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  مقدمة
داخل في و في الضفة الغربيةالقاطنين المعامالت االقتصادية بين الفلسطينيين في  ًا ملحوظًاتزايدشهدت السنوات الماضية 

 الرئيسية المدنتجارب على بوجه خاص ز ّركتنامية ونطاقها وأهميتها، ومتل هذه العالقات الاشكأه الورقة ستعرض هذتو ،إسرائيل
المجاالت تسليط الضوء على  إلى الستعراضا، يسعى هذا ذات الصلةوالمراجع البيانات رغم شح . في شمال الضفة الغربية

  1.لتسهيل وتشجيع هذه العالقات االقتصادية السلطات المحلية والوطنيةوسياسات من قبل إجراءات تبني الواعدة التي تتيح 

  
للهيمنة صر المحاوقطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة الضفة الغربية كل من خضوع االقتصادية الفلسطينية وتبعية الانطوت لقد 

ومعدالت  مستويات النمو في متزايد فاوتت  على،اطق العربية داخل إسرائيلن المذلك ، وقبلسرائيليةاالقتصادية واألمنية اإل
 يعالقتها مع االقتصاد اإلسرائيليحدد الذي الخاص القانوني  وضعالها حسب نما بيالمناطق فيتلك بين مختلف المعيشة 

(Shehadeh and Khalidi, 2014).   من المبادرات المجتمعية التي سعت إلى  ًعددان والفلسطينيأطلق على الرغم من ذلك
خالل ناشدة باالنفصال عن االقتصاد اإلسرائيلي مالمت تناو ، على الصعيدين اإلنتاجي واالقتصاديلنفسا على العتماداتعزيز 

كفل تٍعلى نحو واف، ولم يتابعها الفلسطينيون بصورة جدية ة ُأو محكمأن هذه المبادرات لم تكن متماسكة  إال، العقود الماضية
االقتصاد نمو األسواق اإلسرائيلية والوسطاء اإلسرائيليين ومسار عن االلتحاق الدوني ببديلة متكاملة  ةإلى إستراتيجيارتقاءها 
 .اإلسرائيلي

 

المناطق العربية في بط االقتصادية التاريخية مع الروا إعادةفي اتجاه  يةالتنمية الفلسطينتخطيط عملية  تكتسبمقابل ذلك، 
تعاني واقصائية  يةاستعمارسياسات ل ًامعا 70قرابة وعلى مدى المناطق العربية في الداخل خضع تحيث ،  أهمية للطرفينإسرائيل

 (Khalidi and Shehadeh, 2017)  األوسععالقاتها مع االقتصاد اإلسرائيليالتي تشوب انعدام التوازن الهيكلي والفجوات من 

انهم في الضفة الغربية  أضعاف أقر6-5لكن مع ارتفاع مستويات المعيشة في أوساط المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل إلى 
 االقتصادية في إطار عالقتهم مع النظام اإلسرائيلي يةإلى اكتساب قدر أكبر من االستقاللًأيضا  ؤالء هى  فقد سع،وقطاع غزة

ثالثة ، مع أنه جرى إقصاؤهم منه بصورة فعلية على مدى فقطًصوريا  واطنين كاملي الحقوقمعتبرون فيه ُلذي ي، ا)اليهودي(
 .أجيال

  
  الفلسطينية عبر الخط األخضر- تطور العالقات االقتصادية الفلسطينية

ائمة اليوم بين الفلسطينيين في لم يكن الفصل القسري والمصطنع على امتداد الخط األخضر، والذي يرسم الحدود في العالقات الق
فقد كانت نابلس بمثابة مركز تجاري . 1948قبل العام   في األصلًائماق ونظرائهم في الضفة الغربية النقب/المثلث/مناطق الجليل

حل للمناطق العربية الداخلية البعيدة عن السا ًمتنفساتوفر كانت ، و من جميع الجهاتللبلدات والقرى المحيطة بهإواداري 
 العالقات كانتعموما . تطل على الغرب وتمثل بوابة تجارية فلعمال من األريالل منطقة جذب ّالفلسطيني، بينما كانت حيفا تشك

جغرافية والتقسيم اإلداري الموروث من الحقبة دفقات التجارية والمالية والبشرية تسير حسب محاور تحددها الاالقتصادية والت
على الرغم من إزالة العقبات التي كانت مفروضة  ...حتالل والجدار األمني الخلتي رسمتها الحروب واال وليس الحدود االعثمانية

، فقد بقيت هذه 1967بعد العام  على الحركة والتبادل التجاري بين الفلسطينيين في إسرائيل وفي الضفة الغربية وقطاع غزة
 . ب النكبةاعقفي أ ًضام عن بعضهم بعهم وعزلهالعالقات مقيدة بفعل اآلثار التي أفرزها فصل

  
 في التبادل االقتصادي بين الفلسطينيين على جانبي الخط األخضرتزايد  السلطة الفلسطينية، ٕواقامةمنذ سريان اتفاقيات أوسلو 

اع غزة مدن الضفة الغربية وقطفي صورة رحالت التسوق الجماعية التي كان المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل يقومون بها 
 التي عاشها ةتسببت االنتفاضة الثانية والجدار العازل في وأد هذه المرحلة المؤقتبينما . مدينة القدسفي وفي السياحة الدينية 

                                                                 

 باإلضافة إلى مقاالت  وتم تحديثها ومراجعة نتائجها لغرض مناقشتها في لقاء طاولة مستديرة،2014ُاستخلصت هذه الورقة الخلفية من أبحاث شارك بإجرائها الباحث عام  1
  ).المشار لها في النص(في إسرائيل " االقتصاد اإلقليمي العربي"المؤلف األخيرة حول 
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القات شهدت السنوات القليلة الماضية ظهور عوخاصة منذ حصار قطاع غزة، ، ًضاالفلسطينيون في إعادة اكتشاف بعضهم بع
 وقوى العرض والطلب في األسواق التي كال المجتمعين الفلسطينيينيعيشها اسب مع الظروف التي تتن جديدة ًأخذت أشكاالو

، تجمعات السكانية القريبة في المثلث والجليلالالمتسوقين من واألسواق الفلسطينية بين  طنشفقد برز تفاعل . يتبادلون بواسطتها
مع تنامي . التي تقل فيها األسعار وتمتلئ بالسلع التي تناسبهملغربية في شمال الضفة ااألسواق لزيارة  الحدوديجتازون الذين 

