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  تقدیـــم
 
 

تدل الشواهد على أن تقدم الدول واألفراد على السواء، یرتبط بمدى القدرة على  

  .جسر الهوة بین المعرفة وبین عملیة صنع القرار

  

وتشكل المعلومة الدقیقة والموثوقة، وسرعة تدفقها، والتحلیل العلمي لمدلوالتها   

مجتمعات على استخدام المعرفة وتعتمد كفاءة األداء على مدى قدرة ال. أساس المعرفة

  .وتوظیفها الواعي لتحقیق األهداف بأقصى سرعة وأقل كلفة

  

وتزداد الحاجة لذلك في الحالة الفلسطینیة، فاإلخفاق في توظیف المعرفة لتعظیم   

. الفرص وتقلیص المخاطر، ال یضاعف األعباء فحسب، بل یهدد مجمل المشروع الوطني

ًر المعلومات الدقیقة والموثوقة للمواطنین تكتسب بعدا أكبر من وعلیه، فإن الشفافیة وتوفی
كونها إحدى أساسیات حقوق المواطنة، لتشكل متطلبا رئیسیا من متطلبات الصمود وما 

یقتضیه ذلك من ضرورة تعزیز الوعي المجتمعي بإدراك واع للواقع، وفهم دقیق لمتطلبات 

نة، ومن غیر تهویل یؤدي به إلى الیأس التغییر، من غیر تهوین یؤدي به الى االستها

ًفضال عن أن إشراك الجماهیر بالمعرفة یعزز قدرتها على اإلعداد الجید والكفء . والخنوع
لتحمل وأعباء التغییر وتبعاته، ویطور قدرتها على المساءلة، ما یسهم في تعظیم الفرص 

  .وتقلیص المخاطر

  

 - السیاسات االقتصادیة الفلسطینيوانطالقا من ذلك، یأتي اهتمام معهد أبحاث   

ماس، بتطویر وتحدیث دراسة حول تأثیر الحصار اإلسرائیلي على االقتصاد الفلسطیني 

، سبق ان أعدها المعهد بطلب من اللجنة االقتصادیة 2000خالل الربع األخیر من العام 

  .ARDللمجلس التشریعي الفلسطیني، وبتمویل من 

  

 تطویر وتحدیث الدراسة، تغطیة تأثیر الحصار وقد استهدف المعهد من وراء  

ٕ، واعدادها للنشر 2001ًعلى االقتصاد الفلسطیني، أیضا، خالل النصف االول من العام 
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على أوسع نطاق، واإلسهام في وضع حد لحالة االرتباك الهائلة، الناجمة عن التباین 

الرسمیة، وسیادة الشدید في تقدیرات وتقاریر وتصریحات بعض الجهات الرسمیة وشبه 

ٕنمط االرتجال عند استخدام األرقام، وعدم توخي الدقة والموضوعیة، واغفال بیانات الجهاز 
المركزي لإلحصاء الفلسطیني على الرغم من االعتراف الواسع بوفرتها وجودتها وموثوقیتها 

  .على الصعیدین المحلي والدولي

  

وار علمي وموضوعي واسع كما یستهدف المعهد من وراء نشر الدراسة، فتح ح  

حول المفاهیم االقتصادیة وآلیات القیاس وأسالیب التقییم، للوصول إلى مفاهیم ومعاییر 

ًمشتركة، تضع حدا لمزادات التقدیرات التي تزید االرتباك، وتضعف المصداقیة، وتهز 
ل الثقة، وتزید من عزوف المواطنین، وتحد من مبادراتهم واستعدادهم للمشاركة في تحم

األعباء، فضال عما تسدیه للخصم من عون هائل یمكنه من االستمرار في عملیة التزویر 

  .والتشكیك بمصداقیة فداحة نتائج عدوانه

  

وباإلضافة الى الوصول الى تقدیرات علمیة دقیقة، فإن المعهد یعمد إلى تحدید   

س، ویطرح األساس النطاق الموضوعي واإلطار الزمني الذي ارتكز علیه في التقییم والقیا

العلمي الذي اعتمده في االحتساب، ویدعو الجمیع إلى اإلسهام عبر التصویب والمالحظة 

ٕوابداء الرأي لتطویر هذه المحاولة من جهة، وإلثراء التحلیل واالستنتاجات وما بني علیها 

  .من توصیات من جهة أخرى

  

كر والتقدیر للمجلس وفي هذا اإلطار، وبالنیابة عن أسرة المعهد، أتوجه بالش  

ًالتشریعي الفلسطیني عموما، ولرئیس وأعضاء ومقرر اللجنة االقتصادیة خصوصا، الذین 
ًبادروا بطلب الدراسة، وأبدوا اهتماما عالیا ومتابعة حثیثة للدراسة، وأسهمت مداخالتهم 

  .ومالحظاتم في إثراء وتطویر توصیاتها

  

مت التمویل إلنجاز الصیغة  التي قدARDكما نتوجه بالشكر إلى مؤسسة   

  .األولى للدراسة في إطار دعمها للمجلس التشریعي
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وأتوجه، كذلك، بالشكر إلى الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي   

ومؤسسة فورد اللذین یوفران الدعم للبرنامج األساسي للمعهد، ما أتاح اإلمكانیة لتطویر 

  .وتحدیث ونشر الدراسة

  

لتقدیر والعرفان لفریق البحث في المعهد، الذي تجاوز ظروف وأتوجه با  

ًالحصار، وبذل جهدا كبیرا في توفیر وتدقیق وتنقیة المعلومات، وضرب مثال یحتذى في  ً ً
  .العمل الجماعي انعكس إیجابا، وأسهم في تطویر البنیة المؤسسیة للمعهد

 
 
  

  

  غانیة ملحیس. د

  مدیــرة المعهد
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  قواعد النشر في

   ماس-د أبحاث السیاسات االقتصادیة الفلسطینيمعه
  

  

نتاجه من إبنشر ) ماس( معهد أبحاث السیاسات االقتصادیة الفلسطیني ىیعن  

البحوث التي ینفذها الباحثون المتفرغون وغیر المتفرغین وفقا لخطط وبرامج أبحاثه في 

  .المجاالت االقتصادیة واالجتماعیة

  

، یمكن أبحاثهد واإلجراءات لضمان مستوى جودة ویتبع المعهد سلسلة من القواع  

  :إیجازها فیما یلي

  

یشترط في أي بحث یتم إقرار إنتاجه أن یتم تنفیذه من قبل باحث رئیسي متخصص   .1

في مجال البحث، أو أن یتم تحت إشرافه، وان ال یكون قد سبق إنتاجه أو تقدیمه 

  .في أي مكان آخر

مؤلفة من الباحثین الرئیسیین المقترح التفصیلي للدراسة تقر الهیئة العلمیة للمعهد ال  .2

ٕللتأكد من وضوح ودقة األهداف، وسالمة المنهجیة العلمیة، واجراءات البحث 
  .والبرنامج الزمني إلنجازه

تتابع الهیئة العلمیة عمل الباحث أو فریق البحث عبر تقاریر دوریة عن تقدم   .3

  .العمل

سودة األولى وتبدي مالحظاتها بشأن التعدیالت الموضوعیة تراجع الهیئة العلمیة الم  .4

  .التي یتوجب إدخالها إلعداد المسودة الثانیة

یتم إرسال المسودة الثانیة مع اإلطار المرجعي إلى محكمین أو ثالثة من   .5

األكادیمیین والخبراء المتخصصین في مجال البحث، لتقییمه، وتحدید مدى 

یقوم الباحث ) اثنین على األقل(ورود تقییمات إیجابیة صالحیته للنشر، وفي حالة 

  . بتعدیل البحث باالسترشاد بالمالحظات الموضوعیة للمراجعین
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یتم عرض البحث المعدل في ورشة عمل یدعى إلیها نخبة من الباحثین   .6

واألكادیمیین، والخبراء المتخصصین وممثلي المؤسسات ذات العالقة بموضوع 

ن الرسمي واألهلي ووسائل اإلعالم، ویتم تكلیف أحد الخبراء البحث في القطاعی

  .المختصین بالتعقیب على البحث، وبعد ذلك، یفتح باب النقاش للمشاركین

یتولى الباحث إجراء التعدیالت النهائیة على البحث باالسترشاد بنتائج ورشة العمل،   .7

بدورها التأكد من قیام الباحث ویتم تسلیم الصیغة النهائیة للهیئة العلمیة التي تتولى 

  .بإدخال التعدیالت الضروریة، ثم یتم إحالة البحث إلى مدقق لغوي

تتم ترجمة األبحاث المعدة باللغة اإلنجلیزیة إلى اللغة العربیة حیث تنشر باللغتین   .8

فیما یتم إرفاق  ملخص تنفیذي باللغة اإلنجلیزیة لألبحاث المعدة . بشكل مشترك

  .بیةباللغة العر

یحتفظ المعهد بحقوق نشر أبحاثه، وال یجوز للباحث إعادة نشر أي جزء إال بعد   .9

  .الحصول على إذن خطي من إدارة المعهد
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  ملخص تنفیذي
  

  

ـــل فتـــرات ـــالعرض والتحلی ـــسابقة وآثارهـــا، والحـــصار تناولـــت الدراســـة ب  اإلغـــالق ال

فالحــصار الحـالي مـستمر وشــامل وأكثـر حـدة وأشــد . الحـالي ومـا یمیـزه عــن الفتـرات الـسابقة

كمـــا تبـــین أن اإلجــراءات اإلســـرائیلیة كانـــت خـــالل . تــأثیرا مقارنـــة بفتـــرات الحــصار الـــسابقة

ویبــدو . لفلــسطینیةالحـصار الحــالي شـدیدة بدرجــة كبیـرة، وغیــر مرتبطـة بحــدة االحتجاجـات ا

أن اإلجـــراءات اإلســـرائیلیة تتبـــع خطـــة وبرنامجـــا یـــستهدف إلحـــاق أضـــرار جـــسیمة بالـــشعب 

الفلـــسطیني إلخـــضاعه وحمـــل الـــسلطة الوطنیـــة الفلـــسطینیة علـــى القبـــول بعناصـــر التـــسویة 

اإلســرائیلیة وبحلــول تتجــاوز الخطــوط الحمــراء الفلــسطینیة فــي المــسائل المهمــة التــي ســمیت 

  .حل النهائيبقضایا ال

  

واستعرضت الدراسة، كذلك، التقـاریر التـي تناولـت آثـار الحـصار اإلسـرائیلي علـى 

االقتــصاد الفلــسطیني، ســواء تلــك الــصادرة عــن جهــات فلــسطینیة رســمیة أم شــبه رســمیة أم 

وناقــشت الدراســـة تقــدیرات تلـــك التقــاریر لآلثـــار . أهلیــة أم تلــك الـــصادرة عــن جهـــات دولیــة

واتضح من الدراسة أن التقاریر المختلفة بالغت فـي تقـدیر الخـسائر . مباشرةالمباشرة وغیر ال

فالتقاریر الرسمیة بالغـت . ًألسباب ودوافع متنوعة، اختلفت وفقا للجهة التي أصدرت التقریر

فـــي تقـــدیر الخـــسائر المباشـــرة وغیـــر المباشـــرة إلظهـــار بـــشاعة العـــدوان اإلســـرائیلي وفداحـــة 

جــاالت الحیــاة الفلــسطینیة المختلفــة، كمــا أن بعــض المبالغــة نجــم اآلثــار التــي خلفهــا علــى م

أمـــا تقـــاریر الجهـــاز . عـــن خلـــط فـــي المفـــاهیم االقتـــصادیة، وخطـــأ فـــي تطبیـــق الحـــسابات

المركـــزي لالحـــصاء الفلـــسطیني، ومكتـــب المنـــسق الخـــاص لألمـــم المتحـــدة فقـــد كـــان ســـبب 

لـذین یمیلـون إلـى تهویـل الخـسائر المبالغة فیها البیانات التي حصلت علیها مـن المبحـوثین ا

طمعــا فــي دعــم أو إعفــاء ضــریبي، عــالوة عــن أن االفتراضــات التــي اعتمــدت ســاهمت فــي 

  .المبالغة في التقدیرات
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اهتمــت الدراســة بتقــدیر اآلثــار المباشــرة علــى النــاتج المحلــي اإلجمــالي مــن خــالل 

ل والتجـــارة الخارجیــــة تقـــدیر اآلثـــار علــــى األجـــزاء المكونـــة لهــــذه المؤشـــرات، كـــدخل العمــــا

واستخدمت الدراسة أحدث البیانـات المتاحـة مـن . واالستهالك واإلنفاق الحكومي واالستثمار

الجهــاز المركــزي لإلحــصاء الفلــسطیني الــذي یجــري مــسوحا مــستمرة لغــرض الوقــوف علــى 

وزارة اآلثار االقتصادیة للحصار اإلسرائیلي المـستمر، والبیانـات المتاحـة مـن وزارة المالیـة، و

واسـتعملت الدراسـة النمـاذج االقتـصادیة فـي تقـدیر حجـم بعـض . التخطیط والتقـاریر األخـرى

المؤشرات المختلفة في ظل افتراض عدم وجود حصار، ثم تقدیرها لآلثار في ظـل الحـصار 

ــــذي غطــــى الفتــــرة  ــــدیر . 30/6/2001-28/9/2000ال ــــي تق ــــائج الدراســــة ف ــــد كانــــت نت وق

دون الخـــسائر فـــي البنیـــة التحتیـــة ورأس ( فـــي الـــدخل واإلنتـــاج الخـــسائر االقتـــصادیة الكلیـــة

ونعتقـد أن هـذه التقـدیرات . أقل من تلك التي ظهرت في التقاریر كافـة) المال العام والخاص

تعكس الواقع الفلسطیني بقدر ما سمحت به البیانات المتاحة، وبقدر دقة تلك البیانـات التـي 

المهمـة التـي أجراهـا الجهـاز المركـزي لإلحـصاء بدأت تتحسن بظهـور نتـائج بعـض المـسوح 

  ).1الجدول م(الفلسطیني مثل مسوح القوى العاملة والتي غطت جمیع فترة البحث 

  

   مقارنة نتائج الدراسات المختلفة حول آثار الحصار اإلسرائیلي:)1م(جدول 

  2000للربع الرابع من العام 

  ملیون دوالر أمریكي
 في الدخل الخسارة

 إلجمالياالقومي  
 العمالة في خسارة

 إسرائیل
 في الناتج الخسارة

  المصدرة للتقریرالجهة المحلي اإلجمالي

 وزارة التخطیط والتعاون الدولي 2708 273 2981

 وزارة المالیة 3800 غیر محدد غیر محدد

 - بكدار-المجلس االقتصادي الفلسطیني  540 221 761

 *1 رقم  لإلحصاء الفلسطینيالجهاز المركزي 630.6 208.95 839.55

 **2 رقم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني 544.4 165.2 709.6

 ***مكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة 774 182.9 956.9

 دراسة  ماس 275.5 177.5 453
، 2000عام لاثاني الوتشرین  ولاأل تغطي فقط شهري تشرین الفلسطینيحصاء الجهاز المركزي لإل بیانات تقریر *

ول مـــشابه للـــشهرین االعلـــى افتـــراض أن شـــهر كـــانون ) 1.5 (ـ فـــي التقریـــر بـــالـــواردةاألرقـــام لـــذلك ضـــربت 
 .السابقین
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  .هذا التقریر غیر منشور بعد **
  .2001 ونشر في آذار من 2001هذا التقریر الثاني، ویغطي حتى نهایة كانون ثاني   ***

لقطاعــات االقتــصادیة المختلفــة مــن واستعرضــت الدراســة الخــسائر التــي لحقــت با

أهــم نتـائج الدراســة فـي مجــال ) 2م(یلخـص الجـدول . خـالل مناقـشة التقــاریر المتاحـة حولهــا

  :تقدیر الخسائر التي تكبدها االقتصاد الفلسطیني

  

  الخسائر االقتصادیة التي ألحقها الحصار): 2م(جدول 

  30/6/2001-28/9/2000اإلسرائیلي باالقتصاد الفلسطیني 
  

الخسائر المقدرة بسبب  مالحظات
الحصار خالل فترة 

 البحث

 القطاع أو البند

 دخل العاملین في إسرائیل  ملیون دوالر406.7 
  دخل العاملین في إسرائیل من الضفة الغربیة  ملیون دوالر274.6 
  دخل العاملین في إسرائیل من قطاع غزة  ملیون دوالر132.1 
  لعاملین في االقتصاد المحليدخل ا  ملیون دوالر273.2 
  دخل العاملین في الضفة الغربیة  ملیون دوالر170.9 
  دخل العاملین في قطاع غزة  ملیون دوالر102.3 
 الصادرات الفلسطینیة كمتوسط % 41 
 الواردات الفلسطینیة كمتوسط% 38 
 االستهالك كمتوسط% 13.2 
 االستثمار كمتوسط% 65 

 اإلنفاق الحكومي )زیادة(كمتوسط % 10 2000لربع الثالث ارتفعت مقارنة مع ا
 الناتج المحلي اإلجمالي  ملیون دوالر624.8 
 الدخل القومي اإلجمالي  ملیون دوالر1032 
 االیرادات العامة  ملیون دوالر207 

تقدیرات الجهاز المركزي لالحصاء وال تشمل 
 .الخسارة الراسمالیة

  الزراعيالقطاع  ملیون دوالر103.5

باألساس تقدیرات وزارة السیاحة والجهاز 
 مع تعدیالت فریق البحث  المركزي لإلحصاء

  ).2000للربع الرابع (في ماس 

 القطاع السیاحي  ملیون دوالر26.6

 القطاع الصناعي  ملیون دوالر186.4 باألساس تقدیرات الجهاز المركزي لإلحصاء
صاء باألساس تقدیرات الجهاز المركزي لإلح ــــــــــــــــــــــــــــون دوالر 4.4  النظام المصرفي: القطاع المالي ملی
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 )زیادة( .2000وارتفعت مقارنة مع الربع الثالث 
 قطاع النقل واالتصاالت  ملیون دوالر31 باألساس تقدیرات الجهاز المركزي لإلحصاء 
 قطاع الخدمات  ملیون دوالر66.4 باألساس تقدیرات الجهاز المركزي لإلحصاء 

حظة أن هذه الخـسائر هـي خـسائر مباشـرة، ولـم تأخـذ بعـین االعتبـار وتجدر المال

ـــار المترتبـــة علیهـــا فـــي المـــدیین المتوســـط والبعیـــد مـــن جهـــة أخـــرى، فإنهـــا ال تـــشمل . اآلث

الخسائر التي لحقت براس المـال الـوطني وال تـشمل اآلثـار التـي ال یمكـن تقییمهـا مالیـا مثـل 

ـــار النفـــسیة التـــي عـــانى منهـــا الـــشعب ا لفلـــسطیني بأكملـــه نتیجـــة اإلرهـــاب الـــصهیوني اآلث

الوحشي، ومثل اآلثار االجتماعیة التـي خلفهـا الحـصار الـشامل للمنـاطق الفلـسطینیة، ومثـل 

مئــات الـــشهداء الــذین خـــسرهم الــشعب الفلـــسطیني كقــوة عمـــل وقــوة شـــرائیة وبنــاة للمجتمـــع 

ى والمعانـاة التــي ومـساهمین فـي نهــضته والحفـاظ علــى مكتـسباته، ومثــل اآلالف مـن الجرحــ

مـنهم قـد % 21عانوها هم وأسرهم وسیـستمرون فـي المـستقبل القریـب والبعیـد، وبخاصـة أن 

ًأصـیبوا بإعاقـات دائمـة، مــا یـؤثر سـلبا علــى دورهـم فـي اإلنتـاج وتكــوین الـدخل، عـالوة عــن 
ت كما لـم تأخـذ تقـدیرات الخـسائر بعـین االعتبـار تكلفـة الفرصـة البدیلـة للنفقـا. كلفة عالجهم

اإلضــافیة التــي تحملتهــا وزارة الــصحة، وال تلــك التــي تحملتهــا وزارة الــشؤون االجتماعیــة فــي 

برامجها اإلغاثیة، حیث أن هذه النفقات اإلضـافیة كـان یمكـن اسـتخدامها فـي تطـویر نوعیـة 

الصحة، أو نوعیة المعیشة المتاحـة للـشعب الفلـسطیني، وعلیـه، یترتـب علـى إنفاقهـا ضـیاع 

ال أن إنفاقهـا یخفـف بـصورة مباشـرة مـن آثـار الحـصار، بـسبب مـا تولـده هــذه فـرص بدیلـة، إ

وینطبـق األمـر ذاتـه علـى مـا . النفقات اإلضافیة من دخـل وزیـادة فـي الطلـب وفـرص العمـل

تم تحویله من أموال الدول المانحة أو الموازنة التطویریة إلى اإلنفـاق الجـاري، حیـث یترتـب 

ة التحتیـة، إال أن إنفاقهـا فـي المجـاالت الجاریـة وبـرامج على ذلك ضیاع فـرص تطـویر البنیـ

التشغیل الطارئ یعمل على تخفیف آثار الحصار في المدیین الفـوري والقـصیر، لكنـه یـسهم 

  .في حبس النمو في المدى البعید

  

من هنا، ال بد من التأكید علـى أن اآلثـار االقتـصادیة فـي حـال اسـتمرار الحـصار 

كانیات نمو وتنمیة االقتصاد الفلسطیني، وعلـى إمكانیـات الـسلطة ستزداد، وبخاصة على إم

  .في توفیر الخدمات العامة وتطویر البنیة التحتیة المناسبة
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ــد مــن التأكیــد علــى أن الخــسائر التــي لحقــت باالقتــصاد  باإلضــافة إلــى ذلــك، ال ب

. ع غــزةالفلــسطیني تكبــدتها فئــات محــدودة مــن الــشعب الفلــسطیني فــي الــضفة الغربیــة وقطــا

وتـشمل هـذه الفئـات . وهذه الفئات هي في األصل فئات ضعیفة أو هشة ومعرضة للضعف

ًالعــاملین فــي إســـرائیل األقــل مهـــارة وتعلیمــا، وبخاصــة أن قـــسما كبیــرا مـــن الفئــات المتبقیـــة  ً
استمروا بشكل أو بآخر فـي الوصـول إلـى أمـاكن عملهـم، وخـصوصا ) المهنیین والمتعلمین(

الـذین ) عمال اإلنتـاج والخـدمات(ًومنها، أیضا، العمال محدودو المهارة . من الضفة الغربیة

فقـدوا أعمـالهم فــي القطـاع الخـاص الفلــسطیني، ومنهـا كــل مـن لـه عالقــة بالقطـاع الــسیاحي 

في القدس وبیت لحم وأریحا والمواقع األخرى، ومنهـا صـیادو األسـماك ومزارعـو المحاصـیل 

  .التصدیریة وبخاصة في قطاع غزة

  

كما أصیبت فئات أخرى بخسائر أقل، خاصة أولئك الذین استطاعوا االنتقـال إلـى 

وینطبـــق ذلــــك، أیـــضا، علــــى أصــــحاب . القطـــاع غیــــر المـــنظم بأشــــكاله وفروعـــه المختلفــــة

  .األعمال الصغیرة، وبخاصة في المناطق الریفیة
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   مقدمة-1
  

  

 إلــى حــرب 2000 تتعـرض األراضــي الفلــسطینیة منــذ الثــامن والعــشرین مــن أیلــول

ــة منهــا لقمــع انتفاضــة األقــصى التــي  ــة العــسكریة اإلســرائیلیة، فــي محاول شرســة تــشنها اآلل

زعـیم اللیكـود والمعارضـة فـي حینـه ورئـیس الحكومـة (اندلعت ردا علـى اقتحـام أریـل شـارون 

ًوقد استخدمت إسرائیل أنواعـا متعـددة مـن األسـلحة . لحرمة المسجد األقصى المبارك) حالیا
خفیفة والثقیلة، وقصفت األماكن السكنیة ومقرات أجهزة األمـن الفلـسطینیة ومبـاني الـسلطة ال

ــــى تجریــــف األراضــــي . الوطنیــــة كمــــا عمــــدت القــــوات اإلســــرائیلیة وقطعــــان المــــستوطنین إل

الزراعیة واقتالع األشجار وهـدم البیـوت البالسـتیكیة، والعدیـد مـن المنـازل الـسكنیة، ودمـرت 

  .تي تصل بین المدن والقرى الفلسطینیةالطرق الرئیسیة ال

  

ویعتبـــر الحـــصار الحـــالي األشـــد منـــذ احـــتالل الـــضفة الغربیـــة وقطـــاع غـــزة العـــام 

ً إغالقــا شــامال وداخلیــا علــى األراضـــي 28/9/2000، فقــد فرضــت إســرائیل بتــاریخ 1967
وحولـت .  أجزائهـا بعـضها عـن بعـضوفـصلاألخیـرة عـن العـالم فصل الفلسطینیة، ما یعني 

قطــاع غــزة إلــى أربــع منــاطق منعزلــة عـن بعــضها، كمــا حولــت الــضفة الغربیــة إلــى رائیل إسـ

وشـمل ذلــك منـع حركــة األفـراد والبــضائع والمركبـات بــین . أكثـر مـن أربعــین منطقـة معزولــة

ــین األردن ومــصر واالقتــصاد اإلســرائیلي فمنــع اآلالف مــن عمــال . هــذه المنــاطق وبینهــا وب

 العمــل فــي إســرائیل، ومنـع آالف آخــرون مــن الوصــول إلــى الـضفة الغربیــة وقطــاع غــزة مـن

كمـا منعـت الـصادرات الفلـسطینیة . أماكن عملهم في محافظات الـضفة الغربیـة وقطـاع غـزة

من الوصـول إلـى أسـواقها فـي إسـرائیل أو عبـر موانئهـا إلـى العـالم الخـارجي أو عبـر األردن 

الـسلع االسـتهالكیة ومـدخالت (نیة كمـا منعـت الـواردات الفلـسطی. ومصر إلى العـالم العربـي

، القادمة من إسرائیل أو مـن العـالم عبـر إسـرائیل أو مـن العـالم العربـي مـن المعـابر )اإلنتاج

  . مع األردن ومصر، من الوصول إلى األراضي الفلسطینیة
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أثرت هذه اإلجراءات اإلسـرائیلیة علـى جمیـع مجـاالت الحیـاة الفلـسطینیة، بمـا فـي 

ـــب اال ـــسیة وغیرهـــا، ذلـــك الجوان ـــة والنف ـــصحیة والتعلیمی ـــة وال ـــصادیة واالجتماعی ـــانخفض قت ف

 بصورة حـادة وفوریـة بانقطـاع العـاملین الفلـسطینیین عـن العمـل فـي إسـرائیل، وبـسبب الدخل

انخفـاض اإلنتـاج المحلـي، األمــر الـذي أدى إلـى تـسریح اآلالف مــن العـاملین فـي االقتــصاد 

ـــي ـــوار. المحل ـــصادرات وال ـــشآت والمؤســـسات كمـــا انخفـــضت ال ـــضررت المن ـــالي ت دات، وبالت

ـــة ـــي التجـــارة الخارجی ـــضائع . العاملـــة ف ـــى الب ـــب عل ـــى انخفـــاض الطل ـــد أدى هـــذا وذاك إل وق

ــة والنقــل  ــة والتجزئ ــة والمــستوردة، مــا خفــض حجــم العمــل فــي تجــارة الجمل والخــدمات المحلی

 المـصرفي والمواصالت واالتـصاالت، كمـا أدى ذلـك إلـى انخفـاض حجـم العمـل فـي القطـاع

  .وقطاعات الخدمات المختلفة

  

أدى التراجــع فـــي الــصادرات إلـــى أضــرار فادحـــة علــى القطـــاع الزراعــي والفـــروع و

الصناعیة المعتمدة في تسویق إنتاجها على السوق اإلسرائیلیة، وأسواق التـصدیر الخارجیـة، 

 الــورود  وزراعــةمثــل الــصناعة االســتخراجیة وصــناعة الحجــر والنــسیج والمالبــس واألحذیــة

ــة والزیتــون وتــضررت تلــك الــصناعات التــي تعتمــد فــي إنتاجهــا علــى . والخــضراوات والفراول

  .المواد الخام المستوردة كالصناعات الكیماویة والمالبس واألحذیة وغیرها

  

وقد كان القطاع السیاحي األكثر تضررا بین القطاعـات االقتـصادیة، فقـد انعـدمت 

فاألوضـــاع األمنیـــة الـــصعبة أدت إلـــى . سیاحة الداخلیـــةحركـــة الـــسیاح األجانـــب وتوقفـــت الـــ

باسـتثناء إیـالت (انعدام الـسیاحة الخارجیـة ألسـواق المنطقـة بمـا فـي ذلـك الـسوق اإلسـرائیلیة 

، ما ألحـق خـسائر كبیـرة فـي الـسیاحة الفلـسطینیة، وخاصـة فـي القـدس وبیـت )والبحر المیت

مــن جهــة . دینیــة المــسیحیة واإلسـالمیةلحـم وأریحــا، حیــث تزامنـت االنتفاضــة مــع المواسـم ال

أخـــرى، أدت اإلجـــراءات اإلســـرائیلیة إلـــى توقـــف الـــسیاحة الداخلیـــة، بمـــا فـــي ذلـــك الـــسیاحة 

الدینیـــة، حیـــث منعـــت قـــوات االحـــتالل المـــسلمین مـــن دخـــول القـــدس للـــصالة فـــي المـــسجد 

ـــارك، كمـــا منعـــت  ـــام الجمـــع وخـــالل شـــهر رمـــضان المب ـــك خـــالل أی ـــي ذل األقـــصى، بمـــا ف

سیحیین الفلــسطینیین مـــن الوصــول إلـــى أمــاكن عبـــادتهم خــالل المناســـبات الدینیــة مثـــل المــ
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لذلك، توقف العمل فـي الفنـادق بـصورة شـبه كاملـة . أعیاد المیالد وأعیاد رأس السنة وغیرها

  .وتوقف العمل في العدید من المطاعم السیاحیة

  

ــد  نرة الفلــسطینییوانعكــس التراجــع الــذي أصــاب المرافــق االقتــصادیة كافــة علــى ق

. علــى دفــع الــضرائب والرســوم المختلفــة، التــي تــشكل مــصدرا مهمــا لتمویــل الموازنــة العامــة

. فانخفاض التبادل التجاري، والدخل واإلنتاج أدى إلى انخفاض الحـصیلة الـضریبیة المحلیـة

ـــى  ـــین المنـــاطق الفلـــسطینیة واالقتـــصاد اإلســـرائیلي إل كمـــا ادى انخفـــاض التبـــادل التجـــاري ب

نخفــــاض حــــصیلة المقاصــــة التــــي تمثــــل العائــــدات الــــضریبیة المــــستحقة للــــسلطة الوطنیــــة ا

باإلضـافة إلــى ذلــك، . ًالفلـسطینیة علــى الحكومـة اإلســرائیلیة وفقــا التفـاق بــاریس االقتــصادي

تعمــدت إســرائیل تــأخیر دفــع المــستحقات الفلــسطینیة علیهــا كعقوبــة للــسلطة الوطنیــة بهــدف 

فـي مجـال الخـدمات العامـة المختلفـة (جز عن القیام بمسؤولیاتها إظهار السلطة بمظهر العا

  .وسیلة ضغط وابتزازك، و)ورواتب موظفیها

  

أدى العدوان اإلسرائیلي، كذلك، إلى خسائر بشریة كبیرة، فزاد عـدد الـشهداء حتـى 

 33,000 شـهید، ووصـل عـدد الجرحـى إلـى أكثـر مـن 800 عن 2001نهایة تشرین األول 

وقــد أدى ذلــك إلـى ارتفــاع كبیــر فــي التزامــات . ریبــا مــصاب بإعاقـة دائمــةجـریح، خمــسهم تق

الحكومـة تجـاه أسـر الـشهداء وتجـاه الجرحـى وأسـرهم، مـا أدى إلـى ارتفـاع النفقـات التحویلیـة 

ــــر  الحكومیــــة، وارتفــــاع نفقــــات وزارة الــــصحة والمؤســــسات الــــصحیة التابعــــة للمنظمــــات غی

ـــة ـــى ذلـــك، اســـتهدفت . الحكومی ـــر مـــن المـــدارس، باإلضـــافة إل اإلجـــراءات اإلســـرائیلیة الكثی

ــة عــن الدراســة  واســتولت القــوات اإلســرائیلیة علــى بعــضها، مــا أدى إلــى تعطــل مئــات الطلب

  .واضطرار وزارة التربیة والتعلیم إلى توفیر أماكن مؤقتة لهم

  

 بعـضها رسـمي وبعـضها شـبه رسـمي، ،ومن جهات متعـددة، صدرت تقاریر كثیرة

وأدى . وتفاوتت تقدیرات هذه التقاریر بـصورة كبیـرة). محلي وأجنبي(تقل والبعض اآلخر مس

هذا التفاوت إلى إربـاك الـسیاسة اإلعالمیـة للـسلطة الوطنیـة الفلـسطینیة لتعـدد الجهـات التـي 

ومن الجهـات التـي أصـدرت تقـاریر حـول الخـسائر . تصدر التقدیرات، وللتفاوت الكبیر بینها
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ــــر ا ــــصناعة، والزراعــــة، االقتــــصادیة المباشــــرة وغی لمباشــــرة وزارات المالیــــة، والتخطــــیط، وال

والعمـــل، ومركـــز التخطـــیط الـــوطني، والجهـــاز المركـــزي لإلحـــصاء الفلـــسطیني، والمجلــــس 

، واتحـاد الغـرف التجاریـة، ومكتـب المنـسق )بكـدار(االقتصادي الفلسطیني للتنمیة واإلعمـار 

ك، بــرزت الحاجــة لجهــد بحثــي یتــولى لــذل. الخــاص لألمــم المتحــدة، والبنــك الــدولي، وغیــرهم

إعـــداد تقـــدیرات علمیـــة مبـــررة للخـــسائر االقتـــصادیة، لیكـــون لـــدى صـــانع القـــرار الفلـــسطیني 

  .صورة دقیقة تمكنه من إعداد السیاسات المالئمة) التشریعي والتنفیذي(

  

  

   أهداف الدراسة1-1
  

  :تتمثل األهداف العامة للدراسة بما یلي

  

القتـصادیة للعـدوان اإلسـرائیلي، التـي تكبـدها المجتمـع الفلـسطیني تقدیر علمي لآلثـار ا  ²

حتــى  (2001 والــربعین األول والثــاني مــن العــام 2000خــالل الربــع الرابــع مــن العــام 

  .)نهایة حزیران

 .تقدیم مقترحات حول السیاسات المالئمة لمواجهة الحصار وتقلیص آثاره  ²
  

  

   منهجیة الدراسة1-2
  

  :هجیة التالیةتعتمد الدراسة المن

  

التركیز على اآلثار الكلیة للحصار اإلسرائیلي لكل من األرباع الثالثـة التـي تمثـل فتـرة   ²

ــأثیر علــى دخــل العمــل، والتجــارة الخارجیــة، والنــاتج المحلــي  البحــث، ویــشمل ذلــك الت

وتقـوم الدراسـة بـإجراء مقارنـات عامـة ألداء هـذه . اإلجمالي، والدخل القـومي اإلجمـالي

أمـا . رات االقتصادیة قبل وبعـد الحـصار اإلسـرائیلي بقـدر مـا تـسمح بـه البیانـاتالمؤش
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ــــي مجــــال التجــــارة الخارجیــــة، فــــتم اســــتخدام نمــــوذج كمــــي لتقــــدیر قــــیم المتغیــــرات  ف

  .المستقبلیة

تعتمد الدراسة بالدرجة األساسیة على البیانات التي أنتجها الجهـاز المركـزي لإلحـصاء   ²

 .الفلسطیني

راسـة باختــصار أهـم التقــاریر والبیانـات الــصادرة عـن الجهــات الرسـمیة وغیــر تراجـع الد  ²

 .الرسمیة فیما یتعلق بالخسائر االقتصادیة للحصار

  .وقطاع غزة) باستثناء العاصمة القدس(تغطي الدراسة الضفة الغربیة   ²
  

  

   مخطط الدراسة1-3
  

  ):مقدمة وخمسة فصول مختصرة(تتكون الدراسة من ستة أجزاء 
  

ــــسطیني   ² یــــستعرض الجــــزء الثــــاني أهــــم قنــــوات التــــشابك واالرتبــــاط بــــین االقتــــصاد الفل

واالقتـصاد اإلســرائیلي مـن خــالل عـرض مفــصل لقنـوات التــرابط الرئیـسیة المتمثلــة فــي 

ســــوق العمـــــل الفلــــسطینیة وخصائـــــصها، والتجــــارة الخارجیـــــة الفلــــسطینیة واإلیـــــرادات 

 .الحكومیة الفلسطینیة

لــث سیاســة الحـــصار اإلســرائیلیة تجــاه المنــاطق الفلــسطینیة قبـــل یــستعرض الجــزء الثا  ²

، أي قبــل الحــصار الحــالي، حیــث یقــدم عرضــا لفتــرات الحــصار الممتــدة 2000العــام 

 وآثارهـــــا المختلفـــــة علـــــى االقتــــــصاد 1999 وحتـــــى نهایـــــة العــــــام 1993مـــــن العـــــام 

 .الفلسطیني

تحلیـل مـا یمیـزه عـن فتـرات یتنـاول الجـزء الرابـع الحـصار الحـالي بالتفـصیل مـن خـالل   ²

ــسابقة ــة ألهــم التقــاریر التــي صــدرت عــن . الحــصار ال ــدم الفــصل مراجعــة نقدی كمــا یق

 .جهات مختلفة مقدرة اآلثار المترتبة على الحصار الحالي

یحلل الجزء الخامس من الدراسة اآلثار االقتصادیة المترتبـة علـى الحـصار اإلسـرائیلي   ²

التـأثیر علـى سـوق العمـل ودخـل العمـال، ثـم اآلثـار التـي للمناطق الفلسطینیة، مبتـدئا ب

تحملهـا قطـاع التجـارة الخارجیــة الفلـسطیني، ثـم التـأثیر علــى المؤشـرات الكلیـة األخــرى 
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ــدخل القــومي اإلجمــالي، واالســتهالك واالســتثمار ــاتج المحلــي اإلجمــالي، وال بعــد . كالن

ـــي ذلـــك یـــستعرض الفـــصل آثـــار الحـــصار علـــى القطاعـــات االقتـــصادیة  الرئیـــسیة والت

 .شملت الزراعة والسیاحة والصناعة والخدمات والقطاع المالي وغیرها

یعرض الجزء السادس مقترحات عامة للمجلس التشریعي والسلطة الوطنیة الفلـسطینیة   ²

  .والوزارات المختلفة لمواجهة سیاسة الحصار اإلسرائیلي في المجال االقتصادي
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  ین االقتصاد الفلسطینيقنوات االرتباط والتشابك ب -2

  اإلسرائیليواالقتصاد 
  

  

  سوق العمل 2-1
  

 ســببتها ثالثــة كثیــرةیعــاني االقتــصاد الفلــسطیني مــن تــشوهات واخــتالالت هیكلیــة 

اإلنتاجیــة  ةقاعــدالومــن مظــاهر هــذه االخــتالالت ضــعف . عقــود مــن االحــتالل اإلســرائیلي

 الخارجیـــة االســـواقه الكبیـــر علـــى ، والعجـــز التجـــاري الحـــاد، واعتمـــادلالقتـــصاد الفلـــسطیني

لكــــن هــــذا . ضــــعف القـــدرة االســــتیعابیة لالقتــــصاد الفلــــسطیني بــــسبب لخلـــق فــــرص العمــــل

ــة مــا قبــل االنتفاضــة  الــضعف لــم یخلــق مــشكلة حقیقیــة فــي االقتــصاد الفلــسطیني فــي مرحل

ـــة ال (األولـــى ـــدول ) 1987 عـــامنهای ـــبعض ال ـــائض العمالـــة ل ـــصدیر ف ـــوفر إمكانیـــة ت نظـــرا لت

إال أن هــذه اإلمكانیــة أخـــذت بــالتراجع نتیجــة الســتخدام إســرائیل سیاســـة . ٕیــة واســرائیلالعرب

ــأخرى أجنبیــة  واالقتــصادي، األمنــيالحــصار ــة الفلــسطینیة ب  ومــا رافقهــا مــن اســتبدال العمال

  .1993عام الوالتي استفحلت منذ 

  

  للقوى العاملةة سوق العمل اإلسرائیلیأهمیةوتبین المؤشرات التالیة مدى 

 سواء من حیث توفیر فرص العمل أو ما تدره هذه الفرص من دخل للعاملین ،الفلسطینیة

  :ولالقتصاد الفلسطیني

  

 فقد ارتفعت .د االعتماد الفلسطیني على سوق العمل اإلسرائیلیةایزتهنالك اتجاه ل  :أوال

 إلى 1970عام ال% 13 من مجمل العاملین من إسرائیلحصة العاملین في 

في قطاع غزة % 18.6 إلى% 10 ومن ، في الضفة الغربیة1999عام ال% 26

 اإلسرائیلیةوقد وصلت درجة االعتماد على سوق العمل .  نفسهاخالل الفترة
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في الضفة الغربیة وقطاع غزة على % 46و% 35 بلغت إذ ،1987عام الذروتها 

  ).2 و1الجدوالن (التوالي 

  

ینیة في االقتصاد اإلسرائیلي وارتهانه التذبذب الشدید في حجم العمالة الفلسط  :ثانیا

لالعتبارات السیاسیة واألمنیة اإلسرائیلیة، حیث انخفض عدد العاملین 

 ألف 57.5 إلى 1992عام ال ألف عامل 115.6الفلسطینیین في إسرائیل من 

 ألف عامل في الربع الثالث 145 إلى ً، ثم عاد لالرتفاع مجددا1996عام العامل 

 في إسرائیل عملوامن العاملین من الضفة الغربیة % 24.8(، 2000عام المن 

 عامل خالل الربع ألف 43 حوالي إلى، وانخفض )من قطاع غزة% 15.4مقابل 

 الحصار بتطبیق سیاسة 1993 إسرائیل العام فقد بدأت. 2000عام الالرابع من 

اعتمدت  و،)ً یوما26  یوما، وقطاع غزة17 الضفة الغربیة إغالقحیث تم (

 وصلو. هاسیاسة التصاریح وتحدید أعمار العاملین فیرائیل منذ ذلك الحین إس

 في قطاع غزة ً یوما138 و، في الضفة الغربیةً یوما132 عدد أیام اإلغالق

 1999عام ال ًیوما 12 بلغت، وعادت لتنخفض تدریجیا حتى 1996عام الخالل 

 المناطق ئیلثم أغلقت إسرا، )2000، 7ماس، المراقب االقتصادي العدد (

ویترتب على . 2000عام الالفلسطینیة بشكل شبه كلي في الربع الرابع من 

اإلغالق فقدان عشرات اآلالف من العمال الفلسطینیین أعمالهم في االقتصاد 

إضافة إلى ذلك یؤدي اإلغالق إلى تراجع النشاط االقتصادي المحلي . اإلسرائیلي

 ترتفع نسب وبذلكلعمالة المحلیة،  في اىخسارة كبرالفلسطیني، ما یتسبب ب

من القوى % 50 إلى بحیث تصل البطالة اإلغالقالبطالة بشكل حاد خالل أیام 

  .العاملة

  

 للتقلبات ًهنالك تذبذب كبیر في الطلب على العمالة في المناطق الفلسطینیة تبعا: ثالثا

ائیل من االقتصادیة التي تشهدها من جهة، ولسیاسة اإلغالق التي تمارسها إسر

ولهذا التذبذب تداعیات وانعكاسات بالغة التأثیر والخطورة على . جهة أخرى
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االقتصاد الفلسطیني ومستویات المعیشة، من حیث الدخل، والطلب، والنمو 

  .الخ...  االقتصادي، والبطالة

  

أي (وقد ترتب على ذلك تزاید فجوة الطلب على العمل في المناطق الفلسطینیة 

  عدم علىًا أولیًاوالتي تعتبر مؤشر)  القوى العاملة وعدد العاملینالفرق بین حجم

 فقد تبین أنها تتزاید مع مرور الوقت في كل ،قدرة االقتصاد على استیعاب العمالة

أن عرض العمل ینمو بوتیرة أسرع من نمو أي  ،من الضفة الغربیة وقطاع غزة

رد في الضفة الغربیة،  ألف ف50.2وقد بلغ متوسط الفجوة . الطلب على العمل

وقد ازدادت الفجوة . 1993- 1970 ألف في قطاع غزة خالل الفترة بین 34.8و

 في قطاع غزة، ًا ألف57 في الضفة الغربیة، وًا ألف129 لتصبح 1994بعد العام 

 ألف فرد في الضفة الغربیة، أي ما 2.3وبلغ متوسط الزیادة السنویة في الفجوة 

ًیعادل نموا سنویا ب ). نمو سنوي% 5.1( ألف في قطاع غزة 1.5، و%4.8ـ ً

وتشیر هذه النتائج إلى أن قدرة االقتصاد الفلسطیني على استیعاب القوى العاملة 

الفلسطینیة تتراجع مع مرور الوقت، ویزداد اعتماده على السوق اإلسرائیلیة 

ي ال  ویتحول الفائض في القوى العاملة الذ.العاملة القوى من الفائض الستیعاب

من إجمالي فرص % 40 اإلسرائیلي وفر االقتصاد وقد. یتم تصدیره إلى بطالة

منها في القطاع % 59    (% 60العمل الجدیدة، فیما وفر االقتصاد المحلي 

  .1999عام ال )الحكومي

  

 فرص العمل التي یوفرها االقتصاد اإلسرائیلي للعمالة الفلسطینیة، تشكل إلى إضافة: رابعا

 اإلجمالي حوالي ثلث الناتج المحلي إسرائیلملین الفلسطینیین في  العارأجو

 في الناتج القومي نظرا األجور هذه أهمیةوتتزاید . للضفة الغربیة وقطاع غزة

  .ي تحدثهذ المضاعف اللألثر
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  التجارة الخارجیة الفلسطینیة 2-2

 
-1994فتـرة تسلمت السلطة الوطنیة الفلسطینیة إدارة النشاط االقتصادي خالل ال

 بعد التوقیع على اتفاقیات الحكم الـذاتي، ثـم اتفـاق بـاریس االقتـصادي، الـذي أصـبح 2000

وفیمـا یلـي . یشكل اإلطار العام المرجعي للعالقات التجاریـة الفلـسطینیة مـع العـالم الخـارجي

  :أهم مؤشرات التجارة الخارجیة الفلسطینیة

  

  طینیةاألداء العام للتجارة الخارجیة الفلس 2-2-1

  

علـــى الـــرغم مـــن مـــرور أكثـــر مـــن ســـبع ســـنوات علـــى اتفـــاق بـــاریس االقتـــصادي 

ّالـــذيُ وقـــع بـــین منظمـــة التحریـــر الفلـــسطینیة وحكومـــة إســـرائیل، ) البروتوكـــول االقتـــصادي(
ودخوله حیز التنفیذ فـور التوقیـع علیـه،  فإنـه لـم یـنجح فـي تحریـر االقتـصاد الفلـسطیني مـن 

ـــي یعـــاني منهـــا، ف ـــسطیني التبعیـــة الت ـــصادین الفل ـــین االقت ـــصادیة والتجاریـــة ب ـــات االقت العالق

واإلسرائیلي ما زالت شدیدة االختالل، وغیـر متكافئـة، وتمیـل لمـصلحة إسـرائیل، وذلـك علـى 

الرغم من إفصاح البروتوكول عن وجود العدیـد مـن القیـود والعوائـق، وأنـه سـعى لتـصحیحها 

ولكـن أسـاس البروتوكـول . الوطنیة الفلسطینیةتدریجیا عبر توسیع الهوامش المتاحة للسلطة 

ًجـــاء اســـتمرارا لطبیعـــة العالقـــات االقتـــصادیة والتجاریـــة التـــي كانـــت ســـائدة بـــین المنـــاطق 
ـــة واســـرائیل منـــذ العـــام  كمـــا أن الـــصالحیات الممنوحـــة بموجـــب . 1967ٕالفلـــسطینیة المحتل

