسبة ال تعمرات،والمس "إسرائيل"في % 10.5مقابل 

  .)2(2009في العام % 13.9مقارنة مع  2010لعام %  14.2عمراتوالمست "إسرائيل"

                                                           

 ،)ماس( معهد ابحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني العمالة الفلسطينية،تحليل العرض والطلب على  باسم، مكحول، )1(
 .13ص، 2000

-33( ص 2011 ،2010مسح القوى العاملة الفلسـطينية،التقرير السـنوي   الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني،  )2(
36.(  
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  2010-2007نسبة القوى العاملة المشاركة في االراضي الفلسطينية حسب المنطقة للفترة ) 1:5(شكل 

  .34ص :الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، 2010،2011مسح القوى العاملة الفلسطينية، التقرير السنوي :المصدر

إرتفاع عدد العاملين في الضفة الغربية مقارنة بالقطاع، ويعود ) 1:5(يتضح من الشكل 

ذلك إلى التوجه إلى العمل في اإلقتصاد المحلي وخاصة في العمل العائلي، الذي إستوعب نسبة 

برامج التشغيل المؤقت الممـول مـن   كبيرة من إجمالي عدد العاملين، وزيادة عدد العاملين في 

وكالة الغوث، وبرنامج األمم المتحدة وغيرها من المؤسسسات الدولية والفلسطينية، بينما تراجع 

عدد العاملين في قطاع غزة نتيجه األحداث الداخلية السياسية والتي تمثلت بفوز حركة حمـاس  

صار إقتصـادي علـى األراضـي    عقب ذلك بفرض ح" اسرائيل"باإلنتخابات التشريعية، وقيام 

، مما ترتـب عليـه تراجـع    "اسرائيل"الفلسطينية، ومنع دخول العمال من قطاع غزة للعمل في

األنشطة اإلقتصادية في القطاع، وتدهور األوضاع المعيشية للسكان وتزايد معـدالت البطالـة   

  .والفقر

  2014) -2011(سوق العمل الفلسطيني خالل الفترة  4.2.5

، وبـذلك  2012عام % 43.6الى  2011عام % 43.0ة القوى العاملة من إرتفعت نسب

، حيـث  2011مليون عام  1.059، مقارنة 2012مليون لعام  1.114بلغ عدد العاملين حوالي 

في قطاع غزة، وتعود هذه الفجوة الكبيـرة فـي   % 40.1مقابل % 45.5كانت بالضفة الغربية 



التي تحول دون زيادة الطاقة اإلستيعابية لسوق العمل 

 2014لعـام  % 45.8األراضـي الفلسـطينية   

زيادة ، 2014رتفاع عدد العاملين لعام 

كمـا  ، ستوعب نسبة كبيرة من إجمالي عدد العـاملين 

 ألف في الضفة الغربية، 107منهم 

ألف  600أو ما يعادل % 65.4استحوذ على

سـتحوذ سـوق العمـل    إكمـا   

عامـل   ألـف 107من إجمالي العاملين الفلسطيني أو ما يعادل 

، وخارج القوى %69.1داخل القوى العاملة 

%  82.6 ج القوى العاملوخار% 

  

 .25ص، 2015،دائرة األبحاث والسياسة النقدية،

  .138،ص2015
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التي تحول دون زيادة الطاقة اإلستيعابية لسوق العمل  المشاركة بين الطرفين الى قيود اإلحتالل

  

األراضـي الفلسـطينية    وبلغت نسبة القوى العاملة المشاركة في

رتفاع عدد العاملين لعام إويعود السبب في ، 2013في العام % 43.6

ستوعب نسبة كبيرة من إجمالي عدد العـاملين إذي ال )العمل العائلي(جر أالعاملين بدون 

منهم  ،من مجمل العاملين% 22.9ستحوذ القطاع العام على نحو 

استحوذ علىألف في قطاع غزة،أما القطاع الخاص 

 ،قطاع غزةفي الضفة الغربية والباقي في % 75.6

من إجمالي العاملين الفلسطيني أو ما يعادل % 11.7اإلسرائيلي على حوالي 

داخل القوى العاملة وكانت نسبة الذكور  .)2(جميعهم من الضفة الغربية

%  17.4داخل القوى العاملةاإلناث بلغت نسبة و%30.9

2015)3(.  

  2014توزيع العاملين حسب االنشطة االقتصادية لعام 

  25، مرجع سابق، ص 2014سلطة النقد الفلسطينية،

                                         

  .291،ص2012التقرير االقتصادي العربي الموحد،
،دائرة األبحاث والسياسة النقدية،2014التقرير السنوي،سلطة النقد الفلسطينية،

2015 ،كتاب فلسطين االحصائي السنوي، الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني

المشاركة بين الطرفين الى قيود اإلحتالل

  .)1(الفلسطيني

وبلغت نسبة القوى العاملة المشاركة في

43.6مقارنة مع 

العاملين بدون 

ستحوذ القطاع العام على نحو إ

ألف في قطاع غزة،أما القطاع الخاص  103ونحو 

75.6عامل منهم 

اإلسرائيلي على حوالي 

جميعهم من الضفة الغربية

 30.9% العاملة

2015عام وذلك ل

توزيع العاملين حسب االنشطة االقتصادية لعام ) 2:5(شكل 

سلطة النقد الفلسطينية،: المصدر

                                                          

التقرير االقتصادي العربي الموحد، )1(
سلطة النقد الفلسطينية، )2(
الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني )3(
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ال يزال قطاع ، حيث قتصاديةالعاملين على األنشطة اإل توزيع) 2:5(يتضح من الشكل 

وتتوزع النسبة الباقية فـي   من مجمل العاملين،%  36.1بنسبةالخدمات يستقطب الجزء األكبر 

التي تتدنى وتتفاوت قدرتها التشغيلية نتيجـة  ، اإلقتصاديةعلى مختلف القطاعات  تشغيل العاملين

نية،وبالتالي يعد التوجه للعمل في قطاع الخدمات خاصة األنشطة العقارية والبنوك والخدمات األم

  .قطاع الخدمات المشغل الرئيسي للقوى العاملة في األراضي الفلسطينية

  سوق العمل في إسرائيل 3.5

 إلـى ، 1967حتاللها لألراضي الفلسطينية عام إعملت سياسة االحتالل اإلسرائيلي منذ 

 العمـل الكافيـة  وعدم تمكينه من توفير فرص  ،قتصاد الفلسطينيستيعابية لإلإضعاف القدرة اإل

عتماد العمالة الفلسطينية على سوق إقتصاد اإلسرائيلي، وكان من أهم نتائجها تزايد لحاقة باإلإو

أصبحت و متزايدة من العمال، اًجتذاب أعدادإالمرتفعة في  فقد ساهمت األجور ،العمل اإلسرائيلي

 قتصـاد اإلسـرائيلي  لإل من القوى العاملـة الرخيصـة   احتياطياً العمالة الفلسطينية تشكل جيشاً

األنشطة والقطاعات االقتصادية وقت الحاجة إليها ويستغني عنها  يوجهها إلى ،الرأسمالي المتقدم

بأقل  قتصاد اإلسرائيلي قدرة تنافسية عالية واإلنتاجوهذا الوضع منح اإل ،دون تحمله أي تكاليف

إذ بلغت  ،1987ة ذروتها عام عتماد على سوق العمل اإلسرائيليوصلت درجة اإلوقد . التكاليف

  .)1(في الضفة الغربية وقطاع غزة على التوالي% 46و% 35

في الفترة  ألف فرصة عمل فقط، 61.1المحلي توفيرقتصاد اإلستطاع من ناحية أخرى إ

ألف فرصة عمل  88.3قتصاد اإلسرائيلي في حين وفر اإل ،1987 -1970الممتدة ما بين عامي 

مـن   "إسـرائيل "رتفعت نسبة العاملين في إوبالتالي ، "إسرائيل"للعمال الفلسطينيين العاملين في 

،وهذا يعنـي أن  1987عام %39أكثر من  إلى1970عام % 21الضفة الغربية وقطاع غزة من 

بصورة رئيسية في معيشتها علـى أجـور    اعتمدتمن القوى العاملة الفلسطينية % 40حوالي 

الطلب على  خاصة أن عمل الجزء األكبر في قطاع البناء والزراعة، ي،حيث"إسرائيل"العمل في 

                                                           

 30-2000|9|28تأثير الحصار اإلسرائيلي على االقتصاد الفلسطيني خـالل الفتـرة    وآخرون، عمر، عبد الرازق، )1(

  .7ص، 2001،)ماس(أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني معهد  ،|2001|6|
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العمالة الفلسطينية في سوق العمل اإلسرائيلي يتركز على العمالة غير ماهرة التي ال تحتاج إلى 

والتي تتطلب بذل ، ومعظمهم من ذوي التحصيل التعليمي المتدني، تعليم وتدريب وخبرة طويلة

  .)1(جهد وظروف عمل شاقة نسبياً

  لسطينية في سوق العمل اإلسرائيليتطور حجم القوة العاملة الف 1.3.5

  2005 -1993خالل الفترة  1.1.3.5

حجم القوة العاملة الفلسطينية في سوق العمـل   أبد ،1993تفاقية أوسلو عام إمع توقيع 

لألوضاع السياسية  وفقاً، أخرى من فترة إلى وصعوداً نخفاض والتذبذب هبوطاًباإل، اإلسرائيلي

وصلت نسبة ، حيث نتهاجها تجاه األراضي الفلسطينيةإب "إسرائيل" وسياسات اإلغالق التي بدأت

وفي عـام  من مجمل العمال الفلسطينين،  1995عام %  16.2"إسرائيل"العمال الفلسطينيين في 

وذلك بواقـع   ألف عامل، 29 "اسرائيل"في بلغ متوسط عدد العمال الفلسطينيين العاملين  1996

وإنخفض عدد العـاملين   ألف عامل من الضفة الغربية 18.7ألف عامل من قطاع غزة و  10.3

بحيث لم ، بشكل دراميوبناء جدار الفصل العنصري  ،2000نتفاضة األقصى عام إندالع إبعد 

وعاد لإلرتفاع بشكل بطيء عام ، وبشكل متقطع "إسرائيل"ألعداد قليلة منهم للعمل في  يسمح إال

2005.  

   

                                                           

جامعة ، 4 199شباط  4-3القدس– وقائع ندوة القوى العاملة في األراضي الفلسطينية المحتلـة أبو الشكر،عبد الفتاح،) 1(
 ).112-110(ص، 1994النجاح الوطنية،
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  )باأللف(تطور حجم العمالة الفلسطينية في سوق العمل اإلسرائيلي ) 2:5(جدول 

  السنوات
  المجموع  قطاع غزة  الضفة الغربية

  %النسبة  العدد  %النسبة   العدد  %النسبة  العدد
1970  14.7 21.8 5.9  10.1 20.6 31.9 
1975  40.4  30.5 25.9  35.8  74.9  66.3  
1980  40.6 30.1 34.5  42.6  75.1  72.7  
1985  47.5 31.4 41.7  45.9  89.2 77.3 
1990  65.0 33.7 43.0 41.3  108 75 
1992  72.5 35.4 43.1  37.6  115.6  73  
1993  53.6 26.6 30.4  26.5  84 53.1 
1995  59.8 20.0 4.1 3.6 63.9 23.6 
1996  59.9 19.4 15.9  12.5  75.8 31.9 
1997  63.2 18.4 8.6  7.1  71.8 25.5 
1998  108,5  87.0  30,5  23.8  139 110.8 
1999  119.7  108.3  32.2  26.7  151.9  135.0  
2000  108.5  95.2  27.3  22.2  135.5 117.4  
2001  85.9  66.9  3.6  2.5  89.5  69.4  
2002  63.7  46.6  5.4  3.5  69.1  50.1  
2003  64.5  50.6  7.5  5.6  72.0  56.1  
2004  63.1  48.6  2.7  1.7  65.8  50.4  
2005  80.7  62.5  2.4  0.2  82.7  62.7  

معهـد ابحـاث السياسـات    ، 1997-1967لعمل الفلسطيني في اسرائيل ، ليلى، فرسخ) 1997-1970( -1: المصدر

  ) 51-50(ص، 1998، )ماس(االقتصادية الفلسطيني 

  )59-58(ص وخيارات مواجهتها، مرجع سابق،البطالة في األراضي الفلسطينية واقعها ) 1998-2005( -2

إزدياد عدد العمال الفلسطينين في اإلقتصاد اإلسرائيلي خاصة ) 2:5(يتضح من الجدول 

على فتح سوق العمل االسـرائيلي  " اسرائيل"في فترة الثمانينات وبداية التسعينات، حيث عملت 

حسب إحتياجات إقتصادها، ووضع العراقيل التي أعاقت نمو اإلقتصاد الفلسـطيني وأضـعفت   

فلسطينية، مما عزز حالة التبعية لصالح اإلقتصاد اإلسرائيلي قدرته على إستيعاب القوى العاملة ال

األكبر واألشمل، وإخضاعه لخدمة اإلقتصاد اإلسرائيلي وإستمرار إنجذاب العمالـة الفلسـطينية   

" إسرائيل"قامت  2000العام  نهاية وفي. لسوق العمل اإلسرائيلي مع عدم وجود خيارات محلية

 عليهـا ترتـب   ،نتفاضة األقصىإندالع إ شبه كلي في أعقاب بإغالق المناطق الفلسطينية بشكل

أي ان . أعمـالهم فـي االقتصـاد اإلسـرائيلي     فقدان عشرات اآلالف من العمال الفلسـطينيين 

نخفاض إ إلى ال يعود نخفاض المستمر في أعداد العمالة الفلسطينية في سوق العمل اإلسرائيلياإل
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على  "إسرائيل"أسباب سياسية وسياسات الحصار واإلغالق الذي تفرضه  إلى إنما الطلب عليها،

 حتاللهـا لألراضـي  إفي إطار العقوبات الجماعية التي تمارسـها منـذ    ،األراضي الفلسطينية

، وما زال األجنبية لتحل محل العمالة الفلسطينية ستيراد العمالةإإلى قيامها ب باإلضافة، الفلسطينية

  . ملحقاً باإلقتصاد اإلسرائيلياإلقتصاد الفلسطيني 

  )2014-(2006خالل الفترة  2.1.3.5

، أثرت على األوضاع اإلقتصادية حيث 2006طرأت مستجدات سياسية وأمنيه في العام 

حصارا إقتصادي على المناطق الفلسطينية، وأغلقت سوق العمل لديها أمـام  " إسرائيل"فرضت 

العمال الفلسطينين مما فاقم من مشكلة البطالة والفقر، وتراجعت جميع المؤشرات االقتصـادية،  

، وارتفعت نسبتها من %13.9غت بدأ عدد العمال الفلسطينين باإلرتفاع حيث بل 2009وفي عام 

، نتيجة تقليل حدة اإلجراءات اإلسـرائيلية  )1(%14.2الى  2010مجموع العمال الفلسطينين عام 

، والهدوء النسبي الذي سـاد المنـاطق   "اسرائيل"على المعابر والسماح للفلسطينين للعمل داخل 

العاملين من الضفة الغربية وقطاع بلغ نسبة  فقد 2014أما في العام الفلسطينينة في تلك الفترة، 

من المجموع العام للعمال الفلسطينين، وبلغـت هـذه   %  11.7مستعمراتوال "إسرائيل"في غزة 

  .)2(من مجموع العاملين فيها  %16.1النسبة في الضفة الغربية 

طـاع  ، في قجر يومي للمستخدمين في الضفة الغربيةأ وعلى صعيد األجور بلغ أعلى 

أما في قطـاع   تصاالت،قطاع النقل والتخزين واإلفي شيكل  94.7ويليه ، شيكل 96.2الخدمات 

يليه قطاع البناء والتشـييد بواقـع    ،شيكال73.7ًجر بواقع أ غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى

جر يومي للمستخدمين في قطـاع  أ فقد سجل أعلى تعمراتوالمس "إسرائيل"أما في ، شيكل 40.0

 شـيكالً  192.3تصـاالت  ويليه قطاع النقل والتخزين واإل ،شيكالً 200.0 البناء والتشييد بواقع

  ،)3(2014وذلك لعام 

                                                           

 .36،ص2010،2011مسح القوى العاملة الفلسطينية،التقرير السنوي الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، )1(

  .28،ص2015،،2014مسح القوى العاملة الفلسطينية،التقرير السنوي،، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )2(
 34ص ،سابقالمرجع ال) 3(
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توزيع العاملين في األراضي الفلسطينية حسب المنطقة ومكـان العمـل للفتـرة    ) 3:5(جدول 
2000-2014 (%)  

  قطاع غزة  الضفة الغربية  السنوات والمنطقة
 "إسرائيل"

  والمستعمرات
  المجموع

2000  
  الضفة الغربية
  قطاع غزة
  فلسطين

  
78.5  
3.0  

56.4  

  
0.1  

84.4  
24.8  

  
21.4  
12.6  
18.8  

  
100  
100  
100  

2001  
  الضفة الغربية
  قطاع غزة
  فلسطين

  
83.6  
2.1  

62.1  

  
0.0  

96.1  
25.4  

  
16.4  
1.8  

12.5  

  
100  
100  
100  

2002  
  الضفة الغربية
  قطاع غزة
  فلسطين

  
88.0  
0.7  

63.2  

  
0.0  

96.1  
27.5  

  
12.0  
2.5  
9.3  

  
100  
100  
100  

2003  
  الضفة الغربية
  قطاع غزة
  فلسطين

  
88.8  
0.1  

61.3  

  
0.0  

96.8  
30.0  

  
11.2  
3.1  
8.7  

  
100  
100  
100  

2004  
  الضفة الغربية
  قطاع غزة
  فلسطين

  
89.3  
0.1  

64.2  

  
0.0  

98.8  
27.8  

  
10.7  
1.1  
8.0  

  
100  
100  
100  

2005  
  الضفة الغربية
  قطاع غزة
  فلسطين

  
87.1  
0.1  

61.8  

  
0.0  

99.5  
28.9  

  
12.9  
0.4  
9.3  

  
100  
100  
100  

2006  
  الضفة الغربية
  قطاع غزة
  فلسطين

  
88.3  
0.1  

64.9  

  
0.0  

99.8  
26.5  

  
11.7  
0.1  
8.6  

  
100  
100  
100  
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  قطاع غزة  الضفة الغربية  السنوات والمنطقة
 "إسرائيل"

  والمستعمرات
  المجموع

2007  
  الضفة الغربية
  قطاع غزة
  فلسطين

  
87.5  
0.0 

62.0  

  
0.0  

100.0  
29.1  

  
12.5  
0.0  
8.9  

  
100  
100  
100  

2008  
  الغربيةالضفة 

  قطاع غزة
  فلسطين

  
86.2  
0.1  

63.2  

  
0.0  

99.9  
26.7  

  
13.8  
0.0  

10.1  

  
100  
100  
100  

2009  
  الضفة الغربية
  قطاع غزة
  فلسطين

  
86.1  
0.0  

63.4  

  
0.0  

100.0  
26.4  

  
13.9  
0.0  

10.2  

  
100  
100  
100  

2010  
  الضفة الغربية
  قطاع غزة
  فلسطين

  
85.8  
0.0  

63.5  

  
0.0  

100.0  
26.0  

  
14.2  
0.0  

10.5  

  
100  
100  
100  

2011  
  الضفة الغربية
  قطاع غزة
  فلسطين

  
86.0  
0.0  

60.9  

  
0.0  

100.0  
29.1  

  
14.0  
0.0  

10.0 

  
100  
100  
100  

2012  
  الضفة الغربية
  قطاع غزة
  فلسطين

  
86.2  
0.1  

60.4  

  
0.0  

99.9  
29.9  

  
13.8  
0.0  
9.7  

  
100  
100  
100  

2013  
  الضفة الغربية
  قطاع غزة
  فلسطين

  
83.9  
0.1  

58.6  

  
0.0  

99.9  
30.2  

  
16.1  
0.0  

11.2  

  
100  
100  
100  

2014  
  الضفة الغربية
  قطاع غزة
  فلسطين

  
83.9  
0.1  

61.1  

  
0.0  

99.9  
27.2  

  
16.1  
0.0  

11.7  

  
100  
100  
100  

 ،2014،2015مرجـع سـابق،   مسح القـوى العاملـة الفلسـطينية،     ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني :المصدر
  ).114-113(ص
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المستعمرات، و "إسرائيل"الفلسطينيين في  العاملين نسبةنخفاض إ) 3:5(الجدوليتبين من 

نتفاضة إندالع إ في أعقاب 2000نتيجة الحصار المفروض على األراضي الفلسطينية منذ العام 

إلى فقدان العديـد مـن العمـال     مما أدى والهجمات العسكرية المتكررة على القطاع،، األقصى

سـوق   "إسـرائيل " حيث أغلقت، يرز الصناعية لمصادر رزقهمإومنطقة  "إسرائيل"في العاملين 

ووصـلت  ، العمل لديها أمام عشرات اآلالف من العمال الفلسـطينيين فـي الضـفة والقطـاع    

حتلت إوالتي ) السور الواقي(ثر حملتها العسكرية ، أ2002اإلسرائيلية مداها في العام  اإلجراءات

جـدار   ببنـاء سلطات االحتالل  أدى قيام كما ،في الضفة الغربيةخاللها معظم المدن الفلسطينية 

حيـث   ،رتفاع معدالت الفقـر والبطالـة  إقتصادية للعمال وتدهور األوضاع اإل، بالضم والتوسع

من مجمـل  % 18.8إلىتعمرات والمس "إسرائيل"العمال الفلسطينيين العاملين في  ت نسبةنخفضإ

، 2000من قطاع غزة فـي العـام   % 12.6الغربية و في الضفة% 21.4وذلك بواقع  ،العاملين

في 2007عام  نخفاض حتى وصل في قطاع غزة صفراًباإل" إسرائيل"ستمر عدد العاملين في إو

علـى   محكمـاً  اقتصـادياً  حصـاراً  "إسرائيل" وفرضت نتخابات،أعقاب فوز حركة حماس باإل

طاع غزة مـن العمـل فـي    المناطق الفلسطينية وخاصة قطاع غزة ولم يتمكن أي عامل من ق

وكذلك الحال بالنسبة للضـفة  ، 2014حتى نهاية عام  2007منذ العام  والمستعمرات" إسرائيل"

  .2014عام % " 16.1إسرائيل"الغربية حيث وصل عدد العاملين في 

  :أهم خصائص سوق العمل الفلسطيني فيما يليتقدم فإنه يمكن لنا أن نلخص ومما 

رتفاع عدد السكان في إب ببس المشاركة في األراضي الفلسطينية،تطور نمو القوى العاملة  -1

مليـون فـي الضـفة     2.8، مـنهم مليون نسمة 4.6حوالي والذي قدر ب2014فلسطين عام 

زداد عـدد السـكان الـذين تزيـد     إوبالتالي  ،مليون في قطاع غزة 1.8وحوالي  ،الغربية

حيث بلغت نسـبة  ، يون نسمةمل 2.7نحو ) 74-15القوة البشرية مابين (15أعمارهم عن 

خارج سوق العمـل لكـال    55.0و، 45.0االشخاص داخل سوق العمل في الضفه الغربية 

 .)1(الجنسين 

                                                           

 129ص، 2014كتاب فلسطين  االحصائي السنوي ، الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني )1(
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نخفضت بشكل حاد خـالل  إوالتي  ،قتصاد اإلسرائيليتذبذب حجم العمالة الفلسطينية في اإل -2

العمـل  ال يزال عمال قطاع غزة ممنوعين من الـدخول إلـى سـوق    ، ونتفاضة األقصىإ

نعكاسات بالغة على االقتصاد الفلسـطيني ومسـتوى   إولهذا التذبذب تداعيات و، اإلسرائيلي

 .)1(المعيشة

رتفـاع  إال تزال الفجوة بين معدالت مشاركة الذكور واإلناث في سوق العمل كبيرة، فرغم  -3

أن هـذا   إال ،2010عام % 15إلى2000عام % 12في القوى العاملة من  مشاركة المرأة

عمـل   تحبـذ جتماعية التي ال ويرجع ذلك إلى العادات والتقاليد اإل ،تفاع كان متواضعاًراإل

إلـى   باإلضـافة ، سوق العمـل  نضمامها إلىإ أمام مما يخلق عائقاً ،المرأة خارج المنزل

والرغبة في أنواع محددة من المهن التـي تـتالءم مـع    ، عتماد على الوظائف الحكوميةاإل

 . )2(يالنساء ودورها التقليد

اإلنتاجية الزراعة والصناعة، دفع العديد من العمال إلى التوجـه   ضعف النمو في األنشطة -4

 إلى باإلضافة واألنشطة العقارية، كالتجارة والفنادق والمطاعم، ،لألنشطة الخدمية اإلنتاجية

رتفاع عدد العاملين في القطاع العام بعد إنشاء المؤسسات المدنيـة والعسـكرية للسـلطة    إ

للعديد مـن القـوى    ستيعابها لعدد كبير من الموظفين، أي أن هذه األنشطة شكلت مالذاًإو

 .)3(ستيعاب القطاعين الزراعي والصناعي للعمالةإالعاملة وتراجع 

% 26.9لتصل إلى 2014رتفاعها خالل العام إرتفاع حجم ومعدل البطالة، حيث واصلت إ -5

فـي قطـاع غـزة    و ،%17.7ة الغربيـة  من إجمالي القوى العاملة، وقد بلغت في الضـف 

قتصاد الفلسطيني عدم قدرة اإل ،وتعكس معدالت البطالة المرتفعة والمتزايدة. )4(%43.9إلى

                                                           

  .25،صمرجع سابق،2014سلطة النقد الفلسطينية،التقرير السنوي  )1(
 مركز التخطيط الفلسـطيني، ، المشاركة االقتصادية للمرأة الفلسطينية، المؤشرات والمحددات مازن صالح، العجلة، )2(

 ).155-130(ص ،2012 سلسلة العلوم اإلنسانية، غزة، ،مجلة جامعة األزهر ،1العدد ،14المجلد 

  .292،ص2012التقرير االقتصادي العربي الموحد، )3(
  26ص ،مرجع سابق ،2014التقرير السنوي سلطة النقد الفلسطينية، )4(
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ستيعاب األعـداد المتزايـدة الـذين    إل ،بشقيه العام والخاص على توفير فرص عمل كافية

 .يدخلون سوق العمل سنوياً

 ،العاملة الفلسطينية على سوق العمل اإلسـرائيلي  ىعتماد القوإمدى  نستخلص مما سبق

فمنـذ تأسـيس السـلطة     رتفاع معدالت البطالة،إ أمام العمالة الفلسطينية إلىه إغالق حيث أدى

ستيعاب القوى إقدرته على  عدموسوق العمل الفلسطيني يشهد تقلبات من  1994الفلسطينية عام 

بشقيها  صدره أجهزة ومؤسسات السلطة الفلسطينية،العاملة، على الرغم من الدور البارز الذي تت

ضعف وهشاشة بنيـة   أن إال،متصاص الجزء األكبر من األيدي العاملةإالمدني والعسكري في 

في  قتصاد الفلسطيني،ستيعابية في اإلإلى تقليص القدرة اإل أدت، قتصادية اإلنتاجيةالقطاعات اإل

تسريحها األيدي العاملة التي تم  تشغيلل المتزايدة،ستيعاب قوى العمل توليد فرص عمل كافية إل

عود ذلك إلـى العالقـة   يو .وأسواق العمل في الدول العربية النفطية من سوق العمل اإلسرائيلي