األخيرة، انضمت رام اهللا وبيت لحم إلى أريحا السنوات في اإلقليمية والعالمية اهتمام الفلسطينيين القاطنين في إسرائيل بالسياحة 
 . خالصفي وسط عربي  الغربية في الضفةقصيرة عطالت قضاء ل يفضلها هؤالء الفلسطينيونباعتبارهما وجهات 

  
 والتي تحد من قدرة الفلسطينيين على دخول إسرائيل من الضفة الغربية وقطاع ،بالنظر إلى القيود المفروضة على الحركة والتنقل

ربية، التدفقات االقتصادية في اتجاه واحد، حيث يشتري الفلسطينيون من إسرائيل السلع والخدمات من الضفة الغمعظم  تسيرغزة، 
 . في الداخل واسواقهاةالعربيالمناطق التجار او المستهلكين من األراضي المحتلة الوصول الى  ويصعب على بما فيها القدس

في معظمها، ) التكلفة( بعوامل اقتصادية ةرتبطمالتبادالت التجارية بينما تبدو الدوافع التي تقف وراء هذا القدر المتنامي من 
تدفع الفلسطينيين إلى إعادة االرتباط فيما بينهم قاعدة متينة تشكل  والدينية واالجتماعية والسياسية التي فهناك األسس الثقافية

ًمع ذلك، يشكل هؤالء المستهلكون سوقا مهما لمناطق معينة في شمال . ًناحيثما كان ذلك ممكوضمن منطقة فلسطين التاريخية،  ً
بالنظر إلى ). المناطق القريبة من النقب(وجنوب الضفة الغربية )  الجليل والمثلثالمناطق التي تقع بالقرب من(الضفة الغربية 

سوق ما ال الخدمات في الضفة الغربية وقطاع غزة، فهذا ات جملة من القطاعات اإلنتاجية وقطاعشملت لتياالتبادل تعدد قنوات 
 .  ويفتقر إلى التنظيم المطلوبةعفوييتسم بالو، غير مستغليزال 

  
الطلب في أوساط المستهلكين يستحوذ على نصيب األسد من عتبر قطاع الفنادق والسياحة والمطاعم هو القطاع الذي ُيربما 

اليوم مضي فيها الفلسطينيون من إسرائيل ُيأتي االستهالك في هذا القطاع في صورة رحالت يومية، ي .الفلسطينيين من إسرائيل
مع . زهات الترويحيةعام في المطاعم والجلوس في المقاهي وقضاء اليوم في المتنفي التجول أو التسوق أو تناول وجبات الط

وال سيما في رام اهللا وأريحا وبيت (فئة أخرى من السياح الفلسطينيين القادمين من إسرائيل في فنادق الضفة الغربية تنزل ذلك، 
ويتخذ هؤالء السياح من هذه الفنادق قاعدة . ذلك بعطلهمإذا سمحت لهم   هذه الفنادقفي ٍ ما يمضي هؤالء عدة ليالً، وعادة)لحم

يزور أبناء الضفة الغربية المدن من جانب آخر، .  التي تقع فيهاينطلقون منها الستكشاف المعالم واألسواق المحلية في المدن
 وعادة خالل ًنادراتصدر  والتي(العربية في إسرائيل ويتجولون فيها عندما يحصلون على التصاريح اإلسرائيلية التي تيسر لهم ذلك 

ً الزوار على هذه الوجهة متدن نسبيا، ويخضع لقيود جمة وال يستهدف مشاريع توافدغير أن ). سالمية والمسيحيةفترات األعياد اال ٍ
ب، مثل ية من العرالمدن التي تتركز فيها كثافة سكانالزوار الذين يقصدون باستثناء ( ًامدائاألعمال أو األسواق العربية الفلسطينية 

 ). ا ويافاعكا والناصرة وحيف

  
  : شكالأ ة ثالثةع تجارة التجزئة في الضفة الغربيمن إسرائيل في قطاالقادمون التي ينفقها الفلسطينيون  موالألا خذتأ
واألقمشة عة، واألحذية، والمالبس ّ أو المشتريات بالكميات من المنتجات الغذائية الطازجة أو المصنتمشتريات العائال �

أو في نهاية األسبوع في مراكز جنين ونابلس السبت أيام في سواق من األوالجلود، واألثاث وغيرها من المستلزمات المنزلية 
 . وبرطعة وطولكرم وقلقيلية، بشكل أسبوعي أو شهري

في أسواق  ًمؤخرا وبيت لحم، ورام اهللاو نابلس الفردية والجماعية والجوالت الترويحية في األسواق الراقية في" رحالت التسوق" �
أسواق البلدة ، وفي )ة في شمال إسرائيل ووسطهان التجمعات السكانية العربيعُرغم بعدها (الخليل المتميزة والعامرة بالبضائع 

 ). للزوار الذين يقصدون األماكن الدينيةالتي تشهد الزيارات الجماعية (القديمة في القدس 

تسويقها في الجليل والمناطق الشمالية من إسرائيل التي يتم شمال الضفة الغربية ولات الزراعية مشتريات الجملة من المنتج �
 . في مواسمها
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 أن) 2013مدار، (ير منشورة غ وكذلك دراسة مسحية )2014الخالدي والسطري، (ًسابقا أظهرت أبحاث ميدانية أجريناها 
صناعات المعدنية ومنتجات الحجر األغذية واألثاث والتشمل ي إسرائيل فة أخرى من الضفة الغربية إلى األسواق العربي "صادرات"

قطاع وفيما يتصل ب. الفلسطينيين في إسرائيلالتجار التي يجري تسويقها بصورة رئيسية من خالل ووالرخام محلية الصنع، 
 ،على مدى سنوات عديدةو ،ٕواسرائيلالخدمات، دأبت بعض البلدات والضواحي التي تقع على امتداد الحدود بين الضفة الغربية 

على توفير خدمات تصليح السيارات للفلسطينيين من إسرائيل، وذلك على الرغم من القيود األمنية والقانونية التي تفرضها 
ك هذه المعامالت، فليس هنا  يحيطالذي بالنظر إلى الطابع غير الرسمي . السلطات اإلسرائيلية على االستفادة من هذه الخدمات

 . على كال الطرفين بالمنفعة الواضحةنظر إليها في عمومها على أنها تعود ُ، غير أنه يحول حجمهاموثقة دلة أمن أ

  
ل الفلـسطينيون مـن إسـرائيل علـى ّقبُ، حيث ي الصحيةحديثة على النشاط التجاري في قطاع الخدماتال جملة من الشواهديجد المرء 