ــة الفلــسطینیة إلدارة النــشاط ــسلطة الوطنی  االقتــصادي فــي الــضفة البروتوكــول االقتــصادي لل

والقطــاع مــا زالــت محــدودة، إضــافة إلــى العدیــد مــن القیــود والعوائــق التجاریــة التــي أضــافها 

، كمــا أصــبح بروتوكــول 1994ًالبروتوكــول نفــسه، والتــي لــم تكــن موجــودة رســمیا قبــل العــام 

 الــسلطة ًبـاریس االقتـصادي إطـارا ومرجعـا لعقـد وتنفیـذ االتفاقیـات االقتـصادیة والتجاریـة بـین

  .]Kessler,1999;1996ماس . [الوطنیة الفلسطینیة واألقطار األخرى

  

ًازداد االعتماد الفلسطیني على الخارج بشكل عـام، وعلـى إسـرائیل خـصوصا، فقـد 
ــاتج المحلــي اإلجمــالي مــن  ــواردات الــسلعیة إلــى الن  1998فــي العــام % 58ازدادت نــسبة ال
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ــــى أكثــــر مــــن  ــــي العــــام % 60إل ــــسبة الــــواردات الــــسلعیة إلــــى وقــــد انخ. 2000ف فــــضت ن

. 1998فــي العــام % 48، بعــد أن كانــت 2000فــي العــام % 44االســتهالك، إلــى حــوالي 

     1998ویعبـــر االرتفـــاع فـــي نـــسبة الـــواردات الـــسلعیة إلـــى النـــاتج المحلـــي خـــالل العــــامین 

ع ، عن ضـعف القـدرة اإلنتاجیـة المحلیـة فـي تلبیـة الطلـب المحلـي مـن جهـة، وارتفـا1999و

وتزایــدت . القـوة الــشرائیة التــي تتــوفر مــن خــالل عوائــد العــاملین فــي الخــارج مــن جهــة أخــرى

، فقـد تراوحـت قیمتهـا بـین 2000-1995الواردات السلعیة الفلسطینیة باستمرار خالل الفترة 

 ملیون دوالر بمعدل زیادة یصل إلى ضعف معـدل الزیـادة فـي 2759 ملیون دوالر و2220

 وقد تـزامن ذلـك مـع التزایـد الكبیـر فـي الـواردات الـسلعیة الفلـسطینیة مـن .الصادرات السلعیة

ــسنوي فــي كــل مــن الــواردات %. 70إســرائیل، بحیــث شــكلت أكثــر مــن  أمــا معــدل النمــو ال

  .)3 لجدو( %4.5السلعیة الكلیة والواردات السلعیة الفلسطینیة من إسرائیل فقد وصل إلى 

  

ــــواردات ، تــــوفرت بیانــــات تفــــصی1995ومنــــذ العــــام  ــــسلعي لل لیة حــــول التوزیــــع ال

الفلـــسطینیة، وتبــــین أن أكثــــر مـــن نــــصف الــــواردات الــــسلعیة الفلـــسطینیة تتركــــز فــــي أربــــع 

ــواردات  ــسلع المــصنوعة والمــصنفة النــصیب األكبــر مــن ال مجموعــات ســلعیة، حیــث كــان لل

 ، وتلــي ذلــك مجموعــة المــواد الغذائیــة والحیوانــات الحیــة، ومجموعــة%20التــي زادت علــى 

من الواردات السلعیة الكلیة، تلتهمـا مجموعـة % 13الوقود، حیث كانت مساهمة كل منهما 

، أمـا بقیـة المجموعـات فلـم تـزد مـساهمتها علـى %11الماكینـات التـي لـم تـزد حـصتها علـى 

  ).2000Aماس، (من الواردات السلعیة % 25

  

ــ ــسلع الم ــة، والوقــود، وال ــة، والحیوانــات الحی صنعة أكثــر مــن وتــشكل المــواد الغذائی

أمــا الــواردات الفلــسطینیة مــن . مــن مجمــل الــواردات الــسلعیة الفلــسطینیة مــن إســرائیل% 75

ــد ســمح . ًالوقــود ومــصادر الطاقــة األخــرى، فــإن مــصدرها مــا زال محــصورا فــي إســرائیل وق

ًللسلطة الوطنیة الفلسطینیة باسـتیراد الوقـود مـن األردن وفقـا لبروتوكـول بـاریس االقتـصادي، 
عــن تلــك األســعار % 15 أن ال تقــل أســعار الوقــود فــي الــضفة والقطــاع بــأكثر مــن بــشرط

ّإال أن . الـــسائدة فـــي إســـرائیل، حتـــى ال تـــتم إعـــادة تـــصدیر البتـــرول ومـــشتقاته إلـــى إســـرائیل
ــا باحتكــار اســتیراد الوقــود والغــاز مــن إســرائیل، مــا  ــة الفلــسطینیة قامــت عملی ًالــسلطة الوطنی
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ـــرول ومـــشتق ـــسائدة فـــي جعـــل أســـعار البت ـــك ال ـــى نـــسبیا مـــن تل ـــضفة والقطـــاع أعل ًاته فـــي ال
إسرائیل، وقد دفع ذلك العدید من الفلسطینیین إلى الحصول علـى الوقـود والغـاز مباشـرة مـن 

محطات الوقود اإلسرائیلیة التي تقع بالقرب من المستوطنات وحـول مدینـة القـدس، وهـذا مـا 

  .1997خالل العام % 20رسمیة بنسبة  ًیفسر جزءا من االنخفاض في واردات الوقود ال

  

فـي المقابــل، بقیــت نـسبة الــصادرات الــسلعیة إلــى النـاتج المحلــي اإلجمــالي متدنیــة 

واتسم اتجاه الـصادرات الفلـسطینیة مـن الـسلع والخـدمات بـالبطء، بفعـل %). 13لم تتجاوز (

ــــتحكم  ــــسیطرة وال ــــسطینیة بعوامــــل خارجیــــة یــــصعب ال ــــأثر التجــــارة الخارجیــــة الفل ــــي ت بهــــا ف

االقتصاد الفلسطیني من جهة، وضعف القاعدة اإلنتاجیة المحلیة مـن جهـة أخـرى، وهـو مـا 

یـــشیر إلـــى اســـتمرار تـــأثیر المـــضاعفات الخارجیـــة علـــى أداء الـــصادرات الفلـــسطینیة خـــالل 

وقد وصلت الـصادرات الفلـسطینیة مـن الـسلع والخـدمات إلـى أعلـى مـستوى . الفترة االنتقالیة

ــادة ).  ملیــون دوالر778 (1999لهــا العــام  ــرغم مــن الزی ــة(وعلــى ال ــو البطیئ فــي معــدل ) ول

، فإنهــا اتــسمت بــالتراجع مــع نهایــة 2000الــصادرات الــسلعیة فــي النــصف األول مــن العــام 

ً، حیـــث انــدالع انتفاضـــة األقـــصى، وفــرض إســـرائیل حــصارا اقتـــصادیا شـــامال 2000العــام  ً ً
ـــسطینیة ـــاطق الفل ـــى المن ـــصادرات . عل ـــت ال ـــشكل حـــوالي وكان ـــسلعیة ت مـــن مجمـــل % 72ال

وقد نـتج عـن ذلـك زیـادة العجـز فـي المیـزان التجـاري . الصادرات الكلیة من السلع والخدمات

ــــسلعي مــــن  ــــى 1998 ملیــــون دوالر أمریكــــي العــــام 1989ال  ملیــــون دوالر العــــام 2144 إل

1999.  

  

ا شـكلت من جهة أخرى، استمر التوزیع السلعي للصادرات السلعیة بالثبـات، فبینمـ

مـن مجمـل الـصادرات الـسلعیة % 15الصادرات من السلع الزراعیة والمـواد الغذائیـة حـوالي 

، أمــــا الــــصادرات مــــن الــــسلع %60الكلیــــة، فــــإن الــــسلع المــــصنعة قــــد زادت نــــسبتها علــــى 

وتـشیر البیانـات اإلحـصائیة إلـى أن حـوالي %. 20الوسـیطة والرأسـمالیة فلـم تتجـاوز نـسبتها 

، فیمـا 1995لفلسطینیة تركزت في أربع مجموعات سلعیة منـذ العـام من الصادرات ا% 62

من الصادرات السلعیة الفلسطینیة خـالل % 80وصلت حصة خمس مجموعات سلعیة إلى 
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ســــلع مــــصنعة ومــــصنفة، والمــــواد الغذائیــــة والحیوانــــات الحیــــة، (1998-1996الفتــــرة مــــن 

  ). واألدویة، والمشروبات والتبغوالمصنوعات المتنوعة، والمواد الخام، والمواد الكیماویة

  

 ملیـون 1735 مـن 1)الـسلع والخـدمات(انخفض العجز في المیزان التجاري الكلـي 

ً قبـل أن یـزداد قلـیال فـي العـام 1999 ملیـون دوالر فـي العـام 1554 إلـى 1998دوالر العام 
ي وقد ترتب على ذلك تذبذب في نـسبة العجـز الكلـ.  ملیون دوالر1585 إلى حوالي 2000

وكـان العجـز فـي المیـزان التجـاري %. 40إلى الناتج المحلـي اإلجمـالي، لكنهـا بقیـت حـوالي 

 1717فقـد ارتفـع مـن 1999-1995ًالسلعي للضفة الغربیة وقطاع غزة متزایدا خـالل الفتـرة 

، 2000، أمـــا فـــي العـــام 1999 ملیـــون دوالر العـــام 2144 إلـــى 1995ملیـــون دوالر العـــام 

العجــز فــي المیــزان التجــاري الــسلعي الفلــسطیني قــد انخفــض بنــسبة فمــن المتوقــع أن یكــون 

  .1999عن مستواه في العام % 10

  

مـن حجـم التجــارة % 77وشـكلت التجـارة الخارجیـة الفلـسطینیة مـع إسـرائیل حـوالي 

وتــدل هــذه المؤشــرات علــى زیــادة اعتمــاد االقتــصاد . 1999الخارجیــة الفلــسطینیة فــي العــام 

ل فــي ظــل ازدیــاد الطلــب علــى المــدخالت الالزمــة للبنــاء كالحدیـــد الفلــسطیني علــى إســرائی

ٕواألسمنت، نتیجة للتوسع في عملیة اإلعمار واعادة البناء، ونتیجـة لعجـز القاعـدة اإلنتاجیـة 
  . عن توفیر هذه السلع

  

وشجع اعتماد الموازنة الفلسطینیة على تمویل جزء مهم مـن نفقاتهـا علـى حـصیلة 

لطة، على دعم االسـتیراد مـن إسـرائیل بطـرق مباشـرة وغیـر مباشـرة، المقاصة الضریبیة، الس

ًعلما أن حصیلة المقاصة تشمل الضرائب التـي تجبیهـا إسـرائیل علـى الـسلع التـي یـستوردها 
الفلــسطینیون مــن إســرائیل أو عبرهــا، وتــشمل ضــرائب القیمــة المــضافة، وضــرائب الــشراء، 

مــن % 50یلة المقاصـة تـشكل أكثـر مـن والجمـارك المفروضـة فـي إسـرائیل، ومـا زالــت حـص

  .مجمل إیرادات السلطة الوطنیة الفلسطینیة المحلیة

  

                                                        
  .ئیلباستثناء صادرات العمل إلى إسرا   1
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أهمیــــة التجـــــارة ] A2000مــــاس، [ویــــستدل مــــن المؤشــــرات االقتـــــصادیة الكلیــــة 

الخارجیـة الفلـسطینیة فـي التـأثیر علـى النـاتج المحلـي اإلجمـالي، كمـا تعكـس هـذه المؤشـرات 

لــسطیني، والــذي یتحــدد مــستوى واتجــاه متغیراتــه االقتــصادیة األداء االســتثنائي لالقتــصاد الف

ًالكلیة بناء على السیاسات التجاریة والنقدیة والمالیة السائدة في أسواق التصدیر واالسـتیراد، 
وتبــدو نــسبة التجــارة الخارجیــة للنــاتج المحلــي اإلجمــالي الفلــسطیني التــي . وبخاصــة إســرائیل

%) 50التـــي ال تزیـــد علـــى (ا باالقتـــصادات النامیـــة مرتفعـــة عنـــد مقارنتهـــ% 90تزیــد علـــى 

+ صـادرات (فمـثال تـشكل نـسبة التجـارة الخارجیـة ). 1999الشین، (واالقتصادات المتطورة 

، وفــــي الوالیــــات %10 فــــي الیابــــان  1997إلـــى النــــاتج المحلــــي اإلجمــــالي للعــــام ) واردات

ـــــــــــصر %7المتحـــــــــــدة  ـــــــــــي م ـــــــــــي األردن %20، وف ـــــــــــي إســـــــــــرائیل %50، وف  %25، وف

)International Financial Statistics,1998( .  

  

  اتجاه المیزان التجاري السلعي والخدمي والكلي الفلسطیني ): 1(شكل 

  )بالملیون دوالر(  2000-1995خالل الفترة 
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) صـــادرات وواردات(ونظـــرا العتمـــاد االقتـــصاد الفلـــسطیني فـــي تجارتـــه الخارجیـــة 

مـن % 90زان التجـاري مـع إسـرائیل یـشكل أكثـر مـن على إسرائیل، فقد كان العجز في المیـ

  .العجز في المیزان التجاري الكلي للضفة الغربیة وقطاع غزة

  

ًباإلضافة إلى ذلك، تلعب تجارة الخدمات دورا مهما في العالقات التجاریة بین  ً
خدمات الشحن، والنقل والسفر، : وتشتمل تجارة الخدمات على ما یلي. ٕفلسطین واسرائیل

. تصاالت، وخدمات البناء، والتأمین، والخدمات الترفیهیة الثقافیة، والخدمات الحكومیةواال

أما أهم المالحظات حول تجارة الخدمات الفلسطینیة مع إسرائیل فیمكن عرضها على 

  ):باستثناء صادرات العمل إلى إسرائیل(النحو التالي 

 الغربیـة إلـى إسـرائیل خـالل ینما كان المعـدل الـسنوي لـصادرات الخـدمات مـن الـضفةب .1
 قد تضاعف عشر مرات مقارنة مع المعدل الـسنوي خـالل الفتـرة 2000-1995الفترة 
، فإن معدل الصادرات السنوي للخدمات من قطاع غزة كان یتذبذب 1993 - 1968

 - 1994 مالیـــین دوالر خــالل الفتـــرة 5مــن فتــرة إلـــى أخــرى، وكـــان معــدلها الــسنوي 
  .1987- 1968ها السنوي خالل الفترة ً قریبا من معدل1998

ٕان التــداخل بـین اقتــصاد الـضفة الغربیــة واسـرائیل أكثــر وأقـوى منــه بالنـسبة القتــصاد كـ .2
قطاع غزة، وذلك ألن خـدمات الـشحن والنقـل مـن أهـم صـادرات الخـدمات مـن الـضفة 

وتعتمـــد الــــصادرات مــــن خــــدمات الـــشحن والنقــــل علــــى حجــــم . الغربیـــة إلــــى إســــرائیل
% 80ات السلعیة، حیث تعادل صـادرات الـضفة الغربیـة الـسلعیة إلـى إسـرائیل الصادر

  .من حجم الصادرات السلعیة الفلسطینیة
  

  

  الجبایة من التجارة الخارجیةإیرادات 2-3
 

ـــة شـــكلت مـــساهمة اإلیـــرادات الخارجیـــة المتأتیـــة مـــن  الـــضرائب والرســـوم الجمركی
. 1999-1995ة الفلـسطینیة خـالل الفتـرة من المجمـوع الكلـي لإلیـرادات العامـ% 70حوالي 

التــي تحــول مــن الجانــب اإلســرائیلي ) المقاصــة(وقــد بلغــت مــساهمة ضــریبة القیمــة المــضافة 
ًمـن االیـرادات الخارجیـة، وتـشكل هـذه اإلیـرادات اسـتردادا للـضریبة التـي یـتم % 33أكثر من 

اسـطة فـواتیر المقاصــة، فرضـها علـى المـشتریات الفلـسطینیة مـن إســرائیل، ویـتم اسـتردادها بو
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والتـي تعتبــر مــن أهــم الوســائل المعتمــدة لحـصر المــستوردات مــن الــسلع الــصناعیة والغذائیــة 
أمــا الجمــارك المفروضــة علــى المــستوردات الفلــسطینیة مــن الخــارج وتلــك التــي . مــن إســرائیل

مــــن اإلیـــــرادات % 26ٕتــــأتي عبــــر المعــــابر مـــــع مــــصر واألردن واســــرائیل فتـــــشكل حــــوالي 
مـن اجمـالي اإلیـرادات العامـة یـأتي مـن المقاصــة % 60وهـو مـا یعنـي أن حـوالي . یـةالخارج

أن اإلیــرادات العامــة مــن التجــارة الدولیــة تــشكل أكثــر مــن ) 2(ویبــین الــشكل . مــع إســرائیل
ضعفي حجم اإلیرادات المحلیة من مـصادر اخـرى، وهـو مـا یـشیر إلـى زیـادة االعتمـاد علـى 

محلي، لتنمیة اإلیرادات العامة لتمویل الموازنـة العامـة، وهـو مـا االستیراد في مقابل الطلب ال
  .1999-1995عمق العجز في المیزان التجاري السلعي خالل الفترة 

 
  وأهمیتها النسبیة) من التجارة الدولیة( اإلیرادات الخارجیة العامة ): 2(الشكل 

  1999-1995إلى اإلیرادات العامة الكلیة خالل الفترة 
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جمارك من

الخارج 

جمارك

السلطة 

ایرادات

اخرى 

  
،  Israel & the Occupied Territories, the Economist intelligence Unit, London:المصدر

International Monetary Fund(IMF)وزارة المالیة الفلسطینیة ،.  

  

  

ـــي الـــسلطة الوطنیـــة  ـــرادات الجاریـــة ف ـــرادات الجمركیـــة إلـــى اإلی ـــت نـــسبة اإلی وكان

] Greenway and Miler 1997[النـسب الـسائدة فـي الـدول النامیـة الفلسطینیة تفوق تلـك 

، ویعكس هـذا الوضـع مـدى االخـتالل وعـدم %62، وغامبیا %61، والیمن %52مثل تشاد 
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وأثــرت ظــروف اإلغــالق والحــصار التــي . االســتقرار الــذي یعــاني منــه االقتــصاد الفلــسطیني

ق الفلـسطینیة واألسـواق اإلسـرائیلیة، تفرضها إسرائیل على حركة السلع والخدمات بین األسـوا

مباشـرة علــى الــدخل القــومي اإلجمــالي، وادت الـى انخفــاض االســتیراد مــن إســرائیل أو عبرهــا 

وهــذا یعنــي انخفــاض اإلیـــرادات الجاریــة مــن الــضرائب والرســـوم الجمركیــة المفروضــة علـــى 

ـــي تفـــ ـــرادات الجبایـــة المحلیـــة، مـــا یعن اقم العجـــز فـــي التجـــارة الخارجیـــة وكـــذلك انخفـــاض إی

الموازنة الجاریة بـشكل خـاص، والعجـز فـي الموازنـة بـشكل عـام، بحیـث تتركـز الجهـود علـى 

 .ًتمویل العجز الجاري بدال من المشاریع الرأسمالیة والتطویریة
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 سیاسة اإلغالق اإلسرائیلي لمناطق السلطة الوطنیة -3

   1999–1993خالل الفترة  الفلسطینیة
  

  

   مقدمة3-1
  

 اتخـــذت إســــرائیل كــــل 1987الع االنتفاضـــة المباركــــة فــــي نهایـــة العــــام منـــذ انــــد

التــدابیر األمنیــة واإلداریــة لخنــق الــشعب الفلــسطیني، وتجلــى ذلــك فــي فــرض حظــر التجــول 

 أصـبح العمـال الفلـسطینیون 1991وبعد حرب الخلیج العـام . واالعتقاالت والغرامات المالیة

.  الخـــط األخـــضر، والعمـــل فـــي إســـرائیلبحاجـــة إلـــى تـــصاریح عمـــل لیتمكنـــوا مـــن دخـــول

تطــورت تلــك اإلجــراءات تبعــا للمتغیــرات األمنیــة والــسیاسیة التــي كانــت تمــر بهــا األراضــي و

 األكثـر 1996وكـان العـام . الفلسطینیة، وكانت تبدأ بشكل صارم، ثم تأخذ بالتراجع وتنتهـي

سنة فـي كـل مـن مـن أیـام الـ% 37.8، و%36.2ًإغالقا، حیث شكلت أیام اإلغـالق حـوالي 

ــوالي  ــة وقطــاع غــزة علــى الت ــة و132(الــضفة الغربی ً یومــا فــي 138 یومــا فــي الــضفة الغربی
  ).3الشكل ) (قطاع غزة

  

 2000- 1993أیام اإلغالق اإلسرائیلي في الفترة ): 3(الشكل 
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الضفة الغربیة قطاع غزة

  .ةوزارة العمل الفلسطینی: المصدر

ــــذ آذار  ــــدس أو الخــــط  أمــــسى الفلــــسطین1993ومن ــــستطیعون دخــــول الق یون ال ی

األخضر دون إذن مسبق من السلطات اإلسـرائیلیة، وظهـر ذلـك مـن خـالل الحـواجز الثابتـة 

وعلـى الـرغم . على نقاط العبور المنتشرة على طـول الخـط األخـضر وحـدود محافظـة القـدس

مـال كـانوا من حصول كثیر من العمال علـى تـصاریح للعمـل فـي إسـرائیل، إال أن هـؤالء الع

یواجهون في كثیـر مـن األحیـان عوائـق دخـول إلـى إسـرائیل تتمثـل فـي فتـرات انتظـار طویلـة 

  .على نقاط العبور، وتفتیش دقیق ومزعج

  

، انخفــض عــدد العمــال الفلــسطینیین فــي إســرائیل ةوفــي ظــل تلــك الظــروف القاســی

د  حتـــى أن عـــددهم فــي بعـــض األحیـــان انخفـــض عـــن عـــد1992بــشكل واضـــح منـــذ العـــام 

 بلــغ متوســط عــدد العمــال الفلــسطینیین العــاملین فــي 1996التــصاریح المــصدرة؛ ففــي العــام 

كـانوا )  ألـف مـن الـضفة الغربیـة18.7 ألف من قطاع غزة و10.3( ألف عامل 29إسرائیل 

 ألـف عامـل 42.3یشكلون فقط ثلثي عدد العمـال الحاصـلین علـى تـصاریح، والبـالغ عـددهم 

 ,Shaban and Diwan))  ألـف مـن الـضفة الغربیـة23.6 ألـف مـن قطـاع غـزة و18.7(

1999).  
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   أنواع اإلغالق3-2
  

تنوعت أشكال اإلغالق اإلسرائیلي على األراضي الفلسطینیة، باإلضافة إلى تنوع 

 2فمنها الطوق األمني والذي یشمل عدم مقدرة الفلسطینیین من باقي الضفة الغربیة. شدتها

القدس، ومنها اإلغالق الداخلي والذي یشمل، باإلضافة وقطاع غزة على دخول إسرائیل و

إلى الطوق األمني، فصل مناطق الضفة الغربیة بعضها عن بعض، واإلغالق مع العالم 

  .، والذي یشمل إغالق المعابر الفلسطینیة مع مصر واألردنيالخارج

  

كما یمكن تصنیف اإلغالق اإلسرائیلي بحـسب شـدته، فمنـه الـشامل والـذي یـشمل 
ــة ج ــة أم فــي قطــاع غــزة، حیــث ال یــسمح حتــى لحمل میــع المنــاطق ســواء فــي الــضفة الغربی

التصاریح من الدخول إلـى القـدس أو إسـرائیل، ومنـه اإلغـالق الجزئـي والـذي یـشمل منـاطق 
  .محددة من الضفة الغربیة أو قطاع غزة

  

لـى وال یقتصر تأثیر اإلغالق الشامل على تدفق العمال والمسافرین، بـل ینطبـق ع
ٕتــدفق الـــسلع والخـــدمات عبـــر المعـــابر بــین المنـــاطق الفلـــسطینیة والقـــدس واســـرائیل ومـــصر 

  .واألردن
  

  

   اآلثار االقتصادیة لإلغالق3-3
  

) 1: تتمثــل خــسائر االقتــصاد الفلــسطیني مــن جــراء اإلغــالق عبــر القنــوات التالیــة
 معـدالت التبـادل انخفـاض) 2الخسائر من دخل العمال الفلـسطینیین العـاملین فـي إسـرائیل، 

التجـــاري بفعـــل العوائـــق اإلســـرائیلیة أمـــام حركـــة الـــصادرات الفلـــسطینیة، وبدرجـــة أقـــل أمـــام 
) 3الواردات، ما یساهم بشكل واضح في التأثیر علـى اإلنتـاج والعـرض الكلـي الفلـسطیني،  

                                                        
 تعبیر یستخدمه الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني لوصف مناطق الضفة الغربیة دون الجزء الذي ضمته إسرائیل من  2

  .1967محافظة القدس بعد احتالل 
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 فالخسائر من خالل تأثیر انخفاض الدخل على اإلنفاق مـن اإلنتـاج المحلـي، وهـو مـا یعـر
  .أثیر المضاعفبت

  

یعتمــد حجــم خــسائر العمــل الناجمــة عــن اإلغــالق علــى عــدد العمــال الفعلیــین فــي 
مرونـة (إسرائیل قبل اإلغالق وبعده، وعلى معدل التغیر في االسـتهالك نتیجـة تغیـر الـدخل 

، باإلضـافة إلــى اعتمـاده علـى نمــط االسـتهالك لهـذه الــشریحة )االسـتهالك نـسبة إلــى الـدخل
وتعتمــد الخــسائر فــي التجــارة الخارجیــة علــى شــدة المعیقــات أمــام . فلــسطینيمــن المجتمــع ال

التجارة من جهة، ونوعیة السلع المصدرة أو المستوردة من جهـة أخـرى، فـبعض الـسلع ذات 
مرونة تسویق مرتفعة كالحجر والمواد الغذائیة، وذات عمر افتراضي طویـل كـالزیوت یكـون 

أمـا . ات من السلع سریعة التلـف كالخـضراوات والـورودتأثیر اإلغالق علیها أقل من الصادر
فیما یتعلق بالواردات فتـسببت اإلغالقـات اإلسـرائیلیة، إضـافة إلـى مـا سـبق، بارتفـاع تكلفتهـا 

  .بسب التأخیر في الموانئ ومعیقات الشحن وطول االنتظار على الحواجز
   التأثیر على سوق العمل3-3-1

  

ى العاملـة فـي الـضفة الغربیـة وقطـاع غـزة فـي ارتفعت معـدالت المـشاركة فـي القـو

: ظــل اإلغالقــات وبــشكل عــام لكــال الجنــسین، ویــؤثر فــي معــدل المــشاركة عــامالن مهمــان

ارتفاع البطالة في االقتصاد الفلسطیني یقلل من ثقة البـاحثین عـن عمـل فـي الحـصول علـى 

احیـة أخـرى، ومـن ن. فرص عمل، ویخرجون من القوى العاملة، ما یخفـض معـدل المـشاركة

یــؤدي انخفــاض الــدخل العــائلي بــسبب اإلغــالق، وتعطــل العــاملین فــي إســرائیل إلــى تحفیــز 

انخفـــاض دخـــل (أفـــراد جـــدد مـــن األســـرة إلـــى ســـوق العمـــل للتقلیـــل مـــن اآلثـــار االقتـــصادیة 

ویبـدو أن األثـر الثــاني . ، مـا یعنـي زیــادة العارضـین للعمـل وارتفـاع معــدل المـشاركة)األسـرة

وتــشیر النتــائج اإلحــصائیة التــي قــام بهــا الجهــاز . فــي بعــض فتــرات اإلغــالقیفــوق األول 

فــي تــشرین % 39المركــزي لإلحــصاء الفلــسطیني إلــى أن معــدالت المــشاركة ارتفعــت مــن 

% 39.8، لتعــاود االنخفــاض إلــى 1996فــي نیــسان مــن العــام % 41.2 إلــى 1995األول 

  .1996في كانون األول من العام 
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ففـي أیلـول : رتفع البطالة بشكل واضح في االقتصاد الفلسطینيوخالل اإلغالق، ت

 كانـــت البطالـــة فـــي الـــضفة الغربیـــة وقطـــاع غـــزة تـــساوي 1995 تـــشرین األول مـــن العـــام –

خـالل الحـصار المـشدد الـذي فرضـته الـسلطات اإلسـرائیلیة % 28.6، ارتفعت إلى 18.3%

ور االسـمیة بـشكل واضـح، وهذا یساهم في الـضغط علـى األجـ. 1996في نیسان من العام 

 انخفـضت 1996أیـار - ونیـسان1995أكتـوبر - بـین أیلـولحیث أشارت النتـائج إلـى أنـه مـا

 58.5 شـیكل فـي قطـاع غـزة، ومـن 41.5 شـیكل فـي الیـوم إلـى 44.6األجور االسـمیة مـن 

% 16و% 7 شیكل في الضفة الغربیة، وهي تشكل بذلك انخفاضـا بنـسبة 49.4شیكل إلى 

فـي كلتـا المنطقتـین، یكـون % 6وحیـث أن معـدل التـضخم بلـغ فـي تلـك الفتـرة . على التوالي

فـــي % 22فــي قطـــاع غــزة  و% 13مــا بـــین  ) بالـــشیكل(االنخفــاض فــي األجـــور الحقیقیــة 

  ..(Shaban and Diwan,1999)الضفة الغربیة

  

  

  

  

   التأثیر على التجارة الخارجیة3-3-2

  

ـــین األراضـــي  ـــسطینیة واســـرائیل واألردن تـــنخفض معـــدالت التبـــادل التجـــاري ب ٕالفل
ومصر خالل اإلغالق نتیجة العوائق اإلسرائیلیة أمـام حركـة الـصادرات، وبدرجـة أقـل، أمـام 

ــأخیر . حركــة الــواردات، مــا یــؤثر بــشكل واضــح علــى اإلنتــاج والعــرض الكلــي الفلــسطیني فت

 الفلـسطیني الواردات وزیـادة تكلفـة نقلهـا وتخلیـصها فـي المـوانئ یـؤدي إلـى انخفـاض اإلنتـاج

ـــسلع االســـتهالكیة المـــستوردة ـــع أســـعار ال ـــواردات، ورف ـــى هـــذه ال ـــع . المعتمـــد عل كمـــا أن من

الــصادرات الفلــسطینیة مــن العبــور فــي الوقــت المناســب أدى إلــى ضــیاع بعــض الــصفقات، 

إال أن إعاقـــة . وتلـــف بعـــض المنتجـــات، مـــا أثـــر ســـلبا علـــى اإلنتـــاج المخـــصص للتـــصدیر

  .یة للمنتجات المحلیة البدیلةالواردات تشكل حمایة جزئ

  

   تأثیر اإلغالق على القطاع العائلي3-3-3
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یتــسبب اإلغــالق اإلســرائیلي فــي حرمــان نــسبة كبیــرة مــن الــشعب الفلــسطیني مــن 

ـــــدخل وملكیـــــة األصـــــول  مـــــصادر دخلهـــــا، مـــــا یـــــنعكس بـــــشكل مباشـــــر علـــــى انخفـــــاض ال

  .واالستهالك واالدخار

  

ــ3وقــد قامــت إحــدى المؤســسات البحثیــة  علــى 1996إجراء دراســة مــسحیة العــام  ب

تبـــین، مـــن نتـــائج المـــسح، أن دخـــل األســـر انخفـــض بمقـــدار    .  عائلـــة فـــي قطـــاع غـــزة300

 600خالل فترة اإلغالق، وقـد ارتفـع عـدد األسـر التـي كـان دخلهـا الـشهري أقـل مـن % 22

 وتتمثل األسباب الرئیسة النخفـاض. خالل الحصار% 48إلى % 31شیكل من العینة من 

دخــل هــذه األســر فــي أن أفرادهــا یعتمــدون بــشكل أساســي علــى العمــل فــي إســرائیل، أو فــي 

صــناعات تــرتبط بــشكل مباشــر فــي االقتــصاد اإلســرائیلي، ســواء مــن حیــث المــواد الخــام أم 

  .تصدیر اإلنتاج

  

 بــشكل كلــي لــم یتــأثر كثیــرا، حیــث انخفــض يوأظهــر المــسح أن االســتهالك العــائل

فقـط، ویعـود ذلـك إلـى مجموعـة مـن اإلجـراءات العائلیـة، % 0.2والي االستهالك العائلي بح

ـــصالح  ـــة ل ـــر المالی ـــة وغی ـــي بعـــض العـــائالت عـــن ممتلكاتهـــا مـــن األصـــول المالی منهـــا تخل

لتغطیـة اسـتهالكها؛ ) من الباعة(االستهالك، كما قامت األسر بزیادة اعتمادها على الدیون 

مـن الحجـم % 28ن فـي عینـة األسـر مـن فقد تضاعف حجم االستهالك المعتمـد علـى الـدیو

وهــذا مــا أدى . 1996خــالل إغــالق العــام % 56 إلــى 1996الكلــي لالســتهالك قبــل ربیــع 

  %.19باإلضافة إلى ارتفاع عدد األسر المدینة، إلى ارتفاع حجم الدین على األسر بنسبة 

  

 التخلـي عـن اسـتهالك إلـىكما عمدت بعض األسر فـي مواجهـة انخفـاض الـدخل 

فقد انخفض معدل اسـتهالك اللحـوم . ٕلسلع مرتفعة األسعار واحاللها بسلع أقل تكلفةبعض ا

ــــدار  ، إضــــافة إلــــى اعتمــــاد الكثیــــر مــــن األســــر علــــى %22، والبــــیض بمقــــدار %30بمق

المــساعدات المقدمــة مــن المؤســسات الرســـمیة مثــل وزارة الــشؤون االجتماعیــة والمؤســـسات 

                                                        
  ، رام اهللامؤسسة أرض اإلنسان   3
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ــة،  ــة كــاألنروا، والجمعیــات الخیری ــار المباشــرة الدولی ولجــان الزكــاة، وذلــك للتخفیــف مــن اآلث

  .من العینة تلقوا مساعدات خالل فترة اإلغالق% 17للحصار، وتفید النتائج أن 

  

  )المنشآت( أثر اإلغالق على القطاع اإلنتاجي 3-3-4

  

 مـن 1967نتیجة لالرتباط القوي بـین االقتـصاد الفلـسطیني واإلسـرائیلي منـذ العـام 

لـى العمالـة والتجـارة والمـواد الخـام، فـإن قطـاع الـصناعة یتـأثر بـشكل كبیـر حیث االعتماد ع

فیــــسهم اإلغـــالق فـــي ارتفــــاع التكـــالیف التـــشغیلیة لقطــــاع . بـــإجراءات اإلغـــالق اإلســـرائیلي

الـصناعة، وذلـك بـسبب تـأخر وصـول المـواد الخــام مـن جهـة، وصـعوبة التـصدیر مـن جهــة 

مـــن تكـــالیف، وهـــذا بـــدوره یحـــول االقتـــصاد ًأخـــرى، ومـــا یرافـــق كـــال مـــن هـــذه اإلجـــراءات 

  . الفلسطیني إلى العمل تحت فرضیة اإلنتاج لالستهالك المحلي

  

یـساهم اإلغـالق، وبــشكل واضـح، فـي زیــادة تكـالیف اإلنتـاج الــصناعي مـن خــالل 

ــسلع التــي یــصعب  زیــادة تكــالیف التخــزین ســواء للمــواد الخــام أم مــا تنتجــه المــصانع مــن ال

كمـا یـساهم اإلغـالق فـي ارتفـاع تكـالیف التمویـل بـسبب الـدیون . القـاتتسویقها بـسبب اإلغ

ًالضائعة من جهة، والدفعات المتأخرة من جهة أخـرى، مـا یـدفع كثیـرا مـن الجهـات المـزودة 
للمـــواد الخـــام إلـــى طلـــب ضـــمانات إضـــافیة لـــدفعات الـــدین أو زیـــادة الطلـــب علـــى الـــسیولة 

ع تكــالیف اإلنتــاج مـــن خــالل الزیــادة فـــي كمــا أن اإلغـــالق یعمــل علــى رفـــ. لمواجهــة ذلــك

. 4تكالیف الشحن، وبخاصة أنه في ظل اإلغالق یتم اسـتخدام أسـلوب مـن ظهـر إلـى ظهـر

 شــیكل فــي العــام 500وقــد ارتفعــت تكلفــة الــشاحنة مــن قطــاع غــزة إلــى الــضفة الغربیــة مــن 

 ، ویعــود ذلــك إلــى اســتخدام ثــالث شــاحنات فــي1996 شــیكل فــي العــام 1500 إلــى 1993

كمــا أن .  كــم، وذلــك باســتخدام أســلوب مــن ظهــر إلــى ظهــر عنــد كــل حــاجز100أقــل مــن 

ـــع مـــستویات األســـعار  ـــي رف ـــر ف ـــساهم بـــشكل كبی ـــي المـــوانئ ت ـــشحن والتخـــزین ف تكـــالیف ال

                                                        
لسطینیة عند الحاجز األمني، ویتم تفریغ تعني هذه العبارة، التقاء الشاحنة اإلسرائیلیة المحملة بالبضاعة المستوردة بشاحنة ف    4

  . البضاعة من الشاحنة اإلسرائیلیة إلى الشاحنة الفلسطینیة، والعكس في حالة التصدیر
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لعناصر اإلنتاج، إضافة إلـى تحمـل عقوبـات التـأخیر فـي التـسلیم ودفـع الغرامـات المـستحقة 

  .في حاالت التصدیر

  

  الق على األداء الحكومي  أثر اإلغ3-3-5

  

یـؤثر اإلغــالق بــشكل واضــح علــى الموازنــة العامــة بجمیــع مكوناتهــا، حیــث یعمــل 

علــى تخفــیض اإلیــرادات الحكومیــة مــن جهــة، وزیــادة النفقــات مــن جهــة أخــرى، كمــا یعمــل 

علــى إعــادة هیكلــة وتوجیــه المــساعدات مــن الــدول المانحــة مــن اإلنفــاق االســتثماري الموجــة 

 التحتیة، ورفع الطاقة االستیعابیة للمؤسسات والمرافق العامة إلـى اإلنفـاق الطـارئ إلى البنیة

الموجــه لتعــویض الــنقص فــي الــدخل، نتیجــة اإلغــالق وخلــق فــرص عمــل مؤقتــة الســتیعاب 

 الحكومیـــة مـــن خـــالل انخفـــاض توتـــتلخص آلیـــة انخفـــاض اإلیـــرادا. العـــاطلین عـــن العمـــل

ردات مــــن إســـــرائیل وانخفـــــاض أعـــــداد العـــــاملین اإلنتــــاج والـــــدخل، كمـــــا أن انخفـــــاض الـــــوا

ـــة  ـــساهم، بـــشكل رئیـــسي، فـــي تخفـــیض إیـــرادات الـــسلطة الوطنی الفلـــسطینیین فـــي إســـرائیل ی

وتعمـدت إسـرائیل تـأخیر دفـع مـستحقات الـسلطة . الفلسطینیة من خالل ما یعرف بالمقاصـة

  .من المقاصة خالل فترات اإلغالق، ما اضطرها إلى االقتراض

  

فقات الحكومیة من خالل ارتفاع نفقاتها التحویلیة لمساعدة الحاالت وترتفع الن

  .االجتماعیة ومعالجة آثار البطالة والفقر واإلنفاق على برامج التشغیل الطارئ
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   اإلغالق والحصار الراهن المطبق منذ الثامن-4

  2000والعشرین من أیلول 
  

  

 فــي الــضفة الغربیــة وقطــاع جــاء الحــصار اإلســرائیلي الحــالي للمنــاطق الفلــسطینیة

غــزة بعــد فتــرة طویلــة مــن الهــدوء األمنــي فــي المنطقــة، وفــي ذروة المفاوضــات الــسلمیة بــین 

 وكــان هــذا الحـصار، مثلمــا كــان الحــال 5.الـسلطة الوطنیــة الفلــسطینیة والحكومـة اإلســرائیلیة

ازالت فــي الفتـــرات الـــسابقة، للـــضغط علـــى الــشعب الفلـــسطیني وســـلطته الوطنیـــة البتـــزاز تنـــ

وهـدف رئـیس الـوزراء اإلسـرائیلي . سیاسیة من خالل التضییق االقتـصادي والقمـع العـسكري

مـن سـماحه لــشارون باقتحـام الحـرم القدسـي الـشریف، إثـارة الــشعب ) إیهـود بـاراك(فـي حینـه 

الفلسطیني وافتعال أزمة تعزز مـن أسـهمه لـدى الناخـب اإلسـرائیلي، خاصـة فـي ظـل سـقوط 

وفي السیاق ذاته، كانت ردة فعـل الجـیش اإلسـرائیلي قویـة جـدا علـى . حكومته في الكنیست

ــه شــارون فكــان أن ســقط أكثــر مــن . االحتجاجــات التــي نظمهــا الفلــسطینیون علــى مــا قــام ب

) 28/9/2000(ومنـذ ذلـك الحـین . ستین شهیدا خالل األسبوع األول من انتفاضة األقـصى

ة االحتجاجــات الفلــسطینیة، بــل یبــدو للمــدقق لــم تــرتبط اإلجــراءات القمعیــة اإلســرائیلیة بدرجــ

، معنیــــة باســــتمرار )حكومــــة بــــاراك وحكومــــة شــــارون(فـــي الوقــــائع أن إســــرائیل بحكومتیهــــا 

ـــى  ـــرة طویلـــة تأمـــل مـــن خاللهـــا بالحـــصول عل ـــسطینیین لفت المواجهـــات والحـــصار علـــى الفل

  .تنازالت سیاسیة جوهریة

  

 الحـــالي وفتـــرات الحـــصار نتنـــاول فـــي هـــذا الجـــزء أوجـــه االخـــتالف بـــین الحـــصار

ــسابقة ــدیرات هــذه التقــاریر . ال ــاریر التــي تناولــت الحــصار الحــالي وتق ثــم نــستعرض أهــم التق

  .لآلثار االقتصادیة المترتبة علیه

                                                        
ٕحیث ركزت الوالیات المتحدة واسرائیل علـى ضـرورة إنهـاء مفاوضـات المرحلـة النهائیـة قبـل انتهـاء والیـة الـرئیس األمریكـي، كلینتـون،    5

وتعاظمــت الــضغوط علــى الفلـسطینیین إلعطــاء تنــازالت فــي موضــوعات حیویــة مثــل القــدس . 2001انون الثــاني الثانیـة فــي شــهر كــ

والالجئین والمستوطنات، األمر الذي أدى إلـى فـشل المفاوضـات، وقامـت الوالیـات المتحـدة بتحمیـل الفلـسطینیین المـسؤولیة عـن هـذا 

  .الفشل
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  : أوجه االختالف بین الحصار الحالي والحاالت السابقة4-1
  

ر یتمیــــز الحــــصار اإلســــرائیلي الحــــالي للمنــــاطق الفلــــسطینیة عــــن فتــــرات الحــــصا

  :السابقة باستمراریته وحدته واآلثار المترتبة علیه

  

 : استمراریة الحصار الحالي وشموله4-1-1
  

 وهــــو 28/9/2000بــــدأ الحــــصار اإلســــرائیلي الحــــالي للمنــــاطق الفلــــسطینیة یــــوم 

، ویكـون بـذلك األطـول فـي تـاریخ القمـع اإلسـرائیلي )2001تشرین ثاني (مستمر حتى اآلن 

ویـــــشمل الحــــصار الحـــــالي منـــــع . ضفة الغربیـــــة وقطــــاع غـــــزةللــــشعب الفلـــــسطیني فــــي الـــــ

وقطـاع غـزة مـن دخـول إسـرائیل ) باستثناء العاصمة القدس(الفلسطینیین من الضفة الغربیة 

ألي غرض كان، ومنعهم من دخول القـدس، بمـا فـي ذلـك أداء صـالة الجمعـة فـي المـسجد 

ـــین الـــضفة. األقـــصى ـــة وقطـــاع غـــزةكمـــا تمنـــع إســـرائیل الفلـــسطینیین مـــن التنقـــل ب .  الغربی

ــة مــع مــصر واألردن، أو باســتخدام  ویــشمل، كــذلك، مــنعهم مــن الــسفر عبــر المعــابر البری

باإلضـافة إلــى ذلــك، یـشمل الحــصار مـا یعــرف بــاإلغالق الـداخلي الــذي یعنــي . مطـار غــزة

واســـتمرت هـــذه . منـــع التنقـــل بـــین المـــدن والقـــرى والمخیمـــات وبـــین المحافظـــات المختلفـــة

لـــم یكـــن المنـــع علـــى ). 30/6/2001 – 28/9/2000(ل الفتـــرة قیـــد البحـــث األشـــكال طـــوا

جمیع المستویات بالحدة نفـسها، فقـد اسـتطاع الفلـسطینیون التواصـل بـین المنـاطق المختلفـة 

. فــي الــضفة الغربیــة باســتخدام طــرق زراعیــة أو ترابیــة مهجــورة أو بــشق طــرق بــین الحقــول

ـــین ًكمـــا تغاضـــى الجـــیش اإلســـرائیلي، أحیانـــا،  ولفتـــرات متقطعـــة، عـــن تنقـــل الفلـــسطینیین ب

المحافظــات والمــدن الرئیــسیة، إال أنــه أبقــى األمــور غیــر رســمیة، وأبقــى الحــواجز العــسكریة 

ٕعلى هذه الطـرق، وعمـد إلـى تـأخیر حركـة المـرور، واعاقـة وصـول المـواطنین إلـى أهـدافهم 
لـسطینیین طــوال وفــي حـین اســتمر الحـصار علــى الف. 6حتـى فــي حـاالت المــرض والطـوارئ

                                                        
ریة اإلسرائیلیة بسبب تأخیر مرورهم إلى المستشفیات، حتى أن سیارات اإلسعاف سقط الكثیر من الشهداء على الحواجز العسك  6

  .كانت تفتش بصورة تعیق أداءها لعملها، ما تسبب في كثیر من الوفیات
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الفترة، طرأ تحول على السیاسة اإلسرائیلیة تجاه دخول الفلـسطینیین إلـى إسـرائیل للعمـل، مـا 

  .2001أدى إلى ارتفاع عدد العاملین هناك وخاصة في األشهر الخمسة األولى من العام 

بالمقارنــة، كانــت فتــرات الحــصار الــسابقة ال تتــسم باالســتمرار، فقــد كــان یفـــرض 

  .ًیام قلیلة وقلیال ما كان الحصار شامالالحصار أل

  

  حدة الحصار الحالي وترافقه مع العدوان العسكري4-1-2
 

یتمیــز الحــصار اإلســرائیلي الحــالي للمنــاطق الفلــسطینیة بحــدة اإلجــراءات القمعیــة 

فقــد اســتخدم الجــیش اإلســرائیلي، وألول مــرة، . مقارنــة مــع مــا كانــت علیــه فــي فتــرات ســابقة

ــة المدفعیــة وال ــة الهجومی ــة والحربی ــدبابات والــصواریخ والطــائرات العمودی ــة وال رشاشــات الثقیل

ـــــة  والـــــزوارق البحریـــــة فـــــي قـــــصف األحیـــــاء الـــــسكنیة الفلـــــسطینیة، ومواقـــــع األجهـــــزة األمنی

كمــا قــام الجــیش اإلســرائیلي بتنفیــذ أحكــام إعــدام، عــن طریــق التــصفیة العلنیــة، . الفلــسطینیة

وكـان . ل بالمشاركة فـي أعمـال المقاومـة أو التحـریض علیهـابحق فلسطینیین تتهمهم إسرائی

مـــن بـــین هـــؤالء سیاســـیون وأفـــراد فـــي قـــوى األمـــن الفلـــسطینیة، وناشـــطون فـــي تنظیمـــات 

  .فلسطینیة مختلفة

  

