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شكر وتقدير
الحمد هلل الذي عمَم بالقمم ،عمَم اإلنسان ما لم يعمم ،والصالة والسالم عمى المعمم األول النبي األكرم
سيدنا محمد صمى اهلل عميو وسمم ،أما بعد:
شكر كما ينبغي لجالل وجيو وعظيم
فالشكر هلل العظيم أولً عمى نعمو التي ل تعد ول تحصى،
اً
سمطانو.
كما إنني أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمدكتور الفاضل نسيم حسن أبو جامع ،الذي تفضل
عمى بالنصح واإلرشاد والتوجيو ،حتى وصمت الرسالة إلى ىذه
ا
باإلشرف عمى رسالتي ،ولم يبخل َ
الجزء.
عنا خير ا
الصورة ،فبارك اهلل فيو وحفظو ووفقو لكل خير ا
وجزه َ
باإلشرف
ا
مشكور
كما أتقدم بالشكر الجزيل لمدكتور الفاضل محمد إبراهيم مقداد ،والذي تفضل
اً
خير ،وأن يحفظو
عني اً
عمى رسالتي ،ولم َ
يدخر جيداً من نصح وتوجيو وارشاد ،فأدعو اهلل أن يجزه َ
ويبارك لو في عممو.

وأتقدم أيضاً بخالص الشكر والتقدير ألعضاء لجنة المناقشة والتحكيم األساتذة األفاضل؛ الدكتور
جابر أبو جامع والدكتور سمير أبو مدلمة لتفضميما بقبول مناقشة ىذه الرسالة بما يضمن تصويبيا
واثرائيا بالنصائح والتوجييات ،فجزاىم اهلل عني خير جزاء.
كما أتقدم بالشكر إلى جامعتي "جامعة األزهر" صرح العمم والعمماء ،وبالخصوص كمية القتصاد
والعموم اإلدارية ،وعمى رأسيا قسم القتصاد بكامل أعضائو بدون استثناء ،فميم مني جزيل الشكر
الدرسة والذين كانوا خير صحبة ،وفقيم اهلل جميعاً.
والعرفان ،ول أنسى زمالئي في ا
وأخي اًر أتقدم بأسمى معاني الشكر والعرفان لكل من ساىم وقدم لي المشورة والمساعدة إلتمام ىذه
الرسالة.
إلى كل ىؤلء أتقدم بخالص الشكر والتقدير
الباحث
iii

ممخص الدراسة
تيدف ىذه الدراسة إلى :إبراز دور قطاع الخدمات في القتصاد الفمسطيني خالل الفترة (-5995
 ،)2152وذلك من خالل استخدام منيج التحميل الوصفي ألىم مؤشرات قطاع الخدمات ومعرفة
التركيب الييكمي والتطور التاريخي لو ،إضافة إلى توضيح التحديات التي تعترض تطويره واآلفاق
المستقبمية لمنيوض بو .وكذلك استخدام المنيج القياسي لستقصاء أثر قطاع الخدمات عمى النمو
القتصادي الفمسطيني بقياس تأثير المتغيرات المستقمة (القيمة المضافة لكل من قطاع الخدمات،
وقطاع الزراعة ،وقطاع الصناعة ،وقطاع اإلنشاءات) عمى العامل التابع وىو الناتج المحمي
اإلجمالي.
وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج الوصفية منيا :ىيمنة قطاع الخدمات عمى القطاعات
القتصادية األخرى ،من خالل مساىمتو في الناتج المحمي اإلجمالي والتوظيف؛ وأن النشاطات
الخدمية التقميدية (التجارة الداخمية) تشكل السمة الغالبة عمى نشاطاتو ،بينما بقي مساىمة قطاع
الوساطة المالية ضعيفة نسبياً؛ ومن أبرز التحديات التي يواجييا قطاع الخدمات ىي غياب
السياسات القتصادية المناسبة لدعم تطوره ،وضعف البنية التشريعية وخدمات البنية التحتية .أما
نتاج التحميل القياسي فأظيرت أن تأثير متغير القيمة المضافة لمقطاع الخدمي كان معنوياً وذو
دللة إحصائية عند مستوى  ،.0.0حيث بمغ معامل النحدار المعبر عن المرونة  ،.000بينما
بمغت مرونة القيمة المضافة لقطاع اإلنشاءات  ،.0.0ولوحظ عدم معنوية تأثير كل من متغير
القيمة المضافة لقطاع الزراعة ومتغير القيمة المضافة لقطاع الصناعة ،حيث بمغت قيمة مرونة
القيمة المضافة  .0..لقطاع الزراعة و  .0.0لقطاع الصناعة.
وقد أوصت الدراسة بالعديد من التوصيات منيا :الىتمام بأنشطة الخدمات الحديثة مثل خدمات
الوساطة المالية وخدمات اإلنتاج؛ وضرورة تحفيز النمو في تجارة الخدمات الخارجية؛ إضافة إلى
تطوير القطاعات اإلنتاجية مثل الزراعة والصناعة وتشجيع القطاع المصرفي عمى تمويميا؛ العمل
عمي تطوير البنية التحتية ،األمر الذي لو تأثير مباشر عمى تنافسية اإلنتاج وتطور القطاعات
الخدمية؛ العمل عمي خمق مناخ استثماري ييدف إلي جذب رؤوس األموال .كما أوصت الدراسة
بضرورة توفر اإلرادة السياسية الالزمة إلنياء النقسام الفمسطيني.
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Abstract
This study aims to: highlight the role of the services sector in the Palestinian
economy during the period (1995-2012), by using the descriptive analysis of the
most important indicators of the services sector and investigating the structural
composition and historical development of it, in addition to clarifying the
challenges to the development of services sector and the future prospects for the
advancement of it. As well as using the statistical analysis to investigate the
impact of the services sector on the Palestinian economic growth by measuring
the effect of the independent variables (added-value for each of the services
sector, agriculture sector, industry sector, and construction sector) to the GDP as
a dependent factor0
The study results showed that: the services sector is dominant of the other
economic sectors through its contribution to GDP and employment; and service
sector traditional activities (i.e. Interior trade) constitute the dominant feature of
the activities, while the contribution of financial sector is relatively weak. In
addition the most prominent challenges faced by the service sector are the
absence of appropriate economic policies to support its development, and
insufficient legislative registrations and weakness of infrastructure services.
While the result of the statistical analysis showed that the effect of added-value
variable of the service sector was significant and has a statistical significance at
the 0.05 level, where the regression coefficient for flexibility was 0.59, and the
flexibility of the added-value of the construction sector was 0.13, while the
influence of added-value for each of the agriculture sector and the industrial
sector were statistically insignificant, and the value of the flexibility of the
added-value was 0.01 for the agriculture sector and 0.09 for the industrial sector .
The study recommended many of the recommendations, including: importance to
pay attention to the activities of modern services such as financial sector services
and production services; and the need to encourage the growth in the external
trade services; in addition to the development of the productive sectors such as
agriculture and industry and encourage the banking sector to finance them;
moreover development of the infrastructure which has a direct impact on the
competitiveness of production and the development of service sectors;
furthermore work to create an investment climate that is designed to attract
capital. The study also emphasized the need to provide the necessary political
willingness to end the Palestinian division.
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مقدمة
شيد االقتصاد العالمي منذ منتصؼ القرف الماضي نمواً ممحوظاً في قطاع الخدمات ،حيث
ارتفعت مساىمتو في اإلنتاج اإلجمالي العالمي .وقد أثمر ىذا النمو تحوالً جذرياً في ىيكمية
القطاعات االقتصادية لمعديد مف دوؿ العالـ نحو اقتصاد الخدمات  ،خصوصاً تمؾ التي تتصؼ
بمعدؿ دخؿ مرتفع ،إضافة إلى اقتصاديات دوؿ نامية وذات معدؿ دخؿ متوسط .وقد أرجع
العديد مف الباحثيف التحوؿ إلى اقتصاد الخدمات إلى زيادة معدالت الدخؿ في البمداف الصناعية،
وبالتالي زيادة الطمب عمى الخدمات.
ومما ال شؾ فيو أف قطاع الخدمات لو دور رئيسي في توليد الدخؿ والنمو وخمؽ فرص العمؿ
وتحقيؽ إيرادات النقد األجنبي لجميع البمداف ،والسيما في البمداف النامية .وأف ىذا القطاع قد
أصبح القطاع االقتصادي الرائد وقاطرة النمو عمى الصعيد العالمي ،واف منافعو تنتشر عمى
المستوييف الجزئي والكمي بما يحققو في االقتصاد مف آثار إيجابية واسعة تؤثر عمى آفاؽ النمو،
وتشكؿ مدخالت أساسية في جميع القطاعات واألنشطة االقتصادية.
ومف المعروؼ أف االقتصاد الفمسطيني كغيره مف االقتصاديات النامية ىو اقتصاد خدمي ،حيث
يمعب دو اًر ميما في النمو االقتصادي ،ويسيـ بفاعمية في تكويف الناتج المحمي اإلجمالي ،وتوفير
العديد مف المتطمبات األساسية لعممية التنمية االقتصادية كمدخالت لإلنتاج السمعي في مجاالت
الصناعة والزراعة ،وايجاد فرص عمؿ وتعبئة الموارد مف خالؿ الخدمات المالية كالمصارؼ
والتأميف .ويواجو قطاع الخدمات في األراضي الفمسطينية العديد مف الصعوبات التي تحد مف
تطوره وقدرتو عمى المنافسة اإلقميمية ،ومف أىميا عدـ االستقرار السياسي واالحتالؿ اإلسرائيمي
واجراءاتو التعسفية المتعمقة بالسيطرة عمى حركة تنقؿ السمع والخدمات واألفراد عمى المعابر.
وتحاوؿ ىذه الدراسة توضيح مراحؿ تطور قطاع الخدمات ،واظيار دوره في نمو االقتصاد
الفمسطيني مف حيث مساىمتو في الناتج المحمي اإلجمالي والتوظيؼ خالؿ الفترة .2012-1995
إضافة إلى التحديات والعوائؽ التي يواجييا واآلفاؽ المستقبمية لمنيوض بيذا القطاع ولمتغمب عمى
ىذه التحديات.

2

مشكمة الدراسة
تقوـ الدراسة بالتحميؿ واإلجابة عمى سؤاؿ رئيسي ىو:
ما ىو دور قطاع الخدمات في االقتصاد الفمسطيني وآفاقو المستقبمية؟
ومن الممكن أن نجيب عمى التساؤالت الفرعية التالية :
 .1كـ يستحوذ قطاع الخدمات مف الناتج المحمي اإلجمالي ،وما ىو معدؿ نموه؟
 .2ىؿ قطاع الخدمات يستحوذ عمى القسـ األكبر مف العمالة واالستثمارات المنفذة؟
 .3ما مدى اعتماد قطاع الخدمات عمى الخدمات الحديثة (خدمات اإلنتاج)؟
 .4ما مدى مساىمة قطاع الخدمات في القيمة المضافة؟
 .5ما ىي أىـ المعوقات التي تعترض نمو وتطوير قطاع الخدمات الفمسطيني؟
 .6ما ىي اآلفاؽ المستقبمية لتطوير قطاع الخدمات؟
فرضيات الدراسة :
مف خالؿ تساؤالت الدراسة والمتعمقة بتحميؿ أثر قطاع الخدمات عمى النمو االقتصادي في
األراضي الفمسطينية؛ يمكن صياغة الفرضيات بالنقاط التالية-:
الفرضية الرئيسية :
ىناؾ تأثير كبير لقطاع الخدمات عمى النمو االقتصادي في األراضي الفمسطينية.
ويتفرع منيا الفرضيات الثانوية األخرى كالتالي :
 .1يوجد عالقة إيجابية بيف القيمة المضافة لقطاع الخدمات والناتج المحمي اإلجمالي.
 .2ىناؾ عالقة إيجابية بيف القيمة المضافة لقطاع اإلنشاءات والناتج المحمي اإلجمالي.
 .3يوجد عالقة إيجابية لمقيمة المضافة في قطاع الصناعة عمى النمو االقتصادي الفمسطيني.
 .4لمقيمة المضافة لقطاع الزراعة دو اُر محدوداُ في التأثير عمى النمو االقتصادي الفمسطيني.
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أىمية الدراسة
تستمد ىذه الدراسة أىميتيا مف الدور الحيوي لقطاع الخدمات في االقتصاد الفمسطيني ،ولذلؾ
يمكف تمخيص أىمية الدراسة في النقاط التالية:
.1

معرفة المعوقات والتحديات التي تواجو قطاع الخدمات الفمسطيني واآلفاؽ المستقبمية
لتقدمو.

.2

إثارة انتباه صانعي السياسات والميتميف بمستقبؿ االقتصاد الفمسطيني إلى ضرورة تحفيز
النمو نحو فروع الخدمات الحديثة الضرورية لنقؿ االقتصاد الفمسطيني نحو آفاؽ جديدة.

.3

محاولة الخروج بنتائج وتوصيات مف الممكف أف تكوف ذات قيمة وفائدة لمدارسيف
والباحثيف ومتخذي القرار االقتصادي لإلسياـ في تطوير قطاع الخدمات.

.4

إضافة بحث بمعمومات جديدو إلى المكتبات العربية والفمسطينية.

أىداف الدراسة
تيدؼ ىذه الدراسة إلى معرفة مدى تأثير قطاع الخدمات عمى نمو االقتصاد الفمسطيني مف خالؿ
المحاور التالية:
.1

إظيار وتوضيح الصورة الصحيحة لمدى مساىمة قطاع الخدمات في نمو االقتصاد
الوطني.

.2

تسميط الضوء عمى واقع قطاع الخدمات الفمسطيني.

.3

توضيح دور قطاع الخدمات في نمو االقتصاد الفمسطيني.

.4

توضيح العوائؽ التي تعترض تطوير قطاع الخدمات واآلفاؽ المستقبمية لتطويره.
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منيجية الدراسة
ستقوـ الدراسة عمى منيجيف عمى النحو التالي:
 .1المنيج الوصفي التحميمي:

لوصؼ أىـ مؤشرات االقتصاد الفمسطيني ،وابراز أىـ

مؤشرات قطاع الخدمات ،باإلضافة إلى اإلطار النظري الذي يبيف تحديات وفرص قطاع
الخدمات الفمسطيني.

 .2المنيج القياسي:

سيتـ استخداـ المنيج القياسي الستقصاء أثر قطاع

الخدمات عمى نمو االقتصاد الفمسطيني؛
مف خالؿ قياس تأثير المتغيرات المستقمة (القيمة المضافة لكؿ مف قطاع الخدمات ،قطاع
الزراعة ،قطاع الصناعة ،وقطاع اإلنشاءات) عمى الناتج المحمي اإلجمالي كمتغير تابع،
ويقاس بالقيمة الحقيقية وىي الدوالر األمريكي .وجميع المتغيرات المستقمة ىي عبارة عف
متغيرات كمية .وثـ سيتـ تقدير العالقة االنحدارية ما بيف المتغيرات المستقمة والمتغير
التابع مف خالؿ طريقة المربعات الصغرى لمعرفة مدى تأثير المتغيرات المستقمة عمى

المتغير التابع.
متغيرات الدراسة
 القيمة المضافة لقطاع الخدمات ،القيمة المضافة لقطاع الزراعة ،القيمة المضافة لقطاع
الصناعة ،القيمة المضافة لقطاع اإلنشاءات ،الناتج المحمي اإلجمالي.

حدود الدراسة:
 الحدود المكانية :األراضي الفمسطينية (غزة والضفة الغربية)
 الحدود الزمنية.2012 –1995 :

5

الدراسات السابقة
ىناؾ العديد مف الدراسات السابقة التي ناقشت دور قطاع الخدمات في االقتصاد ،وفيما يمي
نستعرض بعض ىذه الدراسات.
أوالً الدراسات المحمية
 )1الفالح ،بالل" .قطاع الخدمات الفمسطيني :بنيتو وأثره االقتصادي" ،معيد أبحاث
السياسات االقتصادية الفمسطيني (ماس).2013 ،
ىدفت ىذه الدراسة بشكؿ رئيسي إلى؛ استكشاؼ درجة اعتماد قطاع الخدمات الفمسطيني عمى
الخدمات الحديثة (خدمات األعماؿ والخدمات المالية) مقابؿ الخدمات التقميدية (خدمات التوزيع،
الخدمات الشخصية واالجتماعية/الحكومية)؛ إضافة إلى التعرؼ عمى أسباب توسع ىذا القطاع،
ومف ثـ مدى ارتباط ىذا التوسع بالتشوىات االقتصادية التي يسببيا االحتالؿ اإلسرائيمي؛ ودراسة
أداء قطاع الخدمات وتحديد تأثيره عمى نمو اإلنتاج .ولتوضيح التغيرات في بنية قطاع الخدمات
استخدـ الباحث النموذج القياسي (نموذج االنحدار الخطي البسط) لقياس المساىمة السنوية في
العمالة والناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي.
وتوصمت الدراسة إلى أف قطاع الخدمات في األراضي الفمسطينية قائـ إلى حد كبير عمى
الخدمات التقميدية ،كما توصمت إلى أف ىيمنة قطاع الخدمات عمى القطاعات األخرى بدأ مع
االحتالؿ اإلسرائيمي لمضفة الغربية وقطاع غزة في العاـ  ،1967ويرجع سببو إلى االختالالت
االقتصادية التي سببيا االحتالؿ وضعؼ التنافسية لمقطاع الصناعي والقيود اإلسرائيمية .إضافة
إلى اإلفراط في االعتماد عمى الخدمات ذات اإلنتاجية المنخفضة (السيما خدمات التوزيع) يؤثر
سمباً عمى مستوى ونمو اإلنتاجية في قطاع الخدمات واالقتصاد ككؿ.
وقد أوصت الدراسة بضرورة تحفيز نمو فروع الخدمات الحديثة الضرورية لزيادة تنافسية قطاع
الخدمات .كما أوصت بضرورة االىتماـ بالقطاعات اإلنتاجية ،خصوصاً قطاع الصناعة ،والتي
مف شأنيا زيادة الطمب وتوسيع مساىمة الخدمات الحديثة.
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 )2الجعفري ،محمود .وآخرون" .قطاع الخدمات الفمسطيني و دوره في عممية التنمية
االقتصادية" ،معيد أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطينية (ماس).2003 ،
ىدفت ىذه الدراسة إلى تسميط األضواء عمى واقع قطاع الخدمات الفمسطيني ،ودوره في عممية
التنمية االقتصادية ،مف حيث مساىمتو في الناتج المحمي اإلجمالي والتشغيؿ واالستثمار والتجارة.
كما تناولت الدراسة العوائؽ التي تعترض إنتاج وتطوير الخدمات المحمية الفمسطينية وسبؿ التغمب
عمييا .واعتمد الباحث عمى المنيج التحميمي الوصفي لممسوحات التي أجراىا الجياز المركزي
لإلحصاء الفمسطيني لتقييـ أداء القطاعات الخدمية.
وتوصمت الدراسة إلى أف مساىمة ىذا القطاع في الناتج المحمي اإلجمالي ارتفعت لتصؿ إلى
 %52في العاـ  ،2000كما ساىـ في استيعاب  %61مف القوى العاممة الفمسطينية في نفس
العاـ .وأف تنامي دور قطاع الخدمات الفمسطيني كمف بسبب تطور العالقات االقتصادية والتجارية
مع االقتصاد اإلسرائيمي ،ما أسفر عف تشوه ىيكؿ قطاع الخدمات بحيث لـ تنمو الخدمات
اإلنتاجية ،وانما نمت الفروع الخاصة بخدمات التوزيع والتجارة الداخمية.
وقد أوصت الدراسة بضرورة تطوير رأس الماؿ البشري وتعزيز دور القيـ والمفاىيـ الخالقة في
المجتمع .وتشجيع اإلنتاج مف الخدمات ذات القيمة المضافة العالية .إضافة إلى تعزيز دور
القطاع العاـ في إنتاج خدمات البنية التحتية مف الكيرباء والمياه واالتصاالت.
التشريعات واألنظمة والموائح التي تستيدؼ حفظ وتطور صناعة الخدمات.