ومــن . االجتمــاعي اإلســرائيليو خــدمات ال يغطيهــا التــأمين الــصحي يألســنان وتقويمهــا، وهــالســتفادة مــن عــالج الالــضفة الغربيــة 
 الـضفة الغربيـة للطلبـة التـي توفرهـاالخـدمات التعليميـة قطـاع  ، الجديدة الواعدة التي تتساوى فـي أهميتهـا مـع هـذا القطـاعاتالقطاع

الــذين يــأتون مــن الجليــل أولئــك لجامعــات الفلــسطينية، ال ســيما الفلــسطينيين فــي ســن التعلــيم الجــامعي، ممــن ينتــسبون للدراســة فــي ا
عـدد الطلبـة شـهد الجامعـة، هـذه  طالـب منـتظم فـي 7,000فمن بين ما يزيد على . للدراسة في الجامعة العربية األمريكية في جنين

 يبــدو أن 2014.2 بحلــول العــام  طالــب3,000إلــى هــذا العــدد ، حيــث ارتفــع ًكبيــرة أخيــرازيــادة الفلــسطينيين القــادمين مــن إســرائيل 
 جديــدة لتوظيــف الــشباب الفلــسطينيين فــي ًآفاقــاباتــت تفــتح التغييــرات التــي طــرأت علــى االقتــصاد اإلســرائيلي والطلــب علــى العمالــة 

 همنيعمــل عــدد متزايــد مــ، و الخدميــةهــاراتمــن المًدودا حــمًالتــي تتطلــب قــدرا الطبيــة إســرائيل فــي وظــائف الخــدمات الفنيــة واإلداريــة 
 أفــضى ًاد بعيــًاطشــوقــد قطــع هــذا التفاعــل واالنــدماج ل. ممرضــين وفنيــين ومعــالجين فــي المستــشفيات والمراكــز الطبيــة اإلســرائيليةك

ــا "بــرئيس الجامعــة العربيــة األمريكيــة إلــى التأكيــد علــى  ن مــن الجليــل ون فــي شــمال الــضفة الغربيــة والفلــسطينيونحــن الفلــسطينيأنن
 . "العربيةالجليل جامعة "بمثابة أن الجامعة العربية األمريكية قد أصبحت و ،"ًواحداًمجتمعا أضحينا 

  
كقطــاع الخــدمات الماليــة والقانونيــة والمحاســبة،  الخــدمات األخــرى، اتفــي قطاعــتبــرز أشــكال أخــرى مــن التفاعــل بــين الفلــسطينيين 

وفــي . غربيــة ألغــراض تجاريــة فــي معظمهــاالــضفة البحيــث يملــك بعــض الفلــسطينيين مــن إســرائيل حــسابات فــي بنــوك فلــسطينية 
إلنجـاز والقـدس لزبـائنهم مـن الـضفة الغربيـة المقابل، يقدم المحامون والمحاسـبون الفلـسطينيون مـن إسـرائيل مجموعـة مـن الخـدمات 

ئيل فـي رام الفلسطينيين من إسـراالخبراء في الوقت الذي يعمل فيه عدد من . معامالتهم الشخصية والتجارية وغيرها من المعامالت
الدعايـة واإلعـالم والمحاسـبة وتيـسير فـي المجاالت القانونية وفي يقطنون فيها حيث يقدمون الخدمات  وأاهللا وفي غيرها من المدن 

التجارة وغيرها من الخدمات المهنية، فهم في واقع األمر يضيفون القيمة إلى القطاع اإلنتاجي وقطاع الخدمات فـي الـضفة الغربيـة 
 . لشركات والمؤسسات التي يعملون لديهامن خالل ا

  
عة فـي إســرائيل طريقهـا إلــى رفـوف المحــالت التجاريـة فــي ّ، تجـد مجموعــة مـن المنتجــات الغذائيـة العربيــة المـصنفـي االتجـاه الثــاني

، فمـا يــزال ًفــضال عـن ذلـك. ) الناصـرةوأرز شـقحة ،أم الفحـممــن قبيـل لبنـة طمـرة، وطحينــة الهـالل ( أسـواق الـضفة الغربيـة والقـدس
 3:، حيث2010عدد من مشاريع األعمال يستثمر في الضفة الغربية منذ العام 

  
 .  له في رام اهللاًاعافتتح أحد المحالت الشهيرة بصناعة الحلويات الشرقية فر -

 . افتتح مصنع لصناعة األبواب المعدنية في سخنين فرعين له في جنين ورام اهللا -

 . لمشروبات الكحولية في بيت لحم لًاع مستثمر من الناصرة مصنسسأ -

 . ا مع شركة تعمل في نفس مجالها في رام اهللاك مشترًاعأطلقت شركة لألعمال الكهربائية مشرو -

                                                                 

  . 2014يونيو /مفيد قصوم، نائب رئيس الجامعة للعالقات الخارجية، الجامعة العربية األمريكية في جنين، حزيران. مقابلة مع د  2
  il.org.chamber-nazareth.www://http/: رة وضواحيها، الموقع اإللكترونيالغرفة التجارية والصناعية في الناص  3
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 .  له في جنين ونابلس ورام اهللاًاع أم الفحم فروفيافتتح مصنع للطحينة والحالوة  -

 . ونابلسلحم في رام اهللا وبيت ها لأنشأت محالت لبيع األلبسة الفاخرة من الجليل نقاط اتصال تجارية  -

 . في رام اهللاله  ًاًي موازًاعأنشأ مصنع للجبس في سخنين مصن -

 

يعملــون لحــسابهم إلــى مهــن أخــرى، كعمــال النقــل الــذين للعمــل الفلــسطينيين فــي إســرائيل إلــى االنتقــال فمــع شــروع فـي الوقــت نفــسه، 
تقــديم خــدمات النقــل ّتمكــنهم مــن يملكــون ميــزة خاصــة بــات هــؤالء فقــد ، )ت التجاريــة والباصــات العموميــةســائقي الــشاحنا(الخــاص 

هـؤالء العمـال وصـار .  والجويـةموانئهـا البحريـةٕالـى للشاحنين والركاب الفلسطينيين الذين يعبرون مـن الـضفة الغربيـة إلـى إسـرائيل و
ًعـالوة علـى ذلـك، . ائيلية فـي قطـاع الخـدماتاإلسـر- للتجـارة الفلـسطينيةالعامـةفـي السلـسلة ستغنى عنهـا ُال يـحلقة أساسـية يشكلون 