. ومــن مظــاهر حــدة الحــصار الحــالي، اســتمرار القــصف اإلســرائیلي بــصورة دائمــة

قـع فلـسطینیة فـي الـضفة الغربیـة أو فلم یخل أسبوع واحد خالل فترة البحـث مـن قـصف لموا

كمــا یــدعي (كمــا أن القــصف لــم یكــن دائمــا مرتبطــا ). 4الــشكل (فـي قطــاع غــزة أو كلیهمــا 

ویتــضح مــن . بعملیــات عــسكریة نفــذت ضــد الجــیش اإلســرائیلي والمــستوطنین) اإلســرائیلیون

ــرة العملیــات الفلــسطینیة ضــد األهــداف اإلســر4الــشكل  ــرغم مــن ثبــات وتی ــه علــى ال ائیلیة  أن

خــالل فتــرة البحــث، فــإن حــدة القــصف كانــت ترتفــع وتــنخفض وفقــا، علــى مــا یبــدو، لخطــة 

إســــرائیلیة مدروســــة ومعــــدة مــــسبقا، ویتعــــزز هــــذا االســــتنتاج عنــــد معاینــــة وتیــــرة العملیــــات 

ــرغم مــن عــدم حــدوث . الفلــسطینیة ووتیــرة القــصف فــي بعــض المنــاطق الفلــسطینیة فعلــى ال

فــي جنــوب الــضفة الغربیــة أو فــي وســطها أو شــمالها، فــإن عملیـات خــالل بعــض األســابیع 

  ).7، و6، 5األشكال (عملیات القصف اإلسرائیلي استمرت خالل تلك األسابیع 
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  نالقصف اإلسرائیلي والعملیات الفلسطینیة ضد اإلسرائیلیی): 4(شكل 

  2000خالل الربع الرابع 
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االول الثاني  الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع العاشر الحدي عشر الثاني عشر الثالث عشر

عملیات قصف

  .البحثتجمیع فریق : المصدر

 
 

  القصف اإلسرائیلي والعملیات الفلسطینیة في شمال الضفة الغربیة) 5(شكل 

 2000خالل الربع الرابع 
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القصف شمال  العملیات شمال

  .تجمیع فریق البحث: المصدر
  القصف اإلسرائیلي والعملیات الفلسطینیة في جنوب الضفة الغربیة) 6(شكل 

  2000خالل الربع الرابع 
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القصف جنوب العملیات جنوب

 
  .تجمیع فریق البحث: المصدر

 
  

  القصف اإلسرائیلي والعملیات الفلسطینیة في وسط الضفة الغربیة) 7(شكل 

 2000خالل الربع الرابع 
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القصف وسط العملیات وسط

 
  .تجمیع فریق البحث: المصدر

معیــــة مـــن جهــــة أخـــرى، فــــإن حـــدة الحــــصار اإلســـرائیلي وبــــشاعة اإلجـــراءات الق

فلـم یكـد . اإلسرائیلیة ضد الشعب الفلسطیني تتجلى فـي عـدد الـشهداء الـذین یـسقطون یومیـا

 800فقد تجاوز عـدد الـشهداء الــ . یخلو یوم من أیام فترة البحث من جنازة لشهید فلسطیني

، وســقط معظمهــم خــالل أعمــال احتجــاج فلــسطینیة 2001 ولاألتــشرین شــهید حتــى نهایــة 

 توكانـ). 8الـشكل   ( شـهیدا 62الـشهري حـوالي توسط عدد الـشهداء وبلغ م. غیر مسلحة

، بــل إن األطفــال ) ســنة25 - 18(مــن الفئــة العمریــة %) 36.8(نــسبة كبیــرة مــن الــشهداء 

كما أن معظم اإلصـابات كانـت فـي الـرأس والـصدر . من الشهداء% 27.6شكلوا ما نسبته 

اإلسـرائیلي المـسبق علـى إیقـاع أكبـر والمنطقة العلویة من الجـسم، مـا یؤكـد تـصمیم الجـیش 

عدد من الشهداء في محاولـة منـه إلضـعاف روح المقاومـة التـي باتـت تهـیمن علـى الـشعب 

  .الفلسطیني بفئاته وتوجهاته السیاسیة كافة

  

  

 ًشهریاالشهداء في الضفة الغربیة وقطاع غزة ): 8(شكل 

  2001ول األ تشرین – 28/9/2000للفترة 
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 www.Palestine-Info.netموقع المركز الفلسطیني لإلعالم، : المصدر

  

  

  

فقـد وصـل عـددهم . باإلضافة إلـى ذلـك، كـان عـدد الجرحـى خیالیـا فـي هـذه الفتـرة

ـــة  ـــى نهای ـــى أكثـــر مـــن 2001 ولاألتـــشرین حت  2540حـــوالي ، أي مـــا یعـــادل 33000 إل

دائمــة وشــاملة أو شــبه شــاملة إلــى حــوالي ووصــلت نــسبة المعــاقین إعاقــات . ً شــهریاجریحــا

  ).2001وزارة الشؤون االجتماعیة، % (21

  

ــــام الجــــیش  ــــي اتــــصفت بهــــا اإلجــــراءات اإلســــرائیلیة، قی ومــــن مظــــاهر الحــــدة الت

اإلسرائیلي بتقـسیم قطـاع غـزة إلـى أجـزاء منفـصلة بـالحواجز الترابیـة والـدبابات، ومنـع التنقـل 

  .ي السلطة الوطنیة الفلسطینیة زمام األمور في القطاعبین هذه األجزاء ألول مرة منذ تول

  

باإلضـــافة إلـــى ذلـــك، عمـــد الجـــیش اإلســـرائیلي إلـــى إطـــالق یـــد المـــستوطنین فـــي 

علـى مـسمع ومـرأى مـن الجـیش (فقد قاموا . االعتداء على الفلسطینیین وأراضیهم وأشجارهم

ات واقـــــتالع آالف بتجریـــــف آالف الـــــدونم) اإلســــرائیلي وبحمایـــــة منـــــه وباســـــتخدام معداتـــــه

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  34    

قطـف (كما قتلوا الكثیر من المزارعین أثناء مباشـرتهم أعمـالهم فـي الحقـل . األشجار المثمرة

  ).الزیتون أو بذر الحبوب والحراثة

  

ـــسطینیة بالقـــصف  ـــسلطة الفل ـــي هـــذا الحـــصار مؤســـسات ال واســـتهدفت إســـرائیل ف

ــسابقة وقــد هــدف ذلــك إلــى . والحــصار، بهــدف تقــویض مــا تــم بنــاؤه منهــا خــالل المرحلــة ال

إظهـار عجـز الـسلطة الفلـسطینیة عــن إدارة الحیـاة الفلـسطینیة والخـدمات العامـة واالســتمرار 

ـــة بنـــاء المؤســـسات ـــضرائب . فـــي عملی ـــسلطة مـــن ال ـــع مـــستحقات ال ـــك تـــأخیر دف وشـــمل ذل

ـــة مـــا یعـــرف  ـــاریس وآلی ـــاق ب ـــسلطة بحـــسب اتف ـــي تجبیهـــا إســـرائیل لحـــساب ال والجمـــارك الت

إسرائیل من ذلـك إظهـار مـدى اعتمـاد الـشعب الفلـسطیني وسـلطته علـى وتهدف . بالمقاصة

إسرائیل، باإلضافة إلى عدم تمكین السلطة من دفع مرتبـات موظفیهـا، وتنفیـذ بـرامج طارئـة 

  .لتخفیف اآلثار المترتبة على الحصار

  

مــن جهــة أخــرى، شـــددت إســرائیل فــي بعــض الفتـــرات مــن اســتخدامها للعقوبـــات 

فقــد منعــت إســرائیل سـكان قطــاع غــزة مــن العمــل فیهــا، كمــا . لــسطینییناالقتـصادیة ضــد الف

. أنهـا لـم تـسمح للـشاحنات الفلــسطینیة مـن الخـروج أو العـودة إلــى قطـاع غـزة لفتـرات طویلــة

ومنعت وصول مـشتقات البتـرول والغـاز واإلسـمنت والحدیـد إلـى القطـاع لفتـرات تتكـرر بـین 

وعلـى الـرغم . اد الغذائیة في بعـض الفتـراتحین وآخر، كما عملت على تأخیر وصول المو

ــة لــم تكــن بالحــدة نفــسها لــصعوبة نجــاح  مــن أن اإلجــراءات االقتــصادیة ضــد الــضفة الغربی

ذلك بـسبب طبیعـة الحـدود معهـا وطولهـا، فـإن إسـرائیل كانـت تحكـم اإلجـراءات االقتـصادیة 

  .على بعض المناطق أكثر من غیرها

  

ـــــ ـــــرات الحـــــصار ال ـــــة، كانـــــت فت ـــــى بعـــــض اإلجـــــراءات بالمقارن سابقة تقتـــــصر عل

ــــسطینیین مــــن خــــالل مــــا یعــــرف بالتنــــسیق األمنــــي أو  االقتــــصادیة والمالحقــــة األمنیــــة للفل

ٕولـم تــشتمل علـى القــصف واطـالق یــد ) مـا یعــرف بعملیـات المــستعربین(العملیـات الخاصــة 
  .المستوطنین
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  آثار الحصار الحالي4-1-3
  

راریته وشـموله وحدتـه، تمیـز فـي آثـاره یترتب على تمیز الحصار الحالي في اسـتم

فالطبیعــة المؤقتــة لفتــرات الحــصار . علــى الجوانــب المختلفــة مــن حیــاة الــشعب الفلــسطیني

الــسابقة، واالقتــصار علــى النــواحي االقتــصادیة، والمالحقــة األمنیــة، جعــل آثارهــا محــصورة 

. والتكلفـة اإلضـافیةومؤقتـة، بـل كـان باإلمكـان تجـاوز آثارهـا االقتـصادیة بقلیـل مـن التكیـف 

كمـــا أن . فكثیـــر مـــن المبـــادالت التجاریـــة كانـــت تؤجـــل وتـــتم بالكامـــل بعـــد انتهـــاء الحـــصار

انقطـاع العمــال لفتــرات قلیلــة عــن العمــل لــم یكـن یــؤثر بــصورة كبیــرة علــى مــستویات الــدخل 

ر فقد كان العامل بعد انتهـاء الحـصا. واالستهالك واالستثمار في المباني السكنیة أو غیرها

  .یعمل ساعات إضافیة لیعوض التأخیر الذي تم في إنجاز العمل

  

أما هذا الحصار فقد استمر لفترة طویلـة یتعـذر معهـا تأجیـل المبـادالت أو العـودة 

لـذلك، فـإن آثـار هـذا الحـصار أكبـر وأعمـق . إلى أعمال مكثفة تعوض التأخیر في اإلنجـاز

. د فـي المــدى المتوســط وحتــى البعیــدمـن اآلثــار التــي ترتبــت علـى غیــره، وســیكون لهــا وجــو

ـــي المجـــاالت االقتـــصادیة التقلیدیـــة  ـــم تنحـــصر ف ـــادالت (كمـــا أن هـــذه اآلثـــار ل العمـــل والمب

، بـل تعـدت ذلـك إلـى البنیـة التحتیـة االقتـصادیة والبنـاء الهیكلـي )التجاریة ومـا یترتـب علیهـا

طیني والبنیـــة التحتیـــة لالقتـــصاد الفلـــسطیني، والتركیبـــة االجتماعیـــة والطبقیـــة للـــشعب الفلـــس

، واألوضــاع النفـــسیة )التعلــیم، والتعلـــیم العــالي، والـــصحة، والرفــاه االجتمـــاعي(االجتماعیــة 

  .والعائلیة لآلالف من الفلسطینیین وغیرها من المجاالت

  

ٕوان كانــت غیــر (أمــا فــي الجانــب اإلیجــابي، فــإن الحــصار الحــالي یــوفر حمایــة 

األول إعاقـة : نافـستها مـع البـضائع اإلسـرائیلیة لـسببینللمنتجات الفلسطینیة في م) مقصودة

ــسلع المــستوردة  وارتفــاع تكلفتهــا بــسبب إجــراءات الحــصار، ) اإلســرائیلیة وغیرهــا(وصــول ال

والثاني انتشار مشاعر العداء لكل ما هو إسرائیلي والتحول إلى استهالك الـسلع الفلـسطینیة 

ناعات الفلـسطینیة مـن هـذا الوضـع فـارتفع وقد استفادت بعض الص. البدیلة في حال توفرها

  .إنتاجها ومبیعاتها وأرباحها
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  التقاریر وتقدیرات آثاره الصادرة :  الحصار الحالي4-2

  عن الجهات المختلفة
  

كتبــت تقــاریر كثیــرة حــول آثــار الحــصار اإلســرائیلي الحــالي علــى مجــاالت الحیــاة 

ثــار بــصورة كبیــرة، وكــان لهــذا التبــاین أثــره وتباینــت التقــدیرات لهــذه اآل. الفلــسطینیة المختلفــة

في إحداث إرباك للبرنـامج اإلعالمـي الـذي تحـاول الـسلطة الوطنیـة تنفیـذه فـي هـذه المرحلـة 

ــاع العــالم بمــدى بــشاعة اإلجــراءات اإلســرائیلیة مــن جهــة، ومــدى الحاجــة للمــساعدات  إلقن

 الحیاتیــة الفلــسطینیة كافــة العربیــة والدولیــة، التــي أحــدثتها هــذه اإلجــراءات علــى المــستویات

وركـزت غالبیـة التقــاریر علـى الخـسائر االقتــصادیة التـي تكبـدها االقتــصاد . مـن جهـة أخــرى

  .الفلسطیني وقطاعاته المختلفة

  

أمـــا الكلیــــة فقــــد غطــــت . تقـــسم التقــــاریر مــــن حیــــث تغطیتهـــا إلــــى كلیــــة وجزئیــــة

ــة فتناولــت قطاعــا وا ــه، وأمــا الجزئی حــدا أو أكثــر مــن القطاعــات االقتــصاد الفلــسطیني بكامل

االقتـــصادیة المختلفـــة كالـــصناعة والزراعـــة والـــسیاحة والتجـــارة وغیرهـــا، كمـــا غطـــى بعـــض 

  .التقاریر أجزاء جغرافیة محددة

  

نتناول في هذا الجزء بالمراجعة والتلخیص والمالحظة التقاریر الكلیـة، وهـي تقـسم 

  :إلى أربعة أقسام من حیث الجهة المعدة للتقریر

  

تقـــاریر كلیـــة صـــادرة عـــن وزارات ومؤســــسات تابعـــة مباشـــرة للـــوزارات أو الحكومــــة : لاألو

وســـنتعامل مـــع هـــذه التقـــاریر علـــى أنهـــا تقـــاریر رســـمیة، . الفلـــسطینیة بـــشكل عـــام

  .بمعنى أنها تمثل وجهة النظر الحكومیة
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ل تقاریر كلیة صادرة عن مؤسسات عامة لكنها مستقلة عن الحكومة الفلـسطینیة مثـ: الثاني

. ، والجهـاز المركـزي لإلحـصاء الفلـسطیني)بكـدار(المجلس االقتصادي الفلسطیني 

  .وسنتعامل مع التقاریر الصادرة عن هذه المؤسسات على أنها تقاریر شبه رسمیة

مثـل اتحـاد الغـرف ) عن الحكومـة(تقاریر كلیة صادرة عن جهات فلسطینیة مستقلة : الثالث

  .التجاریة وغیرها

ــــع ــــاریر : الراب ــــي األراضــــي تق ــــة تعمــــل ف كلیــــة صــــادرة عــــن مؤســــسات أو منظمــــات أجنبی

  .الفلسطینیة مثل التقاریر الصادرة عن مكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة

  

   التقاریر الرسمیة4-2-1

  

ــار االقتــصادیة  التــي أصــابت ) الخــسائر(صــدرت تقــاریر رســمیة كثیــرة حــول اآلث

ــاة الف فقــد صــدرت تقــاریر عــن كــل مــن . لــسطینیةاالقتــصاد الفلــسطیني، وســائر نــواحي الحی

نـستعرض فیمـا یلـي . وزارة المالیة ووزارة التخطیط ووزارة العمل ومركز التخطـیط الفلـسطیني

  :أهم ما ورد في هذه التقاریر

  

  وزارة التخطیط والتعاون الدولي4-2-1-1
) علـــى األقــــل(صـــدر عـــن وزارة التخطـــیط والتعـــاون الــــدولي الفلـــسطینیة تقریـــران 

ـــسطینیةیتنـــا ـــى الحـــصار اإلســـرائیلي لألراضـــي الفل ـــار المترتبـــة عل ـــر . والن اآلث غطـــى التقری

ــة كــانون األول  ــدة حتــى نهای ــرة الممت ــارة عــن خطــة 2000األول الفت ــاني فكــان عب ، وأمــا الث

مقترحة لإلغاثة والطوارئ قدمت إلـى البنـك اإلسـالمي للتنمیـة، بهـدف االسترشـاد فـي توزیـع 

ي للــشعب الفلــسطیني، وشــملت مقدمــة غطــت اآلثــار المترتبــة علــى الــدعم العربــي واإلســالم

  .25/1/2001الحصار حتى 

  

وعلى الرغم من المبررات التـي اعتمـدتها تقـاریر وزارة التخطـیط فـي تقـدیر خـسائر 

الخـسائر "فقـد قـدرت خطـة الطـوارئ . البنود المختلفة، فـإن التقـدیرات االقتـصادیة مبـالغ فیهـا

ــار دوالر2.95 بحــوالي 25/1/2001حتــى " االقتــصادیة وقــدر التقریــر اآلخــر خــسائر .  ملی
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 ملیـار دوالر، 2.708 بحـوالي 2000الناتج المحلـي اإلجمـالي الفلـسطیني حتـى نهایـة العـام 

وهـــو تقـــدیر مبـــالغ فیـــه بـــصورة كبیـــرة مقارنـــة مـــع التقـــاریر الـــصادرة عـــن الجهـــاز المركـــزي 

). أنظــر بقیــة هــذا الجــزء(المتحــدة لإلحــصاء الفلــسطیني، ومكتــب المنــسق الخــاص لألمــم 

وتعــود المبالغــة فــي هــذه التقــدیرات إلــى خطــأ حــسابي عنــد تطبیــق الخــسارة المتوقعــة كنــسبة 

فتقاریر وزارة التخطیط تقـدر الخـسارة فـي النـاتج المحلـي . مئویة من الناتج المحلي اإلجمالي

، )اء المبـــرراتدون إبـــد% (55 بحـــوالي 2000 خـــالل الربـــع األخیـــر مـــن العـــام 7اإلجمـــالي

وعنــد حــساب الخــسائر ضــربت هــذه النــسبة بالنــاتج المحلــي اإلجمــالي المتوقــع لجمیــع العــام 

نــسبة الخــسارة للربــع الرابــع وبالمقابــل، إذا افترضــنا صــحة .  ولــیس للربــع الرابــع فقــط2000

 ال یمكـن أن 2000، فإن ذلك یعني أن الخسارة اإلجمالیة في الناتج المحلـي للعـام %)55(

 2000كحــد أقـــصى، حیــث أنــه لــو افترضـــنا أن الربــع الرابــع مــن العـــام % 14 إلــى تــصل

مساو لغیره مـن األربـاع الثالثـة األخـرى ) أشهر تشرین األول وتشرین الثاني وكانون األول(

إال أن ). 4÷ % 55% (14لكان تأثیره على النـاتج المحلـي اإلجمـالي للعـام بأكملـه حـوالي 

خــالل الربــع الرابــع ووفــر فــرص عمــل لكثیــر مــن ) ســم ماســیةمو(موســم الزیتــون كــان جیــدا 

الـذین فقـدوا أعمـالهم فـي إسـرائیل، وسـاهم فـي رفـع قیمـة النـاتج الزراعـي مقارنـة مـع األربـاع 

ــأثیر الحــصار علــى النــاتج المحلــي اإلجمــالي فــي . الثالثــة األخــرى مــن العــام ــه، فــإن ت وعلی

یتــون یــساهم فــي المواســم الجیــدة بمــا حیــث أن فــرع الز% 14الربــع الرابــع ســیكون أقــل مــن 

مــن النــاتج % 11 مــن اإلنتــاج  فــي القطــاع الزراعــي، وهــو مــا یعــادل 8%18.7متوســطه 

المحلي اإلجمالي للقطاع الزراعي، حیـث أن نـسبة القیمـة المـضافة إلـى اإلنتـاج فـي القطـاع 

ــدیر مــساهمة الزیتــون فــي ال9،%60الزراعــي الفلــسطیني تــصل إلــى   ــذلك یمكــن تق ــاتج  وب ن

  مــن هنــا، فــإن التــأثیر اإلیجــابي 10%.1المحلــي اإلجمــالي لالقتــصاد الفلــسطیني بحــوالي 

لموســم الزیتــون خفــف مــن حــدة اآلثــار الــسلبیة للحــصار االقتــصادي الــذي فرضــته إســرائیل 

                                                        
ویشمل ذلك الخـسائر المباشـرة وغیـر المباشـرة فـي اإلنفـاق اإلجمـالي الـذي یـشمل االسـتهالك الخـاص واالسـتثمار واإلنفـاق الحكـومي     7

صافي الصادرات، كما یمثل الخسائر فـي القیمـة المـضافة اإلجمالیـة لجمیـع القطاعـات االقتـصادیة التـي تـشمل الـصناعة والزراعـة و
  .واإلنشاءات وأنشطة الخدمات المختلفة، وتمثل كذلك مجموع الخسائر في إجمالي الدخل المتولد في االقتصاد المحلي

 جیــدا 2000وقــد كــان موســم العــام . اعتمــادا علــى طبیعــة الموســم% 21و% 6.4عــي بــین تتــراوح حــصة الزیتــون مــن اإلنتــاج الزرا   8
  . من اإلنتاج الزراعي% 18.7ووصل متوسط السنوات الماسیة الثالث الماضیة حوالي 

ع فـــروع مــن المتوقـــع أن تكــون النـــسبة للزیتــون أعلـــى مــن المتوســـط بـــسبب قلــة اســـتخدام هــذا الفـــرع للمــستلزمات اإلنتاجیـــة مقارنــة مـــ   9
  .زراعیة أخرى

  %.9یصل متوسط مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي اإلجمالي الفلسطیني إلى حوالي    10

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  39    

وبـذلك، یمكـن تقـدیر تـأثیر الربـع األخیـر علـى النـاتج . 2000خالل الربع األخیر من العـام 

  .على أقصى تقدیر% 13 بحوالي 2000لعام المحلي اإلجمالي ل

  

ــاریر وزارة التخطــیط البطالــة الفلــسطینیة بعــد الحــصار  مــن جهــة أخــرى، قــدرت تق

مــن القـوة العاملــة اإلجمالیـة، یمثــل العــاملون % 49اإلسـرائیلي للمنــاطق الفلـسطینیة بحــوالي 

غــة فــي هــذه ویبــدو أن هنــاك مبال. مــن ذلــك% 42فــي إســرائیل الــذین فقــدوا عملهــم حــوالي  

ــام ــاریر تهمــل حقیقــة أن جــزءا مــن العــاملین فــي إســرائیل هــم مــن ســكان القــدس . األرق فالتق

 كما أن مسح القوى العاملـة الـذي أجـراه الجهـاز 11.الذین لم ینقطعوا عن العمل في إسرائیل

المركزي لإلحصاء الفلسطیني خالل الربع الرابـع بـین أن نـسبة البطالـة خاللـه كانـت حـوالي  

ونتیجــــة للمبالغــــة فــــي أرقــــام ). 2001الجهــــاز المركــــزي لإلحــــصاء الفلــــسطیني، % (28.3

. ًالعاطلین عن العمل، كانت هنـاك مبالغـة، أیـضا، فـي تقـدیر الخـسائر التـي لحقـت بالعمـال

، أي 25/1/2001 ملیـون دوالر حتــى 840فقـد قـدرت تقـاریر الـوزارة هــذه الخـسائر بحـوالي 

باإلضــافة للمبالغــة فــي العــدد كانــت هنــاك . اضــة بأیــام قلیلــةقبــل انتهــاء الــشهر الرابــع لالنتف

مبالغـة فـي متوسـط األجـرة الیومیــة، وعـدد أیـام العمـل فـي تلــك الفتـرة، حیـث قـدرتها التقــاریر 

ً دوالرا للیــــوم الواحــــد 15 دوالر للیــــوم الواحــــد للعــــاملین فــــي إســــرائیل، وحــــوالي 31بحــــوالي 
ـــــسطیني، بینمـــــا  ـــــصاد الفل تـــــشیر تقـــــاریر الجهـــــاز المركـــــزي لإلحـــــصاء للعـــــاملین فـــــي االقت

 دوالر، 26.6الفلــسطیني إلـــى أن متوســـط األجــرة الیومیـــة للعامـــل فــي إســـرائیل بلـــغ حـــوالي 

ــام .  دوالر فــي الیــوم13.5وللعامــل فــي األراضــي الفلــسطینیة حــوالي  أمــا مــن حیــث عــدد أی

ـــ   تقــل عــن أربعــة  یــوم عمــل خــالل الفتــرة التــي120العمــل، فقدرتــه تقــاریر وزارة التخطــیط ب

كمـا أن هـذه الفتـرة صـادفت أعیـادا إسـرائیلیة وعیـد الفطـر وأعیـاد المـیالد وعیـد . أشهر بأیـام

ــام الجمعــة التــي تعتبــر عطلــة رســمیة للعــاملین فــي  رأس الــسنة المیالدیــة، باإلضــافة إلــى أی

ــام الــسبت التــي تعتبــر أیــام عطــل  األراضــي الفلــسطینیة وبعــض العــاملین فــي إســرائیل، وأی

كما أن مسوح القـوى العاملـة التـي أجریـت فـي األربـاع األخیـرة . سمیة للعاملین في إسرائیلر

ــرة  ــام العمــل الــشهري خــالل هــذه الفت األشــهر (مــن ســنوات ســابقة بینــت أن متوســط عــدد أی

                                                        
من المتوقع أن یكون عدد العاملین من القـدس فـي إسـرائیل قـد ارتفـع إلحاللهـم محـل العمـال مـن بقیـة منـاطق الـضفة الغربیـة وقطـاع    11

  .غزة
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 یـوم 20.7ً یوما في الضفة الغربیة وقطـاع غـزة، و25بلغ حوالي ) الثالثة األخیرة من السنة

  .في إسرائیل
  

  وزارة المالیة4-2-1-2
صـــدرت عـــن وزارة المالیـــة مجموعـــة مـــن التقـــاریر حـــول الخـــسائر التـــي تكبـــدها 

االقتــصاد الفلــسطیني مــن اإلجــراءات اإلســرائیلیة وقــد ظهــر معظمهــا فــي الــصحافة المحلیــة 

وقــد قــدم أحــد هــذه التقــاریر إلــى اجتمــاع وزراء المالیــة العــرب فــي القــاهرة بتــاریخ . والعالمیــة

، وذلـــــك بهــــــدف دراســــــة ســـــبل تقــــــدیم العــــــون الطـــــارئ والتنمــــــوي للــــــشعب 22/11/2000

  .الفلسطیني
  

وبـــــشكل عــــــام، اتــــــصفت تقـــــاریر وزارة المالیــــــة بالمبالغــــــة فـــــي تقــــــدیر الخــــــسائر 

الفلسطینیة، وذلك، على ما یبدو، لكسب أكبر قدر ممكن من الدعم المالي العربـي والـدولي 

د قــدرت وزارة المالیــة فــي تقریرهــا المقــدم فقــ. للتعــویض عمــا لحــق بالفلــسطینیین مــن خــسائر

ــین مــن االنتفاضــة بحــوالي  ــشهرین األول ــة خــالل ال  20إلــى اجتمــاع القــاهرة الخــسائر الیومی

ــــا ــــي اإلجمــــالي . ملیــــون دوالر یومی ــــاتج المحل ــــغ التراجــــع فــــي الن ــــر أن یبل كمــــا توقــــع التقری

ــ3.8 حــوالي 2000الفلــسطیني للعــام   409رد الفلــسطیني  ملیــار دوالر، وأن یكــون دخــل الف

 سیخـسر، 2000األمر الذي یعني أن النـاتج المحلـي الفلـسطیني للعـام ! دوالرات سنویا فقط

وهـذا أمـر غیــر ممكـن حتـى لـو توقفــت . مـن قیمتــه المتوقعـة% 85بحـسب التقریـر، حـوالي 

  . الحیاة الفلسطینیة بالكامل خالل الربع الرابع من السنة

  

المالیـــة البطالـــة الفلـــسطینیة فـــي نهایـــة شـــهر مـــن جهـــة أخـــرى، قـــدر تقریـــر وزارة 

ًوهـــذه، أیــــضا، . ، وأن التجــــارة الخارجیـــة توقفـــت بالكامــــل%80تـــشرین الثـــاني بــــأكثر مـــن 
تقدیرات غیر مبـررة، حیـث أن العـاملین فـي إسـرائیل قبـل االنتفاضـة، بمـن فـیهم العمـال مـن 

تعـویض عـن عمـال الـضفة القدس الذین لم یتأثروا باالنتفاضة، بل قد یكون عـددهم ارتفـع لل

مـن العـاملین الفلـسطینیین، وأن % 23الغربیة وغزة في االقتصاد اإلسـرائیلي، شـكلوا حـوالي 

التأثیر غیر المباشر على العمالـة قـد تـوزع علـى القطاعـات المختلفـة بالنقـصان فـي بعـضها 

ــبع ــادة فــي ال ــة والــسیاحة والــصناعة، والزی ــة والتجــارة الداخلی ض اآلخــر مثــل التجــارة الخارجی
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كمــا أن البطالـة كانــت قـد تــدنت قبـل االنتفاضــة . مثـل الزراعـة والنقــل والقطـاع غیــر المـنظم

وقــد قــدرها الجهــاز المركــزي لإلحــصاء الفلــسطیني للربــع األخیــر مــن %. 10إلــى أقــل مــن 

 وفـي آخــر )2001الجهـاز المركـزي لإلحـصاء الفلـسطیني، % (28.3 بحـوالي 2000العـام 

 المنهجیــة ذاتهــا المعتمــدة وباعتمــاد، 15/10/2001 المالیــة بتــاریخ تقریــر صــادر عــن وزارة

ن یـــی مال6207فـــي التقـــاریر الـــسابقة، قـــدرت الـــوزارة إجمـــالي الخـــسائر الفلـــسطینیة بحـــوالي 

ـــي 3151 وتتكـــون مـــن ،31/8/2001دوالر حتـــى  ـــاتج المحل ـــي الن ـــون دوالر خـــسائر ف  ملی

 857ارجیـــة والعـــاملین فـــي إســـرائیل و ملیـــون دوالر خـــسائر التجـــارة الخ1163 و،اإلجمـــالي

ــوطني ــة ورأس المــال ال ــة والتــي تــشمل البنیــة التحتی  ،ملیــون دوالر خــسائر فــي الثــروة الوطنی

ــــر 836و ــــة وغی  ملیــــون دوالر خــــسائر ناجمــــة عــــن األعبــــاء اإلضــــافیة للخــــدمات الحكومی

 . ملیون دوالر محتجزة لدى حكومة إسرائیل200 ،ً أیضا،الحكومیة وتشمل
 

 : مركز التخطیط الفلسطیني4-2-1-3
ــوان ) 249(أصــدر مركــز التخطــیط الفلــسطیني بغــزة تقریــرا تحــت رقــم  ویحمــل عن

مركـــز " (31/12/2000 –28/9/2000تقـــدیرات الخـــسائر االقتـــصادیة الفلـــسطینیة للفتـــرة "

وقـــد جـــاء التقریـــر عارضـــا لنتـــائج التقـــاریر الـــصادرة عـــن ). 2001التخطـــیط الفلـــسطیني، 

 والجهــاز المركــزي لإلحــصاء الفلــسطیني ومكتــب المنــسق الخــاص لألمــم الجهــات الرســمیة

وأشـار التقریـر إلـى الفـروق الـشاسعة بـین هـذه التقـدیرات، وخـصوصا بـین تقــدیرات . المتحـدة

ولــم ینــاقش التقریــر هــذه . وزارة التخطــیط وتقــدیرات الجهــاز المركــزي لإلحــصاء الفلــسطیني

 عــرض التقریــر تقــدیرات بعــض الــوزارات للخــسائر كمــا. ًالفــروق أو یــرجح أیــا مــن التقــدیرات

التــي لحقــت بالقطاعــات المعنیــة، وقــارن بـــین هــذه التقــدیرات بعــضها بــبعض دون التـــدخل 

  .فیها

  

   التقاریر شبه الرسمیة4-2-2

  

  )بكدار( المجلس االقتصادي الفلسطیني للتنمیة واإلعمار 4-2-2-1
طیني للتنمیـــة واإلعمـــار صـــدرت تقـــاریر مختلفـــة عـــن المجلـــس االقتـــصادي الفلـــس

ــــــاریخ ) بكــــــدار( ــــــدء الحــــــصار اإلســــــرائیلي، كــــــان أوســــــعها تقریــــــر بت          19/2/2001منــــــذ ب
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)Shtayyeh, 2001 .( ــدأ ــاریر المختلفــة بمقدمــة حــول النمــو الــذي كــان قــد ب واشــتركت التق

یظهــر فــي االقتــصاد الفلــسطیني بعــد حقبــة اإلغــالق الــذي مارســته إســرائیل علــى األراضــي 

  وأوردت هـذه التقـاریر قـیم 1998.12سطینیة منذ أكثر مـن عـشر سـنوات وانتهـت العـام الفل

وقـدمت التقـاریر تقـدیرات للخـسائر التـي . بعض المؤشرات التي سادت قبل اإلغالق الحـالي

ــة إحــصائیة . تكبــدها الفلــسطینیون مــن الحــصار الحــالي ــاریر علــى خلفی ولــم تعتمــد هــذه التق

ــة  ــة، ولــم تبــین المنهجی ــدیرموثق  آالف 107فمــثال اعتمــدت التقــاریر أن . المعتمــدة فــي التق

ً ألفــا عنــد 120واســتخدمت الــرقم (عامــل عملــوا فــي إســرائیل قبــل الحــصار الحــالي، وعــادت 
، بینمــــا تــــشیر تقــــاریر الجهــــاز المركــــزي لإلحــــصاء )حــــساب الخــــسائر الخاصــــة بالعمــــال

ــذین عملــوا فــي إســرائیل قبــل الحــصار یز ــد علــى الفلــسطیني أن عــدد ال  ألــف شــخص 145ی

وكانت معظم القیم المستخدمة في التقریر تعـود إلـى ). 2001الجهاز المركزي لإلحصاء، (

ولــم تــورد . 2001 فــي حــین تــوفرت بیانــات تخــص األشــهر األولــى مــن العــام 1999العــام 

بعض األجزاء التقدیرات التي هدفت إلیها مثل الجزء الخاص بتقدیر الخسائر فـي اإلیـرادات 

 ملیــون دوالر 3.4وقــدرت خــسارة العــاملین فــي إســرائیل بحــوالي ). خــسائر الموازنــة(امــة الع

 6یومیــا، بینمــا قــدرت تلــك الخــسائر الناجمــة عــن التراجــع فــي النــشاط االقتــصادي بحــوالي 

ثــم اعتمــد تقریــر شــباط ). دون بیــان الطریقــة التــي تــم بموجبهــا التقــدیر(مالیــین دوالر یومیــا 

 ملیون دوالر، ذكر التقریر أنها تشمل، إضـافة إلـى 1598.8ئر بحوالي ً تقدیرا للخسا2001

خـسائر العمـل والتجــارة والقطاعـات االقتــصادیة األخـرى، المـساعدات اإلنــسانیة التـي قــدمت 

ــاجین وتكلفــة بــرامج التــشغیل الطــارئ، ثــم یقــوم التقریــر بتوزیــع الخــسائر  للفلــسطینیین المحت

ـــى العمـــل  ـــون دوالر414.8(عل ـــون دوالر732(التجـــارة و)  ملی ـــسیاحة )  ملی ـــون 52(وال  ملی

، دون ذكـــر ) ملیــون دوالر200(والزراعــة )  ملیــون دوالر200(والبنیــة التحتیــة     ) دوالر

للمـساعدات اإلنـسانیة، أو بــرامج التـشغیل الطـارئ، أو قطاعــات مثـل الـصناعة واإلنــشاءات 

 یعــرض المنهجیــة المتبعــة فــي وتــصعب مناقــشة هــذه التقــدیرات ألن التقریــر لــم. والخــدمات

  .الوصول إلیها أو المصادر التي اعتمد علیها في التقدیر

  
                                                        

، بینمــا تعتبــر دراســات اقتــصادیة مختلفــة، 2000اد الفلــسطیني بــدأ فتــرة التعــافي والنمــو مــع بدایــة العــام اعتبــرت التقــاریر أن االقتــص   12

، أن فترة النمو االقتصادي والخروج من األزمة الخانقـة التـي عاشـها االقتـصاد الفلـسطیني منـذ بدایـة مـا یعـرف )2000ماس، : مثال(

  .1998بعملیة السالم بدأت مع العام 
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  : الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني4-2-2-2
تقـــدیرا ) 2000الجهــاز المركــزي (أصــدر الجهــاز المركــزي لإلحــصاء الفلــسطیني 

ـــرة  ـــسطیني مـــن الحـــصار اإلســـرائیلي للفت ـــصاد الفل ـــدها االقت ـــي تكب ـــین    للخـــسائر الت الواقعـــة ب

واعتمـد التقریـر فـي تقدیراتـه علـى الحـسابات القومیـة للعـام . 30/11/2000 و1/10/2000

ــــي أجراهــــا حــــول العــــام 1998 ــــصادیة الت ــــائج مجموعــــة المــــسوح االقت ــــدیر 1999، ونت  لتق

ـــة للعـــام  ـــدیر أداء أنـــشطة 2000الحـــسابات القومی ـــاك حـــصار، ولتق ـــو لـــم یكـــن هن ، فیمـــا ل

ــــیم والــــصحة والعمــــل االجتمــــاعي قطاعــــات الزراعــــة واإل نــــشاءات والوســــاطة المالیــــة والتعل

ـــدفاع وأمـــا بالنـــسبة للقطاعـــات األخـــرى فقـــد اعتمـــد علـــى مـــسح میـــداني . واإلدارة العامـــة وال

ـــــة،  ـــــصناعة التحویلی ـــــصناعة االســـــتخراجیة، وال ـــــشطتها، وشـــــملت التعـــــدین، وال خـــــاص ألن

ــــ ــــة والتجزئ ــــاء، وتجــــارة الجمل ــــاه والكهرب ــــل والتخــــزین، واالتــــصاالت، ٕوامــــدادات المی ة، والنق

وعلـى الـرغم مـن المهنیـة التـي اتـصف بهـا تقریـر . باإلضافة إلى بقیة فروع قطـاع الخـدمات

  :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، فإنه یؤخذ علیه بعض المالحظات المنهجیة

  

افتــراض عــدم حــدوث تغیــرات نوعیــة علــى شــكل وتوزیــع األهمیــة النــسبیة لألنــشطة   ²

ـــوم أن العـــام . 2000 و1999القتـــصادیة خـــالل العـــامین ا  2000إال أنـــه مـــن المعل

، وبالتـالي لـیس 1999ًشهد موسم زیتون جیدا، في حین كان موسـمه سـیئا فـي العـام 

مــن الواقعیــة افتــراض ثبــات حــصة القطــاع الزراعــي فــي النــاتج المحلــي اإلجمــالي أو 

  .التشغیل

تـشرین األول وتــشرین (ار خـالل فتــرة التقریـر افتـراض ثبـات نـسب التــأثر بأیـام الحـص  ²

 .في حین تغیرت حدة الحصار من أسبوع إلى آخر في هذه الفترة) الثاني

اسـتبعاد أنـشطة التعلـیم والـصحة والعمـل االجتمـاعي، وذلـك السـتبعاد تـأثیر الحـصار   ²

ــــب، غیــــر صــــحیح، فالخــــدمات الــــصحیة . علیهــــا العامــــة (وهــــو افتــــراض، فــــي الغال

شــهدت ضــغطا كبیــرا علــى الطلــب علیهــا بــسبب آالف الجرحــى ) هلیــةوالخاصــة واأل

ـــك علـــى أعمـــال الخدمـــة  ـــات القمـــع اإلســـرائیلي، وینطبـــق ذل الـــذین أصـــیبوا فـــي عملی

االجتماعیـــة للمنظمــــات غیـــر الحكومیــــة التــــي شـــهدت اتــــساعا فـــي نــــشاطها بــــسبب 

 .اإلجراءات اإلسرائیلیة
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جریــت لدراســة آثــار الحــصار، وكــان  للمــسوح االقتــصادیة التــي أ1999اعتمــاد عینــة   ²

 .من األجدى تحدیث إطار المنشآت واستخدام عینة خاصة بالمسح

  

ـــشرین األول وتـــشرین  ـــشهري ت ـــصادیة المباشـــرة ل ـــدر التقریـــر الخـــسائر االقت ـــد ق وق

ــاني مــن العــام   ملیــون دوالر، موزعــة علــى خــسائر العــاملین فــي 832.2 بحــوالي 2000الث

ــة   ملیــون دوالر، 139.3وقطــاع غــزة بحــوالي ) باســتثناء القــدس(إســرائیل مــن الــضفة الغربی

 ملیون دوالر، والخسائر الناجمة عـن تراجـع األنـشطة 272.5وخسائر البنیة التحتیة بحوالي 

ویختلــف مــستوى .  ملیــون دوالر420.4بحــوالي ) التراجــع فــي القیمــة المــضافة(االقتــصادیة 

  :الدقة في حساب الخسائر باختالف مصدرها

  

ائر العــاملین فــي إســرائیل قــدرت علــى أســاس أن متوســط األجــر الوســیط الیــومي خــس  ²

 شـــیكل، دون بیـــان كیـــف اســـتخدم الوســـیط فـــي التقـــدیر، حیـــث أن توزیـــع 100كـــان 

كمــا أن . وكــان مــن األجــدى اســتخدام متوســط األجــر الیــومي. ًاألجــور لــیس منــشورا

. ي اســتخدم فــي الحــسابالتقریــر لــم یــشر إلــى عــدد أیــام العمــل أو عــدد العــاملین الــذ

وقد تبین الحقا من نتائج مسح القوى العاملة الذي أجراه الجهاز في الربـع الرابـع مـن 

ـــدیرنا لخـــسائر 2000العـــام  ـــث وصـــل تق ـــت مبالغـــا فیهـــا، حی ـــدیرات كان  أن هـــذه التق

 ملیـون 177.5حـوالي ) دون عمـال القـدس(العاملین في إسرائیل للربـع الرابـع جمیعـه 

  ).2-1-5جزء أنظر ال(دوالر 

ـــي اإلجمـــالي حـــسبت مـــن مـــصدرین، أحـــدهما المـــسح الخـــاص   ² خـــسائر النـــاتج المحل

ــــة، والنقــــل  ــــة والتجزئ ــــصناعة، وتجــــارة الجمل ــــصادیة التــــي شــــملت ال ــــشطة االقت باألن

واالتـصاالت، وبقیــة فــروع الخــدمات، والثــاني تقـدیري مــن الحــسابات القومیــة للعــامین 

، وشمل ذلـك الزراعـة، والوسـاطة 1999عام ، والمسوح االقتصادیة لل1999 و1998

ــیم، والــصحة، والعمــل االجتمــاعي، واإلدارة العامــة، والــدفاع أمــا فیمــا . المالیــة، والتعل

یتعلــق بالمــسوح المیدانیــة، فمــن المتوقــع أن تكــون نتائجهــا مبالغــا فیهــا، حیــث ینتظــر 

ـــاتهم اإلنتاجیـــ ـــون إعفـــاءات ضـــریبیة، وربمـــا مـــساعدات ودعـــم لعملی وأمـــا . ةالمبحوث

ـــشتمل  ـــم ی ـــث ل ـــسابقة، فـــال مجـــال لنقاشـــها، حی ـــى الـــسنوات ال التقـــدیرات المعتمـــدة عل
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التقریــــر علــــى عــــرض آللیــــة التقــــدیر والمعــــامالت المــــستخدمة فــــي ذلــــك، أو تبریــــر 

 .استخدامها

وفـــي حـــال افترضــــنا تـــساوي األربـــاع األربعــــة مـــن الـــسنة، فــــإن تقـــدیرات اإلحــــصاء   ²

مـن % 55ل الـشهرین المعنیـین تـصل إلـى مـا یعـادل للخسائر في الناتج المحلي خال

وهـذا . الناتج المحلي اإلجمالي، وهذا، في الغالب، أكبر من الممكن، كمـا بینـا أعـاله

قـدر ) غیـر منـشور بعـد(ما أكـده تقریـر جدیـد للجهـاز المركـزي لإلحـصاء الفلـسطیني 

 بحــوالي 2000الخـسائر فــي النـاتج المحلــي اإلجمــالي خـالل الربــع األخیــر مـن العــام 

من الناتج المحلي اإلجمـالي للربـع الرابـع % 37 ملیون دوالر، وهو ما یوازي 582.5

ونعتقــد أن هـذا التقــدیر مـا زال أكبــر مــن . علـى افتــراض تـساوي أربــاع الـسنة األربعــة

الفعلي لتوجه المبحوثین العام نحو المبالغـة فـي التقـدیر ألغـراض تتعلـق بفهـم طبیعـة 

 .المسح والهدف منه

أما البیانات المتعلقة بخسائر البنیة التحتیة، فأخذها تقریر االحصاء مـن تقریـر لـوزارة   ²

، األمــــر الــــذي یعنــــي أن الخــــسائر الــــواردة فــــي تقریــــر 7/11/2000المالیــــة بتــــاریخ 

وقــد تبــین ســابقا . اإلحــصاء لهــذا البنــد ال تغطــي فتــرة الــشهرین التــي یتناولهــا التقریــر

 المالیــة أن تقــدیراتها مبــالغ فیهــا، وبالتــالي مــن المتوقــع أن خــالل نقاشــنا لتقــاریر وزارة

 . یكون تقدیر الخسائر في البنیة التحتیة مبالغا فیه

  

ویعــد الجهــاز المركــزي لإلحــصاء الفلــسطیني لنــشر تقریــر مفــصل حــول الخــسائر 

 علــى مــسوح اقتــصادیة لعینــات باالعتمــاد 31/5/2001المباشــرة للحــصار اإلســرائیلي حتــى 

 ویقــدر .2001عــام الطاعــات المختلفــة ومــسوح القــوى العاملــة حتــى الربــع األول مــن مــن الق

 ملیـــون 1017 بحــوالي 31/5/2001الجهــاز الخــسائر فـــي النــاتج المحلـــي اإلجمــالي حتـــى 

 421 بحـــوالي )تعویـــضات العـــاملین فـــي إســـرائیل( دوالر وفـــي صـــافي الـــدخل مـــن الخـــارج 

ــوطني بحــوال،ملیــون دوالر ــاریر صــادرة 250.3ي  وفــي الرأســمال ال  ملیــون دوالر بحــسب تق

ــذلك یكــون إجمــالي الخــسائر المباشــرة للحــصار .31/3/2001عــن وزارة اإلســكان حتــى   وب

 ملیــــون 1438 حــــوالي 31/5/2001حتــــى ) خــــسائر دون الرأســــمال الــــوطني(اإلســــرائیلي 

  . ملیون دوالر180دوالر، بمتوسط شهري یصل إلى 
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   تقاریر فلسطینیة أخرى4-2-3

  

صــدر اتحــاد الغــرف التجاریــة الفلــسطینیة تقریــرا حــول آثــار الحــصار االقتــصادیة أ

التـي لحقــت بالقطــاعین التجــاري والـصناعي اعتمــادا علــى مــسح میـداني أجــري خــالل الفتــرة 

واستعرض التقریر تأثیر الحصار على التـشغیل والطاقـة . 30/11/2000 –25/10/2000

وعلــى الــرغم مــن أهمیــة مثــل هــذه .  والمخــزون منهــااإلنتاجیــة المــستغلة وعلــى المــواد الخــام