سـتيراد  وإعاقة التصـدير واإل  قتصاد اإلسرائيلي،قتصاد الفلسطيني باإلالمشوهة التي ربطت اإل

ومصادرة المياه وفتح أسواق الضـفة الغربيـة   ، عيةوعرقلة إنشاء الصناعات والمشاريع الزرا

إلى فقدان  قتصادي والسياسيستقرار اإلأدت حالة عدم اإلوقطاع غزة للبضائع اإلسرائيلية، كما 

ضعف القـدرة  أمما  مما نجم عنه هجرة رأس المال الفلسطيني،، الثقة لدى المستثمر الفلسطيني

   .قتصاديةعلى المساهمة في التنمية اإل

اإلقتصاد الفلسطيني والقطاعـات اإلنتاجيـة،    تطوير قدراتلتالي يجب العمل على وبا

وتقليـل   للحد مـن البطالـة والفقـر    ستيعاب النمو السكاني المتزايدوإ إليجاد فرص عمل كافية

  . اإلعتماد على المساعدات الدولية

 البطالة 4.5

قتصاديات ومجتمعات إجتماعية،التي تواجه قتصادية واإلمن أهم المشاكل اإلالبطالة  تعد

 الدول النامية والمتقدمة على حد سواء وتختلف حدتها من دولة ألخرى ومـن مجتمـع آلخـر،   

زيـادة البـؤس   و تتمثل في ضياع اإلنتـاج  وإجتماعية، قتصاديةإيترتب على البطالة تكاليف و
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ة معدالت الهجرة خاصة بين زيادو المعيشة ألسر العاطلين عن العمل، وتدني مستوىوالحرمان 

  .عن فرص عمل خارج حدود البلد الشباب بحثاً

رتفاع معدالتها مقارنة بغيرهـا  إل وضع خاص، نظراًالفلسطينية  في األراضيلبطالة لو

فهجرة فئة الشباب للخارج للبحث عن فـرص عمـل   ، تحمله من دالالت سياسية ومامن الدول 

حتالل اإلسـرائيلي  لسياسات اإل أساسياً الذي يعتبر هدفاً ،يسهم في تفريغ الفلسطينيين من وطنهم

  . يسعى إلى تحقيقه منذ عقود طويلة

سـبباً أساسـياً    ،وقد شكلت السياسات والممارسات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية

حـتالل  منـذ اإل  ،جتماعية الفلسطينيةقتصادية واإلختالالت الهيكلية في البنية اإلللتشوهات واإل

أدت هذه الممارسات الممنهجة إلـى   حيث. 1967سكري للضفة الغربية وقطاع غزة في عام الع

متصاص إفي النمو وتطوير قواعده اإلنتاجية وقدرته على  إضعاف فرص االقتصاد الفلسطيني،

قتصاد على تلبية ستمرار، األمر الذي حد من قدرة هذا اإلإالعمالة الفلسطينية التي كانت تتزايد ب

   .ت السوق المحلي من السلع والخدماتحتياجاإ

أي بعد  ،منذ مطلع التسعينات تتفاقم مشكلة البطالة في األراضي الفلسطينية بدأتكما أن 

حربي الخليج األولى والثانية وما رافقهما من خسارة لفرص العمل المتاحـة للفلسـطينيين فـي    

سـتبدال العمالـة   من خالل إلة تعميق المشك علىحتالل األسواق العربية، كما عملت سياسة اإل

وفرض قيود صارمة على دخول العمالة الفلسطينية إلى سوق العمل ، الفلسطينية بالعمالة األجنبية

أدنـى   إلـى  إلى تفاقم مشكلتي البطالة والفقر وتدني مسـتويات األجـور   مما أدى، اإلسرائيلية

  .والخارج "رائيلإس"ستيراد من زدياد معدالت اإلإمستوياتها، في ظل وجود تضخم و

ستخدام التعريف الذي يعتمده الجهـاز المركـزي لإلحصـاء    إوفي هذه الدراسة سيتم 

جميع األفراد الذين ينتمـون لسـن   "الفلسطيني في مسوحات العمل، والذي يعرف البطالة بأنها 

وكانوا خالل هـذه الفتـرة   ، في أي نوع من األعمال خالل فترة اإلسناد ولم يعملوا أبداً العمل،
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بإحدى الطرق مثل مطالعة الصحف أو التسجيل في مكاتب  مستعدين للعمل وقاموا بالبحث عنه،

  .")1(أو غير ذلك واألقارب أو سؤال األصدقاء ستخدام،اإل

قتصاد في الضفة الغربية وقطاع اإلسرائيلية عن أداء اإل اإلحصائيات وعند الرجوع إلى

لم تتجاوز البطالة في األراضي الفلسطينية نسـبة   ،1990- 1970الفترة خاللنه أ غزة، يالحظ

 خالل هـذه الفتـرة،   "إسرائيل"قتصادي الذي كانت تشهده ويعزى ذلك إلى التطور اإل، )2(10%

نخفاض كلفة إإلى جانب ، حيث كان هناك حاجة متزايدة لأليدي العاملة من األراضي الفلسطينية

رتفعت معدالت البطالة في بدايـة التسـعينات   ، وإبالعمالة اإلسرائيلية العمالة الفلسطينية مقارنة

في الضفة الغربية، وفي قطاع غزة % 13.9وذلك بواقع % 18.2حيث بلغت في مناطق السلطة 

قتصاد الفلسطيني لم يحقق أي نمو يذكر في مجال وهذا يعكس أن اإل ،)3((1995) عام% 29.4

 قتصاد اإلسرائيلي،تجاهات تخدم اإلإن تطوره كان مشوها وبأالقدرات اإلنتاجية والتشغيلية، بل 

العمـل داخـل   ن نسبة كبيرة من القوة العاملة كانت تعتمد في كسـب دخلهـا علـى    أوخاصة 

  ".اسرائيل"

  لةعبء البطا 5.5

قتصادية للمجتمع الفلسطيني العديد من األعباء على عاتق الفلسطينيين فرضت الحالة اإل

قتصـاد الفلسـطيني العديـد مـن     بشكل خاص، حيث يعـاني اإل  ، ورجال االقتصادبشكل عام

وتوفير  حتياجات المتزايدة للمجتمع الفلسطيني،مين اإلأالمحددات،التي تعيق سير عملية اإلنتاج لت

حيث يتأثر عرض القـوى   افق مع العرض من القوى البشرية،لتتو عدد كاف من فرص العمل،

الزيادة السـكانية والهجـرة   ، كالعاملة والطلب عليها بصورة كمية ونوعية بعوامل ديموغرافية

ومستوى التدريب المهني والمستوى التعليمي وغيرها، لـذلك ال بـد مـن معرفـة الجوانـب      

ستغالل إوبالتالي مدى ، تجاهاتهإلية عمل السوق وقتصادية للقوى العاملة لمعرفة آجتماعية واإلاإل
                                                           

  .50ص، 2015،مرجع سابق ،2014التقرير السنوي،مسح القوى العاملة الفلسطينية، )1(
المعلومـات الفلسـطيني لحقـوق    مركـز   ،تأثير نظام تصاريح العمل علـى العمـال الفلسـطينيين فـي إسـرائيل     ) 2(

  .2،ص1992اإلنسان،
  ).57-55(ص، 2008 ،القوى العاملة الفلسطينيةمسح ، الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني) 3(
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القوى البشرية في العملية اإلنتاجية و بناء االقتصاد، بحيث تسمح البيانات المتوفرة بدراسة عبء 

ومكان السكن، لمعرفة الفئات التي  والجنس، والمستوى التعليمي، ،البطالة حسب الفئات العمرية

سم السياسات المالئمة لمكافحتها، وقد تم تقسيم البطالة حسب تتحمل العبء األكبر من البطالة لر

  :تياآل

 حسب المستوى التعليمي 1.5.5

قتصاد الفلسطيني تدفق أعداد كبيرة مـن العمالـة الجديـدة    من التحديات التي تواجه اإل

رتفاع معـدالت  إمما أدى إلى  ،يجاد وظائف كافية لهمإوالمتعلمة، الى أسواق العمل والفشل في 

نـاث  لإل% 88.6للذكور و% 20.2 والتي بلغت ناث،وخاصة اإل بين الشباب والمتعلمين البطالة

للـذكور،  % 21.8لتصبح  2014رتفعت في العام إ، و)1(2011سنة دراسية لعام  13الذين اتمو 

زديـاد عـدد الخـريجين مـن     إبسـبب   .تمو نفس السنوات الدراسيةأناث للذين لإل% 89.0و

لذلك ال بد من وضع سياسات لزيادة المواءمة بين مخرجات ، وق العملتخصصات ال يطلبها س

 .النظام التعليمي وحاجات سوق العمل

  

  .2014التوزيع النسبي للعاطلين عن العمل حسب عدد سنوات الدراسة والجنس لعام ) 3:5(شكل 

  .38ص، مرجع سابقلإلحصاء الفلسطيني،  لمركزياجهاز ، ال2014مسح القوى العاملة، : المصدر

                                                           

  .40ص، 2012 ،مسح القوى العاملة، التقرير السنوي ،الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني) 1(
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بين الذكور الـذين تركـوا مقاعـد     ،تنخفض أن نسبة البطالة) 3:5( يتضح من الشكل

% 13.0سنوات دراسية  6، حيث بلغت للذين اتمو "إسرائيل"لتحاق بسوق العمل في الدراسة لإل

يتركز على العمالة غير مـاهرة   ،ن الطلب على العمالة الفلسطينية في سوق العمل اإلسرائيليأل

ومعظمهم من ذوي التحصيل التعليمـي   التي ال تحتاج إلى تعليم وتدريب مسبق وخبرة طويلة،

كمـا  . وعادة ما يعملون في قطاع البناء والزراعة، او يقومون بالعمل لصالح األسـرة  المتدني

وإستيعاب  ستوى التعليمي،الم ما زالت مرتفعة على الرغم من إرتفاعيالحظ أن معدالت البطالة 

بعد إنشاء المؤسسات المدنية والعسكرية للسلطة التي  ،األيدي العاملة جزء كبير منالقطاع العام 

للذكور، % 21.8والتي بلغت  ستوعبت العديد من خريجي الجامعات والمعاهد وخاصة الذكور،إ

من أصحاب المنشـآت   ويرجع ذلك إلى تراجع حصة القطاع الخاص في التوظيف، وقيام العديد

. بإغالق محالتهم التجارية، باإلضافة الى تراجع مشاريع البنية التحتية الممولة من الدول المانحة

سنه دراسية فأكثر التـي تراوحـت   13نهين أاللواتي أيضا  معدالت البطالة بين اإلناث وترتفع

لكثير منهن ال يلـتحقن  اف من اإلناث هن ربات بيوت اًكبير اًأن جزء يعود ذلك إلى و ،89.0%

أو يتركن العمل بعد الزواج واإلنجاب ويتفرغن لألعمال المنزلية والقيام برعايـة   بسوق العمل،

بعض األنشطة ال تتناسب مع البنيـة   أن رغم حصولهن على درجات علمية عالية، كما ،األبناء

نخـراط  إتي تؤثر على مدى السائدة ال إلى العادات والتقاليد واألعراف باإلضافة، الجسدية للمرأة

  .المرأة في سوق العمل

  حسب العمر 2.5.5

لكال الجنسـين فـي   ، 24-15تركزت أعلى نسبة للبطالة بين الشباب في الفئة العمرية 

لنفس  بين اإلناث% 38.8بين الذكور مقابل % 26.2، بواقع %28.2الضفة الغربية والتي بلغت

بـين  % 75.8بين الذكور مقابل % 61.2بواقع % 63.4أما في قطاع غزة بلغت ، الفئة العمرية

األراضـي الفلسـطينية،    ويعود ذلك إلى الحصار الذي فرض على ،)1(2010اإلناث وذلك لعام 

لعرقلـة  " إسرائيل"ستمرار القيود التي تفرضها إو ،"إسرائيل"ومنع العمال من التوجه للعمل في 

                                                           

  .39، ص بقمرجع سا، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )1(
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إلى  باإلضافة نضمام الشباب إلى سوق العمل،إستثمارات في القطاع الخاص، التي تحول دون اإل

ولم يشهد النشاط االقتصادي في القطاع الخـاص  في اإلقتصاد المحلي  فتقار إلى فرص العملاإل

  .بمعدالت تكفي لتوفير فرص العمل نمواً

التوزيع النسبي للعاطلين عن العمل في الضفة الغربيةحسـب العمـر لسـنوات    ) 4:5(جدول 
  .مختلفة

  .الفلسطيني مسوح القوى العاملة لسنوات مختلفة، الجهاز المركزي لإلحصاء: المصدر

وهذا يدل  ،24-15العمرية  اتمعدالت البطالة بين الفئ ارتفاع) 4:5(يتضح من الجدول 

أو من يدخلون ، على أن نسبة كبيرة من العاطلين عن العمل هم من الداخلين الجدد لسوق العمل

  المجموع  اإلناث  الذكور  مرالع  السنة

2011  

15 -24 

25 -34  
35 -44  
45 -54  
55 -64  

65+  
  المجموع

42.9  
27.1  
15.6  
11.0  
3.2  
0.2  
100  

38.7  
48.1  
10.7  
1.8  
0.5  
0.2  
100  

41.7  
32.8  
14.3 

8.5  
2.4  
0.3  
100  

2013  

15 -24 

25 -34  
35 -44  
45 -54  
55 -64  

65+  
  المجموع

46.9  
25.1  
14.6  
9.7  
3.4  
0.3  
100  

35.7  
55.4  
7.1  
1.7  
0.1  
0.0  
100  

43.8  
33.5  
12.5  
7.5  
2.5  
0.2  
100  

2014  

15 -24 

25 -34  
35 -44  
45 -54  
55 -64  

65+  
  المجموع

47.9  
25.9  
13.1  
9.3  
3.5  
0.3  
100  

31.5  
58.4  
9.7  
2.3  
0.1  
0.0  
100  

40.2 

37.3  
12.2  
8.0  
2.2  
0.1  
100  
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 إذ انه مع تزايد العمـر  إلى سوق العمل بدون خبرة مما يزيد من صعوبة الحصول على العمل،

كما ان النّمو االقتصادي  .تزداد الخبرة المكتسبة وتزداد احتمالية الثبات واالستقرار في الوظيفة

ال يكفي الستيعاب االرتفاع السريع في أعداد القوى العاملة، مما أدى إلـى وجـود مسـتويات    

فمعظـم المؤسسـات فـي االراضـي      مؤسساتباالضافة الى صغر حجم ال مرتفعة من البطالة

  .عامل 20ينية توظف اقل من الفلسط

  حسب المحافظة 3.5.5

يزال التفاوت في نسب البطالة بـين  ، وال أخرى يختلف عبء البطالة من محافظة إلى

مقابـل  منخفضـة،   نسب البطالة في الضفة الغربيـة واضحا، إال أن محافظات الضفة الغربية 

  .لبطالة في قطاع غزةلرتفاع الواضح اإل

نسبة العـاطلين عـن    أن إالويعود ذلك الى عدد السكان وتوفر المشاريع اإلستثمارية، 

وكان أعلى معدل للبطالة في محافظة طـولكرم  2010رتفعت في عام إ العمل في الضفة الغربية

، ويعود ذلك إلى تركز 1%16.1و رام اهللا والبيرة ، % 11.8طوباس معدل في ىدنأو ،22.3%

العامة في مدينة رام اهللا وتوفر المشاريع اإلستثمارية الممولة من الخارج،  الوزارات والمؤسسات

أما في عام وتنخفض البطالة في طوباس بسبب العمل في األراضي الزراعية التي تعود لألسرة، 

لكل منهما، % 20.6حافظتي الخليل وبيت لحم بواقع م فقد شكلت أعلى معدل للبطالة في 2014

رتفاع نسبة الداخلين الجدد إ ويعود ذلك إلى .)2(%12.6في محافظة قلقيلية  معدل للبطالة ىدنوأ

وعدم قدرة ، الجامعات والمعاهد المتوسطة والمدارس الصناعية يخاصة خريج ،إلى سوق العمل

سـتيعاب األعـداد   على توفير فرص عمل كافيـة إل  قتصاد الفلسطيني بشقيه العام والخاص،اإل

  .الذين يدخلون سوق العمل سنوياًالمتزايدة من األشخاص 

، وبشكل عام، ال تزال معدالت البطالة في فلسطين مرتفعة بالمقارنة مع الدول المجاورة

، في األردن% 11.9مقارنة مع  عاطل عن العمل، إذ ال يزال أكثر من ربع القوى العاملة تقريباً
                                                           

  .39ص، مرجع سابق، 2011مسح لقوى العاملة ، الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني )1(
 37،صمرجع سابق ،2014،التقرير السنوي مسح القوى العاملة، )2(
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ت البطالة ترتفـع فـي   ن معدالأومن الجدير بالذكر ، "إسرائيل"في %  5.9في مصر،% 12.9

فـي مخيمـات   %  46.8في مخيمات الضفة الغربية،% 22.5% (37.3المخيمات حيث بلغت 

  )1(2014القطاع وذلك لعام 

  .2014معدل البطالة بين المشاركين في القوى العاملة حسب المحافظة والجنس لعام  )4:5( شكل

  .37سابق،ص مرجع ،2014مسح القوى العاملة، التقرير السنوي :المصدر

رتفاع معدالت البطالة في محافظات قطاع غزة مقارنة بالضفة إ) 4:5(يتضح من الشكل 

غالقات المتكررة للمعابر والحدود، وتـدمير البنيـة   بسبب الممارسات االسرائيلية واإل، الغربية

و منع العمال  منية،ألى مناطق إراضي المزروعة وتحويلها قتصادية، وتجريف األوالمشاريع اإل

، مما أدى إلى إرتفاع معدالت البطالـة خاصـة بـين    "اسرائيل"من القطاع التوجه للعمل داخل 

ـ الذكور، وترتفع أيضا معدالت البطالة بين اإلناث في ال لـى العـادات   إا قطاع ويعود ذلك غالب

ة في القطاعات تي تعوق مشاركة المراة في سوق العمل، بالمقابل ترتفع مشاركة المرأوالتقاليد ال

  . اإلقتصادية في الضفة الغربية بسبب إرتفاع نسبة التعليم بين اإلناث أو العمل لصالح األسرة

                                                           

  .26،صمرجع سابق ،2014التقرير السنوي  سلطة النقد الفلسطينية، )1(
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  حسب النشاط االقتصادي 4.5.5

، 2000العام  ذتضرر من إال أنه، العاملة لأليدي تشغيالً األكثر القطاع اإلنشاء قطاعيعد 

، 2010عـام % 13.2إلـى مـن مجمـل العـاملين    العاملين بهذا القطـاع  نسبة عدد نخفض وإ

عـام  % 8.2، كما إنخفض نسبة عدد العاملين في القطاع الزراعي الـى  2014عام 15.3وإلى

  . )1(، بينما إستحوذ قطاع الخدمات على النسبة األكبر من األيدي العاملة2014

بين خريجي القانون إذ بلغت  ،قل معدالت البطالة بين الخريجين وفق التخصصأوكانت 

مـن جهـة    على التوالي، 2014، 2013لعامي % 2.8،%7.6نسبة العاطلين عن العمل منهم 

العلوم التربوية وإعداد المعلمين النسبة األعلى من العاطلين عن العمل من  وأخرى سجل خريج

% 50.6و ،)2(2013لعام% 44.5ذ بلغت نسبة العاطلين عن العمل منهم إ بين كافة التخصصات،

 تعد مؤشراً ، والتيرتفاع نسبة الخريجين في كافة التخصصاتإ ويعود ذلك إلى. )3(2014لعام 

مما يـدفع الخـريجين   ، حتياجات سوق العملإعلى ضعف التوافق بين مخرجات التعليم و قوياً

  .للعمل في وظائف ال تناسب مهاراتهم أو تخصصاتهم

كبر التحـديات التـي تواجـه االقتصـاد     أأن مشكلة البطالة من ونستخلص مما سبق 

قتصاد على خلق فرص عمل، يعيق قدرة األفراد على المشـاركة  ن عدم قدرة اإلأ إذ، الفلسطيني

، كما إن غياب سياسات تشغيلية مالئمة في ظل ممارسات إسرائيلية قتصاد المحلي،الفعالة في اإل

إلى مضاعفة معاناة  ستغناء عنهم تارة أخرىواإل نيين تارة،تراوحت بين السماح بتشغيل الفلسطي

، ضطراره للعمل في ظروف غير الئقة تحفها مخاطر عديـدة وبـأجور زهيـدة   وإ المتعطلين،

مـن حيـث الكميـة     جـداً  قتصادي في المناطق الفلسطينية كان متواضعاًالنمو اإل أنوخاصة 

ن الجزء األكبر من هذه ، خاصة أعن العمل ستيعاب آالف العاطلينلم تكن كافية إل، ووالنوعية

  .قتصاد اإلسرائيليالوظائف وفرها اإل
                                                           

 28،ص سابقمرجع ،2014 القوى العاملة،التقرير السنويمسح  )1(

،الجهاز المركـزي لإلحصـاء   )ماس(معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني  ،المراقب االقتصادي واالجتماعي )2(
  .13ص، 2013سلطة النقد الفلسطينية، الفلسطيني،

  14ص،   2014،مرجع سابق ،المراقب االقتصادي واالجتماعي )3(
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لمواجهة التحديات التي يعاني  من فرص العمل، المزيدوبالتالي هناك حاجة ماسة لخلق 

من القوى  العرضمنها سوق العمل الفلسطيني في محافظات الضفة الغربية والقطاع، ولمواجهة 

إغالق سوق العمـل   إلى التي أدت،اإلسرائيلية العاملة الناجمة عن الزيادة السكانية واإلجراءات

من جهـة  . ستثمارات المحلية واألجنبيةاإل أمام العمالة الفلسطينية، من خالل تشجيع اإلسرائيلي

ـ  إرجاع هذا التردي في اإل ال يمكن أخرى ية واألمنيـة  قتصاد الفلسطيني إلى األحـوال السياس

بموجب نصوص بروتوكـول   قتصادية المتاح للسلطة،ضيق هامش السياسة اإل ، حيث أنوحدها

سـتثمار  إعن  قتصاد الفلسطيني عاجزاًوأصبح اإل ختالل كبير في سوق العمل،إ إلى أدىباريس 

  .ستيعاب العمالة الجديدةإالعمالة وضعف قدرته على 

  الفقر 6.5

أن مشكلة الفقـر تتفـاقم    إال المختلفة في الدول المتقدمة والنامية،ينتشر الفقر بتعاريفه 

  .بصورة خاصة في األقطار النامية لتصل إلى درجة المجاعة

ـ وال يمكن فهم ظاهرة الفقر، فلسطينياً  ت، بمعزل عن التطورات واألحداث التي تعرض

نيه الفلسطينيون مـن  ن معظم ما يعاحيث أ. منذ مطلع القرن العشريناألراضي الفلسطينية لها 

حتالل اإلسرائيلي والسياسات اإلسرائيلية القائمة على إفقار الشـعب  مرتبط باإل الحرمان والفقر،

قتصاد اإلسرائيلي، حيث تسـبب عـزل   قتصاديا لإلإ بالسيطرة على مقدراته وإتباعه الفلسطيني،

جتماعية للشعب واإلقتصادية إضعاف البنية اإلفي  الشعب عن موارده ومصادر دخله الرئيسية،

قتصـادي والمعيشـي الفلسـطيني    وربط عملية النمو اإلة، اإلنتاجيته الفلسطيني وتقليص قاعد

  . باألهداف والسياسات اإلسرائيلية

 وتفاقمت ظاهرة الفقر في األراضي الفلسطينية في أواخر الثمانينات ومطلع التسعينات،

 ،نتفاضـة حتالل اإلسرائيلي لقمـع اإل ت اإلنتهجتها سلطاإبسبب سياسات العقاب الجماعي التي 

رتبـاط  إوعلى الرغم مـن   تسعت دائرة الفقر،إنتشرت البطالة وإفتراجعت مستويات المعيشة و

الظـاهرة تجـذرت فـي     ، اال انبالسياسات اإلسـرائيلية  الفلسطينية ظاهرة الفقر في األراضي



188 

ظـل السـلطة الفلسـطينية     أصبحت تشكل مشكلة حقيقية حتى فيوالتي  قتصاد الفلسطيني،اإل

 للمنتجـات  األسواق الفلسطينية أسـيرة  أصبحتحيث  وخاصة بعد تبنيها سياسة االقتصاد الحر،

  .وقد تم توضيح ذلك في الفصول السابقة، أو المستوردة اإلسرائيلية

  مفهوم الفقر 7.5

يـة  جتماعإالتي تعيشها فئات  ،وضاع والظروف الحياتيةيشير الفقر الى مجموعة من األ

وضاع تتسم بالحرمان على الصعد أوليس الى سمات تخص الفقراء دون غيرهم، وهي ظروف و

و منـاطق  أو عـائالت  أ فراداًأشكال الحرمان المختلفة أجتماعية والبيئية، وقد تشمل المادية واإل

جتماعية، فالحرمان المـادي  إخذ تعبيرات مكانية وأن الفقر قد يأجتماعية، أي إو فئات أجغرافية 

لى إفتقار واإل ،مان الوظيفي والسكنيوغياب األ زدحام السكاني،واإل ،ن يقاس عبر البطالةأيمكن 

لـى  إوالوصـول   ،خـرى كـالتعليم  ألى معايير إجتماعي فيحتاج ما الحرمان اإلأ موارد معينة،

ن الفقراء هم من الفئـات  إف وبالتالي جتماعية، والمشاركة في حياة المجتمع المحلي،الخدمات اإل

نهم إستخدامها، وبهذا فإو المحرومة من ألى موارد متوفرة إجتماعية المحرومة من الوصول اإل

  .)1(ساسيةهم األال يستطيعون تلبية حاجات

قتصادية التي يفتقد فيهـا الفـرد الـدخل    نه الحالة اإلأب"وتعرف المنظمات الدولية الفقر 

للحصول على المستويات الدنيا من الرعاية الصحية والغذاء والملبس والتعليم، وكل مـا   ،الكافي

  " )2(مين مستوى الئق في الحياةأحتياجات الضرورية لتيعد من اإل

لى التعريف الرسمي،الذي تم وضعه من إراضي الفلسطينية ويستند تعريف الفقر في األ

عداد إوتم  سرةساسية لألحتياجات األلى موازنة اإلإ،1997قبل الفريق الوطني لمكافحة الفقر عام 

خط الفقـر  (ول حتساب خط الفقر األإويتم  حتياجات الضرورية،إلاول مع خطي فقر يتماشى األ

                                                           

 وقطاع غزة،محاولة اولية لتقدير حجمه والتعرف على خصائصه ومحدداتـه، الفقر في الضفة الغربية  جميل، هالل، )1(
  ).2-1(ص1997 . ، 7سلسلة دراسات مكافحة الفقر،العدد 

ظاهرة الفقر والبطالة في قطاع غزة ودور المؤسسـات الحكوميـة    سمير مصطفى، أبو مدللة، وفيق حلمي، األغا، )2(
  .842،ص2011،غزة،1،العدد13المجلد  ،مجلة األزهر واألهلية والدولية لمعالجتها،
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ما خط أ .كل والملبس والمسكنأساسية من ميزانية المبشكل يعكس الحاجات األ) و المدقعأالشديد

مـن   ساسـية، عداده بطريقة تعكس ميزانية الحاجات األإ، فقد تم )خط الفقرالوطني(الفقر الثاني 