واصدار

وأخي اًر جذب

االستثمارات الخارجية إلى داخؿ الوطف.
 )3الجعفري ،محمود .والعارضة ،ناصر" .التجارة الخدمية الفمسطينية ،الواقع واآلفاق"،
معيد أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطينية (ماس).2002 ،
ىدفت الدراسة إلى دراسة واقع التجارة الخدمية الفمسطينية مف حيث تركيبيا وحجميا وتوزيعيا
الجغرافي وارتباطيا بالمتغيرات االقتصادية الكمية ،مثؿ الصادرات والواردات الكمية ،والناتج المحمي
اإلجمالي واالستثمار .إضافة إلى تحديد المشكالت والمعيقات التي توجييا تجارة الخدمات
الفمسطينية والتعرؼ عمى متطمبات إعدادىا وتييئتيا لالندماج والتعامؿ مع األسواؽ اإلقميمية.
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وتوصمت الدراسة إلى أف المدخؿ الرئيسي لتحرير تجارة الخدمات الفمسطينية يرتبط بمدى توفر
الشروط الالزمة والكافية لتأىيؿ وىيكمة القطاعات الخدمية المنتجة لمخدمات الرئيسية .أيض ًا كما
ىو الحاؿ في التجارة السمعية ،يتوجب البدء بتطبيؽ سياسة إحالؿ الواردات الخدمية ،وتشجيع
الصادرات لمعديد مف الخدمات ،وخاصة في قطاع النقؿ واالتصاالت مف خالؿ توفير الحوافز
والعمؿ عمى إزالة العقبات والقيود اإلسرائيمية.
وأوصت الدراسة أف تنمية وتطوير وانتاج تجارة الخدمات الفمسطينية يتطمب تكثيؼ التنمية
البشرية ،واعادة تأىيؿ الصناعات الخدمية ،واصدار التشريعات واألنظمة التي توفر حماية نسبية
لمخدمات وتأىيميا لالندماج إقميمياً ودولياً .كما أكدت الدراسة أىمية انتياج السياسات التنموية
الالزمة لمحد مف االنعكاسات التدميرية لسياسات الحصار واإلغالؽ التي يفرضيا االحتالؿ
اإلسرائيمي عمى األراضي الفمسطينية.

ثانياُ :الدراسات العربية
 )1أبو الينود ،عبداهلل" .تحرير قطاع الخدمات العربي في ضوء المتغيرات العالمية" .بحث
رسالة ماجستير في معيد البحوث ،القاىرة.2012 ،
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى اآلثار الناتجة عف تحرير قطاع الخدمات والتعرؼ عمى
الفرص المتاحة لمنفاذ إلى األسواؽ الخارجية.
و توصمت الدراسة إلى أف تجارة الخدمات أصبحت تستحوذ عمى نسبة  %30-%25مف التجارة
الدولية ،فضالً عف ارتفاع مساىمة الخدمات في الناتج المحمي اإلجمالي في الدوؿ النامية
والمتقدمة عمى حد سواء.
وقد أوصت الدراسة بضرورة تعزيز االتجاه نحو تعميؽ التخصص والتكامؿ في مجاؿ الخدمات
مف خالؿ وضع إست ارتيجية عربية لتحرير قطاع الخدمات ،والتعرؼ عمى الفرص المتاحة لموصوؿ
إلى األسواؽ العالمية وزيادة القدرة التنافسية لمقطاعات الفرعية ،والبدء بتحرير القطاعات الفرعية
ذات الميزة النسبية عمى المستوى الوطني وبناء جداوؿ التزامات قطرية تراعي تحقيؽ التكامؿ بيف
موردي الخدمة العربية ،وبالتالي توسيع نطاؽ سوؽ الخدمات العربية ودعـ المنافسة والشفافية
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وتشكيؿ مجموعة عربية لضماف شروط أفضؿ عند التفاوض في إطار االتفاقية العامة لتحرير
التجارة الدولية في الخدمات.
 )2سممان ،حيان احمد" .االستثمار وقطاع الخدمات السوري" المجمة االقتصادية ،العدد
.2010 ،445
ىدفت الدراسة إلى إثبات أف التطور في مجاؿ اإلنتاج ىو األساس المادي لحصوؿ تطور مرافؽ
ومتناسب معو في قطاع الخدمات بفروعو المختمفة.
و توصمت الدراسة إلى أف مساىمة قطاع الخدمات ىي أكبر مف مساىمة قطاع اإلنتاج .ولكف
لوحظ أف مساىمة قطاع اإلنتاج بدأت تتجو نحو الزيادة النسبية ،عمى حيف مساىمة قطاع
الخدمات اتجيت نحو التراجع النسبي بالرغـ مف تحقيقو زيادة مطمقة في قيـ الناتج المحمي
اإلجمالي عمى مستوى القطر السوري.
وقد أوصت الدراسة بأف تطور كؿ مف القطاعيف الخدمي واإلنتاجي في سوريا يحتاج إلى إعادة
ترتيب األوليات ودراسة السياسات االستثمارية لكؿ مف ىذيف القطاعيف ،وبما ينسجـ مع ضرورة
تكامميما مع بعضيما البعض ،وخاصة أف االستثمار ىو الحامؿ الحقيقي واألساسي لمتنمية العامة
والشاممة.
 )3الشرع ،عمي موسى" .توسع العمالة في قطاع الخدمات بالعراق (،)1990-1968
مجمة البحوث االقتصادية العربية ،العدد الحادي عشر.1998 ،
ىدفت الدراسة إلى أف تقؼ عمى أىـ العوامؿ التي ساىمت في توسيع العمالة في قطاع الخدمات
بالعراؽ خالؿ الفترة المذكورة ،واذا كاف ىذا التوسع يعبر وينسجـ مع حالة التطور االقتصادي
الذي وصؿ إليو االقتصاد العراقي.
وتوصمت الدراسة إلى أف إنتاجية العمؿ في قطاع الخدمات لـ تكف أكثر بطئاً مقارنة بالقطاعات
السمعية بشكؿ يبرر انتقاؿ اليد العاممة ،وأف النمو الحضري ىو العامؿ األساسي في توسع العمالة
في قطاع الخدمات ،وأف نسبة كبيرة مف ىذا التوسع لـ تكف مخططة مسبقاُ.
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وقد أوصت الدراسة بضرورة توفير اليياكؿ االرتكازية ،والخدمات التجارية ،وخدمات التمويؿ،
والخدمات الحكومية األخرى الضرورية لقياـ وتوسع الصناعة ،والى ضرورة ارتفاع مستوى الدخؿ
مما قد يؤدي إلى زيادة الطمب عمى الخدمات الترفييية والخدمات الصحية والتعميمية.

ثالثاُ :الدراسات األجنبية
1) Ayaz Ahmed and Henna Ahsan, The Role of Services Sector
in the Economy of Pakistan, 2010.
ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميؿ أىمية قطاع الخدمات في االقتصاد الباكستاني و استكشاؼ الميزة
النسبية لقطاع الخدمات ودوره في النمو االقتصادي والتجارة والتوظيؼ.
وتوصمت الدراسة إلى أف ارتفاع نمو قطاع الخدمات يعطي بعداً جديداً مف االستقرار في عممية
النمو في الباكستاف .وأف ركود أو انخفاض معدؿ نمو العمالة في السمع األخرى المنتجة ،يوفر
المزيد مف فرص العمؿ في قطاع الخدمات.
وقد أوصت الدراسة بأىمية وجود مقاييس واستراتيجيات إلزالة العقبات في نمو قطاع الخدمات
وتقديـ حزمة مف سياسات اإلصالح بحيث يظير قطاع الخدمات قطاعا رئيسيا لمنمو ،والعمالة،
والحد مف الفقر .إضافة إلى ضرورة تحسيف وزيادة الميارة التقنية لمعامميف حسب المتطمبات
العالمية واندماج أكثر في الصناعات المتطورة ،والمؤسسات المالية ،والتجارة والنقؿ واالتصاالت،
وايجاد مجاالت جديدة في قطاع الخدمات.
2) Donghyun Park and Kwanho Shin, "The Service Sector in Asia:
Is It an Engine of Growth?", December 2012.
ىدفت ىذه الدراسة ىو دراسة آفاؽ قطاع الخدمات مف الناحية التجريبية ،ليكوف بمثابة محرؾ
النمو في آسيا ،وذلؾ عف طريؽ تحميؿ وصفي القتصاديات  12دولة آسيوية .ودراسة تطور
قطاع الخدمات في البمداف اآلسيوية الكبرى .وتحرى العالقة بيف الناتج المحمي اإلجمالي لمفرد
الواحد وحصة الخدمات في الناتج المحمي اإلجمالي والعمالة .وتقيـ دور قطاع الخدمات باعتباره
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محرؾ النمو مف خالؿ دراسة مساىمة قطاع الخدمات في إجمالي النمو والعمالة واإلنتاجية في
الخدمات بالنسبة إلى الصناعات التحويمية ومحددات إنتاجية العامؿ في قطاع الخدمات.
وتوصمت الدراسة إلى أف قطاع الخدمات قد ساىـ بالفعؿ إلى حد كبير في اإلنتاجية ونمو الناتج
المحمي اإلجمالي في آسيا في الماضي .وأف ىذه المنطقة التي تشيد نموا سريعاً تتحوؿ إلى ثراء
أكثر ،وتميؿ الخدمات إلى أف تصبح أكثر أىمية تزامناً مع ارتفاع مستوى الدخؿ .وعندما تـ
احتساب نسبة مساىمة الزراعة والصناعة والخدمات في نمو الناتج المحمي اإلجمالي  ،وجد أنو
قطاع الخدمات لو أكبر مساىمة .وأف تجارة الخدمات ليا تأثير كبير وايجابي عمى نمو الخدمات
اإلنتاجية .وأف قطاع الخدمات سوؼ يمعب دو ار أكبر في المستقبؿ حيث أنو في حالتو الغير
المتقدمة نسبيا يساىـ إلى حد كبير في النمو ،ويمكف لقطاع الخدمات أف يساىـ أكثر مف ذلؾ في
حالة تقدمو أكثر.
وأوصت الدراسة بأنو يجب إزالة العوائؽ الداخمية مثؿ القوانيف المجحفة واحتكارات الدولة ،إضافة
إلى التغمب عمى العوائؽ الخارجية مثؿ الحواجز أماـ تجارة الخدمات واالستثمار األجنبي المباشر
التي مف شأنيا أف تكبؿ قطاع الخدمات في آسيا ،مما يطمؽ العناف لكؿ طاقات قطاع الخدمات
في آسيا لتوليد فرص العمؿ و زيادة نمو االقتصاد .وقد بدأت بالفعؿ بعض الدوؿ اآلسيوية مثؿ
اليند والفمبيف االستفادة مف ىذه اإلمكانات مف خالؿ تصدير الخدمات.

3) Massimiliano Cali and Karen Ellis "The Contribution Of Services
To Development And The Role Of Trade Liberalization And
Regulation", Briefing Notes, DFID, UK, 2008.
ىدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء عمى مساىمة قطاع الخدمات في الناتج المحمي اإلجمالي ،وتوفير
فرص العمؿ ،والخدمات العامة لالقتصاد في بعض بمداف العالـ .واثبات أف تجارة الخدمات يمكف
أف تحسف األداء االقتصادي وتوفر مجموعة مف فرص تصدير الخدمات التقميدية والحديثة .وذلؾ
عف طريؽ التحميؿ الوصفي لمقطاعات الخدمية التالية (السياحة ،والخدمات المالية ،وخدمات
الطاقة ،وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ،والخدمات الصحية ،واالنتقاؿ المؤقت لألشخاص).
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وتوصمت الدراسة إلى أف قطاع الخدمات يمثؿ نسبة كبيرة مف الناتج المحمي اإلجمالي في معظـ
البمداف ،بما فييا البمداف ذات الدخؿ المنخفض ،حيث غالباً ما يولد أكثر مف  %50مف الناتج
المحمي اإلجمالي .وتتزامف عممية التنمية عادة مع تنامي دور الخدمات في االقتصاد (جنباً إلى
جنب مع تقميص دور الزراعة).

وبالتالي تشكؿ الخدمات نسبة متزايدة مف الناتج المحمي

اإلجمالي في جميع البمداف النامية تقريباً .فقد ساىمت الخدمات بنسبة  %47مف النمو في
جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا عمى مدى الفترة ( ،)2005-2000في حيف ساىمت الصناعة
 %37والزراعة  %فقط .وأف العديد مف الخدمات تشكؿ مدخالت رئيسية لجميع أو معظـ
األعماؿ األخرى مثؿ خدمات البنية التحتية والطاقة واالتصاالت والنقؿ؛ والخدمات المالية التي
تسيؿ المعامالت وتوفر فرص الحصوؿ عمى تمويؿ لالستثمار؛ والخدمات القانونية والمحاسبية
التي تشكؿ جزءا مف اإلطار المؤسسي الالزـ لدعـ اقتصاد السوؽ المحمي .إضافة إلى أف التجارة
في الخدمات يمكف أف تساعد في خمؽ فرص أكبر لمبمداف لتوسيع مخرجاتيا مف الخدمات في
القطاعات التي تتمتع فييا بميزة نسبية ،وبالتالي خمؽ فرص العمؿ ،والمساىمة في الناتج المحمي
اإلجمالي أكثر وتوليد النقد األجنبي.
وأوصت الدراسة بضرورة وضع مجموعة مف السياسات المكممة ،بما فييا التشريعات المناسبة،
وتييئة ظروؼ سوؽ تنافسية ،وتوفير التدريب المتخصص الكافي لتحقيؽ الجودة والتوازف ،وتشجيع
السياسات الرامية إلى حماية الصحة والبيئة والمستيمكيف وضماف الحصوؿ الكافي عمى الخدمات،
وىذا ضروري وحيوي لمحصوؿ عمى النتائج المرجوة.
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االستفادة من الدراسات السابقة
لقد ىدؼ الباحث مف استعراض الدراسات السابقة إلى ما يمي:
 .1االستفادة مف التجارب السابقة لتحديد فرضيات الدراسة الحالية.
 .2بياف المنيجية المستخدمة في دراسة دور قطاع الخدمات في االقتصاد الفمسطيني.
 .3االستفادة مف تجارب الدراسات السابقة في تحديد النموذج القياسي المناسب لقياس دور
قطاع الخدمات في نمو االقتصاد الفمسطيني ،ومعرفة الطرؽ اإلحصائية المستخدمة في
عممية القياس.
 .4تحديد المتغيرات المتأثرة وبناء النموذج القياسي.
اختالف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
 أما الدراسة الحالية فقد استخدـ فييا الباحث المنيج الوصفي التحميمي لتحميؿ واقع قطاع
الخدمات الفمسطيني مف خالؿ دراسة بعض القطاعات الخدمية ،ودراسة دورىا في تحقيؽ
النمو االقتصادي وفي تشغيؿ العامميف.
 كما استخدمت الدراسة المنيج القياسي ،وذلؾ بتحميؿ مجموعة مف البيانات الثانوية التي
تـ تجميعيا مف الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني لمفترة  ،2012-1995والوصوؿ
إلى نتائج تظير الدور الذي يمعبو قطاع الخدمات في االقتصاد الفمسطيني ،وذلؾ
باستخداـ نموذج االنحدار الخطي المتعدد ،يحتوي عمى ثالث متغيرات مستقمة وىي؛
القيمة المضافة لقطاع الخدمات ،القيمة المضافة لقطاع الزراعة ،القيمة المضافة لقطاع
الصناعة ،القيمة المضافة لقطاع اإلنشاءات ،ودراسة تأثيرىا عمى المتغير التابع وىو
الناتج المحمي اإلجمالي ،وذلؾ باستخداـ طريقة المربعات الصغرى.
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الفصل األول
واقع قطاع الخدمات وأىميتو في االقتصاد الفمسطيني

المبحث األول :نبذة عن واقع االقتصاد الفمسطيني
المبحث الثاني :قطاع الخدمات الفمسطيني وتطوره
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مقدمة
إف توسع قطاع الخدمات في االقتصاديات المتقدمة وفي االقتصاد العالمي بشكؿ عاـ ،أصبح مف
أىـ مالمح االقتصاد العالمي ،الذي شكؿ مظي اًر مف مظاىر االنتقاؿ مف االقتصاد الصناعي إلى
اقتصاد المعرفة.