المسوح السریعة إلعطاء مؤشرات عامة عـن الخـسائر واألوضـاع العامـة، فـإن صـغر حجـم 

العینة وعدم تمثیلهـا للقطاعـات االقتـصادیة المختلفـة أو المنـاطق الجغرافیـة المختلفـة یحـدان 

ـــى نتائجهـــا ـــة االعتمـــاد عل ـــي . مـــن إمكانی ـــى كمـــا أن المبحـــوثین ف ـــون إل هـــذه الحـــاالت یمیل

ــیمهم للوضــع الــذي كــان قائمــا قبــل الحــصار، فمــثال  ــار، والمبالغــة فــي تقی المبالغــة فــي اآلث

أفـــادت الدراســــة أن الــــصناعیین قــــدروا الطاقــــة اإلنتاجیـــة المــــستغلة قبــــل الحــــصار بحــــوالي 

، وهــــو أعلــــى بكثیــــر ممــــا كــــان معلومــــا مــــن دراســــات تناولــــت القطــــاع الــــصناعي 83%

  . قبل الحصارالفلسطیني

  

   التقاریر الصادرة عن الجهات الدولیة4-2-4
  

صــدرت تقــاریر متعــددة حــول اآلثــار االقتــصادیة للحــصار اإلســرائیلي عــن مكتــب 

  .المنسق الخاص لألمم المتحدة في غزة

   تقاریر مكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة4-2-4-1
تقـاریر كاملـة حـول كان مكتب المنسق الخـاص لألمـم المتحـدة األول فـي إصـدار 

فقــد صــدر عنــه تقریــر بتــاریخ . آثـار الحــصار اإلســرائیلي الحــالي علــى االقتــصاد الفلـسطیني

ــــــــام 19 ــــــــشرین األول الع ــــــــى . 2000 ت ــــــــث حتــــــــى         31/1/2001وآخــــــــر غطــــــــى حت  وثال

 واعتمــــدت التقــــاریر المختلفــــة البیانـــــات المتاحــــة حــــول مؤشــــرات االقتـــــصاد 30/6/2001

. رها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني في مسوحه وتقـاریره الدوریـةالفلسطیني والتي یوف

ــــات النظریــــة المحتملــــة بــــین  ــــصادي المرتكــــز علــــى العالق واعتمــــدت كــــذلك التحلیــــل االقت
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المؤشرات، ما أكسب التقریر منطقیة غیر متوفرة في معظم التقـاریر األخـرى، وخاصـة فیمـا 

  .مفاهیم وعدم التكرار في حساب الخسائریتعلق باإلحاطة بمختلف الجوانب، ووضوح ال
  

ــرة  ، 31/1/2001 –1/10/2000نراجــع فــي هــذا الجــزء التقریــر الــذي غطــى الفت

ویرصــد التقریــر خــصائص . 2001حزیــران والتقریــر األخیــر الــذي غطــى حتــى نهایــة شــهر 

الحصار المختلفة، وأیام اإلغالق اإلجمالیة، وتلك التي صـادفت أیـام عمـل عادیـة، وقـسمها 

ٕٕٕبین إغالق شامل، وحاد، واغالق جزئي، واغالق خارجي، واغالق داخلـي، ویعطیهـا أوزانـا 
كمـــا تتـــوفر . مختلفـــة خـــصوصا عنـــد حـــساب الخـــسائر التـــي لحقـــت بالعـــاملین فـــي إســـرائیل

للمكتب بیانات خاصة قام بجمعها علـى مـدى سـنوات ألغـراض إنتـاج تقـاریره الدوریـة حـول 

لغربیـــة وقطـــاع غـــزة، وتـــشمل الحركـــة التجاریـــة علـــى األوضـــاع االقتـــصادیة فـــي الـــضفة ا

وقدر التقریر الخـسائر التـي لحقـت باالقتـصاد . المعابر بین قطاع غزة واالقتصاد اإلسرائیلي

  :الفلسطیني خالل الفترة التي یغطیها كما یلي
  

مـا كـان یجـب أن یكـون % 50.7قـدر الخـسائر فـي النـاتج المحلـي اإلجمـالي بحـوالي   ²
ویلخص ذلك مجموع الخسائر المباشـرة علـى اإلنفـاق اإلجمـالي . حصارعلیه بدون ال

ـــــصادرات( ـــــى القیمـــــة ) االســـــتهالك واالســـــتثمار واإلنفـــــاق الحكـــــومي وصـــــافي ال وعل
ـــــة  ـــــي القطاعـــــات المختلف ـــــشاءات والخـــــدمات (المـــــضافة ف ـــــصناعة واإلن الزراعـــــة وال

لنـــاتج المحلـــي ثـــم یعمـــد التقریـــر إلـــى اســـتخدام تقـــدیره للمتوســـط الیـــومي ل). المختلفـــة
ــــي  ــــاتج المحل ــــضفة الغربیــــة وقطــــاع غــــزة، وهــــو حاصــــل قــــسمة الن اإلجمــــالي فــــي ال

علـى عـدد أیـام ) مـن قبـل الجهـاز المركـزي لإلحـصاء (2000اإلجمالي المقدر للعـام 
وكمـا تــم ).  یومــا312والمقــدر بــ (العمـل الفعلـي فــي الـسنة فــي األراضـي الفلـسطینیة 

) وكما أشـار التقریـر ذاتـه(لى من المتوقع، حیث أن نقاشه سابقا، فإن هذا التقدیر أع
المواطن الفلسطیني عمد إلى استخدام مدخراته للتعـویض عـن االنخفـاض فـي الـدخل 
في تلك الفترة وبالتالي من المتوقـع أن االنخفـاض فـي االسـتهالك كـان قلـیال فـي تلـك 

ـــــرة مـــــن الـــــسلة االســـــتهالكیة الفلـــــسطینیة هـــــ ي مـــــن الفتـــــرة، وبخاصـــــة أن نـــــسبة كبی
وتشیر البیانات األولیة مـن المـسوح . األساسیات التي یصعب تخفیض اإلنفاق علیها

إلـى ) غیـر المنـشورة(االقتصادیة التي یجریها الجهـاز المركـزي لإلحـصاء الفلـسطیني 
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 2000أن نسب االنخفاض في الناتج المحلي اإلجمالي خالل الربع الرابـع مـن العـام 
 31حتــى (الخــسائر خــالل فتــرة التقریــر الثــاني ویــصل تقــدیر . كانــت أقــل مــن ذلــك

 أیــام عمـل خــالل تلــك 105 ملیــون دوالر یومیـا لمــدة 8.6الـى حــوالي ) كـانون الثــاني
  .الفترة

قــدر التقریــر الثــاني خــسائر الــدخل الناجمــة عــن توقــف العمــل فــي إســرائیل بحـــوالي   ²
أي )  األولحتــى نهایــة كــانون (2000 ملیــون دوالر للربــع األخیــر مــن العــام 182.9

وعلــى الـرغم مــن اســتثناء .  ملیــون دوالر2.6بمعـدل خــسارة یومیـة تــصل إلــى حـوالي 
وقـدر التقریـر عـددهم (التقریر للعاملین في القدس والذین استمروا بالعمل في إسرائیل 

ــة فــي ) ألــف شــخص شــهریا19بحــوالي  ، واعتمــاد التقریــر علــى مــسوح القــوى العامل
فــي ظــل منـــع العــاملین مــن الــضفة الغربیــة وغــزة مـــن التقــدیر، فإنــه مــن المتوقــع، و

الـــدخول إلـــى إســـرائیل، أن یرتفـــع عـــدد العــــاملین مـــن القـــدس فـــي إســـرائیل إلحــــالل 
زمالئهـــم مـــن الـــضفة الغربیـــة، وبخاصـــة أن الحكومـــة اإلســـرائیلیة حتـــى نهایـــة العـــام 

 وبالتــالي، قـد تكــون تقـدیرات خــسائر.  لـم تعتمـد سیاســة اسـتقدام عمــال أجانـب2000
 .دخل العاملین في إسرائیل أعلى من الفعلي

ــة الفلــسطینیة بانخفــاض الــصادرات   ² ــار الحــصار علــى التجــارة الخارجی قــدر التقریــر آث
ــــسطینیة  ــــى إســــرائیل(الفل ــــة وال ــــر الزراعی ــــواردات %22بحــــوالي ) ٕغی ــــاض ال ، وبانخف

ذا واعتمـد التقریـر فـي هـ. 1999مقارنة مع األشهر المماثلة من العام % 32بحوالي 
فـي (التقدیر على بیانات المقاصة وضریبة القیمة المـضافة التـي وفرتهـا وزارة المالیـة 

عـن الفتـرة المعنیـة، ومعلـوم أن هـذه البیانـات تمثـل الحـد ) 2001شـهر كـانون الثـاني 
ـــتم دون  ـــي ت ـــة الت ـــادالت التجاری ـــسبب التب ـــك ب األدنـــى مـــن التجـــارة مـــع إســـرائیل، وذل

لموحدة التي تؤهل السلطة للمطالبـة بالـضرائب المدفوعـة استخدام ما یعرف بالفاتورة ا
 .على البضاعة

حتـــى نهایـــة كـــانون (وبــذلك یقـــدر التقریـــر الخـــسائر اإلجمالیـــة المباشــرة خـــالل فترتـــه   ²
ـــاني   ملیـــون دوالر 10.9 ملیـــون دوالر، أي مـــا یعـــادل 1150.7بحـــوالي ) 2001الث

 .لكل یوم عمل
  

األخرى، وهي إما صعبة القیاس أو غیـر قابلـة ثم یشیر التقریر إلى بنود الخسائر 
ویتمثل ذلك في اآلثار االجتماعیة والنفـسیة والـدمار الـذي لحـق بمرافـق البنیـة التحتیـة . لذلك

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  49    

العامـة، والــدمار الــذي لحـق بالعقــارات والممتلكــات الخاصــة والعامـة، باإلضــافة إلــى المئــات 
. آلثار المتوقعة علـى البطالـة والفقـركما عرض التقریر ا. من الشهداء واآلالف من الجرحى

ــرة % 38فقــد قــدر البطالــة بحــوالي  ، وقــدر )قبــل الحــصار% 11مقارنــة بحــوالي (خــالل الفت
ـــــة مـــــع  (2000فـــــي نهایـــــة العـــــام % 32معـــــدل انتـــــشار الفقـــــر بحـــــوالي  ـــــل % 21مقارن قب

  ).الحصار
  

صـدر عـن ، فقد اعتمد على مسح القـوى العاملـة الـذي )الثالث(أما التقریر الجدید   
 ویقــدر التقریــر .2001الجهــاز المركــزي لإلحــصاء الفلــسطیني حــول الربــع األول مــن عــام 

 2459 و، ملیـون دوالر1860الجدید الخسائر المباشرة للحصار اإلسـرائیلي بمـا یتـراوح بـین 
 أحــدهما یفتـــرض تراجـــع ، ســـیناریوهینباعتمــاد ،ملیــون دوالر مـــن النــاتج المحلـــي اإلجمـــالي

أما خـسائر العـاملین فـي %. 50  واآلخر یفترض تراجعه بنسبة،%35بنسبة الناتج المحلي 
ـــر بحـــوالي ،إســـرائیل ـــدرها التقری ـــران 461 فق ـــة حزی ـــى نهای ویـــشیر . 2001 ملیـــون دوالر حت

  وأن خـسائر الربــع األول، هـي األكبــر2000  مـن العــامالتقریـر إلـى أن خــسائر الربـع الرابــع
ــ.  هــي األقــل2001 مــن العــام ــسیناریوهین ویعــاني التق ــد مــن قــصور فــي تفــسیر ال دیر الجدی

ًكمـا ان التقریــر الجدیـد یعتمـد تقـدیرا مبالغــا فیـه بالنـسبة للنـاتج المحلــي . اللـذین تـم اختیارهمـا ً
فیمـا لـو لـم یكـن هنـاك حـصار، وهـذا )  ملیـون دوالر5338 (2000االجمالي المتوقع للعام 

، ویــضخم النــاتج المحلــي االجمــالي 2000بـدوره یــضخم الخــسائر فــي الربــع الرابــع مــن عــام 
  .2001المتوقع للنصف االول من عام 
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  لحصار الحالياالقتصادیة الكلیة ل اآلثارتقدیر . 5
  

  

مــن المتوقــع أن تكــون للحــصار واإلغــالق آثــار مباشــرة وغیــر مباشــرة علــى جمیــع   

ـــضا، أن تكـــون للحـــصار ـــة، ومـــن المتوقـــع، أی ـــواحي الحیـــاة االقتـــصادیة واالجتماعی  آثـــار ًن

  :قصیرة المدى وأخرى متوسطة وطویلة المدى، وهنا یمكن اإلشارة إلى المالحظات التالیة

  

ًإن تــأثیر اإلغــالق والحــصار لــن یكــون متــساویا علــى جمیــع القطاعــات االقتــصادیة،  .1
 .بسبب عدم إمكانیة الضبط والتكیف في بعض القطاعات

ًائیلي یمكـن أن یكـون مباشـرا إن التـأثیر فـي األشـهر األولـى لإلغـالق والحـصار اإلسـر .2
ًوحـادا علـى بعـض المتغیـرات، مثـل الــدخل والعمالـة الفلـسطینیة فـي إسـرائیل، وبعــض 

 . القطاعات االقتصادیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة

ٕإن رفـــع والغـــاء إجـــراءات اإلغـــالق والحـــصار اإلســـرائیلیة المفروضـــة علـــى المنـــاطق  .3
ــــــذ  ــــــي إمك28/9/2000الفلــــــسطینیة من ــــــة أو ســــــهولة عــــــودة األداء العــــــام  ال یعن انی

ً، خـصوصا أنـه یعـاني مـن 2000لالقتصاد الفلسطیني لما كان علیه في شهر أیلـول 
  .العدید من التشوهات واالختالالت التي تعمقت خالل األشهر الماضیة

  

من جهة أخرى، اختلفت السیاسة اإلسرائیلیة تجاه العاملین من الضفة الغربیـة فـي 

إال أنهــا فــي حــین ســهلت دخــول . 2001شــهر الخمــسة األولــى مــن العــام إسـرائیل خــالل األ

  .العاملین من الضفة الغربیة، أبقت على تشددها تجاه العاملین من قطاع غزة

  

نقوم في هذا الجزء بتقدیر اآلثار الكلیـة للحـصار الحـالي خـالل الفتـرة الممتـدة مـن 

ـــى 28/9/2000 ـــى . 30/6/2001 وحت ـــرة إل ـــاعوســـیتم تقـــسیم الفت ـــع الرابـــع : ثالثـــة أرب الرب

ــــع األول 2000 ــــع الثــــاني 2001، والرب ــــار علــــى . 2001، والرب ــــي تقــــدیر اآلث واعتمــــدنا ف

البیانات الصادرة عن الجهاز المركزي لإلحـصاء الفلـسطیني حـول الخـسائر فـي هـذه الفتـرة، 

 بیانـات كمـا اعتمـدنا علـى.  على حـدةًوبیانات القوى العاملة التي غطت األرباع الثالثة كال
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 كـذلك، مـن تقــاریر واســتفدنا. أولیـة مـن وزارة المالیــة الفلـسطینیة حـول المقاصــة مـع إسـرائیل

وسیقــسم هــذا الجــزء إلــى . مكتــب المنــسق الخــاص لألمــم المتحــدة فــي األراضــي الفلــسطینیة

ـــسام ـــي إســـرائیل والـــسوق : اربعـــة أق ـــي دخـــل العمـــال الفلـــسطینیین ف ـــدر األول الخـــسائر ف یق

ر الثـــاني الخـــسائر التـــي شـــهدتها التجـــارة الخارجیـــة الفلـــسطینیة خـــالل فتـــرة یقـــدفالمحلیـــة، 

ًأما القسم الثالـث، فیقـدر التـأثیر علـى النـاتج المحلـي اإلجمـالي منطلقـا مـن تقـدیرات . البحث
ــــسیة األخــــرى  ــــأجزاء اإلنفــــاق الرئی ــــي لحقــــت ب االســــتهالك العــــائلي واإلنفــــاق (للخــــسائر الت

ــــاق االســــتثماري ــــدخل القــــومي ) الحكــــومي واإلنف ــــي لحقــــت بال ــــدیر الخــــسائر الت ــــم یــــتم تق ث

اإلجمالي، والتراجع الذي حصل في حـصة الفـرد مـن النـاتج المحلـي اإلجمـالي وحـصته مـن 

ـــــالي ـــــومي اإلجم ـــــدخل الق ـــــى القطاعـــــات . ال ـــــار الحـــــصار عل ـــــع آث ـــــسم الراب ـــــستعرض الق وی

  .االقتصادیة المختلفة

  

  

  ةفي إسرائیل والسوق المحلی: سوق العمل 5-1
  

أدت الممارسات القمعیة اإلسرائیلیة إلى إحداث تغیرات كبیرة في مؤشرات سوق 

.  بما في ذلك القوى العاملة، واالستخدام والبطالة، والتوزیع القطاعي للعاملین،العمل

على اآلثار االقتصادیة لهذه الممارسات ال بد من رصد التغیرات التي حدثت  وللتعرف

وسیعتمد التحلیل على مقارنة بیانات مسح العمل . ةطینی مؤشرات سوق العمل الفلسعلى

  . نفسه مع بیانات الربع الثالث من العام2000عام الللربع الرابع من 

  

  ةآثار الممارسات اإلسرائیلیة على سوق العمل الفلسطینی 5-1-1

  

ًوفقــا لمعــاییر منظمــة العمـــل الدولیــة، انخفــض عــدد المــشاركین فـــي : القــوى العاملــة  .1
 ألــف 476 إلــى 2000 مــن عــام  ألــف فــرد فــي الربــع الثالــث506ى العاملــة مــن القــو

، وكانـت نـسبة التراجـع %6 أي بمعـدل انخفـاض ،في الربع الرابع في الضفة الغربیـة

إال أن العــدد فــي القــوى العاملــة %). 6(أعلــى منهــا بــین اإلنــاث %) 8(بــین الــذكور 
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ـــاني مـــن  ـــاع فـــي الـــربعین األول والث ، %12.4 بحـــوالي 2001العـــام عـــاد إلـــى االرتف

 ألف شخص خـالل الربـع الثـاني مـن 545على التوالي، لیصل عددهم إلى % 1.9و

، 2000مقارنـة مـع الربـع الرابـع % 14.5ًویشكل ذلـك ارتفاعـا بحـوالي . 2001العام 

ویبــــدو أن التخفیــــف . 2000مقارنــــة مـــع الربــــع الثالـــث مــــن العـــام % 7.7وبحـــوالي 

ــة إلــى 2001ألول مــن العــام اإلســرائیلي خــالل النــصف ا  حفــز ســكان الــضفة الغربی

ویالحظ أنه في حین ارتفع عـدد الـذكور فـي القـوى العاملـة . العودة إلى القوى العاملة

ً تراجع عددهم خالل الربـع الثـاني قلـیال ،2001خالل الربع األول من % 19بحوالي 
ن فـــي وقــد حــدث العكـــس لإلنــاث، حیــث اســـتمر انخفــاض عــدده). 2000بمقــدار (

، إال أنــه ارتفـــع %)6بحـــوالي   (2001القــوى العاملــة خـــالل الربــع األول مـــن العــام 

%. 24 بحـوالي 2000خالل الربع الثاني لیتجاوز مستواه في الربع الثالث مـن العـام 

 ألـف فـرد فـي الربـع الثالـث 228أما في قطاع غزة، فقد انخفض عدد المشاركین من 

 مـــشاركة ت، وانخفـــض%19ً یـــشكل تراجعـــا بــــ  مـــا، ألـــف فـــي الربـــع الرابـــع185إلـــى 

 7لمزیـد مـن التفاصـیل أنظـر الجـدولین % (18مشاركة الـذكور بــ  و،%22اإلناث بـ 

وقـــد تراجعـــت نـــسبة القـــوى العاملـــة المـــشاركة مـــن مجمـــوع القـــوة البـــشریة مـــن ). 8و

ـــى % 45.3 ـــث إل ـــع الثال ـــي الرب ـــة% 42.9ف ـــضفة الغربی ـــي ال إلـــى % 40.1 ومـــن ،ف

 وارتفـع حجـم القـوى العاملـة فـي قطـاع غـزة خـالل الربـع األول .زةفي قطـاع غـ% 32

ــــیال خــــالل الربــــع الثــــاني %)36( بــــصورة واضــــحة 2001مــــن العــــام  ً، وانخفــــض قل
علــى % 10 ألــف شــخص ویزیــد بحــوالي 250لیــصل إلــى )  شــخص2000بمقــدار (

وارتفـع عــدد ). قبـل الحـصار (2000حجـم القـوى العاملـة فـي الربـع الثالــث مـن العـام 

 بحـوالي 2001الذكور في القوى العاملة هناك خالل الربعین األول والثاني من العام 

ـــى % 1، و39% ـــصل إل ـــوالي، لی ـــى الت ـــك بحـــوالي 225عل ـــد ذل ـــف شـــخص، ویزی  أل

أمـا ). 2000الربـع الثالـث مـن العـام (على ما كان علیه قبل الحصار الحـالي % 15

، %16 بحـوالي 2001مـن العـام بالنسبة لإلناث، فـارتفع عـددهن خـالل الربـع األول 

 2000ً ألفا وهو المستوى نفسه خالل الربـع الرابـع مـن 25 وانخفض إلى أنه عادإال 

  %.22والذي یقل عن مستواه قبل الحصار بحوالي 
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 ألــف 467.3لقــد تراجــع المجمــوع الكلــي للعــاملین مــن الــضفة الغربیــة مــن : نوالعــامل  .2

ً، مــا یـشكل تراجعـا بـــ 2000  الربـع الرابـع ألـف فــي351عامـل فـي الربـع الثالــث إلـى 
 فــي الربـــع الرابــع مــن عـــام %36، أمــا فــي قطــاع غـــزة فقــد تراجــع عـــددهم بـــ 25%

 تــأثیر الممارسـات اإلسـرائیلیة علـى ســوق العمـل فـي قطــاع  أنمـا یـشیر إلـى، 2000

 أن عــدد العــاملین )9(ویتــضح مــن الجــدول . غــزة أكثــر شــدة مقارنــة بالــضفة الغربیــة

 آالف 311 ألـف عامـل فـي الربـع الثالـث إلـى 351ة الغربیة قـد تراجـع مـن في الضف

، كمـا تراجـع عـدد العـاملین %11ً یـشكل تراجعـا بــ ، مـا2000 عامل في الربع الرابـع

ـــ  ــة فــي إســرائیل ب أمــا ).  ألــف39.6 ألــف إلــى 115.9مــن % (66مــن الــضفة الغربی

ــه  قطــاع غــزة، فكانــت نــسبة التراجــع فــي عــدد العــاملین ـــ % 24   فی % 89مقارنــة ب

  . إسرائیلفي قطاع غزة منًتراجعا في أعداد العاملین 

  

ً، فــنالحظ ارتفاعــا فــي عــدد العــاملین مــن 2001أمــا خــالل النــصف األول مــن العــام   
ــوالي% 6.9و% 2.8الــضفة الغربیــة بحــوالي  . خــالل الــربعین األول والثــاني علــى الت

ــادة فــي عــدد العــاملین مــن الــضفة ًوكــان االرتفــاع بالدرجــة األساســیة ناجمــا عــن  الزی

ــــذي ارتفــــع بحــــوالي  ــــربعین األول % 5.2و% 74الغربیــــة فــــي إســــرائیل، وال خــــالل ال

لكـن عـددهم بقـي أقـل ممـا كـان علیـه قبـل ) ً ألفـا73حوالي  (2001والثاني من العام 

مـن % 94وشكلت فرص العمل الجدیدة في إسرائیل حوالي %. 37الحصار بحوالي 

  .2001إلضافیة في الضفة الغربیة خالل النصف األول من إجمالي الفرص ا

  

ــدار    ــد ارتفــع عــدد العــاملین بمق  شــخص خــالل الربــع 6000وأمــا فــي قطــاع غــزة، فق

. 2001 ألـف شـخص خــالل الربـع الثـاني العــام 129، وبقــي 2001األول مـن العـام 

خــالل % 20و% 22بحــوالي فــي إســرائیل وانخفــض عــدد العــاملین مــن قطــاع غــزة 

ـــر ـــاني مـــن العـــام ال ـــى حـــوالي 2001بعین األول والث ـــصل عـــددهم إل ـــوالي لی ـــى الت  عل

وكان اسـتمرار %. 93ً شخصا، وهو أقل مما كان علیه قبل الحصار بحوالي 2064

االنخفاض في عدد العاملین في قطاع غزة نتیجة لقیام إسرائیل بالتـشدید علـى سـكان 

 الـــضفة الغربیـــة إلـــى قطـــاع غـــزة علـــى عكـــس مـــا فعلـــت فیمـــا یتعلـــق بـــدخول ســـكان
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وهــذا یعنــي انــه فــي حــین تراجعــت . 2001إســرائیل خــالل النــصف األول مــن العــام 

خــسائر العــاملین مــن الــضفة الغربیــة، اســتمرت خــسائر العــاملین مــن قطــاع غــزة فــي 

  .االزدیاد

 فقـــد تزایـــدت فـــي أمـــا مـــن حیـــث التوزیـــع القطـــاعي للعـــاملین حـــسب الحالـــة العملیـــة،

فـــي الربـــع الثالـــث إلـــى % 19.9الـــذین یعملـــون لحـــسابهم مـــن  نـــسبة الـــضفة الغربیـــة

، إال 2001ً، وانخفـضت قلـیال خـالل الربـع األول مـن العـام في الربع الرابـع% 24.6

نــسبة ارتفعـت  وكـذلك .خــالل الربـع الثـاني% 25.3أنهـا عـادت واتـسعت لتـصل إلـى 

 فـي% 10.2، ثـم انخفـضت إلـى %13.6إلـى % 9.3الـذین یعملـون بـدون أجـر مـن 

% 66.2 تراجعت نـسبة الـذي یعملـون بـأجر مـن بینما، 2001الربع الثاني من العام 

وهــذه نتیجــة متوقعــة بــسبب . %60ً، ثــم ارتفعــت قلــیال لتــصل إلــى حــوالي %57إلـى 

) غـالبیتهم یعملـون بـأجر(فقدان أعداد كبیرة ممن كانوا یعملون في إسرائیل لوظـائفهم 

 أن نـسبة العـاملین الحـظ فـي قطـاع غـزةیو. وتوجه بعضهم للعمل في مشاریع عائلیة

ـــع مـــن العـــام  ـــع الراب ـــط فـــي الرب ، إال أنهـــا ارتفعـــت خـــالل 2000بـــأجر انخفـــضت فق

وهـي اقـل ممـا كانــت علیـه قبـل الحــصار % 68.2الـربعین األول والثـاني لتـصل إلــى 

  ).10   لمزید من التفاصیل أنظر جدول  (%).71(

  

لــى تزایــد األهمیــة النــسبیة للقطــاع الزراعــي  إ11تــشیر البیانــات الــواردة فــي الجــدول و

فــي الربــع الرابــع % 17.1 إلــى 2000 فــي الربــع الثالــث% 11.3مــن  فــي االســتخدام

ـــاني مـــن العـــام 2000 ـــع الث ـــي الرب ـــع األول وارتفعـــت ف ـــي الرب ، إال أنهـــا انخفـــضت ف

وهــذا یــدل . ، وهـي أعلــى مــن المتوسـط للــسنوات الـسابقة%14.1 لتـصل إلــى 2001

 عملهـم فـي إســرائیل االقطـاع الزراعـي فـي اسـتیعاب جـزء مـن الـذین فقـدوعلـى مرونـة 

 وكـذلك ازدادت حـصة قطـاع الخـدمات .فـي الـضفة الغربیـةأو في االقتـصاد المحلـي 

فــي % 31و% 34 والــى  2000 فــي الربــع الرابــع %29إلــى % 24.6األخــرى مــن 

، فــشهد نــشاءاتاإل أمــا قطــاع  علــى التــوالي،2001الــربعین األول والثــاني مــن العــام 

ًتراجعا حادا في حصته في االستخدام، إذ تراجعت من  خـالل % 13.3إلى % 24.2ً

% 12 لتــصل إلــى 2001 واســتمر هــذا االنخفــاض خــالل العــام 2000الربــع الرابــع 
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ممــن یعملــون فــي إســرائیل % 60یعــزى ذلــك إلــى أن حــوالي و. فــي الربــع الثــاني منــه

ــة یعملــون فــي قطــاع اإلنــ وكــذلك حــدث تراجــع فــي حــصة . شاءاتمــن الــضفة الغربی

، إال أنــه عــاد 2000 فــي الربــع الرابــع %14.6إلــى % 16.1القطــاع الــصناعي مــن 

 أمــا فـي قطــاع غـزة فقــد ســجل %).15حــوالي (إلـى متوســطه خـالل الــربعین التـالیین 

 فــي الربــع الرابــع %3.5إلــى % 15.9تراجـع كبیــر فــي حــصة قطــاع اإلنـشاءات مــن 

خالل % 3.7 و2001خالل الربع األول من العام % 2.1 ، ثم إلى2000من العام 

ــــاني، ــــصناعي% 7.5 إلــــى% 12.3ً وتراجعــــا مــــن الربــــع الث ، فــــي حــــصة القطــــاع ال

، وازدادت حــــصة قطــــاعي 2001خــــالل العــــام % 9وعــــادت حــــصته إلــــى حــــوالي 

وقـد ازدادت أهمیـة القطـاع العـام فـي التوظیـف فــي ). 11 جـدول ( الخـدمات والتجـارة

 فــي الربــع الرابــع% 27.7الغربیـة وقطــاع غــزة، إذ زادت حــصته مـن كـل مــن الــضفة 

، )2001 ،شــبانة (2000عــام الفــي الربـع الرابــع مــن % 41.2 إلــى 1999مـن العــام 

ٕوال یعني ذلك بالضرورة ارتفاع عدد العاملین فیه بتلك النـسب، وانمـا ارتفعـت حـصته 
  .بسبب تراجع التشغیل اإلجمالي

  

 إلـى  حـسب المفهـوم الـضیق2000 خالل الربـع الرابـع البطالةارتفعت نسبة : البطالة  .3

% 7.5  فــي الــضفة الغربیــة مــنفــي األراضــي الفلــسطینیة، وارتفعــت النــسبة% 28.3

 مـا یعنـي ارتفـاع عـدد العـاطلین عـن ،فـي الربـع الرابـع% 26.3في الربـع الثالـث إلـى 

 ال یبحثــون نی أولئــك الــذ ذلــكال یــشملو .ًا ألفــ111 ألــف فــرد إلــى 37.95العمــل مــن 

ـــي إســـرائیل ـــسبب انتظـــارهم للعـــودة للعمـــل ف ـــذی،عـــن عمـــل ب ـــك ال ـــسوا مـــن ن وأولئ  یئ

وعنــد إضــافة هــؤالء للعــاطلین عــن العمــل فــإن عــددهم . الحــصول علــى فرصــة عمــل

 ،%35 معدل البطالة حسب المفهوم الموسع یرتفـع إلـى أن أي ًا، ألف189یرتفع إلى 

ة فــي الـضفة الغربیـة بـصورة واضـحة إلــى ، فانخفـضت البطالـ2001أمـا خـالل العـام 

ـــي الربـــع األول وحـــوالي % 23.9 وكـــان معظـــم البطالـــة  فـــي الربـــع الثـــاني،% 19ف

مــن نــصیب الــذكور دون اإلنــاث، وهــو أمــر منطقــي إذا مــا ) بعــد الحــصار(الجدیــدة 

  .علمنا أن الغالبیة العظمى من العاملین في إسرائیل هم من الذكور
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حـــسب  2000خـــالل الربـــع الرابـــع رتفعـــت نـــسبة البطالـــة أمـــا فـــي قطـــاع غـــزة، فقـــد ا

ــــسبة إلــــى %33.5إلــــى % 15.5المفهــــوم الــــضیق مــــن  حــــسب % 57، وترتفــــع الن

 ألـف عاطـل 62المفهوم الموسع للبطالة، أي أن عدد العاطلین عن العمل یرتفع من 

ـــضیق إلـــى  ـــا163عـــن العمـــل حـــسب المفهـــوم ال وقـــد .  حـــسب المفهـــوم الموســـعً ألف

ــین الــذكور مــن ارتفعــت نــسبة  ــة ب إلــى % 17.1 ومــن ،%35.1إلــى % 15.3البطال

وقـد ارتفعـت البطالـة بـین جمیـع . بین اإلناث حسب المفهوم الضیق للبطالة% 23.2

 ، ســنة35 وتركـزت الزیــادة فــي فئـة الــذین تقــل أعمـارهم عــن ،الفئـات العمریــة للــذكور

 معـدالت البطالـة كمـا ارتفعـت). 12 أنظـر الجـدول(وینطبق األمر ذاته على اإلنـاث 

حسب سنوات الدراسة لجمیع المستویات مع وجود بعض التفـاوت، إذ أن الزیـادة فـي 

 أمــا ).14و  13أنظــر الجــدولین (معــدل البطالــة تــزداد مــع تــدني المــستوى التعلیمــي 

% 34، فاستمرت البطالة في االرتفاع فـي قطـاع غـزة لتـصل إلـى 2001خالل العام 

ما یعنـي أن خـسائر العمـال . خالل الربع الثاني% 34.9خالل الربع األول، وحوالي 

  . على عكس ما حصل في الضفة الغربیة2001في قطاع غزة تزایدت خالل العام 
  

ً الممارسـات اإلسـرائیلیة لـم تتـرك أثـرا ملموسـا أنتشیر البیانات المتـوفرة إلـى : األجور  .4 ً
ــة النــصف االولعلــى مــستوى األجــور  جــدول  (2001  مــن عــامبالــشیكل حتــى نهای

، ویمكـن تفـسیر ذلـك بمحافظـة القطـاع العـام علـى مـستوى أجـور العـاملین فــي )5-1

ـــى تـــسریح بعـــض العـــاملین بـــدال مـــن ،الـــدوائر الحكومیـــة ً ولجـــوء القطـــاع الخـــاص إل
الــرغم مــن رغبــة علــى تخفـیض أجــورهم، مــا یعنــي أن الطلــب علــى العمــال قــد تراجــع 

. نیـة مقابـل حـصولهم علـى فرصـة عمـلبعض العاطلین عـن العمـل بقبـول أجـور متد

مـن جهــة اخــرى، فـإن تراجــع ســعر صـرف الــشیكل مقابــل الـدوالر ادى الــى انخفــاض 

  .االجور بالدوالر
  

  معدل االجور الیومیة االسمیة : 1-5جدول 

  )شیكل(حسب مكان العمل 
  

  الربع الثالث عملمكان ال
2000 

  الربع الرابع
2000 

  الربع االول
2001 

  الربع الثاني
2001 
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 71 70.5 69.6 70.3 الضفة الغربیة

 54.6 54.6 56.8 50.4 قطاع غزة

 108.3 104.9 111.7 110.8 اسرائیل

  خسائر سوق العمل الناجمة عن الممارسات اإلسرائیلیة  5-1-2

  

  الربــع حــصر التراجــع فــي عــدد العــاملین مــا بــینیــتم ،تقــدیر خــسائر ســوق العمــلل

ــاع ا2000الثالــث مــن عــام  ــاملثالثــة التالیــة كــل علــى حــدة ، ثــم احتــساب متوســط  واألرب  أی

وبــذلك تكــون خــسائر ســوق العمــل مــساویة .  العامــل الیومیــةأجــرة ومتوســط ،العمــل الــشهریة

.   الیومیــةاألجــرة العمــل الــشهري ومتوســط أیـام العــاملین مــضروبا بمتوســط أعــدادللتغیـر فــي 

 سـیتم تقـدیر الخـسائر ،ٕنیة واسـرائیلًونظرا الختالف مستویات األجـور بـین المنـاطق الفلـسطی

  .لكل منطقة على انفراد

  

  :خسائر العاملین الفلسطینیین في إسرائیل  .1

باعتمـاد البیانـات المتعلقـة بالعــاملین مـن الـضفة الغربیـة ومــن قطـاع غـزة فـي إســرائیل 

نجـــد أن أعـــداد الفــرص التـــي فقـــدت ) قبـــل الحــصار (2000للربــع الثالـــث مــن العـــام 

ــــف،      76.26 الثالثــــة بــــسبب الحــــصار فــــي الــــضفة الغربیــــة كانــــت خــــالل األربــــاع  أل

وكانـت األعـداد المماثلـة فـي قطـاع غـزة .  ألف علـى التـوالي43.32 ألف، و46.94و

  . ألف على التوالي27.7 ألف و26.8 ألف و26.5حوالي 

  

 2000ولما بلغ متوسط أیام العمل الشهریة في إسرائیل خـالل الربـع الثالـث مـن عـام 

 دوالر للفـرد فـي الربـع 27.8 یوم، وكان متوسط األجـور الیومیـة حـوالي 20.7الي حو

 2001ً دوالرا خـــالل الـــربعین االول والثـــاني مـــن عـــام 26 دوالر و25الرابـــع وحـــوالي 

علــى التــوالي، فــإن الخــسارة فــي عوائــد عمــال المنــاطق الفلــسطینیة فــي إســرائیل كانــت 

 ملیـون دوالر لألربــاع 114.7ن دوالر، و ملیــو114.5 ملیـون دوالر، و177.5حـوالي 

وفـي حـین كـان التراجـع فـي خـسارة العـاملین مـن الـضفة الغربیـة . الثالثة على التـوالي

 ملیـون دوالر، 70 ملیـون دوالر إلـى 72.9 ملیون دوالر إلـى 131.7في إسرائیل من 
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ـــى  ـــة عل ـــي إســـرائیل خـــالل األربـــاع الثالث كانـــت الخـــسارة للعـــاملین مـــن قطـــاع غـــزة ف

  . ملیون دوالر44.7 ملیون دوالر و41.6 ملیون دوالر   و45.8: لتواليا

  

  

  :خسائر العاملین الفلسطینیین في الضفة الغربیة وقطاع غزة  .2

 ألــف عامـل فــي الربــع الثالــث 351.4انخفـض عــدد العــاملین فــي الـضفة الغربیــة مــن 

ـــى  ـــع311.1إل ـــع الراب ـــي الرب ـــف ف ـــى  أل ـــع 292.1 وال ـــي الرب ـــف ف  العـــام  مـــناألول أل

وبـــذلك تكـــون . 2001 ألـــف فـــي الربـــع الثـــاني مـــن العـــام 313.4 وارتفــع إلـــى 2001

ـــذ بـــدء الحـــصار  ـــضفة الغربیـــة من ـــة فـــي ال ـــي األربـــاع الثالث فـــرص العمـــل المفقـــودة ف

ــــى حــــوالي  ــــصل إل ــــف       34.7اإلســــرائیلي الحــــالي مقارنــــة مــــع مــــا قبــــل الحــــصار ت  أل

قطــاع غــزة، فــانخفض عــدد العــاملین أمــا فــي . ً ألفــا علــى التــوالي38 ألــف و59.4و

ــ119.7 إلــى 2000الربــع الثالــث  ألــف عامــل فــي 157.4مــن هنــاك  فــي الربــع  ف أل

 ألـف عامـل فـي الربـع األول مـن العـام 126.4 ثـم ارتفـع إلـى .2000الرابع من العام 

وبــذلك، . 2001 ألــف فــي الربــع الثــاني مــن العــام 124.1ً، وتراجــع قلــیال إلــى 2001

العمل المفقودة في األرباع الثالثة في قطاع غـزة منـذ بـدء الحـصار یكون عدد فرص 

 ألـف 31 ألـف و37.7اإلسرائیلي الحـالي مقارنـة مـع مـا قبـل الحـصار قـد بلـغ حـوالي 

  . ألف على التوالي33.3و

  

ـــین الجـــدول  التـــالي إجمـــالي الخـــسائر فـــي دخـــل العمـــال فـــي األربـــاع ) 2-5(ویب

ویالحظ أن خسائر العاملین فـي قطـاع غـزة تراجعـت . ةالثالثة في الضفة الغربیة وقطاع غز

علـــى % 18و% 24  بحـــوالي 2001بـــصورة تدریجیـــة خـــالل الـــربعین األول والثـــاني مـــن 

 بحـوالي 2001أما في الضفة الغربیة فارتفعت خـسارتهم فـي الربـع األول مـن العـام . التوالي

  %.35.5، ثم انخفضت في الربع الثاني بحوالي 56%
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  خسائر العاملین في الضفة الغربیة وقطاع غزة): 2-5(دول ج
  

الربع الثاني 
2001 

الربع األول 
2001 

  الربع الرابع
2000 

 

 الضفة الغربیة
 )ألف(فرص العمل المفقودة  34.7 59.4 38.0

 معدل عدد أیام العمل الشهریة 25 25 25
  دوالر(معدل األجرة الیومیة   18.4  16.8  16.9
  )ملیون دوالر(الخسارة في الدخل   47.9  74.8  48.2

 قطاع غزة
 )ألف(فرص العمل المفقودة   37.7  31.0  33.3

 معدل عدد أیام العمل الشهریة  25  25  25
  دوالر(معدل األجرة الیومیة   14.0  13.0  13.0
  )ملیون دوالر(الخسارة في الدخل   39.6  30.2  32.5

  

مـال الفلــسطینیین خـالل فتـرة البحــث وبـذلك تكـون الخـسائر اإلجمالیــة فـي دخـل الع

 ملیـــون 234.4 ملیـــون دوالر فـــي الـــضفة الغربیـــة وحـــوالي 445.5حـــوالي قـــد وصـــلت إلـــى 

  ).3-5الجدول . (دوالر في قطاع غزة
  

  خسائر العاملین الفلسطینیین ): 3-5(جدول 

  )ملیون دوالر(حسب مكان العمل 
  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  60    

  الضفة الغربیة قطاع غزة المجموع
 إسرائیلالعاملون في    

 2000الربع الرابع  131.7 45.8 177.5
  2001الربع األول   72.9  41.6  114.5
  2001الربع الثاني   70.0  44.7  114.7
  المجموع  274.6  132.1  406.7

 العاملون في االقتصاد المحلي      
 2000الربع الرابع   47.9  39.6  87.5
  2001الربع األول   74.8  30.2  105

  2001ربع الثاني ال  48.2  32.5  80.7
  المجموع  170.9  102.3  273.2
  اإلجمالي  445.5  234.4  679.9

   تقدیر آثار الحصار الحالي على التجارة الخارجیة5-2
  

تم استخدام النماذج االقتصادیة الكلیة التي كانت قد صیغت وقدرت في الـسنوات 

م اسـتخدام معـادالت وتـ. األخیرة، بهدف تقـدیر التطـورات فـي مؤشـرات االقتـصاد الفلـسطیني

التجــــارة الــــسلعیة والخدمیــــة الفلــــسطینیة التــــي قــــدرت فــــي دراســــات ســــابقة، فــــي تقــــدیر أداء 

، ثـم مقارنـة 2000مؤشرات التجارة الخارجیة علـى افتـراض عـدم وجـود حـصار خـالل العـام 

ــة المتاحــة  ــرة ). 2ملحــق رقــم (ذلــك بالبیانــات الفعلی ــة للفت ــسلة الزمنی واســتخدمت بیانــات السل

1968-1999 (El-Jafari, 1997, MAS 2001) . وقـد تـم الحـصول علـى بیانـات التجـارة

الخارجیـــة الـــسلعیة والخدمیــــة الفلـــسطینیة الــــسنویة والربعیـــة مــــع إســـرائیل مــــن نـــشرة میــــزان 

ـــم . 2000-1994للفتـــرة ) Israeli Balance Payment(المـــدفوعات اإلســـرائیلي  كمـــا ت

 2001-1998ارة المالیـــة الفلــــسطینیة للفتــــرة الحـــصول علــــى بیانـــات شــــهریة أولیـــة مــــن وز

ٕللتـــدفقات الـــسلعیة بـــین األســـواق الفلـــسطینیة واســـرائیل، والـــواردات الـــسلعیة الفلـــسطینیة مـــن 
  .الخارج، وكانت البیانات المتاحة بالدوالر األمریكي

  

  تأثیر إجراءات الحصار اإلسرائیلي الحالي  5-2-1

  الفلسطینیة  على التجارة الخارجیة
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 نت الصادرات والواردات السلعیة والخدمیة وتعویضات العاملین الفلسطینییوصل

 إلى أدنى مستوى لها خالل الفترة الممتدة 2000في إسرائیل في الربع األخیر من سنة 

وقد كانت العالمات . 2000 إلى الربع األخیر من سنة 1998بین الربع األول لسنة 

انخفاض معدالت البطالة (ة في معدالت النمو األولى النتعاش اقتصادي وبوادر انطالق

، ولكن 1998بدأت بالظهور في بدایة العام ) وزیادة الصادرات والناتج المحلي اإلجمالي

 إلى أدى 28/9/2000 إلخماد انتفاضة األقصى منذ       والحصارإعادة فرض القیود 

  .1996 العام إلغاء ذلك كله والعودة إلى فترات الركود االقتصادي الذي ساد في

  

انخفضت الصادرات السلعیة الفلسطینیة إلى إسرائیل، خالل الربع الرابع من 

 ملیون دوالر، لتكون نسبة االنخفاض في 68، عن مستواها المتوقع بمقدار 2000العام 

وتبین هذه %. 45المستوى الفعلي للصادرات السلعیة عن مستواها المتوقع ما یعادل 

 مقارنة بمستواها 2000تي حصلت في الصادرات السلعیة في سنة النتیجة أن الزیادة ال

، نشأت عن الزیادة الكبیرة في تدفق الصادرات السلعیة الفلسطینیة 1998 و1999سنة 

  . 2000إلى األسواق اإلسرائیلیة خالل األشهر التسعة األولى من سنة 

  

 ملیون 195ر أما الواردات الفلسطینیة السلعیة من إسرائیل فقد انخفضت بمقدا

، وكان %37 عن مستواها المتوقع أي بنسبة 2000دوالر خالل الربع الرابع من عام 

 السلعیة تأثیر مباشر على انخفاض العجز في المیزان  الصادرات والوارداتلالنخفاض في

التجاري السلعي والكلي مع إسرائیل، فقد انخفض العجز في المیزان التجاري السلعي مع 

بالمقابل فقد ازداد العجز في المیزان التجاري . عن مستواه المتوقع% 33.7ة إسرائیل بنسب

، نتیجة لالرتفاع الشدید في استیراد خدمات الشحن والنقل %22الكلي مع اسرائیل بنسبة 

  .من اسرائیل

  

 علــى الــصادرات الخدمیــة الفلـــسطینیة دةحــأكثـــر ویبــدو تــأثیر إجــراءات الحــصار 

فـي تلـك % 25 عن مـستواها المتوقـع بنـسبة 2000لي في سنة والتي انخفض مستواها الفع

وتنحــصر الــصادرات الخدمیــة والتــي توجــه فــي معظمهــا إلــى إســرائیل، فــي خــدمات . الــسنة
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نقـل البـضائع اآلن یـتم والشحن والنقل والتي توقفـت نهائیـا منـذ فـرض الحـصار اإلسـرائیلي، 

حـدود منـاطق الـسیطرة الـى  رائیلیةمن إسرائیل إلى المناطق الفلسطینیة بواسطة شاحنات إس

ـــسطینیة ـــسطینیة، بعـــد أن كـــان مـــسموحا للـــشاحنات بعـــدها  لتنقـــل الفل بواســـطة شـــاحنات فل

ـــسطینیة،  الفلـــسطینیة بالـــدخول إلـــى إســـرائیل لـــشحن البـــضائع اإلســـرائیلیة إلـــى المنـــاطق الفل

  .وشحن البضائع الفلسطینیة إلى األسواق اإلسرائیلیة

  

، فاعتمـــدت تقـــدیراتنا للحركــــة 2001ل والثـــاني مــــن العـــام وأمـــا فـــي الـــربعین األو  

التجاریـــــة الخارجیـــــة الفلـــــسطینیة علـــــى بیانـــــات أولیـــــة لحركـــــة المقاصـــــة مـــــن وزارة المالیـــــة 

ومن المعلوم أن هذه البیانات تشكل الحد األدنى للحركة التجاریة الخارجیـة مـع . الفلسطینیة

لفـــاتورة الموحـــدة، وهـــي الوثیقـــة الـــضروریة ًإســـرائیل، وذلـــك الن هنـــاك تهربـــا مـــن االلتـــزام با

ــة المقاصــة، حتــى خــالل الظــروف التــي ســبقت الحــصار ومــن جهــة أخــرى، اخــرت . لعملی

إسرائیل تسدید مستحقات السلطة الوطنیة الفلسطینیة من المقاصـة، وهـذا یعنـي أن البیانـات 

ك، أشـارت بعـض باإلضـافة إلـى ذلـ. المقدرة هي اقل مـن الحركـة التجاریـة الخارجیـة الفعلیـة

التقـــاریر إلـــى تبـــدل فـــي الـــسیاسة اإلســـرائیلیة تجـــاه حركـــة الـــسلع بـــین المنـــاطق الفلـــسطینیة 

 ٕفقـد ارتفعـت حركـة الـشاحنات بـین قطـاع غـزة واسـرائیل. ٕواسرائیل في ظـل الحـصار المـشدد

 وحـوالي ،2001ن األول مالربع خالل % 62حوالي  ،2000عام المقارنة بالربع الرابع من 

، وال )2001مكتب المنسق الخـاص لألمـم المتحـدة،  (2001 من ل الربع الثانيخال 56%

شــك عندئــذ فـــي أن حركــة الـــسلع بــین الـــضفة الغربیــة واســـرائیل قــد حـــصلت علــى تخفیـــف 

  . مماثل على األقل

  

 اســـتخدام النمـــاذج المتاحـــة، فـــي تقـــدیر الخـــسارة فـــي الـــصادرات حتـــى یتـــسنى لنـــا  

، كـان ال بـد مـن االفتـراض أن اإلجـراءات 2001ني من العـام والواردات للربعین األول والثا

اإلسـرائیلیة قـد اسـتمرت علــى المـستوى نفـسه مــن الـشدة التـي شـهدها الربــع الرابـع مـن العــام 

ـــضا، . 2000 ـــدیرات الخـــسائر، حیـــث أن اإلجـــراءات لـــم أًوهـــذا، أی ـــى تـــضخیم تق ضـــاف إل

  .تستمر بالشدة نفسها
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ـــى 2000ام ومقارنـــة مـــع الربـــع الرابـــع مـــن العـــ ، نجـــد أن الـــصادرات اإلجمالیـــة إل

، إال أنهــا انخفــضت فــي 2001خـالل الربــع األول مــن العـام % 27إسـرائیل ارتفعــت بنــسبة 

 بحــــوالي    2000الربـــع الثـــاني لتـــصبح اقـــل ممــــا كانـــت علیـــه فـــي الربــــع الرابـــع مـــن العـــام 

 مع ما كانت علیـه وبذلك یكون التراجع في الصادرات الفلسطینیة اإلجمالیة مقارنة%. 5.2

للربـع الرابــع مـن العــام % 45بحــوالي ) قبـل الحـصار (2000خـالل الربـع الثالــث مـن العــام 

للربــــع الثــــاني مــــن العــــام % 48، و2001للربــــع األول مــــن العــــام % 30، وحــــوالي 2000

2001.  