والرعاية الشخصية ، خرى كالرعاية الصحيةأحتياجات إالى جنب مع  كل وملبس ومسكن جنباًأم

أي  ،وغير ذلك من المسـتلزمات المنزليـة  ، نيه والمفروشاتوالنقل والمواصالت واآل والتعليم،

كـل  أساسية من ميزانية المياجات األتحوفير اإلذا لم تستطع تإسرة فقيرة بشكل مطلق تعتبر األ

 كل،أمن م(ساسية ذا لم تستطيع توفير الحاجات األإ سره فقيرة نسبياًوتعد األ والملبس والمسكن،

والنقل  والتعليم،، خرى كالرعاية الصحية، والرعاية الشخصيةأحتياجات إمع ) ومسكن وملبس،

  .)1(. ةوالمواصالت وغير ذلك من المستلزمات المنزلي

  جذور الفقر في الضفة الغربية 8.5

بـع مـن خصوصـية    تنراضي الفلسطينية بخصوصية شديدة تتميز ظاهرة الفقر في األ

قـتالع  سي، ال سـيما اإل آحداث ومأتعرض له الشعب الفلسطيني من يالقضية الفلسطينية، وما 

واسـعة مـن الشـعب    فقار دائـم لفئـات   إلى إدى أمر الذي حتالل،األوالتشريد والحروب واإل

حتالل مـا تبقـى مـن    وإ ،1947-1949من عملية التهجير القسري في العام  الفلسطيني، فبدءاً

حكـام السـيطرة علـى    إوما نتج عنها من تشريد ولجـوء و  ،1967راضي الفلسطينية عام األ

راضي والممتلكات والموارد الطبيعية التـي كانـت تشـكل    األ ومصادرة المقدرات الفلسطينية،

ندالع ان إكما ، راضي الفلسطينيةفي محنة الفقر في األ رئيسياً كان ذلك محوراً، مصدر رزقهم

لـى صـفوف   إلتحاق العديد من العمـال  إالتضييق على الفلسطينين، وو 1987نتفاضة عام اإل

  .تساع ظاهرة الفقر في المجتمع الفلسطيني، قد أدى إلى إالعاطلين عن العمل

جـراءات  إ، ومـا رافقهـا مـن    2000واخر العام أقصى في نتفاضة األإندالع إشكل و

مـن حالـة    نتقال الساحة الفلسطينية،إلى إدى أ محورياً غالق والحصار االسرائيلية، منعطفاًاإل

لى حالـة مـن   إ ،1994ستقرار السياسي النسبي الذي ساد بعد مجيء السلطة الفلسطينية عام اإل

قتصـادية  جميـع المؤشـرات اإل  ت على أثرهـا  تراجع قتصادي،ستقرار السياسي واإلعدم اإل
                                                           

 .26ص ، 2011 ،2010-2009تقرير  ،الفقر في األراضي الفلسطينية، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )1(
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لى منـاطق  إراضي الفلسطينية وحولت األ، جتماعية وتدهور المستوى المعيشي للفلسطينينواإل

نعكست بشكل ، إغاثيةإساسية دون مساعدة خارجية حتياجات األغير قادرة على تلبية اإل ،منكوبة

حدة الفقر بين  وزاد من م من مشكلة البطالةمما فاق، سلبي على مستوى ونوعية حياة الفلسطينين

عداد أوترك  ،وترافق ذلك مع خسائر بشرية كبيرة تركزت بين الفئات العمرية المنتجة، السكان

  . التي تفوق قدرة مؤسسات المجتمع على إستيعابها عاقاتكبيرة من اإل

  )1999-1994( خالل الفترةمعدالت الفقر في الضفة الغربية 9.5

رساء إي مجتمع، فتراجع الفقر يدل على هم المؤشرات التنموية ألأحد أيعتبر حجم الفقر 

وسـع فـي القطاعـات    أوالتوزيع العادل للدخل والثروة ومشـاركة   جتماعيةفضل للعدالة اإلأ

وائـل  أقتصادي في الضفة الغربية وقطـاع غـزة منـذ    ن سوء الوضع اإلأحيث ، االقتصادية

مور فـي  ستالم السلطة الوطنية زمام األإرحلة االنتفاضة وحرب الخليج وبم مروراً الثمانينات،

مـال  رتفـاع اآل إعلى مختلف قطاعات الشعب الفلسطيني، بالرغم من  ثر سلباًأ الضفة والقطاع،

زداد إقتصـادي  ن الواقـع اإل أال إ سخية، قتصادي بعد تقديم الدول المانحة وعوداًزدهار اإلباإل

ثر بشكل مباشر على العمال أوالذي  بسبب قلة الطلب االسرائيلي على العمالة الفلسطينية، سوءاً

  .سر الفقيرةجور كمصدر رئيسي للرزق وخاصة لدى األسر التي تعتمد على األواأل

أن نسـبة   ،أظهر تقرير الفقر الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي الفلسطينيةو

مـن  % 38وأن أكثر من  ،1997عام % 25وقطاع غزة وصلت إلى الفقر في الضفة الغربية 

أسر قطاع غزة تعيش حالة الفقر، و أن أسرتين من ثالث أسر فقيرة في قطاع غزة تعاني مـن  

بلغ معدل الفقر حيث ، مقارنة مع أسرة من أسرتين فقيرتين في الضفة الغربية) مدقع(فقر شديد 

  . إذا لم تحتسب القدس% 18ويصل إلى % 16في الضفة الغربية حوالي 

فنسبة الفقر بين المنخرطين في قوة  ،الفقر ليس حكراً على المستثنيين من سوق العملو

أي بمعدل أسرة واحدة من كل خمس أسر، وهذا يـدل  ، 1997في العام % 20العمل تصل إلى 
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تـدني  على أن الفقر يتولد أيضاً من األوضاع السيئة في سوق العمـل الفلسـطيني وتحديـداً    

  .)1(األجور

بين %  17مقارنة1995في نهاية عام % 31وكانت معدالت الفقر في مخيمات الالجئين 

سر مخيمات الالجئين تعتمـد علـى عائـدات العمـل     أن ألى إسر المدن والريف، ويعود ذلك أ

قتصادية التي تنتج عـن سـوق   بالصدمات اإل ثراًأكثر تأمما يجعلها  ساسي لمعيشتها،أكمصدر 

سر فـي المنـاطق   سرة مقارنة مع غيرها من األعالة وكبر حجم األرتفاع معدالت اإلإو، العمل

فـي  % 13بواقـع   ،%23.2لتصل إلى  1999رتفعت نسبة الفقر عام إو. )2(الحضرية والريفية

  .في قطاع غزة% 32الضفة الغربية و

-1998الضفة الغربية وقطاع غزة حسب المنطقة بـين عـامي  الفقر في  نسبة) 5:5(جدول 

1996  
  الفقر المدقع  شدة الفقر  فجوة الفقر  الفقر  المحافظة

 13.3 3.3  5.8 20.5  جنين

 10.7 2.5 4.5  16.4  طولكرم

 6.7 1.8 3.4 15.9  قلقيلية

 7.6 1.6 3.6  18.4  نابلس

 4.6 1.0 1.9  6.6  رام اهللا

 2.3 0.8 1.2 3.1  القدس

 8.3 2.2 3.7 13.3  اريحا/ بيت لحم 

 12.2 2.6 5.0  20.4  الخليل

 18.7 4.2 7.6  25.9  مدينة غزة

 13.9 3.3 6.4 27.6  شمال غزة

 25.0 6.1 10.8  37.9  وسط غزة

 28.1  7.6 12.6  41.4  جنوب غزة

 12.5 3.0 5.5  20.3  المجموع

رسـاله  ، التباين المكاني لتوزع ظاهرة الفقر في مدينة نابلس وسـبل مكافحتـه  ،صبحية عبد القادر، دخل اهللا :المصدر
  .49ص ، 2012، فلسطين، نابلس، جامعة النجاح الوطنية، ماجستير غير منشورة

                                                           

)1( http://www.wafainfo.ps/  2015-9-21وفا تاريخ الزيارة –مركز المعلومات الوطني الفلسطيني  
  . مرجع سابق مصطفى،سمير  أبو مدللة، وفيق حلمي، األغا،) 2(
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معدالت الفقر تنتشر بنسب متفاوتة في االراضي الفلسطينية،  ان )5:5(يتضح من الجدول

ويعـود ذلـك الـى الحصـار      محافظتا جنين والخليل افقر محافظات الضفة الغربية، حيث تعد

االسرائيلي، وارتفاع عدد السكان في مدينة الخليل، وقلة المشاريع االستثمارية المحلية واالجنبية 

وهو ما يفوق  غزة اكثر المحافظات فقرا، جنوبكما سجلت محافظات نظرا للظروف السياسية، 

  .الضفة الغربية بأكثر من الضعفين

  2005-2000 خالل الفترةغربية معدالت الفقر في الضفة ال 10.5

واخـر عـام   أقصى في نتفاضة األإندالع إبالظروف السياسية بسبب الفترة  ثرت هذهأت

غالق الحدود والمعـابر وفـرض الحصـار    اسرائيلية منإجراءات إوما نجم عنها من  ،2000

مـوال  أالتوقف عن تحويـل  و ،2002جتياح اإلسرائيلي لمدن الضفة الغربية عام و اإل ،الشامل

، مما أدى إلى تراجع مستويات المعيشة أعقب ذلك إرتفـاع معـدالت البطالـة    المقاصة للسلطة

  .والفقر

ن خط الفقر المتوسـط  أ ،2003رضي الفلسطينية لعام شارت نتائج مسح الفقر في األأو

 اًاسرائيلي شيكال1800ًبلغ ) طفالأربعة أثنين وإفراد، بالغين أالمكونة من ستة (سرة المرجعية لأل

أي  شيكالً 1482بينما بلغ خط الفقر المدقع لنفس االسرة ، شهرياً اًدوالر 396، أي حوالي شهرياً

سـر الفلسـطينية مـن الفقـر     مـن األ % 35.5نحو  وقد عانت ،شهرياً  اًدوالر 325حوالي 

وإزدادت نسـبة  . )1(في الضفة الغربية %30.9و سر قطاع غزة،أبين  %44.7بواقع،2003عام

فـي  % 43.7في الضفة الغربية و%22.3، بواقع %29.5بلغت حيث  2005خالل العام الفقر 

بواقـع  ) المدقع(راضي الفلسطينية تعاني من الفقر الشديد سر األأمن % 18.1قطاع غزة، وان 

  .)2(في قطاع غزة% 27.9في الضفة الغربية و% 13.1

   

                                                           

  .  843ص ،مرجع سابق سمير مصطفى، أبو مدللة، وفيق حلمي، األغا، )1(
  6ص، 2006 ،2005الفقر في األراضي الفلسطينية لعام ، الجهاز المركزي لالجصاء الفلسطيني )2(
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  .معدالت الفقر في االراضي الفلسطينية لسنوات مختلفة نسب )6:5(جدول 

  2005  2004  2001  المنطقة

  51.5  53.7  45  االراضي الفلسطينية
  45  48  35.5  الضفة الغربية

  51.6  54.6  43.4  شمال الضفة الغربية
  28.6  29.6  20.6  وسط الضفة الغربية
  56.5  59.3  41.8  جنوب الضفة الغربية

  63.1  65  64.7  قطاع غزة
  .12مرجع سابق، ص تقرير صادر عن بكدار، :المصدر

على مما هو عليه أرتفاع معدالت الفقر في قطاع غزة بشكل إ) 6:5( يتضح من الجدول

وذلك ناتج عن السياسات االسرائيلية التي تحكم سيطرتها على قطاع غزة من  ،في الضفة الغربية

حرمـان  و ،1996تعرض قطاع غزة إلى حصار شامل منذ عام حيث  غالق منافذه ومخارجه،إ

ومنع العمال من  ،السكان من حرية الحركة وتواصل القيود المفروضة على المعامالت التجارية

نخفاض دخل الفرد في قطاع غزة بنسبة أقـل مـن الضـفة    ، وإ"إسرائيل"التوجه ألعمالهم في 

حيث يعيش عدد كبير من السكان على مرتفعة، اع حجم الكثافة السكانية في القطكما أن  ،الغربية

كثـر  أوبالنسبة لمناطق الضفة الغربية فقد كانت . ذا ما قورنت بالضفة الغربيةإمساحة صغيرة 

بينما تقل نسبة الفقر في وسط الضفة الغربيـة،  2005في منطقة جنوب الضفة الغربية لعام  فقراً

والخاص والدوائر الحكومية تتمركز في وسط ن معظم مؤسسات القطاع العام ألى إويعزى ذلك 

  .الضفة الغربية وخاصة في مدينة رام اهللا

  )2013-(2006خالل الفترةمعدالت الفقر في الضفة الغربية  11.5

سرائيلي علـى قطـاع   اإلعدوان بالتمثلت  ،شهدت هذه المرحلة تطورات سياسية مهمه

فتزايدت معدالت  المعيشية لغالبية الفلسطينين،وضاع وتدهور األإقتصادي لى تراجع ت إد، أغزة

سر الفلسطينية من الفقر خالل من األ% 30.8عانت  حيث الفقر والبطالة وتراجع الناتج المحلي،
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سر من أن ثالث أأي (في قطاع غزة % 50.7في الضفة الغربية و% 24.0، بواقع 2006العام 

  . )1()سر تقع تحت خط الفقرأبين عشرة 

، بسبب العـدوان  2008 -2007رتفاع في عامي الت الفقر والبطاله باإلستمرت معدإو
دت أ سرائيلي على القطاع فيما عرف بحرب الرصاص المصبوب وما خلفه من دمار شامل،اإل
راضي الفلسطينية مما ترتب عليـه  جتماعي في األقتصادي واإلستقرار السياسي واإللى عدم اإلإ

  .)2(تذبذب نسب الفقر

وذلك بواقع % 34.5رتفاع نسبة الفقر الى إالى 2007قتصادية عام زمة اإلدت األحيث أ

سر الفلسطينية من األ% 57.2وخاصة ان ، في قطاع غزة% 55.7في الضفة الغربية و% 23.6

في قطاع % 79.4في الضفة الغربية و% 45.7يقل دخلها الشهري عن خط الفقر الوطني بواقع 

  .)3(. غزة

  .2012-2006في االراضي الفلسطينية حسب المنطقة،نسبة الفقر ) 7:5(جدول 

  شدة الفقر  فجوة الفقر  الفقر الشديد  الفقر  السنة

  
الضفة 
  الغربية

قطاع 
  غزة

الضفة 
  الغربية

قطاع 
  غزة

الضفة 
  الغربية

قطاع 
  غزة

الضفة 
  الغربية

قطاع 
  غزة

2006  20.2  30.0 11.7  16.9  4.6  6.6  2.4  3.0  
2007  20.5  49.5  10.5  32.8  4.9  14.8  2.4  8.9  
2008  16.1  43.0  7.8  26.3  3.5  11.7  1.8  6.9  
2009  15.5  33.2  7.5  20.0  3.1  8.1  1.4  4.2  
2010  18.3  38.0  8.8  23.0  4.1  10.3  1.4  3.9  
2011  20.2  49.9  9.7  31.9  3.9  9.3  1.4  3.2  
2012  20  30  8.2  26   -   -   -   -  

وفقـا   2009-2004اهم معالم الفقر فـي االراضـي الفلسـطينية     ،الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني:المصدر -1

 .5ص، 2010،2010للمنهجية الجديدة لتقدير معدالت الفقر لعام 

 ).18-17( ص، 2011 ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،2010-2009الفقر في األراضي الفلسطينية،تقرير  -2

الجمعيات االهلية الفلسطينية في تخفيض معدالت الفقـر فـي    مقداد،محمد ابراهيم،صافي،سمير خالد، واخرون،دور -3
  )12-10(ص، 2014، غزة، فلسطين،2،ع22قطاع غزة،مجلة الجامعة االسالمية للدراسات االقتصادية واالدارية،م

                                                           

  ).21-16(ص ، 2007 ،2006الفقر في األراضي الفلسطينية،، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )1(
 )20-17(،ص مرجع سابق ،2010-2009تقرير  في األراضي الفلسطينية، الفقر )2(

 .26ص ، سابقالمرجع ال) 3(
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 أطـر  الذيبسبب التحسن  ،2009الفقر عام ض معدالت انخفإ) 7:5(يتضح من الجدول
رتفاع وإ سرائيلي،حتالل اإلوتسهيل القيود المفروضه من قبل اإلقتصاد الفلسطيني، على بنية اإل

على توفير  يقدرة سوق العمل الفلسطين عدمدت أ2011 -2010يوفي عام .المساعدات الدولية
ما  لى تزايد معدالت الفقر،إ عتماد بشكل رئيسي على المساعدات الخارجيةواإل فرص عمل كافية

، تراجع الوضع المعيشي للسـكان و ،ةقتصاديار التنمية اإلي تقدم في مسألى عدم تحقيق إيشير 
حيث كـان هنـاك   ستمرار عجز الموازنة إو ، حتاللرتفعت نسبة البطالة بسبب قيود اإلإحيث 

  .تفاوت كبير بين نسبة الفقر في قطاع غزة والضفة الغربية

  الفلسطينية أسباب انتشار ظاهرة الفقر في األراضي 12.5

جتماعيـة والتكـافؤ فـي الفـرص     تحقيق العدالة اإللعلى الرغم من الجهود المبذولة 

تسـاع  إأن قضايا الفقر والبطالـة و  إال وجسر التباين والتفاوت القائم في المجتمع،، قتصاديةاإل

أمام تحقيق تنميـة   قتصادي، ظلت تشكل تحدياًإجتماعي وإجتماعية وما لها من تراكم الفجوة اإل

إلى تفاقم  وال شك أن هناك مجموعة من العوامل أدت .تدامة في المجتمع الفلسطينيشاملة ومس

  :األراضي الفلسطينية والتي تتلخص فيما يلي معضلة الفقر في

سـتيعاب  إمتصـاص و إعلى  ،قتصاد الفلسطينيرتفاع معدالت البطالة بسبب عدم قدرة اإلإ -1

السلطة الفلسطينية  من قياماألعداد المتزايدة من الداخلين الجدد إلى سوق العمل،على الرغم 

من خالل توفير فرص عمل في مؤسسـات  ، تخاذ العديد من اإلجراءاتلتخفيف حدة البطالةإب

ستيعاب فـائض العمالـة تبقـى    إأن قدرة القطاع العام على  إال، السلطة المدنية والعسكرية

إلـى   التـي أدت ، قتصادية جراء الممارسات اإلسرائيليةتردي األوضاع اإل بسبب، دةمحدو

 .ستثماررتفاع مخاطر اإلإتراجع حجم الطلب الكلي على السلع والخدمات و

ـ  من العاملين في% 52.1نأومن الجدير بالذكر  خـط   تالقطاع الحكومي يعتبرون تح

، حيث بلغـت  القطاع الخاص أفضل حاالً ولم يكن ،تحت خط الفقر المدقع% 38.4ن أالفقر، و

 .)1(%46.8، ومن هم تحت خط الفقر المدقع %62.1نسبة من هم تحت خط الفقر 

                                                           

 )8-4(،ص مرجع سابق تقرير صادر عن بكدار، )1(



196 

وتـدمر القـدرات    ،قتصاديةحتالل اإلسرائيلي التي تعيق التنمية اإلممارسات وسياسات اإل -2

 األراضـي ستيالء والسيطرة اإلسرائيلية علـى  من خالل اإل، قتصاد الفلسطينياإلنتاجية لإل

من األراضـي الفلسـطينية عـام    % 62حتالل اإلسرائيلي على إذ يسيطر اإل، الفلسطينية

قتصادية وتجريـف المـزارع والحصـار    ت اإلآإضافةإلى تدمير المصانع والمنش، 1967

ممـا   نتقال األفراد والبضائع،إوالتضييق على  ،وإقامة جدار الفصل العنصري، واإلغالق

مما دفع بالعديـد   ،قتصاديةقتصاد الفلسطيني وتباطؤ في األنشطة اإلبالغة باإل لحق أضراراًأ

نسبة عمالة األطفال فـي ظـل سياسـة     ، ما أدى إلى إرتفاعمن األسر إلى تشغيل أبنائها

 .)1(ي اإلغالق والحصار اإلسرائيل

وحرمان عدد كبير من العمال ، إغالق سوق العمل الخارجية أمام األيدي العاملة الفلسطينية -3

رتفاع نسبة العاطلين إ إلى كعقاب جماعي، مما أدى "إسرائيل"الفلسطينيين من العمل داخل 

غالقات اإلسرائيلية المتواصلة على القرى والمدن والمخيمات أن اإل إلى إضافة عن العمل،

نتاج في الكثيـر  إلى توقف اإل أماكن عملهم، مما أدى أعاقت وصول العمال إلى الفلسطينية

 وهناك الكثير من الشركات والمصانع والمؤسسات أغلقت ،من المؤسسات العامة والخاصة

أضطر بعض أصحاب العمل الذين لديهم عـدد مـن العمـال إلـى االسـتغناء      ، وأبوابها

باإلضـافةإلى  لعدم قدرة منشآتهم على تغطية أجور العمال، والعمل لحسابهم الخاص عنهم،

األمر الذي أدىإلى تزايد معدالت ، نخفاض مستوى األجورإنخفاضه بسبب إو انعدام الدخل أ

  .)2(الفقر

 بحجز مستحقات السلطة الفلسطينية من الضـرائب الجمركيـة والمقاصـة،    "إسرائيل"قيام  -4

 ،فما زالت السلطة غير قادرة على توفير الموارد المالية الكافية ميزانية السلطة في عجزوال

فرض القيود  إلى باإلضافة، لتمويل كامل نفقاتها وما زال العجز في الموازنة يتصاعد سنوياً

                                                           

  )288-285(ص، مرجع سابق، 2012التقرير االقتصادي العربي الموحد، )1(
 .ب ت، مرجع سابق محمد، العطاونة، )2(
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ساهم فـي زيـادة   الذي والحصار الدولي  على البضائع المستوردة والصادرات الفلسطينية،

 .)1(.قتصادي صعوبة وتعقيداًالوضع اإل

ن هناك العديـد  أوخاصة ، فعالةجتماعية إ فتقار األراضي الفلسطينية إلى وجود شبكة أمانإ -5

، واألسر التي ترأسها نسـاء  من الفئات غير قادرة على توليد الدخل مثل اليتامى واألرامل

سـر الشـهداء والجرحـى    أوالمسنين والمعاقين وقاطني المؤسسات الصحية والمالجئ، و

ات لعام وغيرهم، مما تضعهم ظروفهم الصحية والحياتية في دائرة الفقر، حيث تشير البيان

من إجمالي كبـار  % 22.2ن نسبة كبار السن الذين يعيشون في أسرة فقيرة بلغت أ 2011

 .)2(في قطاع غزة% 35.5، و في الضفة الغربية%16.5بواقع السن 

رتفـاع  إمنها ، إلى تفاقم الفقر إلى ما ذكر هناك العديد من األسباب التي أدت باإلضافة

كان أعلى معدل للفقـر  ، واألسر الكبيرة أكثر فقراً نأنسبة اإلعالة في األراضي الفلسطينية،أي 

عـن أسـباب ذاتيـة كـالمرض      اًناجم الفقر كونيفأكثر، وقد  أفراد 10في األسر المؤلفة من 

 األسر التي ترأسها النساء مقارنة مع تلك التـي يرأسـها رجـال،   أو نخفاض مستوى التعليم،إأو

نخفاض إو ،والتدريب وضعف برامج التأهيل باإلضافة إلى عدم مشاركة المرأة في سوق العمل،

وقلة مشاريع التنمية االقتصادية، والنظام الضـريبي غيـر العـادل،     ،ستثمار الخاص والعاماإل

  .رتفاع األسعارإو

  لبطالة والفقر والتجارة الخارجيةالعالقة بين حجم ا 13.5

غير أن  ،التوسع السريع للتجارة الخارجية نعمة كبيرة وبخاصة للفقراءن أيرى البعض 

كبيرة للتنمية  نفتاح التجاري يوفر فرصاًزدياد حجم التجارة واإلأن إعلى الرغم ،الحقيقة غير ذلك

لكن هذه الظروف لم تتوفر للعديد من بلدان العالم وخاصة البلـدان   البشرية ويتغلب على الفقر،

 .زدياد المستمر في معدالت الفقر والبطالة والالمساواة في توزيع الـدخل تتميز باإل التي الفقيرة،

                                                           

  )10-2(ص،  2003البنك الدولي، ،االنتفاضة والحصار واإلغالق واألزمة االقتصادية الفلسطينيةسنتان من  )1(
)2( http://www.pcbs.gov.ps/  2015-9-27تاريخ الزيارة.  
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بسبب كون األغنياء يمتلكون الثروة والمـوارد،   ،نفتاح التجاري يؤثر على األغنياء والفقراءفاإل

  .قتصاديةأكثر عرضة للتأثر بالتقلبات اإل بينما ال يمتلك الفقراء رأس المال الكافي فهم بالتالي

علـى   "إسـرائيل "، فرضت 1967لألراضي الفلسطينية عام  اإلسرائيلي حتاللبعد اإلف

تحاد الجمركي بين بلدين يعني الضفة و القطاع اتحاداً جمركياً أحادي الجانب وغير متكافئ، فاإل

ويعنـي أيضـاً أن    ،نتقال البضائع والسلع من بلد إلى آخر من دون أية تعرفه جمركيـة إحرية 

أمـا مـا فرضـته    ، البلدين يضعان تعرفه جمركية موحدة بالنسبة إلى بضائع البالد األخـرى 

وقيـوداً   ،فهو حرية تامة لدخول البضائع اإلسرائيلية إلى أســواق الضفة والقطـاع  "إسرائيل"

علـى  وكانت الضرائب المفروضـة   ،على دخول البضائع الفلسطينية إلى األسواق اإلسرائيلية

وعلى المستورد الفلسـطيني أن يقـوم    ،البضائع األجنبية موضوعة لحماية البضائع اإلسرائيلية

وهو ما جعل  ستيراد بضائع إسرائيلية بتكلفة تبلغ أضعاف ما هي عليه في البـالد المجاورة،إب

  . قتصاد اإلسرائيلياألسواق الفلسطينية أسيرة اإل

المسـتورد األكبـر الثـاني     1967بحت بعد عام وتبعاً لذلك فإن السوق الفلسطينية أص

من  %)88.1(كان نحو  1987في عام ، وللصادرات اإلسرائيلية بعد الواليات المتحدة األمريكية

كما أصبحت المنفذ  ،إجمالي قيمة التبادل التجاري لألراضي الفلسطينية تتم مع السوق اإلسرائيلية

 إلى عدم قدرة األسواق المحلية في الضفة والقطـاع،  الوحيد للتجارة الفلسطينية األمر الذي أدى

، كما مر معنا في الفصول )1(ستيعاب المنتجات الوطنية بسبب سياسة اإلغراق والمضاربةإعلى 

 .األولى من الدراسة

قتصادية أعلنت عن وتسلمها بعض المهام اإل ،1994ومنذ قدوم السلطة الفلسطينية عام 

قتصاد الفلسطيني بالسوق الحـرة  لدمج اإل ،قتصاديةسياساتها اإل قتصاد الحر فيتبنيها لنظام اإل

وجعلها فـي ميـدان    ،في ظل غياب الحماية للمنتجات الفلسطينية الزراعية والصناعية، العالمية