كما يمعب قطاع الخدمات دو اًر مركزياً وميماً في تعزيز القدرة التنافسية

لالقتصاديات النامية والمتقدمة عمى حد سواء .ويعتبر توفر الخدمات شرطاً أساسياً لتعزيز القدرة
التنافسية لمقطاعات السمعية ،وتشتمؿ تمؾ الخدمات عمى خدمات البنية التحتية مثؿ الكيرباء
والمياه والنقؿ واالتصاالت ،والخدمات الصحية والتعميمية والخدمات اإلنتاجية مثؿ الوساطة المالية
وخدمات األعماؿ واألنشطة العقارية.
ولقد زاد االىتماـ بدور قطاع الخدمات منذ منتصؼ سبعينيات القرف الماضي ،وبخاصة ما يتعمؽ
منيا بمدى مساىمتيا في التوظيؼ والناتج المحمي اإلجمالي والصادرات السمعية ،وارتفاع إنتاجية
العمؿ.
وسنتعرؼ في ىذا الفصؿ عمى واقع قطاع الخدمات وأىميتو في االقتصاد الفمسطيني مف خالؿ
تعريؼ ىيكمية قطاع الخدمات ،ومراحؿ تطوره منذ االحتالؿ اإلسرائيمي لألراضي الفمسطينية مف
عاـ  1967حتى عاـ  ،2012ومدى مساىمتو في الناتج المحمي اإلجمالي والتوظيؼ ،والتكويف
الرأسمالي والقيمة المضافة خالؿ فترة الدراسة .2012-1995
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المبحث األول

نبذة عن واقع االقتصاد الفمسطيني

2012-1967
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تمييد
يعاني االقتصاد الفمسطيني مف تشوىات واختالالت ىيكمية كثيرة سببتيا ثالثة عقود مف االحتالؿ
اإلسرائيمي .ومف مظاىر ىذه االختالالت ضعؼ القاعدة اإلنتاجية لالقتصاد الفمسطيني ،والعجز
التجاري الحاد ،واعتماده الكبير عمى األسواؽ الخارجية لخمؽ فرص العمؿ بسبب ضعؼ القدرة
االستيعابية لالقتصاد الفمسطيني .ىذا إضافة إلى تعمؽ الفجوة في الموارد الطبيعية المتاحة
لالستغالؿ مف قبؿ الفمسطينييف ،حيث تعرضت ىذه الموارد مثؿ األرض والمياه لعممية نيب
متواصمة مف قبؿ االحتالؿ اإلسرائيمي.
وقد استمرت ىذه التشوىات والفجوات الموروثة عف االحتالؿ في التأثير سمباً عمى األداء
ا القتصادي الفمسطيني عمى المستوييف الكمي والقطاعي بعد تأسيس السمطة الوطنية وفؽ اتفاقية
أوسمو عاـ  .1993وبالرغـ مف اإلنجازات اليامة التي حققنيا السمطة في مجاؿ بناء مؤسسات
الحكـ االقتصادي واعادة تأىيؿ البنية التحتية واصدار التشريعات وتنشيط الحركة التجارية
واالستثمارية ،إال أف تكمفة تمؾ اإلنجازات كانت مرتفعة ،ألنيا تمت في ظؿ استمرار قيود
االحتالؿ وسياساتو التعسفية ،وفي ظؿ غياب رؤية وبرنامج تنموي شامؿ تيتدي بو السمطة في
إعادة اإلعمار وىيكمة االقتصاد الفمسطيني (عبد الكريـ ،2012 ،ص.)2
وأخي اًر ،الحدث المؤلـ الذي عاشو الشعب الفمسطيني منذ عاـ  ،2007والمتمثؿ في االنقساـ
السياسي والمؤسسي بيف الضفة الغربية وقطاع غزة ،ليضيؼ المزيد مف التشوىات والمعاناة إلى
المشيد االقتصادي الفمسطيني الراىف.
وعند كؿ مرحمة مف مراحؿ تطور المشيد السياسي واالقتصادي الفمسطيني خالؿ الفترة -1994
 ،2012كاف يبرز تساؤالت عدة في األوساط المحمية والدولية حوؿ واقع االقتصاد الفمسطيني
وآفاقو المستقبمية في ظؿ المعيقات القائمة والفرص واإلمكانيات المتوفرة .وتكتسب ىذه التساؤالت
أىمية خاصة ،كونيا تمس االقتصاد الذي ىو أحد أىـ ساحات الموجية والصراع مع االحتالؿ،
فيمكف ليذا االقتصاد أف يشكؿ رافعة لمصمود والتحرير أو يكوف عبئاً عمييما.
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أوالً :واقع االقتصاد الفمسطيني في ظل االحتالل اإلسرائيمي
منذ االحتالؿ العسكري لمضفة الغربية وقطاع غزة في عاـ  ،1967شكمت السياسات والممارسات
اإلسرائيمية في األراضي الفمسطينية سبباً أساسياً لمتشوىات واالختالالت الييكمية في البنية
االقتصادية واالجتماعية الفمسطينية ،حيث أف إسرائيؿ تستعمؿ الموضوع االقتصادي لتحقيؽ
أىداؼ سياسية أىميا:
 .1خمؽ ظروؼ اقتصادية في األراضي المحتمة تساعد في إضعاؼ حوافز مقاومة االحتالؿ
بانشغاؿ الفمسطينييف بالعمؿ داخؿ إسرائيؿ في القطاعات التي تحتاج إلى عمالة غير فنية
كالزراعة والبناء وبعض الخدمات ،وحصوليـ عمى دخؿ معقوؿ يشغميـ عف مقاومة االحتالؿ.
 .2توطيد أوضاع اقتصادية تجعؿ انسالخ الضفة والقطاع عف االقتصاد اإلسرائيمي وتكويف
اقتصاد مستقؿ لدولة مستقمة أم اًر مستحيالً ،ويبقى االقتصاد الفمسطيني تابعاً لالقتصاد اإلسرائيمي
وذلؾ بإتباع سياسة االستيالء األراضي الزراعية ومصادرة الموارد الطبيعية والتحكـ في المعابر
التي تربط األراضي الفمسطينية بالعالـ الخارجي ،واضعاؼ البنية التحتية لالقتصاد الفمسطيني
(النقيب ،1997 ،ص.)19
 .iالممارسات والسياسات اإلسرائيمية إلضعاف االقتصاد الفمسطيني
 .1السيطرة عمى الموارد الطبيعية :وذلؾ عف طريؽ السيطرة عمى أجزاء كبيرة مف أراضي
الضفة والقطاع تصؿ إلى حوالي  %68مف أراضي الضفة و %40مف أراضي القطاع
(النقيب ،1997 ،ص ،)21وتشير اإلحصاءات اإلسرائيمية أف إسرائيؿ استولت خالؿ
عقديف مف االحتالؿ عمى حوالي  %53مف أكثر األراضي الفمسطينية خصوبة ،وذلؾ
لصالح المستوطنات اإلسرائيمية (كريـ ،1999 ،ص .)76وتنيب إسرائيؿ سنوياً مف مياه
الضفة الغربية وقطاع غزة مف  500-400مميوف متر مكعب .وىذه الكمية تعتبر عالية
جداً وسمب لمورد ميـ مف الموارد الطبيعية الفمسطينية والذي يستخدـ في القطاع الزراعي
(صقر ،1994 ،ص.)12
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 .2عرقمة النشاط االقتصادي :حيث وضعت الحكومة اإلسرائيمية يدىا عمى جميع مرافؽ
النشاط االقتصادي مف خالؿ اإلدارة العسكرية لألراضي المحتمة .وكانت ىذه اإلدارة
ترفض منح تصاريح إنشاء أو توسيع منشآت اقتصادية.

وقد قادت تقييد النشاط

االقتصادي إلى إضعاؼ بواعث االستثمار في االقتصاد الفمسطيني ،إذ أف األخطار التي
كانت ترافؽ ىذه العممية كانت كبيرة جداً ،وىذا ما يفسر أف االستثمارات في أكثرىا كانت
تبتعد عف القطاعات اإلنتاجية (الصناعة والزراعة) ،وتصب في قطاع بناء البيوت
السكنية .ويضاؼ إلى ذلؾ قمة توقر األمواؿ الالزمة لتمويؿ ىذا االستثمار عمى نحو
اقتصادي وبتكمفة معقولة ،وذلؾ بسبب اختفاء القطاع المالي الفمسطيني ( World Bank,
.)p37،1993

 .3تبديد الموارد المالية الفمسطينية :منذ اليوـ األوؿ الحتالليا لألرضي الفمسطينية ،سعت
السمطات اإلسرائيمية لتقييد عممية التكويف الرأسمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة ،وذلؾ
عبر رفض منح تراخيص لممشروعات االستثمارية الفمسطينية التي يمكف أف تسيـ في
تدعيـ القاعدة اإلنتاجية أو البنية التحتية الوطنية ،واالقتصار عمى منح تراخيص
لممشروعات التي تنتج سمعاً لما تحتاجو المؤسسات الرئيسية في إسرائيؿ ،كما قامت
السمطات اإلسرائيمية بمحاوالت جادة لحرماف االقتصاد الفمسطيني مف أدوات التراكـ
الرأسمالي ،وليذا أغمقت سمطات االحتالؿ كافة المؤسسات المالية والمصرفية الفمسطينية،
التي ساىمت بنحو ( )%29مف إجمالي الناتج القومي قبيؿ االحتالؿ ،ولـ تقـ فروع
المصارؼ اإلسرائيمية الػبالغ عددىا  22التي تـ فتحيا في الضفة والقطاع بدور ذا شأف
في السوؽ المالية والنقدية ،فقد انحصر دورىا في تقديـ بعض السمؼ قصيرة األجؿ بفوائد
عالية تراوحت بيف ( ،)%50 – %39باإلضافة إلى استنزاؼ المدخرات المالية المحدودة
وتحويميا لالستثمار في إسرائيؿ ،حيث قامت ىذه المصارؼ بتحويؿ ( )%80مف إجمالي
الودائع لمراكزىا الرئيسية في االقتصاد اإلسرائيمي ،كما قامت السمطات اإلسرائيمية بعرقمة
صيانة رأس الماؿ اإلنتاجي واعاقة عممية تجديده وتحديثو ،وحددت سقوؼ األمواؿ
المسموح بإدخاليا لألراضي الفمسطينية ،بحيث لـ يتعد المسموح بإدخالو في عاـ 1988
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عمى سبيؿ المثاؿ  400مميوف دوالر أمريكي ،ولمييمنة عمى الموارد المالية الفمسطينية
أرىقت سمطات االحتالؿ االقتصاد الفمسطيني بأعباء الضرائب التي فاقت بأنواعيا
وأحجاميا قدرة االقتصاد الفمسطيني عمى تحمميا ،وأىممت سمطات االحتالؿ بشكؿ متعمد
البنية التحتية الفمسطينية ،حيث لـ تشيد البنية التحتية أي تطور منذ عاـ ( 1967التقرير
االقتصادي العربي الموحد.)191-190 ،1989 ،

 .4السيطرة اإلسرائيمية عمى قطاع االتصاالت في الضفة الغربية وقطاع غزة :حيث خضع
قطاع االتصاالت في الضفة الغربية وقطاع غزة ولفترة طويمة قبؿ والدة السمطة الوطنية
الفمسطينية لمسيطرة اإلسرائيمية الكاممة .وقد كانت إسرائيؿ تعتبر نمو ىذا القطاع ىاجساً
أمنياً ،فمجأت إلى تقييده بمجموعة مف األوامر والقيود العسكرية طواؿ فترة احتالليا
لألراضي الفمسطينية .وليذا فمـ تتجاوز كثافة توفر الياتؼ الثابت في الضفة الغربية
وقطاع غزة نسبة  %3فقط بمقابؿ  %30في إسرائيؿ ،بينما استغرؽ الحصوؿ عمى خط
ىاتفي آنذاؾ مدة زمنية ال تقؿ عف  15-10عاماً .كما أنو في بعض األحياف تـ حظر
استخداـ جياز الفاكس وأجيزة االتصاؿ األخرى .ىذا وقد ساىـ انعداـ توفير خدمات
االتصاؿ اإلسرائيمية في الضفة الغربية وقطاع غزة وغياب االىتماـ بتطوير شبكة
االتصاالت ببقاء الوضع عمى حالتو البدائية حتى قدوـ السمطة الوطنية الفمسطينية في
العاـ .)World Summit, 2005, p8( 1994

 .5السيطرة عمى التجارة الخارجية:

فقد فرضت إسرائيؿ حرية تامة لدخوؿ البضائع

اإلسرائيمية ألسواؽ الضفة والقطاع ،وقيوداً عمى دخوؿ البضائع الفمسطينية لألسواؽ
اإلسرائيمية.

ومف ناحية أخرى ،كانت الضرائب المفروضة عمى البضائع األجنبية

موضوعة لحماية البضائع اإلسرائيمية .وىكذا ،كاف عمى المستورد الفمسطيني أف يقوـ
باستيراد بضائع إسرائيمية بتكمفة تبمغ أضعاؼ ما ىي عميو في البالد المجاورة ،وىو ما
جعؿ األسواؽ الفمسطينية أسيرة لالقتصاد اإلسرائيمي ،إذ أف  %90مف الواردات
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الفمسطينية تأتي مف إسرائيؿ ،و %85 - %65مف الصادرات الفمسطينية تذىب إلى
إسرائيؿ ،مما يجعؿ الميزاف التجاري يعاني عج اًز دائماً (زيادة الواردات عف الصادرات)؛ إذ
بمغ العجز في سنة  1993نسبة  %40مف الناتج المحمي الفمسطيني .ويعتبر دخوؿ
العماؿ الفمسطينييف إلى إسرائيؿ يساىـ في تغطية ىذا العجز ( UNCTAD, 1994,
.)p19
 .6تخريب البنية التحتية لالقتصاد الفمسطيني واىمال المرافق والخدمات العامة:

ففي

الوقت الذي كانت إسرائيؿ تحصؿ عمى االقتطاعات الكبيرة والضرائب ،كاف ما تخصصو
لإلنفاؽ الحكومي في الضفة والقطاع ضئيالً جداً .ففي الضفة الغربية انخفض حجـ
المصروفات الحكومية كنسبة مف الناتج القومي اإلجمالي مف  %15عاـ  1968إلى
 %8عاـ  ،1990و انخفض في القطاع مف  %14عاـ  1968إلى  %10عاـ 1990
(.)UNCTAD, 1993, p8

وكانت ىذه الميزانية ال تكفي لصيانة المرافؽ العامة وتطويرىا ،وغير مالئمة لتوفير
الخدمات االجتماعية العامة ،وكاف مف الممكف أف تكوف ىذه المرافؽ أكثر سوءاً وتردياً لوال
المساعدات المالية التي تأتي مف الخارج؛ إذ أف  %80مما ينفؽ في مجاؿ الصحة يأتي
مف مصادر خارجية ،و %50مما ينفؽ في مجاؿ التعميـ يأتي مف القطاع الخاص وجيات
خارجية منيا األونروا (.)Fischer, 1994, p127
 .iiأداء القطاعات االقتصادية في ظل االحتالل اإلسرائيمي:
 .1قطاع الزراعة
يرجع أىمية قطاع الزراعة كونو مصد اًر رئيسياً أو ثانوياً لدخؿ شريحة كبيرة مف السكاف،
ومساىمتو في النشاط االقتصادي الفمسطيني ،باإلضافة إلى كونو عنواف الصمود والتحدي
لمواجية االحتالؿ اإلسرائيمي .وقد حرصت إسرائيؿ عمى تحويؿ نمط اإلنتاج الزراعي في
األراضي الفمسطينية ليتناسب مع السياسة الزراعية اإلسرائيمية ،واغراؽ السوؽ الفمسطينية
بالبضائع اإلسرائيمية .كؿ ىذا عمؿ عمى انخفاض نصيب مساىمة القطاع الزراعي في
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الناتج المحمي اإلجمالي مف متوسط بمقدار  %36في الضفة و %29في قطاع غزة
لمفترة مف  1976-1972إلى متوسط بمقدار  %26و  %19لمضفة وغزة عمى التوالي
لمفترة  .1993-1988وكذلؾ انخفضت نسبة العمالة في ىذا القطاع مف  %42عاـ
 1970إلى  %16عاـ  1992في الضفة الغربية .أما في قطاع غزة فقد انخفضت مف
 %27إلى  %11لنفس الفترة (عبد السالـ ،2003 ،ص.)354
 .2قطاع الصناعة
قطاع الصناعة لو أىمية نسبية كبيرة لمساىمتو الممحوظة في الناتج القومي وزيادة
الصادرات وتشغيؿ األيدي العاممة .لذا منعت سمطات االحتالؿ ظيور صناعات وطنية
فمسطينية ،وفرضت عمييا قيود تمنع قياـ صناعات منافسة لمصناعة اإلسرائيمية ،مما أدى
إلى انخفاض عدد المنشآت الصناعية في األراضي الفمسطينية مف  3000منشأة في عاـ
 1966إلى  2400منشاة في عاـ  ،1990وكذلؾ توقؼ النمو في قطاع الصناعة
وانخفض معدؿ الدخؿ مف الصناعة مف  %9عاـ  1968إلى  %2.8و  %6.5لألعواـ
 1975و  1980عمى التوالي (أبو ظريفة ،1995 ،ص.)3
 .3قطاع التجارة الخارجية
قطاع التجارة الخارجية الفمسطيني ممثالً بالصادرات والسيما السمع الزراعية (الزيتوف
والفواكو) ،والواردات مف اآلالت والسمع المعمرة وبعض المنتجات الغذائية قد عانى مف
القيود اإلسرائيمية عمى دخوؿ وخروج البضائع.
وخالؿ حرب  1967عانى االقتصاد اإلسرائيمي مف أزمة اقتصادية حادة ،حيث ازدادت
نسبة البطالة وفاضت نسبة اإلنتاج ،فاتجيت إسرائيؿ إلى األسواؽ الفمسطينية لتسويؽ
وبيذا ارتفعت قيمة الصادرات اإلسرائيمية مف

منتجاتيا وأغرقتيا بالسمع اإلسرائيمية.

 16.4مميوف دوالر عاـ  1967إلى  83.2مميوف دوالر عاـ  ،1970والى 371.2
مميوف دوالر عاـ  ،1975واستمرت في الزيادة طواؿ األعواـ التالية ،في حيف لـ تتجاوز
نسبة الصادرات الفمسطينية  %3مف إجمالي التجارة الخارجية الفمسطينية (الجعفري،
 ،1995ص.)9
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 .4قطاع الخدمات
إف أىمية قطاع الخدمات تبرز مف خالؿ مساىمتو في الناتج المحمي اإلجمالي وتشغيؿ
األيدي العاممة.

وقد بدأت ىيمنة قطاع الخدمات عمى القطاعات األخرى مع بدء

االحتالؿ اإلسرائيمي لمضفة الغربية وقطاع غزة عاـ  .1967حيث تشير بيانات جياز
اإلحصاء المركزي اإلسرائيمي إلى أنو طواؿ فترة  1993-1967أسيمت الخدمات بأكثر
مف  %45مف مجموع العمالة الكمية ،و %50مف الناتج المحمي اإلجمالي لألراضي
الفمسطينية (الجياز المركزي لإلحصاء اإلسرائيمي .)1993 ،كذالؾ مف الممكف أف نعزي
ىيمنة قطاع الخدمات خالؿ ىذه الفترة إلى االختالالت االقتصادية التي سببيا االحتالؿ
اإلسرائيمي ،و منيا تزايد العجز التجاري الفمسطيني مع إسرائيؿ ،والذي تـ تمويمو أساساً
مف تحويالت العماؿ الفمسطينييف في إسرائيؿ.
ثانياً :واقع االقتصاد الفمسطيني في ظل السمطة الوطنية
نشأت السمطة الوطنية الفمسطينية بموجب اتفاؽ أوسمو عاـ  ،1993أو ما يسمى باتفاؽ
ال لالتفاؽ تـ التوقيع عمى عدة مالحؽ ،مف ضمنيا الممحؽ
السالـ المرحمي .واستكما ً
االقتصادي المعرؼ "ببروتوكوؿ باريس االقتصادي" ،والذي تـ توقيعو في عاـ 1994
ليحكـ وينظـ العالقات االقتصادية بيف السمطة الفمسطينية ودولة االحتالؿ (إسرائيؿ) مف
ناحية ،والسمطة الفمسطينية والعالـ الخارجي مف ناحية أخرى .كما يضع البروتوكوؿ
أرضية العمؿ لتقوية القاعدة االقتصادية لمجانب الفمسطيني وممارسة حقو في اتخاذ القرار
االقتصادي وفقاً لخطتو التنموية .ولكف إسرائيؿ لـ تكف معنية بتقدـ وتطور االقتصاد
الفمسطيني ،لذلؾ مارست ذرائع غير صحيحة وحجج وىمية وضعيفة ،تارة حجج أمنية
وتارة صحية ،وأخري بحجة عدـ مطابقة المنتجات لممواصفات والمقاييس اإلسرائيمية،
مما أدى إلى تراجع الكثير مف مؤشرات القطاعات االقتصادية (التقرير االقتصادي
الفمسطيني ،2001 ،ص.)15
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.i

أثر اتفاق باريس عمى االقتصاد الفمسطيني

بالرغـ مف أف اتفاؽ باريس االقتصادي حقؽ لمجانب الفمسطيني بعضاً مف حقوقو
االقتصادية ،إال أنو ساىـ في وضع عقبات كثيرة في طريؽ تطور االقتصاد الفمسطيني.
وفيما يمي نستعرض أىـ آثار ىذا االتفاؽ عمى االقتصاد الفمسطيني (عورتاني وآخروف،
 ،1994ص:)11
 .1لـ يتطرؽ االتفاؽ إلى موضوع السيادة عمى األرض والمياه بصفتيما مف مواضيع
المرحمة النيائية ،وىذا في حد ذاتو كاف عقبة كبيرة في طريؽ نمو وتقدـ االقتصاد
الفمسطيني.