  

ـــد تراجعـــت خـــالل النـــصف األول مـــن العـــام    ـــواردات اإلجمالیـــة، فق أمـــا بالنـــسبة لل

وأما مقارنة مع الربـع الرابـع ). عن المتوقع% 24بنسبة ( ملیون دوالر 341 بحوالي 2001

% 2، فنجـــد أن الـــواردات اإلجمالیـــة مـــن إســـرائیل قـــد ارتفعـــت بحـــوالي   2000مـــن العـــام 

، لتزیــد 2001، وارتفعـت خــالل الربـع الثــاني مـن العــام 2001خـالل الربــع األول مـن العــام 

، وأمـا عنـد المقارنـة مـع الربـع الثالـث مـن %3.7ي  بحـوال2000عن الربع الرابـع مـن العـام 

 2000خـــالل الربـــع الرابـــع مـــن العــــام % 38، نجـــد أن التراجـــع بلـــغ حـــوالي 2000العـــام 

خـالل الربــع الثــاني مــن % 36 وحــوالي 2001خــالل الربــع األول مـن العــام % 37وحـوالي 

  .2001العام 

  

  

   التأثیر على الناتج المحلي اإلجمالي5-3
  

فـیمكن أن . ن حساب التأثیر على الناتج المحلي اإلجمـالي بطـرق عـدةنظریا، یمك

ــــى عناصــــر اإلنفــــاق اإلجمــــالي  ــــأثیر عل االســــتهالك، واالســــتثمار، (یحــــسب مــــن خــــالل الت

ــــصادرات ــــاق الحكــــومي، وصــــافي ال ــــأثیر علــــى مكونــــات الــــدخل ) واإلنف أو مــــن خــــالل الت

عمال، وفوائـد وأربـاح رأس المـال، أجور، ورواتب ال(الفلسطیني المتولد في االقتصاد المحلي 

وأخیـرا یمكـن حـساب التـأثیر علـى النــاتج ). واإلیجـارات، ودخـول أصـحاب األعمـال الـصغیرة

ــــة  ــــصادیة المختلف ــــى القطاعــــات االقت ــــأثیر عل ــــي اإلجمــــالي مــــن خــــالل الت الزراعــــة، (المحل
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ـــار ویـــتحكم مـــدى تـــوفر البیانـــات فـــي اخ). والـــصناعة، واإلنـــشاءات، والخـــدمات المختلفـــة تی

وهــذه الطــرق نابعــة مــن تعریــف النــاتج المحلــي اإلجمــالي، والــذي یعــرف . الطریقــة األفــضل

وأنــه مجمـوع الـدخول التــي تقبـضها عناصــر ) سـنة(بأنـه مجمـوع اإلنفــاق خـالل فتـرة معینــة، 

أي (اإلنتاج خالل فترة معینة، وأنه مجمـوع القـیم المـضافة للمنـشآت كافـة خـالل فتـرة معینـة 

ومـن الطبیعـي أن تـؤدي أي مـن هـذه الطـرق الـثالث ). لع والخدمات النهائیةمجموع قیم الس

  13.إلى النتیجة نفسها، سواء عند حساب الناتج المحلي اإلجمالي أم التغیر فیه

  

  

  

ـــد أجـــرى الجهـــاز المركـــزي لإلحـــصاء ـــسطینيوق ـــبعض هـــذه  الفل ً مـــسحا میـــدانیا ل
ـــشرین األول مـــن العـــام  ـــدیر القیمـــة واعتمـــ. 2000القطاعـــات خـــالل شـــهر ت ـــه فـــي تق د علی

ــار خــالل الربــع الرابــع مــن العــام  ــدیر اآلث ــاني، وهــذا ال یكفــي لتق المــضافة لــشهر تــشرین الث

خاصــة أن وب وأمــا التقریــر الثــاني للجهــاز المركــزي فیعتمــد علــى بیانــات أكثــر دقــة ،2000

المـــسوح المیدانیـــة غطـــت فتـــرة أطـــول، إال أن میـــل المنـــشآت إلـــى تـــضخیم خـــسائرها یجعـــل 

 أمــا طریقــة الــدخل، فهــي غیــر معتمــدة .یر الخــسائر اإلجمالیــة د فیهــا عنــد تقــًاالنتــائج مبالغــ

حتى اآلن في اإلحصاءات الفلسطینیة، وذلك لغیاب قاعدة البیانـات الالزمـة للحـصول علـى 

من هنا، تعتبر طریقة اإلنفاق األفضل بـین الطـرق الـثالث . دخول عناصر اإلنتاج المختلفة

دراسة، وذلـك إلمكانیـة تقـدیر اآلثـار علـى أجـزاء اإلنفـاق المختلفـة باالعتمـاد ألغراض هذه ال

 علیه من تقدیرات في هـذه الدراسـة حـول التجـارة الخارجیـة والعمـل، وسـهولة اعلى ما حصلن

تقدیر ما حصل لإلنفاق االستثماري واإلنفاق الحكومي، خاصة خالل الربع الرابع مـن العـام 

بة تقــدیر اآلثــار علــى اإلنفــاق االســتهالكي، فــإن خــصائص وعلــى الــرغم مــن صــعو. 2000

ـــسلة االســـتهالكیة الفلـــسطینیة ـــي حللـــت الـــسلوك ال   الفلـــسطیني،االســـتهالكي والدراســـات الت

وبعـض التقــاریر حـول االســتهالك فـي االنتفاضــة األولـى، مكنــت مـن اعتمــاد تقـدیر مناســب 

                                                        
دة تكــون هنــاك فروقــات بــین الطــرق المختلفــة، إال أنهــا تبقــى ضــمن األخطــاء اإلحــصائیة القیاســیة، وتعــدل فــي العــادة بحــد فــي العــا    13

  .یسمى حد الخطأ أو حد الفرق اإلحصائي
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وفیمـا یلــي اســتعراض . 2000عــام للتراجـع فــي االسـتهالك العــائلي خـالل الربــع الرابــع مـن ال

  :14لآلثار المتوقعة على مجاالت اإلنفاق المختلفة

  

   التأثیر على النفقات الحكومیة5-3-1

  

ـــسبة الفقـــر فـــي المجتمـــع الفلـــسطیني مـــن  أدت اإلجـــراءات اإلســـرائیلیة إلـــى رفـــع ن

ـــــل الحـــــصار، إلـــــى حـــــوالي % 21حـــــوالي  ـــــة العـــــام % 32قب ـــــدولي،  (2000نهای   البنـــــك ال

 شـــهید وجـــرح 800 كمـــا أن اإلجـــراءات اإلســـرائیلیة أدت إلـــى استـــشهاد أكثـــر مـــن .)2001

كمــا نفــذت الــسلطة الوطنیــة الفلــسطینیة برنــامج تــشغیل طــارئ . شــخص 33000أكثــر مــن 

وقــد أدى ذلـك كلــه إلــى ارتفــاع . مـن خــالل بكــدار، ومجـالس الحكــم المحلــي، والبنـك الــدولي

ــة ل تــم تمویــل بعــض هــذه . لــسلطة الوطنیــة الفلــسطینیةالنفقــات اإلجمالیــة الجاریــة والتحویلی

ـــبعض اآلخـــر مـــن المـــنح  ـــة التطویریـــة التـــي تمولهـــا الـــدول المانحـــة، وال الزیـــادة مـــن الموازن

والمساعدات الطارئـة التـي حـصلت علیهـا الـسلطة الوطنیـة الفلـسطینیة مـن العـالمین العربـي 

البــاقي تــم تمویلــه بقــروض  و،واإلســالمي وغیرهــا مــن الــدول الــصدیقة والمؤســسات الدولیــة

باإلضافة إلـى ذلـك، فقـد ارتفعـت . للقطاع الخاص) دفعات مؤجلة(محلیة ودولیة ومتأخرات 

المــساعدات والمــنح التــي حــصلت علیهــا المنظمــات غیــر الحكومیــة والتــي اســتخدمتها فــي 

ـــة ـــاق الحكـــومي . تمویـــل برامجهـــا اإلغاثی ـــول أن بنـــد اإلنف ـــر (ویمكـــن الق مـــع المنظمـــات غی

 وبخاصـة ، على األقـل%10 بحوالي 2000قد ارتفع في الربع األخیر من العام ) ومیةالحك

% 124 ارتفعـت بحــوالي 2000أن مـساعدات الــدول المانحـة خــالل الربـع الرابــع مـن العــام 

، أما فـي الـربعین األول )2001وزارة التخطیط والتعاون الدولي،  (15مقارنة مع الربع الثالث

ــه ،2001والثــاني مــن العــام  ــد اســتمر كمــا كــان علی ــد أن مــستوى اإلنفــاق الحكــومي ق  فیعتق

أي أننا سنفترض أن مستوى اإلنفاق الحكـومي . 2000الوضع خالل الربع الرابع من العام 

 مـن مـستواه خـالل الربـع الثالـث أعلىفي كل من األرباع الثالثة التي شهدت الحصار كان 

                                                        
لقد عرضنا اآلثار على التجارة الخارجیة خالل االرباع الثالثة ونشیر الى ان الوزن النسبي للصادرات الى الناتج المحلي   14

  %.74بینما یقدر الوزن النسبي للواردات بحوالي % 18االجمالي یقدر بحوالي 
 .1999مقارنة مع % 30 انخفضت بحوالي 2000 إجمالي المساعدات الدولیة للعام   15
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ــوزن النــسب%. 10 بحــوالي 2000مــن العــام  ي لإلنفــاق الحكــومي الفلــسطیني إلــى ویقــدر ال

  .16%20الناتج المحلي اإلجمالي بحوالي 

  

   التأثیر على االستثمار5-3-2

  

ــــاق االســــتثماري للقطــــاع الخــــاص ــــا اإلنف ــــاق . یقــــصد باالســــتثمار هن ــــسم اإلنف ویق

، واالســتثمار فــي اآلالت )ســكني وغیــر ســكني(االســتثماري إلــى اســتثمار فــي قطــاع البنــاء 

ــاني . یــر فــي المخــزونوالمعــدات والتغ ــد شــكل االســتثمار فــي المب ، بینمــا شــكل %62.6وق

ـــاني  ـــر المب ـــي غی ـــي المخـــزون   %26.5) اآلالت والمعـــدات(االســـتثمار ف ـــر ف ، وشـــكل التغی

  ).باستثناء القدس(من إجمالي االستثمار في األراضي الفلسطینیة % 11

  

نــشاءات بــسبب قــدر الجهــاز المركــزي لإلحــصاء الفلــسطیني التراجــع فــي قطــاع اإل

، وبالتالي یـؤدي ذلـك %80 بحوالي 2000عام ال خالل الربع الرابع من الحصار اإلسرائیلي

وتدل المؤشرات العامة لقطاع اإلنشاءات علـى أنـه قـد %. 50إلى تراجع االستثمار بحوالي 

، وخاصة فـي الـضفة 2001ًاستعاد جزءا من نشاطه خالل الربعین األول والثاني من العام 

ستطیع نـــو.  حیـــث ارتفـــع الـــدخل هنـــاك نتیجـــة الرتفـــاع عـــدد العـــاملین فـــي إســـرائیل،بیــةالغر

االفتـراض أن التراجـع فــي قطـاع اإلنــشاءات لـم یـستمر علــى المـستوى نفــسه خـالل النــصف 

ــربعین . ، وبخاصــة فــي الــضفة الغربیــة2001األول مــن العــام  ــدیر تراجعــه فــي ال ویمكــن تق

%. 60 بحــوالي 2000نــة مــع الربــع الثالــث مــن العــام  مقار2001األول والثــاني مــن العــام 

ومـن المتوقـع أن یـنخفض االسـتثمار فـي %. 38وبذلك یساهم في تراجع االستثمار بحوالي 

اآلالت والمعدات بشكل حاد بسبب تضاؤل الثقة بالبیئـة االسـتثماریة الفلـسطینیة، والحـصار 

قتـصاد الفلـسطیني مـستورد مـن المانع للحركة، وبخاصة أن معظم اآلالت والمعـدات فـي اال

ویمكـن أن نفتــرض توقــف االسـتثمار فــي اآلالت والمعـدات خــالل الربــع . إسـرائیل أو عبرهــا

%. 26.5، ویـؤدي ذلـك إلـى انخفـاض االسـتثمار اإلجمـالي بحـوالي 2000الرابـع مـن العـام 

                                                        
وزان ویكـــون مجمــــوع األ. حـــسبت األوزان النـــسبیة لبنــــود اإلنفـــاق بنـــاء علــــى بیانـــات الحـــسابات القومیــــة الفلـــسطینیة لألعـــوام الــــسابقة  16

  .مع األخذ بعین االعتبار بأن الوزن النسبي للواردات یطرح وال یضاف% 100النسبیة 
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ن ، فإنـه مـ2001وبالنسبة لالستثمار في اآلالت والمعـدات خـالل النـصف األول مـن العـام 

إال انـه مـن . ًالمتوقع أن یكون قد ارتفع قلیال في ظل تكیـف المنـشآت مـع الظـروف الجدیـدة

ًالمتوقع، أیضا، أن هذا االستثمار سیكون في حدوده الدنیا ولالحتیاجـات الـضروریة لإلبقـاء 
ــذلك، ســنفترض اســتمرار انعــدام االســتثمار فــي اآلالت . علــى اســتمراریة العملیــة اإلنتاجیــة ل

ــاني مــن العــام والمعــدات أمــا بالنــسبة للتغیــر فــي المخــزون، . 2001 فــي الــربعین األول والث

فمـن المتوقـع أن یرتفــع بـصورة كبیـرة خــالل األشـهر األولـى للحــصار، وبخاصـة أنـه ال أحــد 

یمكنه الـتكهن بمـدى اسـتمرار الحـصار بعـد أن كانـت العـادة فـي الـسنوات الـسابقة أن یكـون 

 خــالل 17%50قــع ارتفــاع قیمــة التغیــر فــي المخــزون بنــسبة ویمكــن أن نتو. اإلغــالق مؤقتــا

وأمــا بالنــسبة %. 5.5الربــع الرابــع، ویــؤدي ذلــك إلــى ارتفــاع االســتثمار اإلجمــالي بحــوالي 

، فمـن المتوقـع أن 2001للتغیـر فـي المخـزون الـسلعي فـي الـربعین األول والثـاني مـن العـام 

ة اإلنتــاج وتناســقها مــع التــسویق تكــون المنــشآت قــد تكیفــت مــع الظــروف فیمــا یتعلــق بحركــ

، أي يإال انه من المتوقع أن تعمد المنشآت إلى زیادة حجم المخـزون اإلسـتراتیج. والتخزین

ولكــن ) ًأي أن التغیــر فــي المخــزون یكــون ســالبا(أننــا نتوقــع أن یــنخفض المخــزون الــسلعي 

مكن أن نفتـرض ٕلیس للعودة إلى مستواه قبل الحصار، وانما إلى مستوى أعلى من ذلك، وی

  %.25عودته إلى مستوى أعلى مما كان علیه قبل الحصار بحوالي 

  

بالمحصلة، یقدر االنخفاض في االستثمار اإلجمـالي مقارنـة مـع الربـع الثالـث مـن 

 كـل خـالل% 62، وحـوالي 2000خالل الربع الرابع مـن العـام % 71، بحوالي 2000عام 

ویقـدر الـوزن النـسبي لالسـتثمار اإلجمـالي إلـى . 2001 الربعین األول والثاني من العـام من

  %.40الناتج المحلي اإلجمالي بحوالي 

  

   التأثیر على االستهالك5-3-3

  

                                                        
 والذي تم خالل الربع الرابع وجد طریقه إلى المخازن بسبب العوائق المفروضة على 2000مع العلم أن معظم إنتاج الزیت للعام    17

  .التصدیر
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ـــاق  ـــى االســـتهالك مـــن خـــالل مـــسوح إنف ـــأثیر الحـــصار عل یمكـــن التعـــرف علـــى ت

لــذلك، ال بــد مـــن . 1998إال أن هــذه المــسوح توقفــت مــع نهایــة العــام . واســتهالك األســرة

  .قدیر اعتمادا على ما هو متاح من بیاناتاللجوء للت

  

یعتمد االستهالك بالدرجة األساسیة علـى الـدخل المتـاح والعـادات الموروثـة ممثلـة 

إال أن ذلــك یعنــي أنـه لمعرفــة التغیــر فــي االســتهالك ال بــد . باالسـتهالك فــي ســنوات ســابقة

ــدخل المتــاح مــن خــالل التعــرف علــى التــأثی ر علــى النــاتج مــن التعــرف علــى التغیــر فــي ال

والتغیــر فـي صــافي الـدخل مــن الخـارج، وتمثلــه ) وهــو مـا نحــاول حـسابه(المحلـي اإلجمـالي 

ثم هناك حاجة لمعرفـة التغیـر . تعویضات العاملین الفلسطینیین من سوق العمل اإلسرائیلیة

في صافي التحویالت من الخارج إلى الفلسطینیین، وتشمل تحویالت الفلـسطینیین المقیمـین 

ـــةفـــي ا ـــى ذویهـــم، والمـــساعدات األجنبیـــة الجاری ـــع أن یرتفـــع صـــافي . لخـــارج إل ومـــن المتوق

  . التحویالت من الخارج خالل فترات الحصار

  

مــن جهــة أخــرى، یتــوزع اإلنفــاق االســتهالكي الفلــسطیني علــى مجموعــات ســلعیة 

ــــم . مختلفــــة ــــضح مــــن الجــــدول رق ــــین 18ویت ــــى ب ــــة األول ــــل المرتب ــــة تحت  أن المــــواد الغذائی

ـــــسلعیة مـــــشكلة حـــــوالي الم مـــــن اإلنفـــــاق االســـــتهالكي، یلیهـــــا النقـــــل % 40.5جموعـــــات ال

، ثم نجد أن مجموعات األقمشة والمالبس واألحذیة والمـسكن %12.7واالتصاالت بحوالي 

، %8.5ومجموعـات التعلـیم والرعایـة الـصحیة بحـوالي % 16.5ومستلزماته تساهم بحـوالي 

ویمكـن تقـدیر أن األساسـیات %. 7.4ة فتـشكل حـوالي وأما األثاث والسلع والخدمات المنزلی

، أي أنــه مــن %80و% 70تــشكل النــسبة األعظــم مــن الــسلة االســتهالكیة، قــد تتــراوح بــین 

أضــف إلــى ذلــك، ). كحــد أقــصى% (30الــصعب علــى االســتهالك أن یــنخفض بــأكثر مــن 

بـدال مـن أن المستهلك عادة یمیل إلـى االعتمـاد علـى االدخـار لتعـویض الـنقص فـي الـدخل 

إلى أن ذلك مـا حـدث ) 2001البنك الدولي، (وتشیر بعض الدراسات . تخفیض االستهالك

 أي خـالل الربـع الرابـع ،مع الفلسطینیین خالل األشـهر الثالثـة األولـى مـن الحـصار الحـالي

كمــا أن بعــض الدراســات التــي تناولــت آثــار الحــصار فــي فتــرات ســابقة، . 2000مــن العــام 

  ). 1998ماس والبنك الدولي، (لى االستهالك كان قلیال نسبیا بینت أن التأثیر ع
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ٕواذا مــــا اعتبرنــــا أن االنخفــــاض فــــي دخـــــل العــــاملین فــــي االقتــــصاد اإلســـــرائیلي 

ٕ  واذا مــــا أخــــذنا بعــــین 18واالقتــــصاد المحلــــي هــــو مقــــدار االنخفــــاض فــــي الــــدخل المتــــاح،
ـــي األراضـــي الفلـــسطینیة ممث ـــار خـــصائص االســـتهالك العـــائلي ف ـــل الحـــدي االعتب ـــة بالمی ل

مكحــــول وعبــــد الــــرازق، (لالســـتهالك ومرونــــات االســــتهالك فــــي المــــدیین القـــصیر والبعیــــد 

 ملیــــون دوالر،    192، نجـــد أن االنخفـــاض فــــي االســـتهالك العـــائلي یقــــدر بحـــوالي )1996

، والربـع األول 2000 ملیون دوالر خالل الربع الرابـع مـن العـام 149 ملیون دوالر و172و

%    4.4و% 4.9 وهــــــذا یعـــــادل مـــــا نــــــسبته 19. علـــــى التـــــوالي2001 العــــــام والثـــــاني مـــــن

ــوالي مــن االســتهالك العــام % 3.8و ولمــا كانــت ). آخــر البیانــات المتاحــة (1999علــى الت

، فــإن التقــدیرات المبنیــة علیهــا )1991-1967للفتــرة (المرونــات محــسوبة لظــروف عادیــة 

ـــي االســـتهالك العـــائلي ـــى للتراجـــع ف ـــشكل حـــدا أدن  وفـــي ظـــل الحـــصار الحـــالي ســـیعمل .ًت

األشـخاص علـى تخفـیض االسـتهالك بـصورة اكبـر مـن ذلـك آخـذین بعـین االعتبـار احتمــال 

هنـا، نعتقـد أن . أن تسوء األوضـاع اكثـر ممـا هـي علیـه، وان یـنخفض الـدخل بـصورة اكبـر

 ثالثــة نـسبة االنخفــاض فــي االســتهالك هـي اكثــر مــن ذلــك بكثیـر، ویمكــن أن نفتــرض أنهــا

 النـــسب المقـــدرة، أي أننـــا ســـنفترض أن االنخفـــاض فـــي االســـتهالك كـــان بحـــوالي فأضـــعا

، والـربعین األول والثـاني 2000خالل الربع الرابع من العـام % 11.4و% 13.2و% 15.0

ــوزن ). 2000مقارنــة مــع الربــع الثالــث مــن العــام ( علــى التــوالي 2001مــن العــام  ویقــدر ال

  %.96ج المحلي اإلجمالي بحوالي النسبي لالستهالك العائلي إلى النات

  

   التأثیر على الناتج المحلي اإلجمالي5-3-4

  

یعــرف النــاتج المحلــي اإلجمــالي بأنــه حاصــل جمــع اإلنفــاق االســتهالكي العــائلي، 

ــــــة  ــــــصادرات الكلی ــــــومي، وصــــــافي ال ــــــاق االســــــتهالكي الحك ــــــاق االســــــتثماري، واإلنف واإلنف

وبــذلك، فــإن النــسبة المئویــة للتغیــر فــي ). لیــةالـصادرات الكلیــة مطروحــا منهــا الــواردات الك(
                                                        

 .أن التحویالت والمساعدات من الخارج تزداد خالل ظروف الحصارقد یكون الدخل المتاح انخفض بأقل من ذلك، حیث    18
وبلغ المیل الحدي لالستهالك % 78بلغ متوسط المیل المتوسط لالستهالك في المدى البعید في األراضي الفلسطینیة حوالي    19

 .0.71حوالي 
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النـاتج المحلــي اإلجمــالي هــي عبــارة عــن مجمـوع حاصــل ضــرب النــسبة المئویــة للتغیــر فــي 

  وعنـــد تطبیـــق 20.كــل بنـــد مـــن بنـــود اإلنفـــاق بوزنـــه النــسبي إلـــى النـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي

لـي اإلجمـالي الفلـسطیني المعادلة على األرباع الثالثة مـن فتـرة البحـث، نجـد أن النـاتج المح

خــالل % 12.0، وبحــوالي 2000خــالل الربــع الرابــع مــن العــام % 20.6انخفــض بحــوالي 

مـن حجمـه المتوقـع فیمـا ، 2001خالل الربع الثاني % 14.3، وبحوالي 2001الربع األول 

ولتقــدیر ذلــك بالــدوالر، ال بــد مــن تقــدیر القیمــة المتوقعــة للنــاتج . لــو لــم یكــن هنــاك حــصار

.  على افتـراض عـدم حـدوث الحـصار اإلسـرائیلي2001 و2000ي اإلجمالي للعامین المحل

 للعــام  ملیــون دوالر4954قــدر الجهــاز المركــزي لإلحــصاء الفلــسطیني هــذه القیمــة بحــوالي 

، أي أن 1999علــى مـا كــان علیــه فــي العــام % 7.2 ویـشكل ذلــك ارتفاعــا بحــوالي ،2000

ى افتـراض أن أربـاع الـسنة األربعـة ال تختلـف عـن الخسارة فـي النـاتج المحلـي اإلجمـالي علـ

ٕ واذا مــا اعتمــدنا ،2000 للربــع الرابــع  ملیــون دوالر275.5، تقــدر بحــوالي 21بعــضها كثیــرا
 لبلـغ النـاتج المحلـي ، فیمـا لـو لـم یحـدث الحـصار2001للعـام %) 7.2(نسبة نمـو مـشابهة 

ـــع للعـــام  ـــذل.  ملیـــون دوالر5311 حـــوالي 2001اإلجمـــالي المتوق ك، تقـــدر الخـــسارة فـــي وب

 ملیـون دوالر خـالل 190.0 ملیـون دوالر،       و159.3  بحـوالياإلجمـاليالناتج المحلـي 

ــــاني مــــن  ــــربعین األول والث ــــوالي 2001عــــام الال ــــى الت أي أن الخــــسارة ) 4-5الجــــدول ( عل

 وحتــى نهایــة حزیــران 28/9/2000اإلجمالیــة فــي النــاتج المحلــي اإلجمــالي خــالل الفتــرة    

  . ملیون دوالر625 تقدر بحوالي 2001

  

                                                        
  یرمز إلى اإلنفاق Iالستهالكي العائلي وكان  یرمز إلى اإلنفاق اCیرمز إلى الناتج المحلي اإلجمالي وكان ) GDP(اذا كان    20

  : ترمز إلى الواردات M یرمز إلى الصادرات وكانت X یرمز إلى اإلنفاق الحكومي وكان Gاالستثماري وكان 
GDP = C + I + G + X – M 
ΔGDP = ΔC + ΔI + ΔG + ΔX – ΔM  

  :تحصل على% 100ثم إضرب بـ ) بواحد صحیحأي إضرب ( ثم اضرب كل بند بنفسه واقسم علیه GDPإقسم الطرفین على 

  
%ΔGDP = %ΔC * A1 + %ΔI * A2 + %ΔG * A3 + %ΔX * A4  - %ΔM * A5 

 هي األوزان النسبیة إلى الناتج المحلي اإلجمالي لالستهالك العائلي واالستثمار واإلنفاق  A5, A4, A3, A2, A1حیث 

  .الحكومي والصادرات والواردات على التوالي
  . نقطتین مئویتین إضافیتین بسبب الموسم الجید للزیتون خالله2000عطاء الربع الرابع تم إ  21
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   التأثیر على الدخل القومي اإلجمالي5-3-5

  

لتقدیر حجم االنخفاض في الـدخل القـومي اإلجمـالي تـضاف خـسائر العـاملین فـي 

إسـرائیل إلـى االنخفـاض فـي النـاتج المحلــي اإلجمـالي، وذلـك بـافتراض ثبـات عوائـد عناصــر 

وعوائـد العناصــر األجنبیــة المــشغلة ) غیــر إســرائیل(اإلنتـاج الفلــسطینیة المــشغلة فـي الخــارج 

فـي الـدخل ) خـالل فتـرة البحـث(وبذلك یكون االنخفاض اإلجمالي . في االقتصاد الفلسطیني

وتـشكل هـذه الخـسائر حـوالي ). 4-5الجـدول ( ملیون دوالر 1032القومي اإلجمالي حوالي 

ــ% 20، وحــوالي )دون حــصار (2000مــن قیمتــه المتوقعــة لعــام % 8 ن قیمتــه المتوقعــة م

  .2001للنصف األول من العام 

  

وال تـشمل هــذه التقــدیرات الخــسائر الفادحــة التـي لحقــت بالبنیــة التحتیــة الفلــسطینیة   

وقـــد شـــمل ذلــك اقـــتالع مئـــات اآلالف مـــن األشـــجار المثمـــرة، . واألمــالك الخاصـــة والعامـــة

 وتـدمیر الطـرق الرئیـسیة وتخریب آالف الدونمات المزروعة بالخضار والبیـوت البالسـتیكیة،

وقد قدرت بعض التقـاریر هـذه الخـسائر بحـوالي . والفرعیة ومداخل المدن والقرى والمخیمات

والتقــــدیرات . )2001، تقـــاریر وزارة اإلســــكان( 2001حتــــى نهایــــة آذار  ملیـــون دوالر 250

هــي كــذلك ال تــشمل الخــسائر التــي تــسببت بهــا اإلجــراءات اإلســرائیلیة فــي المــدى البعیــد و

  .خسائر صعبة التقدیر

  

  تقدیرات الخسائر اإلجمالیة): 4-5(جدول 

  ملیون دوالر
الربع الثاني  

2001 
الربع األول 

2001 
الربع 

 2000الرابع

 

 النسبة المئویة للتغیر في االستهالك -%15.0 -%13.2 -%11.4 
 النسبة المئویة للتغیر في االستثمار -%71.0 -%62 -%62 
 نسبة المئویة للتغیر في اإلنفاق الحكوميال %10 %10 %10 
  النسبة المئویة للتغیر في الصادرات -%44 -%30 -%48 
  النسبة المئویة للتغیر في الواردات -%38 -%39 -%38 
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  النسبة المئویة للخسارة في الناتج المحلي اإلجمالي 20.6% %12.0 %14.3 

   المجموع
  ملیون دوالر(رة في الناتج المحلي اإلجمالي مقدار الخسا 275.5 159.3 190.0 624.8

  إجمالي الخسارة في الدخل القومي اإلجمالي 453 273.8 304.7 1031.5

  

  

   التأثیر على حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 5-3-6

  :وحصة الفرد من الدخل القومي اإلجمالي

  

ــسكان الفلــسطینیین خــالل الربــع الرا ــادة فــي عــدد ال  2000بــع مــن العــام تقــدر الزی

ــذلك یقــدر التراجــع فــي حــصة الفــرد مــن النــاتج المحلــي اإلجمــالي 22،%1.067بحــوالي   وب

ویقــدر الجهــاز المركــزي لإلحــصاء %. 21.7 بحــوالي 2000خــالل الربــع الرابــع مــن العــام 

 دون الحــصار، 2000 المتوقــع للعـام  اإلجمـاليالفلـسطیني نــصیب الفـرد مــن النـاتج المحلــي

 دوالرات 104ًدوالرا، وبـــذلك یكـــون الحـــصار قـــد أدى إلـــى تراجعـــه بحـــوالي  1770بحـــوالي 

ــدخل القــومي . 2000عــام الخــالل الربــع الرابــع مــن  ویقــدر التراجــع فــي حــصة الفــرد مــن ال

وأمــــا خــــالل النــــصف األول مــــن العــــام %. 12.3 بحــــوالي 2000اإلجمــــالي خــــالل العــــام 

اإلجمــالي والـدخل القــومي اإلجمــالي ، فتقـدر خــسارة نـصیب الفــرد مـن النــاتج المحلـي 2001

  .على التوالي على افتراض ثبات معدل النمو السكاني% 22.1، و%28.4بحوالي 

  2001 اآلثار المتوقعة للحصار للنصف الثاني من العام 5-3-7

  

ضـــاعفت إســـرائیل مـــن حـــدة إجراءاتهـــا ضـــد الفلـــسطینیین منـــذ األول مـــن حزیـــران   

 أن كانـت قـد اتبعــت سیاسـة التخفیـف فیمـا یخــص وشـددت مـن حــصارها بعـد. 2001العـام 

 مـع 2001حركة البضائع واألفراد مع االقتصاد اإلسرائیلي خالل األشهر األولـى مـن العـام 

ــذ األول . اإلبقــاء علــى اإلجــراءات العــسكریة ضــد القــرى والمــدن والمخیمــات الفلــسطینیة ومن

ویتــضح هــذا التــصعید . ینیةمــن حزیــران، كثفــت إســرائیل عملیــات اقتحامهــا للمنــاطق الفلــسط

ــذياإلســرائیلي مــن االرتفــاع الحــاد فــي عــدد الــشهداء  ــرانال ــغ خــالل اشــهر حزی  تــشرین - بل
                                                        

  %.4.27 بحوالي 2000یقدر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني نسبة النمو السكاني في العام    22
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ــشهداء منــذ % 35یــشكل حــوالي  وهــو مــا ،ً شــهیدا285األول، حــوالي  مــن إجمــالي عــدد ال

 عـــدد الـــشهداء خـــالل الفتـــرة كـــانون لـــىع% 52ویـــشكل زیـــادة بحـــوالي انطـــالق االنتفاضـــة 

ومــن المتوقـع أن تكــون خـسائر االقتــصاد الفلـسطیني قــد ). 8الـشكل  (2001  أیــار–ثـاني ال

  .2001تفاقمت خالل النصف الثاني من العام 

  

   اآلثار المتوقعة إلجراءات الحصار على االقتصاد 5-3-8

   الفلسطیني في المدى البعید

  

 المــدى تعتمـد اآلثـار المتوقعـة للحـصار اإلســرائیلي علـى االقتـصاد الفلـسطیني فـي

  :البعید على عوامل أربعة

  

حیـث أن آثـار المـدى البعیـد لهـذا الحـصار تعتمـد علـى طـول : مدى استمرار الحـصار  ²

فاستمراره لمدة سنة مـثال سـیخلف آثـارا تختلـف عـن تلـك التـي سـیخلفها فیمـا لـو . فترته

  .استمر سنتین أو أكثر

لـــسطینیین إلـــى ســـوق حـــدة الحـــصار ودرجـــة تطبیقـــه علـــى إمكانیـــة وصـــول العمـــال الف  ²

العمـل اإلسـرائیلیة، وعلـى إمكانیـة عبـور الـسلع بـین االقتـصاد الفلـسطیني واإلســرائیلي، 

ــین قطــاع غــزة ومــصر، وكــذلك  وعبــور الــسلع واألفــراد بــین الــضفة الغربیــة واألردن وب

ـــین  ـــة وب ـــضفة الغربی ـــین محافظـــات ال ـــة الحركـــة ب ـــى إمكانی ـــق الحـــصار عل مـــدى تطبی

ــار . ن أجــزاء المحافظــة الواحــدةمحافظــات قطــاع غــزة وبــی ــا، أیــضا، تختلــف آث ًمــن هن
مــن منطقــة جغرافیــة فلــسطینیة إلــى ) كمــا تختلــف آثــار المــدى القــصیر(المــدى البعیــد 

 .أخرى

مدى وسرعة تكیف المؤسـسات الفلـسطینیة الخاصـة بالدرجـة األساسـیة والحكومیـة مـع   ²

 . الظروف الجدیدة التي فرضها الحصار اإلسرائیلي

الـذي یـصل إلـى الفلـسطینیین للمـساعدة ) المـنح والقـروض( وتوقیت الدعم المالي حجم  ²

وتـؤثر فـي ذلـك كفـاءة . في تقلیص اآلثار االقتصادیة المباشرة فـي المجـاالت المختلفـة
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ــة والمنظمــات  ــسلطة الوطنی ــذ مــن قبــل ال ــدعم وســرعة التخطــیط والتنفی اســتخدام هــذا ال

 .غیر الحكومیة التي تستقبل الدعم

  

  أثر الحصار على االستثمار في المدى البعید 5-3-8-1
یعمــل الحــصار اإلســرائیلي علــى إعاقــة االســتثمار والحــد مــن تطــوره ألســباب عــدة 

  : أهمها

  

إن االســتثمار یعتمــد بـــشكل أساســي علـــى التوقعــات الــسیاسیة واالقتـــصادیة فــي البلـــد   .1

 واالقتــصادي، مــا المعنــي، فیمــا یــساهم الحــصار برســم صــورة قاتمــة للوضــع الــسیاسي

  .یدفع المستثمرین إلى اإلحجام

ـــساه  .2 ـــل والمـــواد الخـــام می ـــة النق ـــسبب زیـــادة تكلف ـــاج ب ـــي رفـــع تكـــالیف اإلنت  الحـــصار ف

 .والتخزین، ما یقلل من ربحیة االستثمار

یعتمــد االســتثمار بــشكل كبیــر علــى نــسبة المخــاطرة ودرجــة الیقــین، وفــي ظــل سیاســة   .3

اءات عمقت عدم الیقین في االقتـصاد الفلـسطیني وعـدم الحصار وما صاحبها من إجر

وضوح الرؤیة فیما یتعلق بمستقبل الحل الدائم، فإن ذلك أثر بشكل واضح علـى حجـم 

 .وطبیعة االستثمار في االقتصاد الفلسطیني

یساهم الحصار في إعادة هیكلة المساعدات واإلعانات الدولیة، حیـث یـتم توجیـه هـذه   .4

دات إلــى البــرامج اإلغاثیــة الهادفــة إلــى التخفیــف مــن حــدة الحــصار اإلعانــات والمــساع

بدال من توجیهها إلى البنیة التحتیة، ما یساهم فـي عـدم تطـویر البنیـة التحتیـة بالـشكل 

ــدوره فــي الحــد مــن االســتثمار الخــاص، حیــث أن  المخطــط والــالزم، وهــذا مــا یــساهم ب

 .م المحفزات لالستثمار الخاصاالستثمار العام في البنیة التحتیة یعتبر أحد أه

إضـــافة إلـــى العوامـــل الـــسابقة، یعمـــل الحـــصار علـــى تخفـــیض حجـــم المعـــروض مـــن   .5

ٕالتمویل لالستثمار، بحیث تعمل البنوك التجاریة على رفـع تكلفـة التمویـل والـى التـشدد 
ویعمـل الحــصار، إضــافة إلـى تخفــیض مــستوى االسـتثمار علــى خلــق . فـي الــضمانات

وینــتج ذلــك عــن تحــول بعــض الــصناعات . ل وكفــاءة االســتثمارتــشوه واضــح فــي شــك
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إحـــالل (واالســتثمارات مـــن مجـــاالت التـــصدیر إلـــى اإلنتــاج للـــسوق المحلیـــة الـــصغیرة 

 .)الواردات

  

  أثر الحصار على هیكل االقتصاد في المدى البعید 5-3-8-2
یـــؤدي اســــتمرار الحــــصار اإلســــرائیلي لفتــــرة طویلـــة إلــــى إعــــادة هیكلــــة االقتــــصاد 

كمـا . الفلسطیني، حیث یزید اإلقبـال علـى العمـل فـي القطـاع الزراعـي والقطـاع غیـر المـنظم

ســـتتراجع بعـــض الفـــروع الـــصناعیة، وخاصـــة تلـــك التـــي تعتمـــد علـــى التجـــارة مـــع إســـرائیل، 

وتتمثــل مخــاطر هــذه التغیــرات . لحــساب فــروع صــناعیة أخــرى تنــافس المنتجــات اإلســرائیلیة

بالتـــالي تـــدني الـــدخل ومـــستوى و فـــي االقتـــصاد الفلـــسطیني، فـــي تخفـــیض اإلنتاجیـــة العامـــة

إال أن ذلـك ال ینطبـق علـى جمیـع القطاعـات وفروعهـا، فـبعض هـذه الفـروع . المعیشة الحقا

  .سیحصل على حمایة تؤهله لتطویر اإلنتاجیة والنوعیة والوسائل اإلنتاجیة

  

  أثر الحصار على الحكومة في المدى البعید 5-3-8-3
ـــة یـــؤثر الحـــصار  فـــي المـــدى البعیـــد علـــى اإلنفـــاق الحكـــومي واإلیـــرادات الحكومی

  . والسیاسات االقتصادیة

  

یرتفــــع اإلنفـــــاق الحكــــومي ویتغیـــــر توزیعــــه الهیكلـــــي، حیــــث تـــــضطر الحكومــــة إلـــــى   ²

تخـــصیص مـــوارد إضـــافیة للخـــدمات الـــصحیة واإلغاثـــة االجتماعیـــة والنفقـــات األمنیـــة 

حیـــث ســـقوط الـــشهداء والجرحـــى، وبـــسبب بـــسبب المواجهـــات المباشـــرة ونتائجهـــا مـــن 

ـــد انتـــشار الفقـــر والحاجـــة إلـــى المـــساعدات اإلغاثیـــة . الخـــسائر االقتـــصادیة التـــي تزی

ویكــون هــذا االرتفــاع فــي حجــم اإلنفــاق الحكــومي علــى حــساب اإلنفــاق التطــویري أو 

 .االستثماري المخصص لتطویر البنیة التحتیة

المحصلة مـن المقاصـة مـع إسـرائیل، وذلـك ك تلتنخفض اإلیرادات الضریبیة المحلیة و  ²

بـــسبب انخفـــاض النـــشاط االقتـــصادي، وانخفـــاض حجـــم التجـــارة الخارجیـــة، وانخفـــاض 

ــــاح ــــدخل واألرب ــــة وتتراجــــع المــــساعدات و. ال ــــزداد المــــساعدات اإلغاثی ــــشكل عــــام، ت ب
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 یؤدي إلى استمرار التراجع في البنیة التحتیـة، األمـر الـذي یـنعكس سـلبا  ماالتطویریة،

 .على االستثمار واإلنتاج

الشعب الفلسطیني إلى تحویل اهتمامات المؤسـسات یعیشها تؤدي حالة الطوارئ التي   ²

الحكومیــة مــن رســم وتنفیــذ الــسیاسات االقتــصادیة المختلفــة، ومــن العمــل علــى تطــویر 

تعطـــل تكمـــا . البیئــة القانونیـــة واإلجرائیـــة، إلـــى إدارة حالـــة الطـــوارئ والبـــرامج اإلغاثیـــة

مهام األساسیة لكثیر من المؤسسات الحكومیة علـى المـستویات التـشریعیة والتنفیذیـة ال

 .والقضائیة
 
  أثر الحصار على اإلنفاق االستهالكي في المدى البعید 5-3-8-4

یعتمـد االسـتهالك العــائلي فـي المـدى البعیــد علـى تیـار الــدخل المتـاح المتوقـع فــي 

ة واالقتـــصادیة العامـــة الـــسائدة، باإلضـــافة إلـــى الـــسنوات المقبلـــة، وعلـــى األوضـــاع الـــسیاسی

جمیـع هـذه المؤشـرات تـؤثر سـلبا علـى . التوقعات المستقبلیة للمؤشرات االقتـصادیة المختلفـة

فالـدخل . اإلنفاق االستهالكي الفلسطیني فـي حـال اسـتمرار الحـصار اإلسـرائیلي لفتـرة طویلـة

ًد تشاؤما، والمـدخرات تتآكـل بـسرعة، المتاح في انخفاض مستمر، والتوقعات المستقبلیة تزدا
مــا یــؤدي إلــى انخفــاض اإلنفــاق االســـتهالكي بــشكل عــام، وانخفــاض اإلنفــاق علــى الـــسلع 

  .المعمرة بشكل خاص، وذلك له آثاره السلبیة على االستثمار واإلنتاج

  

 أثر الحصار على التجارة الخارجیة في المدى البعید 5-3-8-5
 مباشر بإجراءات الحصار، وفي حـال اسـتمراره، فـإن تتأثر التجارة الخارجیة بشكل

اآلثــار علــى التجــارة الخارجیــة تأخــذ بعــدا هیكلیــا علــى مــستوى التوزیــع الــسلعي للــصادرات 

كمـــا أن التوزیـــع الجغرافــــي للتجـــارة الخارجیـــة الفلـــسطینیة ســــیتغیر، . والـــواردات الفلـــسطینیة

فــالواردات مــن الــسلع المعمــرة . وخاصــة إذا ســمح بالتجــارة عبــر المعــابر مــع مــصر واألردن

ٕستنخفض بسبب انخفاض الطلب علیها، وستزداد الواردات من السلع غیر اإلسـرائیلیة، وان 
وأمــــا التغیـــر فــــي توزیــــع . كـــان عبــــر إســـرائیل، كمــــا ســــتزداد الـــواردات مــــن الـــدول العربیــــة

ل الـــصادرات فیعتمـــد بالدرجـــة األساســـیة علـــى مــــدى الـــسماح باســـتخدام المعـــابر مـــع الــــدو

العربیة، ومدى التزام الـدول العربیـة بقـرارات إعفـاء الـصادرات الفلـسطینیة مـن الجمـارك عنـد 

  .دخولها إلى األسواق العربیة
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   آثار الحصار على القطاعات االقتصادیة5-4
  

نستعرض في هذا الجزء تقدیرات الخسائر التي لحقت ببعض القطاعات   

 أصدرتها الوزارات المعنیة أو مؤسسات أخرى االقتصادیة باالعتماد على التقاریر التي

 بسبب غیاب 2000وسیقتصر عرضنا على الربع الرابع من العام . تعنى بالقطاع المعني

 على 2001البیانات الكافیة لمتابعة الخسائر خالل الربعین األول والثاني من العام 

لمختلفة خالل النصف  تقدیر عام للتراجع في أداء القطاعات اباستثناء، مستوى القطاعات

  قدمه الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني في تقریره الجدید2001عام الاألول من 

  .)2001الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني، (

  

   القطاع الزراعي الفلسطیني5-4-1

  