ومع قـدوم   ،حتاللالمنافسة التجارية العالمية وحيدة بقدراتها المحدودةوالمستهدفة بإجراءات اإل

                                                           

، المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان ،االقتصاد السياسي للدولة الفلسطينية نبيل محمود، السهلي،) 1(
2000 . 
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مكـان  صـبح باإل أو ،قتصاد الفلسـطيني ت تتبلور مالمح خاصة لإلأبد يضاًأالسلطة الفلسطينية 

صبحت وأ جنبية لتسويق منتجاتها في السوق الفلسطيني،الحصول على وكاالت من الشركات األ

 ستيراد التي تصـدرها السـلطة الفلسـطينية،   ستيراد المباشر تتم من خالل رخص اإلعملية اإل

عتمدت على مدى أكثـر مـن   إ ،والتجارة الخارجية الفلسطينيةقتصاد الفلسطيني اإل نأوخاصة 

قتصادية بين الطـرفين فـي   اإل اتيتفاقكشريك رئيسي، ولم تسهم اإل "إسرائيل"ثالثة عقود على 

 وتراجعـت  ،هاوتوسع العجز التجاري لصالح "إسرائيل"عتماد على بل زاد اإل ،تغيير هذا الواقع

نتهاج سياسة إنتيجة عدم  ستهالكية،ية أمام الواردات السلعية اإلالقدرة التنافسية للمنتجات الفلسطين

نخفضت نسبة الصادرات السلعية إلى الناتج إبالمقابل  تجارية فلسطينية لضبط وتقييد الواردات،

مما أدى لزيادة معـدل  ، 2008عام % 11خالل الثمانينات لحوالي % 25المحلي اإلجمالي من 

  )1(كبر من نمو الصادراتأالنمو السنوي للواردات بنسبة 

  التحليل االحصائي لمتغيرات الدراسة 1.13.5

ولمعرفة تأثير ودور التجارة الخارجيه وخاصة الواردات على تفشي البطالة والفقر في 

الضفة الغربية، قامت الباحثة بدراسة مجموعة من المنتجات التي يتم إستيرادها مـن الخـارج،   

بالرغم من وجود منتجات وسلع محلية مماثلة لها، وذلك باإلعتماد على البيانات المتوفرة لـدى  

لمركزي لإلحصاء الفلسطيني خاصة فيما يتعلق بالواردات من تلك المنتجـات خـالل   الجهاز ا

ويجب التذكير والتنويه لعدم إستخدام إستبيان خاص بالدراسة على الرغم . 2014-1994الفترة 

من أهميته، ألسباب تتعلق بعدم توفر البيانات الكافيه عن المنشآت وخاصة التي تـم إغالقهـا،   

  .لتواصل مع مالكيها لعدم تواجدهم داخل البلدوبالتالي يصعب ا

المنتجـات النباتيـة، األحذيـة،    (ومن السلع التي تم اإلعتماد عليها في عملية التحليـل  

التي تعد من أهم األنشطة اإلقتصـادية التـي   ).األخشاب، النسيج ومصنوعاته، الحديد والصلب

  .تأثرت نتيجة اإلستيراد من الخارج

                                                           

  ).64-63(،صمرجع سابقالصوراني،غازي، )1(
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النباتية مصدراً إلمداد السكان والماشية بإحتياجاتهم الغذائية، وتوفير حيث تعد المنتجات 

فرص العمل للكثير من السكان حيث أن قسم كبير من سكان الضفة الغربية يعملون بالزراعـة،  

كما أنها تساعد على توفير رؤوس األموال والمساهمة في الناتج المحلي، وتعتمد عليها العديد من 

الوطني  الزراعة جزءاً ومكوناً أساسياً من مكونات النسيج كما تعد .غذائيةالصناعات وخاصة ال

يشكل القطاع الزراعي الفلسطيني مصدراً رئيساً و .جتماعي الفلسطينيقتصادي واإلاإلوالثقافي و

حيث تعتمد الزراعة في األراضي الفلسطينية ، أو ثانوياً لدخل نسبة كبيرة من السكان الفلسطينيين

  .من أفراد العائلةين فيهاهم العاملأن معظم أي غير مدفوعة األجر، بشكل أساسي على العمالة 

وتحتل األخشاب أهمية كبيرة، حيث تستخدم في عدة ميادين كالبناء والعمارة واألثـاث  

كالتحف التي تنشط في مواسم السياحة،  المنزلي، باإلضافة إلى إستخدامها في الصناعات التقليدية

  .كما تساهم صناعة األخشاب في الناتج المحلي وتشغيل األيدي العاملة

وإحدى الصـناعات المهمـة بالنسـبة    وتعد صناعة المنسوجات من الصناعات الرائده 

حتلت صناعة المالبس إحيث  ،من حيث العمالة واإلنتاج وعدد المؤسسات، لالقتصاد الفلسطيني

 .)1(الصناعية فـي بدايـة السـتينات    ، من إجمالي المؤسسات%42.2وشكلت  نصيب األكبرال

مـن عـدد المؤسسـات    %13حتلت المرتبة األولى في قطاع الصناعة التحويلية حيث شكلت إو

من عـدد  % 22-%20كما شكلت مؤسساتها حوالي ، 1966الصناعية في الضفة الغربية عام 

 -1976في قطاع غزة خالل الفترة % 37-33حواليو الغربية،المؤسسات الصناعية في الضفة 

ومع ازدياد االستيراد . وبالتالي فهي تعد مصدر مهم لتوظيف وتشغيل األيدي العاملة .)2(1987

 ،منشـأة ) 1966(الى  2013من الخارج تراجع عدد المنشآت في صناعة النسيج والمالبس عام 

وتراجـع  ، صناعية في الضفة الغربية وقطاع غزةمن العدد الكلي للمنشآت ال% 12حيث شكلت 

  .)3(من مجموع األيدي العاملة في القطاع الصناعي% 16عدد العاملين فيها الى 

                                                           

-4-4تـاريخ الزيـارة     http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3087تاريخ الصناعه في فلسطين  ) 1(
2016.  

-4الزيارة  تاريخhttp://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3093.صناعه النسيج والمالبس في فلسطين  )2(
4-2016.  
 .2016-11-4تاريخ الزيارة  http://www.palestineeconomy.ps المستورد يقتل المحلي.. المالبس في فلسطين )3(



201 

حيـث تشـير    قتصاد الفلسطيني،دوراً اقتصادياً مهماً في اإلكما تلعب صناعة األحذية 

في الضـفة  ) 518(مؤسسة تعمل في إنتاج األحذية منها ) 532( دعن وجو 1998البيانات لعام 

في قطاع غزة، وتتركز هذه الورش والمؤسسات فـي منطقـة   ) 14(الغربية والقدس الشرقية و

من إنتـاج هـذه المـدابغ    % 95حيث أن ، الخليل ونابلس وذلك نظراً لتركيز مدابغ الجلود فيها

باقي قطاعات اإلنتـاج  ، وبذلك تلعب دوراً رئيسياًمع )1(يستخدم من قبل منتجي األحذية المحليين

في زيادة الناتج المحلي اإلجمالي وإستيعاب العمالة، وتوفير المنتج المحلي بدالً من اإلعتماد على 

  .السلع المستوردة لما لذلك من أهمية إقتصادية وإجتماعية

ل والمساهمه فـي  خرى من حيث التشغيهمية الصلب والحديد عن المنتجات األأقل توال 

حيث تعمل غالبيتها على إنتـاج المـواد    ،ستخدامها في ورش الحدادةإالناتج المحلي، من خالل 

تخصص ى لإضافة باإل ،"الحمايات"الحديدية الالزمة في الحركة العمرانية كالشبابيك واألبواب و

  .عيبعض تلك الورش بصناعة آالت ومعدات بسيطة تستخدم في المجال الزراعي والصنا

أي أنه من الممكن أن تلعب هذه المنتجات دوراً ريادياً في مستقبل اإلقتصاد الفلسطيني، 

وذلك بسبب النجاح النسبي الذي حققته هذه المنتجات وخاصة فـي مجـال صـناعة األحذيـة     

  .والمالبس واألثاث، وقدرتها على تصدير جزء من إنتاجها الى الخارج

تأثير الواردات من تلك المنتجات آنفة الذكر على تفشي البطاله ) 8:5(ويوضح الجدول 

الذي يبين المتغيرات القوية التي تؤثر ) Stepwise(في الضفه الغربية،حيث تم إستخدام اختبار 

على المتغير التابع فيما يستبعد دخول المتغيرات الضعيفة على المتغير التابع،من خالل إستخدام 

  ).Linear RegressionMultiple(المتعدد معادلة خط اإلنحدار 

   

                                                           

، صناعة الدباغة والصناعات القائمة على استغالل الجلود الطبيعية في الضفة الغربية وقطاع غـزة ، باسم، مكحول )1(
  .32ص، 1998، فلسطين، رام اهللا، )ماس(معهد ابحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني 
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ألبعاد  )a 0.05≥(ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة : الفرضية الرئيسية: اوال

علـى  ) حذية، الخشب، النسيج ومصنوعاته، الحديد والصـلب المنتجات النباتية، األ(الواردات 

  .تفشي البطالة في الضفة الغربية

 الواردات على تفشي البطالة في الضفة الغربية بإستخدام تحليل اإلنحـدار  تأثير) 8:5( جدول
  .الخطي المتعدد

أبعاد 

  الواردات

  البطالة

R R² f  Sig(f) β  

Beta  
القيم (

المعيارية 
المرادفة 
للقيم 

 )العادية

t Sig(t) 

  الثابت

0.936  0.875  35.08  0.000**  

117102.93  -  11.57  0.000**  
النسيج 

  ومصنوعاته
-1.35  -0.91  -8.17  0.000**  

المنتجات 
  النباتية

0.12  0.38  3.10  0.007**  

الحديد 
  والصلب

0.24  0.32  2.24  0.04*  

  0.74  0.34-  0.10-  -  -  -  -  -  االحذية
  0.40  0.87  0.25  -  -  -  -  -  الخشب

جهاز االحصاء الفلسطيني،اجمالي قيمة الواردات السلعيةالفلسطينية المرصودة حسب اقسام التصنيف الـدولي  :المصدر

  ).بتصرف.(2014-1996الموحد،خالل الفترة 

  )a 0.01≤(دالة عند المستوى ** 

  )a 0.05 ≤(دالة عند المستوى * 

النباتية، الحديـد والصـلب   النسيج ومصنوعاته، المنتجات يتضح من الجدول أعاله أن 

كانت أهم المتغيرات بالنسبة للواردات، حيث يشير الجدول أن العالقة كانت دالة إحصائياً وذلك 

، مما يعني وجود تـأثير  )35.08(والبالغة ) f(المرافق لقيمة ) 0.000(ألن مستوى الداللة كان 

المتغيـرات الثالثـة مـا نسـبته     حيث تفسر ). البطالة(للمتغيرات المذكورة على المتغير التابع 
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النسـيج ومصـنوعاته،   (من تباين المتغير التابع، أي أن إرتفاع نسبة الواردات من %) 87.5(

  .في الضفة الغربية%)87.5(تؤدي إلى إرتفاع البطاله بنسبة ) المنتجات النباتية، الحديد والصلب

، )0.000(توى داللة بمس) 8.17-(المحسوبة لمتغيرالنسيج ومصنوعاته ) t(وتبين قيمة 

) 2.24(، ولمتغيرالحديـد والصـلب   )0.007(بمستوى داللة ) 3.10(ولمتغيرالمنتجات النباتية 

أي أنه توجد أهمية إحصائية لهذه المتغيرات، وذلك ألن قيمة مسـتوى  ) 0.04(وبمستوى داللة 

ر إذا كانت قيمة حيث يتم قبول المتغير المستقل في نموذج اإلنحدا) 0.05(الداللة كانت أقل من 

األحذيـة،  (، بذلك يتم إستبعاد كل من تأثير المتغيرات من )0.05(المحسوبة أقل من  tمستوى 

وبمقدار مستوى داللـة  ) 0.34،0.87-(كانت على التوالي المحسوبة  tوذلك ألن قيمة ) الخشب

) 0.05( أي أن مستوى الداللة كان أكبـر مـن  ) 0.74،0.40(على التوالي لكل من هذه األبعاد 

  ).األحذية، الخشب(للمتغيرات المذكورة 

، فـإذا  )البطالة(المحسوبة درجة تأثير كل بعد بقيمة المتغير التابع ) Beta(وتمثل قيمة 

%) 91(فإن بعد النسيج ومصنوعاته تؤثر بمقـدار  %) 100(إعتبرنا أن تأثر المتغير التابع يبلغ 

بين البطالة والنسيج ومصنوعاته هـي عالقـة   حيث تعد هذه النسبة مهمة ومؤثرة وأن العالقة 

بعالقة طردية وقوية، وتؤثر بعـد الحديـد   %) 38(عكسية، وتؤثر قيمة المنتجات النباتية بنسبة 

متغير النسيج ومصنوعاته أكثر أهمية مـن  أي أن .بعالقة طردية وقوية%) 32(والصلب بنسبة 

فمن خـالل الجـدول   متغير التابع البطالة على ال) المنتجات النباتية، الحديد والصلب(المتغيرين 

  :المذكور أعاله يتضح ما يلي

فذلك يعني أن كل نقص في المتغيـر  ) النسيج ومصنوعاته(بالنسبة للمتغير األول المستقل  )1

بمقدار واحد ) البطالة(وحده يقابله زيادة في المتغير التابع ) 1.35-(المستقل والذي مقداره 

 .وحدة

يقابله زيادة في البطالة ) 0.12(اني المنتجات النباتية فإن كل زيادة بمقدار بالنسبة للمتغير الث )2

 .بمقدار واحد وحدة
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يقابله زيادة في البطالة ) 0.24(بالنسبة للمتغير الثالث الحديد والصلب فإن كل زيادة بمقدار  )3

  .بمقدار واحد وحدة

داللة إحصائية عنـد   وبذلك يتم رفض الفرضية الصفرية جزئياً حيث تبين وجود تأثير ذو

النسيج ومصنوعاته، المنتجات النباتية، (للمتغيرات الخاصة في إستيراد ) a≤0.05(مستوى داللة 

 في تأثيره على البطالة في الضفة الغربية وبالتالي يتم قبول الفرضية البديلـة، ) الحديد والصلب

ألبعـاد الـواردات   ) a 0.05≥(تأثير ذو داللة إحصائية عند مسـتوى داللـة   التي تقول يوجد 

على تفشي البطالـة فـي الضـفة    ) المنتجات النباتية، النسيج ومصنوعاته، الحديد والصلب(

  .الغربية

  :وبناء على ما تقدم نعمل على كتابة معادلة خط اإلنحدار المتعدد وهي كما يلي

Y=Bo+B1x1+B2x2+B3x3  

النسيج +( 0.12) المنتجات النباتية+( Y=117102.93 –1.350.24)البطالة(

 )الحديد والصلب)(ومصنوعاته

ألبعـاد  ) a 0.05≥(يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة وبذلك يتضح بأنه 

على تفشي البطالة في الضفة ) ، المنتجات النباتية، الحديد والصلبالنسيج ومصنوعاته(الواردات 

  .الغربية

فقد تم إستخدام ) البطالة(المستقلة على المتغير التابع ولتوضيح تأثير كل متغير من المتغيرات 

للوصول إلى النتـائج والتـي   ) Linear RegressionSimple(معادلة خط اإلنحدار البسيط 

  :كانت كما يلي

ال يوجد تأثير ذو داللـة إحصـائية   : النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية والتي نصها: ثانياً

مـن   .للمنتجات النباتية على تفشي البطالة في الضفة الغربية )a 0.05≥(عند مستوى داللة 

 المنتجـات النباتيـة  لبحث تأثير بسيط نحدار الخطي الم تحليل اإلاستخدإتم جل فحص الفرضية أ

  .الغربية والتي كانت كاآلتي على تفشي البطالة في الضفة
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تحليل اإلنحدار البسيط يبين أثر استيراد المنتجات النباتية على تفشي البطالة في  )9:5(جدول 
  الضفة الغربية

  المعامل  المتغير
β  

ت 

  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

f  Sig(f) 

R 
معامل (

  )االرتباط

R 

square 
معامل (

  )التحديد

Adjested 

R square  
معامل (

التحديد 

  )المصحح

  **0.003  3.43  62050.74  الثابت

5.69  0.029*  0.50  0.25  0.21  
المنتجا
ت 

  النباتية
0.16  2.39  0.029*  

جهاز االحصاء الفلسطيني،اجمالي قيمة الواردات السلعيةالفلسطينية المرصودة حسب اقسام التصنيف الـدولي  :المصدر
  ).بتصرف.(2014-1996الموحد،خالل الفترة 

  )a 0.01 ≤(عند المستوى  دالة إحصائيا**

  )a 0.05 ≤(عند المستوى  دالة إحصائيا*

) α≥0.05(إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية عـن المسـتوى   ) 9:5(يشير الجدول رقم 

ألثر إستيراد المنتجات النباتية على تفشي البطالة في الضفة الغربية،اي أن العالقة كانـت دالـة   

وبـذلك  ) 5.69(والبالغـة  ) f(المرافق لقيمة ) 0.029(إحصائياً وذلك الن مستوى الداللة كان 

  . على المتغير التابع البطالةيتضح بأن هنالك فروق مما يعني وجود تأثير للمنتجات النباتية 

تجاه القطاع الزراعي،المتمثلة بمصـادرة  إسرائيلي حتالل اإللى سياسية اإلإويعود ذلك 

راضـي  وتجريف األ لتفافيةاألراضي الزراعية والسيطرة على مصادر المياه، وشق الطرق اإل

وعـزل   وتدمير البنية التحتية وتقطيع أوصال األراضـي، عمرات، جل بناء المستأالزراعية من 

المعابر والحصار واإلغالق وبناء جدار الفصل العنصري وإعاقـة   ىالفلسطينيين والسيطرة عل

بإتفاقيـة بـاريس،    بشكل كبيرتتأثر ن عملية تسويق اإلنتاج الزراعي الفلسطيني أكما  .التسويق

تفاقية بحرية التبادل التجاري للمنتجات الزراعية المعفاة من الضرائب بـين  حيث تسمح هذه اإل

 ، خاصـة أن مما يشكل منافساً أساسياً للمـزارع الفلسـطيني   ،سرائيليةاألسواق الفلسطينية واإل

اق الفلسطينية بسهولة، سرائيلي لألسوتفاقية تسمح بدخول كميات كبيرة من اإلنتاج الزراعي اإلاإل

  .سواق الفلسطينية بالمنتجات المستوردةبإغراق األ "اسرائيل"وقيام
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 لى وجود بعض المعوقات الداخلية كغياب التخطيط التنموي للقطاع الزراعي،إضافة باإل

وضعف دور  ،وضعف البنيه التحتية التي تشمل عدم توفر شبكة مواصالت من القرى إلى المدن

وعدم قيام السلطة  يوالبنوك في تقديم الدعم والتسهيالت للمزارعين، ض الزراعمؤسسات اإلقرا

الفلسطينية بدعم المنتج الوطني من خالل إقامة المعارض وفـتح مراكـز تجاريـة للمنتجـات     

الفلسطينية في البلدان العربية، وإقامة برامج لتأهيل الصناعات الفلسطينية، وإطـالق حمـالت   

قتصاد الفلسطيني، مما ينعكس إيجابا على تنمية الصادرات الفلسـطينية،  واسعة لدعم وتعزيز اإل

موال المخصصة للقطاع الزراعي في موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية حيث كانت النفقات واأل

ستثمار في القطاع الزراعـي  لى ضعف اإلإدى أ، مما )1(2012و  2011للعامين % 1أقل من 

، والتوجه إلى العمـل فـي القطاعـات    العمل في الزراعة وعزوف عدد كبير من السكان عن

  .48األخرى وخاصة قطاع الخدمات، أو العمل داخل أراضي 

من تفشي البطالة %) 25(ويدل الجدول أيضا على أن المنتجات النباتية تفسر ما مقداره 

ر ما مقـداره  فيتضح من خاللها أن المنتجات النباتية تؤث βأما بالنسبة لقيمة ،في الضفة الغربية

  .حيث تعد نسبة مهمة ومؤثرة) البطالة(على المتغير التابع% 16

 )α 0.05≥(يوجد تأثير ذو داللة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة     يتضح بأنه وبذلك 

  .للمنتجات النباتية وأثرها على تفشي البطالة في الضفة الغربية

  B1x1) + ثابتY = (Bo )(خط اإلنحدار البسيط وبناء على ذلك يتم كتابة معادلة 

  المنتجات النباتية×  Y = (62050.74  +0.16(نحدار البسيط خط اإل

ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى :النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة والتي نصها: ثالثا

جـل فحـص   أمن  .إلستيراد األحذية على تفشي البطالة في الضفة الغربية )a 0.05≥(داللة 

علـى تفشـي    إستيراد األحذيةلبحث تأثير بسيط نحدار الخطي الم تحليل اإلاستخدإتم الفرضية 

  .الغربية البطالة في الضفة
                                                           

-4-10الزيـارة   تـاريخ /http://www.palestineland.netاالنتاج الزراعي الفلسطيني النباتي في الضفة الغربية  )1(
2016.  
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تحليل اإلنحدار البسيط يبين أثر استيراد األحذية على تفشي البطالة في الضفة : 10:5)(جدول 
  الغربية

  المعامل  المتغير
β  

ت 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

f  Sig(f) 

R 
معامل (

  )االرتباط

R 

square  
معامل (

  )التحديد

Adjested 

R square  
معامل (

التحديد 

  )المصحح

  0.001  3.89  132829.59  الثابت
0.84  0.37  0.22  0.05  -0.01  

  0.37  0.92-  1.94-  األحذية
المرصودة حسب اقسام التصنيف الـدولي  جهاز االحصاء الفلسطيني،اجمالي قيمة الواردات السلعية الفلسطينية :المصدر

  ).بتصرف.(2014-1996الموحد، خالل الفترة 

إلى عـدم وجـود أثـر ذو داللـة إحصـائية عنـد المسـتوى        ) 10:5(يشير الجدول 

)α≥0.05( إلستيراد األحذية على تفشي البطالة في الضفة الغربية، أي أن العالقة كانت غير دالة

وبذلك يتضح ) 0.84(والبالغة ) f(المرافق لقيمة ) 0.37(ة كان إحصائياً وذلك ألن مستوى الدالل

علـى المتغيـر التـابع    ) األحذية(بأنهال توجد فروق، مما يعني عدم وجود تأثير للبعد المذكور 

أن إسـتيراد  من تفشـي البطالـة،أي   %) 5(البطالة، ويدل اإلختبار أن األحذية تفسر ما مقداره 

  ).البطالة(المتغير التابع األحذية كان تأثيرها ضعيف على 

على بيانات جهاز االحصاء المركزي الفلسطيني المستخدمه في عملية التحليـل  وبناء ،
بالرغم من  ضعف تأثير إستيراد األحذية على إرتفاع البطالة في الضفة الغربية، أظهرت النتائج

السـنوات األخيـرة   غزو البضائع المستوردة لألسواق المحلية فى الضفة الغربية، خاصة خالل 
حذية ن األأويمكن تفسير ذلك .نتيجة إغراق األسواق المحلية باألحذية المستوردة رخيصة الثمن

غلبها صينية ذات نوعية شعبية رخيصـة الـثمن   أوالتي  ،مالية متدنية جداً ذات قيمةالمستوردة 
اد رخيصة دخال موإحيان مشاكل صحية نتيجة ذات جودة منخفضة، يترتب عليها في بعض األ

نتاجها، والعكس صحيح فيما لو كانت هذه السلعة ذات نوعية جيدة إفي تصنيعها و ومؤثرة صحياً
حذية دور في تفشي البطالة بالرغم مـن  ن لألألذلك لم يظهر في التحليل  .وقيمتها المالية عالية

ع الصـينية فـي   مكانيات تسويقية عالية للسلإبالمقابل يوجد . حذيةرتفاع نسبة الواردات من األإ
نخفـاض  إلدخل والقدرة الشرائية للمسـتهلك الفلسـطيني و  لالسوق الفلسطيني، بسبب مناسبتها 

مـر  األ.خـرى أجنبية أودول  "اسرائيل"القادمة من المحلية أو سعارها مقارنة بالسلع المثيلة لها أ
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 ،الحد األدنىضطر البعض إلى تقليل عدد العمال إلى إغالق عدد من المصانع وإلى إدى أ الذي
وكل ذلك سبب قلة المبيعات والطلب على األحذية المصنعة محليا،أمام األحذية المصنعة صـينيا  

  ..والمستوردة رغم قلة جودتها

المـدابغ  معظم بسبب وجود  حذية تتركز في مدينة الخليل،ن صناعة األألى باإلضافة إ

، وبالتالي فأن عـدد العـاملين فيهـا    يةحتياجاتها من الجلود الطبيعإحذية بالتي تزود مصانع األ

تأثير ذو داللة إحصـائية  يتضح بعدم وجود وبذلك . يقتصر على سكان الخليل والقرى المجاورة

 .إلستيراد األحذية وأثرها على تفشي البطالة في الضفة الغربية )α 0.05≥(عند مستوى داللة 

  :التاليوبناء على ما تقدم تكون معادلة خط اإلنحدار على النحو 

 B1 x) + ثابتY = (Bo )(نحدار البسيط معادلة خط اإل

  حذيةاأل×  Y = (132829.59- 1.94(نحدار البسيط خط اإل

ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عنـد  : النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة والتي نصها :رابعاً

 .وأثرها على تفشي البطالة في الضفة الغربيـة  األخشاب ستيرادإل )a 0.05≥(مستوى داللة 

سـتيراد  إنحدار الخطي البسـيط لبحـث تـأثير    م تحليل اإلاستخدإتم جل فحص الفرضية أمن 

  .على تفشي البطالة في الضفة الغربية األخشاب

على تفشي البطالة في الضفة  استيراد االخشاب تحليل االنحدار البسيط يبين اثر 11:5)(جدول 
 الغربية

 المتغير
  المعامل

β 

ت 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

f Sig(f) 

R 
معامل 
 االرتباط

R  
Square  

معامل (
 )التحديد

Adjested R 

square  
معامل التحديد (

 )المصحح

 **0.000 5.81 71488.83 الثابت
8.47 0.01* 0.58 0.33 0.29 

 *0.01 2.91 0.60 االخشاب

الفلسطيني،اجمالي قيمة الواردات السلعية الفلسطينية المرصودة حسب اقسام التصنيف الـدولي  جهاز االحصاء :المصدر
  ).بتصرف.(2014-1996الموحد، خالل الفترة 

  )α≥ a 0.01(عند المستوى  دالة إحصائياً **
  )a ≥ 0.05(عند المستوى  دالة إحصائياً *
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ألثـر  ) α≥0.05(داللة إحصائية عند المستوى  وإلى وجود اثر ذ) 11:5(يشير الجدول 

وذلك  أن العالقة كانت دالة إحصائياًأي  على تفشي البطالة في الضفة الغربية، األخشابستيراد إ

ـ ) 8.47(والبالغة ) f(المرافق لقيمة ) 0.01(ن مستوى الداللة كان أل ن هنالـك  أوبذلك يتضح ب

األخشاب ستيراد إن أختبار على البطالة، ويدل اإلاألخشاب ستيراد إلفروق مما يعني وجود تأثير 

 األخشـاب  نأفيتضح من خاللها  βما بالنسبة لقيمة أمن تفشي البطالة،%) 33(تفسر ما مقداره 