إذ زاد ذلؾ مف ضيؽ السوؽ المحمية والنقص في الموارد الطبيعية

األخرى ،واالعتماد عمى االستيراد لمحصوؿ عمى المواد الخاـ.
 .2أعطى ىذا االتفاؽ الفمسطينييف بعض الحقوؽ االقتصادية التي كاف محروماً منيا،
مثؿ سيطرة السمطة عمى جزء مف قطاعات االقتصاد القومي ،وتحكميا في تشجيع
االستثمارات ،وسف القوانيف ،ومنج التراخيص.
 .3نص االتفاؽ عمى أف تكوف قيمة الضريبة المضافة  ،%17وال يجوز لمسمطة
الفمسطينية تخفيض ىذه القيمة بأكثر مف  %2لتصؿ إلى ( %15و ازرة االقتصاد
والتجارة ،1997 ،ص.)13

وقد ترتب عمى ىذا زيادة في نسبة الفقر بيف

الفمسطينييف ،الف نسب الضريبة غير المباشرة يتحمميا محدودي الدخؿ بشكؿ
أساسي.
 .4منح السمطة الفمسطينية حرية استيراد السمع والخدمات االستيالكية واإلنتاجية مباشرة
دوف وساطة إسرائيمية ،مما يوفر الفرصة لالستفادة مف المنافسة في األسواؽ العالمية،
ويمنح المستورد الفمسطيني نفس مميزات المستورد اإلسرائيمي.

إال أف السمطة

اإلسرائيمية بقيت تفتعؿ معوقات عمى المعابر لتأخير البضائع الصادرة والمستوردة
بحجج أمنية وغير أمنية.
 .5نص االتفاؽ في البند  ،51والبند  ،63عمى إلغاء الرسوـ الجمركية عمى حركة
المنتجات الزراعية والسمع والصناعية بيف السمطة الفمسطينية واسرائيؿ ،مما يعني
توسع القاعدة اإلنتاجية الفمسطينية ،وزيادة قدرة المنتج الفمسطيني عمى منافسة
المنتجات األخرى .وىذا لـ يحدث عمى اإلطالؽ بسبب العقبات غير الجمركية،
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حيث تقدـ الحكومة اإلسرائيمية امتيازات عدة لممنتجات الصناعية والزراعية ما يعطييا
ميزة تنافسية في مواجية المنتجات الفمسطينية (ترجمة اتفاقية باريس،1994 ،
ص.)19،23
 .6حدد االتفاؽ طبيعة النظاـ المالي الفمسطيني ،في البند  20المتعمؽ بالمسائؿ المالية
والنقدية ،وذلؾ بإنشاء سمطة النقد الفمسطيني والتي تقوـ ببعض مياـ البنؾ المركزي
لمسمطة الفمسطينية .وذلؾ أدى إلى إعادة بناء النظاـ المصرفي الفمسطيني وفؽ
المعايير العالمية حتى يتمكف مف المساىمة بفاعمية في عممية التنمية واعادة اإلعمار
(ترجمة اتفاقية باريس ،1994 ،ص.)9
 .7سيكوف الشيكؿ اإلسرائيمي واحداً مف العمالت المتداولة في أراضي السمطة ،وأجؿ
إصدار عممة وطنية خاصة بفمسطيف لمفاوضات الوضع النيائي ،مما سبب وجود
تضخـ مستورد أثر بالسمب عمى الميزاف التجاري وميزاف المدفوعات.
.ii

أثر الحصار واإلغالق عمى االقتصاد الفمسطيني:

فور فوز حركة حماس بأغمبية المقاعد البرلمانية نتيجةً لالنتخابات الفمسطينية في عاـ 2006
وتشكيؿ الحكومة العاشرة ،أوقفت الدوؿ األوروبية المنح والمساعدات لمسمطة الفمسطينية ،وحجز
االحتالؿ اإلسرائيمي عائدات السمطة مف الضرائب والجمارؾ ،بحجة أنيا حكومة تدعـ اإلرىاب.
وزادت العقوبات عمى قطاع غزة ،واشتد الحصار ليشمؿ جميع مناحي الحياة ومنيا الطعاـ
الشرب والدواء .إضافة إلى إغالؽ المعابر بشكؿ تاـ ،وفرض حصار خانؽ عمى جميع مصادر
و ا
تحويؿ األمواؿ إلى القطاع .وقد زادت معاناة المواطف بشكؿ كبير بسبب انقطاع رواتب الموظفيف.
وقد عاني قطاع غزة مف حصار ىو جزء مف الحصار الشامؿ المفروض عمى الشعب الفمسطيني
بأكممو ،سواء في الضفة الغربية عبر االعتقاالت وجدار الفصؿ العنصري ومواصمة االستيطاف،
أو في مخيمات الشتات الذيف يتعرضوف لمعديد مف اإلجراءات التي تكرس معاناتيـ االقتصادية
واالجتماعية .ولكف الحصار اإلسرائيمي لغزة ىو األكثر بشاعة وىمجية ،سواء في دوافعو وأسبابو
السياسية المباشرة أو السياسية بعيدة المدى وفؽ المخطط اإلسرائيمي .وىو أيضاً حصار يختمؼ
مف حيث شكؿ ممارساتو وأىدافو عف أشكاؿ الحصار المعروفة في التاريخ القديـ والحديث ،فيو
حصار ال يستيدؼ إنياء االنقساـ أو إسقاط حكوماتو بقدر ما يستيدؼ تفكيؾ البنياف السياسي
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واالقتصادي والثقافي واالجتماعي لمشعب الفمسطيني ،وايصالو إلى حالة مف اإلحباط والفقر
والمعاناة والحرماف ،لتصبح األولوية لممواطنيف ىي توفير الحد األدنى مف متطمبات الحياة ولقمة
العيش ،وتصبح المقاومة أولوية ثانوية (الصوراني ،2009 ،ص.)3
وجاء االقتتاؿ الداخمي بيف طرفي النزاع (حركتي فتح وحماس) حتى سيطرت حركة حماس عمى
قطاع غزة وفرضت سيطرتيا وأصبح االنقساـ بيف شطري الوطف أم اًر واقعاً .حيث أصبح ىناؾ
حكومتيف إحداىما في غزة واألخرى في الضفة .وىذا أدى إلى تفاقـ الوضع قي غزة ،فقد بمغت
نسبة البطالة ( %35.6الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني ،2009 ،ص ،)14ونسبة الفقر
مف  ،%70-%66وازداد العزؿ والحصار غير المسبوؽ ،وأغمقت كافة المعابر بما فييا معبر
رفح (المجنة الشعبية لمواجية الحصار ،2008 ،ص.)7
ويمكن إجمال أثر الحصار واإلغالق عمى االقتصاد الفمسطيني في التالي:
 إف جميع مظاىر الحصار السابؽ ذكرىا كميا أدت إلى انخفاض ممموس في القوة الشرائية
ونفاذ المدخرات وتراكـ الديوف وىجرة رؤوس األمواؿ واغالؽ الكثير مف المنشآت ،وتدىور
القطاعات االقتصادية وارتفاع حاد في مستوى الفقر والبطالة.
 تزايد نسبة السكاف الذيف يتمقوف مساعدات غذائية ليصؿ إلى ،%80وتشير التقديرات
وخاصة تقارير األمـ المتحدة إلى أف استمرار الوضع االقتصادي في ظؿ الحصار أدى
إلى ارتفاع معدؿ البطالة إلى  %50في منتصؼ العاـ ( 2008المجنة الشعبية لمواجية
الحصار ،2008 ،ص.)9
 تقدر الخسائر اإلجمالية لمحصار واإلغالؽ بحوالي  50مميوف دوالر شيرياً ،وبعض
الخبراء االقتصادييف يقدرىا بحوالي  150-120مميوف دوالر كخسائر مباشرة وغير
مباشرة (مكتب األمـ المتحدة لتنسيؽ الشئوف اإلنسانية ،2007 ،ص.)5
 أدت ظاىرتا الحصار واالنقساـ إلى انخفاض الدخؿ لمعظـ العامميف في قطاع غزة مقارنة
بالعامميف في الضفة الغربية ،فقد بمغ متوسط األجر اليومي لمعامؿ في قطاع غزة 60
شيكؿ مقابؿ  85شيكؿ لمثيمو في الضفة الغربية ،أما في قطاع الزراعة فال يتجاوز معدؿ
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الدخؿ اليومي  30شيكؿ ،وبالتالي فقد ارتفعت معدالت الفقر في مخيمات القطاع وازداد
الوضع سوءاً (المراقب االقتصادي واالجتماعي  ،2009 ،ص.)19
 منعت إسرائيؿ رجاؿ األعماؿ الفمسطينييف مف الخروج لمعالـ الخارجي ،وفرضت حظ اًر
عمى دخوؿ المواد الخاـ الالزمة لمصناعة ،وفرضت حصا اًر مشدداً عمى البنوؾ الفمسطينية
في قطاع غزة مما خمؽ أزمة مالية مفتعمة بنقص الشيكؿ أحيانا والدوالر أحياناً أخرى.
 إف الحديث عف ىذه المؤشرات ال يمغي وجود أنماط استيالكية في قطاع غزة وصمت إلى
حد الترؼ المفجع لدى بعض الشرائح االجتماعية ،وخاصة تجار األنفاؽ الذيف كاف ليـ
الدور األكبر في التحكـ في األسعار واحتكار السمع والتيريب مما ساعد عمى التزايد
المخيؼ لألسعار.
أثر الحصار واإلغالق عمى القطاعات االقتصادية:
تشير التقديرات األولية لمحسابات القومية الصادرة عف الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني إلى
نمو في الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الثابتة خالؿ العاـ  2008بنسبة  %2.3ليصؿ إلى
 43630مميار دوالر عما كاف عميو في العاـ  .2007مع اإلشارة إلى تراجع في بعض األنشطة
االقتصادية مثؿ الزراعة وصيد األسماؾ واإلنشاءات والنقؿ والتخزيف واالتصاالت ،وارتفاع في
البعض اآلخر كالصناعة التحويمية وتجارة الجممة والخدمات والوساطة المالية (مركز الزيتونة،
لمدراسات واالستشارات ،2009 ،ص.)307
 .1قطاع الزراعة والثروة الحيوانية
وقد بمغ إجمالي مساىمة قطاع الزراعة والثروة الحيوانية  252مميوف دوالر في عاـ
 2007لتتراجع إلى  212مميوف دوالر ىاـ  ،2008مما سجؿ تراجع بنسبة  %16تقريباً.
وبمغت مساىمة صيد األسماؾ في الناتج المحمي اإلجمالي  %4.6تقريباً مقارنة بنسبة
 %8.2في العاـ ( 2007الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني ،2008 ،ص.)34
ويستوعب القطاع الزراعي والصيد عمالة دائمة ومؤقتة لحوالي  30ألؼ عامؿ مف سكاف
قطاع غزة بنسبة  ،%10.7كما يوفر الغذاء لحوالي  %25مف سكاف القطاع (المراقب
االقتصادي واالجتماعي ،2009 ،ص.)21
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ىكذا فالحصار واغالؽ المعابر أدى إلى فقداف اآلالؼ مف فرص العمؿ في قطاع
الزراعة ،كما أف القيود المفروضة عمى حركة الصيد وتدىور الحياة البحرية نتيجة إلقاء
مياه الصرؼ الصحي في البحر تعد مف العوامؿ الرئيسية التي أثرت في قطاع الصيد.
كما أف الحظر المفروض عمى الصادرات ونقص المدخالت األساسية لإلنتاج أدى إلى
شمؿ أجزاء كبيرة مف قطاع الزراعة .وحسب بيانات و ازرة الزراعة ،فإف معدؿ الخسائر
اليومية نتيجة عدـ قدرة المزارعيف عمى تصدير منتجاتيـ يبمغ حوالي  150ألؼ دوالر
يومياً (مركز الزيتونة ،لمدراسات واالستشارات ،2009 ،ص.)309
 .2قطاع الصناعة
واجو القطاع الصناعي في الضفة الغربية وقطاع غزة العديد مف الصعوبات والمشاكؿ،
اء بييكؿ الصناعة وأحجاميا أو بالقدرة عمى إيجاد أسواؽ لتصريؼ المنتجات ونقص
سو ً

التمويؿ واالفتقار لممواد الخاـ .فتراجعت المنشآت العاممة في القطاع الصناعي في غزة،

وكذلؾ مساىمة القطاع الصناعي في الناتج المحمي اإلجمالي مف حوالي  %13إلى أقؿ
مف  %5في نياية  2008بسبب إغالؽ وتدمير حوالي  %90مف المنشآت العاممة
بالصناعة .أما أكثر القطاعات تضر اًر فكانت صناعة األثاث والمالبس والنسيج (المراقب
االقتصادي واالجتماعي ،2009 ،ص.)22
وقد قدر اإلتحاد العاـ لمصناعات الفمسطينية الخسائر الشيرية لمقطاعات الصناعية في
قطاع غزة بنحو  15مميوف دوالر شيرياً ،أي ما مجموعو  277مميوف دوالر في الفترة منذ
حزيراف  2007وحتى نياية عاـ  .2008ذلؾ إلى جانب الخسائر الناجمة عف الحرب
عمى غزة والتي قدرت بنحو  35مميوف دوالر ،حيث دمرت إسرائيؿ خالؿ حربيا عمى غزة
حوالي  700منشأة صناعية ،كما أف إغالؽ المنطقة الصناعية والتي تضـ حوالي 45
مصنعاً أدى إلى ىجرة  %30مف أصحابيا (الصوراني ،2009 ،ص.)6
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 .3قطاع التجارة
تشير التقديرات إلى نمو القيمة المضافة لنشاط تجارة الجممة والتجزئة في الضفة الغربية
وقطاع غزة في سنة  2008بما نسبتو  ،%4.4حيث ارتفعت مف  480مميوف دوالر في
عاـ  2007إلى  501.8مميوف دوالر في العاـ  .2008وقد بمغت نسبة مساىمة ىذا
القطاع مف الناتج المحمي اإلجمالي خالؿ عاـ  2008حوالي ( %10.8الجياز المركزي
لإلحصاء الفمسطيني ،2008 ،ص.)37
 .4قطاع اإلنشاءات
شيد إجمالي القيمة المضافة لقطاع اإلنشاءات في الضفة وقطاع غزة تراجعاً خالؿ عاـ
 ،2008حيث تراجع مف  279مميوف دوالر عاـ  2007ليصؿ إلى  226مميوف دوالر
عاـ  ،2008أي ما نسبتو  .%19وقد ساىـ قطاع اإلنشاءات في الناتج المحمي بنسبة
 %4.9عاـ ( 2008الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني.)38 ،2008 ،
وباإلشارة إلى توقؼ ىذا القطاع بعد النصؼ الثاني مف العاـ  2007في قطاع غزة
بسبب اإلغالؽ الكامؿ لمقطاع وحرمانو مف دخوؿ كافة المستمزمات الضرورية لمعمؿ،
وتوقؼ التعامؿ بالكود الجمركي وبالتالي إغالؽ كافة مصانع البناء مما تسبب بفقداف
 3500وظيفة .وتقدر قيمة توقؼ المشاريع اإلنشائية بأكثر مف  350مميوف دوالر .كما
أدى اإلغالؽ إلى توقؼ برامج األمـ المتحدة ،مثؿ تأىيؿ الشوارع وشبكات المياه والصرؼ
الصحي ،والتي تقدر قيمتيا بنحو  60مميوف دوالر ويستفيد منيا حوالي  16ألؼ شخص
(تقرير المجنة الشعبية لمواجية الحصار ،2008 ،ص.)12
 .5قطاع الخدمات
ولطبيعة الدراسة البد مف إبراز دور قطاع الخدمات في االقتصاد الفمسطيني تمييداً
لمتعرؼ عميو عف كثب في المبحث التالي.
شيد إجمالي القيمة المضافة لقطاع الخدمات نمو بنسبة  %4.7خالؿ عاـ  ،2008فقد
ارتفعت قيمة نشاط الخدمات عف  13119مميار دوالر في عاـ  2007إلى  13171مميار
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دوالر في العاـ  2008في كؿ مف الضفة وغزة .فقد شكؿ نشاط التعميـ ،واألنشطة
العقارية والتجارية والصحة ،والقطاع االجتماعي ما نسبتو (،%35.8 ،%38.3
 )%10.9عمى التوالي ،يميو قطاع المطاعـ والفنادؽ ،أما في قطاع غزة فقد أصاب
القطاع السياحي شمؿ شبو تاـ (الصوراني ،2009 ،ص.)8
إف تدىور الوضع االقتصادي واصابة القطاعات االقتصادية بالشمؿ أدى إلى ارتفاع مستويات
البطالة والفقر في قطاع غزة إلى مستويات مرتفعة .فقد أشار مكتب األمـ المتحدة لتنسيؽ الشئوف
اإلنسانية حوؿ تأثير الحصار عمى قطاع غزة إلى أف البطالة ارتفعت مف  %32.7عاـ 2007
إلى  %49.1عاـ ( 2008مكتب األمـ المتحدة لتنسيؽ الشئوف اإلنسانية ،2009 ،ص.)7
بينما يشير تقرير المجنة الشعبية لمحصار الصادر في  2008/11/25إلى وجود  140ألؼ
شخص عاطؿ عف العمؿ جراء اإلغالؽ والحصار ،وازدياد نسبة الفقر إلى  %80مف سكاف
قطاع غزة الذيف يتمقوف مساعدات مف األونروا والمؤسسات المدنية (تقرير المجنة الشعبية لمواجية
الحصار ،2008 ،ص.)12
.iii

األنفاق وأثرىا عمى االقتصاد الفمسطيني

تزايدت حدة الحصار واإلغالؽ عمى قطاع غزة بعد سيطرة حركة حماس في يونيو  ،2007ليطاؿ
كؿ مرافؽ الحياة ،بما في ذلؾ منع استيراد السمع والمواد الخاـ ،حيث تـ حصر االستيراد في قائمة
سمع أساسية ال تتجاوز العشرات مف المواد الغذائية والطبية .لذلؾ لجأ أىؿ غزة إلى حفر األنفاؽ
بيف رفح الفمسطينية و مصر عمى الحدود بأدوات بسيطة بدوف أي تنظيـ أو إشراؼ كشكؿ مف
أشكاؿ التحدي لمحصار والتخفيؼ عف السكاف المحاصريف في قطاع غزة ،الذي تجاوز عددىـ
المميوف ونصؼ نسمة .وبيذا أصبحت األنفاؽ شرياف الحياة الرئيسي لقطاع غزة المحاصر،
وتعمؿ الواردات مف تحت األرض والتي تتنوع ما بيف الغذاء و المالبس والوقود عمى منع انييار
الحياة في غزة بالرغـ مف آثارىا السمبية الكبيرة عمى أشكاؿ االقتصاد اإلنتاجي والتنمية المستدامة.
إف عممية التيريب عبر أنفاؽ رفح ىي عممية تختمط فييا الدوافع واألسباب لدى العامميف بصورة
ممموءة بالتناقض والمفارقات ،بدءاً مف أسباب البطالة والحاجة والفقر ،وصوالً إلى جشع التجار
والعصابات عبر تيريب كؿ أنواع السموـ والمخدرات ،ومرو ًار بما بينيا مف وسطاء ومستفيديف
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وكبار التجار الذيف يتحكموف بالسوؽ واألسعار ويحتكروف السمع بأسعار عالية ال ىـ ليـ سوى
تحقيؽ الحد األعمى مف األرباح ،دوف األخذ باالعتبارات اإلنسانية أو الوطنية (أبو مدلمة،2012 ،
ص.)2
وقد تزايد عدد األنفاؽ مف  20نفؽ في منتصؼ  2007إلى أف وصؿ حسب بعض التقديرات إلى
 800نفؽ تقريباً في عاـ ( 2008أبو مدلمة ،2012 ،ص ،)4ووصؿ إلى  1200نفؽ في عاـ
( 2012الييئة المستقمة لحقوؽ اإلنساف ،2012 ،ص  ،)15متعددة األشكاؿ واألغراض .ومع
ييرب المواد والسمع المختمفة عبر األنفاؽ بما فييا األجيزة الكيربائية
اشتداد الحصار ،أصبح َ
والمحروقات باستثناء الغاز الذي فشمت جميع المحاوالت إلدخالو.