یــساهم القطــاع الزراعــي فــي الــضفة الغربیــة وقطــاع غــزة بنــسبة متدنیــة مــن النــاتج 

وعلـى الــرغم مـن نمــو %. 6.4 حــوالي 1999 فقــد بلغـت مــساهمته للعـام .المحلـي اإلجمـالي

النـاتج الزراعــي بالقیمــة الحقیقیــة، فــإن حــصته مـن النــاتج المحلــي اإلجمــالي تناقــصت خــالل 

، ویمكن أن یعزى ذلك إلى مجموعة من األسباب مـن أهمهـا ارتفـاع 1999 – 1994الفترة 

  .الخدماتحصة القطاعات االقتصادیة األخرى كالصناعة و

  

ــا فــي القیمــة المــضافة خــالل الــسنوات الخمــس  حقــق القطــاع الزراعــي نمــوا حقیقی

، إلـى أكثـر 1994في العـام ) 1997بأسعار ( ملیون دوالر 301.2الماضیة، فقد ارتفع من 

 إلــــى 1999، لیعــــود إلـــى االنخفـــاض فـــي العـــام 1998 ملیـــون دوالر فـــي العـــام 400مـــن 

التذبذب فـي اإلنتـاج مـن سـنة ألخـرى إلـى التذبـذب فـي ویعزى بعض .  ملیون دوالر325.4
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إلــى أكثــر مــن " الــشلتونة"فــي الــسنوات الردیئــة % 6.4إنتــاج الزیتــون، والــذي یــشكل مــا بــین 

  23.من مجموع اإلنتاج الزراعي" الماسیة"في السنوات الجیدة % 21

  

  

  القیمة المضافة في القطاع الزراعي الفلسطیني) 9(شكل 

  

  

ــــة أمــــا فیمــــا یتعلــــق  بالعمالــــة الزراعیــــة فقــــد تذبــــذبت حــــصتها مــــن مجمــــوع العمال

 لتـنخفض مـن 1996الفلسطینیة، إال أنهـا اتجهـت إلـى االنخفـاض بـشكل مـستمر منـذ العـام 

كمـــا یالحـــظ أن نـــسبة اإلنـــاث . 1999فـــي العـــام % 12.6 إلـــى 1996فـــي العـــام % 14.2

مــن العمالــة % 31.8العــامالت فــي قطــاع الزراعــة أعلــى مــن الــذكور بــشكل واضــح، إذ أن 

  . في القطاع الزراعي1999النسائیة عملت في العام 

  

  

  

                                                        
یتون، ویتوقع الباحث أن تكون النسبة تم أخذ نسبة إنتاج الزیتون إلى مجموع اإلنتاج الزراعي لعدم توفر القیمة المضافة لفرع الز   23

  .أقل من نسبة القیمة المضافة وذلك لتدني االستهالك الوسیط في فرع الزیتون نسبة إلى الفروع الزراعیة األخرى
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  حصة القطاع الزراعي من الناتج المحلي اإلجمالي): 10(شكل 
 

  . كانون األول31 أیلول إلى 28تقریر وزارة الزراعة حول خسائر القطاع الزراعي في الفترة بین : المصدر

  

  

ملجأ األخیر للعاملین فـي االقتـصاد اإلسـرائیلي، بالمقابل، یعتبر القطاع الزراعي ال

، وهـو العـام 1996حیث ارتفعت نسبة العاملین في القطاع الزراعي بشكل واضح في العـام 

وعلــى الــرغم مــن . 1997الــذي شــهد أطــول فتــرة إغــالق، لیعــاود إلــى االنخفــاض فــي العــام 

، 1996قطــة مئویــة العــام  ن1.5ارتفــاع نــسبة العمالــة الزراعیــة مــن مجمــوع العمالــة بمقــدار 

 نقطـة مئویـة، وهـذا یعنـي أن القطـاع 0.2فإن حصتها مـن النـاتج المحلـي لـم ترتفـع سـوى بــ 

الزراعــي یــستوعب بعــض العمالــة الزائــدة فتــرة اإلغــالق دون أن ترافــق ذلــك إنتاجیــة تتناســب 

مــن جهــة وحجمهـا، فهــو یـشكل بــذلك مفـرا للعمالــة ذات اإلنتاجیــة المتدنیـة والعمالــة الجزئیـة 

  .أخرى
  

تذبـــذبت األهمیـــة النـــسبیة للـــصادرات الزراعیــــة فـــي األراضـــي الفلـــسطینیة خــــالل 

من إجمالي الـصادرات الـسلعیة فـي % 42.8السنوات الماضیة، حیث انخفضت نسبتها من 

ویعـزى ذلـك . 1997فـي العـام % 15.1ٕ، والـى 1995فـي العـام % 22.9 إلى 1977العام 

رائیلیة بــشكل خــاص، باإلضـافة إلــى زیـادة حــصة الــصادرات إلـى ارتفــاع حـدة المنافــسة اإلسـ
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االراضي الفلسطینیة الضفة الغربیة قطاع غزة القدس
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فــي الفتـــرة بـــین % 45وانخفـــضت حــصة الزراعـــة مـــن الــواردات اإلجمالیـــة مـــن . الــصناعیة

  .1997-1994للفترة بین % 25، إلى 1988-1993

  

  خسائر القطاع الزراعي خالل انتفاضة األقصى  5-4-1-1
  

لقطـاع الزراعـي الفلـسطیني ال بـد مـن قبل الشروع في تحلیل الخسائر االقتصادیة ل

ــه إلــى أن العــام  ً كــان عامــا ماســیا للزیتــون، كمــا أن فتــرة البحــث تغطــي الربــع 2000التنوی ً
 وقـد قـدر الجهـاز .، وبذلك تكون اشتملت على موسـم قطـاف الزیتـون2000الرابع من العام 

عــي خــالل الربــع المركــزي لإلحــصاء الفلــسطیني الخــسائر فــي القیمــة المــضافة للقطــاع الزرا

 44.3% (13   وبحــــوالي ،) ملیـــون دوالر59.2% (18 بحــــوالي 2000  مــــن العـــامالرابـــع

 أمــا بالنــسبة للتفاصــیل التــي تخــص ،2001  مــن العــامخــالل النــصف األول) ملیــون دوالر 

  :ها هناش، فمصدرها تقاریر وزارة الزراعة التي سیتم نقا200024عام الالربع الرابع من 

  

  شرة للقطاع الزراعيالخسائر المبا

 وحتـى 29/9/2000تشیر نشرة وزارة الزراعة المتعلقة بتقـدیر الخـسائر مـن تـاریخ 

 127 إلـى أن إجمــالي الخــسائر المباشــرة فــي القطــاع الزراعــي بلغــت حــوالي 31/12/2000

ـــون دوالر ـــوت البالســـتیكیة     . ملی ـــوزع علـــى تجریـــف األشـــجار وهـــدم البی ، %)25.5(وتت

ـــون ومـــصادرة وســـرقة بعـــض المحاصـــیل الزراعیـــة       وخـــسائر قطـــاع الز ، %)10.3(یت

، %)8.9(، والخــــسارة فـــي الثــــروة الحیوانیــــة %)15.9(وتـــدني أســــعار المنتجـــات الزراعیــــة 

إضـافة إلــى ارتفـاع أســعار األعـالف، والخــسارة فــي الثـروة الــسمكیة، والخـسائر الناجمــة عــن 

ــــصادرات إلســــرائیل والخــــارج، باإل ــــى شــــل حركــــة النقــــل الزراعــــي العوائــــق أمــــام ال ضــــافة إل

%) 30.4(وعائــدات التــسویق والتــصدیر والعمالــة الزراعیــة والتــي بلغــت نــسبة الخــسارة فیهــا 

وامـا الجهـاز المركـزي لالحـصاء الفلـسطیني، فیقـدر . من حجم الخسارة فـي القطـاع الزراعـي

یـــة حزیـــران  ملیـــون دوالر حتـــى نها104خــسارة الزراعـــة مـــن القیمـــة المـــضافة فقـــط بحـــوالي 

2001.  

                                                        
  . أشجار وتجریف–ال یشمل ذلك خسائر رأس المال الزراعي   24
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ــارا  ًوعلــى الــرغم مــن أن مــا تقــدم یعتبــر خــسائر مباشــرة آنیــة، فإنهــا ســیكون لهــا آث
ـــشكل عـــام، والقطـــاع  ـــصاد الفلـــسطیني ب ـــث أن هیكلیـــة االقت ـــة فـــي المـــدى البعیـــد، حی عمیق

 124239الزراعــي بــشكل خــاص، تتـــسم بتــدني المرونــة تجـــاه الــصدمات، فــاقتالع حـــوالي 

، إضـافة إلـى تهـدیم وتجریـف 2000مرة وأشتال خـالل الربـع الرابـع شجرة، ما بین أشجار مث

ً رأســـا مــــن األغنـــام والمــــاعز، 670البیـــوت البالســــتیكیة والمنـــشآت الزراعیــــة وقتـــل حــــوالي 
 خلیـــة نحـــل وتجریـــف شـــبكات ري وخطـــوط میـــاه رئیـــسیة، هـــي عبـــارة عـــن 1056ٕواتـــالف 

  .حقةخسائر في رأس المال الزراعي والذي تمتد آثاره لسنوات ال

  

 التوزیع النسبي للخسائر في القطاع الزراعي): 11(الشكل رقم 
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خسائ قطاع

الزیتون +

مصادرة وسرقة

انتاج بعض

المحاصیل

تدني أسعار

المنتجات

الزراعیة

الخسارة المطردة

في الثروة

الحیوانیة

ارتفاع أسعار

االعالف

الثروة السمكیة الصادرات

إلسرائیل

والخارج

شل حركة النقل

الراعي وعائدات

التسویق

والتصدیر

العمالة الزراعیة

  
  . كانون أول31 أیلول إلى 28تقریر وزارة الزراعة حول خسائر القطاع الزراعي في الفترة : المصدر

  

ًیشیر تقریر وزارة الزراعة إلى أن هناك تراجعـا واضـحا فـي الكمیـات المـصدرة  مـن ً

، مقارنة بالفترة ذاتها مـن العـام 2000بعض المنتجات الزراعیة خالل الربع الرابع من العام 

، كمـــا تراجـــع تـــصدیر البطاطـــا %76فانخفـــضت كمیـــة الجوافـــة المـــصدرة بمقـــدار . الـــسابق

وزارة % (19، والخیــــــار بمقــــــدار%51، وتراجــــــع تــــــصدیر البنـــــدورة بمقــــــدار %59بمقـــــدار 
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ــدفق بالمقابــل،). 2001الزراعــة،  تــستفید بعــض المنتجــات الزراعیــة الفلــسطینیة مــن تراجــع ت

  .الواردات الزراعیة من إسرائیل
 

  العمالة الزراعیة

ــــث مــــن العــــام  ــــسبته   2000عمــــل خــــالل الربــــع الثال  فــــي القطــــاع الزراعــــي مــــا ن

مـــن مجمـــوع العـــاملین فـــي % 16.2مـــن مجمـــوع العـــاملین فـــي الـــضفة الغربیـــة، و% 11.3

ـــ. قطـــاع غـــزة ائج مـــسوح القـــوى العاملـــة التـــي یجریهـــا الجهـــاز المركـــزي لإلحـــصاء وتبـــین نت

الفلسطیني أن التغیرات في التوزیع النسبي للعاملین حسب النـشاط االقتـصادي خـالل فتـرات 

اإلغـالق العـسكري تمیــل لـصالح القطــاع الزراعـي، حیـث تتــراوح نـسبة العــاملین فـي الزراعــة 

ــین فــي الــضفة الغربیــة خــالل فتــرات اإلغــالق مــا ، بینمــا یتــراوح هــذا %24.4 -% 15.1 ب

المعدل خالل الفترات التي یستطیع العمـال بهـا الوصـول إلـى أمـاكن عملهـم فـي إسـرائیل مـا 

  %.17.1 -% 14بین 

  

   القطاع السیاحي5-4-2

  

ــــسیاحي مــــن أكثــــر القطاعــــات االقتــــصادیة حــــساسیة للظــــروف  یعتبــــر القطــــاع ال

خي والــدیني الواضــح والممیــز لألراضــي الفلــسطینیة، الــسیاسیة، فعلــى الــرغم مــن البعــد التــاری

فــإن الطلــب الــسیاحي فــي فلــسطین یــرتبط بــشكل واضــح بــالظروف الــسیاسیة واألمنیــة التــي 

ـــة ـــسیاسیة فـــي . تمـــر بهـــا المنطق ـــسویة ال ـــة الت ـــسعینیات، ومـــع بـــدء عملی فمنـــذ منتـــصف الت

ــسیاحة فــي إســرائیل نمــوا ملحوظــ ــغ إجمــ. االمنطقــة، شــهد قطــاع ال الي إیــرادات قطــاع فقــد بل

 ملیــون دوالر أمریكــي، وشــكلت نــسبة 2784 حــوالي 1995الــسیاحة اإلســرائیلي فــي العــام 

مـن % 11مـن إجمـالي قیمـة صـادرات الخـدمات، و% 35قیمة إیرادات السیاحة اإلسـرائیلیة 

، وبلــغ متوسـط معــدل النمـو الــسنوي لقطــاع )سـلع وخــدمات(مجمـوع قیمــة الـصادرات الكلیــة 

بالمقابـل، ). 1997خانو وسیر، (سنویا خالل فترة التسعینیات % 16.6رائیلي السیاحة اإلس

فــإن تــسارع النمــو فــي القطــاع الــسیاحي اإلســـرائیلي لــم یــنعكس بالقــدر نفــسه علــى القطـــاع 

الــسیاحي الفلــسطیني، والــذي یــرتبط إلــى حــد بعیــد بالقطــاع الــسیاحي اإلســرائیلي، حیـــث ال 

ــــسطینیة ــــسیاحة % 5 فــــي أحــــسن تقــــدیراتها  تتجــــاوز عائــــدات الــــسیاحة الفل مــــن عائــــدات ال
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ــد الــسیاحة الفلــسطینیة مــن صــادرات الخــدمات الكلیــة بمــا فیهــا  اإلســرائیلیة، ولــم تــشكل عوائ

ــة(، كمــا لــم تــزد نــسبتها مــن الــصادرات الكلیــة %1.3  ســوىعوائــد العــاملین ) ســلعیة وخدمی

یة الفلـسطینیة، والحـدود ویعزى ذلك إلى سیطرة إسرائیل على المقدرات الـسیاح%. 0.9على 

الموصلة إلى األراضي الفلـسطینیة، حیـث قامـت إسـرائیل بإلحـاق قطـاع الـسیاحة الفلـسطیني 

وبحكم السیطرة اإلسرائیلیة علـى الحـدود . بالسیاحة اإلسرائیلیة، وجعلتهما كیانا سیاحیا واحدا

اع غــزة علــى الفلــسطینیة مــع العــالم الخــارجي، اعتمــدت الــسیاحة إلــى الــضفة الغربیــة وقطــ

القادمین عبر معابر الـدخول اإلسـرائیلیة، أو معبـر الـدخول بـین الـضفة الغربیـة واألردن، أو 

ــذلك تكــون إســرائیل  بــین قطــاع غــزة ومــصر، وجمیعهــا مــا زالــت تــسیطر علیهــا إســرائیل، وب

  .المستفید األكبر من النمو والتطور في السیاحة الفلسطینیة

  

  ة السیاحة لألوضاع األمنیة لمحة تاریخیة عن حساسی5-4-2-1
ال شك في أن الطلب السیاحي، كمـا یتـأثر بـشكل قـوي بالمعـالم التاریخیـة والدینیـة 

للبلد المستهدف، فإنه یتأثر كذلك، باألوضاع األمنیة والـسیاسیة التـي تمـر بهـا تلـك البلـدان، 

قة، وبخاصـة ومن خالل النظرة التاریخیة للقطاع السیاحي الفلسطیني فـي ظـل الفتـرات الـساب

 الذي شهد فترات إغالق طویلة لألراضي الفلسطینیة، فقد تراجـع القطـاع 1996خالل العام 

الـــسیاحي بـــشكل واضـــح، حیـــث تراجـــع عـــدد الـــسیاح إلـــى المنـــاطق الفلـــسطینیة فـــي نیـــسان 

عمــا كـان علیــه فـي الفتــرة نفـسها مــن العـام الــسابق، بعـدما حقــق نمــوا % 10 بمقـدار 1996

 عمـا كـان علیـه فـي الفتـرة نفـسها مـن العــام 1996ر شـباط مـن العـام فـي شـه% 25بمقـدار 

، وتراجـع عـدد زوار كنیـسة المهـد فـي بیـت لحـم بـصورة كبیـرة )1997خانو وسیر،  (1995

ــــرات الحــــصار  ــــشكل(خــــالل فت ــــة ) 12 ال ــــدنت معــــدالت اشــــغال الغــــرف الفندقی  مــــاس،(وت

2001(.  
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 عدد زوار كنیسة المهد:  12شكل 
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  .بیانات وزارة السیاحة، بیت لحم: المصدر
 
  

ولتحدیـد حجـم الخــسائر التـي تكبـدها الفلــسطینیون مـن جـراء الحــصار وتـدني عــدد 

  .25استعراض المرافق السیاحیة المختلفةالسائحین ال بد من 

  

نـاك تشیر بیانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني إلى أن ه: الفنادق والمطاعم .1

 مؤســسة تعمــل فــي قطــاع الفنــادق والمطــاعم فــي األراضــي الفلــسطینیة للعــام 2736

 ملیون دوالر أمریكي في ظـل 67.5، من المتوقع أن تبلغ القیمة المضافة لها 2000

 .ً مشتغال8782الظروف العادیة، ویعمل في هذه المؤسسات حوالي 

  

فــي الربــع الثالــث مــن العــام وفیمــا یتعلــق بالنــشاط الفنــدقي فــي األراضــي الفلــسطینیة 

، 2000 فنـــادق فـــي شـــهر أیلـــول مـــن العـــام 108، بلـــغ عـــدد الفنـــادق العاملـــة 2000

                                                        
ً تقاریر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني تقدیرا خاصا بعطلم ت  25   . القطاع السیاحي ألنه جزء من القطاعات األخرىً
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، )مجمــوعالمــن % 42( غرفــة فــي القــدس 1997 غرفــة فندقیــة، منهــا 4737تحــوي 

ــة بیــت لحــم(تلیهــا منطقــة الجنــوب  ــغ ) والتــي تــضم مدین  غرفــة   1469بعــدد غــرف بل

  .)المجموعمن % 31(

  غرف الفندقیة ونسبة اإلشغالال: 13شكل 
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ــــرف عــدد الغــرف ــــغال الـغ ــــط إـش متوـس

 .الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني، مسح الفنادق، اعداد مختلفة: المصدر

  

شكلت الفنادق المصدر األساسي للعائدات السیاحیة في األراضي الفلسطینیة، 

 مناطق في وتتركز المطاعم الفلسطینیة التي تستقبل السیاح بشكل خاص في ثالث

  .الضفة الغربیة هي القدس، وبیت لحم، وأریحا
 
 ال بد من اإلشارة إلـى أن قطـاع النقـل الفلـسطیني محـروم إلـى :قطاع النقل السیاحي  .2

حد كبیر من الحصول علـى حـصة مناسـبة مـن النقـل الـسیاحي ألسـباب عـدة، أهمهـا 

ها، وبخاصـة أن بعـض السیاسة اإلسرائیلیة فیما یتعلق بدخول وسائل النقل ومواصـفات

وبمـا أن الطلـب علـى . نو وكالء إسـرائیلیالسیاح یزورون األماكن في رحالت ینظمها

النقل الـسیاحي هـو طلـب مـشتق مـن الطلـب علـى الـسیاحة ومـرتبط بـشكل قـوي بعـدد 

الــسیاح القــادمین مــن جهــة، وبحــصة الحــافالت الفلــسطینیة مــن إجمــالي الطلــب علــى 

 انعكـس انخفـاض عــدد الـسیاح بـشكل واضـح علــى المواصـالت مـن جهـة أخــرى، فقـد

ومـــن المتوقـــع أن تبلـــغ القیمـــة المـــضافة لقطـــاع النقـــل . الطلـــب علـــى النقـــل الـــسیاحي
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 ملیــون دوالر مــن 39.4 ملیــون دوالر، منهــا 173 حــوالي 2000فــي العــام ) بكاملــه(

 ، إال أنــه وبــسبب الحــصار2000المتوقــع أن یــتم إنتاجهــا فــي الربــع الرابــع مــن العــام 

 النقـل الـسیاحي  مـع العلـم أن ملیـون دوالر فقـط،25.6االقتصادي لم یتم إنتاج سـوى 

 .بحصة متواضعة في خسائر قطاع النقلیساهم 

  

  ً الخسائر في القطاع السیاحي بناء على تقدیرات 5-4-2-2
  غرفة تجارة وصناعة القدس 

اضـة األقـصى أصدرت غرفة تجارة وصناعة القدس العربیة تقریرا بعنوان آثـار انتف

  : فیه ما یليدكان من أهم ما ور.  على الوضع االقتصادي لمدینة القدس

  

یفتــرض التقریــر أن نــسبة اإلشــغال المتوقعــة لــشهري تــشرین األول وتــشرین الثــاني 

، بینما تشیر إلى أن نسبة اإلشغال المتوقعة لشهر دیـسمبر %95قبل حدوث اإلغالق هي 

 وقــدر التقــدیر %.75ل الربــع الرابــع یــصل إلــى ، أي أن متوســط إشــغال الغــرف خــال35%

  . ملیون دوالر17.4 بحوالي 2000عام الخسائر الفنادق في الربع الرابع من 

  

وهــذه النــسب مبــالغ فیهــا، خاصــة إذا مــا تمــت العــودة إلــى مــسح الفنــادق لألعــوام 

العـــام ّالــسابقة، حیــث أشـــارت النتــائج إلـــى أن نــسبة اإلشـــغال لألســرة فـــي الربــع الرابـــع مــن 

ّ بلغــت نــسبة اإلشــغال لألســرة للربــع بینمــافقــط، % 42 لفنــادق القــدس كانــت تــساوي 1999
، ولــو تــم افتــراض أن متوســط اإلشــعال فــي الربــع %51.9 حــوالي 2000الثالــث مــن العــام 

الرابــع سیـــستمر بنـــسبة اإلشــغال نفـــسها للربـــع الثالــث، فـــإن الخـــسائر الفعلیــة أقـــل مـــن تلـــك 

ــةالــواردة فــي تقریــر غرفــة ) 1: ( تجــارة القــدس، ویمكــن إعــادة التقــدیر وفــق الفرضــیات التالی

. كمـا ورد فـي تقـدیرات الغرفـة% 75خـالل األشـهر الثالثـة، ولـیس % 51.9نسبة اإلشـغال 

ً ســریرا فــي شــهر 4346ً ســریرا مقابــل 4928عــدد األســرة كمــا ورد فــي الدراســة وهــو ) 2(
نـسبة إلغـاء ) 3. (لإلحـصاء الفلـسطینيأیلول حسب نـشرة النـشاط الفنـدقي للجهـاز المركـزي 

 10.8، لتبلـــغ الخـــسائر وفـــق الفرضـــیات الـــسابقة %94الحجـــوزات كمـــا وردت مـــن الغرفـــة 

  .ملیون دوالر

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  87    

  

 مطـاعم تعمـل فـي 7وفیما یتعلق بخسائر المطاعم، أشارت الدراسة إلى أن هنـاك 

ملیــون دوالر،  3.6 حــوالي 2000القـدس، بلــغ مجمــوع خــسائرها فــي الربـع الرابــع مــن العــام 

إال أن هذه القیمـة  .ًوهذه الخسارة بناء على فرضیة أن هذه المطاعم مخصصة للسیاح فقط

 7( ألـف دوالر یومیـا 22.4حـوالي  باعم الـسبعة طـ اإلیـراد الیـومي للمقـدرمبالغ بها، حیـث 

ــة x 200مطــاعم  ــراد المتوقــع خــالل األشــهر ) دوالرx 16 وجب ــه یكــون مجمــوع اإلی ، وعلی

، تكــون الخــسارة  %)94(وباســتخدام نـسبة إلغــاء الحجـوزات       .  هــو ملیونـا دوالرالثالثـة

  . ملیون دوالر فقط1.9للمطاعم السیاحیة حوالي 

   

وفیمــا یتعلـــق بالخـــسائر مــن جـــراء تعطـــل األدالء الــسیاحیین، فقـــد أشـــارت دراســـة 

م خـالل  دلیل سیاحي مرخص، شـكلت الخـسائر مـن جـراء تعطلهـ100الغرفة إلى أن هناك 

 ألـــف دوالر، ویمكــن القبــول بهـــذه 221 ألـــف دوالر، وبمعــدل شــهري 663األشــهر الثالثــة 

، وبنـسبة ) دوالر شـهریا2200(المبالغ، خاصة إذا ما تم ربطها بمعدالت أجورهم من جهة 

  %).94(االنخفاض في حجوزات الفنادق 

  

هر  شـــكلت خـــسائرها خـــالل األشـــ، مركبـــة ســـیاحیة145 مدینـــة القـــدستوجـــد فـــي 

فــي  ملیــون دوالر، وهــو رقــم معقــول نــسبة لمــا عانــت منــه الــسیاحة الفلــسطینیة 1.9الثالثــة 

  .مدینة القدس

  

 دوالرات 7وكـــاالت الـــسیاحة والـــسفر عمولـــة مقـــدارها  تتقاضـــى ،مـــن جهـــة أخـــرى

 تشیر الدراسة إلى أن وكاالت السفر خـسرت خـالل الربـع الرابـع ُیومیا عن كل سائح، حیث

 ملیون دوالر، األمر الذي یعني أن وكاالت الـسیاحة والـسفر 5.28والي  ح2000من العام 

ً سائحا یومیا8380الفلسطینیة في القدس كانت ستتعامل مع حوالي    .وهو أمر مبالغ فیه ،ً

  

 محــال لبیــع التحــف الــشرقیة، 390یوجــد فــي مدینــة القــدس باإلضــافة إلــى ذلــك، 

  . ملیون دوالر أمریكي7.05 بحوالي 2000قدرت خسائرها خالل الربع الرابع من العام 
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   على تقدیراتء الخسائر في القطاع السیاحي بنا5-4-2-3
  غرفة تجارة وصناعة بیت لحم 

أصدرت غرفة تجارة وصناعة بیت لحم تقریرا اعتمد على مسح میداني لعینـة مـن 

  :وقامت بإجراء تقدیرات لهذه الخسائر على النحو التالي، الفنادق والمطاعم

  

تخفیض أعداد العاملین فیها، حیث تبـین أن نـسبة العـاملین فـي الفنـادق تراجعـت إلـى   .1

  %.33مما كانت علیة قبل الحصار، كما تراجعت ساعات العمل إلى % 35

مـن العینـة عملـت قبـل الحـصار % 90.5تشیر الدراسـة إلـى أن أكثـر مـن : اإلشغال   .2

العینــة عملــت بنــسبة إشــغال مــن % 57.2وأن % 50بنــسبة إشــغال ســنوي تزیــد عــن 

، وهـذه المعـدالت مبـالغ فیهـا، حیـث لـم تتعـد نـسبة اإلشـغال الـسنوي %70تزیـد علـى 

ـــت نـــسبة محافظـــات الوســـط %35.6 فـــي األراضـــي الفلـــسطینیة 1999للعـــام  ، وكان

، كمـا أن 1999في النصف الثـاني مـن العـام % 40.1والتي تضم القدس وبیت لحم 

فـي الربـع % 31.2وب، والتي تضم بیت لحم، لم تتعـد نسبة اإلشغال في منطقة الجن

 حـــوالي 2000 فـــي شـــهر أیلـــول  لهـــا، وكانـــت أعلـــى نـــسبة2000الثالـــث مـــن العـــام 

 فقد بلغت خسائر ،وحسب تقدیرات أصحاب المنشآت اللذین تمت مقابلتهم%. 45.4

  ملیــون دوالر، وتــشمل الخــسارة فــي اإلنتــاج والعمالــة فــي3.7القطــاع الفنــدقي حــوالي 

ــــق . القطــــاع وبــــذلك نــــستطیع القــــول أن تقــــدیرات غرفــــة تجــــارة بیــــت لحــــم، فیمــــا یتعل

بالخسائر، مبالغ فیها من حیث نقطة اإلسناد، حیث انطلقوا من فرضیات ومـستویات 

  .مرتفعة قبل اإلغالق
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ومع ذلك یتفق التقریر مع تقدیرات الجهاز المركـزي لإلحـصاء الفلـسطیني، والـذي 

 في الربع الرابـع مـن ،ي القیمة المضافة لقطاع الفنادق والمطاعم بلغقدر أن حجم التراجع ف

ــة، إال أن حجــم التراجــع % 90 حــوالي ،2000العــام  عــن المتوقــع فــي ظــل الظــروف العادی

  .ًكان مبالغا فیه نظرا للمبالغة في نقطة اإلسناد كما مر آنفا

  

اعیة فـي بیـت لحـم وفیما یتعلق بالمطاعم، فقد أشارت دراسة الغرفة التجاریة الصن

 بعــد اإلغـالق، كمــا أن %76بحـوالي إلـى انخفـاض عــدد العـاملین فــي المطـاعم المــستهدفة 

  %.93 بأكثر من ساعات العمل انخفضت

  

ٕوأشـار االســتطالع إلـى أن تراجــع الزبــائن والـسیاح والغــاء الحجـوزات كانــت تــشكل 
ــــغ حجــــم الخــــس% 80أهــــم المــــشاكل التــــي واجهــــت أصــــحاب  ــــي مــــن المطــــاعم، لیبل ائر ف

وعلیـــه، یكـــون مجمـــوع الخـــسائر التـــي تكبـــدها القطـــاع .  ألـــف دوالر560المطــاعم، حـــوالي 

 6.5 حـوالي 2000السیاحي في مدینة بیت لحم خالل شهري تشرین األول وتـشرین الثـاني 

  ).تشمل الخسائر في قطاعات الفنادق والمطاعم والمتاجر والمكاتب( ملیون دوالر

  

  القطاع الصناعي 5-4-3

  

ثر القطـــاع الـــصناعي كغیـــره مـــن القطاعـــات االقتـــصادیة بـــإجراءات الحــــصار تـــأ

ویعـزى ذلـك إلـى قــوة . كثـر حـساسیة للممارسـات اإلســرائیلیةاأل قـد یكــون ه إال أنـ،اإلسـرائیلیة

 وطبیعـــــة ،التــــرابط بـــــین القطــــاع الـــــصناعي الفلـــــسطیني واالقتــــصاد اإلســـــرائیلي مــــن جهـــــة

. رة اسـترداد رأس المـال المـستثمر مـن جهـة أخـرىاالستثمار الصناعي الذي یتمیز بطول فتـ

تــشمل القنــوات التــي تــربط الــصناعة الفلــسطینیة باالقتــصاد اإلســرائیلي تــصدیر المنتجــات و

 اعتمــاد إلـى واسـتیراد المــواد الخـام مــن إسـرائیل، إضــافة ،الـصناعیة الفلــسطینیة إلـى إســرائیل

  .بعض المنشآت الصناعیة على خدمات الصیانة اإلسرائیلیة
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ـــة الكمیـــة لهـــذه الترابطـــات، تـــم حـــساب بعـــض المؤشـــرات  وللتعـــرف علـــى األهمی

ــــه وزارة  ــــذي أجرت ــــصناعي ال ــــي وفرهــــا المــــسح ال ــــات الت اإلحــــصائیة باســــتخدام قاعــــدة البیان

  .1997عام الالصناعة 

  

 ًامــن المنــشآت الـصناعیة تــستورد مــواد خامــ% 38أن  19  رقـمیتـضح مــن جــدول

عتماد على المواد الخـام اإلسـرائیلیة مـن صـناعة إلـى أخـرى،  وتختلف درجة اال،من إسرائیل

كمـــا . فـــي صـــناعة األعـــالف% 88 و،فـــي صـــناعة المـــواد الكیماویـــة% 86إذ تـــصل إلـــى 

 مـن إسـرائیل تـستورد مـا نـسبته ًا أن المنشآت الصناعیة التـي تـستورد مـواد خامـ،ً أیضا،تبین

فـي صـناعة % 99بة لتـصل إلـى  وترتفـع هـذه النـس،من المواد الخام التـي تـستخدمها% 74

 المـواد  قیمـة أن20  رقم من جدول،ًیضاأ ،ویتبین.  وأجهزة تقویم األعضاء،المعدات الطبیة

مــن مجمــوع % 42 أي مــا یــشكل ،ملیــون دوالر 192الخــام المــستوردة مــن إســرائیل بلغــت 

 لـــى، وتزیــد هـــذه النــسبة ع1997عـــام الالمــواد الخــام المـــستخدمة فــي الـــصناعة الفلــسطینیة 

  ).20جدول (في العدید من الصناعات % 50

  

 جـــزء كبیـــر مـــن إنتاجهـــا فـــي األســـواق تـــسویقتعتمـــد الـــصناعة الفلـــسطینیة علـــى 

 الـصناعیة  مـن مجمـل المبیعـاتةاإلسرائیلیة، إذ بلغت نسبة المبیعـات فـي الـسوق اإلسـرائیلی

 األســواق  وهنالـك العدیــد مـن الـصناعات التــي تعتمـد بـشكل رئیــسي علـى.%32 الفلـسطینیة

صـناعة و، %)70 ( صـناعة األوعیـة الخـشبیةو، %)71(اإلسرائیلیة مثل صناعة المالبـس 

، مـــا یجعـــل هــــذه الـــصناعات أكثـــر حـــساسیة مـــن غیرهــــا %)57(قطـــع وتـــشكیل الحجـــارة 

ـــــشآت ). 21الجـــــدول (لإلجـــــراءات اإلســـــرائیلیة  أمـــــا خـــــدمات الـــــصیانة التـــــي تحتاجهـــــا المن

ــسطینیة ــیالًا أن عــدد22رقــم  جــدول  فــیالحظ مــن،الــصناعیة الفل ــشأة مــن 167(ً جــدا ً قل  من

من المنشآت الصناعیة تعتمد على خـدمات الـصیانة اإلسـرائیلیة، إال ) آت منش4904أصل 

أن هــذا ال یعنــي بالــضرورة عــدم اعتمــاد المنــشآت الــصناعیة الفلــسطینیة علــى قطــع غیــار 

  .إسرائیلیة المصدر
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 والمـواد الخـام بـین المنـاطق الفلـسطینیة إضافة إلى إعاقـة تـدفق اإلنتـاج الـصناعي

 تعمل إجراءات الحصار اإلسرائیلیة على عرقلة التدفق المباشـر للـسلع ،واألسواق اإلسرائیلیة

كمــا أن تراجـع األداء االقتــصادي . والمـواد الخــام بـین المنــاطق الفلـسطینیة وبقیــة دول العـالم

 مـا یقلـل الطلـب المحلـي علـى المنتجـات ،ًالكلي ینعكس سلبا على القـدرة الـشرائیة للمـواطنین

وقد تبین من المـسح الـذي قـام بـه الجهـاز المركـزي لإلحـصاء الفلـسطیني لتقـدیر . الصناعیة

مـن منـشآت العینـة تعـزو التراجـع فـي % 27الخسائر االقتصادیة لإلجـراءات اإلسـرائیلیة أن 

ــشرائی% 12.5إنتاجهــا إلــى الحــصار األمنــي الــشامل، و ــوة ال % 9 و،ة للمــواطنینلتراجــع الق

% 7 و،لعـدم تمكـن العمـال مـن الوصـول إلـى أمـاكن عملهـم% 9 و،لعدم توفر المـواد الخـام

  .لعدم الیقین السیاسي في المنطقة% 6 و،لصعوبة تسویق المنتجات

وتـشیر التقــدیرات األولیــة المتــوفرة إلــى أن القیمــة المــضافة للقطــاع الــصناعي كــان 

ــــغ أن  لهــــامتوقعــــا ــــون د754 تبل ــــة2000عــــام الوالر  ملی ــــصناعة التحویلی ــــین ال      ، موزعــــة ب

المیـاه وٕوامدادات الكهرباء )  دوالر ملیون20.4( والتعدین واستغالل المحاجر،) ملیون651(

ـــــ ) ملیــــون83.2(  مؤســــسة 14849ً عــــامال یعملــــون فــــي 72660، وقــــدر عــــدد العــــاملین ب

 2.7ة التحویلیـــة یقـــدر بــــ  الیومیـــة للـــصناع المـــضافة فـــإن متوســـط القیمـــة،وعلیـــه. صــناعیة

  دوالر ملیــون0.2 لــصناعة التعـدین واســتغالل المحــاجر و دوالر ملیــون0.1 و،ملیـون دوالر

الجهــاز ) (مایــأ 307علـى افتــراض أن أیــام العمــل الـسنویة تبلــغ (إلمـدادات الكهربــاء والمیــاه 

حــصاء وقــدر الجهــاز المركــزي لإل). 2001تقریــر الخــسائر : المركـزي لإلحــصاء الفلــسطیني

ـــصناعي خـــالل شـــهر تـــشرین  ـــسطیني خـــسائر القطـــاع ال ــــ األالفل  ، ملیـــون دوالر28.8ول ب

ـــون دوالر خـــالل شـــهر تـــشرین 29.9و وباســـتخدام المتوســـط الیـــومي إلنتاجیـــة . ثـــانيال ملی

 ومتوســـط أیـــام العمـــل الـــشهریة الفعلیـــة خـــالل ، مالیـــین دوالر3 والبـــالغ ،القطـــاع الـــصناعي

 فــإن خــسائر القطـاع الــصناعي اإلجمالیــة ،ً یومـا25 والبالغــة ،2000عــام الالربـع الرابــع مـن 

 موزعــــة كمــــا یلـــي بــــین فــــروع القطــــاع ، ملیــــون دوالر123.4خـــالل الربــــع الرابــــع تقــــدر بــــ 

  :الصناعي

  

 ملیون دوالر متوسط اإلنتاجیة 2.7(التحویلیة  ملیون دوالر خسائر الصناعة 111.4  ²

  ) شهورX 3ً یوم عمل شهریا X 25ط  نسبة التراجع في النشاX 0.55الیومیة
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 ملیون دوالر 0.1 ( خسائر صناعة التعدین واستغالل المحاجر ملیون دوالر4.5  ²

  )  شهورX 3 یوم عملX 25 نسبة التراجع في النشاطX 0.6متوسط اإلنتاج الیومي

 ملیــــون دوالر 0.2 (ن دوالر خــــسائر صــــناعة إمــــدادات المیــــاه والكهربــــاءیــــو مل 7.5  ²

 Xً یـوم عمـل شـهریاX 25 نـسبة التراجـع فـي النـشاط X 0.5نتاجیة الیومیةمتوسط اإل

  26). شهور3

  

، فیقــدر الجهــاز المركــزي لإلحــصاء 2001وأمــا بالنــسبة للنــصف األول مــن العــام 

ـــه بحـــوالي  ـــد خـــسائر الـــصناعة خالل  ملیـــون دوالر، أي مـــا 63الفلـــسطیني فـــي تقریـــره الجدی

  .توقعة، فیما لو لم یكن هناك حصارمن قیمته المضافة الم% 7یعادل حوالي 

  

   القطاع المالي والمصرفي5-4-4

  

للوقوف على حقیقة الخسائر والنتائج السلبیة للحصار اإلسرائیلي على القطاع 

  :المالي والمصرفي ال بد من استعراض اجزائه المختلفة

  

  المالیة العامة5-4-4-1
ضــح باألوضــاع االقتــصادیة تــرتبط إیــرادات الــسلطة الوطنیــة الفلــسطینیة بــشكل وا

وذلك مـن خـالل القنـوات التـي نـصت علیهـا اتفاقیـة بـاریس االقتـصادیة، . والسیاسیة السائدة

ـــي تلـــزم إســـرائیل بتحویـــل عائـــدات القیمـــة المـــضافة علـــى المـــشتریات الفلـــسطینیة مـــن  والت

ئ  مـــن الخــارج عبــر المـــوانةإســرائیل، والجمــارك وضــریبة الـــشراء علــى الــواردات الفلــسطینی

ًوالمطــارات اإلســرائیلیة، شــریطة أن یكــون محــددا فــي الوثــائق المــصاحبة لهــذه الــسلع أنهــا 
إضـافة إلـى ذلـك، تحـول إسـرائیل ضـریبة الـدخل التـي . مستوردة لمناطق السلطة الفلسطینیة

ـــدیها، إلـــى الـــسلطة الوطنیـــة الفلـــسطینیة بعـــد  تقتطعهـــا مـــن أجـــور العـــاملین الفلـــسطینیین ل

وتعـــرف عملیـــة التحویـــل . وص علیهــا فـــي اتفـــاق بـــاریس االقتــصادياســتیفاء عمولـــة منـــص

ویــدل ذلــك علــى . 1999مــن إیــرادات الــسلطة فــي العــام % 63بالمقاصــة، وشــكلت حــوالي 

                                                        
  .أخذت نسب التراجع من تقدیرات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني  26
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عمق التبعیـة لالقتـصاد اإلسـرائیلي، سـواء مـن حیـث االعتمـاد علـى الـسوق اإلسـرائیلیة فیمـا 

إلسرائیلیة، وما یتمخض عنهما مـن یخص التبادل التجاري، أو االعتماد على سوق العمل ا

  .اعتماد التمویل الحكومي الفلسطیني على المقاصة مع إسرائیل

  

وتــأتي خــسائر الفلـــسطینیین نتیجــة التراجـــع الــذي أصــاب مختلـــف مرافــق النـــشاط 

التجاري، والذي حال دون ممارسة النشاط التصدیري واالستیرادي بـشكل طبیعـي، مـا سـاهم 

یة والتحـــویالت المالیـــة بـــشكل واضـــح، إضـــافة إلـــى منـــع آالف بانخفـــاض العوائـــد الـــضریب

العمــال الفلــسطینیین العــاملین فــي إســرائیل مــن الوصــول إلــى أمــاكن عملهــم، مــا أدى إلــى 

  .انخفاض تحویالت ضریبة الدخل

  :ویمكن التعرف على قنوات التأثیر على الموازنة الحكومیة على النحو التالي

  

ج فـــي القطاعـــات االقتـــصادیة الفلـــسطینیة، مـــا یـــؤثر الخـــسائر نتیجـــة انخفـــاض اإلنتـــا .1

ــــى  ــــضرائب عل ــــدخل وال ــــى ضــــریبة القیمــــة المــــضافة، وضــــریبة ال بــــشكل مباشــــر عل

  .مدخالت اإلنتاج المستوردة من ضرائب شراء وجمارك

یساهم الحصار االقتصادي بـشكل واضـح ومباشـر فـي انخفـاض االسـتیراد مـن العـالم  .2

ضــح فـي العوائـد الـضریبیة والجمركیـة الفلــسطینیة الخـارجي، وبالتـالي إلـى انخفـاض وا

 .والتي یتم تحویلها من خالل المقاصة مع الجانب اإلسرائیلي

تراجــع مقتطعـــات ضـــریبة الــدخل مـــن العمـــال الفلــسطینیین، الـــذین یحملـــون تـــصاریح  .3

عمل رسمیة، في سوق العمل اإلسرائیلیة والذین بلغ عـددهم عـشیة االنتفاضـة حـوالي 

 . ألف عامل45

  

ولتحدیـد حجــم الخــسارة فـي عوائــد الــسلطة الوطنیــة الفلـسطینیة، ال بــد مــن مناقــشة 

  :كل بند من البنود السابقة على حدة

  

ــرة  .1 مــن % 52، حــوالي 2000 – 1995بلــغ وعــاء ضــریبة القیمــة المــضافة خــالل الفت

ــاتج المحلــي اإلجمــالي  ــد الكــریم وموســى، (الن باعتمــاد هــذه النــسبة، یقــدر ). 2000عب
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ــ  24.4اض فــي إیــرادات ضــریبة القیمــة المــضافة لالقتــصاد الفلــسطیني بحــوالي االنخف

 ملیـون دوالر فـي الربـع 14.1، وحـوالي 2000ملیون دوالر فـي الربـع الرابـع مـن العـام 

. 2001 ملیون دوالر في الربع الثـاني مـن العـام 16.8 وحوالي 2001األول من العام 

لطة الوطنیة مـن ضـرائب القیمـة المـضافة وبذلك یكون مجموع الخسارة في إیرادات الس

 27. ملیون دوالر55.3حوالي ) 2001حتى نهایة حزیران (خالل فترة البحث 

ــرة البحــث بحــوالي  .2 ــواردات خــالل فت  139تقــدر الخــسارة فــي الــضرائب األخــرى علــى ال

 .ملیون دوالر

حصیلة ضریبة الدخل ورسـوم التـأمین الـصحي ) 1999فرسخ، (تقدر بعض الدراسات  .3

. ً ملیـون دوالر سـنویا15 في إسرائیل بحـوالي نمقتطعة من أجور العاملین الفلسطینییال

 مالیـین دوالر 7وبذلك، تقدر خسارة السلطة الوطنیة الفلسطینیة من هـذا البنـد بحـوالي 

  28.خالل فترة البحث

  

  . مالیین دوالر207وبذلك، یكون مجموع الخسارة في اإلیرادات العامة حوالي 

  

  قطاع المصرفي ال5-4-4-2
 بنكـا حتـى نهایـة شـهر أیلـول 23 يبلغ عدد البنوك العاملة في االقتصاد الفلسطین

ً بنكـا عربیـا، و11 بنـوك وطنیـة، و9، منهـا 2000العـام  .  فرعـا115 بنـوك أجنبیـة، تـضم 3ً

ــد شــهدت .  ملیــون دوالر3721.09 حــوالي 2000وبلــغ مجمــوع الودائــع فیهــا فــي أیلــول  وق

% 2.9 تزایـــدا فـــي الودائـــع لـــدى البنـــوك بحـــوالي 2000ولـــى مـــن العـــام األشـــهر التـــسعة األ

بحــــوالي     (شــــهریا، إال أنهــــا اتجهــــت إلــــى االنخفــــاض بــــشكل حــــاد فــــي شــــهر تــــشرین األول 

سـلطة النقـد،  (1999مقارنـة مـع تـشرین األول % 17.9، وشكل ذلك تراجعـا بنـسبة %)10

2001.(  

  

                                                        
  ).معدل ضریبة القیمة المضافة% (17، ویضرب الناتج بـ %52تضرب الخسارة في الناتج المحلي اإلجمالي بـ    27
، بینما كانت الخسارة فیها 2000ند ضاعت خالل الربع الرابع من العام على افتراض ان جمیع الضرائب المستحقة من هذا الب  28

  . بسبب تزاید عدد العاملین في اسرائیل2001، منها خالل النصف االول من العام %40بنسبة 
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، حیث كان معدل النمو الـشهري فیهـا وكان التأثیر األكبر على الحسابات الجاریة

، ومعـــدل النمـــو الــــسنوي %2.2 حـــوالي 2000خـــالل األشـــهر التـــسعة األولـــى مــــن العـــام 

عــن شــهر أیلــول وهــي أكبــر مــن % 11.1لتتراجــع فــي شــهر تــشرین األول بنــسبة % 19.1

 بلـغ 1999نسبة تراجع الودائع بشكل عـام، كمـا أن معـدل التراجـع عـن شـهر تـشرین األول 

19.1%.  