  .حيث تعد نسبة مهمة ومؤثرة البطالةعلى % 60تؤثر ما مقداره 

للنظـر مـن   يشهد إغراقاً الفتاً  ثاث في الضفة الغربية،سوق األويمكن تفسير ذلك أن 

 ثاث المحلية،في الوقت الذي تضمحل فيه صناعة األ المستوردات الصينية والماليزية والتركية،

كمـا  . سواق المحليةبارزاً في األ نحسار مهنة النجارة التي كانت الى وقت قريب معلماًإفي ظل 

الصـناعات   أدى إلى توجه الناس إلى المواد المستوردة مـن الصناعه المحلية رتفاع أسعار أن إ

 وموديالتها الحديثة إضافة إلى أسعارها المناسبة لهابجما ، التي تمتازالصينية والماليزية والتركية

عتداءات والحصار اإلسرائيلي إلـى تراجـع   أدت اإلمن ناحية أخرى ، الشرائية للسكان للقدرة

المصانع والورش  وألحق به أضراراً كبيرة تمثلت بتدمير العديد من ملحوظ في نمو هذا القطاع،

عتداءات اإلسرائيلية المستمرة من قصف وتجريف جراء اإل بشكل كامل خالل السنوات الماضية،

او تقليل  مما أدى إلى توقف بعض المصانع عن العمل بشكل جزئي أو كلي، .للمنشآت الصناعية

حيث إنخفض  العمال،ستغناء عن عدد ال بأس به من إلاب عليه تمر الذي تراألاإلنتاجية قدرتها 

  .)1(2000عامل عام 6201الى  1999عامل عام  6677عدد العمال من 

كما أدى الحصار إلى تعطيل حركة التجارة بين المدن الفلسطينية ومنع تصديرها إلـى  

كان من نتيجته إحجـام   الخارج بسبب إغالق المعابر، مما أثر على تسويق المنتجات الصناعية،

توقـف معظـم المشـاريع اإلنشـائية والعمرانيـة      و ثمار في هذا القطاعستالمستثمرين عن اإل

وتحول عدد  ،نخفاض اإلنتاج مما كبد هذا القطاع خسائر جسيمة، وإوالتطويرية الخاصة والعامة

  .خرآو العمل في نشاط ألى مستوردين إكبير من الحرفيين في مجال النجارة 

                                                           

  .36ص، مرجع سابق، طاهر، عواد، عبد الفتاح، نصر اهللا )1(
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نهـا  أ الخشبي في الضـفة الغربيـة،   ثاثن الصفة العامة لصناعة األإمن ناحية أخرى 

نتاجية مكانات اإلن حجم الطاقات واإلأحيث  .صناعة حرفية تتكون من الورش الحرفية الصغيرة

ستجابة لمشاريع واإل ال يفي بتيار الطلب الجاري والمتوقع في المستقبل، ثاث الخشبيلصناعة األ

ثـاث  ألى إن كل وحدة سكنية تحتاج أخاصة . سكان الجديدة في القطاعين الخاص والحكومياإل

 ،ثاث الحالي المنزلي والمكتبـي ستبدال لألحتياجات التجديد والتحديث واإلإن هناك أخشبي، كما 

  .التأسيس حديثةحتياجات المعاهد والمدارس والجامعات إو

تعتمد علـى المـواد الخـام     الصناعات الفلسطينية، ن معظمإاالقتصاد ف وحسب وزارة

يفسـر   ومـا وه ،نتاج المستوردة والتي تخضع للقيود واإلجراءات االسـرائيلية ومستلزمات اإل

مثـل   ،نخفاض التدريجي الذي تعرضت له القدرة اإلنتاجية لكثير من الصناعات الفلسـطينية اإل

  .صناعة األغذية والصناعات الجلدية والكيماوية والبالستيكية والخشبية

إلستيراد  )a 0.05≥(ائية عند مستوى داللة يوجد تأثير ذو داللة إحصوبذلك يتضح بأنه 

  .وأثرها على تفشي البطالة في الضفة الغربية الخشب

  B1x) + ثابتY = (Bo )(وبناء على ذلك تكون معادلة خط اإلنحدار البسيط 

  األخشابY = (71488.83  +0.60 x(نحدار البسيط خط اإل

ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند : نصهاالنتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة والتي : خامسا

  .إلستيراد النسيج ومصنوعاته على تفشي البطالة في الضفة الغربية )a 0.05≥(مستوى داللة 

إستيراد النسـيج  لبحث تأثير بسيط نحدار الخطي الم تحليل اإلاستخدإتم جل فحص الفرضية أمن 

  .الغربية على تفشي البطالة في الضفة ومصنوعاته
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تحليل اإلنحدار البسيط يبين أثر النسيج ومصنوعاته على تفشي البطالـة فـي    )12:5(جدول 
  الضفة الغربية

  المعامل  المتغير
β  

ت 

  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

f  Sig(f) 

R 
معامل (

  )االرتباط

R 

square 
معامل (

  )التحديد

Adjested 

R square  
معامل (

التحديد 

  )المصحح
  **0.000  11.25  155961.70  الثابت

17.72  
0.001

النسيج   0.48  0.51  0.71  *
  ومصنوعاته

-1.07  -4.21  0.001**  

جهاز االحصاء الفلسطيني،اجمالي قيمة الواردات السلعية الفلسطينية المرصودة حسب اقسام التصنيف الـدولي  :المصدر
  ).بتصرف.(2014-1996الموحد، خالل الفترة 

  )a ≥ 0.01(عند المستوى  دالة إحصائيا**

  )a 0.05 ≤(عند المستوى  دالة إحصائيا*

ستيراد إل) α≥0.05(ثر ذي داللة إحصائية عن المستوى أإلى وجود  أعالهيشير الجدول 

النسيج ومصنوعاته على تفشي البطالة في الضفة الغربية، ويشير الجدول أن العالقة كانت دالة 

مما يعني ) 17.72(والبالغة ) f(فق لقيمة المرا) 0.001(ن مستوى الداللة كان وذلك أل إحصائياً

  .لنسيج ومصنوعاته على البطالةلوجود تأثير 

 من تفشي البطالـة، %) 51(تفسر ما مقداره  النسيج ومصنوعاتهن أ يضاًالجدول أويدل 

على %) -1.07(ن النسيج ومصنوعاته تؤثر ما مقداره أفيتضح من خاللها  βما بالنسبة لقيمة أ

المتغير التابع حيث تعد نسبة مهمة ومؤثرة، و كانت نسبة التأثير ذات عالقة عكسية قوية بمعنى 

  . في البطالة كبيراً ستيراد النسيج ومصنوعاته تؤثر تأثيراًإمن % -1.07ن كل نقص بنسبة أ

قمشـة وماكنـات   أمن  ستيراد مستلزمات الخياطة،إ نخفاضإ نلى أإويمكن تفسير ذلك 

 خاصـةان  ،لى تراجع مهنة الخياطة بشـكل كبيـر  إدى أ كسسوارات التي تحتاجها المشاغل،إو

ضـمحالل بسـبب   صابها الخمـول واإل ألكن  ،رائدة في السنوات السابقة كانت خياطة المالبس

ن األلبسة أ كما، لى توقف بعض المشاغل عن العملإدى مما أ ،منافسة تجار الملبوسات الجاهزة

رغم ما تتسم به الكثير ، كتسحت األسواق والمحالت وبأثمان رخيصةإوالتركية الجاهزة الصينية 
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سـعار  أرتفاع إمن البضائع المستوردة من رداءة في اإلنتاج خاصة مالبس األطفال ناهيك عن 

  .قمشةاأل

سهمت في تراجع مهنة الخياطة في البالد والعزوف عن اللجوء الـى  أسباب كل تلك األ

و تحولت معظـم مشـاغل    .جراء بعض التعديالت على المالبسإال في حاالت إمحال الخياطة 

 ،وغيرهـا الخياطة تدريجياً إلى محالت لبيع المواد الغذائية أو المجوهرات أو األلبسة الجـاهزة  

سـتيراد  إوالتوسـع فـي    ،نخفاض معدالت الربحإنظراً إلرتفاع تكاليف ومستلزمات الخياطة و

ضافة باإل لما تتميز به من كلفة متدنية،تجد رواجاً واقباالً من المواطنين الملبوسات الجاهزة التي 

لى المنافسة الشديدة التي تعاني منها الصناعة المحلية خاصة من قبل المالبس الصـينية التـي   إ

عـام  % 16.9وبالتالي تراجعت عدد المؤسسات في هذا القطـاع الـى    .سواقتسيطر على األ

 .في بداية الستينات% 42.2، بعد أن كانت تشكل المؤسسات الصناعيةإجمالي ، من )1(2000

من صناعة المالبس، تعمل من خالل مايعرف بالتعاقـد   ةن نسبة كبيرإخرى أمن ناحية 

نتاج المالبـس فـي الضـفة    إمن % 80سرائيلية والتي تشكل حوالي إمن الباطن مع شركات 

لمالبس كمتعاقدين من الباطن للشركات من منتجي ا% 90عمل حيث وفي قطاع غزة  الغربية،

ردن لـى األ إنشطة التعاقد من الباطن أعملت على نقل جزء من  "سرائيلإ"إال أن  .)2(االسرائيلية

كما تضررت هذه الصـناعة   .األمر الذي أثر على عدد العاملين فيها في الضفة الغربية ومصر

راضـي  سـرائيلية لأل غالقـات اإل واإل سـرائيلية، قتصـادية اإل بشكل كبير جراء السياسات اإل

ستيعابية ثر على حجم التشغيل والقدرة اإلأوالذي  نتاج،لى تراجع حجم اإلإدى أمما  ،الفلسطينية

أن الحـد مـن    أي. نخفاضاً كبيراً في عـدد المشـاغل  إكما سجلت السنوات السابقة . للمشاغل

أعلى وبأذواق تناسب جميع وضخ كميات  الواردات سيسمح للصناعة المحلية بمضاعفة إنتاجها،

  .المستهلكين

                                                           

  .16ص، 2004، القطاع الصناعي في فلسطينواقع ، طاهر، عواد، عبد الفتاح، نصر اهللا )1(
وزارة االقتصاد  ،)تحليل ورؤية نقدية(دراسه حول الصناعات التحوياية في فلسطين ، محمد ابراهيم سعدي، الراعي )2(

 .32ص، 2003، دائرة الدراسات والسياسات االقتصادية، الوطني
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إلستيراد  )a 0.05≥(يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة وبذلك يتضح أنه 

  . النسيج ومصنوعاته على تفشي البطالة في الضفة الغربية

  B1x) + ثابتY = (Bo )(وبناء عليه نكتب معادلة خط اإلنحدار البسيط 

  .النسيج ومصنوعاته Y = (155961.70 – 107 x(نحدار البسيط خط اإل

ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عنـد  :النتائج المتعلقة بالفرضية السادسة والتي نصها :سادسا

   .إلستيراد الحديد والصلب على تفشي البطالة في الضـفة الغربيـة   )a 0.05≥(مستوى داللة 

إستيراد الحديـد  لبحث تأثير  بسيط،الخطي النحدار م تحليل اإلاستخدمإت جل فحص الفرضيةأمن 

  .الغربية على تفشي البطالة في الضفة والصلب

تحليل اإلنحدار البسيط يبين أثر استيراد الحديد والصلب على تفشي البطالة في ) 13:5(جدول 
  الضفة الغربية

  المعامل  المتغير
β  

ت 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

f  Sig 
(f) 

R 
معامل (

  )االرتباط

R 

square  
معامل (

  )التحديد

Adjested R 

square  
معامل التحديد (

  )المصحح

  *0.049  2.11  60355.63  الثابت
الحديد   0.07  0.12  0.34  0.15  2.29

  والصلب
0.40  1.51  0.15  

جهاز االحصاء الفلسطيني،اجمالي قيمة الواردات السلعية الفلسطينية المرصودة حسب اقسام التصنيف الـدولي  :المصدر

  ).بتصرف.(2014-1996الموحد، خالل الفترة 

إلى عدم وجـود أثـر ذي داللـة إحصـائية عنـد المسـتوى       ) 13:5(يشير الجدول 

)α≥0.05( في الضفة الغربية، ويشير الجـدول أن  إلستيراد الحديد والصلب على تفشي البطالة

) f(المرافـق لقيمـة   ) 0.15(العالقة كانت غير دالة إحصائيا وذلك ألن مستوى الداللة كـان  

وبذلك يتضح عدم وجود تأثير للحديد والصلب على البطالة، ويـدل اإلختبـار   ) 2.29(والبالغة 

كـان تأثيرهـا    بطالة،حيثمن تفشي ال%) 12(أيضا على أن الحديد والصلب تفسر ما مقداره 

  . ضعيف على البطالة
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قتصاد قائم على المشـاريع الصـغيرة، و   إقتصاد الفلسطيني هو ن اإلألى إويعود ذلك 

عمـال يعملـون بـدون اجـر      5و تشغل اقل من أ غالبيتها ورش فردية يمتلكها شخص واحد،

والعائلية وعلى التمويل عتماد على الخبرات الموروثة اإلحيث تم ، )أصحاب عمل وأفراد أسرة(

بواب المعدنية والشبابيك نشائية مثل األوالتي تقوم بصناعة المنتجات المعدنية اإل ،الذاتي البسيط

  .والساللم

مصـنع  وريحا، في أ مصنع ،في الضفة الغربية مصنعين فقط لتصنيع الحديديوجد  كما

تخـتص   ،1%35و 20بـين   تتراوح حصتهما من السوق المحلية ،آخر للحديد في مدينة الخليل

وحديد التسليح الذي يستخدم فـي   حتياجات الحدادين، وعدد من مناشير الحجرإبصناعة لوازم و

  .المتبقيةسرائيلي بالنسبة البناء، فيما يستأثر مستوردو الحديد اإل

 جـراءات االسـرائيلية،  بسبب اإل تتراجع إال أنهاهذه الورش من صغر حجم  بالرغم

ت والمصانع والورش، ومنع آوضرب المنش النشاط الصناعي بالوسائل المختلفة،المتمثلة بعرقلة 

تعرضـت  وبالتـالي   غالق كثير من المشاريع،إوقصف وتدمير و دخول المواد الخام الحديدية،

إال أن تأثيرهـا علـى إرتفـاع    .لهاقتصادية باهظة أثرت على تراجع الطاقة اإلنتاجية إلخسائر 

  . صغرها وقلة العاملين بها البطالة كان ضعيفاً بسبب

 )a 0.05≥(يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى داللـة   وبذلك يتضح على أنه ال

  .إلستيراد الحديد والصلب على تفشي البطالة في الضفة الغربية

  B1x) + ثابتY = (Bo )(وبناء على ما تقدم يتم كتابة معادلة خط اإلنحدار البسيط 

  الحديد والصلب Y = (60355.53  +0.40x( نحدار البسيطخط اإل

التي اظهرت ان استيراد ، وبالتالي بعد االنتهاء من عملية التحليل والحصول على النتائج

لـى  ت إدأو المحلـي،  جسلباً على المنت ثرتالمنتجات النباتيه والنسيج ومصنوعاته واالخشاب أ
                                                           

تاريخ الزياره  https://paltoday.ps/ar/post. غربية اسرائيل تفرض رسوم على الحديد المستورد الهالي الضفة ال )1(
14-4-2016.  
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سـعار للبضـائع   بسبب رخص األ لى تشجيع المنتج المحليإعزوف المستهلك للتوجه والرغبة 

جتماعية لطبقة واسعة مـن العـاملين فـي    إقتصادية وإلى مشكلة إدى أمر المستوردة، وهذا األ

ت التجارية في الضفة آغالق العديد من المنشإلى إدت أقتصادية المحلية، ومختلف القطاعات اإل

  .وقطاع غزة كما يتضح من الجدول التالي الغربية

عدد المنشات حسب المحافظة والحالة العملية في الضفة الغربية وقطاع غـزة  ) 14:5(جدول 
 2012لعام 

  متوقفة  عاملة  المحافظة  متوقفة  عاملة  المحافظة

 140 10.464 القدس 4.789 144.969  مناطق السلطة

 396 7.606 بيت لحم 3.047 98.391  الضفة الغربية

 457 21.282 الخليل 468 12.068  جنين

 1.742 46.578 قطاع غزة 72 1.677  طوباس

 259 7.510 شمال غزة 231 7.175  طولكرم

 705 18.810 غزة 538 15.870  نابلس

 296 6.129 دير البلح 108 4.332  قلقيلية

 228 8.636 خانيونس 97 2.625  سلفيت

 254 5.493  رفح 343 13.819  رام اهللا والبيرة

 -  -  -  179 1.473  اريحا واالغوار

  49ص،2013،النتائج النهائية،2012الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني،تعداد المنشات : المصدر

في الضفة الغربية وقطاع غزة متوقفـة   تآن العديد من المنشأعاله أيتضح من الجدول 

 كبر في محافظـة نـابلس،  وكانت النسبة األ ،% 2.6حيث بلغت في الضفه الغربية عن العمل 

وبالتالي تضـم   عتبارها المركز التجاري لمنطقة الشمال،إكبر محافظات الضفة وأوالتي تعد من 

من مجمـل عـدد المؤسسـات    2 .3 %والتي بلغت  ت في مختلف القطاعات،آالعديد من المنش

ن أال إوعلى الرغم من صغر مساحة محافظة جنـين   في، الموقفه عن العمل في الضفه الغربيه

لـى تحـول   إويعود ذلك  ،%3.4ايضاً والتي كانت  كان كبيراً عدد المنشات المتوقفة عن العمل

ثر على حجم وتركيبة أمما أو يعملون في حرف أخرى، لى مستوردين بعض أصحاب الحرف إ

  .نفة الذكرآسرائيلية جراءات اإلقتصادي في المنطقة، عدا عن اإلالنشاط اإل
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نستخلص مما سبق إن إرتفاع حجم الواردات إنعكس بشـكل سـلبي علـى اإلقتصـاد     

الفلسطيني، خاصة مع إفتقار السلطة الفلسطينية إلى القدرة على بلورة وإنتهاج سياسة تجاريـة  

مستقلة أو منفصلة عن الجانب اإلسرائيلي، األمر الذي يفسر الزيادة الكبيرة في حجم الـواردات  

لمالبس واألحذية والمنتجات النباتية، مما أدى إلى وجود منافسة شديدة بين من الخارج خاصة ا

، المستوردات والمنتجات المحلية، مما عمل على إضعاف قدرة المنتج المحلي على اإلسـتمرار 

  . بسبب ضعف القدرة التنافسية لهذة الصناعات في األسواق المحلية نظراً للتفاوت في األسعار

ت آقتصادي،إلى وجود منشإاإلسرائيلية المعيقة والطاردة ألي نمو  كما عملت الممارسات

صناعية فلسطينية صغيرة الحجم ذات رأس مال ضعيف ومستوى تكنولوجي منخفض،غير قادرة 

تسـهيل حركـة   بالسلطة الفلسطينية  وإدى قياماألسواق الخارجية  على المنافسة والوصول إلى

قـل مـن   أوأصبح الطلب الكلـي   ة في السوق الفلسطيني،زدياد السلع المستوردإ إلى ستيراد،اإل

نجم عنه تدهور في وهو ما  العرض وأصبحت المنتجات المستوردة تغرق األسواق الفلسطينية،

إلـى   وتحول أصـحابها  الصناعية،الصناعات المحلية والتسبب في إغالق العديد من المحالت 

ضطرت العديـد  إحيث  .ائع المستوردةأصبحوا غير قادرين على منافسة البض مستوردين ألنهم

ن أو ،من الشركات والمصانع إلى تقليص مستوى نشاطاتها الصـناعية والتجاريـة واإلنتاجيـة   

تتكيف مع الظروف الجديدة التي أحاطت بها، كما عملت على تقليص عدد العاملين فيها وتسريح 

ستثمارات والتوسع واإل نخفضت الصادراتإإلى فترات متقطعة ف بعض العمال، وتحويل اإلنتاج

منشأة عام 3047وقد بلغ عدد المنشآت التي توقفت عن العمل في الضفة الغربية  ،)1(في األعمال

ثر اإلغالق وهجرة عدد من المصانع أبلغت العمالة الفلسطينية التي توقفت عن العمل ، كما2012

ستثمار المهاجر لهذه المصانع بنحـو  في حين قدرت مجمل قيمة اإل ،ألف عامل20إلى الخارج 

 ،مصنع 600أي حوالي، من مصانع قطاع األثاث أغلقت 80%ن ما نسبتهأو ،ماليين دوالر 10

 ن الطاقة التشغيلية التي يعمل بها وصلت مؤخراًأو ،%80وبلغت نسبة البطالة في القطاع ذاته 

ى تصدير منتجات األثاث فبلغت أما الخسارة المالية الناتجة عن عدم القدرة عل ، فقط% 20إلى 

                                                           

مؤتمر الحـوار الـوطني    ،المعيقات اإلسرائيلية ومتطلبات القطاع الخاص في ظل استمرار الوضع السياسي الراهن )1(
 ).11-5(ص، 2008االقتصادي الثالث،
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إذ بلغ عدد ، 2000أما قطاع الخياطة والنسيج فبلغ ذروته التصديرية في العام . ماليين دوالر 9

أما  ،إلى نصف العدد المذكور 2005شاحنة لتنخفض خالل العام 350الشاحنات المصدرة نحو 

من مصانع % 90ان نسبة من القدرة التصديرية و% 15فبلغت نسبة التصدير  2006خالل العام 

أي % 90نسبة البطالة في هـذا القطـاع    ، وبلغتمصنع أغلقت بشكل مؤقت 900الخياطة أي 

أما الخسارة % 5وان الطاقة التشغيلية المعمول بها في هذا القطاع بلغت  ، ألف عامل 15حوالي 

والفقر فـي األراضـي   مماأدى إلى ارتفاع نسبة البطالة  ،)1(مليون دوالر 14التصديرية فبلغت 

إلى مستويات غير مسبوقة، وتدنى مسـتوى اإلنتـاج   ) الضفة الغربية وقطاع غزة( الفلسطينية

  .نخفضت بشكل كبير معدالت الدخل السنوية للفردإالمحلي، و

  لة والفقر على المجتمع الفلسطينيثار وتداعيات البطاآ 14.5

 على واقـع األفـراد والمجتمعـات،    ن الفقر والبطالة من أكثر المؤثرات السلبيةأالشك 

جتماعية والسياسـية  واإل قتصاديةوتتجلى اآلثار السلبية للبطالة والفقر في جوانب الحياة كافة اإل

إلى خطورتها على األمن العام برمته،و فيما يلي بعض هذه اآلثار علها تجد ما  والنفسية، إضافة

  :يناسبها من حلول من قبل أصحاب القرار، ومنها

  اآلثار االقتصادية 1.14.5

وعدم القدرة على تحفيز ، ستثماريقتصاد الفلسطيني نتيجة ضعف المناخ اإلداء اإلأتراجع  -1

وإهمال تطوير القطاعات اإلنتاجية في الضفة ستثمار الخارجي،ستثمار المحلي وجذب اإلاإل

 ،ستثماردخار والقدرة على اإلنخفاض اإلإنخفاض مستوى المعيشة وإدى الى أمما ، والقطاع

مما  ،عتماد على الدول المانحةواإل معدالت النمونتاجية والدخل ونخفاض القدرة اإلإوبالتالي 

ستثمار فـي  لى اإلإخرين آلى البلدان المجاورة ولجوء إت آنتقال العديد من المنشإلى إدى أ

 .)2(الخارج

                                                           

  .2007،االتحاد العام لعمال فلسطين 1967السياسة اإلسرائيلية اتجاه االقتصاد الفلسطيني منذ أبو مغلي،محمود، )1(
 )25_23(،ص2004،جمعية العلوم االقتصادية السورية،البطالة والسياسات االقتصاديةمراد،محمد جالل، )2(
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الناجم عـن  الموارد البشرية، و قتصاد وهو عنصر العملمن عناصر اإل مهم ضياع عنصر -2

وأساس النمو والتقـدم   مهماً بشرياً والذي يعد مورداً، تحجيم وتعطيل طاقات اإلنسان المنتج

ن أفالخبرات والمهارات التي يكتسبها اإلنسان خالل العمل ذات قيمة عاليـة، و  ،قتصادياإل

ويصـبح   ضمحالل،صابتها باإلإكلها وآعن العمل لفترات طويلة يؤدي الى ت توقف اإلنسان

 .)1(نتاجية وعطاءإقل أ

األمر الذي  ،ستغاللإترك بعض اإلمكانات المتاحة للمجتمع دون نتاجية أي هدر الموارد اإل -3

وزيادة  ختالل الميزان التجاري،إستهالك والصادرات والواردات وعلى عنصر اإل أثر سلبياً

بدالً من الخوض فـي خطـط    ،ستهالكيةالديون والقروض لسد الضروريات والحاجيات اإل

النهضة والبناء والتعمير، وما يمكن أن ينجم عنهـا مـن تبعيـة الـدول الفقيـرة للـدول       

 .)2(للقروض المانحة

رتباط إقتصاد اإلسرائيلي، من خالل ستمرار حالة اإللحاق والتبعية لالقتصاد الفلسطيني باإلإ -4

خاصة في مجال المالبس واألحذيـة  ، قتصاد اإلسرائيليالفلسطينية باإل جزء من الصناعات

أو ، واألثاث وغيرها، سواء عبر تسهيل عملية اإلنتاج بسـبب رخـص األيـدي العاملـة    

بالشراكة أو التعاقدات من الباطن من حيث التزود بالمواد الخام والسلع الوسيطة والمعدات 

ات اإلنتاجيـة  مما أسهم في تعميق درجة التبعية، التي جعلت من القطاع.الخ...وقطع الغيار

المولدة للسلع والبضائع تابعة ووغير قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية، وبالتـالي  

عتماد على السوق اإلسرائيلي في تلبية الطلب المحلي، إضافة إلى إهمـال  تحولها صوب اإل

تطـوير  لستغالل الفـرص المتاحـة   وعدم إ القطاع الخاص في تحسين وتطوير اإلنتاجية،

  .)3(اج، وتحسين القدرة التنافسية أمام المنتجات األجنبية في السوق المحلي والخارجيةنتاإل

   

                                                           

  .6ص، ،ب تاقتصادية إسالمية للعالجالبطالة المسببات واآلثار،رؤية طشطوش،هايل عبد المولى، )1(
  .2009،مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات،اآلثار االقتصادية للحصار على قطاع غزةالصوراني،غازي، )2(
  )27-19(ص،  المرجع السابق )3(
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  ثار االجتماعيةاآل 1.14.1

عتبار أن إجتماعي، بستقرار اإلتعد البطالة والفقر من الظواهر السلبية التي تهدد السلم و اإل -1

لمجتمعه، في حين أن البطالة ستقرار له و دخل الفرد من عمله يمثل صمــام األمان و اإل

جتماعي عالوة علـى سـائر العلـل    ستبعاد و التهميش اإلو الحرمان من الدخل يولدان اإل

 .جتماعية األخرىاإل

جتماعية،كالجريمـة والتسـول   تفشي األمراض اإلونحراف، ستعداد لإلتعزيز الدافعية واإل -2

 ،يمي والثقافي والصـحي نخفاض المستوى التعلإنحراف وتعاطي المخدرات ووالتشرد واإل

رتفاع نسبــة البطالـة والفقرفي إكما أن ، والتهميش وضعف المشاركة في الحياة العامة

متثال والتكيف مع األنظمـة والضـوابط   ستعداد والقابلية لإليؤدي إلى ضعف اإل ،المجتمع