والمحروقات ىي السمعة

الوحيدة مف السمع اإلستراتيجية التي تباع بنحو نصؼ سعرىا مقارنة بما يأتي مف إسرائيؿ،
ويضاؼ إلييا التبغ .أما باقي السمع فيي تباع بأسعار مرتفعة ،وال يجري تصدير أي مواد أو سمع
مف غزة إلى مصر أو الخارج ،مثؿ الورود والخضروات وغيره مف السمع التي كانت تصدر سابقاً.
وىكذا يسير النقد باتجاه واحد لسد فاتورة الواردات .ويقدر البعض أف االستيراد الشيري عبر
األنفاؽ يتراوح ما بيف  40-35مميوف دوالر ،ويقدر حجـ االستيراد السنوي  650مميوف دوالر
سنوياً (الجمؿ ،2010 ،ص .)9وتقدر األرباح التي يجنييا أصحاب األنفاؽ مف 300-200
مميوف دوالر سنوياً ،وأصبحت غالبية األنفاؽ تعمؿ بشكؿ عمني حيث يوجد مختصوف بعمؿ
األنفاؽ (الصوراني ،2008 ،ص.)3
العمالة باألنفاق وخطورتيا:
أصحاب األنفاؽ ىـ مف الشباب حيث يتراوح أعمارىـ ما بيف  40-25سنة ،دوافعيـ جني األرباح
بأقصى سرعة ممكنة .ويبمغ عدد العامميف باألنفاؽ أكثر مف  123000عامؿ ،ويستثنى مف ذلؾ
مف يعمؿ بالتجارة أو النقؿ والتوزيع ،ليصؿ العدد إلى حوالي  303000عامؿ في عاـ ،2012
أغمبيـ مف مدينتي رفح وخاف يونس (الييئة المستقمة لحقوؽ اإلنساف ،2012 ،ص.)16
إف ارتفاع عدد العامميف باألنفاؽ مف أبناء محافظة رفح أدى إلى انخفاض نسبة البطالة إلى أقؿ
مف  ،%20بعد أف كانت حوالي  .%50ويعود االنخفاض إلى حالة االقتصاد غير الرسمي
(االنتعاش) الذي تعيشو مدينة رفح في ظؿ ازدىار ظاىرة تجارة األنفاؽ ،حيث أصبحت مدينة
رفح سوؽ حرة ألبناء محافظات غزة (الصوراني ،2008 ،ص.)3
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الغزي في إدخاؿ جزء ال يستياف بو مف
بالرغـ مف أف األنفاؽ سبيؿ لمتخفيؼ مف معاناة المواطف ّ
احتياجاتو التي منعيا االحتالؿ اإلسرائيمي ،لكف ىذه األنفاؽ أصبحت تسمى أنفاؽ الموت ،حيث
تبتمع كؿ شير عدد مف العماؿ الباحثيف عف لقمة العيش حتى لو كانت كمفتيا أعز شيء لإلنساف
وىي حياتو .حيث حصدت األنفاؽ  196قتيؿ و 353مصاب في الفترة ما بيف 2012-2006
غالبيتيـ مف الشباب واألطفاؿ (الييئة المستقمة لحقوؽ اإلنساف ،2012 ،ص.)21
ارتفع الناتج اإلجمالي المحمي لغزة بمعدؿ  %47بيف عامي  2009و  ،2011في حيف انخفض
معدؿ البطالة ليصؿ إلى  %32بعد أف كاف  %45في عاـ  .2008إال أف ىذا النمو لـ يكف
تقميدياً ،أي أنو لـ يأت نتيجة التوسع في القطاع الخاص وبالتالي ارتفاع الناتج المحمي ،بؿ عمى
العكس ،كانت المصادر الخارجية ىي السبب الرئيسي ،بما في ذلؾ المبالغ المخصصة لرواتب
الموظفيف في السمطة الفمسطينية ( 65مميوف دوالر) والتقاعد والتحويالت النقدية ،إضافة إلى
المساعدات الدولية عبر األونروا ومشاريع ورواتب المؤسسات غير الحكومية ،إلى جانب بعض
مصادر رأس الماؿ مف شبكات حركة حماس بالخارج .وبالرغـ مف أف النسبة األكبر مف النمو
في الناتج المحمي جاءت عبر الخدمات والتجارة (االستيراد) التي تستيدؼ القطاع الخاص ،فإف
رأس الماؿ المستخدـ لتغذية ىذا النمو كاف مف المصادر الخارجية السابؽ ذكرىا (عبداهلل،
 ،2012ص.)2
ما زالت غزة تواجو الصعوبات فيما يتعمؽ باالحتياجات األساسية كالماء والغذاء والوقود ،فمحدودية
المصادر المتاحة إضافة إلى الحصار اإلسرائيمي ،كؿ ىذا ال يمكف حماس أو القطاع الخاص مف
تزويد سكاف القطاع بالمقدار الكافي مف الغذاء والطاقة بأسعار معقولة ،وغياب اإلنتاج المحمي
جعؿ مف عممية االستيراد ضرورية ومكمفة.
ثالثاً :االختالالت والتشوىات في االقتصاد الفمسطيني بسبب االحتالل اإلسرائيمي
تعرض االقتصاد الفمسطيني لتشوىات واختالالت عدة نتيجة لمسياسات واإلجراءات التي مارستيا
إسرائيؿ خالؿ الفترة التي أعقبت احتالليا لألراضي الفمسطينية في العاـ .1967
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.i

التشوىات في ىياكل القطاعات االقتصادية المختمفة (اإلنتاجية والخدمية)

كانت التشوىات في ىياكؿ اإلنتاج مف أبرز التشوىات التي تعرض ليا االقتصاد الفمسطيني،
حيث تدنت مساىمة القطاعات اإلنتاجية في الناتج المحمي اإلجمالي والتشغيؿ والصادرات ،وتـ
تسخيرىا لخدمة االقتصاد اإلسرائيمي ،ولضماف استمرار تبعيتيا لو.
فقد سعت السياسات اإلسرائيمية إلعادة تشكيؿ الييكؿ اإلنتاجي الزراعي ليتالءـ مع احتياجات
االقتصاد اإلسرائيمي ،ولتفادي منافسة المنتجات الزراعية الفمسطينية لممنتجات الزراعية اإلسرائيمية،
وفرض العديد مف القيود التجارية وغير التجارية لمحد مف تدفؽ السمع الزراعية الفمسطينية إلى
إسرائيؿ .كما أدت السيطرة اإلسرائيمية عمى مصادر المياه المحمية ،والنيب المتواصؿ لمساحات
شاسعة مف األراضي الزراعية إلى تشوىات كبيرة في أسعار المياه واألراضي الزراعية  ،وفي
أجور العماؿ الزراعييف ،ما أدى بدوره إلى تذبذب اإلنتاج وانخفاض مستوى الربحية في قطاع
الزراعة ،وبالتالي تراجع الدور االقتصادي ليذا القطاع .كما أدى النقص في الخدمات الزراعية،
وعدـ وجود مؤسسات تمويؿ ،إضافة إلى تفتت الممكية الزراعية نتيجة عمميات الوراثة ،إلى انتشار
ظاىرة العمؿ العائمي ،وزيادة اإلنتاج الزراعي صغير الحجـ ،وانخفاض اإلنتاجية ،وتدني القدرة
التنافسية لممنتجات الزراعية الفمسطينية( .األونكتاد ،2012 ،ص.)8
كما ساىمت السياسات التعسفية اإلسرائيمية في تيميش القطاع الصناعي نتيجة وضع العراقيؿ
أماـ منح التراخيص الصناعية وفرض الضرائب الجزافية عمى المؤسسات الصناعية ،ووضع قيود
كثيرة عمى استيراد المواد األولية واآلالت لممصانع الفمسطينية ،وعراقيؿ أماـ الصادرات الوطنية.
كما عممت إسرائيؿ عمى إغراؽ السوؽ المحمية بالسمع اإلسرائيمية الرخيصة منخفضة الجودة وعمى
عرض الصناعات الوطنية إلى منافسة حادة غير
دعـ الصناعات اإلسرائيمية المنافسة ،مما ّ
متكافئة .وبالمقابؿ ،كانت إسرائيؿ تشجع ترتيبات التعاقد مف الباطف التي ساىمت في إلحاؽ

بعض الصناعات الوطنية بالصناعات اإلسرائيمية ،وعمقت مف تبعية االقتصاد الفمسطيني
أيضا إلى تشوىات في حجـ المؤسسات الصناعية،
لالقتصاد اإلسرائيمي .وقد أدت ىذه السياسات ً

حيث ىيمنت المشاريع الصغيرة ،والتي في معظميا مؤسسات فردية أو شركات تضامف ،عمى
القطاع الصناعي (نصر ،2002 ،ص.)23

33

أما قطاع اإلنشاءات ،وبخاصة اإلسكاف ،فقد زادت مساىمتو في الناتج المحمي اإلجمالي بسبب
ارتفاع معدالت التحويالت الخارجية وتحويالت العامميف في إسرائيؿ ،ونتيجة لعدـ وجود بدائؿ
مناسبة أخرى لفرص االستثمار ،وبخاصة في ظؿ ظروؼ عدـ االستقرار وعدـ التيقف الناجمة عف
االحتالؿ ،والبيئة غير المناسبة لالستثمار في الصناعة والزراعة ،إضافة إلى عدـ وجود نظاـ
مصرفي الستيعاب الودائع والمدخرات الشخصية.

ولكف مساىمة ىذا القطاع انخفضت إثر

اندالع االنتفاضة األولى ،وظؿ يعاني مف القيود التي وضعتيا قوات االحتالؿ عمى منح تراخيص
البناء ،والبناء خارج حدود البمديات ،وعدـ توفر خدمات البنية التحتية (نصر ،2003 ،ص.)iv
كما تعرض قطاع الخدمات لتشوىات كثيرة خالؿ فترة االحتالؿ ،فقد نمت بعض األنشطة التي
تخدـ االقتصاد اإلسرائيمي ،وبخاصة تجارة الجممة والتجزئة والنقؿ الالزمة لتسييؿ تدفؽ السمع
المستوردة مف إسرائيؿ إلى األراضي الفمسطينية ،ونقؿ العمالة الفمسطينية إلى إسرائيؿ ،بينما
ظا خالؿ تمؾ الفترة ،نتيجة القيود التي فرضتيا إسرائيؿ عمى
اجعا ممحو ً
شيدت الخدمات األخرى تر ً

التجارة السمعية الفمسطينية ،وحركة األشخاص ،ووسائؿ النقؿ والشحف عمى المعابر ،مما أدى إلى
عدـ االستثمار والتوسع في إنتاج الخدمات التجارية المساندة ،مثؿ النقؿ الخارجي ،والتأميف،
وخدمات التسويؽ ،وبالمقابؿ زيادة استيراد العديد مف تمؾ الخدمات مف إسرائيؿ (الفالح،2013 ،
ص.)10
وقد واجو قطاع السياحة عراقيؿ عدة حالت دوف نموه وتطوره خالؿ فترة االحتالؿ نتيجة إىماؿ
العديد مف المواقع األثرية وعدـ صيانتيا ،وحرماف األراضي الفمسطينية مف أي اتصاؿ مباشر مع
العالـ الخارجي ،والمنافسة غير المتكافئة مف الصناعة السياحية اإلسرائيمية ،وعدـ منح تراخيص
لممستثمريف الفمسطينييف لبناء فنادؽ جديدة ،وفرض ضرائب تعسفية عمى المنشآت السياحية
الفمسطينية ،وبخاصة في القدس الشرقية ،إضافة إلى افتقار النشاط السياحي الفمسطيني مصادر
التمويؿ .وقد أدى ذلؾ كمو إلى انخفاض عدد الفنادؽ ووكالء السفر والسياحة في األراضي
الفمسطينية (الفالح ،2012 ،ص.)22

34

أيضا ،لتشوىات عدة نتيجة القيود اإلسرائيمية عمى منح
وتعرض قطاع النقل والمواصالت،
ً

الرخص لسائقي النقؿ العمومي ،وارتفاع تكاليؼ الشحف والنقؿ والمواصالت ،بسبب حالة الطرؽ
السيئة ،والضرائب المرتفعة ،وتصاعد أسعار قطع الغيار ،وعدـ توفر التمويؿ الالزـ ،وغيرىا مف
العوائؽ( .و ازرة النقؿ والمواصالت ،2008 ،ص)12
كذلؾ تعرض القطاع المالي لعراقيؿ وصعوبات بالغة منذ اليوـ األوؿ لالحتالؿ ،نتيجة إغالؽ
جميع البنوؾ العربية واألجنبية العاممة في الضفة الغربية وقطاع غزة ،ما أدى إلى حرماف
االقتصاد الفمسطيني مف القروض والتسييالت البنكية واالئتمانية الالزمة لالستثمار ،والتوجو بدالً
مف ذلؾ إلى االستثمار في القطاعات غير المنتجة ،وبخاصة العقارات واألراضي ،والى تحويؿ
نسبة ميمة مف المدخرات المحمية إلى خارج األراضي الفمسطينية (نصر.)v ،2003 ،
.ii

التشوىات في سوق العمل الفمسطينية

إف التشويو البنيوي في االقتصاد الفمسطيني يعكس نفسو في صورة اختالؿ في سوؽ العمؿ ،عمى
أساس أف الزيادة السنوية في عدد األيدي العاممة ال تقابميا زيادة موازية في فرص العمؿ الجديدة،
وىذا يؤدي إلى فجوة في سوؽ العمؿ في صورة بطالة متزايدة .وقد اتسعت ىذه الفجوة بعد حرب
الخميج سنة  1991وفقداف آالؼ الفمسطينييف الذيف كانوا في الكويت ألعماليـ ،وأيضاً بعد مارس
 1993عندما أغمقت إسرائيؿ حدودىا في وجو العمالة الفمسطينية بحجة المتطمبات األمنية ،حيث
وصمت نسبة البطالة في غزة إلى  %60أحياناً (.)Roy, 1994, p12
وتعكس الفجوة في سوؽ العمؿ نفسيا أيضاً كفجوة بيف حجـ االستثمارات وحجـ المدخرات.
فالمدخرات المتولدة مف الناتج المحمي اإلجمالي طواؿ سنوات االحتالؿ كانت عاجزة عف تمويؿ
االستثمارات الضرورية ،فاعتمدت عمى الدخوؿ مف خارج البالد ،منيا المساعدات الخارجية
وتحويالت العامميف في الخارج .وىذه المصادر أيضاً تعمؿ عمى سد الفجوة بيف الصادرات
والواردات (العجز التجاري) .فنسبة ىذا العجز بمغت أكثر مف  %50مف الناتج القومي اإلجمالي،
مبينة اعتماد االقتصاد الفمسطيني عمى استيراد سمع وخدمات مف الخارج وخصوصاً مف إسرائيؿ
التي تعتبر المستفيد األكبر مف ىذا العجز (النقيب ،1997 ،ص.)35
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وقد ساىمت األجور المرتفعة في سوؽ العمؿ اإلسرائيمية في اجتذاب أعداد متزايدة مف العماؿ
الفمسطينييف ،مما زاد مف تبعية االقتصاد الفمسطيني لالقتصاد اإلسرائيمي ،وىو ما انعكس عمى
اتساع الفجوة بيف الناتج المحمي اإلجمالي والدخؿ القومي اإلجمالي .كما أدى ذلؾ إلى تشوىات
في األجور في األراضي الفمسطينية ،نتيجة النقص في عرض العمالة في السوؽ المحمية ،وبالتالي
ارتفاع األجور دوف أف يصحب ذلؾ زيادة في اإلنتاجية ،مما أدى إلى زيادة في تكمفة المنتجات
الفمسطينية وفقداف القدرة التنافسية لتمؾ المنتجات ،وتناقص حجـ اإلنتاج الزراعي والصناعي.
كما ساىـ ذلؾ في تشجيع العمالة غير الماىرة التي تتناسب مع احتياجات السوؽ اإلسرائيمية،
وبالتالي انخفاض المستوى الميني لمقوة العاممة الفمسطيني (منصور ،1984 ،ص.)58
مف ناحية ثانية ،فقد أدت زيادة الدخؿ المتأتي مف أجور العماؿ في إسرائيؿ إلى تفكيؾ العالقة بيف
اإلنتاج والدخؿ في األراضي الفمسطينية بسبب زيادة الطمب العاـ في االقتصاد ،دوف أف يصاحب
دوليا ،وارتفاع
ذلؾ زيادة موازية في اإلنتاج ،ما نجـ عنو زيادة في استيراد السمع التي يمكف تداوليا ً

في أسعار السمع غير القابمة لمتداوؿ دولياً.