  

  

  

  

  

 النمو الشهري والسنوي للودائع): 14(الشكل رقم 
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النمو الشهري النمو السنوي

  
  

أما فیما یتعلق بحجم االئتمان، فقد بلـغ مجمـوع اإلقـراض لـدى البنـوك العاملـة فـي 

ـــول  ـــة أیل ـــي نهای ـــسطین ف ـــا نمـــوا ملحوظـــا خـــالل األشـــهر 1507.18فل ـــون دوالر، محقق  ملی

، لیتراجــع، وبــشكل واضــح خــالل )شــهریا% 4.6حــوالي  (2000التــسعة األولــى مــن العــام 

 1233.46عن شهر أیلول، لیصل حجـم االئتمـان إلـى % 18.2شهر تشرین األول، بنسبة 

 لتبلــغ 2000وتراجعــت نــسبة القــروض إلــى الودائــع فــي شــهر تــشرین األول . ملیــون دوالر
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ن ذلـك، بقیـت ، إال أنهـا، وعلـى الـرغم مـ%40.5، في حین بلغـت فـي شـهر أیلـول 36.8%

وتراجــع مــا یعــرف بالجــاري مــدین بــشكل حــاد خــالل شــهر . 1999أعلــى مــن متوســط عــام 

، وانعكس االنخفاض بـشكل حـاد علـى حـصته مـن )عن شهر أیلول% 29.5(تشرین األول 

فـي حـین كـان فـي % 51.33 حـوالي 2000إجمالي القروض لیبلغ في شـهر تـشرین الثـاني 

  %.59.6 حوالي 2000شهر أیلول 

  

ا سبق نالحظ أن األحداث أثرت بشكل واضح على كل من الودائع واالئتمان، مم

، )خاصــة الــدوالر(ویعــود ذلــك إلــى مجموعــة مــن العوائــق، مــن أهمهــا أزمــة الــسیولة النقدیــة 

وخاصة خالل األسابیع األولى من االنتفاضة، وقد أدى ذلك إلى قیام بعض البنوك العاملـة 

وقـد ازداد حجـم الـسحوبات النقدیـة مـن الودائـع، . ه األزمـةبدعم البنوك األخـرى لمواجهـة هـذ

. وذلك لحاجة المواطنین إلى تغطیة نفقاتهم الضروریة فـي ظـل الحـصار وانخفـاض دخـولهم

كما تفاقمت في هذه المرحلة ظاهرة الشیكات المرتجعـة، فوصـلت نـسبتها فـي الـشهر الثالـث 

نیة جملـة مـن اإلجـراءات لتخفیـف ، واتخـذت سـلطة النقـد الفلـسطی%14-13لالنتفاضة إلـى 

األعبـــاء علــــى المــــواطنین والتجـــار فــــي ظــــل األوضــــاع االقتـــصادیة المتردیــــة مــــن أهمهــــا، 

تخفیض قیمة العمولة على الشیكات المرتجعـة، ووقـف العمـل بنظـام القائمـة الـسوداء بـشكل 

 .ٕمؤقت، واعطاء مرونة معینة للتعامل معها

  

لقطـــاع المـــصرفي مـــن جـــراء الحـــصار وال توجـــد تقـــدیرات واضـــحة حـــول خـــسارة ا

، إال أنـه 2000االقتصادي الذي تفرضـه إسـرائیل علـى الفلـسطینیین منـذ نهایـة شـهر ایلـول 

یمكــن القـــول أن الحــصار المفـــروض حــد مـــن نــشاط القطـــاع المــصرفي الفلـــسطیني لیعمـــل 

ضـــمن الحـــدود الـــدنیا وبعـــض النـــشاطات المـــصرفیة التقلیدیـــة، مثـــل تحویـــل رواتـــب وأجـــور 

وظفین، وبعض المعـامالت الخدمیـة كـدفع فـواتیر المیـاه والكهربـاء والـضرائب فـي بعـض للم

وقد قدر الجهاز المركـزي لإلحـصاء الفلـسطیني خـسارة نـشاط الوسـاطة المالیـة . المحافظات

، ویـشمل ذلـك 2000 ملیـون دوالر خـالل الربـع الرابـع مـن العـام 9.1من القیمة المضافة بـ 

وقدر التقریر الجدید للجهاز المركـزي لإلحـصاء الفلـسطیني . لمنظمالقطاعین المنظم وغیر ا
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أن القیمـة المــضافة فــي قطــاع الوســاطة المالیــة قــد ارتفعــت خــالل النــصف األول مــن العــام 

  %.2.8، لیعود إلى أعلى من مستواه المتوقع قبل الحصار بحوالي 2001

  

   السوق المالیة5-4-4-3
 2000ل األشــهر التــسعة األولــى مــن العــام حققــت الــسوق المالیــة أداء جیــدا خــال

ـــث ارتفـــع مؤشـــر القـــدس مـــن 1999مقارنـــة بـــالفترة نفـــسها مـــن العـــام   نقطـــة 188.11، حی

 نقطـة للفتـرة نفــسها 271.023 إلــى 1999كمتوسـط أداء لألشـهر التـسعة األولــى مـن العـام 

 260.98 حــوالي 2000وبلــغ مؤشــر القــدس فــي شــهر أیلــول مــن العــام . 2000مــن العــام 

 فــــي شـــهر تـــشرین األول، ولیتــــابع 227.03، ویـــصل إلـــى %13.1نقطـــة لیتراجـــع بنــــسبة 

واسـتمر مؤشـر القـدس فـي التراجـع .  فـي نهایـة كـانون األول207.62انخفاضه لیـصل إلـى 

  . 2001 في نهایة حزیران 172.31لیصل إلى 

  

  مؤشر القدس: 15شكل 
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  .لألوراق المالیة، بیانات خاصة بمعهد ماسسوق فلسطین : المصدر   

  

ویعـود سـبب هـذا االنخفـاض لمجموعـة مــن العوامـل، مـن أهمهـا رغبـة عـدد كبیــر 

مـــن المـــساهمین ببیـــع جـــزء مـــن أســـهمهم لحـــاجتهم إلـــى الـــسیولة، وعـــدم رغبـــة المـــستثمرین 
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ــسیاسیة وصــعوبتها حالیــا، والتوقعــات المــستقبلیة  لتحقیــق بالــشراء لعــدم اســتقرار األوضــاع ال

بعــض الــشركات المتداولــة فــي الــسوق خــسارة فــي المــدیین القــصیر والمتوســط، مــا ســیؤثر 

واتخـذت إدارة الـسوق بعـض اإلجـراءات الوقائیـة . بشكل سلبي على أسعار أسهمها مـستقبال

التـي یمكــن أن تحــد مــن التراجــع، حیــث تــم تخفــیض جلــسات التــداول إلــى جلــستین أســبوعیا 

 تخفـیض الحـد المـسموح بـه الرتفـاع األسـهم أو انخفاضـها فـي بدال من خمس جلسات، وتـم

، وعــدم االعتــداد بتقلبــات أســعار األســهم التــي یقــل حجــم %5بــدال مــن % 2یــوم واحــد إلــى 

 بنمــــو واضــــح فــــي حجــــم وقیمــــة م ألــــف دوالر، وهــــذا مــــا ســــاه25تــــداوالتها الیومیــــة عــــن 

 بأضـعاف مـا 2000األول المعامالت التي تتم خارج السوق، والذي ارتفع في شهر تشرین 

  1999.29عن التاریخ نفسه من العام % 80، وبنسبة 2000كان علیه في أیلول 

  

  

  قطاع النقل واالتصاالت 5-4-5

  

األول مـــــنظم ویـــــشمل البریـــــد : یتكـــــون قطـــــاع النقـــــل واالتـــــصاالت مـــــن فـــــرعین

، والثـاني واالتصاالت السلكیة والالسلكیة، والنقـل البـري واألنـشطة المـساندة ووكـاالت الـسفر

ـــات الخـــصوصیة،  ـــضائعيوالتاكـــسغیـــر مـــنظم ویـــشمل المركب ـــل البـــري للب .  العمـــومي والنق

، فقد بلغـت القیمـة المـضافة لقطـاع النقـل المـنظم 1999لعام لوحسب آخر البیانات المتوفرة 

وبلـــغ عـــدد العـــاملین .  ملیـــون دوالر93.6 ولقطـــاع النقـــل غیـــر المـــنظم ، ملیـــون دوالر142

وبــذلك یبلــغ متوســط .  فــي القطـاع غیــر المــنظم11024لقطــاع المــنظم و عامـل فــي ا5813

 وقـــد أدى). 2001مـــاس، (ً ألـــف دوالر ســـنویا 13.99ً العامـــل فـــي القطـــاعین معـــا إنتاجیـــة

ــین المنــاطق الفلــسطینیة لألفــراد إلــى اإلســرائیلي لحــصارا  الحــد مــن حریــة الحركــة والتنقــل ب

 ،أخــرىإلــى أخــرى ومــن منطقــة إلــى مــن فتــرة  القیــودوتتفــاوت شــدة هــذه . والــسلع والخــدمات

مـن % 18.8   أن اإلغالقـات أدت إلـى خـسائر تعـادل17 و16 و15ویتضح مـن الجـداول 

ـــضفة % 55، 2000عـــام الأیـــام العمـــل خـــالل  ـــي ال ـــام شـــهدت إغالقـــات مـــشددة ف مـــن األی

 ،مـن أیـام العمـل% 51.59 وتم إغالق مطار غزة الـدولي ،في قطاع غزة% 8.7 و،الغربیة

                                                        
   .بیانات خاصة وفرتها سوق فلسطین لألوراق المالیة   29
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ـــة األخـــرىإضـــ ـــى المعـــابر البری ـــل . افة إل ـــشاط قطـــاع النق ونتیجـــة لهـــذه اإلجـــراءات تراجـــع ن

  .والتخزین بشكل ملحوظ

  

 مركبــة عمومیــة 8771 فــإن قطــاع النقــل یتــألف مــن ،وحــسب المعطیــات المتــوفرة

 ســیارة ســیاحة 699، وحافلــة 775، و)شــاحنات( مركبــة تجاریــة 23436، و)ســیارات أجــرة(

تعـــرف علـــى مــــدى للو. يالتاكـــس ســـیارة تابعـــة لمكاتـــب 1783و) مكاتـــب تـــأجیر ســـیارات(

فقد تم توزیـع اسـتمارة علـى عینـة مـن ) نقل الركاب والبضائع(التراجع في نشاط قطاع النقل 

 ،ولــم تكـن العینــة عــشوائیة. أصـحاب المركبــات فـي منطقــة رام اهللا ونـابلس وجنــین وطـولكرم

قل، إذ أن الهدف من هذه العینة هـو التعـرف وبالتالي ال یمكن تعمیم نتائجها على قطاع الن

  30. ولیس تقدیر خسائره االقتصادیة،على بعض مؤشرات التراجع في نشاط هذا القطاع

ــة إلــى تراجــع عــدد ا ـــ لــرحالتوأشــارت نتــائج العین لــسیارات النقــل % 25 الیومیــة ب
ـــ  مــن ، وارتفــاع متوســط مــصروف الــسیارة%46العمــومي، وتراجــع عــدد الركــاب المنقــولین ب

بــ ) مدة الوصـول إلـى المدینـة المـستهدفة (الرحلة، وارتفاع متوسط زمن %14المحروقات بـ 
 وتراجـع ،%12 بــ هـاأما سیارات األجرة التي تعمل داخل المدن فقد تراجع عدد ركاب%. 63

ــــ هـــامتوســـط ســـاعات عمل  هـــاتراجـــع متوســـط طلباتف يالتاكـــسأمـــا مكاتـــب %. 30 الیومیـــة ب
 وازداد ،%90 الیومیــة بــــ هــاتراجـــع متوســط عــدد رحالتف ،ا الــشاحناتأمــ%. 55الیومیــة بـــ 

أما شـركات %. 60، وازداد مصروف الشاحنة من المحروقات %88متوسط زمن الرحلة بـ 
%. 30 الیومیــة بــــ هـــا، وتراجـــع عــدد رحالت%60    بـــ هـــا، فقــد تراجـــع عــدد ركابالحــافالت

ـــة نقـــل مـــسارات وطـــرق  تتبـــع وســـائط ال،ونتیجـــة إلغـــالق الطـــرق االعتیادیـــة جانبیـــة وزراعی
ــــسفر وارتفــــاع فــــي أجــــرة النقــــل ومــــصاریف ت مــــا ترتبــــمهجــــورة، ــــادة فــــي وقــــت ال  علیــــه زی

  .لمركباتاالمحروقات وصیانة 
  

ـــل  ـــى تراجـــع قطـــاع النق ـــسلع(إضـــافة إل ـــراد وال ـــسببت فقـــد ،)نقـــل األف  اإلجـــراءات ت
 مــا ألحــق خــسائر فادحــة ،تراجــع نــشاط قطــاع االتــصاالت الــسلكیة والالســلكیةباإلســرائیلیة 

 خـالل الربـع الرابـع 31لیك ملیـون شـ70بشركة االتصاالت الفلسطینیة، إذ قدرت خسائرها بــ 

                                                        
 شاحنة تجاریة وشركة نقل، 25، وي مكتب التاكس14دن، و سیارة نقل داخل الم27 سیارة نقل عمومي، و28شملت العینة    30

  .وشركتي حافالت
   . شیكل4.094بلغ سعر صرف الدوالر األمریكي حوالي    31
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تـالف بعـض الممتلكـات واألجهـزة لهـذه الـشركات، إ، وتـشمل هـذه الخـسائر 2000عام المن 
وعدم تمكن موظفیها من الوصول إلى عملهم، وامتناع بعض المشتركین عن سـداد الفـواتیر 

  ملیـون49ل إلـى ك ملیـون شـی37المستحقة، إذ ارتفعت دیون المشتركین بشركة الجوال من 
، وكــذلك تراجــع عــدد المــشتركین علــى نظــام الفــاتورة بخدمــة 2000عــام ال حتــى نهایــة شــیكل

ـــ   وتراجــع عــدد المــشتركین ،2000عــام ال خــالل الربــع الرابــع مــن ًا مــشترك15150الجــوال ب
  .32 مشترك10000ن العدد المتوقع بـ  عالدفع المسبقعلى نظام 

  

 اإلنتاجیـة متوسـط وبحسب بیانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، فقـد بلـغ
علـى  (1999عـام ال ملیـون دوالر 0.76 حـوالي) المـنظم وغیـر المـنظم(الیومیة لقطاع النقل 

ــسنویة أن أســاس ــام 307 العمــل وأیــام ، ملیــون دوالر235.6 القیمــة المــضافة ال  ،)ســنویا أی
ـــاممتوســـط وكـــان  ـــع مـــن عـــام أی ـــع الراب ـــة خـــالل الرب ـــ25 حـــوالي 2000 العمـــل الفعلی ا  یوم
 لألمـــممكتـــب المنـــسق الخـــاص  (%35 حـــواليبفـــي هـــذا القطـــاع تراجـــع النـــشاط و ً.شـــهریا

 تبلـغ 2000عـام الن الخـسائر المقـدرة للربـع الرابـع مـن إ فـ،وبناء على ذلك). 2001المتحدة 
ـــــــون دو19.95حـــــــوالي  ـــــــون دوالرX 0.35 X 3 X  25 = 19.95 0.76(الر  ملی  ). ملی

ویقــدر الجهــاز المركــزي لإلحــصاء الفلــسطیني فــي تقریــره الجدیــد خــسائر هــذا القطــاع خــالل 
  . ملیون دوالر11 بحوالي 2001النصف األول من العام 

  

   قطاع الخدمات5-4-6
  

م بهــا یغطــي قطــاع الخــدمات فــي األراضــي الفلــسطینیة حــسب المــسوح التــي یقــو
ـــــة  ـــــشطة العقاری ـــــادق والمطـــــاعم، واألن ـــــسطیني فـــــروع الفن الجهـــــاز المركـــــزي لإلحـــــصاء الفل

ـــــصحة، ـــــة 33واالیجاریـــــة، والتعلـــــیم، وال ـــــشطة الخدمـــــة االجتماعی   والعمـــــل االجتمـــــاعي، وأن
وقــدر الجهــاز المركــزي لإلحــصاء الفلــسطیني القیمــة المــضافة لقطــاع . والشخــصیة األخــرى
 ملیـون دوالر وقــدر 915.2ظــل األوضـاع الطبیعیـة بحـوالي  فـي 2000الخـدمات فـي العـام 
 7.4، وبحـــوالي 2000 ملیـــون دوالر خـــالل الربـــع الرابـــع مـــن العـــام 59انخفاضـــها بحـــوالي 

  . 2001ملیون دوالر خالل النصف األول من العام 
  

                                                        
   .بیانات خاصة غیر منشورة وفرتها شركة االتصاالت الفلسطینیة   32
  .المقصود هنا قطاعا التعلیم والصحة غیر الحكومیین   33
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  الخسارة في القیمة المضافة لفروع قطاع الخدمات: 16شكل 
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   التوصیات-6
  

  

علــى الــرغم مــن أن هنــاك حاجــة ماســة لدراســة الخیــارات المتاحــة أمــام أصــحاب 

ــدائل ) التــشریعي والتنفیــذي والقطــاع الخــاص(القــرار الفلــسطیني  ــة للب ــار المحتمل ودراســة اآلث

لمختلفة، فإننا نـورد هنـا بعـض المقترحـات المتاحة لهم وللسیاسات االقتصادیة واالجتماعیة ا

اتخــاذه مــن إجــراءات فــي هــذا / التــشریعي والتنفیــذي/لمــا یمكــن للجهــاز الرســمي ) للنقــاش(

وقــــد اعتمــــدت هــــذه المقترحــــات علـــى دراســــات ســــابقة لمعهــــد أبحــــاث الــــسیاسات . المجـــال

  .ادیةاالقتصادیة في مجاالت العمل والصناعة والتجارة الخارجیة والتنمیة االقتص
  

  

   توصیة عامة6-1
  

ال بــد للـــسلطة الوطنیـــة الفلــسطینیة مـــن انتهـــاج سیاســـات عامــة تعمـــل علـــى رفـــع 

كفاءة االقتصاد الفلسطیني وقدرته على مواجهة آثار الحصار في المدیین القـصیر والبعیـد، 

تــستهدف ) مالیــة ونقدیـة وتجاریـة وسیاسـات تـشغیل(ویتطلـب ذلـك سیاسـات اقتـصادیة كلیـة 

. لقدرات اإلنتاجیة لالقتصاد الفلسطیني، وتقلیص االعتماد علـى االقتـصاد اإلسـرائیليزیادة ا

ٕوان اعتمــاد مثــل هــذه الــسیاسات، ال بــد أن یــشتمل علــى مراجعــة اآللیــات المتبعــة فــي إدارة 

المال العام وتطویرهـا، بحیـث تكفـل عـدم الهـدر ومحاربـة الفـساد وزیـادة كفـاءة القطـاع العـام 

ومــن ذلـك أیــضا، مراجعـة سیاســة التوظیـف الحكــومي، بحیــث . ازنــة العامـةالفلـسطیني والمو

ًویتطلب ذلـك، أیـضا، تجمیـع المـوارد العامـة كافـة فـي خزینـة . تعتمد الكفاءة وتكافؤ الفرص
  .الدولة، ووضع الخطط الكفیلة باستخدامها بكفاءة ووفق أولویات وطنیة متفق علیها
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   توصیات للمجلس التشریعي6-2
  

ا یطالــب المجلــس التــشریعي بتفعیــل دوره فــي مراقبــة الــسلطة الوطنیــة وتفعیــل دور كمــ  ²
  .هیئة الرقابة العامة

اإلسـراع فـي سـن منظومـة قـوانین الرفـاه االجتمـاعي التـي تـشمل الـضمان االجتمـاعي،   ²
 .والحد األدنى لألجور، والتأمین ضد البطالة والتأمینات االجتماعیة األخرى

ًل الطــارئ یكــون جــزءا مــن منظومــة الــضمان االجتمــاعي ومرتبطــا وضـع نظــام للتــشغی  ²
ویمكـن أن یـتم ترتیبـه بحیـث یتـضاءل دور الحكومـة فـي تمویلـه . بالتأمین ضد البطالة

 .بعد فترة زمنیة معقولة
اإلســـراع فـــي ســـن قـــانون یمنـــع االحتكـــار الخـــاص والعـــام ویفكـــك االحتكـــارات الحالیـــة   ²

وقــــانون تنظــــیم الخـــــدمات العامــــة وخاصـــــة ) العامــــة منهــــا علـــــى وجــــه الخـــــصوص(
 .االتصاالت والكهرباء والمیاه

تعدیل قانون تشجیع االستثمار، بحیث یعمـل علـى تـشجیع الـصناعات كثیفـة اسـتخدام   ²
 .العمل والمشاریع االستثماریة الصغیرة

اعتمــاد برنــامج یتبنــى مقاطعــة البــضائع اإلســرائیلیة واللجــان الــشعبیة التــي تعمــل علــى   ²
 34.ذلك

  
 

   توصیات تخص وزارة المالیة6-3
  

تعــاون وزارة المالیــة مــع المجلــس التــشریعي فــي إقــرار رزمــة مــن القــرارات والتــشریعات   ²
ــسیاسة المالیــة والــضریبیة مثــل تخفــیض ضــریبة القیمــة المــضافة علــى . فــي مجــالي ال

لتـي لهـا المنتجات المحلیة، ورفعها على المنتجات اإلسرائیلیة النهائیة، وبخاصـة تلـك ا
بدیل فلسطیني، وتخفیضها على المواد الخام المستوردة، وبخاصة من خـارج إسـرائیل، 
أو من العالم العربي، ومثل أن توفر الوزارة حوافز للتـشغیل واإلنتـاج، كـأن تـوفر دعمـا 

 .مرتبطا برفع اإلنتاج والتشغیل، أو أن توفر دعما على مستوى مدخالت اإلنتاج

                                                        
  .لسلطة الوطنیة تبني مثل هذا البرنامجحسب اتفاق باریس ال یجوز ل   34
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بتفــــضیل المنتجــــات ) الل قــــرارات وخطــــط وبــــرامج خاصــــةمــــن خــــ(اعتمـــاد سیاســــات   ²

 . الفلسطینیة على غیرها في اإلنفاق الحكومي

ــدة والــذین   ² ــدیم حــوافز واعفــاءات ضــریبیة للمنتجــین الــذین یخلقــون فــرص عمــل جدی ٕتق
 .یحافظون على مستوى تشغیلهم للعمال

  

  

  توصیات تخص وزارتي التجارة واالقتصاد والصناعة6-4
  

مج محــدد بفتــرة زمنیــة لمــساعدة المنتجــین الفلــسطینیین علــى االســتفادة مــن وضــع برنــا  ²

. بـــدخول البـــضائع الفلـــسطینیة إلیهـــا دون جمـــارك) أو بعـــضها(ســـماح الـــدول العربیـــة 

وتقــــدیم االستــــشارات ) قــــروض دوارة(ویكــــون ذلــــك عــــن طریــــق تــــوفیر تمویــــل میــــسر 

وأن تقـــوم الـــوزارات بتـــوفیر . ٕوالبیانــات حـــول األســـواق العربیــة وامكانیـــة المنافـــسة فیهــا

كمـا یمكـن أن تقـدم الـوزارات . البیانات حول المواصفات المعتمدة فـي األسـواق العربیـة

ــة( ــة حاجــة التجــار والــصناعیین ) بالتعــاون مــع وزارة المالی ضــمانات لالئتمــان فــي حال

 .إلیه

فلـسطیني بـه تفعیل قانون المواصـفات والمقـاییس الفلـسطیني للتأكـد مـن التـزام المنـتج ال  ²

وبالمعـاییر الـصحیة ومعـاییر الجـودة األخـرى، وذلــك بهـدف التأكـد مـن اسـتفادة المنــتج 

الفلسطیني من فرصـة الحمایـة التـي توفرهـا مقاطعـة المنتجـات اإلسـرائیلیة التـي توفرهـا 

الظـروف الحالیــة دون اإلضــرار بالمــستهلكین والبیئــة العامــة، ویحتــاج ذلــك إلــى تعــاون 

 . ووزارة العمل ومؤسسة المواصفات والمقاییس الفلسطینیةمع وزارة البیئة

مــــساعدة المؤســــسات األهلیــــة واللجــــان الــــشعبیة التــــي تقــــود حمــــالت المقاطعــــة ضــــد   ²

البــضائع اإلســرائیلیة واألمریكیــة، وذلــك بتــوفیر بیانــات حــول البــضائع التــي یتــوفر لهــا 

ویتطلـب . رى غیر إسـرائیلالبدائل المحلیة، أو تلك التي یمكن استیرادها من أماكن أخ

 .ذلك تعاون وزارة التموین والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني

ــوفیر خــدمات الــصیانة الفنیــة للمعــدات   ² وضــع برنــامج لمــساعدة القطــاع الخــاص فــي ت

 .واآلالت الصناعیة
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  توصیات تخص وزارة العمل6-5
 
ومــات ســریعة ودقیقــة تفعیـل وتطــویر مكاتــب االسـتخدام الفلــسطینیة، بحیــث تـوفر معل  ²

 .عن العاطلین عن العمل والشواغر التي تظهر في االقتصاد

ـــدیم مـــشروع قـــانون   ² ـــشغیل الفلـــسطیني"تق ، والعمـــل مـــع المجلـــس "صـــندوق تنمیـــة الت

 .التشریعي على أن یكون الصندوق جزءا من منظومة الضمان االجتماعي

ــدوا أعمــالهم فــي تفعیــل بــرامج التــدریب بحیــث تتــولى إعــادة تأهیــل العــاملین  ²  الــذین فق

فمعظمهــم یمتلــك مهــارات تخــص قطــاع اإلنــشاءات، ویمكــن إعــادة تــأهیلهم . إســرائیل

في مجاالت صیانة اآلالت والمعدات أو في مجاالت تتناسب واحتیاجـات القطاعـات 

 .االقتصادیة، وبخاصة في المجاالت المعتمدة على إسرائیل

لوزارة بـدفع جـزء مـن مرتبـات العمـال الـذین التعاون مع القطاع الخاص، كأن تساهم ا  ²

ویمكـن أن یـتم تمویـل ذلـك مـن خـالل .  وتدربهم مؤسسات القطـاع الخـاصمتستوعبه

 ).جزء من التشغیل الطارئ(صندوق خاص ینشأ لهذه الغایة بالتعاون مع بكدار 

  

  

   توصیات تخص بكدار6-6
 
حكـــم المحلـــي ووزارة الزراعـــة العمــل بالتعـــاون مـــع وزارة األشـــغال الفلــسطینیة ووزارة ال  ²

علــى إصــالح الطـــرق الفرعیــة التـــي یــستخدمها المواطنـــون فــي التنقـــل بــین المنـــاطق 

 .الفلسطینیة المختلفة عندما تغلق إسرائیل الطرق الرئیسیة
یتـسع العمـل فیـه ویــضیق (العمـل علـى جعـل برنـامج التـشغیل الطــارئ برنامجـا دائمـا   ²

ــــیم والتعــــا) بحــــسب نــــسب البطالــــة والفقــــر ون فــــي تخطــــیط برامجــــه مــــع وزارات التعل

 .والصحة والعمل والحكم المحلي وغیرها

الطلـب مــن الــدول المانحــة والمؤســسات الدولیــة اعتمــاد المنتجــات المحلیــة فــي بــرامج   ²

ًاإلغاثــــة العینیــــة التــــي تمولهــــا، ویتطلــــب ذلــــك تعاونــــا مــــع وزارة التخطــــیط والتعــــاون 
 .الدولي
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  اعة توصیات تخص وزارة الزر6-7
  

تشجیع العاطلین عن العمل على زراعة أراضیهم أو استصالحها ودعم إنتاجها عند   ²

ویمكن أن یتم ذلك من خالل خدمات إرشادیة، ومن خالل توفیر . التسویق

  .مدخالت اإلنتاج الزراعي بتكالیف مناسبة

ــوفیر أشــتال مناســبة   ² ــذین جرفــت أراضــیهم واقتلعــت أشــجارهم بت تعــویض المــزارعین ال

 .آلیات تساعد على إعادة إعمارها، ویتطلب ذلك تعاون وزارة األشغال وبكدارو

  

  

   توصیات تخص وزارة اإلسكان6-8
  

وقلیلـة التكلفـة تعمـل علـى تـشغیل ) مدن وبلدات وقـرى(تنفیذ مشاریع إسكان كبیرة 

اآلالف مـــن العـــاملین الـــذین فقـــدوا عملهـــم فـــي إســـرائیل، وبخاصـــة أن غـــالبیتهم مـــن عمـــال 

ویهدف هذا البرنامج إلى توفیر المساكن بأسعار تغطي التكلفة، وبخاصـة فـي . البناءقطاع 

) أراضــي الوقــف(ویتطلــب ذلــك تعــاون وزارة األوقــاف . انتظــار عــودة الالجئــین الفلــسطینیین

 .ووزارة الحكم المحلي ووزارة األشغال ووزارة التخطیط وبكدار

  

  

  توصیات تخص وزارة االتصاالت6-9
  

ة االتصاالت على انتهاج سیاسـة تـسعیریة منافـسة تهـدف إلـى إخـراج تشجیع شرك

المنافس اإلسرائیلي من السوق الفلسطینیة، ویكون ذلك بتنظیم االمتیازات الممنوحـة للـشركة 

ولشركة جوال وفق قانون منع االحتكار، وتنظـیم االحتكـارات العامـة، ومـساعدة الـشركة فـي 

ى استـصدار قـرار یفـرض علـى األجهـزة والمؤسـسات الترویج لخدماتها عن طریق العمل علـ

 .الحكومیة استخدام الجوال الفلسطیني
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  توصیات تخص وزارة الشؤون االجتماعیة6-10
 
تطویر البرامج اإلغاثیة بحیث تعمل علـى سـد أكبـر قـدر ممكـن مـن احتیاجـات األسـر   ²

  .الفقیرة

  . وأرباب األسر الفقیرةتطویر برامج تنمویة تعمل على تأهیل العاطلین عن العمل  ²
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  عــــالمراج
  

  
 األقصى، الخسائر االقتصادیة الفلسطینیة انتفاضةآخر أحداث . 2001 الوطني للمعلومات، البنك

 .31/1/2001 االنتفاضة حتى بدءالناجمة عن الحصار اإلسرائیلي منذ 

 البنیةر على آثار العدوان اإلسرائیلي والحصا. 2000 الفلسطیني، لإلحصاء المركزي الجهاز

  . فلسطین–رام اهللا . الهیكلیة لسوق العمل الفلسطینیة

- 1/10    الحصار اإلسرائیلي جراءالخسائر المباشرة لالقتصاد الفلسطیني . 2000، ــــــــ

  .، رام اهللا30/11/2000

- 1/10     الحصار اإلسرائیليجراءالخسائر المباشرة لالقتصاد الفلسطیني . 2001، ــــــــ

  ).غیر منشور(، رام اهللا، 30/11/2000

  . التجارة الخارجیة، سنوات مختلفةإحصاءات، ــــــــ

  .، رام اهللا1999 -، الحسابات القومیة2000، ــــــــ

  .مسح الفنادق، أعداد مختلفة، ــــــــ

  2001-1996 مسح القوى العاملة، جمیع األعداد  ، ــــــــ

 رام   اث والسیاسات النقدیة، النشرة اإلحصائیة، أعداد مختلفة، دائرة األبحالفلسطینیة، النقد سلطة

  .اهللا

  .، نابلس2001-1997 التداول للسوق، للفترة إحصاءات فلسطین لألوراق المالیة، سوق

 العمل لسوقآثار العدوان اإلسرائیلي والحصار على البنیة الهیكلیة . 2001 لؤي، شبانة،

  .ء الفلسطیني، رام اهللالفلسطینیة، الجهاز المركزي لإلحصا

.  وأفاق الحلالواقع: البطالة في األراضي الفلسطینیة. 1999 لؤي، والبرغوثي، سفیان، شبانة،

 المركزي، والجهازمنتدى أبحاث السیاسات االجتماعیة واالقتصادیة في فلسطین 

  .رام اهللا

  net.info-palestine.www انتفاضة األقصى، شهداء

  .الموازنة العامة الفلسطینیة، مجلة جامعة النجاح العلمیة. 2000نائل، الكریم، نصر، موسى، عبد

، آثار انتفاضة األقصى على الوضع االقتصادي 2001 العربیة، تجارة وصناعة القدس غرفة

  .لمدینة القدس، القدس
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 بیت   لحصار على الفنادق والمطاعم السیاحیة،، تأثیر ا2001 وتجارة وصناعة بیت لحم، غرفة

  .لحم

 المنافذ وتأثیرها على حركة في المعوقات والمشاكل اإلجرامیة دراسة.  1999 عبد القادر، الشین،

 العربیة للتنمیة اإلداریة، جامعة الدول المنظمة.  التجارة بین الدول العربیة

  .العربیة

- 28/9/2000 تقدیرات الخسائر االقتصادیة للفترة ،2001 الفلسطیني، التخطیط القومي مركز

  .، غزة2119 رقم 31/12/2001

 بالعمل المتعلقةالبنود . 1999فرسخ، لیلى، .  ماس، الفلسطینياالقتصادیة أبحاث السیاسات معهد

 التحریرفي بروتوكول العالقات االقتصادیة بین حكومة اسرائیل ومنظمة 

  .مراجعة نقدیة: الفلسطینیة

ٕ الراهن وامكانیات الوضع:  مارك، سایر، إدوارد، قطاع السیاحة الفلسطینيخانو،، 1997، ــــــــ
  .المستقبل

  ).وأعداد أخرى( رام اهللا السابع،المراقب االقتصادي، العدد . 2001، ــــــــ

  . العرض والطلب على العمالة الفلسطینیةتحلیل، 2000مكحول، باسم، ، ــــــــ

 اتحاد تجارة حرة أم منطقة:  ٕ فلسطین واسرائیلبین التجاریة العالقات:  نعمانفاني،كن، 1996، ــــــــ

  جمركي؟

المسر االنتقالي لالقتصاد :  رغم الصعابتنمیة اسحق، شعبان، رضوان، دیوان،، 1999، ــــــــ

  .الفلسطیني

  .واقعها وآفاقها المستقبلیة:  اإلسرائیلیةالفلسطینیة الخارجیة التجارة،  2000 محمود،الجعفري، ، ــــــــ

  . اإلحصاء اإلسرائیلي، الكتاب السنوي، أعداد مختلفة، القدسمكتب

 التحتیة الفلسطینیة من اإلجراءات اإلسرائیلیة، وزارة اإلسكان، البنیة، خسائر 2001 اإلسكان، وزارة

   الفلسطینیة، رام اهللالوطنیة السلطة

 رام الوطنیة الفلسطینیة، السلطةطة اإلغاثة والطوارئ، ، خ2001 الدولي، التخطیط والتعاون وزارة

  اهللا

 الفلسطینیة، رام الوطنیة السلطة الحصار اإلسرائیلي على االقتصاد الفلسطیني، آثارأ، 2001، ــــــــ

  .اهللا

 لها القطاع الزراعي نتیجة إجراءات تعرضاألضرار والخسائر التي . 2001 الزراعة، وزارة

 ،31/12/2000 – 29/9 للفترةلیة خالل األحداث األخیرة االحتالل اإلسرائی

  .اهللالسلطة الوطنیة الفلسطینیة، رام 
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  .اهللا الوطنیة الفلسطینیة، رام السلطة  العامة، سنوات مختلفة،الموازنة المالیة، تقاریر وزارة

 الوطنیة سلطةال  التشریعي الفلسطیني، تقاریر الموازنة العامة، سنوات مختلفة،والمجلس، ــــــــ

  .الفلسطینیة، رام اهللا

 ،22/11/2000       اجتماع القاهرةالعرب، فلسطیني أمام وزراء المالیة تقریر،  2000 ، ــــــــ

  اهللا الوطنیة الفلسطینیة، رام السلطة

  
 
 
Greerway, D  and C, Miler (1997):  Fiscal Dependence on Trade Taxes 

and Trade Policy Reform the Journal of Development 
studies. 

International Monetary Fund, 2001, International Financial Statistics. 
 .World Economic Outlook. Washington DC ,2000 ,ـــــ-----------ـــ
International Monetary Fund.(2001). World Economic Outlook.  
Israeli Balance of Payment, 2001, Jerusalem. 
Kessler, V.(1999):  Palestine’s External Trade Performance under the Paris 

Protocol:  Hopes and Disillusion.  Manuscripts submitted to 
the European commission. 

Makhool, Basim, and Abdel-Razeq, Omar, Consumption in the Occupied 
Territories:  An Econometric Analysis, Journal of Arab 
Economic Research, No. 19  , Cairo, Egypt. 

Shtayyeh, Mohammed, 2001, The Economic Effects of Israeli Closure, 
PECDAR, Ramallah. 

The Economist Intelligence Unit, 2001, Country Profile, Israel  and 
Palestinian Territories, London. 

UNSCO, 2000, The Impact of Israeli Closures on the Palestinian Economy 
for Oct. 1 – Nov. 19, 2000, Gaza. 

 The Impact of Israeli Closures on the Palestinian ,2001 ,ـــ-----------ـــــ
Economy for Oct. 1 – Jan. 31, 2001, Gaza. 

 2001A, The Impact of Israeli Closures on the Palestinian ,ــ-----------ـــــ
Economy for Oct. 1 – June 30, 2001, Gaza. 

The World Bank, Middle East and North Africa Region, 2001,Ppoverty in 
the West Bank and Gaza, Washington, D.C 

 
  
  
  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  107    

 
 
 
 
 
 
 
 

  الملحق االحصائي
  

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  108    

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  109    

  قائمة جداول الملحق االحصائي
 
 

توزیع العاملین من الضفة الغربیة حسب مكان العمل والنشاط   :1جدول 

 111  )بآالف(االقتصادي 

توزیع العاملین من قطاع غزة حسب مكان العمل والنشاط االقتصادي   :2جدول 

 113  )بآالف(

  115  2000-1992الفلسطینیة خالل الفترة بیانات التجارة الخارجیة    :3جدول 

  116  بیانات التجارة الخارجیة الفلسطینیة مع اسرائیل  : 4جدول 

-1998 الفترةالتبادل التجاري بین االراضي الفلسطینیة واسرائیل خالل   : 5 جدول
2000  117 

تأثیر إجراءات اإلغالق والحصار اإلسرائیلیة على التجارة الخارجیة   : 6جدول 

  118  طینیةالفلس

 119  القوى العاملة في الضفة الغربیة ومكوناتها  : 7جدول 

 120  القوى العاملة في قطاع غزة ومكوناتها  : 8جدول 

 121  توزیع العاملین في الضفة الغربیة وقطاع غزة حسب مكان العمل  : 9جدول 

 122  توزیع العاملین حسب الحالة العملیة  : 10جدول 

 123  حسب النشاط االقتصاديتوزیع العاملین   : 11جدول 

 124   الفئات العمریة والجنسبمعدل البطالة حس  : 12جدول 

 125    السنوات الدراسیةبمعدل البطالة في الضفة الغربیة حس  : 13جدول 

 125    السنوات الدراسیةبمعدل البطالة في قطاع غزة حس  : 14جدول 

 لسطینیة المحتلة،االغالقات الحدودیة المفروضة على األرض الف  : 15جدول 

1993-2000  126 

  126  االغالقات الداخلیة المفروضة على االرض الفلسطینیة المحتلة   :16جدول 

تشرین (اغالقات الحدود الدولیة المفروضة على االرض الفلسطینیة   : 17جدول 

 127  )2000  كانون ثاني-2000اول

ستهالكیة في الضفة األوزان النسبیة للمجموعات السلعیة في السلة اال  :18جدول 

  127  الغربیة وقطاع غزة
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حسب النشاط  عدد الشركات التي تعتمد على إسرائیل في المواد الخام   :19 جدول

 128  1997 االقتصادي عام

 نسبة المادة الخام المستوردة من إسرائیل إلى مجموع المادة الخام الكلي  : 20 جدول

 130  )دوالر امریكي (1997حسب النشاط االقتصادي عام

حسب النشاط  نسبة المبیعات الفلسطینیة التي یتم بیعها في إسرائیل  : 21 جدول

 132  )دوالر امریكي (1997االقتصادي عام

  134  1997مصادر خدمات الصیانة للمنشات الصناعیة عام  : 22 جدول

الخسائر في الناتج المحلي اإلجمالي حسب النشاط االقتصادي   : 23 جدول

  136  ة بالملیون دوالرلألراضي الفلسطینی
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 توزیع العاملین من الضفة الغربیة حسب مكان العمل : 1جدول 
 )بآالف(والنشاط االقتصادي 

 
 ن في الضفة الغربیةوالعامل ن من الضفة الغربیة في اسرائیلوالعامل

 السنة الزراعة الصناعة اإلنشاءات اخرى المجموع الزراعة الصناعة النشاءات اخرى المجموع
14.7 1.8 4.8 1.9 2.6 99.9 34.5 8.4 14.6 42.4 1970 
25.6 3.4 14.6 4.3 3.3 91.2 35.7 5.6 13.3 36.6 1971 
34.9 4.3 19.8 6.5 4.3 90.3 36.4 6.5 13.2 34.2 1972 
38.6 5.3 21.9 8.0 3.4 87.8 36.4 6.7 14.4 30.0 1973 
42.4 5.9 23.8 8.2 4.5 95.2 37.6 6.8 14.1 36.0 1974 
40.4 6.3 22.2 7.5 4.4 91.9 37.9 7.8 14.5 31.9 1975 
37.1 6.4 18.4 7.8 4.5 92.6 38.4 9.2 13.7 31.3 1976 
35.5 7.3 15.7 8.0 4.5 91.8 37.5 9.4 14.0 30.9 1977 
36.8 7.0 16.9 8.7 4.2 94.7 37.4 10.4 14.4 32.5 1978 
39.8 7.2 19.0 9.5 4.1 93.0 38.0 10.9 14.8 29.3 1979 
40.6 7.7 20.3 8.5 4.0 94.2 38.5 10.2 14.3 31.3 1980 
39.9 7.9 21.0 7.2 3.7 93.5 39.5 10.9 14.7 28.5 1981 
43.0 8.0 23.3 7.7 4.0 97.9 40.4 10.5 15.5 31.5 1982 
48.1 9.6 25.7 8.8 4.0 99.1 43.1 10.8 15.9 29.3 1983 
50.1 10.7 25.6 9.0 4.9 104.0 46.1 11.7 16.5 29.6 1984 
47.5 9.7 24.8 7.9 5.1 103.7 46.0 12.7 16.7 28.2 1985 
51.1 10.6 26.1 9.1 5.3 114.6 49.7 14.7 18.1 33.2 1986 
62.9 15.2 30.4 11.1 6.2 114.7 51.7 14.0 19.0 29.8 1987 
64. 0 14.7 32.4 10.3 6.6 119.0 50.2 12.7 18.9 37.1 1988 
65.4 14.6 35.0 9.1 6.7 115.4 52.4 12.7 19.8 30.5 1989 
64.6 14.0 37.6 7.4 5.6 128.0 56.1 14.0 20.2 37.8 1990 
55.9 8.8 37.6 5.0 4.4 123.8 55.1 13.0 20.9 34.8 1991 
72.5 10.0 53.4 5.1 4.1 132.1 57.1 14.1 22.5 38.4 1992 
53.6 8.1 37.6 3.8 4.1 147.7 64.4 21.6 24.4 37.4 1993 
54.4 - - - - 208.7 85.6 35.5 35.5 52.2 1994 
59.7 15.8 30.1 8.4 5.4 228.9 109.0 46.5 43.0 30.4 1995 
47.8 11.2 23.9 7.6 5.1 243.7 117.5 44.1 42.6 39.5 1996 
61.1 13.8 32.1 8.7 6.5 253.7 139.0 27.4 45.4 41.9 1997 
87.0 21.0 47.3 9.7 9.0 275.5 128.1 62.5 46.3 38.6 1998 
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 ن في الضفة الغربیةوالعامل ن من الضفة الغربیة في اسرائیلوالعامل

 السنة الزراعة الصناعة اإلنشاءات اخرى المجموع الزراعة الصناعة النشاءات اخرى المجموع
109.17 27.7 58.9 14.6 7.7 310.73 174 41.3 54.7 40.7 1999 
94.11 - - - - 327.85 - - - - 2000 

  .UNCTAD, 1991 اخذت من 1987 حتى 1970بیانات عام  :المصدر

  .1994 اخذت من  كتاب االحصاء االسرائیلي  لعام 1993 حتى 1988بیانات عام 

   .Diwan and Shaban, 1999ن  اخذت م1994بیانات عام 

 .مسح القوى العاملة- اخذت من الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني2000 حتى 1995بیانات عام 
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 توزیع العاملین من قطاع غزة حسب مكان العمل : 2جدول 
 )بآالف(والنشاط االقتصادي 

 
 ن في قطاع غزةوالعامل ن من قطاع غزة في اسرائیلوالعامل

 السنة الزراعة الصناعة االنشاءات اخرى المجموع الزراعة الصناعة النشاءات خرىا المجموع
5.9 0.2 2.8 0.5 2.4 52.8 25.1 4.5 6.4 16.8 1970 
8.2 0.2 3.1 0.7 4.2 51.5 26.8 2.4 6.4 16.0 1971 
17.5 0.8 6.3 2.6 7.9 46.1 26.9 1.8 5.8 11.5 1972 
22.7 1.4 9.8 3.1 8.4 45.4 26.3 1.7 5.7 11.6 1973 
26.3 1.6 12.2 3.9 8.6 46.7 27.5 1.9 5.6 11.6 1974 
25.9 2.6 13.8 4.7 4.8 46.5 26.3 2.3 5.6 12.6 1975 
27.8 2.8 14.4 5.1 5.4 48.3 27.0 2.1 6.5 12.8 1976 
27.5 3.7 12.8 5.4 5.6 49.7 27.7 3.2 6.2 12.6 1977 
31.4 3.8 13.9 6.4 7.3 49.0 28.0 3.3 7.5 10.2 1978 
34.3 4.8 15.2 7.4 6.9 45.3 24.3 3.1 8.4 9.5 1979 
34.5 5.8 15.2 7.2 6.3 46.4 25.5 3.5 8.6 8.8 1980 
35.9 5.7 17.8 6.6 5.8 46.6 26.4 4.0 7.7 8.5 1981 
36.1 5.2 18.5 6.3 6.1 45.9 27.1 3.8 6.7 8.3 1982 
39.7 6.9 18.6 7.6 6.6 45.6 26.2 3.7 6.9 8.8 1983 
40.2 6.9 18.1 7.3 7.9 47.0 27.2 4.0 8.0 7.7 1948 
41.7 7.1 17.6 7.9 9.0 49.2 28.1 4.1 8.0 8.8 1985 
43.4 7.1 19.4 7.4 9.5 50.3 28.9 4.1 9.1 8.5 1986 
46.0 8.5 19.3 8.6 9.7 54.2 31.3 4.5 9.5 8.6 1987 
45.4 7.0 21.7 6.5 10.1 53.5 30.3 4.5 8.7 10.0 1988 
39.5 6.4 21.1 4.5 7.5 59.2 32.9 7.5 8.0 10.9 1989 
43.1 5.6 26.5 3.9 7.0 60.8 34.8 6.7 6.9 12.4 1990 
41.8 2.8 29.3 2.5 7.3 65.9 36.7 6.6 8.4 14.2 1991 
43.1 2.3 32.5 1.9 6.4 71.6 38.4 8.9 9.3 15.0 1992 
30.4 1.4 23.4 1.0 4.6 84.4 43.6 13.0 11.2 16.5 1993 

20.04 - - - - 147 92.6 16.2 14.7 23.5 1994 
4.1 0.3 2.3 0.5 1.0 110.0 64.5 16.9 16.7 11.9 1995 
9.7 0.8 5.7 1.3 1.9 110.1 69.4 14.4 16.3 10.0 1996 
13.9 1.1 9.2 1.9 1.7 115.1 78.1 11.7 16.7 8.6 1997 
23.8 2.5 15.4 3.1 2.8 127.7 74.1 25.8 17.5 10.3 1998 
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 ن في قطاع غزةوالعامل ن من قطاع غزة في اسرائیلوالعامل

 السنة الزراعة الصناعة االنشاءات اخرى المجموع الزراعة الصناعة النشاءات خرىا المجموع
27.42 2.9 16 3.9 3.8 147.26 55.8 14.6 18.6 22.6 1999 
21.947 - - - - 145.7 - - - - 2000 

  .UNCTAD, 1991 اخذت من 1987 حتى 1970بیانات عام  :المصدر

  .1994 اخذت من  كتاب االحصاء االسرائیلي  لعام 1993 حتى 1988بیانات عام 

   .Diwan and Shaban, 1999 اخذت من 1994بیانات عام 

  .ةمسح القوى العامل- اخذت من الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني2000 حتى 1995بیانات عام 
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  2000-1992بیانات التجارة الخارجیة الفلسطینیة خالل الفترة  :3جدول 
  