 اً في زيادة نسبة الجريمة خاصـة جـرائم  يوهذا الوضــع يكون سبباً رئيس ،االجتماعية

 .)1(االعتداء على األمالك

الذي قد  ،بالظلم العاطل عن العمل أو الفقير نتماء إلى المجتمع حيث يشعرفقدان الشعور باإل -3

إلـى عـدم التوافـق النفسـي      باإلضـافة ، على المجتمـع  يدفعه إلى أن يصبح ناقمــاً

من العاطلين عن العمـل أو الفقـراء يتصـفون بحـاالت مـن       وأن كثيراً ،جتماعيواإل

وعدم السعادة و الرضا والشعور بالعجز وعدم الكفـاءة   ،ضطرابات النفسية والشخصيةاإل

 .عتالل في الصحة النفسية لديهمإمما يؤدي إلى 

مـن   اًالئق التي تؤمن مستوى تزايد هجرة العقول لعدم توفر الظروف المادية واالجتماعية، -4

ـ لألبحاث لعدم وجود مراكز  ،هتمام بالبحث العلميالعيش و ضعف اإل ، المطلوبـة  ةالعلمي

حيـث   ،العربيـة  جتماعية إلى هجرة األدمغةتدفع األوضاع المعيشية والعلمية واإلوبالتالي 

اإلغـراءات الماديـة    مـن خـالل تقـديم    همستقطاببإتقوم دول الغرب والواليات المتحدة 

 .)2(.الكبيرة

                                                           

  .17ص، مرجع سابقالطيب،الوافي،لطيفة،بهلول، )1(
،جامعـة  واالقتصادية والسياسية للبطالة في الـوطن العربـي  اآلثار االجتماعية يحيى،سعيدي،رابح،بوقره،وآخرون، )2(

  6،ص2005الجزائر، المسيلة،
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  ثار السياسيةاآل 3.14.5

أي أن القـوة تكـون   ، والسيادة والتبعية السياسية للـداخل ستقالل فقدان اإلرادة الحرة واإل -1

سـتعمارية المانحـة   والتبعية السياسية للخـارج أي للـدول اإل   ألصحاب األموال والنفوذ،

وإبعاد الطبقات يترتب عليها تبعية سياسية  التي التبعية االقتصاديةو، للقروض والمساعدات

ركة السياسية، ومؤسسات المجتمع المـدني،  المتعلمة والسياسية عن مراكز القرار، والمشا

 .)1(وبالمقابل إعطاء الدور األكبر للعسكر

 ،ضـطهاد واإل سـتبداد والقمـع واإل  ستقرارالسياسي وعدم اإل ضطرابالعنف واإل نتشارإ -2

ختفاء مفهوم الشفافية والنزاهة،حيث تدل التجارب إنتشار دائرة الفساد المالي واإلداري وإو

ضطراب، والسخط والثورة على السـلطة  والبطالة أحد أسباب الفوضى واإل على أن الفقر

ن فـإ  فالعاطل عن العمل يحقد على مجتمعه وال يعود يهتم بالشأن السياسي العام، وبالتالي

معظم المشاكل السياسية تعود إلى الفقر والعوز، وأن غنى الشعوب أحـد أهـم األسـباب    

د الحقوق والحريات العامة التقليدية كافية للحكم علـى  ففي عالم اليوم لم تع.ستتباب األمنإل

جتماعية كثيرة فـي هـذا   إقتصادية وإبل يضاف إليها معايير  ،ديمقراطية النظام السياسي

  .)2(المجال، ووجود البطالة من شأنه أن يخل بهذه المعايير

المعتمـد  وفـق المفهـوم    تختلف التقديرات في تحديد نسبة الفقروكما هو معلوم، فإن 

غير أنه أياً كان المفهوم أو المقياس لظاهرة الفقر، فإنه مـن المالحـظ    ،والمقاييس المستخدمة

زدياد هامش الفئات التي تعيش تحت خط الفقر خالل السنوات األخيرة، وذلـك علـى   إبوضوح 

زدياد ى إ، مما أدى إل"إسرائيل"لتحاق بأعمالها داخل خلفية منع اآلالف من األيدي العاملة من اإل

إضـافة إلـى    ،تصل إلى أرقام قياسية في الضفة الغربية وقطـاع غـزة  التي  معدالت البطالة

قتصـادية  اإلجراءات اإلسرائيلية التي تهدم جميع الفرص التي قد تؤدي إلى تنشيط الحركـة اإل 

قتصـاد  دخـل اإل أ سـتثمار فـاق اإل آن تعطيل أكما ، داخل أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية

                                                           

  .2015- 10-3تاريخ الزيارة / http://www.qaradaghi.comاثار الفقر  )1(
 .7،صمرجع سابقطشطوش،هايل عبد المولى،) 2(
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العديـد مـن    إغالقف فرص العمل بسبب لى خسارة اآلإدت أسطيني في حالة من الركود،الفل

لـى صـفوف   إسـر  نضمام العشرات من األإنعكاسات سلبية نتيجة إالتي كان لها  المؤسسات،

نقطـاع الـدخل آلالف األسـر    إستمرار مشكلة البطالة وما يرتبط بهـا مـن   إن أ، أي الفقراء

وهذا يتطلب وضع الخطط الكفيلة بتخفيف حـدة   تساع دائرة الفقر،إسوف يؤدي إلى  الفلسطينية،

  . الفقر

ورغم اإليجابيات التي تقدمها البرامج والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية فـي إمـداد   

وضـع خطـط   أن تتحمل هذه المؤسسات مسؤولياتها في فإنه من الضروري  ،الفقراء بالمعونة

قتصادية لتـوفير فـرص   واجراءات تنمية القطاعات اإلتعزيز سياسات الى تهدف  ،إستراتيجية

  .زمة البطالة والفقر والتهميشأالعمل والخروج من 

  جراءات السلطة الفلسطينية للحد من الفقر والبطالةإسياسات و 15.5

جهزتها، واجب توفير المستوى الالئق من أبحكومتها ومؤسساتها و الدولةيقع على عاتق 

تخاذ القرارات التـي تعـزز تماسـك المجتمـع     إعداد السياسات وإمن خالل ، الخدمات للسكان

وتوطد دعائم وجود واستمرار مؤسسات قادرة على خدمة السكانورفع معايير خدماتها  وصموده،

الصحية واالجتماعية، بحيث تعمل بشكل مستمر ودائم في سبيل تـوفير الـدعم والمسـاعدات    

  .والمهمشة كثر تضرراًللسكان وخاصة للفئات األ ،الضرورية

من خـالل   لى تطوير البنية اال قتصادية،إوهي تسعى  1994فمنذ مجيء السلطة عام 

علـى الـرغم مـن القيـود      جتماعية،قتصادية واإلستغالل الموارد المتاحة لتحقيق التنمية اإلإ

القـات  غواإل وخاصة على السياسات المالية والنقدية، والعراقيل التي تفرضها سلطة االحتالل،

ساسية امـام أي جهـد   والتي تشكل العقبة األ، قتصاديجراءات التعسفية وسياسات الخنق اإلواإل

وبلـورة متطلبـات وضـع     نعاش االقتصـادي، طار التخطيط لعملية اإلإفي  ،فلسطيني وطني

تمكنـت السـلطة   فقـط  وعلى الرغم من ذلـك   .ستراتيجيةإهداف أالسياسات الالزمة لتحقيق 

وضـاع  لمعالجـة األ  وضع مجموعة من الخطط والبرامج التنمويـة الهادفـة،  الفلسطينية من 

  :جتماعية وخاصة البطالة والفقر، ومن هذه البرامج مايلياإل
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 )2000-1994( نماء االقتصاد الوطني الفلسطيني للفترةالبرنامج العام إل -1

شـار  أطار لتنمية فلسطينية شاملة، وقـد  إول محاولة جادة لوضع أيعتبر هذا البرنامج 

نشاء دور وشـبكة للرعايـة الصـحية،    إ رفع المستوى الصحي للفقراء من خاللالى البرنامج 

سكان ستقوم بتمويل وحدات سكنية تبـاع  ن وزارة اإلأكما  لف وحدة سكنية جديدة،أ 85وتشييد 

لى قيام وزارة الشؤون االجتماعيـة بصـياغة   أضافة باإل، شد حاجةللفئات األ بسعر زهيد جداً

  "العجز المؤقت والشيخوخة "جتماعية ودعم لبعض الفئات إبرامج رعاية 

خاصـة   ،قتصادية المختلفةنتاجية للقطاعات اإلكما ركز البرنامج على تنمية القدرات اإل

سواء في  "لالسرائي"قتصادية وضرورة التخلص من التبعية اإل نشاءات،الزراعة والصناعة واإل

شتمل علـى  إن البرنامج أأي . و في مجال التجارة الخارجيةأ يدي العاملة الفلسطينية،تشغيل األ

). 1(يجابيـة إذا ما نفذت بصورة إتؤثر بصورة مباشرة على الفقراء الفلسطينين  ،مقترحات عامة

  .ولكن هذا البرنامج لم يطبق بسبب عدم توفر التمويل الالزم لهذا البرنامج

 برنامج التشغيل المؤقت -2

جل خلق فرص عمـل، وتقليـل   أهم البرامج التي قامت بها وزارة العمل من أيعد من 

راضي الفلسطينية، حيث يقوم النشاط الرئيسـي لهـذا البرنـامج    والفقر في األ معدالت البطالة

لف متعطـل عـن   أ250ستفاد ما يقارب قدإو ،،للمتعطلين عن العمل)شهور6-3(بتشغيل مؤقت 

ستفادة من التشغيل الطاريء مع وقد توافقت نسب اإل ،2006العمل من هذا البرنامج حتى العام 

  .نسب البطالة في محافظات الضفة الغربية

ال تحـل   ،نها تبقى برامج اغاثيـة أال إهمية برامج التشغيل الطاريء أوعلى الرغم من 

ستراتيجية تنمويـة لمواجهـة   إبالتالي ال تعتبر و ،و الطويلأمشكلة البطالة على المدى المتوسط 

شهر قابلة للتجديد ال تساهم في حل مشكلة ثالثة أفمدة التشغيل القصيرة والتي تبلغ . مشكلة الفقر

و أء ال ترتبط بتحسـين مهـارات المسـتفيدين    ىن برامج التشغيل الطارإالبطالة، كما  وأ الفقر
                                                           

  ).32-26(،صمرجع سابقعبد الرازق،عمر،موسى،نائل، )1(
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عادة النظر في كيفية تطوير هذه إمما يتطلب  .اًمساعدتهم على الحصول على عمل حقيقي الحق

ن هذا البرنامج أال إ.البرامج وتحويلها لفرص عمل حقيقية من خالل ربطها ببرامج تدريب مهني

ستعاض المانحون عن هـذا البرنـامج   إزمة الحكومة المالية، وقد أصابه الشلل مع أتوقف أي 

و من خالل منظمـات  أونروا ية مثل األمن خالل مؤسسات دول ،ءىبتمويل مشاريع تشغيل طار

  .)1(غير حكومية فلسطينية

 )2004-2003(خطة الطواريء واالستثمار العام للفترة  -3

ستثمار العام بشكل يخدم األهداف التي ُأعـدت  اإلوصياغة خطة الطوارئ  فيتم العمل 

حتياجات اإل وتلبية ،هتمامها األولويات الوطنية الطارئةإمن أجلها، حيث تضع الخطة في نصب 

  :ستثمار العام على ثالثة مكونات رئيسيةترتكز خطة الطوارئ واإلو الفلسطينية األساسية،

وعلى توفير الحد األدنـى   ،يركز على الجانب اإلنساني المتمثل بالبطالة و الفقر :المكون األول

تنمويـة  تضمن خلق فرص عمل موزعه في قطاعـات  تو ،جتماعية الضروريةمن الخدمات اإل

حـل  ل،جتماعية أخرىإبرامج المساعدات اإلنسانية من صحة وتعليم ومساعدات كذلك مختلفة، و

والوصول إلـى شـريحة مـن     ،قتصادية عن طريق التشغيل المؤقت للعمالةمشكلة الضائقة اإل

الفقراء الذين لم تصلهم مساعدات أخرى، ومساعدة المؤسسات المحلية على زيادة قـدرتها فـي   

  .المؤسسات في الوصول إلى أهدافها التنمويةهذه لتمكين  ،ستيعاب البطالةإوالتوظيف 

محاوال رأب الصدع المادي الذي أصاب المرافق  ،انب اإلعمار الطارئجيتناول  :لمكون الثانيا

كـالطرق   تحتية، ىتجارة وصناعة وبنو سياحةو ،من مواصالت ،قتصاديةواألبنية واألنشطة اإل

  .تصاالتالصحي والطاقة واإلوالمياه والصرف 

عبـر مجـاالت    ،يختص بضرورة تفعيل الدور المؤسسـي وتعزيـز قدراتـه   : المكون الثالث

  .)2(.وإجراءات اإلصالح اإلداري، وبناء الكوادر البشرية واإلعداد والتدريب

                                                           

  ).39-37(،مرجع سابقشلبي،ياسر،لدادوة،حسن، )1(
  )22-18(ص، 2004،وزارة التخطيط والتعاون الدولي،2004-2003خطة الطوارئ واالستثمار العام  )2(
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واستطاعت هذه الخطه من تحقيق قدراً من األهداف اإلعمارية والتنموية، مـن خـالل   

وانتعاش وتطور البناء المؤسسـي   ،التشغيل العام وتحسن معدالت النمو االقتصاديارتفاع نسب 

 .واألوضاع االقتصادية واالجتماعية، وتنمية الموارد البشرية والخبرات والسياسات المالية

 2010-2008خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية  -4

 والقـدرة علـى البقـاء،   سـتقرار  قتصادي واإلتهدف هذه الخطة إلى تحقيق األمن اإل

عتماد على الذات من خالل توفير فرص عمل مستدامة وتوزيع متساو وعادل للموارد، مما واإل

جتماعي ودعـم الفئـات   يعمل على تقليص الفقر والقضاء عليه، وتعزيز الترابط والتضامن اإل

فير بـرامج  وزيادة نسبة التوظيف والتخفيف من وطأة الفقر من خالل تو المهمشة في المجتمع،

المخصص للعاطلين عن العمل واألشخاص المهمشين فـي الضـفة الغربيـة     ،التمويل الصغير

كما تقوم الخطة علـى   قتصادي،زدهار اإلوذلك لتحسين نوعية الحياة وتحقيق اإل ،وقطاع غزة

ستيعاب الخريجين الجدد وتنمية مهاراتهم، وتزويدهم برؤوس األموال توفير برامج مخصصة إل

جتماعيـة  وقد خصص لقطـاع التنميـة اإل   ة التي تمكنهم من تأسيس مشاريعهم الخاصة،الالزم

ويحصل هذا القطاع علـى مـا    من الموازنة الكلية للخطة،% 45موارد مالية تصل نسبتها إلى

 583من الموازنة التطويرية بهدف تحسين جودة الخدمات اإلجتماعية والتي تبلـغ  % 31يقرب 

االقتصادية دعمتها معونة المانحين، إضـافة   اجراء بعض االصالحات وقد تم. )1(مليون دوالر

وحدوث انخفاض ملموس في عجز . إلى بعض التخفيف للحواجز الداخلية التي تفرضها إسرائيل

  .من إجمالي الناتج المحلي% 16إلى % 26الموازنة الجارية من 

 برامج وزارة الشؤون االجتماعية

 ،)الحاالت الصعبة(برنامج مساعدة األسر الفقيرة على جتماعية مل وزارة الشؤون اإلتتش

إلى برنـامج   باإلضافة جتماعية،وبرنامج الحماية اإل ،)مساعدات عينية(وبرنامج الغذاء العالمي 

  .قتصادياإمشروع تمكين األسر المحرومة 

                                                           

 ).89-84(،وزارة التخطيط،ص2010،2010-2008خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية  )1(
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لحوالي حيث تقوم بتقديم مساعدات  ويعد برنامج مساعدة األسر الفقيرة من أهم البرامج،

أسرة فـي   ألف 48من مجموع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، أي حوالي % 3.5

مين صحي وخدمات أوت، ومساعدات غذائية الضفة والقطاع كما تتضمن تقديم منح نقدية شهرية،

  .واأليتام رعاية للمسنين والمعوقين واإلحداث

أي  ،العمل االغاثي والعمل التنموي وتسعى وزارة الشؤون االجتماعية إلى الدمج ما بين

نتقال من وزارة توزع مساعدات نقدية وعينية،إلى وزارة تنمي موارد وقدرات الفئات الفقيرة اإل

ولجسـر الفجـوة    والمهمشة، لتمكين األسر الفقيرة وتطوير مبادراتها للخروج من حالة الفقـر، 

أن برامج وزارة الشؤون االجتماعيـة مـا    إال.األسر الفقيرة وخط الفقر الشديد القائمة بين إنفاق

  .)1(زالت مرهونة بحجم التمويل المتوفر

 2016-2014خطة التنمية الوطنية  -5

جتماعيـة، وتقـديم   تهدف هذه الخطة على مكافحة الفقر والبطالة وتعزيـز العدالـة اإل  

جتماعية وضمان حصول جميع المواطنين عليها بشكل متسـاو وخاصـة الفقـراء    الخدمات اإل

سواء على ، عتبار التباينات والظروف التي تعيشها الفئات المختلفةمع األخذ بعين اإل، والمهمشين

وضمان الحق في العمل الالئق والحـق   .أو المنطقة جتماعي أو العمر أواإلعاقةأساس النوع اإل

المساعدات إلى عتماد على نتقال من اإللجميع المواطنين وتمكين السكان من اإل في حياة كريمة،

العمل على خلـق   و زدهار وضمان حياة كريمة والئقة لهم،بغية تحقيق اإل ،عتماد على الذاتاإل

قتصـاد  وتوسيع القاعدة اإلنتاجية لإل ،ستثمارات وتفعيل القطاع الخاصالبيئة المواتية لجذب اإل

الت النمـو  مما يساعد على خلق فرص عمل جديدة وزيادة معـد  الفلسطيني وزيادة الصادرات،

جـل  أنخراط في سـوق العمـل، مـن    والدخل، وتوفير الظروف المالئمة لتمكين المرأة من اإل

حققت نجاحا نسبيا فـي  ويرى بعض رجال االقتصاد ان الخطة  .)2(البطالة تقليص من معدالتال

                                                           

 )37-24(ص ،مرجع سابق حسن، لدادوة، ياسر، شلبي، )1(

 )47-12(ص ،2016،2014-2014خطة التنمية الوطنية  )2(



226 

وبخاصة على مستوى السياسات ومراجعة بعض القوانين واستحداث قوانين  ،مشاريعها التنموية

  .وخاصة في مجال دعم المنتج الوطني السوق المحلي من المنتجات والبضائع الفاسدة ،ةجديد

ومن الخطط األخرى التي قامت بها السلطة الوطنية، خطة التنمية متوسـطة المـدى،   

 جتماعية وشبكة األمان االجتمـاعي، وبرنامج مساعدات البطالة والتشغيل، وصندوق الرعاية اإل

وتهدف هذه البرامج إلى  .)1(جتماعيةوصندوق التشغيل والحماية اإل الفقراء،وبرنامج حماية أفقر 

جتماعيـة  وتـوفير الحمايـة اإل   خفض معدالت الفقر الشديد ودعم األسر الفقيـرة المحتاجـة،  

إلـى   للمواطنين، كما تسعى إلى خلق فرص العمل للحد من معدالت البطالة المرتفعة، باإلضافة

أن  إال ،ومؤسسات القطاع الخـاص  ،والمؤسسات والجمعيات األهلية ،وكالة الغوث الدوليةدور 

العديد من هذه البرامج والخطط تعثرت أو توقفت عن تقديم المساعدات لألسـر الفقيرة،بسـبب   

حتالل أو بسبب توقف التمويل الخارجي خاصـة  سلطات اإل بها العراقيل واإلجراءات التي تقوم

  .)2(الدول المانحة إن العديد من هذه الخطط ممولة من

السلطة الوطنية الفلسطينية ورثت واقعاً اجتماعياً هشاً، خاصة في  نأيمكن القول  وأخيراً

قتصادي السيئ، مع البنية التحتيـة المـدمرة،   إضافة إلى الواقع اإل ،جتماعيةقطاع الخدمات اإل

 ،الصـحية والتعليميـة   نتشار الواسع للفقر والبطالة، والنقص الكبير في المرافق والخدماتواإل

حتالل على مستوى حتاللية على البناء، حيث أبقى اإلفضالً عن األزمة السكانية نتيجة القيود اإل

وفي ظل  ،في ظل اإلدارة األردنية للضفة الغربية 67التي كانت قائمة قبل عام  الخدمات ذاتها،

عدا عن اإلجراءات  ،د السكاناإلدارة المصرية لقطاع غزة على الرغم من الزيادة الكبيرة في عد

والسياسات القائمـة علـى    اإلسرائيلية والمتمثلة باإلغالق الدائم والمستمر لألراضي الفلسطينية،

، عزل المحافظات الفلسطينية عن بعضها البعض وعزل الضفة الغربية بالكامل عن قطاع غـزة 

اضي الفلسطينية خصوصاً فـي  رتفاع نسب الفقر في األرإله األثر الكبير والمباشر في مما كان 

والتي يجب أن تنطلـق   ،معالجة الفقر تتطلب معالجات جذرية وشاملة نإوبالتالي ف ،قطاع غزة

                                                           

  12،صمرجع سابق تقرير صادر عن بكدار، )1(
  11، صالسابق المرجع )2(
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وذلـك مـن خـالل تعزيـز السـيادة       ،قتصاد الفلسطينيمن معالجة التشوهات الرئيسية في اإل

إعطاء السلطة دور الفلسطينية على األرض وعلى الموارد الحيوية والثروات والموارد المائية، و

والذي بدوره يؤدي إلـى تعزيـز وتفعيـل التجـارة الداخليـة       مهم في السيطرة على المعابر،

لتكـون   و تعزيز دور القطاعات اإلنتاجية المحليـة، . والخارجية وتطويرها مع العالم الخارجي

لتطـوير  ممـا يـؤدي    حتياجات األساسية للمجتمع المحلي والسوق المحلية،قادرة على تلبية اإل

  .عتماده على الذاتإقتصاد وزيادة اإل

 تفاقيـات إعادة النظر فـي اإل  ،وللحد من نسب الفقر يجب على السلطة الفلسطينية أيضاً

قتصـاد  والتي لها األثر الكبير في تشويه قطاعات اإل ،قتصادية الموقعة مع الجانب اإلسرائيلياإل

منتجات بحرية ودون معيقات، لذلك يجـب  ستيراد الوإعلى تصدير الحد من قدرته و الفلسطيني،

تنفيذ خطة وطنية مدروسة وعملية للنهوض بالمجتمع والمشاركة في و إعداد برنامج وطني موحد

والتنسيق بين الجهات العاملة في جميع المجاالت للمساهمة  ،عملية التنمية في مختلف المجاالت

  .جتماعياإل -اإلقتصاديفي عملية البناء 
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  الفصل السادس

  النتائج والتوصيات

  النتائج 1.6

بعد التشخيص والتحليل للتجارة الخارجية الفلسطينية وما يتعلق بها توصـلت الباحثـة   

  :للنتائج التالية

سـتخدمت  إ، فقد اإلسرائيليحتالل باإل تأثراًالمجاالت  أكثرحد أقتصاد الفلسطيني كان اإل -1

سـتيالء علـى   ستهدفت اإلإوالسياسات، التي  اإلجراءاتالعديد من  اإلسرائيليةالسلطات 

الغربيـة وقطـاع    للضفةحتاللها إمنذ  "إسرائيل"عملت حيث ، الموارد االقتصادية المحلية

 إنفكـاك ، لجعـل  اإلسرائيليقتصاد قتصاد الفلسطيني باإل، على ربط اإل1967غزة عام 

 مستقلة أمـراً حرة قتصاد مستقل لدولة إائيلي وتكوين قتصاد اإلسرالضفة والقطاع عن اإل

  .مستحيالً

للتحايل علـى قـوانين   ، 1967تبنتها عام  أنالجسور المفتوحة منذ  "إسرائيل"ستخدمت إ -2

إفراغ األراضي الفلسطينية من سكانها ومصادرة أراضـيهم  و، المقاطعة العربيه السرائيل

لفلسطيني وأصدرت سـلطات االحـتالل   وإقامة المستعمرات، حيث منعت عودة الشباب ا

لـألرض مـن    قوانين تفقدهم حق المواطنة، بعد تسهيل مغادرتهم الضفة الغربية تفريغاً

 ، سكانها العرب

قاعدة الصادرات ومحدودية تنوعها مقارنة بـالوردات،   بضيققتصاد الفلسطيني تميز اإل -3

ضعف البنية العامـة  ، ومما أدى إلى نمو بطيء وتغير هيكلي محدود في اإلنتاج المحلي

حتالل، قتصاد الفلسطيني، وتزايد وتعمق تشوهاته الهيكلية واإلنتاجية الموروثة عن اإللإل

كما واجهت التجارة الخارجية وما زالت ظروف صعبة ومشاكل عديـدة بـدءاً بمشـاكل    

المعابر والهيمنة اإلسرائيلية، إلى سياسة اإلغالق واألطواق األمنية التي تفـرض علـى   

لمناطق الفلسطينية، وتنتهي بشروط مطابقة الواردات الفلسطينية للمواصفات اإلسرائيلية، ا

  .وعراقيل أخرى توضع أمام الواردات والصادرات الفلسطينية
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فقـد   ،1993عـام   أوسـلو تفاقية إحتالل وسياساته التعسفية بعد توقيع ستمرار قيود اإلإ -4

إستمرت السياسات واإلجراءات اإلسرائيلية، الهادفة إلى زيادة الهيمنة اإلسـرائيلية علـى   

في ظل غياب رؤية وبرنـامج  االقتصاد الفلسطيني وتعميق تبعية هذا االقتصاد وإرتهانه، 

قتصاد الفلسطيني، والتي أثرت سلبا على هيكل الموازنة تنموي فلسطيني إلعادة هيكلية اإل

عتماد السلطة على المساعدات الدولية واإليرادات الجمركية المحصلة من قبـل  إالعامة و

 ."إسرائيل"

خـتالل، و  بقي االقتصاد الفلسطيني في مراحل تطوره المختلفة يعاني من الضـعف واإل  -5

قتصاد الـوطني، و بقـي   في اإل بقيت مساهمة القطاع الصناعي والزراعي محدودة جداً

في تكوين الدخل وتصـريف   خلل واضح وعجز دائم، معتمداًالميزان التجاري يعاني من 

عـدم قـدرة    ، وستهالكية على مصـادر خارجيـة  فائض القوى العاملة وتوفير السلع اإل

من العمالة عجـز سـوق    ستيعاب قوة العمل، مما خلق فائضاًإاالقتصاد الفلسطيني على 

  .استيعابهإالعمل الفلسطيني عن 

ستيالء علـى الحقـوق   حتالل باإلالشرعية لإل ،االقتصادية المجحفةتفاقية باريس إ أعطت -6

كما عملت  الشعب الفلسطيني، نهب خيرات ومواردوسهلت عمليات  الفلسطينية،األصلية 

قتصادي مربح إوحولت األراضي الفلسطينية لمشروع  ،تدهور األوضاع االقتصاديةعلى 

وزيادة العجز التجاري مع  ،الفلسطيني حتالل اإلسرائيلي من خالل عرقلة نمو االقتصادلإل