بعــض خــدمات نقــل الــسياح الــذين يــدخلون إلــى الجليــل خاصــة التــي تــنظم الــرحالت الــسياحية والمــشتغلون فيهــا فــي مكاتــب التقــدم 
لـضفة ٍ، يعمل بعض الفلسطينيين من إسرائيل على شراء شقق أو حتى أراض فـي اقطاع العقاراتفي . الضفة الغربية عبر إسرائيل

اســتيفاء شــروط خاصــة مــن أجــل تحاشــي صــفقات شــراء األراضــي التــي يعتريهــا يجــب فــي الواقــع، . الغربيــة، بمــا فيهــا مدينــة روابــي
 مـن أمنـيبعـد فحـص " ن شـراءذأ" الحـصول علـى على وجه الخصوص، ينبغي. عقد بالنيابة عن اليهود اإلسرائيليينُالتزوير والتي ت

 .  واألراضيفقة من صفقات شراء العقاراتالسلطة الفلسطينية في كل صقبل 

  
 مــن التنــوع والديناميــة بــين الفلــسطينيين فــي إســرائيل والمــدن الرئيــسية فــي شــمال الــضفة ًارًفــضال عــن هــذه العالقــات التــي تــشهد قــد

 مـا تـزال تـنظم .المقدسـةألمـاكن لالـزوار  مـن ًادالغربية ووسطها، فقد باتت منـاطق أخـرى، وال سـيما بيـت لحـم والقـدس، تجـذب أعـدا
علــى مــدى ســنوات عديــدة، رحــالت أســبوعية بالحــافالت التــي تنقــل المــواطنين مــن المثلــث والجليــل إلــى القــدس للــصالة فــي رحــاب 

ضي هؤالء الزوار يـوم زيـارتهم بـين أروقـة أسـواق البلـدة القديمـة بعـد أداء صـالة الجمعـة، بحيـث يـشكلون دفعـة قي. المسجد األقصى
 التـضامن وتوثيـق عـرى العالقـات مـا يوفرونـه مـند عليها في بث الحيـاة فـي أسـواق القـدس العتيقـة، ناهيـك عمنتظمة يمكن االعتما

فـي المناسـبات الدينيـة وفـي مواسـم والقدس القديمة يزور المسيحيون الفلسطينيون من جميع أرجاء البالد بيت لحم كما . االجتماعية
تمثـل . تخطى الحدود والحواجز العسكريةاالقتصادي الذي يعاون ت الطلب والتخر من مقوماآ ًام األخرى، حيث يهيئون مقولالعط

مدينة الخليل نقطة جذب للمتسوقين وطلبة الجامعات العرب مـن التجمعـات الـسكانية القريبـة منهـا فـي النقـب وتـوفر أسـواق المدينـة 
 . لكينالحياة التجارية فيها العديد من الخيارات أمام المستهبالتي تتميز بغناها و

  
  والدوافع الكامنة لدى المستهلكين التجارية التبادالت لحجم تقديرات 

ـــوفر  ـــةإحـــصاءات رســـمية منـــشورةال تت ـــورد فيـــه . المعـــامالتهـــذه حجـــم لتقـــدير ،  حـــول أي مـــن طرفـــي العالق فـــي الوقـــت الـــذي ت
ــذين " اإلســرائيليين"هم، بمــن فــيهم حــسب جنــسياتفــي الفنــادق نــسبة النــزالء قطــاع الــسياحة عــن الفلــسطينية اإلحــصائيات الرســمية  ال

تصدر الـشرطة . قطاع واحدة دون غيرهعن سوى صورة جزئية البيانات  في إسرائيل، فال تعكس هذه نو فلسطينينورون مواطنعتبُي
حـسب التي يقوم بها السياح في كل محافظة من محافظات الضفة الغربية " الزيارات"السياحية الفلسطينية إحصائيات ترصد أعداد 

 نقـاط متعـددة، كمـا تنطـوي فـي جانـب منهـا مـنجمع فيها هذه البيانات تشتمل على تعداد السياح ُغير أن الطريقة التي ت. جنسياتهم
البلديات أو الغـرف التجاريـة فـي بعـض مـدن كما ترصد . على عد مزدوج للزيارة الواحدة من مواقع مراقبة مختلفة في المدينة نفسها

 . منتظمةممنهجة وبطريقة ال يتم جمعها المعلومات ف،  الزوارتالضفة الغربية تدفقا

  
 2013فـي العـام ) مـدار(أجـراه المركـز الفلـسطيني للدراسـات اإلسـرائيلية حول هذه التبادالت، غير منشور نتائج مسح ميداني توفر 

، باإلضــافة إلــى رائيل فــي الــضفة الغربيــةلقيمــة اإلجماليــة لنفقــات الفلــسطينيون مــن إســلالوحيــدة المتاحــة تقــديرات ال، )2013مــدار، (
ر القيمـة تقد، المسحهذا حسب . ة والمتوقعة الحقيقيمن الناحيتينالعقبات التي تقف في طريق توسيع هذه التبادالت التجارية رصد 

مات فيهـا بنحـو اإلجمالية لمـشتريات األسـر الفلـسطينية فـي إسـرائيل مـن الـسلع والخـدمات مـن أسـواق الـضفة الغربيـة ومـزودي الخـد
مــن مجمـل إنفــاق جميـع األســر الفلـسطينية فــي إسـرائيل علــى ). دوالر أمريكـي  مليــون310يقـارب مــا أي  (ًاي مليـار شــيكل سـنو1.1
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 مليـار شـيكل، 14والتـي تقتـرب مـن ) األغذيـة والمالبـس ومـواد التنظيـف ومستحـضرات التجميـل(السلع الرئيسية في سلة المـستهلك 
 مليـون شـيكل 40ر بــفي الضفة الغربيـة، باإلضـافة إلـى مـا يقـدمنها  مليون شيكل 900األسر تنفق ما يقارب يقدر المسح بأن تلك 

ًفـــضال عـــن ذلـــك، يقـــدر المـــسح بـــأن األســـر ). األثـــاث واألجهـــزة الكهربائيـــة(تنفقهـــا هـــذه األســـر علـــى الـــسلع االســـتهالكية المعمـــرة 
ويمكــن إضــافة .  مليــون شــيكل علــى الفنــادق والمنتجعــات24ى المطــاعم و مليــون شــيكل علــ49الفلــسطينية فــي إســرائيل تنفــق نحــو 