كما أدى التدىور الذي أصاب القطاعات اإلنتاجية ،وبخاصة الزراعة والصناعة ،نتيجة السياسات
والممارسات اإلسرائيمية إلى تقميؿ فرص العمؿ في ىذه القطاعات بشكؿ خاص ،وفي االقتصاد
قادر عمى استيعاب األيدي العاممة التي يتـ
الفمسطيني بشكؿ عاـ ،بحيث لـ يعد ىذا االقتصاد ًا
تسريحيا ،ناىيؾ عف األيدي العاممة الجديدة التي تدخؿ سوؽ العمؿ لممرة األولى .وقد نجمت

عف ذلؾ ىجرة أعداد كبيرة مف العماؿ الفمسطينييف إلى الخارج ،وبخاصة إلى دوؿ الخميج النفطية
(الجندي ،1988 ،ص.)107
.iii

تبعية االقتصاد الفمسطيني لالقتصاد اإلسرائيمي

تؤكد كػافة الد ارسػات االقتصادية المتخصصة في االقتصاد الفمسػػطيني ،بأف اقتصاد الضفة
الفمسطينية و قطاع غزة ،يعتمد إلى حد كبير عمى االقتصاد اإلسرائيمي ،فقد تمت عممية مخططة
مف قبؿ السمطات اإلسرائيمية لجية فؾ بنية االقتصاد الفمسطيني ،واعادة تركيبو بما يتالءـ وأىداؼ
االقتصاد اإلسػ ػرائيمي ،واعتمدت سياسات اقتصادية إسرائيمية محددة لذلؾ ،ولعؿ أداء قطاع التجارة
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الفمسػطيني ،وحركة العماؿ الفمسطينييف في الضفة والقطاع ،قد يحدداف مدى التبعية لالقتصاد
اإلسرائيمي ،في إطار احتالؿ بدأت خطواتو منذ حزيراف عاـ .1967
ولقد اتضح مدى خطورة ىذه العالقة التبعية (تصدير العمالة إلى إسرائيؿ وشراء سمع منيا) بعد
مارس  1993عندما منعت إسرائيؿ العماؿ الفمسطينييف مف العمؿ في الداخؿ .إذ أف تدىور
الدخؿ الفمسطيني بصورة مفاجئة قاد إلى تفشي البطالة وانتشار الفقر إلى حدود فاقت قدرة األونروا
عمى تقديـ المعونات الطارئة (.)Roy 1994, p15
.iv

تشوىات العالقات االقتصادية الفمسطينية مع العالم الخارجي

التحوؿ الذي ط أر عمى العالقات االقتصادية الفمسطينية مع العالـ الخارجي ،وبخاصة العالميف
إف
ّ
العربي واإلسالمي مف جية ،واسرائيؿ مف جية أخرى ،يعتبر مف أخطر التشوىات التي نجمت

عف االحتالؿ اإلسرائيمي لألراضي الفمسطينية .وقد تجمى ذلؾ بشكؿ واضح في العالقات التجارية
التي أصبحت محصورة بشكؿ شبو كامؿ مع إسرائيؿ نتيجة القيود والعراقيؿ التي كانت تضعيا
إسرائيؿ أماـ حركة البضائع بيف األراضي الفمسطينية والعالـ الخارجي ،تحت ذرائع أمنية وسياسية
مختمفة .وقد نجـ عف ذلؾ عدـ تمكف الفمسطينييف مف االستفادة مف فرص التصدير التي يمكف
أف تتاح ليـ مع الدوؿ العربية واإلسالمية ،وعدـ إمكانية استيراد المواد الخاـ واآلالت ومستمزمات
سمبا
اإلنتاج األخرى مف المصادر األقؿ تكمفة ،ما انعكس عمى تكمفة المنتجات الفمسطينية ،وأثر ً
ايدا
عمى قدرتيا التنافسية .وقد انعكس ذلؾ عمى الميزاف التجاري الفمسطيني الذي شيد ًا
عجز متز ً

مع إسرائيؿ والعالـ الخارجي ،باستثناء األردف( .نصر ،2003 ،ص.)5
.v

تشوىات الموارد والمرافق العامة

تعرضت الموارد الفمسطينية إلى نيب متواصؿ ومنظـ ،مف قبؿ السمطات اإلسرائيمية خالؿ فترة
االحتالؿ .وقد تجمى ىذا النيب في المصادرة المستمرة لألراضي والمياه الفمسطينية بأساليب
شتى ،إضافةً إلى نيب الموارد المالية ،والذي كاف يتـ عبر عدد مف القنوات أىميا ضريبة القيمة
المضافة المفروضة عمى البضائع التي يستوردىا الفمسطينيوف مف أو عبر إسرائيؿ ،وضريبة
الدخؿ وضرائب الضماف االجتماعي المفروضة عمى العماؿ الفمسطينييف الذيف يعمموف في
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إسرائيؿ ،وريع إصدار العممة التي تحصؿ عميو إسرائيؿ بحكـ فرض عممتيا عمى االقتصاد
وتقدر بعض المصادر مجموع ما كانت تحصؿ عميو إسرائيؿ عبر ىذه القنوات
الفمسطيني.
ّ
الثالث ما بيف  %15إلى  %25مف الناتج القومي الفمسطيني سنوياً .وقد أدى تحويؿ معظـ
تمؾ الموارد إلى الخزينة اإلسرائيمية بدالً مف إنفاقيا عمى المرافؽ والخدمات العامة الفمسطينية إلى
إىماؿ ىذه المرافؽ والخدمات ،وجعؿ البنية التحتية في الضفة والقطاع في وضع سيئ ومتدف.
وقد اتضح ذلؾ في تدىور حالة الطرؽ ،وتراجع مستوى الجودة في شبكات الكيرباء والماء
والصرؼ الصحي واالتصاالت ،وسوء أوضاع المؤسسات التعميمية والصحية( .نصر،2003 ،
ص.)7
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الخالصة:
نستخمص مما سبؽ أف المرحمة محؿ البحث اتسمت بربط عجمة االقتصاد الفمسطيني وقطاعاتو
بالسياسات والممارسات اإلسرائيمية ،حيث تـ تكييؼ ىذه القطاعات لتصبح تابعة لالقتصاد
اإلسرائيمي بما يتالءـ وسياسات االحتالؿ .وقد أدت ىذه الممارسات الممنيجة إلى تشوىات
واختالالت ىيكمية في البنية االقتصادية واالجتماعية الفمسطينية ،كما سببت إضعاؼ فرص
االقتصاد الفمسطيني في النمو وفي تطور قواعده اإلنتاجية.
وما زاؿ االحتالؿ يتبع سياساتو حتى بعد تأسيس السمطة الفمسطينية المكبمة األيادي ،والمرىقة
بااللتزامات ،والتي تعتمد بشكؿ كبير عمى المساعدات الدولية ،مما كرس عزؿ االقتصاد
الفمسطيني عف العالـ الخارجي .وجاء االنقساـ الفمسطيني بيف الضفة الغربية وقطاع غزة ،إضافة
إلى تعمؽ الحصار واحكاـ اإلغالؽ عمى األراضي الفمسطينية وخاصة قطاع غزة ،ليزيد المعاناة
والتشوىات الموروثة عف االحتالؿ اإلسرائيمي.

39

المبحث الثاني

قطاع الخدمات الفمسطيني وتطوره

41

تمييد:
شيد االقتصاد العالمي نمواً متسارعاً في أنشطة الخدمات ،حيث ارتفعت مساىمة قطاع الخدمات
في الناتج المحمي اإلجمالي العالمي ،ويظير ىذا النمو بشكؿ جمي مف خالؿ التغير البنيوي
القتصاد العديد مف البمداف باتجاه اقتصاد قائـ عمى النشاط الخدمي.
وبالنسبة لالقتصاد الفمسطيني ،يعتبر قطاع الخدمات ىو القطاع األكثر مساىمة في االقتصاد
الفمسطيني مف خالؿ مساىمتو في الناتج المحمي اإلجمالي والتوظيؼ والقيمة المضافة ،حيث يعد
ركيزة أساسية لدعـ التنمية.

كما أف ىناؾ عوائؽ تعترض إنتاج وتطوير الخدمات المحمية

الفمسطينية ،فإنو يجب التغمب عمييا.
وال تنحصر أىمية قطاع الخدمات الفمسطيني في تعزيز البنية التحتية فحسب ،بؿ تتعداىا إلى
تحسيف كفاءة وقدرة كافة قطاعات االقتصاد عمى المنافسة ،نظ ًار ألف الخدمات تشكؿ المدخالت
األساسية لمعديد مف المنتجات.
ويسعى ىذا المبحث إلى استكشاؼ بنية قطاع الخدمات الفمسطيني ،وأىميتو في االقتصاد
الفمسطيني ،واظيار تطوره منذ بدء االحتالؿ اإلسرائيمي في عاـ  1967وحتى عاـ .2012
إضافة إلى عرض مؤشرات عف مساىمتو في الناتج المحمي اإلجمالي في األعواـ 2012-1995
(باألسعار الثابتة لعاـ  )2004ومستوى التوظيؼ والتكويف الرأسمالي والقيمة المضافة.
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( )1تعريف قطاع الخدمات
بالرغـ مف وجود الكثير مف الدراسات التي تحدثت عف األىمية االقتصادية لقطاع الخدمات ،إال
أنو مف الصعب اإلجماع عمى تعريؼ محدد لمنشاطات الخدمية ،ويرجع ذلؾ بشكؿ أساسي إلى
تنوعيا وارتباطاىا بالقطاعات االقتصادية األخرى.
وىناك العديد من التعريفات منيا:
عرفت الخدمة بأنيا عبارة عف نشاط غير ممموس يمكف التعرؼ عميو ،وتعمؿ عمى توفير درجة
اإلشباع لممستخدـ ،وال تتضمف خاصية الممكية .والخدمة ال يمكف تخزينيا أو نقميا (الصحف
وآخروف ،2003 ،ص.)287
وعرفيا "كوتمر"؛ بأنيا نشاط أو منفعة غير ممموسة يستطيع أف يقدميا طرؼ (المنتج) إلى طرؼ
آخر (الزبوف) إلشباع حاجة غير مشبعة لديو دوف أف يترتب عمى ذلؾ نقؿ لمممكية مف المنتج إلى
العميؿ ،وأف إنتاج الخدمة قد يرتبط بناتج مادي ممموس (.(Kotler & Armstrong 1991, p145

وعرفت الخدمة أيضاً؛ بأنيا عبارة عف مجموعة مف األعماؿ والعمميات واإلنجازات تقدـ لمعميؿ

).(Zeithmal & Bitner, 1996, p5

ويمكف أف تعرؼ الخدمة بأنيا تمؾ التي توصؼ بالنشاطات االقتصادية األخرى والتي ال تندرج
تحت مظمة القطاع الصناعي ،الزراعي ،واإلنشائي (.)Kox and Rebalcaba, 2007, p337
ووفقاً لمدليؿ المعد مف قبؿ مؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة والتنمية ( )UNCTADوالبنؾ الدولي،
تحت عنواف تحرير المعامالت الدولية في مجاؿ الخدمات ،تـ تبني تعريؼ عاـ لقطاع الخدمات
عمى أنو:
" القطاع الذي يضـ الخدمات المينية والخدمات االجتماعية والشخصية والتجارة والماؿ والنقؿ
واالتصاالت واإلدارة العامة والدفاع وخدمات التشييد والمنافع العامة" (.)UNCTAD, 1994, p8
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وتعرف الخدمة من الناحية التسويقية:
بأنيا عبارة عف تصرفات أو أنشطة أو أداة يقدـ مف طرؼ إلي طرؼ آخر ،وىذه األنشطة تعتبر
غير ممموسة وال يترتب عمييا نقؿ ممكية أي شيء ،كما أف تقديـ الخدمة قد يكوف مرتبطاً أو غير
مرتبط بمنتج مادي ممموس (الحداد ،1999 ،ص.)48
ويعتمد الباحث خالل دراستو التعريف التالي:
الخدمة ىي نشاط غير ممموس ال يمكف تخزينو أو نقمو ،يقدميا طرؼ إلى طرؼ آخر ،ويعتبر
مقدـ الخدمة جزء ال يتج أز منيا .وسموؾ مقدـ الخدمة يؤثر بشكؿ كبير عمي جودة الخدمة ،لذلؾ
نجد أف جودة الخدمة ترتبط باألسموب الذي تقدـ فيو.
وذلك لألسباب التالية:
 .1الخدمة غير ممموسة فال يمكف رؤيتيا أو تذوقيا أو لمسيا أو سماعيا قبؿ شرائيا كالسمع
المادية.
 .2تتميز الخدمة بأف تقديميا واستيالكيا يحدث في آف واحد ،فمقدـ الخدمة يعتبر جزء مف
الخدمة نفسيا ،سواء كاف إنساف أو آلة.
 .3الخدمة غير قابمة لمتخزيف لبيعيا أو استخداميا في وقت آخر وىي قابمة لمفناء.

( )2أىمية قطاع الخدمات اقتصادياً
يؤدي قطاع الخدمات دو اًر رئيسياً في توليد الدخؿ والنمو وخمؽ فرص العمؿ وتحقيؽ إيرادات النقد
األجنبي لجميع البمداف ،السيما في البمداف النامية .وتنتشر منافعو االقتصادية عمى المستوييف
الجزئي والكمي بما يحققو مف آثار مضاعفة إيجابية واسعة تؤثر عمى آفاؽ النمو في جميع
القطاعات واألنشطة االقتصادية .وتشكؿ الخدمات عماداً لالقتصاد ومدخالت أساسية لجميع
األنشطة االقتصادية .وىي أيضاً حاضنة لالبتكار وتوليد المعارؼ ونشرىا ،ومحدد رئيسي لتنشيط
التجارة في البضائع ،واالستثمار ،وسالسؿ القيمة العالمية.
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وفي قطاع الخدمات تمثؿ التجارة الوسيطة  %73مف مجموع التجارة في الخدمات ،بينما تشكؿ
نسبة  %56مف مجموع التجارة في البضائع .وال غنى عف الخدمات األساسية وخدمات البنية
التحتي مثؿ الطاقة والتعميـ والصحة لتحقيؽ األىداؼ اإلنمائية لأللفية ،والتنمية الشاممة .وىذه
الخصائص األساسية لقطاع الخدمات جعمت الخدمات التي تتسـ بالكفاءة والقدرة عمى المنافسة
عنص اًر أساسياً ألي بمد يرغب في تحقيؽ التنمية الشاممة والمستدامة ،فالخدمات تمثؿ المستقبؿ
لمسكاف (األونكتاد ،2012،ص.)2
وتواجو البمداف النامية تحديات تتمثؿ في بناء وتوسيع قدراتيا اإلنتاجية والتجارية في قطاع
الخدمات .ويتيح ليا ىذا القطاع فرصة لتنويع اقتصادىا بدالً مف االعتماد عمى السمع األساسية.
كما أف التجارة في الخدمات مقارنة بالتجارة في البضائع ،تتيح فرصاً لوضع استراتيجيات إنمائية
يقودىا قطاع الخدمات.
وقد نجحت عدة بمداف نامية في جني مكاسب إنمائية كبيرة مف تجارة واقتصاد الخدمات .وتستغؿ
البمداف النامية المجاالت التقميدية لمزاياىا النسبية المستندة إلى وفرة األيدي العاممة القادرة عمى
المنافسة والموارد الطبيعية ،مثؿ حركة األشخاص الطبيعييف والسياحة والبناء وخدمات الرعاية
الصحية.
وقد أتاحت الخدمات الحديثة القائمة عمى المعرفة وعمى االستخداـ الكثيؼ لمتكنولوجيا ،مثؿ
الخدمات اإلدارية والمينية والتجارية باالعتماد عمى تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ،لبمداف
مختمفة ،إمكانية التغمب عمى حاجز المسافات والحواجز التقميدية المعرقمة لمتجارة .وأدت موجة
التطورات التكنولوجية في االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات إلى إيجاد أساليب تجارية جديدة
وخدمات مبتكرة ،مما يساىـ إسياماً كبي اًر في نمو االقتصاد والتخفيؼ مف حدة الفقر
(األونكتاد ،2012،ص.)3
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( )3أما أىم األسباب التي تقف وراء زيادة الطمب عمى الخدمات (الجعفري وآخرون،
 ،2003ص:)3
 ارتفاع مستوى المعيشة أدى إلى زيادة الطمب عمى الخدمات النيائية.
 توسع الطمب عمى خدمات اإلنتاج التي يعتمد عمييا في اإلنتاج نتيجة لمتطور
التكنولوجي ،وخاصة في الخدمات التي يعتمد إنتاجيا عمى رأس الماؿ أكثر مف
اعتمادىا عمى العمؿ .
 جاء التوسع في إنتاج الخدمات ،نتيجة لتوسع القطاعات االقتصادية في استخداـ رأس
الماؿ عمى حساب العمالة لمواءمة العمميات اإلنتاجية عمى المستوى التكنولوجي
الحديث ،ونتج عف ذلؾ تحوؿ أعداد كبيرة مف العامميف في تمؾ القطاعات لمعمؿ
بوظائؼ رسمية أو إقامة مشاريع ،بشكؿ رسمي أو غير رسمي إلنتاج خدمات
محددة.
 أدى التوسع في القطاع الصناعي القتصاديات الدوؿ المتقدمة والنامية عمى حساب
القطاع الزراعي إلى إنتاج خدمات متطورة ،بحيث أصبح إنتاج تمؾ السمع والخدمات
أساساً إلنتاج خدمات جديدة.
وبذلؾ فإف زيادة الطمب عمى الخدمات وتوسعيا أدى إلى زيادة درجة التشابؾ والتداخؿ بيف
القطاعات االقتصادية مف جية ،وبينيا وبيف قطاع الخدمات مف جية أخرى .فازداد االعتماد
عمى قطاع الخدمات في توليد الدخؿ ،كما زادت اإلنتاجية المتوسطة لمعامؿ ،وبخاصة عندما
جرى التوسع في إنتاج خدمات كثيفة رأس الماؿ عمى حساب خدمات كثيفة العمؿ ( UNCTAD,
.)1993, p61
( )4تصنيف الخدمات
ىناؾ العديد مف المدارس التي صنفت قطاع الخدمات؛ ومنيا التصنيؼ الصناعي القياسي الدولي
لألمـ المتحدة ( ،)ISIC Rev. 3والصادر في عاـ .)UNCTAD, 1990, p56( 1989
وألغراض ىذا البحث والطبيعة الفمسطينية سنكتفي بيذا التصنيؼ وذلؾ الستخدامو بشكؿ مكثؼ
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مف قبؿ الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني في تصنيفو لمنشاطات االقتصادية لمعظـ السنوات
السابقة ،والذي صنؼ الخدمات كما يمي:
خدمات اإلنتاج ) (Production Servicesأو الخدمات الوسيطة؛
وتضـ القطاعات الخدمية الحديثة مثؿ؛ األنشطة العقارية ،خدمات األعماؿ ،الوساطة المالية.
وتشمؿ خدمات األعماؿ :تأجير آالت ،برمجة الحاسوب وتحميؿ البيانات ،خدمات البحث
والتطوير ،الخدمات القانونية والمحاسبية والتدقيؽ .باإلضافة إلى االستشارات اإلدارية والخدمات
اليندسية ،التسويؽ ،التوظيؼ ،الخدمات األمنية ،التصوير ،التغميؼ ،وخدمات التنظيؼ.
كما تضـ خدمات الوساطة المالية :سمطة النقد ،البنوؾ التجارية واإلسالمية ،مؤسسات اإلقراض،
باإلضافة إلى بورصة فمسطيف ،وشركات األوراؽ المالية ،وخدمات التأميف.
خدمات التوزيع ):(Distribution Services
وتضـ في معظميا الخدمات التقميدية مثؿ؛ تجارة الجممة والتجزئة ،إصالح المركبات والسمع
الشخصية ،النقؿ والتخزيف ،وبعض الخدمات الحديثة مثؿ خدمات االتصاالت.
أما الخدمات التقميدية األخرى فتضـ:
الخدمات الشخصية )(Personal Services
وتضـ :المطاعـ واألنشطة الترفييية والخدمات األخرى المرتبطة بخدمات التصميح والصيانة.
الخدمات االجتماعية )(Social Services
وتضـ القطاع الحكومي مثؿ :اإلدارة العامة والدفاع والتعميـ والصحة والعمؿ االجتماعي.
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( )5ىيكمية قطاع الخدمات الفمسطيني
إف تطور قطاع الخدمات الفمسطيني ،ومف ثـ قدرتو عمى تعزيز النمو االقتصادي ،يعتمد عمى
مقدار المساىمة النسبية لألنشطة الخدمية الحديثة مقابؿ التقميدية .لذلؾ نناقش التركيب الييكمي
لإلنتاج والتشغيؿ في قطاع الخدمات الفمسطيني عف طريؽ قياس حصة القطاعات الخدمية
المختمفة مف مجمؿ قطاع الخدمات.
جدول ( :)1المساىمة النسبية لمقطاعات الخدمية في الناتج المحمي اإلجمالي عام :2012
األراضي الفمسطينية
نوع النشاط الخدمي