قتصـاد الفلسـطيني عـن    وعجز اإل ،عتماد على السوق اإلسرائيليةوتعميق اإل "إسرائيل"

على القـدرة التنافسـية للشـركات     بشكل سلبيكل ذلك أثر ، التعامل مع أسواق خارجية

 .وتكبدت الخزينة الفلسطينية خسائر ضريبية كبيرة ،الفلسطينية

نسبة  تحيث بلغ، ستخدام آلية التوظيف الحكوميإة التشغيل الفلسطينية على عتماد سياسإ -7

، والقطاع العسـكري  %55.8في القطاع المدني  1997العاملين في السلطة الوطنية عام 

سنوياً % 30وبلغ متوسط الزيادة السنوية في عدد العاملين في السلطة الوطنية  ،44.2%

، في القطاع المدني% 22.5في القطاع العسكري و% 43.6بواقع  ،1997 -1994للفترة 
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حيث كانـت فـي   ، 2011موظف عام  152.098كما بلغ عدد العاملين في القطاع العام 

وبلغ عدد العاملين في القطاع العسـكري  ، %56.9موظف بنسبة  86599القطاع المدني 

 %.43.1موظف بنسبة  65499لنفس السنة 

 فيمو تهمساهم بلغت حيث قتصاد الفلسطيني،في اإلرتفاع نسبة مساهمة قطاع الخدمات إ -8

 غـزة  وقطـاع  الغربيـة  الضـفة  فـي  )2012-1994( الفتـرة  خـالل  المحلي الناتج

 المحلـي  النـاتج  من )%54.2( 2013 عام بلغتو ،التوالي على %62 -%56.5حوالي

 المحلـي  الناتج من %32.2 بنسبة مجتمعه اإلنتاجية القطاعات مساهمة مقابل اإلجمالي،

 .اإلجمالي

من الناتج المحلـي  % 36ما نسبته  فبعد أن كان يشكالوالصناعة تراجع قطاعي الزراعة  -9

كما انخفضت مسـاهمة   ،1997عام % 6نخفض بنسبة إ ،1992 -1988اإلجمالي خالل 

على التوالي %  4.5و % 8القطاع الزراعي والصناعي في الناتج المحلي االجمالي الى 

ـ بحجام الفلسطينيين عن االهتمام إوذلك بسبب ، 2015لعام  االحـتالل   ة نتيجـة الزراع

 .الذي عمل على تدمير القطاع الزراعي و السيطرة على األراضي الزراعية اإلسرائيلي،

ـ بضعفه وتميز قطاع الصناعة الفلسطيني  - 10 مـن  % 90وخاصـة إن   ،تهآصغر حجم منش

كما تميز بضعف مشـاركته فـي    .ت تصنف ضمن المشاريع الصغيرة والمتوسطةآالمنش

 -%15.4نخفضـت مـابين   إو ،%21.8حـوالي   1994حيث بلغت عام  ،الناتج المحلي

 2010-2005نخفاضها ما بـين  إوواصلت  ،على التوالي1998-1997لعامي  15.1%

ويعود ذلك  ،لكل من الضفة والقطاع%  12.3-%15.1حيث بلغ الناتج المحلي اإلجمالي 

 .الفلسطينية إلى حصار سياسي واقتصادي ةمناطق السلطتعرض  إلى

سـتيراد لتلبيـة   عتماد على اإلستمرار اإل، وإحجم الواردات بشكل كبير إرتفاع وتضاعف - 11

فخـالل الفتـرة    ،"إسـرائيل "الطلب المحلي في الضفة الغربية وقطاع غزة وخاصة من 

من الواردات السلعية للضفة الغربية تأتي من % 88 -%85كانت نسبة ، 1967-1998
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شكلت  2013وفي عام  .من األردن% 2من بقية دول العالم، وحوالي % 10و "إسرائيل"

، على التـوالي  % 87.8و% 71.6ما نسبته  "إسرائيل"السلعية من والصادرات الواردات 

  .مليون دوالر صادرات 900مليون دوالر واردات و 3659.8بحجم 

 يليهـا األردن األسـواق   "إسرائيل"، فقد شكلت هناك أي توسع مهم في الصادرات لم يكن - 12

لـم يبلـغ    ،1990و1971الفترة  فخالل ،1967الرئيسية للصادرات الفلسطينية منذ عام 

 عداالمباشرة من الضفة الغربية إلى بلدان أخرى والزراعية متوسط الصادرات الصناعية 

وبقي االمر كما هو عليـه  . من إجمالي الصادرات %25.1 أكثر من واألردن" إسرائيل"

من اجمالي الصادرات الفلسطينيه من الضفه % 85.5حيت تم تصدير ، 2014حتى عام 

 %.14.5فيما تم تصدير باقي السلع الى باقي دول العالم بنسبه ، الغربية الى اسرائيل

 24-15لفئة العمرية إرتفاع معدالت البطالة في الضفة الغربية وخاصة بين المتعلمين وا - 13

 .2014لإلناث لعام %  31.5للذكور،%  47.9بواقع 40.2لكال الجنسين، والتي بلغت 

، )Linear Regression Multiple(من خالل إستخدام معادلة خط اإلنحـدار المتعـدد    - 14

تبين أن للواردات من النسيج ومصنوعاته، المنتجات النباتية، الحديد والصلب، تأثير على 

ن النسيج ومصنوعاته أكثر أهمية وتـأثيراً  في الضفة الغربية، وكانت الواردات مالبطالة 

وحـده  ) 107-(، حيث أن كل نقص في إستيراد النسيج ومصنوعاته بمقداره على البطالة

سـتيراد  إ نخفـاض إن أبمقدار واحد وحـدة، أي  ) البطالة(يقابله زيادة في المتغير التابع 

 إلـى  أدىالتي تحتاجها المشـاغل   وإكسسواراتوماكنات  أقمشةمن  مستلزمات الخياطة،

من إستيراد المنتجات النباتية ) 0.12(وكل زيادة بمقدار  .تراجع مهنة الخياطة بشكل كبير

من إستيراد الحديد ) 0.24(يقابله زيادة في البطالة بمقدار واحد وحدة، وكل زيادة بمقدار 

 .حد وحدةوالصلب يقابله زيادة في البطالة بمقدار وا

، تبـين وجـود   )Linear Regression Simple(بإستخدام معادلة خط اإلنحدار البسيط  - 15

وأن  من تفشي البطالة،%) 25(تأثير للمنتجات النباتية على البطالة، حيث تفسر ما مقداره 
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من تفشي %) 5(حيث تفسر ما مقداره إستيراد األحذية كان تأثيرها ضعيف على البطالة 

وجود تأثير إلستيراد الخشب على المتغير التابع البطالة، حيـث دلـت   من  وتبين. البطالة

وجـود  كما تبين . من تفشي البطالة%) 33(الدراسة أن إستيراد الخشب تفسر ما مقداره 

مـن  %) 51(تفسر ما مقداره حيث ومصنوعاته على المتغير التابع البطالة،  للنسيجتأثير 

 وقد كانت نسبة التأثير ذات عالقة عكسـية،  )%107-(ما مقداره  و تؤثر تفشي البطالة،

 كبيراً ستيراد النسيج ومصنوعاته تؤثر تأثيراًإمن % 107كل نقص بنسبة تقل  أنبمعنى 

تـأثيره  مع عدم وجود تأثير للحديد والصلب على البطالـة، أي كـان   . بزيادة في البطالة

 . البطالةمن تفشي %) 12(فسرت ما مقداره ضعيف على البطالة حيث 

تدهور في الصـناعات المحليـة   إلى ، ازدياد السلع المستوردة في السوق الفلسطيني أدى - 16

ضطرت العديد مـن الشـركات   إحيث ، والتسبب في إغالق العديد من المحالت التجارية

وتسريح بعـض  ، والمصانع إلى تقليص مستوى نشاطاتها الصناعية والتجارية واإلنتاجية

نـدالع  إوالتي بلغت ذروتهـا بعـد    ،رتفاع مطرد في نسب البطالةإمما أدى إلى  ،العمال

مما يعكس المدى الذي وصله  ،%30ووصلت إلى ما يقارب  2000نتفاضة الثانية عام اإل

 .فتقار إلى فرص العملالفلسطينيون في اإل

وإغالق المعابر أصـيب قطـاع    قتصادي اإلسرائيلي،نتيجة لسياسة الحصار المالي واإل - 17

رؤوس األمـوال المحليـة   هجرة  إلى أدت نتكاسة كبيرة،إفي الضفة الغربية ب ستثماراإل

 وهروب العديد من الشركات األجنبية العاملة في المجال االسـتثماري،  للدول المجاورة،

توقف العمل في توسيع المنـاطق  وـ عربية،الفلسطينية والجنبية واألستثمارات وإلغاء اإل

 .ةستثماريشاريع اإلالصناعية الحرة والعديد من الم

اإلرتفاع الحاد في نسبة الفقر وتدني األوضاع المعيشية في مناطق السـلطة الفلسـطينية،    - 18

في الضفة الغربية % 23.6وذلك بواقع % 34.5الى  2007عام نسبة الفقر  حيث إرتفعت

ترتفع نسبة الفقر بشكل منتظم كلما تحركنا من وسط الضـفة  و، في قطاع غزة% 55.7و

 .، إال أن مخيمات الالجئين كانت األكثر فقراًإلى شمالها وجنوبهاالغربية 



234 

  التوصيات 2.6

قتصـاد  لمميـزات وخصـائص اإل   في ضوء القراءة المركزة والعامة التي تم عرضها

قتصـاد  قتصادية فلسطينية كاملة لإلإإلى إيجاد تبعية  أدتالتي  والتشوهات، الفلسطيني وإشكاالته

ومعتمد عليها  ،تمع الفلسطيني إلى مجتمع مستهلك للمنتجات اإلسرائيليةوتحويل المج ،اإلسرائيلي

 ،تحقيق التحرر لمكونات االقتصاد الفلسطيني العمل على، تجد الباحثة أنه يتوجب بصورة كبيرة

بما يدفعها لتسـهم   ،وتنمية قدرته على مواجهة اإلشكاالت التي تعيق عمله بشكل فعال ومتكامل

عربية من جهة الو ،فلسطينية من جهةالجهود اللذلك البد من تضافر  ،في تحقيق التنمية المستدامة

 أنخاصة  إليجاد بديل عربي عن السوق والمنتجات اإلسرائيلية والمستوردة من الخارج، ،أخرى

د اإلسرائيلي تبعيـة أشـبه   ستقاللية قراره، ويتبع االقتصاإقتصاد الفلسطيني ما زال ال يمتلك اإل

وهذا يتطلب التكامل  ستهالكية لمنتجاته،إحيث تعد السوق الفلسطينية سوقاً غير منتجة و ،بالكاملة

قتصاد الفلسطيني وتوفير حرية نسبية كافيـة لحركـة العمالـة ورأس المـال وحركـة      مع اإل

قتصـادية  اإلعربي مشـترك لتطـوير العالقـــــات     –وتوفر جهد فلسطيني  ،التكنولوجيا

رتهان القائم، ولتحقيـق إدمـاج   لإلسهام في فك حالة اإل ،العربية الرسمية واألهلية –الفلسطينية 

تعزيز  إلى باإلضافة. قتصاد اإلسرائيليرتباطه باإلإل قتصاد العربي بديالًقتصاد الفلسطيني باإلاإل

 األساسـية حتياجات لتوفير اإل ،المحلي اإلنتاجالقدرة الذاتية التي تقوم على زيادة وتقوية قدرات 

قتصـاد المقاومـة   إوخلق مقومـات  . للشعب الفلسطيني وخاصة في مجال الزراعة والصناعة

متالك أي إالتي تلغي  ،قتصاد التقشفإوالصمود، وذلك من خالل العمل الجاد على تطبيق سياسة 

البذخ فـي  وإلغاء كافة مظاهر  مواطن أو مسؤول ألي شكل من أشكال الثروة غير المشروعة،

  .اإلنفاق بكل أشكاله

 أن تتبنى منهجاً ،ال بد لها لكي تملك مقومات التغيير اإليجابي المطلوب ،إن هذه الرؤية

  : وفي هذا السياق أقدم مجموعة من التوصيات، ذات مضمون وطني علمياً

قتصاد الفلسطيني، وتعديل القـوائم  تفاقية باريس المجحفة بحق اإلإالعمل على تعديل بنود  -1

تحاد الجمركي الذي باإلضافة إلى إعادة النظر في مبدأ اإل قتصاد،اإلهذا السلعية بما يخدم 
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تفاقية تسمح للفلسطينيين بإقامة إستعاضة عنه بتفاقية باريس، واإلإبموجب  إليهتم التوصل 

 .عالقات تجارية مع الدول األخرى

نتاجية الزراعية والصناعية ودعمها، والعمل علـى تنـوع   إصالح وتوسيع القطاعات اإل -2

اإلنتاج لتوفير السلع التي يحتاجها السوق المحلي للحد من السلع المستوردة، مـن خـالل   

ستهالكية وتصدير السلع ذات القدرة التنافسية لألسواق الخارجية، وخاصة اإل السلعإحالل 

ير فرص عمل و التوسع في العديد مـن  مما يؤدي على التقليل من البطالة من خالل توف

 .المشاريع

جـل  أندماج الداخلي بين الضفة والقطاع، مـن  قتصاد الفلسطيني على اإلتعزيز قدرة اإل -3

 والصديقةقتصادية مع الدول العربية وتقوية العالقات التجارية واإل ،التقدم والنمو والتنمية

قتصـاد العربـي   باإل بط تكاملياًقتصادية فلسطينية ترتإمن خالل صياغة سياسات تجارية 

 . لحماية الصناعات الوطنية

جل فك حالة التبعية، وتقليص أقتصاد اإلسرائيلي من قتصاد الفلسطيني عن اإلاإل إستقالل -4

عتماد على المساعدات الخارجية في تمويل العجز الجاري للموازنة العامة، مما يشـكل  اإل

 . قتصادية والماليةخطوة لتصويب السياسة اإل

سـتيراد المطلقـة،   وضع القيود على الوكاالت التجارية للسلع اإلسرائيلية وعلى حرية اإل -5

بهدف ضبط العملية التجارية وتوجيهها، بما يخدم السياسات الوطنية ومصالح الجمـاهير  

 الشعبية، وضبط سياسة اإلغراق والتهريب للسلع ذات الجودة الرديئة، ومقاطعة المنتجات

  .اإلسرائيلية التي لها بديل وطني، لتشجيع المنتج المحلي

جتمـاعي، وجـذب   قتصـادي واإل تطوير البنية التحتية لتسهيل عملية التنمية والتحول اإل -6

ويشمل ذلك رفع مستوى قطـاع   ،والتجاريةوالزراعية ستثمار في المجاالت الصناعية اإل

ذلك الموانئ والمطـارات، وقطـاع    المياه والكهرباء، وقطاع النقل والمواصالت بما في

تصاالت وتكنولوجيا المعلومات والخدمات البريدية، للنهوض باالقتصاد الفلسطيني عامة اإل
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حتياجات الحضرية والرفاهية للمواطنين وخلق كيان والتجارة الخارجية خاصة، وتلبية اإل

  .بذاته اًقائممستقالً  –حراً قتصادي فلسطيني إ

ن تحظى مشكلة البطالة بأولوية كبيرة مـن قبـل   أو ،لحد من البطالةتضافر كافة الجهود ل -7

من تصدير العمالة  بدالً من خالل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ،السلطة الفلسطينية

الموائمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، حيث إن خلق كذلك و ".إسرائيل"إلى 

  .ادية والحد من تزايد الفقرقتصثر في التنمية اإلأفرص العمل له 

بمشـاركة المؤسسـات    ستراتيجيات مكافحة الفقر،إوضع خطة شاملة إلقرار سياسات و -8

وبمشاركة الفقراء أنفسهم لتحديد مشـكالتهم   ،والهيئات األهلية و جميع الوزارات المعنية

وذلك من خالل عدة برامج ومشاريع، لتوفير حياة كريمة لألسـر   ،حتياجاتهم المختلفةإو

 .الفقيرة والمحتاجة وتعزيز األمن األسري

قتصاد بتوفير الحماية للسوق المحلي، دون أن تغلـق البـاب فـي وجـه     قيام وزارة اإل -9

ضـريبية ومـنح    بإعفـاءات ستيراد من الخارج، من خالل تشجيع المنتجات المحلية اإل

 .جينتسهيالت للمنت

 المنتجات وكفاءة جودة لتحسين كفاءة، أكثر بطريقة المتاحة المحدودة الموارد توزيع إعادة - 10

 .المعيشي المستوى ورفع اإلنتاج زيادة إلى تؤدي بحيث للنمو، صالحة بيئة وخلق الوطنية

الحاجة إلى خلق عدد كبير من فرص العمل لمواجهة التحديات، التي يعاني منهـا سـوق    - 11

طيني، ولمواجهة العرض الكبير من القوى العاملة الناجمة عن الزيادة السكانية العمل الفلس

 .رتفاع نسبة البطالة بصورة كبيرةإواإلجراءات اإلسرائيلية، التي أدت إلى 

ستثمار وإنشاء المشاريع التنموية الزراعية والصناعية في المنطقة ج، الغنية بمواردها اإل - 12

القيود المفروضـة   إللغاء الالزمة، باإلجراءاتالفلسطينية الطبيعية من خالل قيام السلطة 

اقتصادية وتطوير البنية  أنشطة من إنشاءلتمكين المستثمرين  ،المنطقة إلىعلى الوصول 

 .التحتية الضرورية
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 المراجعقائمة المصادر و

  الكتب 

وقطاع غزة في األوضاع االجتماعية واالقتصادية لعمال الضفة الغربية  ،عبد الفتاح ،أبو الشكر

  . 1987 ،نابلس مركز التوثيق والمخطوطات والنشر إسرائيل،

ثارها االقتصـادية  آالهجرة الخارجية من الضفة الغربية وقطاع غزة و ،عبد الفتاح بو الشكر،أ

 .1990 واالجتماعية،

مقدم للمنظمـة   ،مسح وتصنيف أشجار الغابات في فلسطين ،وآخرون ،عادل محمد ،أبو عياش

  .2007 ،العربية للتنمية الزراعية

تحـاد العـام   ، اال1967 السياسة اإلسرائيلية اتجاه االقتصاد الفلسطيني منذمحمود،  ،أبو مغلي

 .2007 ،لعمال فلسطين

سلسلة دراسات دائرة شؤون  اآلثار االقتصادية لالنتفاضة الفلسطينية على االقتصاد اإلسرائيلي،

  .1990 ،الوطن المحتل

معهـد األبحـاث    ،القدس،الموارد الطبيعية في منطقة األغوار القيود واإلمكانيات ،جاد ،إسحاق

  . 2006 ،أريج–التطبيقية

المجلس االقتصادي الفلسـطيني   ،1ط ،االقتصاد الفلسطيني في المرحلة االنتقالية ،محمد ،شتيةإ

  . 1999 ،)بكدار(للتنمية واألعمار 

  .1993، نيويورك ،المائية في األراضي الفلسطينية المحتلةالموارد  ،األمم المتحدة

  .2007 ،قياس الفقر في التطبيق ،محمد حسين ،باقر

 .1967 ،التجارة الخارجية في األراضي المحتلة بعد حرب حزيران محمد فريد، ،البستاني
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ضـوء  تقويم ألداء نظام المقاطعة االقتصادية العربيـة إلسـرائيل فـي     ،فؤاد حمدي ،بسيسو

  .ب ت ،مستجدات الخطر الصهيوني

  . 1999، جغرافية فلسطين، جامعة القدس المفتوحة

معهـد   ،رام اهللا ،التجارة الخارجية الفلسطينية اإلسرائيلية واقعها وآفاقهـا  ،محمود ،الجعفري

 .2000 ،)ماس(أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني 

علـى   وتأثيرهـا السياسات التجارية والمالية الفلسطينية  ،ناصر ،العارضة ،محمود ،الجعفري

الدراسـات   أبحـاث معهـد   ،رام اهللا العجز في الميزان التجاري والعجز في الموازنـة، 

  .2002 ، )ماس(االقتصادية 

المهام المطلوبة من السلطة الوطنية الفلسطينية لتعظـيم االسـتفادة مـن     ،محمود ،الجعفري

 ،)مـاس (معهد أبحاث السياسـات االقتصـادية الفلسـطيني     ،الدوليةاالتفاقيات التجارية 

2005. 

التجارة الخارجية الفلسطينية المصـرية واقعهـا وآفاقهـا     ،جميل ،فيمس ،محمود، الجعفري

 . 2000 ،)ماس(السياسات االقتصادية الفلسطينية  أبحاث معهد، المستقبلية

معهد  ،البدائل والخيارات المتاحة :الفلسطينيةالسياسات التجارية  ،وآخرون ،محمود ،الجعفري

  .2002 ،رام اهللا ،)ماس( أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني

البحث عن  الترتيبات الجمركية الفلسطينية اإلسرائيلية، ،رضوان ،علي شعبان ،منى ،الجوهري

الفلسـطيني  معهد أبحاث السياسات االقتصـادية   ،العدالة في توزيع اإليرادات الجمركية

 .1995 ،)ماس(

اآلثار السـلبية للصـناعات اإلسـرائيلية فـي المنـاطق الحدوديـة        ،علي محمود، الحساسنة

  .2010 ،والمستوطنات على االقتصاد الفلسطيني
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 .بيروت ،دار الطليعة ،الجزء األول ،بالدنا فلسطين الدباغ، مصطفى مراد،

تحليـل ورؤيـة   (ية في فلسطين لحول الصناعات التحوي ةدراس، محمد ابراهيم سعدي ،الراعي

 .2003 ،دائرة الدراسات والسياسات االقتصادية ،وزارة االقتصاد الوطني ،)نقدية

وزارة  التجارة الخارجية الفلسـطينية واقعهـا وآفاقهـا المسـتقبلية،     ،عبد المعطي ،زعرب

  .2005 ،دائرة اإلحصاء ،االقتصاد الوطني

 ،االقتصاد األسير آثار االحـتالل اإلسـرائيلي وإسـتراتيجية الـدعم     ،وآخرون ،بسام ،الساكت

  .ب ت، عمان  ،الجمعية العلمية الملكية

  .1979 ،1ط، اقتصاديات الجوع في الضفة والقطاع ،عادل ،سماره

مركـز  ، 1ط ،الرأسمالية الفلسطينية من النشوء التابع إلى مـأزق االسـتقالل   ،عادل ،سماره

  .1991 ،القدس ،الزهراء

المكتب الوطني للدفاع عن األرض  ،االقتصاد السياسي للدولة الفلسطينية ،السهلي، نبيل محمود

 2000، منظمة التحرير الفلسطينية ،ومقاومة االستيطان

منتـدى   ،البطالة في األراضي الفلسطينية المشكلة وآفاق الحل ،الرغوثي ،لؤي، سفيان ،شبانة

 1999 ، أبحاث السياسات االجتماعية واالقتصادية

معهد أبحاث  أبعاد الفقر في الضفة الغربية وقطاع غزة، ،سامية ،البطمة ،رضوان علي ،شعبان

  .1995 ،)ماس( السياسات االقتصادية الفلسطيني

جامعة  ،الفلسطينيفاعلية السياسات االقتصادية في تعزيز تنافسية المنتج  ،عبد الحميد ،شعبان

 .2012 ،رام اهللا ،القدس المفتوحة

معهد أبحاث السياسات ، مراجعة الواقع التطبيقي ،بروتوكول باريس االقتصادي ،هالة ،الشعيبي

  .2013 ،)ماس( االقتصادية الفلسطيني
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استهداف الفقراء في فلسـطين، المعـايير الحاليـة واقتراحـات      حسن، ،شلبي، ياسر، لدادوة

 .2009 ،)ماس(معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني  تحسينها،

 ،دار الشـروق  ،ردناأل ،1ط ،سكان فلسطين ديموغرافيا وجغرافيـا حسن عبد القادر،  ،صالح

1985.  

الملتقى  ،1ط ،سياسة النظام األردني االقتصادية تجاه المناطق المحتلة ،عبدا هللا ،سمير ،صالح

  .1988 ،القدس ،الفكري العربي

مشـاكل وصـعوبات التطبيـق وسـبل      –سياسة إحالل الواردات الفلسطينية  ،سلوى ،صبري

  .2012 ،فلسطين ،رام اهللا ،جامعة القدس المفتوحة ،التطوير

المؤسسة الفلسـطينية لدراسـة   ، القطاع العام ضمن االقتصاد الفلسطيني ،نضال رشيد، صبري

  .2003 ،فلسطين، رام اهللا ، )مواطن(الديمقراطية 

مركـز الدراسـات   ، 2ج ،المسح الصناعي لألراضي الفلسطينية المحتلة ،ماجد حسني ،يحصب

  .1993 ،رام اهللا ،العمالية

 ،1ط ،)العقبات ومداخل التنمية ( قدرة االقتصاد الفلسطيني على التشغيل  ،ماجد حسني ،صبيح

  .1992 ،مركز الدراسات العمالية ،رام اهللا

المؤشرات االقتصادية واالجتماعية بـين المحافظـات الفلسـطينية    تفاوت نمو  ،عبيدة ،صالح

1997-2007 .  

 ،فلسـطين ، غـزة ، االقتصاد الفلسطيني تحليل ورؤية ومهمات مسـتقبلية ، غازي، الصوراني

2004. 

مركـز الزيتونـة للدراسـات     ،اآلثار االقتصادية للحصار على قطاع غزة ،غازي ،الصوراني

  .2009 ،واالستشارات
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 .2006 ،االقتصاد الفلسطيني الواقع واآلفاق ،غازي ،الصوراني

المسألة الزراعية والمياه والثروة الحيوانية والصيد في الضـفة الغربيـة    ،غازي ،الصوراني

  .2006 وقطاع غزة،

  .2006 ،واقع الصناعة والتجارة في الضفة الغربية وقطاع غزة ،غازي ،الصوراني

ب ،  البطالة المسببات واآلثار، رؤية اقتصادية إسالمية للعـالج  ،هايل عبد المولى ،طشطوش

  .ت

 ، جامعـة تبسـه   ،البطالة في الوطن العربي أسباب وتحـديات  ،بهلول ،لطيفة ،الوافي الطيب،

2005.  