 مليون شيكل ينفقه فلسطينيو الداخل على التعليم الجامعي في الضفة الغربية إلـى هـذه المبـالغ، وذلـك مـن جملـة مـا 89ر بـمبلغ يقد
 .  مليون شيكل ينفقونها على الخدمات الرئيسية التي يشملها هذا القطاع160يقرب من 

  
، فـإن  فقـط فـي التبـادالت التجاريـةالجوانـب البـارزةعتبـر محافظـة لكونهـا تغطـي أكثـر ُأن هـذه التقـديرات تفيـه فـي الوقـت الـذي يبـدو 

بـأن إنفـاق المـستهلكين الفلـسطينيين مـن إسـرائيل تفيـد مصادر أخرى تعززها وتؤيدها، بمـا فيهـا تقريـر أصـدرته الـسلطات اإلسـرائيلية 
التقــدير الــذي خــرج بــه يعتبــر  .)2010، اإلدارة المدنيــة اإلســرائيلية (2010 مليــون شــيكل خــالل العــام 800 بلــغ فــي الــضفة الغربيــة

ًبنــاء . فــي تلـك التبــادالتً معقــوال علـى النمــو الثابـت ًاًرمؤشـ 2013فـي عــام حــول إجمـالي النفقــات " مـدار"المـسح الــذي أجـراه مركــز 
هـذا مـع ذلـك، يعـادل . الرسـميةلـى أنهـا مـضافة إلـى تلـك التـي ترصـدها اإلحـصائيات عى هذه التبادالت على ذلك، ينبغي النظر إل

الــصادرات قيمــة تــسجيلها، مــا يقــرب نــصف ال يــتم  التــي ن مــن إســرائيلولفلــسطينيالتــي يــشتريها االــسلع والخــدمات التقــدير لمبيعــات 
 . الفلسطينية المسجلة إلى إسرائيل

  
الـضفة الغربيـة زارت األسـر الفلـسطينية فـي إسـرائيل مجمـوع مـن % 27إلى أن ما نسبته كما تشير النتائج التي خلص إليها المسح 

كـان مـا يقـارب . ً شـيكال فـي الـسنة لكـل أسـرة813حجـم اإلنفـاق متوسـط ، حيـث يبلـغ  فيهـالتـسوقلمرة واحدة على األقل في الشهر 
. مــن إجمــالي إنفاقهــا علــى المنتجــات الغذائيــة فــي الــضفة الغربيــة% 5كورة علــى المالبــس ومــن إجمــالي إنفــاق األســر المــذ% 15

، ويحمـن األسـر الفلـسطينية الـضفة الغربيـة لغايـات الـسياحة والتـر% 14، فقـد زار مـا نـسبته لتي خرج بها المسحوحسب التقديرات ا
ما ينفقـه التقديرات المحافظة إلى أن متوسط هذه تشير . ت شيكل في المتوسط في السنة خالل هذه الزيارا1,300وأنفقت كل أسرة 

من مجموع األسر الفلسطينية من % 12يفيد ). على مدى السنة األكاديمية( شيكل 3,300يبلغ الطلبة في جامعات الضفة الغربية 
بـأنهم زاروا % 38 نـسبته ح مـافـي المقابـل، صـر. إسرائيل بأنهم استفادوا مـن خـدمات تـصليح الـسيارات فـي كراجـات الـضفة الغربيـة

 . مطاعم الضفة الغربية مرة واحدة على األقل في السنة

  
فــي  الفلــسطينيون مــن إســرائيل قــضاهاتــشير البيانــات اإلجماليــة التــي نــشرتها وزارة الــسياحة الفلــسطينية إلــى أن عــدد الليــالي التــي 

السلطة  (2012 ليلة فندقية سجلها العام 93,177ارنة مع ، وذلك بالمق2013 ليلة فندقية في العام 105,555ارتفعت إلى الفنادق 
من المعدالت السنوية لشغل الغرف % 11أو ما نسبته ، 2016 بحلول عام 150,000 إلىوصل هذا العدد . )2014الفلسطينية، 

 87,000 حـــوالي 2016بلـــغ عـــدد الـــسياح الفلـــسطينيين الوافـــدين مـــن إســـرائيل إلـــى الفنـــادق الفلـــسطينية عـــام  . الفلـــسطينيةالفندقيـــة
 عــن ذلــك، تتــولى الــشرطة الــسياحية الفلــسطينية ًفــضال. مــن مجمــوع النــزالء فــي الفنــادق الفلــسطينية% 19نــسبة مــا شــخص، أو 

من خالل عدد من نقـاط المراقبـة المقامـة " السياحة الداخلية"ساب البيانات التي تنشرها السلطة الفلسطينية حول إجمالي زيارات تحا
 إلـى زيـادة ثابتـة فــي ،العـد المـزدوجًحــدا مـن تـشتمل قـد تـشير هـذه البيانـات، التـي . مـدن الرئيـسية فـي الـضفة الغربيــةعلـى مـداخل ال

، بلــغ عــدد 2012فــي العــام .  مــن إســرائيل فــي الــضفة الغربيــةالقــادمونأعــداد رحــالت الــسياحة الداخليــة التــي يقــضيها الفلــسطينيون 
مــن .  زيــارة950,572، حيــث ارتفــع إلــى 2013زيــادة فــي العــام هــذا العــدد شــهد وقــد  ة زيــار842,908زيــارات هــؤالء الفلــسطينيين 

ال يــشكل مجــرد ظــاهرة اقتــصادية يحركهــا تفــاوت األســعار بــين المنــاطق أو مجــرد ظــاهرة يمكــن المتنــامي الواضــح أن هــذا التــدفق 
افي طبيعـي وعـن فـراغ ينبغـي العمـل علـى ر عـن تـدفق اجتمـاعي وثقـّاإلغالق، بل تعببموجب نظام وضع حد لها على الحاجز أو 

 . ملئه
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وهـي (هي مدينة جنين، ثم تأتي منطقة طولكرم بعـدها تشير التقارير إلى أن أكثر مدينة يؤمها المتسوقون الفلسطينيون من إسرائيل 
ت الـسكانية العربيـة فـي يعكـس هـذا الوضـع المـسافة القائمـة بـين التجمعـا). تشمل قلقيلية وقريـة برطعـة التـي يقـسمها الجـدار العـازل

فــي الواقــع، تــشير األســر التــي اســتطلعها المــسح إلــى أن المــسافة تــشكل العقبــة . الجليــل والمثلــث وهــذه المنــاطق فــي الــضفة الغربيــة
.  الحــدودّإلــى منــاطق أخـرى تبعــد عــن جــانبيأمــام توســيع التبــادالت التجاريـة التــي تجريهــا التجمعــات الـسكانية الفلــسطينية الرئيـسية 