المساىمة في الناتج المحمي

المساىمة في الناتج المحمي

لمخدمات

اإلجمالي

خدمات المنتجين

15.0

7.3

األنشطة العقارية وأنشطة األعماؿ

10.0

4.1

الوساطة المالية

5.0

3.2

خدمات التوزيع

38.0

22.7

تجارة الجممة ،التجزئة واصالح المركبات

24.0

14.0

النقؿ والتخزيف واالتصاالت

14.0

8.7

الخدمات الشخصية

4.8

4.6

الفنادؽ والمطاعـ

1.2

0.7

األنشطة االجتماعية

0.9

2.2

الخدمات األخرى

2.7

1.8

الخدمات االجتماعية

42.2

23.3

اإلدارة العامة والدفاع

20.0

11.9

التعميـ

16.0

7.8

الصحة والعمؿ االجتماعي

6.2

3.6

المجموع

%100

%57.9

لتقديرت األولية لمحسابات القومية الربعية لعاـ .2012
ا
المصدر :الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني ،ا
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لقد بمغ الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي لألراضي الفمسطينية  63797مميوف دوالر لمعاـ ،2012
تتوزع بواقع  53030مميوف دوالر لمضفة الغربية مقابؿ  13767مميوف دوالر لقطاع غزة .وتناغماً
مع المساىمة االقتصادية لقطاع الخدمات في معظـ دوؿ العالـ ،بمغت مساىمة قطاع الخدمات
في الناتج المحمي اإلجمالي  .%57.9وعمى الصعيد المناطقي ،تزداد أىمية قطاع الخدمات في
الناتج المحمي اإلجمالي في قطاع غزة بواقع  %62مقابؿ  %56في الضفة الغربية.
تشير بيانات الحسابات القومية (جدوؿ  )1لمجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني إلى أف قطاع
الخدمات في األراضي الفمسطينية قائـ إلى حد كبير عمى الخدمات التقميدية  ،والتي أسيمت في
عاـ  2012بحوالي  %85مف حصة الخدمات في الناتج المحمي اإلجمالي.
ويوضح جدوؿ ( )1أيضاً ،أف خدمات التوزيع والخدمات االجتماعية تشكؿ مناصفة المكوف
األكبر ( )%81مف إنتاج قطاع الخدمات الفمسطيني .أما فيما يخص خدمات اإلنتاج فتساىـ
بحوالي ( )%15مف مجمؿ اإلنتاج الخدمي .بينما تعد الخدمات الشخصية األقؿ مساىمة بحوالي
(.)%5
عمى الصعيد المناطقي (جدوؿ  ،)2نجد أف ىناؾ فرق ًا توزيعياً فيما بيف قطاع التوزيع والخدمات
االجتماعية .حيث تستحوذ خدمات التوزيع عمى  %47مف إنتاج الخدمات في الضفة الغربية ،إذ
تشكؿ التجارة الداخمية الجزء األكبر فييا ،بينما تحتؿ الخدمات االجتماعية الغالبية العظمى مف
إنتاج الخدمات لقطاع غزة ( ،)%60بحيث تشكؿ اإلدارة العامة والدفاع حوالي ثمثي ىذه النسبة.
أما بالنسبة لمتوزيع المناطقي لخدمات اإلنتاج ،فتبدو إلى حد كبير متشابية بيف الضفة الغربية
وقطاع غزة.
يمكف االستنتاج أنو عمى الرغـ مف كبر حجـ قطاع الخدمات الفمسطيني ،إال أف النشاطات
الخدمية التقميدية تشكؿ السمة الغالبة عمى نشاطاتو في اإلنتاج .إذ تعد خدمات التوزيع والخدمات
االجتماعية المشغؿ األكبر لقطاع الخدمات في األراضي الفمسطينية بواقع  %37و  %46عمى
التوالي .وبالتدقيؽ في نشاطات خدمات التوزيع ،نجد أف التجارة الداخمية تشكؿ  %28مقابؿ %9
لقطاع النقؿ والتخزيف واالتصاالت.
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أما فيما يخص خدمات اإلنتاج ،فعمى العكس مف مؤشر مساىمتيا في اإلنتاج ،ال تكاد تتجاوز
مساىمتيا التشغيمية  %3مف التوظيؼ الخدمي .ومبرر ىذا االنخفاض بشكؿ أكبر في خدمات
األنشطة العقارية وخدمات األعماؿ التي ال تتجاوز  ،%0.5مما يؤشر إلى تدني القدرة التشغيمية
ليذا القطاع.
وعند المقارنة بيف قدرة اإلنتاج والتشغيؿ لمخدمات الشخصية ،تبدو الصورة معاكسة .فبينما ال
تزيد مساىمتيا في اإلنتاج عف  ،%5وتشغؿ ما يقارب  %15مف التوظيؼ الخدمي.
يظير أيضاً التبايف في المساىمة في التوظيؼ لخدمات التوزيع والخدمات االجتماعية عند
المقارنة بيف الضفة الغربية وقطاع غزة .إذ تغطي الخدمات االجتماعية عمى مستوى التوظيؼ
الخدمي في قطاع غزة بنسبة ( ،)%60بحيث تكوف اإلدارة العامة والدفاع أكثر مف نصفيا ،مقابؿ
 %31لخدمات التوزيع .أما في الضفة الغربية فتتساوى مساىمة ىذيف القطاعيف إلى حد كبير.
ويظير التبايف المناطقي أيضاً بالنسبة لخدمات المنتجيف عمى صغر حجميا .فيما يشغؿ ىذا
القطاع حوالي  %3مف الوظائؼ الخدمية في الضفة الغربية ،وال تتجاوز نسبتو  %1في قطاع
غزة .كذلؾ يظير التبايف أيضاً في مجاؿ الخدمات الشخصية ،إذ تتضاعؼ في الضفة ()%18
عنيا في غزة.
يرى الباحث بتحميؿ ىيكؿ قطاع الخدمات الفمسطيني ،أف الخدمات التقميدية تشكؿ السمة الغالبة،
إذ تتقاسـ الخدمات االجتماعية وخدمات التوزيع سيطرتيا عمى ىذا القطاع .أما خدمات اإلنتاج،
بالرغـ مف مساىمتيا بحوالي سدس حصة الخدمات في الناتج المحمي اإلجمالي ،إال أف اإلشكالية
الرئيسية ليذا النوع مف الخدمات تكمف في االنخفاض الحاد في قدرتيا التشغيمية.

وىذه

الخصائص تعتبر أحد العوائؽ التي تواجو قطاع الخدمات الفمسطيني ،والتي تحد مف قدرتو عمى
تعزيز النمو االقتصادي.
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جدول (:)2

التوزيع النسبي لممساىمة في الناتج المحمي والتوظيف لمخدمات ،حسب

القطاعات الخدمية لأل راضي الفمسطينية لعمم :2012
األراضي الفمسطينية

قطاع غزة

الضفة الغربية

المساىمة في

المساىمة في

المساىمة في

المساىمة في

المساىمة في

المساىمة في

الناتج المحمي

التوظيؼ

الناتج المحمي

التوظيؼ

الناتج المحمي

التوظيؼ

لمخدمات

لمخدمات

لمخدمات

لمخدمات

لمخدمات

لمخدمات

خدمات المنتجين

15.0

2.1

16.1

2.7

14.1

0.9

األنشطة العقارية وأنشطة

10.0

0.3

9.3

0.4

11.9

0.3

نوع النشاط الخدمي

األعماؿ
الوساطة المالية

5.0

1.8

6.8

2.4

2.4

0.6

خدمات التوزيع

38.0

37.2

46.6

41.2

20.7

30.9

تجارة الجممة ،التجزئة واصالح

24.0

28.3

26.7

32.8

17.8

21.0

المركبات والسمع الشخصية
النقؿ والتخزيف واالتصاالت

14.0

8.9

19.9

8.4

2.3

9.9

الخدمات الشخصية

4.8

14.5

4.9

17.6

4.9

9.2

الفنادؽ والمطاعـ

1.2

3.6

1.4

4.9

0.6

1.5

األنشطة االجتماعية

0.9

5.2

1.2

5.9

0.3

4.0

الخدمات األخرى

2.7

5.7

2.3

7.0

4.0

3.7

الخدمات االجتماعية

42.2

46.2

32.4

38.5

60.3

59.0

اإلدارة العامة والدفاع

20.0

22.9

15.4

15.8

34.0

34.6

التعميـ

16.0

16.9

12.2

16.9

16.7

16.9

الصحة والعمؿ االجتماعي

6.2

6.3

4.8

5.8

9.7

7.5

المصدر :الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني  /الحسابات القومية.
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شكل ( :)1التوزيع النسبي لممساىمة في الناتج المحمي والتوظيف لمخدمات حسب القطاعات
الخدمية لأل راضي الفمسطينية لعمم :2012
50
45
40
35

المساهمة فً
الناتج المحلً
للخدمات

30
25
20
15
10
5
0
الخدمات االجتماعٌة الخدمات الشخصٌة

خدمات التوزٌع

بناء عمى بيانات جدوؿ ( )2ص.49
الشكؿ مف إعداد الباحث ً
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خدمات المنتجٌن

المساهمة فً
التوظٌف
للخدمات

( )6التطور التاريخي لقطاع الخدمات الفمسطيني
أوالً :قطاع الخدمات الفمسطيني في ظل االحتالل اإلسرائيمي :1993-1967
شيد االقتصاد الفمسطيني ،عقب االحتالؿ اإلسرائيمي عاـ  ،1967سيطرة واضحة لمقطاع
الخدمي .حيث ساىـ قطاع الخدمات ،بحسب الجياز المركزي لإلحصاء اإلسرائيمي ،بحوالي
 %56مف الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي (مقاساً باألسعار الثابتة لعاـ  )1986حتى عاـ
.1993
شكل ( :)2المساىمة النسبية لقطاع الخدمات في الناتج المحمي اإلجمالي والتوظيف خالل
الفترة .1993-1968
60
50
40
30
20
10
0
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
مساهمة قطاع الخدمات فً التوظٌف

مساهمة قطاع الخدمات فً الناتج المحلً اإلجمالً

بناء عمى بيانات الجياز المركزي لإلحصاء اإلسرائيمي ،لألعواـ .1993-1968
الشكؿ مف إعداد البحث ً

وكاف مف الواضح (شكؿ )2-تذبذب مساىمة قطاع الخدمات خالؿ ىذه الفترة ،حيث أدى ارتفاع
حصة قطاع البناء واإلنشاءات إلى انخفاض طفيؼ في مساىمة الخدمات في السنوات الالحقة،
حتى استقرت عند نسبة  %52في نياية عاـ  .1993أما القطاعات االقتصادية األخرى فقد كاف
أداؤىا متفاوتاً ،حيث نمت مساىمة اإلنتاج الصناعي مف حوالي  %7إلى  %12لنفس السنة.
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بينما مساىمة القطاع الزراعي فقد تناقصت بشكؿ ممحوظ مف مستوى  %33إلى  .*%14وفيما
يتعمؽ بالتوظيؼ ،تشير بيانات التشغيؿ لمجياز المركزي لإلحصاء اإلسرائيمي والموثقة منذ عاـ
( 1993-1970شكؿ ،)2-إلى أف مساىمة قطاع الخدمات قد زادت وبشكؿ كبير مف  %39إلى
 .%46وبخصوص القطاعات االقتصادية األخرى ،فتتشابو مساىمتيا ونمط نموىا بتمؾ المتعمقة
بنمو مؤشر المساىمة في الناتج المحمي اإلجمالي .عند تتبع تطور قطاع الخدمات لمفترة التي
تمت االحتالؿ اإلسرائيمي عاـ  ،1967يتبيف سيطرة ىذا القطاع عمى معظـ النشاطات
االقتصادية ،إال أنو امتاز باالعتماد عمى الخدمات التقميدية .وشكمت الخدمات االجتماعية ما
معدلو  %35مف اإلنتاج الخدمي الكمي ما بيف ( 1993-1968الفالح ،2013 ،ص.)19
ىذا وال تتوفر أي بيانات تفصيمية عف ىيكمية باقي النشاطات الخدمية ،إال أنو يمكف االستدالؿ
عمى تدني خدمات اإلنتاج (الخدمات المالية واالتصاالت) ،وتعاظـ مساىمة خدمات التجارة
الداخمية التي تعكس التشوىات التي خمقيا االحتالؿ اإلسرائيمي والتي أدت إلى تضخـ قطاع
الخدمات وتشويو بنيتو.
إف االقتصاد الفمسطيني قد تعرض إلى تشوىات ىيكمية بعد االحتالؿ اإلسرائيمي لمضفة وقطاع
غزة عاـ  ،1967األمر الذي نتج عنو تشوه في سوؽ العمؿ الفمسطيني واختالؿ النشاط
الصناعي .حيث أدى ارتفاع معدؿ األجور في السوؽ اإلسرائيمي ،خصوصاً في فترة السبعينات،
إلى تدفؽ شريحة كبيرة مف القوى العاممة الفمسطينية لمعمؿ في إسرائيؿ .وىذا أدى إلى ارتفاع
األجور خاصة في القطاع الصناعي الفمسطيني بمستوى يفوؽ الزيادة في اإلنتاجية** ،مما أثر
سمباً عمى تنافسية ىذا القطاع عمى المستوى اإلقميمي والدولي (افطيمة.)54 ،1993 ،
______________________________
* ال تظير بيانات الجياز المركزي لإلحصاء اإلسرائيمي مساىمة اإلنتاج أو التوظيؼ اإلجمالي لقطاع الخدمات منفردة،

لذلؾ تـ حساب المؤشرات بطرح مساىمة باقي القطاعات االقتصادية (الصناعة ،الزراعة ،البناء) مف الناتج المحمي عمى

التوظيؼ اإلجمالي.
** بمغت نسبة األجر في الضفة وغزة إلى نظيرتيا في إسرائيؿ نسبة ( )2 : 1في بداية السبعينات.
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كذلؾ أدى ارتباط القطاع الصناعي الفمسطيني بشكؿ أساسي بالسوؽ اإلسرائيمي إلى تدني آخر
في الميزة التنافسية لمقطاع الصناعي الفمسطيني بسبب االعتماد المكثؼ عمى صناعات تقميدية
وذات قيمة إضافية منخفضة ،مثؿ المالبس واألحذية .بذلؾ يمكف القوؿ أف تدني تنافسية القطاع
الصناعي باإلضافة إلى صغر حجمو وبطء نموه قد شكؿ مانع أماـ توسع خدمات اإلنتاج
(.)World Bank, 1993, 40
كذلؾ تأثر تطور قطاع الخدمات الفمسطيني سمباً نتيجة القوانيف واإلجراءات التي فرضيا االحتالؿ
اإلسرائيمي مف قبيؿ إصدار قوانيف تحد مف االستثمار في القطاع الصناعي والزراعي ،مما أدى
إلى إضعاؼ العالقة التشابكية مع قطاع الخدمات .كما تقمص دور الخدمات المالية نتيجة عدـ
إعطاء إذف أو تصريح لفتح بنوؾ غير إسرائيمية في مناطؽ الضفة الغربية وقطاع غزة حتى
منتصؼ الثمانينات (الجعفري ،2002 ،ص.)25
كذلؾ اعتمد االقتصاد الفمسطيني عمى السوؽ اإلسرائيمي في تغذية الطمب المحمي ،خصوصاً في
السمع األساسية ،باإلضافة إلى ذات التكويف التكنولوجي والقيمة اإلضافية العالية .حيث تشير
بيانات الجياز المركزي لإلحصاء اإلسرائيمي إلى ارتفاع مستويات االستيراد كنسبة مف الناتج
المحمي اإلجمالي ،خالؿ الفترة .1993-1968