 الصادرات الفلسطینیة الواردات الفلسطینیة

الواردات 

 الكلیة

الواردات 

 الخدمیة

الواردات 

 السلعیة

الصادرات 

 الكلیة

تعویضات 

 العاملین

الصادرات 

 الخدمیة

الصادرات 

 السلعیة

 السنة

1497 268 1229 1403 922 160 321 1992 
1757 456 1361 1277 744 178 355 1993 
1706 294 1412 1172 642 123 407 1994 
2747 527 2220 1225 477 245 503 1995 
2866 593 2273 1206 354 287 565 1996 
3057 632 2425 1391 476 334 581 1997 
3257 670 2587 1522 645 279 598 1998 
3464 705 2759 1910 904 391 615 1999 
3164 708 2456 1579 809 179 591 2000 

 
نسبة العجز في المیزان 

التجاري الكلي الى الناتج 

 المحلي اإلجمالي

نسبة العجز في المیزان 

التجاري السلعي في الناتج 

 المحلي اإلجمالي

العجز في المیزان 

 التجاري الكلي
العجز في المیزان 

  السنة التجاري السلعي

4 35 94 908 1992 
18 35 480 946 1993 
17 33 534 1005 1994 
42 52 1522 1717 1995 
48 51 1660 1708 1996 
45 49 1666 1844 1997 
37 44 1735 1989 1998 
40 51 1554 2144 1999 
40 48 1585 1865 2000 

تم الحصول على البیانات الخاصة بالتجارة الخارجیة الفلسطینیة من العدید من المصادر الفلسطینیة : المصدر

ضبطها حسب المنهجیة التي تم صیاغتها في ماس ولمزید من التفصیل انظر ماس واإلسرائیلیة بعد تعدیلها و

  .، بیانات التجارة الخارجیة الفلسطینیة2000
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  بیانات التجارة الخارجیة الفلسطینیة مع اسرائیل: 4جدول 
  

 الصادرات الفلسطینیة الواردات الفلسطینیة

الواردات 

 الكلیة

الواردات 

 الخدمیة

اردات الو

 السلعیة

الصادرات 

 الكلیة

تعویضات 

 العاملین

الصادرات 

 الخدمیة

الصادرات 

 السلعیة

 السنة

1351 134 1217 1374 922 160 292 1992 
1345 228 1117 1245 744 178 323 1993 
1159 147 1012 1135 642 123 370 1994 
1816 143 1673 1067 477 143 447 1995 
1990 144 1796 960 354 166 440 1996 
2085 254 1831 1188 476 202 510 1997 
2068 258 1810 1401 645 198 560 1998 
2237 294 1943 1682 904 207 571 1999 
2210 280 1930 1539 807 179 553 2000 

  

نسبة العجز في المیزان 

التجاري الكلي الى الناتج 

 المحلي اإلجمالي

نسبة العجز في المیزان 

لعي في التجاري الس

 الناتج المحلي اإلجمالي

العجز في المیزان 

 التجاري الكلي

العجز في المیزان 

  السنة التجاري السلعي

1 36 23 925 1992 
4 29 100 794 1993 
1 21 24 642 1994 
22 36 749 1226 1995 
26 34 1030 1356 1996 
21 31 897 1321 1997 
15 29 665 1250 1998 
16 33 555 1666 1999 
14 30 671 1377 2000 

تم الحصول على البیانات الخاصة بالتجارة الخارجیة الفلسطینیة من العدید من المصادر الفلسطینیة : المصدر

واإلسرائیلیة بعد تعدیلها وضبطها حسب المنهجیة التي تم صیاغتها في ماس ولمزید من التفصیل انظر ماس 

  .ینیة، بیانات التجارة الخارجیة الفلسط2000
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 2000-1998 الفترةالتبادل التجاري بین االراضي الفلسطینیة واسرائیل خالل : 5 جدول
  

1998 1999 2000 
 1 المتغیر

 
2 

 القیم
3 

 القیم
4 

 القیم
1 

 القیم
2 

 القیم
3 

 القیم
4 

 القیم
1 

 القیم
2 

 القیم
3 

 القیم
4 

 القیم

 128  الى اسرائیلالسلعیة الصادرات
 

141 
(10) 

146 
(5.3) 

130 
(-11) 

120 
(-7.6)

115 
(-4.1)

110 
(-4.1) 

173 
(57) 

146 
(-15.6) 

158 
(8.2) 

158 
(0) 

80 
(-50) 

 48  الى اسرائیلالخدمیة الصادرات
 

54 
(12.5) 

50 
(-7.4) 

46 
(-8) 

49 
(7) 

52 
(6) 

47 
(-9.6) 

58 
(23) 

44 
(-24) 

50 
(13) 

50 
(0) 

35 
(-30) 

 العاملین الفلسطیني في تعویضات

 اسرائیل

172 
 

173 
(0.005)

160 
(-7.5) 

140 
(-12.5) 

201 
(43) 

215 
(7) 

224 
(4) 

262 
(17) 

234 
(-11) 

242 
(-3.4) 

282 
(17) 

49 
(82) 

 189 ل من غیر اسرائیالسلعیة الواردات
 

176 
(-7) 

144 
(10) 

215 
(11) 

190 
(-11) 

237 
(25) 

217 
(-8) 

244 
(12) 

179 
(-27) 

342 
(91) 

251 
(-27) 

128 
(50) 

 418  السلعیة من اسرائیل الواردات
 

473 
(13) 

484 
(2) 

451 
(-7) 

420 
(-7) 

453 
(8) 

421 
(-7) 

555 
(32) 

487 
(-12) 

527 
(8) 

527 
(0) 

329 
(-37) 

 62  من اسرائیلالخدمیة الواردات
 

68 
(9) 

64 
(-6) 

64 
(0) 

67 
(5) 

72 
(7) 

67 
(-7) 

87 
(15) 

73 
(-17) 

80 
(4) 

80 
(0) 

46 
(-42) 

 290-  السلعي مع اسرائیلالتجاري المیزان
 

-332 
(14) 

-338 
(2) 

-321 
(-2) 

-300 
(-7) 

-338 
(-13) 

-113 
(-9) 

-382 
(23) 

-341 
(-11) 

-369 
(8) 

-369 
(0) 

-249 
(-5) 

 132-  مع اسرائیلالكلي التجاري المیزان
 

-192 
(45) 

-192 
(0) 

-199 
(3.6) 

-117 
(-41) 

-143 
(-22) 

-107 
(-25) 

-149 
(39) 

-126 
(-15) 

-147 
(16) 

-112 
(-24) 

-211 
(88) 

  

 الفلسطینیة في التجارة الخارجیة التغیرات المتغیر

 

 خالل النمو معدل
 00- 98الفترة 

 خالل الربع المتوقعة القیم
 القیم 2000االخیر من سنة 

 من فترة الى التغیر نسبة
 اخرى

 85- 68- 148 0.57  الى اسرائیلالسلعیة الصادرات
 56- 19.7- 54.7 0.6  الى اسرائیلالخدمیة الصادرات
 393- 193- 242 1.02 اسرائیل العاملین الفلسطیني في تعویضات
 115- 149- 277 1.42  من غیر اسرائیلالسلعیة الواردات
 60- 195- 524 0.68  السلعیة من اسرائیل الواردات
 85- 35- 85 1.5  من اسرائیلالخدمیة الواردات
 50 125 376- 0.7  السلعي مع اسرائیلالتجاري المیزان
 22- 46.7 164.3- 0.3  مع اسرائیلالكلي التجاري المیزان
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 الثالث الربع وحتى 1995 لسنة األول الربع من ،I1995-III2000 للفترة ، (  )رقم الجدول في الواردة المقدرة معدالت من النمو معدالت حساب تم  .1
  .سنویة ربع بیانات تخداماس تم فقد ،2000 سنة من

 الجدول في الواردة  المقدرة المعادالت من إسرائیل في الفلسطینیین العاملین وتعویضات الخدمیة و السلعیة والواردات للصادرات المتوقعة القیم حساب تم  .2
  من فترة الى اخرى  او الواردات السلعیة والخدمیة الصادرات بین االقواس هي نسبة التغیر في االرقام (  ).   رقم

  الحصار و اإلغالق إجراءات فرض یتم لم لو الواردات أو للصادرات، االقتصادي األداء المتوقعة القیم تعكس  .4
  

  تأثیر إجراءات اإلغالق والحصار اإلسرائیلیة على التجارة الخارجیة الفلسطینیة: 6جدول 
  

 2001التغیر المتوقع لسنة 

في حالة استمرار الحصار 

 2000ة مع سنة مقارن

 2001 -المتوقع

مع استمرار 

 5الحصار 

 2000 -المتوقع

مع عدم الحصار 
4 

البیانات 

الفعلیة
2000 

 المتغیرات االقتصادیة

140-  

)23-( 

  الصادرات السلعیة الفلسطینیة  591 616 451

170-  

)29-( 

 الصادرات السلعیة الفلسطینیة الى اسرائیل  553 585 383

157  
)6( 

 الواردات السلعیة الكلیة  2456 3079 2613

30  
)1.6( 

 الواردات السلعیة الفلسطینیة من اسرائیل  1930 2310 1960

86-  

)48-( 

  الصادرات الخدمیة الفلسطینیة  179 239 93

289-  

)36-( 

  تعویضات العاملین الفلسطینیین من اسرائیل  807 951 518

42-  

)7.5-( 

  الواردات الخدمیة الكلیة  560 558 518

21-  

)7.5-( 

   الخدمیة الفلسطینیة من اسرائیلتالواردا  280 279 259

297-  

)16-( 

  العجز في المیزان التجاري السلعي  -1865 -2463 -2162

249-  

)19( 

العجز في المیزان التجاري السلعي مع   -1328 -1725 -1577

  اسرائیل

315-  

)18( 

  العجز في المیزان التجاري الكلي  -1754 -1831 -2069

  العجز في المیزان التجاري مع اسرائیل  -622 -1053 -1225  -603
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 2001التغیر المتوقع لسنة 

في حالة استمرار الحصار 

 2000ة مع سنة مقارن

 2001 -المتوقع

مع استمرار 

 5الحصار 

 2000 -المتوقع

مع عدم الحصار 
4 

البیانات 

الفعلیة
2000 

 المتغیرات االقتصادیة

)96( 
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  القوى العاملة في الضفة الغربیة ومكوناتها: 7جدول 
  

الربع الرابع 
2000 
(%) 

الربع الثالث 
2000 
(%) 

الربع الثاني 
2000 
(%) 

الربع االول 
2000 
(%)  

الربع الرابع 
1999 
(%) 

 

 املةالقوى الع 100 100 100 100 100
 عمالة تامة 86.4 86.8 86.4 84.8 68.1
 عمالة محدودة 6.1 4.3 7.1 7.7 5.6

 بطالة 7.5 8.9 6.5 7.5 26.3
  العدد الكلي 466000 458000 483796 506000 467000

 ذكور
 القوى العاملة 100 100 100 100 100
 عمالة تامة 86 86.5 86 84.7 64.4
 ةعمالة محدود 6.6 4.7 8 8.5 6.2

 بطالة 7.4 8.8 6 6.8 29.4
  العدد الكلي 392000 391000 406657 422000 388000

 اناث
 القوى العاملة 100 100 100 100 100
 عمالة تامة 88.6 88.3 88.1 85.4 87.6
 عمالة محدودة 3.2 1.7 2.7 3.7 2.9
 بطالة 8.2 10 9.2 10.9 9.5

  يالعدد الكل 74000 67000 77139 84000 79000
  .الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني، سلسلة تقاریر مسح القوى العاملة، اعداد مختلفة: المصدر

     .، المؤتمرات الصحفیة لمسح القوى العاملة، اعداد مختلفة         _______________________
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 القوى العاملة في قطاع غزة ومكوناتها: 8جدول 
  

الربع الرابع 
2000 
(%) 

ثالث الربع ال
2000 
(%) 

الربع الثاني 
2000 
(%) 

الربع االول 
2000 
(%)  

الربع الرابع 
1999 
(%) 

 

 القوى العاملة 100 100 100 100 100
 عمالة تامة 83.1 83.2 84.6 81 63.7
 عمالة محدودة 1.4 1.5 1.6 3.5 2.8

 بطالة 15.5 15.3 13.8 15.5 33.5
  د الكليالعد 219000 213000 222378 228000 185000

 ذكور
 القوى العاملة 100 100 100 100 100
 عمالة تامة 83.2 83.6 85.3 80.8 61.9

 عمالة محدودة 1.7 1.4 1.6 3.9 3
 بطالة 15.1 15 13.1 15.3 35.1

  العدد الكلي 186000 184000 189685 196000 160000

 اناث
 القوى العاملة 100 100 100 100 100
 عمالة تامة 82.3 81.1 80.5 81.6 74.7
 عمالة محدودة 0.3 1.9 1.9 1.3 2.1

 بطالة 17.4 17 17.6 17.1 23.2
  العدد الكلي 33000 29000 32693 32000 25000

  .الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني، سلسلة تقاریر مسح القوى العاملة، اعداد مختلفة: المصدر

     .ات الصحفیة لمسح القوى العاملة، اعداد مختلفة، المؤتمر          _______________________
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 توزیع العاملین في الضفة الغربیة وقطاع غزة حسب مكان العمل: 9جدول 
  

الربع الرابع 
2000 
(%) 

الربع الثالث 
2000 
(%) 

الربع الثاني 
2000 
(%) 

الربع االول 
2000 
(%)  

الربع الرابع 
1999 
(%) 

 

 الضفة الغربیة
 الضفة الغربیة 74.6 74.6 74.6 75.2 88.7

 قطاع غزة 0.1 - 0.1 - -
 اسرائیل 25.3 25.4 25.3 24.8 11.3

  العدد الكلي 430155 417704 452039 467298 350812

 قطاع غزة
 الضفة الغربیة 0.7 2.6 3.1 3.3 -

 قطاع غزة 82.8 83.3 81.6 81.3 97.3
 اسرائیل 16.5 14.1 15.3 15.4 2.7

  العدد الكلي 183324 179607 191702 193587 123025
  .الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني، سلسلة تقاریر مسح القوى العاملة، اعداد مختلفة: المصدر

  .، المؤتمرات الصحفیة لمسح القوى العاملة، اعداد مختلفة_______________________

  تعني عدم وجود عدد كافي من المشاهدات في هذه الفئة) -(
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 توزیع العاملین حسب الحالة العملیة: 10جدول 
  

الربع الرابع 
2000 
(%) 

الربع الثالث 
2000 
(%) 

الربع الثاني 
2000 
(%) 

الربع االول 
2000 
(%)  

الربع الرابع 
1999 
(%) 

 

 الضفة الغربیة
 ارباب عمل 5.4 6 5 4.6 4.8

 یعمل لحسابه 19.3 19.6 19.3 19.9 24.6
 مستخدم باجر 67.6 66.8 66.9 66.2 57

 بدون اجر 7.7 7.6 8.8 9.3 13.6
  العدد الكلي 430155 417704 452039 467298 350812

 قطاع غزة
 ارباب عمل 2.5 3.1 2.3 4 4

 یعمل لحسابه 19.3 20 17.1 13.6 18.7
 مستخدم باجر 68.9 68.8 70.9 71 65.9
 بدون اجر 9.3 8.1 9.7 11.4 11.4

 العدد الكلي 183324 179607 191702 193587 123025
  .الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني، سلسلة تقاریر مسح القوى العاملة، اعداد مختلفة: المصدر

     .، المؤتمرات الصحفیة لمسح القوى العاملة، اعداد مختلفة         _______________________
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 توزیع العاملین حسب النشاط االقتصادي: 11جدول 
  

الربع الرابع 
2000 
(%) 

الربع الثالث 
2000 
(%) 

الربع الثاني 
2000 
(%) 

الربع االول 
2000 
(%)  

الربع الرابع 
1999  

 (%) 

 

 الضفة الغربیة
 الزراعة 10.7 10.7 12.1 11.3 17.1
 الصناعة 16.8 15.4 15.3 16.1 14.6
 االنشاءات 24.8 24.3 25 24.2 13.3
 تجارة والمطاعم والفنادقال 19.6 20.1 19.5 19.8 20.8
 النقل والتخزین واالتصاالت 6.6 6.6 5.8 6.2 5.2
 الخدمات والفروع االخرى 23.9 24.9 24 24.6 29

 العدد الكلي 430155 417704 452039 467298 350812

 قطاع غزة
 الزراعة 19.1 16.9 16.6 16.2 16.1
 الصناعة 12.9 12.1 12.5 12.3 7.5
 االنشاءات 16.1 14.7 16 15.9 3.5

 التجارة والمطاعم والفنادق 13.4 13.3 12.8 14.4 15.2
 النقل والتخزین واالتصاالت 5.6 5.8 5.4 4.9 4

 الخدمات والفروع االخرى 34.1 38.5 38.8 38 53.7
 العدد الكلي 183324 179607 191702 193587 123025

  .لة تقاریر مسح القوى العاملة، اعداد مختلفةالجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني، سلس: المصدر

     .، المؤتمرات الصحفیة لمسح القوى العاملة، اعداد مختلفة_______________________
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  الفئات العمریة والجنسبمعدل البطالة حس: 12جدول 
  

الربع الرابع 
2000 
(%) 

الربع الثالث 
2000 
(%) 

الربع الثاني 
2000 
(%) 

الربع األول 
2000 
(%)  

الربع الرابع 
1999 
(%) 

 الفئة العمریة

 ذكور
39.6 13 12.3 15.1 13.8 15-24 
30.9 9.9 7.5 10.5 8.8 4-1 -1 25-34 
17.3 6.7 6.4 8.2 8.2 35-44 
9.5 7.6 5.8 8.2 9.2 45-54 
3.1 4.4 5.4 7.3 5.9 55+ 

 إناث
39.7 22.1 21.6 20.5 19.2 15-24 
41.5 19 15.8 17.7 13 4-1 -2 25-34 
13.7 5.4 5.4 7.4 8.7 35-44 
3.9 2.5 3.2 2.5 4.6 45-54 
1.1 0.8 - - 2.5 55+ 

  .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، سلسلة تقاریر مسح القوى العاملة، اعداد مختلفة: المصدر

     .، المؤتمرات الصحفیة لمسح القوى العاملة، اعداد مختلفة_______________________
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   السنوات الدراسیةبمعدل البطالة في الضفة الغربیة حس: 13جدول 
  

الربع الرابع 
2000 
(%) 

الربع الثالث 
2000 
(%) 

الربع الثاني 
2000 
(%) 

الربع األول 
2000 
(%)  

الربع الرابع 
1999 
(%) 

 سنوات الدراسة

11.5 1.4 1.9 1.9 4.6 4-1 -3 0 
29.2 7.5 6.2 9.3 6.3 1-6 
31.1 8.3 7.1 11.2 9.8 7-9 
31 6.1 5.8 7.9 7 10-12 

13.6 9.3 7.6 8.4 7 13+ 
 المعدل العام 7.5 8.9 6.5  7.5 26.3

  .الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني، سلسلة تقاریر مسح القوى العاملة، اعداد مختلفة: المصدر

  . من مسح القوى العاملة19، المؤتمر الصحفي للدورة        _____________________

  

  

  

  

  

   السنوات الدراسیةبمعدل البطالة في قطاع غزة حس: 14دول ج
 

الربع الرابع 
2000 
(%) 

الربع الثالث 
2000 
(%) 

الربع الثاني 
2000 
(%) 

الربع األول 
2000 
(%)  

الربع الرابع 
1999 
(%) 

 سنوات الدراسة

15.9 7.6 6 9.3 8.1 0 
44.5 17.1 15.4 16.4 16.3 1-6 
40.3 12.7 12.7 12.9 12.9 7-9 
33.5 14.1 12.4 14.9 14.6 10-12 
23.2 19.6 16.3 17.6 19.3 13+ 
 المعدل العام 15.5 15.3 13.8 15.5 33.5

  .الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني، سلسلة تقاریر مسح القوى العاملة، اعداد مختلفة: المصدر

  .سح القوى العاملة من م19، المؤتمر الصحفي للدورة          _____________________
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  االغالقات الحدودیة المفروضة على األرض الفلسطینیة: 15جدول 

 2000-1993 المحتلة،
 

نسبة األیام المفقودة إلى 

 أیام العمل المحتملة

أیام اإلغالق 

 الفعلیة

أیام العطل أثناء 

 اإلغالق

مجموع أیام 

 اإلغالق

 السنة

6.13% 17 9 26 1993 
23.10% 64 25 89 1994 
29.93% 83.5 28.5 112 1995 
31.91% 89.5 31.5 121 1996 
20.54% 57 22 79 1997 
5.21% 14.5 11.5 26 1998 
2.53% 7 9 16 1999 
18.81% 52 23 75 2000 

  .2001، مكتب المنسق الخاص لالمم المتحدة: المصدر
 
 
  

  
 
 

 المحتلةاالغالقات الداخلیة المفروضة على األرض الفلسطینیة : 16جدول 

 )2001كانون الثاني-2000تشرین األول(
  

نسبة األیام التي شملتها االغالقات 

 الداخلیة

 

 الضفة الغربیة
 اغالق جزئي 44.44%
 اغالق مشدد 55.55%

 قطاع غزة
 اغالق جزئي 81.08%
 اغالق مشدد 8.73%

  .2001، مكتب المنسق الخاص لالمم المتحدة، : المصدر
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 ات الحدود الدولیة المفروضة على االرض الفلسطینیةاغالق: 17جدول 
 )2000كانون ثاني-2000تشرین اول(

  

نسبة األیام التي شملتها االغالقات 

 الداخلیة

 

 الضفة الغربیة
 الكرامة الخاص بالمسافرین/ معبر اللنبي 21.43%
 الكرامة التجاري/ معبر اللنبي 36.51%

 قطاع غزة
  المسافرینمعبر رفح الخاص ب 38.10%
 معبر رفح التجاري 61.11%
  مطار غزة الدولي 51.59%

  .2001 مكتب المنسق الخاص لالمم المتحدة،: المصدر
 

 
  

   األوزان النسبیة للمجموعات السلعیة في السلة االستهالكیة :18جدول 

  %في الضفة الغربیة وقطاع غزة 

  
 %الوزن النسبي  المجموعة السلعیة

 40.547 ائیةالمواد الغذ

 6.714 المشروبات والتبغ

 9.511 األقمشة والمالبس واألحذیة

 6.942 المسكن ومستلزماته

 7.418 األثاث والسلع والخدمات المنزلیة

 12.680 النقل واالتصاالت

 3.959 التعلیم
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 4.497 الرعایة الصحیة

 1.577 السلع والخدمات الترفیهیة 

 5.859 سلع وخدمات متنوعة

  .1998لجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،األرقام القیاسیة ألسعار المستهلك، النشرة السنویة،  ا: المصدر
 
 

 عدد الشركات التي تعتمد على إسرائیل في المواد الخام :19 جدول
 1997حسب النشاط االقتصادي عام

 
 نسبة الشركات التي

تستورد مواد خام 

 من إسرائیل

 نسبة المواد الخام

 إسرائیل المستوردة من

 لهذه الشركات

عدد الشركات التي 

 تستورد من اسرائیل

عدد 

 الشركات

 النشاط االقتصادي

 والرمال االحجار الستخراج المحاجر استغالل 46 6 0.91 0.13
 والخضراوات الفواكه وحفظ تجهیز 11 5 0.42 0.46
 النباتیة والدهون الزیوت صنع 187 9 0.93 0.05
 األلبان تجاتمن صنع 25 14 0.6 0.56
 الحبوب طواحین منتجات صنع 38 10 0.95 0.26
 محضرة حیوانیة أعالف صنع 17 15 0.88 0.88
 المخابز منتجات صنع 247 119 0.78 0.48
 السكریة والحلویات الشكوالته صنع 31 13 0.54 0.42
 األخرى األغذیة منتجات صنع 77 26 0.45 0.34
 معدنیة ومیاه (كحولیة غیر) مشروبات صنع 17 10 0.64 0.59
 المنسوجات ونسج األلیاف غزل 40 23 0.8 0.58
  المنسوجات وتجهیز اتمام 67 26 0.75 0.39
 والسجاد البسط صنع 12 6 0.79 0.5

 اخرى منسوجات صنع 12 7 0.9 0.58
 والتریكو األقمشة صنع 27 13 0.96 0.48
 المالبس صنع 788 199 0.87 0.25
 الجلود وتهیئة دبغ 19 14 0.34 0.74
 والسروج الحقائب صنع 21 9 0.7 0.43
 األحذیة صنع 182 128 0.65 0.7
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 نسبة الشركات التي

تستورد مواد خام 

 من إسرائیل

 نسبة المواد الخام

 إسرائیل المستوردة من

 لهذه الشركات

عدد الشركات التي 

 تستورد من اسرائیل

عدد 

 الشركات

 النشاط االقتصادي

 والمنشآت لألبنیة األخشاب صنع 111 41 0.7 0.37
 الخشبیة األوعیة صنع 24 12 0.77 0.5

 أخرى خشبیة منتجات صنع 124 20 0.67 0.16
 صنع الورق واالوعیة من الكرتون 16 12 0.76 0.75
 صنع اصناف اخرى من الورق والكرتون 14 11 0.91 0.79
 الطباعة 68 38 0.87 0.56
 صنع المواد الكیمیائیة األساسیة 42 36 0.95 0.86
 صنع الدهانات واحبار الطباعة 10 7 0.69 0.7
 صنع المستحضرات الصیدالنیة 10 2 0.61 0.2

 صنع الصابون والمنظفات والعطور  64 44 0.81 0.69
 صنع المنتجات اللدائنیة 115 76 0.87 0.66
 صنع الزجاج والمنتجات الزجاجیة 16 7 0.76 0.44
 صنع منتجات خزفیة غیر انشائیة وغیر حراریة 45 9 0.55 0.2
 صنع منتجات معدنیة ال فلزیة اخرى 517 312 0.59 0.6

 قطع وتشكیل واتمام وتجهیز االحجار 797 84 0.41 0.11
 صنع المنتجات المعدنیة االنشائیة 349 178 0.86 0.51
 صنع الخزانات واالوعیة من المعادن 13 4 0.73 0.31
 معالجة وطلي المعادن ونظیر رسم 63 21 0.89 0.33
 صنع منتجات المعادن المشكلة االخرى  38 20 0.87 0.53
 صنع اآلالت الزراعیة 17 3 0.94 0.18
 حاجر والتشییدصنع واصالح آالت الم 9 4 0.76 0.45
 صنع االجهزة المنزلیة االخرى  43 26 0.75 0.61
 صنع المحركات والمولدات الكهربائیة 13 6 0.85 0.46
 صنع المعدات الطبیة واجهزة تقویم االعضاء 12 6 0.99 0.5

 صنع االدوات البصریة 11 5 1 0.46
 صنع األثاث 326 148 0.74 0.46
 منشاتجمیع ال 4915 1878 0.74 0.38
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 .1997ًحسبت من قبل الباحث بناء على بیانات المسح الصناعي الذي اجرته وزارة الصناعة عام: المصدر
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 نسبة المادة الخام المستوردة من إسرائیل إلى مجموع المادة الخام الكلي: 20 جدول
 )دوالر امریكي (1997حسب النشاط االقتصادي عام

  

نسبة المواد الخام 

رائیلالمستوردة من اس  

المواد الخام المستوردة 

 من اسرائیل بالدوالر

مجموع المواد 

 الخام بالدوالر

 النشاط االقتصادي

 والرمال االحجار الستخراج المحاجر استغالل 4030157 859494 0.21
 والخضراوات الفواكه وحفظ تجهیز 4789178 1103967 0.23
 یةالنبات والدهون الزیوت صنع 13875701 6339650 0.46
 األلبان منتجات صنع 6986400 1858979 0.27
 الحبوب طواحین منتجات صنع 4579870 2712724 0.59
 محضرة حیوانیة أعالف صنع 20781000 13714175 0.66
 المخابز منتجات صنع 13663092 8784184 0.64
 السكریة والحلویات الشكوالته صنع 4439464 1302615 0.29
 األخرى األغذیة منتجات صنع 9204551 1437792 0.16
 معدنیة ومیاه (كحولیة غیر) مشروبات صنع 1903749 841177 0.44
 المنسوجات ونسج األلیاف غزل 6640452 3117870 0.47
  المنسوجات وتجهیز اتمام 4344985 1277386 0.29
 والسجاد البسط صنع 565645 410670 0.73
 اخرى منسوجات صنع 483521 198970 0.41
 والتریكو األقمشة صنع 3081433 1462152 0.47
 المالبس صنع 19451053 9749392 0.50
 الجلود وتهیئة دبغ 6828468 3023747 0.44
 والسروج الحقائب صنع 512028 331337 0.65
 األحذیة صنع 23065560 7332023 0.32
 والمنشآت لألبنیة األخشاب صنع 1758814 826701 0.47
 الخشبیة األوعیة صنع 3006989 1573152 0.52
 أخرى خشبیة منتجات صنع 961424 215593 0.22
 صنع الورق واالوعیة من الكرتون 6556342 3334354 0.51
 صنع اصناف اخرى من الورق والكرتون 9822070 5687842 0.58
 الطباعة 4981978 1469664 0.29
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نسبة المواد الخام 

رائیلالمستوردة من اس  

المواد الخام المستوردة 

 من اسرائیل بالدوالر

مجموع المواد 

 الخام بالدوالر

 النشاط االقتصادي

 اسیةصنع المواد الكیمیائیة األس 1285255 1092260 0.85
 صنع الدهانات واحبار الطباعة 1128731 530539 0.47
 صنع المستحضرات الصیدالنیة 2672186 9848 0.00
 صنع الصابون والمنظفات والعطور  8671503 3940861 0.45
 صنع المنتجات اللدائنیة 31077324 21059382 0.68
 صنع الزجاج والمنتجات الزجاجیة 451112 295558 0.66
 صنع منتجات خزفیة غیر انشائیة وغیر حراریة 911387 79339 0.09
 صنع منتجات معدنیة ال فلزیة اخرى 84057091 46916175 0.56
 قطع وتشكیل واتمام وتجهیز االحجار 79334655 4449954 0.06
 صنع المنتجات المعدنیة االنشائیة 19913614 8898601 0.45
 وعیة من المعادنصنع الخزانات واال 596200 58630 0.10
 معالجة وطلي المعادن ونظیر رسم الطباعة72 514520 0.71
 صنع االدوات والعدد الیدویة المعدنیة 627540 30640 0.05
 صنع منتجات المعادن المشكلة االخرى  5089129 1106010 0.22
 صنع اآلالت الزراعیة 216551 165971 0.77
 ت المحاجر والتشییدصنع واصالح آال 1039185 132450 0.13
 صنع االجهزة المنزلیة االخرى  3916739 2673844 0.68
 صنع المحركات والمولدات الكهربائیة 96628 17264 0.18
 صنع المعدات الطبیة واجهزة تقویم االعضاء 158422 120092 0.76
 صنع االدوات البصریة 212184 172984 0.82
 صنع األثاث 23276374 9056893 0.39
 جمیع المنشات 462000272 192469969 0.42

 .1997ًحسبت من قبل الباحث بناء على بیانات المسح الصناعي الذي اجرته وزارة الصناعة عام: المصدر
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 نسبة المبیعات الفلسطینیة التي یتم بیعها في إسرائیل: 21 جدول
 )دوالر امریكي (1997حسب النشاط االقتصادي عام

  

نسبة المبیعات 

  اسرائیلفي

المبیعات 

 السرائیل

 مجموع المبیعات
 

 النشاط االقتصادي

 والرمال االحجار الستخراج المحاجر استغالل 77845320 3767363 0.05
 والخضراوات الفواكه وحفظ تجهیز 7940999 1435572 0.18
 النباتیة والدهون الزیوت صنع 26101338 1616524 0.06
 األلبان جاتمنت صنع 17937698 331683 0.02
 الحبوب طواحین منتجات صنع 4036692 276855 0.07
 محضرة حیوانیة أعالف صنع 30073298 557000 0.02
 المخابز منتجات صنع 28027467 684499 0.02
 السكریة والحلویات الشكوالته صنع 29041022 3632275 0.13
 األخرى األغذیة منتجات صنع 18598579 7181478 0.39
 معدنیة ومیاه (كحولیة غیر) مشروبات صنع 5396752 895200 0.17
 المنسوجات ونسج األلیاف غزل 14139253 5068303 0.36
  المنسوجات وتجهیز اتمام 9096227 3918568 0.43
 والسجاد البسط صنع 1007016 385775 0.38
 اخرى منسوجات صنع 1267200 164710 0.13
 والتریكو شةاألقم صنع 6590366 3292165 0.50
 المالبس صنع 97621471 69075148 0.71
 الجلود وتهیئة دبغ 7359082 4182106 0.57
 والسروج الحقائب صنع 1511477 781547 0.52
 األحذیة صنع 59208961 27497021 0.46
 والمنشآت لألبنیة األخشاب صنع 2925097 0 0.00
 الخشبیة األوعیة صنع 4440649 3492572 0.79
 أخرى خشبیة منتجات صنع 3226839 439584 0.14
 صنع الورق واالوعیة من الكرتون 10508066 1331402 0.13
 صنع اصناف اخرى من الورق والكرتون 13925981 1890225 0.14
 الطباعة 15116408 879374 0.06
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نسبة المبیعات 

 في اسرائیل

المبیعات 

 السرائیل

 مجموع المبیعات
 

 النشاط االقتصادي

 صنع المواد الكیمیائیة األساسیة 2550104 1791857 0.70
 صنع المستحضرات الصیدالنیة 21356160 0 0.00
 صنع الصابون والمنظفات والعطور  16405612 1607520 0.10
 صنع المنتجات اللدائنیة 72767347 17312081 0.24
 صنع الزجاج والمنتجات الزجاجیة 1211187 342355 0.28
 صنع منتجات خزفیة غیر انشائیة وغیر حراریة 2539235 830022 0.33
 صنع منتجات معدنیة ال فلزیة اخرى 178000000 16672142 0.09
 قطع وتشكیل واتمام وتجهیز االحجار 262000000 162617763 0.62
 صنع المنتجات المعدنیة االنشائیة 30516179 6102794 0.20
 وعیة من المعادنصنع الخزانات واال 1467676 0 0.00
 معالجة وطلي المعادن ونظیر رسم 2995312 289520 0.10
 صنع االدوات والعدد الیدویة المعدنیة 1277527 85000 0.07
 صنع منتجات المعادن المشكلة االخرى  7520898 543502 0.07
 صنع اآلالت الزراعیة 1142065 745170 0.65
 المحاجر والتشییدصنع واصالح آالت  2904680 4020 0.00
 صنع االجهزة المنزلیة االخرى  6098621 726568 0.12
 صنع المحركات والمولدات الكهربائیة 523940 96618 0.18
 صنع المعدات الطبیة واجهزة تقویم االعضاء 389920 40000 0.10
 صنع االدوات البصریة 684267 0 0.00
 صنع األثاث 63031492 24679918 0.39
 جمیع المنشات 1210000000 383400411 0.32

 .1997ًحسبت من قبل الباحث بناء على بیانات المسح الصناعي الذي اجرته وزارة الصناعة عام: المصدر
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  1997مصادر خدمات الصیانة للمنشات الصناعیة عام: 22 جدول
  

عدد  *مصدر خدمات الصیانة
  المنشات

  النشاط االقتصادي

2+3+4 1+3+4 1+2+3 3+4 2+3 1+3 1+2+3+4 3   
 الستخراج المحاجر استغالل 46 0 3 2 1 0 1 0 0

 والرمال االحجار
 والخضراوات الفواكه وحفظ تجهیز 11 0 0 0 0 0 1 0 0
 النباتیة والدهون الزیوت صنع 187 2 0 1 1 0 0 0 0
 األلبان منتجات صنع 25 0 0 1 1 0 0 1 0
 الحبوب طواحین منتجات صنع 38 1 0 3 0 0 0 0 0
 محضرة حیوانیة أعالف صنع 16 0 0 0 1 0 1 0 0
 المخابز منتجات صنع 246 4 0 1 0 0 1 0 0
 السكریة والحلویات الشكوالته صنع 31 0 0 0 0 0 0 0 0
 األخرى األغذیة منتجات صنع 77 0 0 2 0 0 0 0 0
 (      كحولیة غیر) مشروبات صنع 17 0 1 1 0 0 2 0 0

 معدنیة ومیاه
 المنسوجات ونسج األلیاف غزل 40 1 0 2 0 0 1 0 0
  المنسوجات وتجهیز اتمام 66 0 0 1 1 0 0 0 0
 والسجاد البسط صنع 12 0 0 0 0 0 0 0 0
 اخرى منسوجات صنع 12 0 0 0 0 0 0 0 0
 والتریكو األقمشة صنع 27 1 0 1 2 0 1 0 0
 المالبس صنع 787 4 0 8 10 0 4 0 0
 الجلود وتهیئة دبغ 19 0 0 0 1 0 1 0 0
 والسروج الحقائب صنع 21 0 0 0 0 0 0 0 0
 األحذیة صنع 181 1 1 0 3 0 1 0 0
 والمنشآت لألبنیة األخشاب صنع 111 0 0 0 0 0 0 0 0
 الخشبیة األوعیة صنع 24 0 0 0 1 0 0 0 0
 أخرى خشبیة منتجات صنع 124 1 0 0 0 0 0 0 0
  واالوعیة من الكرتونصنع الورق 16 0 0 0 0 0 0 0 0
صنع اصناف اخرى من الورق  14 0 0 0 0 0 0 0 0

 والكرتون
 الطباعة 68 3 1 1 3 0 2 0 0
 صنع المواد الكیمیائیة األساسیة 38 1 0 0 0 0 0 0 0
 صنع الدهانات واحبار الطباعة 10 0 0 1 0 0 0 0 0
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عدد  *مصدر خدمات الصیانة
  المنشات

  النشاط االقتصادي

2+3+4 1+3+4 1+2+3 3+4 2+3 1+3 1+2+3+4 3   
 صنع المستحضرات الصیدالنیة 10 0 1 0 0 0 1 0 0
 صنع الصابون والمنظفات والعطور  64 1 0 2 0 0 1 0 0
 صنع المنتجات اللدائنیة 115 0 1 1 0 0 5 0 1
 صنع الزجاج والمنتجات الزجاجیة 16 0 0 0 0 0 0 0 0
صنع منتجات خزفیة غیر انشائیة  45 0 0 0 0 0 0 0 0

 وغیر حراریة
 صنع منتجات معدنیة ال فلزیة اخرى 517 4 1 4 7 0 5 0 0
 قطع وتشكیل واتمام وتجهیز االحجار 796 3 0 1 2 0 3 0 0
 صنع المنتجات المعدنیة االنشائیة 349 2 0 1 0 0 0 0 0
 صنع الخزانات واالوعیة من المعادن 13 0 0 1 0 0 0 0 0
 معالجة وطلي المعادن ونظیر رسم 63 0 0 0 0 0 0 0 0
 نیةصنع االدوات والعدد الیدویة المعد 16 0 0 0 0 0 0 0 0
صنع منتجات المعادن المشكلة  38 0 0 1 0 0 1 0 0

 االخرى 
 صنع اآلالت الزراعیة 17 0 0 1 0 0 0 0 0
صنع واصالح آالت المحاجر  9 0 0 0 0 0 0 0 0

 والتشیید
 صنع االجهزة المنزلیة االخرى  43 1 0 0 1 0 0 0 0
 صنع المحركات والمولدات الكهربائیة 13 0 0 0 0 0 0 0 0
صنع المعدات الطبیة واجهزة تقویم  12 0 0 0 0 0 0 0 0

 االعضاء
 صنع االدوات البصریة 11 1 0 0 2 0 0 0 0
 صنع األثاث 325 2 0 1 0 0 4 0 0
 جمیع المنشات 4904 35 10 41 39 0 40 1 1

  .1997مًحسبت من قبل الباحث بناء على بیانات المسح الصناعي الذي اجرته وزارة الصناعة عا: المصدر

 .خبیر صیانة أجنبي: 4خبیر صیانة إسرائیلي، : 3خبیر صیانة محلي، : 2 خبیر صیانة من داخل الشركة، * 
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  الخسائر في الناتج المحلي اإلجمالي حسب النشاط االقتصادي: 23 جدول

  لألراضي الفلسطینیة بالملیون دوالر
  

مجموع 

الخسائر عام 
2000 

خسائر شهر 

  تشرین ثاني

 خسائر شهر

  تشرین اول

 التأثرنسیة 

 )التراجع(

التوزیع 

 الیومي

اجمالي القیمة 

 المضافة

 

 التعدین واستغالل المحاجر 20.4 0.1 0.6 1 1 2
 الصناعة التحویلیة 651 2.7 0.55 28.8 29.9 58.7
 إمدادات المیاه والكهرباء 83.2 0.2 0.5 3.3 3.5 6.8

  .2001الخسائر المباشرة لالقتصاد الفلسطیني بسبب اجراءات االحتالل االسرائیلي، رام اهللا  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،: المصدر
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  المالحــق
  

  

  المعادالت المقدرة المستخدمة في حساب تأثیر اإلغالق والحصار اإلسرائیلي .  أ

  للمناطق الفلسطینیة على أداء متغیرات التجارة الخارجیة

  

  :معادالت الصادرات السلعیة .1
XMt  = -25.15 + 5.22 GDPISt  + 62.0 QREXGt  - 0.3 PXMt  - 237.63   

4.62)  (1.88)  (2.6)  (4.4) 
NTB1t   - 162.22 NTB2t   + 0353 XMt-1  

(3.54)    (1.88)  

r
-2

  = 0.94 
h = 0.21 

 
  معادلة الصادرات الخدمیة 

XSt  = 11.37 + 0.17πt   + 22.4 NTB1t   -  13.7 NTB2t  +   
(-2.5)  (3.4)  (2.6) 

0.0104GDP – 0.138 PXM  + 0.597 GDPI  
(3.7)    (1.88)    (2.7)  

R
-2

    = 0.92. 
D.W = 0.15. 

 
  :معادلة الواردات السلعیة .2

MMt=-107.117 + 0.51 RMt+ 0.52 GDPt+ 97.2 REXGt+ 0.27 MMt-1 
(2.3)  (1.71)  (7.007)  (3.5) 

R
-2

 = 0.87. 
H   = 0.15. 

 
  :ردات الخدمیةمعادلة الوا .3
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MSt  =  -33.6 – 2.16PMt  + 0.022 GDPt  + 0.17RMt  + 0.22 MS t-1 
(1.5)   (3.3)    (2.3)    (3.3)  

R
-2

 = 0.87. 
H     = 0.19. 
 

  :معادلة تعویضات العاملین الفلسطینیین في إسرائیل .4
RMt=37.3 – 0.28 π t + 27.67 Trend – 457.7 NTB2t + 0.16 RM t- 

(2.7)    (7.8)    (3.18)    (2.62)  

R 
2
 = 0.93. 

H    = -0.26. 
 
  :المحلي اإلجمالي في الضفة الغربیة) الناتج(معادلة العرض الكلي  .5

GDP wt   = -784 + 9.75 L w  + 0.99K w  + 0.5 GDP wt-1  
(2.3)    (5.9)    (13.6)  

R
-2

  = 0.92. 
H    = 0.18. 
 

 ع غزةالمحلي اإلجمالي لقطا) الناتج(معادلة العرض الكلي  .6
 

LGDP gt = 0.0113 + 0.37 Ly(L gK g) + 0.44 L y GDP gt-1 )معادلة لوغاریتمیة(  

(3.6)    (4.3)  

R
2
 = 0.98. 

H  = 0.3. 
 :tحیث االرقام بین األقواس هي اختبار 

XMt =  الصادرات السلعیة  الفلسطینیة.  
XSt =  الصادرات الخدمیة الفلسطینیة.  
MMt =  الواردات الخدمیة الفلسطینیة.  
MSt =  الواردات الخدمیة الفلسطینیة.  
RMt =  تعویضات العاملین الفلسطینیین في إسرائیل.  
GDPIS`t =  الناتج المحلي اإلجمالي اإلسرائیلي.  
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REXGt =  سعر الصرف الحقیقي للدوالر األمریكي بالشیكل اإلسرائیلي.  
PXMt =  السعر القیاسي للصادرات في إسرائیل.  
NTB1t =  ئق التجاریة وغیر التجاریة التي فرضتها إسرائیل على التجارة القیود والعوا

  .1994-1988الخارجیة الفلسطینیة خالل الفترة 
NTB2t =   القیود والعوائق التجاریة وغیر التجاریة التي فرضتها إسرائیل على التجارة

  .1999-1995الخارجیة الفلسطینیة خالل الفترة 
Π t =   الفلسطینیةمعدل التضخم في المناطق.  
PMt =  السعر القیاسي للواردات في إسرائیل.  
GDPWt =  الناتج المحلي اإلجمالي في الضفة الغربیة.  
LW =  العمالة المستخدمة في القطاعات المحلیة في الضفة الغربیة.  
KW =  رأس المال المستخدم في اإلنتاج.  
GDPGt =  الناتج المحلي اإلجمالي في غزة.  
LG =  ة المستخدمة في القطاعات المحلیةالعمال.  
KG =  رأس المال المستخدم في القطاعات المحلیة في غزة. 
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  المعادالت المقدرة للتجارة الخارجیة الفلسطینیة مع إسرائیل. ب

  

  

  الصادرات السلعیة إلى إسرائیل .1
q LMXIT = 1.4 + 0.004 T + 0.3014 LMXIT-1 

(1.89)    (1.7)  

§ R-2 = 0.072 
§ h = 0.05 
§ SE = 0.0727 
 

  الصادرات الخدمیة إلى إسرائیل .2
q LSX 1T= 1.57 + 0.006T 

(2.63)  
§ R2 = 0.82 
§ D.W = 1.8 
§ SE = 0.0918 
 

  معادلة تعویضات العاملین الفلسطینیین في إسرائیل .3
q LRMT = 0.9 + 0.0044T – 0.026 TD + 0.57 

LRMT-1 
(4.48)    (3.9)    (1.64)  

§ R2 = 0.78 
§ H = 0.13 
 

  السلعیة من إسرائیلالواردات  .4
q LMMIT = 1.19 + 0.0032 T + 0.53 LOG MMIT-1 

(3.31)    (1.57)  

§ R2 = 0.87 
§ H = 0.2 
§ SE = 0.0526 
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  معادلة الواردات الخدمیة من إسرائیل .5
q LMSIT = 1.51 + 0.015 T 

(10.0) 
§ R2 = 0.8 
§ D.W = 1.52 
§ SE = 0.0589 
 

  معادلة الواردات السلعیة من الخارج .6
q L OGMMOIT = 2.046 + O.O14-T 

(8.4)  
§ R2 = 0.75 
§ D.W = 1.78 
§ SE = 0.0649 

 
 

  مالحظات على التقدیر

  

a.  تم تقدیر معادالت التجارة الخارجیة مع اسرائیل بواسطةOLS.  

b.  تم استخدام نموذج المعادلة اللوغراتمییة في األجل القصیر لحساب

فق معدالت النمو السنویة وتأثیر إجراءات اإلغالق والحصار على تد

السلع والخدمات بین المناطق الفلسطینیة من جهة، والسوق اإلسرائیلیة 

 .والخارج من جهة اخرى

c.  استخدمت بیانات الربع سنویة للفترةII1994-III2000 لتقدیر 

 الربع األول وحتى الربع الرابع لسنة II1994المعادالت حیث ان 

2000. 

d. ة والحد األعلى استخدمت المعادالت المقدرة لتقدیر القیم المتوقع

 .للصادرات والواردات الخدمیة والسلعیة
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MXt : الصادرات السلعیة الفلسطینیة الى اسرائیل.  

T  : I1994 = 1 ,  ....... iii 2000 = 28.  

SXt : الصادرات الخدمیة الفلسطینیة الى اسرائیل.  

RMt :تعویضات العاملین الفلسطینیة في اسرائیل.  

D : المتغیر الصوري( ي تفرضها اسرائیل القیود والعوائق الت.(  
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