ؤكـد المـسح علـى النتيجـة البديهيـة بـأن الـدافع الرئيـسي الـذي يقـف وراء هـذه التجـارة االسـتهالكية يكمـن فـي الفـرق فـي تكلفـة الــسلع ي
غيـر أن هـذا العامـل الـذي يحفـز الطلـب يترافـق مـع الراحـة .  بـين إسـرائيل والـضفة الغربيـةًاضنفسها أو السلع التي تشبه بعضها بعـ

يؤكــد كمــا . تفتقـر إليــه المراكــز التجاريــة فـي إســرائيلهــو مــا ، والثقافيــة-عوامــل الجــذب االجتماعيـة ومــع التـي يــشعر بهــا المتـسوقون
علــى هــذه النتيجــة تقيــيم األفــراد المــستطلعة آراؤهــم للمعاملــة التــي يلقونهــا مــن التجــار ومــزودي الخــدمات فــي الــضفة الغربيــة، حيــث 

 . مقبولة/منها على أنها جيدة% 50 وًاددة جيج/ األسر الممسوحة على أنها ممتازةمن% 40صنفتها 

  
الحـدود فـي الـضفة القريبـة مـن عملت السلطات اإلسرائيلية علـى تـشجيع هـؤالء الفلـسطينيين علـى التـسوق فـي البلـدات ، 2010منذ 

منجــزات  مــن ًايــدًالغربيــة، وأطلقــت دعايــة واســعة حولهــا باعتبارهــا وســيلة لتعزيــز النمــو االقتــصادي الفلــسطيني وبوصــفها إنجــازا ما
 علــى ًاًيــ حًاًدإن الــسماح للعــرب اإلســرائيليين بالــدخول بحريــة إلــى المــدن الفلــسطينية يمثــل شــاه": اإلســرائيلي "الــسالم االقتــصادي"

وتنظـر اإلدارة المدنيـة والقـوات األمنيـة إلـى هـذا . الطريقة التي يخدم فيهـا تحـسن األوضـاع األمنيـة الـسكان الفلـسطينيين بمجمـوعهم
يـدل . )2010، اإلدارة المدنيـة اإلسـرائيلية ("ً نـسبيًحسن االقتصادي على أنه نتيجة مباشرة للوضع األمني الذي بات يشهد هدوءالت

هذا األمر على أن السياسة الرسمية اإلسـرائيلية ال تعـارض إعـادة االرتبـاط بـين الفلـسطينيين، بـل إنهـا عملـت فـي واقـع األمـر علـى 
لتي تتيح له االستمرار والتوسع دون أن ترى أن مثل هذه الروابط قد تهدد السيطرة اإلسرائيلية من الناحية تشجيع الظروف المواتية ا

 . االقتصادية أو السياسية

  
الغـرف التجاريـة  هـيالمؤسسات الوحيدة التي تبـدي االهتمـام والنـشاط فـي متابعـة هـذه العالقـات التجاريـة أو تعزيزهـا وتـشجيعها ن إ

 اإلشــكاليةالقــضايا مــا يــزال األمــر يقتــضي مــن الــسلطات ومــشاريع األعمــال المحليــة التعامــل مــع . سية ذات الــصلةفــي المــدن الرئيــ
رفــع األسـعار لــدى بعــض التجــار معالجــة لمواقـف المركزيــة للــسيارات والحـافالت، والــضرورية لمــساحات ال، مــن قبيــل تـوفير القائمـة

 هـذا باإلضـافة إلـى .وغيـر ذلـك مـن الجوانـب اللوجـستية) ف طريقـة التـسديد النقـديبخـال(الجشعين، وتوفير اآلليات المناسـبة للـدفع 
تــشمل هــذه الجوانــب . فــي العالقــة االجتماعيــة الداخليــة بــين الفلــسطينيينًأحيانــا الحــساسيات الثقافيــة المتبادلــة التــي تتغلغــل معالجــة 

يعـزز مـا  يحيـاه الـسياح الفلـسطينيون مـن إسـرائيل، وهـو مصطلحات اللغـة العبريـة المـستخدمة فـي المحادثـات وأسـلوب الحيـاة الـذي
ن والمتـسوقالتـي يتحملهـا انطباع بعض الفلسطينيين بأن أقرانهم من إسرائيل يستطيعون تحمل القدر ذاته من النفقات أو المطالبات 

ــُغيــر أن الــسلوكيات اإلشــكالية التــي ي. نواليهــود اإلســرائيلي ائيل بــين الفينــة واألخــرى، عنــدما دم عليهــا بعــض الفلــسطينيين مــن إســرْق
يــزورون مــدن الـــضفة الغربيــة، تــذكي العواطـــف فــي بعـــض األحيــان وتفــضي إلـــى اســتقطاب الـــرأي العــام علــى كـــال جــانبي الخـــط 

علــى مليـار شــيكل يـدره إنفــاق المـستهلكين المحتملــين علـى أســواق الــضفة يزيـد  مــن جهـة أخــرى، فقـد أفــضى تحويـل مــا 4.األخـضر
 . تياء بعض تجار التجزئة في البلدات العربية في إسرائيل بسبب هذا التحول الذي طرأ على األنماط االستهالكيةالغربية إلى اس

  
فــي الواقــع، فمــا تــزال هــذه العالقــات االقتــصادية خارجــة عــن دائــرة رقابــة معظــم المؤســسات والــوزارات والجهــات القائمــة علــى إعــداد 

 غير الرسمية التي تفتقر إلى التدوين والتـسجيل أو بـسبب الـصعوبات الـسياسية المتأصـلة السياسات الفلسطينية، إما بسبب طبيعتها
هنـاك مـن األسـباب مـا يـسوغ للـسلطة الفلـسطينية أن . عليهـامنهجـي ٕفي العمـل الـذي يـستهدف تنظـيم هـذه العالقـات واضـفاء طـابع 

لكــن ال ينبغــي أن يــؤدي . تثمارية المــشتركة وترتيــب أولوياتهـاتبـذل المزيــد مــن العنايـة واالنتبــاه لتعزيــز هـذه المــصالح التجاريــة واالسـ
إهمال هذه المسألة إلى تأخير المساعي التي تستهدف المواءمة بين التدابير السياساتية واالستثمارات علـى المـستويات المحليـة فـي 

                                                                 