 جيولوجية فلسطين والضفة الغربية وقطاع غـزة،  ،صايل خضر ،الوشاحي ،عبد القادر ،عابد

  ،1999 .عمان ،ينيالفلسطينمجموعة الهيدرولوجيين  ،1ط

معهـد   التجارة الخارجية الفلسطينية األردنية واقعها وآفاقهـا المسـتقبلية،  ناصر،  ،العارضة

  .2000 ،رام اهللا ،)ماس(أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني 

تقييم خطط التنمية الفلسطينية وبرامج الوزارات المختلفة من  ،نائل ،موسى عمر، ،عبد الرازق

  .2001 ،)ماس( معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني  ،زاوية مكافحة الفقر

-1994(السياسات االقتصادية والتنمية البشرية في فلسـطين  ، وآخرون، عمر ،عبد الرازق

  .2010، جامعة بيرزيت برنامج دراسات التنمية ،)1999

القتصاد الفلسطيني خالل الفتـرة  تأثير الحصار اإلسرائيلي على اعبد الرازق، عمر، وآخرون، 

 ،)مـاس (معهد أبحاث السياسات االقتصـادية الفلسـطيني    ،2001،|6|2000-30|9|28

2001.  
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مركـز   ،رؤية بديلة لالقتصاد الفلسطيني من منظور يساري ،ماجد ،صبيح، نصر ،عبد الكريم

  .2011 ،فؤاد نصار لدراسات التنمية

 ،األوضاع االقتصادية واالجتماعية في األراضي الفلسطينيةخلفية عامة عن ، نصر ،عبد الكريم

  .2004 ،رام اهللا

 ،شبكة سديسـان للبحـوث   ،قراءة في الوضع الراهن لالقتصاد الفلسطيني ،نصر ،عبد الكريم

2012  

مركز ، 1ط ،االقتصاد الفلسطيني تحديات التنمية في ظل احتالل مديد ،وآخرون ،جورج ،العبد

  .1989 ،العربية ومؤسسة التعاون الفلسطينيةدراسات الوحدة 

  .2004،رام اهللا  ،إعادة ربط االقتصاد الفلسطيني بمحيطه العربي، سمير ،عبدا هللا

المكتب الـوطني للـدفاع عـن     ،واقع سوق العمل في األراضي الفلسطينية ،محمد ،العطاونة

  .ب ت، األرض ومقاومة االستيطان 

في ضـوء  ( اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة الواقع واآلفاق  ،نائل ،موسى ،نصر ،عطياني

  . 2004، باحث للدراسات ،بيروت، )خطة شارون

اإلنشاءات في القطاع غيـر المـنظم فـي     خدمات ،باسم ،مكحول ،رياض عبد الكريم ،عوض

معهد أبحاث السياسـات االقتصـادية الفلسـطيني    ، األراضي الفلسطينية الواقع واآلفاق

  . 2006، م اهللارا، )ماس(

الشراكات القطاعية القائمة في تقديم الخدمات العامة والبلديـة علـى مسـتولى    غانم، امجد، 

  . 2009 ،فلسطين ،رام اهللا الهيئات المحلية،

ـ ، اإلجراءات الفلسطينية لتهويد القدس وتقرير مصيرها السياسي، احمد رأفت، غضيه  ةدراس

  .2010 ،فلسطين، نابلس، جامعة النجاح الوطنية ،السياسية ةفي الجغرافي
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معهد ابحاث السياسات االقتصادية  ،1997-1967العمل الفلسطيني في اسرائيل ، ليلى، فرسخ

 . 1998، )ماس(الفلسطيني 

معهـد أبحـاث السياسـات     ،قطاع الخدمات الفلسطيني بنيته وأثره االقتصـادي  ،بالل ،الفالح

  .2013 ،)ماس(االقتصادية الفلسطيني 

قتصـادية  إ جغرافية فلسطين، دراسة طبيعية جيومورفولوجية بشـرية   ،حمدأبحري  ،الكتري

  . 2014 ،عمان ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،1ط سياسية،

 ،الهيكلية االقتصادية للمستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربيـة  ،زياد، غيث ،نعمان ،كنفاني

  .2012 ،)ماس(السياسات االقتصادية الفلسطيني  أبحاثمركز 

  .1967التجارة الخارجية في األراضي المحتلة بعد حرب حزيران  ،البستاني ،محمد فريد

جامعـة القـدس    ،الدخول إلى األسواق الخارجية العقبـات والموانـع   عمر، ،أبو عيده محمود

 .2012 ،رام اهللا ،المفتوحة

 .2004 ،جمعية العلوم االقتصادية السورية  ،والسياسات االقتصاديةالبطالة  ،محمد جالل ،مراد

الثروة المائية في الضفة الغربية وقطاع غـزة بـين    ،مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات

  .2008، بيروت ،1ط الحاجة الفلسطينية واالنتهاكات اإلسرائيلية،

مركـز البحـوث    ،لفلسـطينية مستقبل التجـارة الخارجيـة ا   ،خالد ،عسيلي ماهر، ،المصري

 .1997 ، والدراسات الفلسطينية الدائرة االقتصادية

الضفة الغربية ( األوضاع االقتصادية للفلسطينيين في األراضي العربية المحتلة  ،جمال ،مظلوم

 .ب ت، )وقطاع غزة

 ،مواجهتهـا البطالة في األراضي الفلسطينية واقعها وخيارات  ،معهد ماس لألبحاث االقتصادية

2006. 



244 

صناعة الدباغة والصناعات القائمة على استغالل الجلود الطبيعية في الضـفة  ، باسم، مكحول

، رام اهللا ، )مـاس (معهد ابحاث السياسات االقتصادية الفلسـطيني  ، الغربية وقطاع غزة

 . 1998، فلسطين 

أبحـاث السياسـات   معهـد   ،تحليل العرض والطلب على العمالة الفلسـطينية  ،باسم ،مكحول

  .2000 ،)ماس( االقتصادية الفلسطيني

معهد ابحاث  ،محددات القدرة االستيعابية للعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة ،باسم ،مكحول

 .2001 ،)ماس(ية الفلسطيني دالسياسات االقتصا

  . 1984 ،1/4 م، 1ط ،الموسوعة الفلسطينية

 ،رام اهللا، 7ط،  الفلسـطينية تحليـل ورؤيـة نقديـة    التجارة الخارجية ، عبد الفتاح ،نصر اهللا

 .2003، فلسطين

  .2004 ،واقع القطاع الصناعي في فلسطين، طاهر، عواد، عبد الفتاح ،نصر اهللا

معهد أبحاث السياسات االقتصادية  ،2ط ،تعزيز القدرة الذاتية لالقتصاد الفلسطيني ،محمد ،نصر

   .2003 ،)ماس( الفلسطيني

مؤسسة ، 1ط ،اقتصاد إسرائيل على مشارف القرن الحادي والعشرين ،فضل مصطفى ،النقيب

  .2001 ،بيروت ،الدراسات الفلسطينية

معهـد أبحـاث    ،مدخل نظري نحو صياغة رؤية تنمويـة فلسـطينية   ،فضل مصطفى ،النقيب

 .2003، )ماس(السياسات االقتصادية الفلسطيني 

 ،مؤسسة الدراسـات الفلسـطينية  ، 1ط الضفة والقطاع،االقتصاد الفلسطيني في  ،فضل ،النقيب

  .1997 ،بيروت

 اإلسـرائيلية، -واقع ومستقبل العالقات االقتصادية الفلسطينية ،نصر ،عطياني ،فضل ،النقيب

  .2003 ،)ماس(معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني 
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مركـز   ،)1974 -1948(الضفة الغربية التركيـب االجتمـاعي واالقتصـادي     ،جميل ،هالل

  .1974 ،األبحاث

الفقر في الضفة الغربية وقطاع غزة، محاولة اولية لتقدير حجمه والتعرف على  ،جميل ،هالل

  .1997 ،7ع  ،سلسلة دراسات مكافحة الفقر خصائصه ومحدداته،

معهـد  ، سبل زيادة حصة المنتجات المحلية في األسواق المحلية والخارجية ،إبراهيم ،هنطش

 .2012 ،رام اهللا ،)ماس( أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني

اآلثار االجتماعية واالقتصادية والسياسية للبطالة فـي   ،بوقره، وآخرون رابح، ،سعيدي ،يحيى

 .2005 ،الجزائر ،جامعة المسيلة ،الوطن العربي

  الرسائل الجامعية

ثـره علـى التنميـة    أالضفة الغربيـة و ن االسرائيلي في ااالستيط ،بالل محمد صالح ،براهيمإ

  .فلسطين ،سلناب ،جامعة النجاح الوطنية ،لة ماجستير غير منشورةارس السياسية،

سـة  االتحليل الجغرافي لدرجات الحرارة في الضفة الغربية، در ،محمد محمد زكريا ،بو الليلأ

 ،غـزة  ،جامعـة االسـالمية  ال ،رسالة ماجستير غير منشـورة  ،GISتطبيقية باستخدام 

  . 2012 ،فلسطين

 ،gisواقع مكبات النفايات في الضفة الغربية وتخطيطها باستخدام  ،ضرغام عبد اللطيف ،شتيةإ

 . 2012 ،فلسطين ،نابلس ،جامعة النجاح الوطنية ،رسالة ماجستير غير منشورة

رسالة ماجسـتير   ،اثر العوامل االقتصادية في صنع السياسة الخارجية اإلسرائيلية ،عماد ،أيهم

  .2007 ،جامعة تشرين ،غير منشورة

، )حالة عملية محافظة جنين(في فلسطين وسياسات مكافحته  الفقر ،عبداهللا صادق امين ،حسن

  .2005 ،فلسطين ،نابلس ،جامعة النجاح الوطنية ،رسالة ماجستير غير منشورة
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الفقر في مدينـة نـابلس وسـبل    التباين المكاني لتوزع ظاهرة  ،صبحية عبد القادر، دخل اهللا

 .2012، فلسطين، نابلس، جامعة النجاح الوطنية، رساله ماجستير غير منشورة، مكافحته

وآفاق  االقتصاد الفلسطيني بين فك االرتباط مع االقتصاد اإلسرائيلي خليل عطا محمد، ،سرداح

 .2012 ،غزة ،جامعة األزهر ،رسالة ماجستير غير منشورة ،التكامل اإلقليمي

رسالة ماجستير غيـر   ،الجغرافية االقتصادية للضفة الغربية لنهر األردن ،وائل رفعت ،عناب

   . 1979، القاهرة  ،منشورة

راضـي الضـفة   دارية ألالتحليل المكاني للتقسيمات اإل ،سماعيل عبد الرحمنإسماء أ ،الغنيمات

جامعـة   ،رسالة ماجستير غير منشـورة  ،2009الغربية منذ العهد العثماني وحتى عام 

  .2012 ،فلسطين ،نابلس ،النجاح الوطنية

  المجالت والتقارير 

 4-3القدس ،وقائع ندوة القوى العاملة في األراضي الفلسطينية المحتلة ،عبد الفتاح ،أبو الشكر

 .1994 ،جامعة النجاح الوطنية ،شباط

  .2016 ،الوطنيةمحاضر في جامعة النجاح  ،ماهر ،صالحه بوأ

نسان على التصـحر فـي الغـور،    ثر التطور الجيومورفولوجي ونشاط اإلأ ،محمد ،بو صفطأ

 . 2004 ،ورقة مقدمة لمؤتمر مكافحة لتصحر المزمع عقده في جامعة قابوس فلسطين،

  . 2003 ،مجلة النجاح ،التصنيف الجيوكيميائي لترب شمال الضفة الغربية ،محمد ،أبو صفط

مجلة جامعة  ،أداء الصادرات الفلسطينية وأثرها على النمو االقتصادي ،محمود عمر ،عيده أبو

 .2013، 1العدد  ،15المجلد  األزهر،

  .2004 ،سلسلة تقارير خاصة ،زمة مياه الشرب في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينيةأ
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مجلـة جامعـة    ،إستراتيجية التنمية في فلسـطين  ،نسيم حسن ،أبو جامع ،وفيق حلمي غا،اآل

  .2010 ،فلسطين ،غزة ،1، العدد12المجلد  ،سلسلة العلوم اإلنسانية األزهر،

ظاهرة الفقر والبطالة في قطـاع غـزة ودور    ،سمير مصطفى ،أبو مدللة ،وفيق حلمي ،غااآل

، 1، العـدد 13المجلد  مجلة األزهر، المؤسسات الحكومية واألهلية والدولية لمعالجتها،

  .2011 ،غزة 

قتصـادية  تقييم تقديري بعد سنتين من االنتفاضة والحصار واإلغالق واألزمة اإل ،الدولي البنك

  2003 الفلسطينية،

  .2003 ،نتفاضة والحصار واإلغالق واألزمة االقتصادية الفلسطينيةسنتان من اإل ،البنك الدولي

 .1995 ،التقرير االقتصادي العربي الموحد

 .2008 ،التقرير االقتصادي العربي الموحد

 .2009 ،التقرير االقتصادي العربي الموحد

  .2012 ،التقرير االقتصادي العربي الموحد

  2013 ،التقرير االقتصادي العربي الموحد

التطورات التي شهدها اقتصاد  :تقرير عن المساعدة المقدمة من االونكتاد إلى الشعب الفلسطيني

 .2013، جنيف ،60ط ،األرض الفلسطينية

قتصاد الفلسطيني بين الممارسـات اإلسـرائيلية والقـانون الـدولي     اإل محمد سعدو ،الجرف

  .ب ت ،19ط ،لالقتصاد اإلسالمي بجامعة األزهر عبد اهللامجلة مركز صالح  اإلنساني،

  .2006 ،2005الفقر في األراضي الفلسطينية لعام  ،الجهاز المركزي لالجصاء الفلسطيني

السـلع  ( إحصـاءات التجـارة الخارجيـة المرصـودة     ،الفلسطينيالجهاز المركزي لإلحصاء 

 .2011 ،)2009والخدمات 
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للسـلع   ،إحصـاءات التجـارة الخارجيـة المرصـودة     ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 .2014 ،والخدمات

  . 2011 ،2010أداء االقتصاد الفلسطيني ، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 .2014، أداء االقتصاد الفلسطيني، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 .الرئيسية لسنوات مختلفة الحسابات القومية، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

-2000(الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتـة  ، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

2005(.  

 .2006 ،2005الفقر في األراضي الفلسطينية لعام ، صاء الفلسطينيحالجهاز المركزي لال

 .2007،  2006الفقر في األراضي الفلسطينية،، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 .2014الفلسطينيون في نهاية عام ، الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني

-2009(السـنوي لالعـوام   كتاب فلسطين االحصائي ، الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني

2010-2011-2012-2013-2014 .(  

  .2014 ،كتاب فلسطين االحصائي السنوي، المركزي لالحصاء الفلسطينيالجهاز 

 .2015، كتاب فلسطين االحصائي السنوي، الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني

 .2008، مسح القوى العاملة الفلسطينية، الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني

 ،التقريـر السـنوي   ، مسح القوى العاملة الفلسـطينية  ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

2014.  

 .مسح القوى العاملة لسنوات مختلفة، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
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قيمة الواردات السلعية الفلسطينية المرصـودة   اجمالي ،الحصاء الفلسطينيالمركزي لجهاز ال

 .2015 ،2014-1996حسب اقسام التصنيف الدولي الموحد، خالل الفترة 

  .2013 ،2012 أداء االقتصاد الفلسطيني ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 ،التقرير السـنوي  ،يا واحصاءاتاقض–اطفال فلسطين  ،الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني

2009.  

 ،التقرير السـنوي  ،يا واحصاءاتاقض–اطفال فلسطين  الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني،

2013. 

التقريـر   ،االحوال المناخية في االراضـي الفلسـطينية   ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 .2012 ،السنوي

التقريـر   ،الفلسـطينية األحوال المناخية في األراضـي   ،لإلحصاء الفلسطيني الجهاز المركزي

  . 2009 ،السنوي

التقريـر   ،األحوال المناخية في األراضـي الفلسـطينية   ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

  .2008السنوي، 

التقريـر   ،األحوال المناخية في األراضـي الفلسـطينية   ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

  .2007 ،السنوي

 .2010، 2009تقرير  ،الفقر في األراضي الفلسطينية، الفلسطينيالجهاز المركزي لإلحصاء 

 2009-2004هم معالم الفقر في االراضي الفلسطينية أ ،الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني

 .2010، وفقا للمنهجية الجديدة لتقدير معدالت الفقر

 .2013  ،النهائية، النتائج 2012تعداد المنشات ، الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني

 .2012 ،كتاب فلسطين االحصائي السنوي حصاء الفلسطيني،الجهاز المركزي لال
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 ،التقريـر السـنوي   مسح القوى العاملة الفلسـطينية ،  ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

2013. 

، 2010التقرير السنوي  ،الفلسطينية مسح القوى العاملة الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،

2011.  

  .2010 ،الهجرة في االراضي الفلسطينية مسح ،الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني

 .2016-2014 خطة التنمية الوطنية

   .رام اهللا،  سلطة المياه الفلسطينية

  .2012 ، النقدية والسياسات األبحاث دائرة 2011 ،التقرير السنوي ،سلطة النقد الفلسطينية

 .2011، النقدية والسياسات األبحاث دائرة ،2010 السنوي، التقرير ،الفلسطينية النقد سلطة

  .2013، النقدية والسياسات األبحاث دائرة، 2012 ،التقرير السنوي ،سلطة النقد الفلسطينية

  .2014 ،دائرة األبحاث والسياسات النقدية ،2013التقرير السنوي،  ،سلطة النقد الفلسطينية

دائرة األبحـاث والسياسـات   تقرير " فلسطين ومنظمة التجارة العالمية، النقد الفلسطينية سلطة

 .2011النقدية، 

مجلة ،  أداء المؤسسات االقتصادية في المناطق المحتلة قبل االنتفاضة وخاللها، عادل، سماره

 .1990  ،1المجلد، الدراسات الفلسطينية

 ،فلسـطين  ،رام اهللا ،677العدد ، "العودة باالقتصادإسقاط حماس أم تصفية حق  ،عادل ،سماره

2006. 

مجلة اقتصـاديات   ،2004-2000أداء التجارة الخارجية العربية والبينية للفترة  كبير، ،سمية

 .2004، 5العدد ،شمال إفريقيا
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دراسة في الصراع السكاني خالل النصف (السكان اليهود في فلسطين ، فواز حامد، الشرقاوي

 .2007، فلسطين، غزة ، 2ع،15م ، مجلة الجامعة االسالمية ،20.ق الثاني من

  ،التجارة الخارجية العربية ومشكلة تركز الصـادرات والـواردات   ،صقر، محمد علي وآخرون

 .2008 ،30المجلد  ،مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية

المؤتمر السـنوي   ،االحتالل اإلسرائيلياالقتصاد الفلسطيني في ظل  ،طارق محمود ،عبد السالم

  .2003 ،جامعة المنصورة ،السابع لكلية الحقوق

الجزائـر  ، 8ط،  مجلة الباحث،  سياسة االنفتاح التجاري وحماية البيئة، عبدوس، عبد العزيز

2010. 

مقدمة لمركز مقالة  ،قراءة في معضلة البطالة في مناطق السلطة الفلسطينية، نصر ،عبد الكريم

 .255,2013العدد  ،لمنظمة التحرير الفلسطينية األبحاث

مجلـة   ،المؤشرات والمحددات المشاركة االقتصادية للمرأة الفلسطينية،مازن صالح،  ،العجلة

سلسـلة العلـوم    ،مركز التخطيط الفلسطيني، غـزة  ،1، العدد14المجلد  ،جامعة األزهر

 .2012 ،اإلنسانية

  . 2005 ،نابلس ،جغرافية فلسطينمحاضرات في ، وائل رفعت ،عناب

مجلـة   ،فلسطين –تقييم الواقع المناخي في الضفة الغربية وقطاع غزة  ،منصور نصر ،اللوح

  .2011 ،2 ع ،13 م األزهر،

 ،تقرير بمناسبة اليوم العـالمي للفقـر   ،"بكدار"المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واالعمار 

2010  

تنظيم االستيراد بما يحقق مصالح المنتج والمستهلك  ،)Pal Trad( مركز التجارة الفلسطيني 

 .2008 ،مؤتمر الحوار الوطني االقتصادي الثالث ،الفلسطيني
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تأثير نظام تصاريح العمل على العمال الفلسطينيين  ،مركز المعلومات الفلسطيني لحقوق اإلنسان

  .1992 في إسرائيل،

رتكازية المكان في المراكز العمرانية والسكان بالنسبة إلرتكازية إ ،عبد العظيم قدوره ،مشتهي

  . 2007 ،فلسطين ،، غزة1 ع ،9م مجلة جامعة األزهر، الضفة الغربية،

  .2009 ،مشروع تسهيل التجارة الفلسطينية من خالل األردن ومصر

عامـا مـن    20القتصاد الفلسطيني بعد ا، )ماس(معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني 

  .2013 ،)9(تقرير نهائي لجلسة طاولة مستديرة  ،تفاقية أوسلوإ

از هالج ،المراقب االقتصادي واالجتماعي ،)ماس(معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني 

  .2013 ،سلطة النقد الفلسطينية ،المركزي لإلحصاء الفلسطيني

از هالج ،المراقب االقتصادي واالجتماعي، )ماس(االقتصادية الفلسطيني معهد أبحاث السياسات 

  .2014 ،سلطة النقد الفلسطينية ،المركزي لإلحصاء الفلسطيني

دور الجمعيات االهليـة الفلسـطينية فـي     ،واخرون ،سمير خالد ،صافي ،محمد ابراهيم ،مقداد

للدراسـات االقتصـادية    مجلة الجامعة االسالمية تخفيض معدالت الفقر في قطاع غزة،

  .2014 ،فلسطين ،، غزة2ع ،22م واالدارية،

الواقع التجاري للضفة الغربية وإمكانيات التطوير،المؤتمر الفلسـطيني للتنميـة    ،محمود ،ملك

دائـرة إحصـاءات التجـارة     ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسـطيني  ،وإعادة االعمار

  .2005، الخارجية

تجارة السلع الفلسـطينية فـي التسـعينات     ،)االونكتاد(للتجارة والتنمية مؤتمر االمم المتحدة 

 .1998، سويسرا، جنيف ،الفرص والتحديات

المعيقات اإلسرائيلية ومتطلبات القطاع الخاص فـي   ،مؤتمر الحوار الوطني االقتصادي الثالث

 .2008 ،ظل استمرار الوضع السياسي الراهن
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 . 1990 ،اللجنة المنظمة لليوم الدراسي الثاني،  الغربية وقطاع غزةالمياه واإلصحاح في الضفة 

الدراسـات   ، إدارةتحليل ورؤية نقديـة  -التجارة الخارجية الفلسطينية، عبد الفتاح ،نصر اهللا

 .2003 ،7العدد  ،والتخطيط

 ،5755العـدد   ،جريدة الحياة االقتصادية، بروتوكول باريس بين التعديل واإللغاء ،محمد ،نصر

2011.  

وقائع أعمال اليوم الهندسي المسـتمر   المياه في الضفة الغربية،، نقابة أصحاب المهن الهندسية

  . 1990 ،األول

 .2010 ،2010-2008خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية  ،وزارة التخطيط 

، رام اهللا ،لغربيـة تقييم البيئة الطبيعية في محافظات الضفة ا ،وزارة التخطيط والتعاون الدولي

1999 . 

  .2003 ،2004-2003خطة الطوارئ واالستثمار العام  ،وزارة التخطيط والتعاون الدولي

مجلة  ،التوزيع الجغرافي في شمالي الضفة الغربية، أحمد رافت ،غضية، حسين أحمد ،يوسف

 .  2002، 1، ع16م  جامعة النجاح لألبحاث،

  المراجع االلكترونية 

   www.palestineeconomyاتفاقية باريس، 

   http://www.qaradaghi.comاثار الفقر، 

   . Statistical Abstract of Israel.various Nosاالحصاء االسرائيلي، 

  ramallah-weather.hpage.coارتفاعات المناطق الفلسطينيه عن سطح البحر، 

  .http://moa.pna.ps/bssMulti.aspxوزارة الزراعه، ، االستراتيجية الزراعية 
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ــة،       ــفة الغربي ــالي الض ــتورد اله ــد المس ــى الحدي ــوم عل ــرض رس ــرائيل تف اس

https://paltoday.ps/ar/post.  

  . http://www.alquds.comاسرائيل وسرقة المياه العربية، 

  .http://www.palestineland.netاالنتاج الزراعي الفلسطيني النباتي في الضفة الغربية، 

  .http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3087اعه في فلسطين، تاريخ الصن

   .http://www.aljazeera.netالجزيرة نت، 

  http://www.palestinapedia.net جغرافية فلسطين، 

ــطيني   ــاء الفلس ــاز االحص ــطينيه،   ، جه ــي الفلس ــي االراض ــية ف ــروف المعيش الظ

http://www.pcbs.gov.ps  

  http://www.ssamir.com، خريطة فلسطين

  http://www.palestinapedia.netالموسوعة الفلسطينية، ، السكان

  . http://felesteen.psصناعة المالبس المحلية في صراع من اجل البقاء، 

ــطين،     ــي فلســــ ــس فــــ ــيج والمالبــــ ــناعه النســــ صــــ

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3093  

العطاونه، محمد، واقع سوق العمل الفلسطيني في األراضي الفلسطينية،المكتب الوطني للـدفاع  

   http://www.nbprs.ps/page.php عن األرض ومقاومة االستيطان، 

  site.iugaza.edu.ps/fjadba/files فلسطين الموقع الجغرافي واهميته، 

   .http://alhayat.comالقطاع الصناعي، 
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  .http://www.wafainfo.psمركز المعلومات الوطني الفلسطيني، 

  http://www.palestineeconomy.ps المستورد يقتل المحلي.. المالبس في فلسطين

   .http://tvet-pal.org/ar/contentمالمح سوق العمل الفلسطيني، 

   http://www.wafainfo.psالتجارة في فلسطين،  واقع قطاع

  http://www.wafainfo.psواقع قطاع المياه في فلسطين، 

  ا
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  لمالحقا
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Abstract 

The high rates of unemployment, poverty and low standards of living 

is considered as a result of the declining in economic performance, and the 

control of "Israel" on the crossings and the movement of people and goods 

and to link the Palestinian economy to the Israeli economy, and isolated 

from the outside world as well as restrictions on Palestinian trade 

movement, are of the most important problems facing the Palestinian 

economy, and thus formed have the motivation to do the study and make 

some suggestions and recommendations. 

This study dealt with the reality of the Palestinian foreign trade, and 

its role in the spread of unemployment and poverty in the West Bank, 

especially if the Palestinian foreign trade have undergone the procedure 

and the Israeli policies where "Israel" after the June 1967 war, tightly 

control over foreign trade imports and exports, and the seizure of the local 

economic resources, which in turn, led to a weakening of investment in the 

Palestinian economy. 

The study also reviewed the geographical distribution and 

installation of commodity imports and Palestinian exports, which shows 

that Palestinian exports rely on the Israeli market primarily, also became 
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"Israel," the main source of imports of the West Bank, where more than 

95% of its imports come from "Israel" and through, and about 94% of the 

total Palestinian exports headed to the Israeli market. 

The study aimed to shed light on the reality of the Palestinian 

economy, and the face of internal and external challenges that limit the 

competitiveness of Palestinian products, and make proposals and 

recommendations that would help in overcoming the obstacles and 

problems facing the Palestinian foreign trade. 

In this study, the literal approach that deals with the aspects of 

economic activity for the region was used, in order to know the overall 

performance of the Palestinian foreign trade mode, in addition to the 

curriculum fundamentalist to clarify the foundations of the basic factors 

that affect the Palestinian foreign trade and the volume of production, was 

also used multiple regression line equation (Linear regression Multiple), 

and the equation of simple regression line (Linear regression simple) to 

discuss the impact on unemployment in the West Bank, and through the 

choice of a total of imported goods, a (plant products, footwear, wood, 

fabric and its products, iron and steel), depending on the Palestinian Central 

Bureau of Statistics data. 

The study showed that there was a remarkable increase in the 

proportion of the deficit in the trade balance to GDP, which was still 

covered in aid and remittances, grants and loans. 
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The study also showed that the unjust  Paris economic agreement, 

helped grab the occupation on the Palestinian indigenous rights and 

facilitated the looting of goods and resources of the Palestinian people 

operations. 

The study also showed that the increase of imported goods in the 

Palestinian market, has led to a deterioration in the local industries and 

causing the closure of many shops. 

The study recommended the need to reform and expand the 

agricultural and industrial production sectors and support, and work on the 

diversity of production to provide the goods needed by the local market to 

limit imported goods. 