ً، بعدما وجه مفتي إحدى المدن  دعوة أثارت جدال واسعا، ودعا فيها إلى منع الفلسطينيين من إسرائيل من 2014أكتوبر /في أواخر شهر تشرين األول  4 ً دخول المدينة بسبب ّ
  .  ، ووجهت هذه الدعوة بمعارضة سياسية حاسمة على المستوى المحلي"أخالقهم غير المقبولة"
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اسـتدامة سـبل عـيش سـكان هـذه المـدن  فـي ضـمان ًاز بـارًاحـمدن الضفة الغربية، التي تبـرز فيهـا تلـك المعـامالت وباتـت تـشكل ملم
يجــب أن تأخــذ الغــرف التجاريــة والمؤســسات التــي تمثــل القطــاع الخــاص زمــام القيــادة فــي فــي هــذا المقــام، . ومــصادر رزقهــم فيهــا

 هذا الموضـوعجدي من قبل الغرف المعنية باهتمام من المؤكد أن هناك . تصميم واقتراح إجراءات حماية المستهلك وتيسير التجارة
ٕ للتعــاون مــن أجــل رفــع مــستوى الــوعي العــام ووعــي األطــراف الحكوميــة واعــداد اإلجــراءات التــي ترمــي إلــى توســيع نطــاق اســتعدادو

تدرك هـذه المؤسـسات المحليـة، التـي تـضطلع بوظـائف مهمـة فـي حـل . اآلثار المحتملة المترتبة عليه واالرتقاء بالفائدة المتأتية منه
تابعـة للبلــديات مـن أجــل تيــسير حركـة مئــات المركبـات واألســر وتوافــدها علـى المــدن التـي تعمــل فيهــا، ٕالمـشاكل وادارة المــساحات ال

 . والوطنياإلقليمي أهمية هذه التدفقات بالنسبة إلى االقتصاد المحلي، وتحث على االرتقاء بمستوى التنسيق على المستوى 

  
ة فــي الناصــرة ي داخــل إســرائيل، وهــي الغرفــة التجاريــة والــصناعلــيس لهــذه الغــرف التجاريــة مــن نظــراء ســوى غرفــة تجاريــة واحــدة

رجــال األعمــال العــرب مــن اجتماعــات مــع  تعقــدوقــد استــضافت هــذه الغرفــة عــشرات الوفــود مــن الــضفة الغربيــة، و. وضــواحيها
م مـشاركة عـشرات الـشركات يالزيارات الميدانية إلى األماكن المقدسة والفعاليات الثقافية المشتركة، إلـى جانـب تنظـنظمت الجليل، و

عت الغرفة التجارية والصناعية في الناصـرة وضـواحيها مـذكرة تفـاهم ّكما وق. والمصانع في المعارض الفلسطينية في الضفة الغربية
وصــناعة بيــت لحــم مــن أجــل زيــادة مــستوى التعــاون وتنظــيم اإلجــراءات التــي تحكــم االســتثمارات المــشتركة وتعزيــز مــع غرفــة تجــارة 

 .قات التجارية بين المدينتينلعالا

  
  تعزيز العالقات االقتصادية وترسيخ المصالح المشتركة سبل 

 ًالبـديتـوفير من شأن تعزيز الروابط بين شمال الضفة الغربية وشمال إسرائيل والعالقات التجارية بين المناطق الفلسطينية بعمومها 
 1967اليهوديــة منــذ العـــام -ة الكامنـــة فــي العالقــات االقتــصادية العربيـــة، الـــذي يــشكل القــوة الديناميــ"االنــدماج دون التكامــل"عــن 

)Sa'di 1995(.  التعاون االقتصاديهذا تكثيف تعترض العقبات التي أبرز من : 

  
 . انعدام االستقرار السياسي واألمني على المستوى العام �

 . ي تفرضها على الحركة والتنقل وعلى المعابرالحواجز العسكرية التي تقيمها قوات االحتالل اإلسرائيلية والقيود الت �

 . االختالفات الثقافية التي تنبع من التنوع الذي يسم طبيعة المواجهة مع االحتالل �

 . المشاكل الناشئة عن وسائل الدفع التي ال يمكن الوثوق بها �

 . الصعوبات المرتبطة بخدمة ما بعد البيع عبر الحدود وتصليح السلع المبيعة �

 . لتجمعات السكانية الفلسطينية على كال جانبي الحدود عن األسواق واألعمال التجارية اإلقليميةلالنسبية العزلة  �

 .غياب الشركات والمستثمرين الذين يتكفلون بتنسيق االستثمار والمشاريع التجارية �

  :  من الداخلتجاه زبائنهم" ةالمسؤولية االجتماعي"إحساس التجار بـلجسر الفجوة في الممكنة جملة من اإلجراءات هناك 
 . األخالق الحميدة والترحيب بالزبائنإظهار  - 

 . المشاركة في المعارض والمهرجانات والمبيعات واألنشطة الترويجية األخرى وتنظيمها - 

 . مجموعة متنوعة من النماذج والمنتجات التي يسعى الزبائن إلى الحصول عليها/تشكيلةتخزين  - 

 . عار وجودة السلع ووسائل الراحة الالزمة في أمكنة التسوقالحرص على تنافسية األس - 

 . اإلعالن المستمر وأعمال الدعاية الجذابة والمركزة - 

 . تقديم المشورة للزبائن حول المواقع المحلية التي يمكنهم زيارتها والمطاعم التي يستطيعون أن يجربوها - 

 . اقات الشخصية والعالقات االجتماعية معهمٕالمحافظة على التواصل مع الزبائن، وتذكرهم واقامة الصد - 

 . إظهار المصداقية واالحترام للزبائن بحيث يعودون إلى منازلهم بانطباع جيد عن تجار الضفة الغربية - 

 .  المنتجات الفلسطينية في مواسمها وتشجيع الزبائن على شراء البدائل عن المنتجات اإلسرائيليةجتروي - 
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بنود أولية لخطة عمل نورد هنا . والقطاع الخاصالمحلية وبغي إنجازه على مستوى السلطات الحكومية ما يزال هناك الكثير مما ين
  .المعنيةالمختصة و من قبل الجهات اتم اعتماده، فيما لو أن تقدم الحلول المجدية والفعالة يمكن

  
 : على مستوى السلطة الفلسطينية

ي تستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية والفلسطينيين من مـواطني إسـرائيل، الثقافية الت-إطالق حمالت التوعية االجتماعية �
 . بغية معالجة مختلف المفاهيم الخاطئة حول ثقافة الطرف اآلخر

 . والتدخل لدى بنك إسرائيل لحل مشاكل وسائل السدادالمصرفية توفير التسهيالت  �

 .  الفلسطينيين من إسرائيل في الوصول إلى األسواقتوفير المعاملة التفضيلية للمستثمرين والتجار والمنتجين �

وتيسير دخول الفلسطينيين من إسرائيل إلى الضفة الغربية والمناطق المحيطة بهـا مـن أجـل فهـم احتياجـاتهم علـى نحـو مراقبة  �
 . أفضل وضمان الترحيب بهم وأنهم يشعرون بأنهم في بلدهم

والمشتركة، بما فيها اآلليـات غيـر الرسـمية التـي تتـيح مـساءلة التجـار الفلـسطينيين ٕإعداد آليات التحكيم وانفاذ القوانين المحلية  �
 . الرديئةئل الدفع من إسرائيل عن الممارسات التجارية ووسا

اتخــاذ التــدابير الخاصــة واآلليــات القانونيــة التــي تكفــل حمايــة المــزارعين الفلــسطينيين مــن المخــاطر الماليــة والعقبــات المرتبطــة  �
 .  العربي في الداخلنتجاتهم إلى السوقبتصدير م

 

 : المحليةالسلطات دور 

 : سد فجوة القيادة بين المنطقتين من خالل حمالت التوعية المحلية وتوحيد الجهود التي ترمي إلى �

 . تيسير تدفقات اإلنفاق االستهالكي من جانب الفلسطينيين من إسرائيل في الضفة الغربية - 

 . رة المشتركة والمواقف والنزعة اإلقليميةحل المشاكل المتصلة بالصو - 

الــسلطات المحليــة فــي القــرى العربيــة فــي إســرائيل فــي تــرويج الــسياحة والتــسوق فــي الــضفة الغربيــة وحــل القــضايا اشــراك  - 
 . اإلشكالية حال وقوعها

 . من خالل المعارض التجارية وحمالت الدعايةالمشتركة تعزيز العالقات التجارية واالستثمارات  �

 ومواســم ًاقشــركات التــسويق لتنظــيم تجــارة المنتجــات التــي تــصدرها المنــاطق الزراعيــة، بحيــث تــستهدف أســوا/إنــشاء جمعيــات �
 . وفئات محددة من المستهلكين، بمن فيهم الفلسطينيين في إسرائيل

 . تطوير مواقف السيارات والخدمات األخرى التي تقدمها البلديات للزوار الفلسطينيين من إسرائيل �

 

 :  في اسرائيلالعربيةالبلدات قطاع األعمال في الضفة الغربية وفي 

 . المشاركة في أنشطة ترويج التجارة والمعارض على كال الجانبين �

 . حدودعابرة للدراسة جدوى تأسيس مشاريع مشتركة  �

 المـشاريع الفلـسطينيين فـي العربية والتعاون فـي قطـاع النقـل مـن أجـل خلـق الفـرص التجاريـة ألصـحاب-تيسير التجارة العربية �
 . إسرائيل وتقليص التكاليف على الشاحنين من الضفة الغربية

طق العربيــة فــي إســرائيل، إلــى جانــب تــصنيع البــدائل للمنتجــات المــستوردة فــي الــضفة اإطــالق االســتثمارات الجديــدة فــي المنــ �
 . زة والقدس وقطاع غفي الضفة الغربيةالفلسطيني الغربية لتسويقها لمنفعة االقتصاد 

 

لمواجهة مع شاملة لنظرة  في نتكم أهمية الروابط بين شمال الضفة الغربية والشمال العربي في إسرائيلن إف، إستراتيجيةمن ناحية 
لنظـام اإلسـرائيلي المختلفـة الخاضـعة لإلـى المنـاطق العربيـة الفلـسطينية  والبحـث عـن سـبل لمواجهتـه، بـالنظر اإلسـرائيلي االستعمار

بقائهـا ونموهـا وتنميتهـا مـشتركة ل ًال وتوفر أصوًاضلبعضها بع مالئمة ًاق، وأسوا طبيعيةتكامليةعلى أنها عناصر ادي الواحد االقتص
، وباتـت اليـوم تـشكل ظـاهرة سـوق عـضوي أكثـر قليلـةفقد دبت الحيـاة فـي هـذه التبـادالت فـي غـضون سـنوات . على المدى الطويل
أمـام إعـادة االرتبـاط واالنـدماج بـين هـذه المنـاطق إال االسـتمرار، لـيس لـذلك،  .هـا إلـى النـور إلى إخراجاتسياسالمنها نتيجة سعت 
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لحكومـة علـى اينبغـي . هـامع أو دون ترويجها وتنظيمها على نحو منظم، وبصرف النظر عن العقبـات الماديـة التـي يمكـن أن تعوق
 تعزيز العالقـات االقتـصادية يتحهاالتي باألفاق الجديدة إلقرار اوالسلطات المحلية وقادة قطاع األعمال ومنظمات المجتمع المدني 

   .في جميع أنحاء فلسطين التاريخية واالجتماعية الفلسطينية على جانبي الخط األخضر
 

 :ة للنقاشئلأس

ـــسوق التبعيـــة لالفلـــسطيني أســـواق ومـــصادر اســـتثمار بديلـــة عـــن المزيـــد مـــن -يمكـــن أن يـــوفر هـــذا التعـــاون الفلـــسطينيهـــل  .1 ل
 إلسرائيلي؟   ا

لماذا لم تلقى ظاهرة استقبال فلسطينيي الداخل اهتمام من قبل القطاع الرسـمي، مثـل حمـالت استـضافة، وتـشجيع االسـتثمار،  .2
 ومتابعة خاصة من قبل حماية المستهلك؟

  الضفة الغربية عبر برامج توعية من القطاعين العام والخاص؟إلى لزيادة نسبة الزائرين إمكانيةهل هناك  .3

   نتائج عكسية؟إلىؤدي تمراقبتها قد أن هل هناك حاجة لتنظيم ومراقبة هذه التجارة؟ أم  .4
 هل يمكن البناء على التجارب االستثمارية الناجحة بين الطرفين؟ وما هي سبل تعزيزها؟ .5

  الغرف؟ما هو دور الغرف التجارية في تعزيز المبادالت التجارية؟ ما هي البرامج التي يمكن وضعها من قبل هذه .6

 لخدمات السياحية واللوجستية في المدن الرئيسة؟ل تقوم به السلطة والقطاع الخاص من تهيئة  الذيما .7
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