وقد ساىمت التحويالت المالية لمعماؿ

الفمسطينييف في سوؽ العمؿ اإلسرائيمي ،بشكؿ خاص ،وأيضاً التحويالت المالية مف العمالة
الفمسطينية في دوؿ الخميج في تخفيؼ العجز التجاري  ،والذي بمغ معدلو السنوي حوالي %53
مف الناتج المحمي اإلجمالي لمفترة ما بيف  1993-1968وذلؾ بحسب الجياز المركزي لإلحصاء
اإلسرائيمي (.)Aronon & Weinblat, 2001, p292
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ثانياً :تطور قطاع الخدمات الفمسطيني بعد إنشاء السمطة الوطنية الفمسطينية 2012-1995
في العاـ  ،1993وقعت منظمة التحرير الفمسطينية مع دولة االحتالؿ اإلسرائيمي اتفاؽ أوسمو
الذي أتاح لمفمسطينييف تولي السيطرة عمى المدف والمناطؽ الرئيسية في الضفة الغربية وقطاع
غزة ،وقد اعتبر ىذا االتفاؽ فرصة لمفمسطينييف لمتخفيؼ مف االختالالت االقتصادي التي ألحقيا
االحتالؿ اإلسرائيمي باالقتصاد الفمسطيني منذ عاـ  .1967ومع ذلؾ ،بقي االقتصاد الفمسطيني
معتمداً إلى حد كبير عمى االقتصاد اإلسرائيمي ،وزاد العجز التجاري الفمسطيني مع إسرائيؿ ،وظؿ
سوؽ العمؿ اإلسرائيمي مشغالً رئيسياً لمفمسطينييف حتى اندالع االنتفاضة الثانية في عاـ .2000
وكاف مف ا لواضح في ىذه الفترة أف بنية االقتصاد الفمسطيني لـ تتغير بعد قياـ السمطة الفمسطينية
عاـ  ،1994حيث بقي قطاع الخدمات أكبر مساىـ في الناتج المحمي اإلجمالي عمى حساب
القطاعات االقتصادية األخرى .ففي الضفة الغربية ارتفعت مساىمتو بمعدؿ نمو سنوي قدره
 ،%0.28مقابؿ  %0.9في قطاع غزة حتى عاـ  .2012وكاف االرتفاع في إسياـ الخدمات في
الناتج المحمي اإلجمالي متقمباً حتى نياية  ،2003وىي الفترة التي تالىا انخفاض طفيؼ حتى
وصمت إلى نسبة  %57بحموؿ العاـ  .2012أما فيما يتعمؽ بالقطاعات األخرى فقد شيدت
انخفاضاً في مساىمة قطاع الصناعة بمتوسط سنوي قدره  %0.4في الضفة وغزة ،بينما
انخفضت مساىمة قطاع الزراعة بمعدؿ سنوي قدره  %0.5في الضفة الغربية ،أما في قطاع غزة
فقد انخفضت مساىمة قطاع الزراعة انخفاضاً حاداً بمعدؿ سنوي بمغ  .%2ومف ناحية أخرى فقد
قفزت مساىمة قطاع البناء بمقدار  %10بحموؿ نياية عاـ ( 2012الفالح ،2013 ،ص.)32
وسنستخدـ التغيرات في المساىمة في الناتج المحمي اإلجمالي والتوظيؼ والقيمة المضافة والتكويف
الرأسمالي لمقارنة تطور قطاع الخدمات مع القطاعات االقتصادية الرئيسية األخرى (الصناعة،
الزراعة ،والبناء) ،وذلؾ لتوضيح كيفية إسياـ تغيرات ىيكؿ االقتصاد في ىيمنة قطاع الخدمات .
كما سيتـ مقارنة المساىمة االقتصادية لمقطاعات الخدمية المختمفة ،وكذلؾ العوامؿ المحددة إلنتاج
واستخداـ الخدمات ،وتأثير إجراءات اإلغالؽ والحصار اإلسرائيمي عمى قطاع الخدمات
الفمسطيني ،وقد تـ الحصوؿ عمى ىذه البيانات مف الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني
(الحسابات القومية ومسح القوى العاممة).
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 .1مساىمة قطاع الخدمات في الناتج المحمي اإلجمالي
تشير البيانات المتوفرة حوؿ الحسابات القومية الفمسطينية لدى الجياز المركزي لإلحصاء
الفمسطيني و الجياز المركزي لإلحصاء اإلسرائيمي لمفترة ( )2012-1995إلى أف مساىمة قطاع
الخدمات الفمسطيني في الناتج المحمي اإلجمالي كانت تزداد مف عاـ إلى آخر خالؿ العقود
الثالثة الماضية .حيث ارتفعت النسبة مف  %46.7في منتصؼ السبعينات مف القرف الماضي
لتصؿ إلى حوالي  %52.2خالؿ الفترة .2000-1995
بينما كانت مساىمة قطاع الخدمات في الناتج المحمي اإلجمالي تتذبذب مف سنة إلى أخرى،
وبخاصة خالؿ الفترة  ،1994-1988فإنيا امتازت باالستقرار خالؿ الفترة  ،2000-1995كما
تشير البيانات المتوفرة في جدوؿ ( )2و المتمثمة في شكؿ ( .)3فمنذ منتصؼ التسعينات مف
القرف الماضي ،كانت مساىمة قطاع الخدمات في الناتج المحمي اإلجمالي تزداد ببطء شديد نتيجة
زيادة عدد العامميف في القطاع العاـ الفمسطيني ،وبخاصة في مجاالت الصحة والتعميـ واإلدارة
العامة .ويرجع ارتفاع مساىمة قطاع الخدمات في الناتج المخمي اإلجمالي إلى تراجع مساىمة
القطاعيف الصناعي والزراعي ،كما تزامف ذلؾ مع زيادة أىمية قطاع البناء واإلنشاءات.
وخالؿ الفترة ما بيف  ،2003-2000وىي فترة انتفاضة األقصى ،زادت مساىمتو مف  %57إلى
 ،%63حيث منع االحتالؿ اإلسرائيمي العماؿ مف التوجو إلى أماكف عمميـ داخؿ المنشآت
االقتصادية اإلسرائيمية ،مما أدى إلى العمؿ بالتجارة الداخمية واألعماؿ الحرة داخؿ األراضي
الفمسطينية .وبالتالي ازدادت مساىمة قطاع الخدمات في الناتج المحمي اإلجمالي*.
أما في الفترة ما بيف  ،2008-2004فقد انخفضت مساىمة قطاع الخدمات في الناتج المحمي
اإلجمالي مف  %60إلى  ،%57وذلؾ نتيجة الحصار واإلغالؽ ،وخاصة بعد فوز حركة حماس
في االنتخابات الفمسطينية عاـ  .2006وفي الفترة بعد عاـ  2009حتى عاـ  ،2012عادت
مساىمة قطاع الخدمات في الناتج المحمي إلى االرتفاع نسبياً ،نتيجة كسر الحصار عف قطاع
غزة عف طريؽ تجارة األنفاؽ والعودة لمعمؿ في قطاع اإلنشاءات والبناء .ومما سبؽ يتضح أف
متوسط مساىمة قطاع الخدمات في الناتج المحمي اإلجمالي خالؿ فترة الدراسة ()2012-1995
بمغت حوالي .%57
* لممزيد مف المعمومات عف مساىمة األنشطة الخدمية المختمفة في الناتج المحمي اإلجمالي ،انظر ممحؽ رقـ (.)1
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جدول ( :)3المساىمة النسبية لقطاع الخدمات في الناتج المحمي اإلجمالي مع القطاعات
األخرى ( ،)2012-1995حسب المناطق.
قطاع الخدمات
السنة

قطاع الزراعة

قطاع اإلنشاءات

قطاع الصناعة

الضفة

قطاع

الغربية

غزة

1995

55.4

52.1

61.7

11.6

1996

50.7

47.6

56.8

13.2

14.8

1997

52.4

49.9

57.7

10.3

10.3

10.3

1998

51.8

48.5

58.4

10.3

11.2

8.3

15.1

1999

52.8

49.7

60.1

8.3

10.2

7.2

15

15.9

2000

57.6

54.7

64.3

8.6

8.6

8.6

13.9

17.3

6.0

2001

59.6

56.0

67.3

7.8

7.1

9.3

17.1

18.7

13.8

4.2

2002

63.4

62.3

66.8

6.3

5.8

7.5

17.2

17.6

16.5

2.9

2.8

2003

60.2

59.7

61.1

6.6

6.2

7.3

17.5

19.1

14.8

3.8

3.9

3.6

2004

56.4

55.3

59.2

7.1

6.5

8.3

17.1

19.1

13.2

5.7

5.3

6.4

2005

56.7

53.9

61.3

5.2

5.0

5.6

17

19.7

12.4

6.8

6.3

7.7

2006

55.9

52.3

63.7

5.6

5.0

6.7

15

17.4

9.7

7.2

7.3

7.0

2007

58.1

53.5

70.4

5.5

5.0

7.1

15.3

18.3

7.0

6.6

6.8

5.9

2008

57.8

54.5

68.4

5.9

5.3

7.7

15.6

17.2

10.6

6.4

7.4

3.5

2009

61.5

56.6

77.3

5.6

5.0

7.5

13.2

15.2

6.8

7.4

8.7

3.3

2010

60.2

56.0

73.5

5

4.5

6.6

12

13.3

7.8

9.4

9.7

8.5

2011

57.5

55.7

62.1

5.9

5.1

8.3

12

13.2

8.7

14

11.8

20.1

2012

57.9

56.5

61.8

4.9

4.8

5.2

11.9

13.2

8.3

14.1

10.8

23.4

فمسطيف

فمسطيف

الضفة

قطاع

الغربية

غزة

12.1

10.7

20.8

10.2

17.2

19.3

15.6

17.8

11.1

16.8

11.9

7.2

12.8

11.6

11.9

7.2

6.8

8.1

3.8

5.2
3.0

فمسطيف

الضفة

قطاع

الغربية

غزة

23.9

14.9

5.4

13.0

6.9

6.1

6.3

6.2

6.5

6.9

7.9
10.9

فمسطيف

الضفة

قطاع

الغربية

غزة

5.1

6.0
8.3

 الجدول من إعداد الباحث باحتساب مساهمة قطاع الخدمات فً الناتج المحمي اإلجمالي ،من قبل الباحث بتجمٌع أنشطة الخدمات
فً االقتصاد الفلسطٌنً بنا ًء على بٌانات الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني ،الحسابات القومية فً األعوام .2112-1995


المجموع ال يساوي  ،%100والنسبة المتبقية تتكوف مف ضريبة القيمة المضافة ،والرسوـ الجمركية ،مطروحاً منيا خدمات الوساطة
المالية المقاسة بصورة غير مباشرة.
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شكل ( :)3مقارنة نسبة مساىمة قطاع الخدمات في األراضي الفمسطينية في الناتج المحمي
اإلجمالي مع القطاعات األخرى (.)2012 - 1995
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قطاع الخدمات

بناء عمى بيانات جدوؿ ( ،)3ص.57
الشكؿ مف إعداد الباحث ً

وعمى الصعيد المناطقي ،كما يظير في الشكؿ ( )4فقد زادت أىمية قطاع الخدمات في الناتج
المحمي اإلجمالي في قطاع غزة ،حيث ارتفعت مف  %62في عاـ  1995لتبمغ  %77بحموؿ
نياية عاـ  ،2009أي بزيادة سنوية مقدارىا  ،%0.9قبؿ أف تنخفض ثانية إلى  %62بحموؿ
نياية عاـ  .2012ويمكف أف يعزى ىذا االنخفاض الحاد إلى الزيادة الكبيرة في مساىمة قطاع
البناء التي ارتفعت مف مستوى منخفض بمغ  %3في عاـ  2009إلى  %23في عاـ .2012
وجدير بالذكر أف قطاع البناء يتأثر كثي اًر باالضطرابات السياسية ،حيث انخفضت مساىمتو في
الناتج المحمي اإلجمالي إلى أقؿ مف  %10خالؿ فترة االنتفاضة الثانية عاـ  ،2000وفترة
الحصار الصارـ بعد سيطرة حركة حماس عمى قطاع غزة في عاـ  .2007أما مساىمة قطاع
الصناعة في الناتج المحمي اإلجمالي ،فقد انخفضت بشكؿ ممحوظ بمعدؿ سنوي قدره ،%0.4
كما شيدت مساىمة القطاع الزراعي في الناتج المحمي اإلجمالي تراجعاً كبي اًر مف  %10إلى
 ،%5بانخفاض سنوي مقداره .%2

ويمكف أف يعزى انخفاض مساىمة قطاعي الصناعة

والزراعة في الناتج المحمي اإلجمالي ،ليس فقط لتوسع قطاع الخدمات ولكف إلى االنخفاض في
أنشطتيما اإلنتاجية.
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شكل ( :)4مساىمة القطاعات االقتصادية الرئيسية في الناتج المحمي اإلجمالي لقطاع غزة
لمفترة .2012-1995
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

قطاع الصناعة

1995
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بناء عمى بيانات جدوؿ ( ،)3ص.57
الشكؿ مف إعداد الباحث ً

وفيما يتعمؽ في الضفة الغربية ،فقد ارتفعت مساىمة قطاع الخدمات بمعدؿ نمو سنوي قدره
 .%0.28ويتضح في شكؿ ( )5أف االرتفاع في إسياـ الخدمات في الناتج المحمي اإلجمالي كاف
متقمباً ،وبالتحديد حتى نياية عاـ  ،2003وىي الفترة التي تالىا انخفاض طفيؼ حتى وصمت
 %56بحموؿ عاـ  .2012أما بالنسبة لمساىمة القطاعات االقتصادية األخرى فيطير في الشكؿ
( )5انخفاضاً في مساىمة قطاع الصناعة بمتوسط سنوي قدره  ،%0.4وىذا االنكماش يأتي
أساس ًا كنتيجة لالنخفاض في أنشطة الصناعة التحويمية ،باإلضافة إلى النمو في حصة القطاعات
األخرى ،خصوصاً قطاع الخدمات .أما مساىمة قطاع الزراعة في الناتج المحمي اإلجمالي ،فقد
انخفضت بمعدؿ سنوي قدره  ،%0.5ويمكف تفسير ذلؾ بانحسار األراضي الصالحة لمزراعة في
الضفة الغربية بسبب القيود التي يفرضيا االحتالؿ اإلسرائيمي عمى المزارعيف الفمسطينييف ومنعيـ
مف استغالؿ األراضي الزراعية والوصوؿ إلى مصادر المياه ،خاصة في المنطقة المصنفة "ج"
(و ازرة االقتصاد الوطني.)2011 ،

ومف ناحية أخرى ،قفزت مساىمة قطاع البناء والتشييد في

الناتج المحمي اإلجمالي إلى  %10بحموؿ نياية عاـ  ،2012وجاء ىذا االرتفاع بعد التراجع
الكبير الذي شيده ىذا القطاع مع ازدياد مستوى العنؼ خالؿ االنتفاضة الثانية.
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شكل ( :)5مساىمة القطاعات االقتصادية الرئيسية في الناتج المحمي اإلجمالي لمضفة الغربية
لمفترة .2012-1995
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بناء عمى بيانات جدوؿ ( ،)3ص.57
الشكؿ مف إعداد الباحث ً

ويرى الباحث أف سياسة تيميش االقتصاد الفمسطيني مف قبؿ االحتالؿ اإلسرائيمي أدت إلى تراجع
القدرة التنافسية لمعديد مف المنتجات الصناعية والزراعية الفمسطينية ،حيث يتـ استيرادىا مف
إسرائيؿ بدالً مف إنتاجيا محمياً.

وانعكس تراجع القطاعيف الصناعي والزراعي عمى نوعية

الخدمات المنتجة والالزمة لإلنتاج والتسويؽ.
 .2مساىمة قطاع الخدمات في التوظيف
خالؿ الفترة  1969إلى  1987كانت القدرة االستيعابية لمعمالة في قطاع الخدمات متذبذبة.
ومنذ العاـ  1988ازدادت مساىمة قطاع الخدمات في التوظيؼ لتصؿ حوالي  %50في العاـ
 .1995ويرجع ذلؾ إلى توجو العديد مف العامميف في القطاعيف الزراعي والصناعي والعامميف
في إسرائيؿ إلى االلتحاؽ بالخدمات المساندة والداعمة لعممية االستيراد مف إسرائيؿ ،مثؿ خدمات
تجارة الجممة والتجزئة والنقؿ ،والذي تزامف مع قياـ إسرائيؿ بفرض العديد مف القيود عمى دخوؿ
العماؿ الفمسطينييف لمعمؿ في قطاعاتيا االقتصادية ،وخاصة قطاع البناء.
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جدول ( :)4مساىمة قطاع الخدمات في التوظيف (.)2012-1995

السنة

قطاع الخدمات

قطاع الزراعة

قطاع الصناعة

قطاع اإلنشاءات

1995

50.1

12.7

18

19.2

1996

52.2

14.2

16.8

16.8

1997

52.1

13.1

16.4

18.4

1998

50

12.1

15.9

22

1999

49.8

12.6

15.5

22.1

2000

52.3

14.1

14.2

19.4

2001

59.8

12.2

13.8

14.2

2002

61.3

15.3

12.7

10.7

2003

58.4

16.2

12.5

12.9

2004

59.5

16.4

12.6

11.5

2005

59.3

15

12.9

12.8

2006

60

16.7

12.3

11

2007

60.5

16.1

12.5

10.9

2008

62.9

14.1

12.1

10.7

2009

64.4

11.8

12.1

11.7

2010

63.6

11.8

11.4

13.2

2011

62.4

11.9

11.8

13.9

2012

62.3

11.4

11.9

14.4

المتوسط

54.49

13.76

13.63

14.76

 الجدول من إعداد الباحث باحتساب مساهمة قطاع الخدمات فً التوظيؼ ،من قبل الباحث بتجمٌع أنشطة الخدمات فً االقتصاد
الفلسطٌنً بنا ًء على بٌانات الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني ،الحسابات القومية فً األعوام .2112-1995
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أما خالؿ الفترة ما بيف  1997إلى ( 2000جدوؿ  ،4شكؿ  ،)6فقد وصمت مساىمة قطاع
الخدمات في استيعاب القوى العاممة في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى أكثر مف  ،%61بمعدؿ
زيادة سنوي  ،%5ويرجع ذلؾ إلى قياـ القطاع العاـ باستيعاب أعداد كبيرة مف األيدي العاممة.
كما زادت مساىمة قطاع الخدمات في التوظيؼ نتيجة لزيادة االستيراد مف إسرائيؿ أو عبرىا
لمعديد مف السمع النيائية ،ونتيجة قياـ االحتالؿ اإلسرائيمي بتحرير تجارتو الخارجية منذ منتصؼ
التسعينات مع تزامف ذلؾ بتوقؼ العديد مف المنشآت الصناعية الفمسطينية عف العمؿ ،ليتحوؿ
أصحابيا إلى مستورديف وتجار جممة.

ىذا وفي العاـ  2001بمغت مساىمة الخدمات في

التوظيؼ حوالي  ،%59.8لترتفع قميال عاـ  2002لتصؿ  ،%61.3وىذا االرتفاع الطفيؼ مرده
إلى تطور قطاع االتصاالت .كما تظير سيطرة قطاع الخدمات عمى االقتصاد الفمسطيني مف
خالؿ مؤشر التوظيؼ ،إذ يعد ىذا القطاع المشغؿ الرئيس لمقوى العاممة في األراضي الفمسطينية
بنسب  %62مف مستوى التوظيؼ الكمي عاـ .2012
شكل ( :)6مقارنة نسبة مساىمة قطاع الخدمات في التوظيف مع القطاعات األخرى (-1995
.)2012
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قطاع الزراعة

قطاع الصناعة

بناء عمى بيانات جدوؿ ( ،)4ص.61
الشكؿ مف إعداد الباحث ً
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قطاع الخدمات

أما عمى صعيد المناطؽ ،فتبرز سيطرة النشاطات الخدمية في التوظيؼ بشكؿ كبير وخاصة في
قطاع غزة ،حيث يبيف الشكؿ ( )7أف مساىمة عمالة قطاع الخدمات ارتفعت منذ عاـ 1995
بمعدؿ سنوي قدره  .%1.4وقد نما قطاع الخدمات عمى حساب القطاعات األخرى ،وعمى رأسيا
قطاع الصناعة والذي شيد انخفاضاً مف  ،%6-%20وبمعدؿ سنوي قدره  %0.6خالؿ نفس
الفترة .كما انخفضت العمالة في قطاع البناء بشكؿ كبير وبمعدؿ سنوي .%0.9
ويعزى انخفاض العمالة في قطاعي الصناعة والبناء لعدـ توفر المواد األولية نتيجة اإلغالؽ
والحصار المفروضيف عمى قطاع غزة منذ انتفاضة األقصى .ومف ناحية أخرى ،نما عدد العماؿ
في قطاعي الخدمات بنسبة  ،%7.3والزراعة بنسبة  %3.5خالؿ فترة المقارنة.
شكل ( :)7المساىمة النسبية لمقطاعات االقتصادية الرئيسية في التوظيف ،لقطاع غزة لمفترة
.2012-1995
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بناء عمى بيانات الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني ،لألعواـ .2012-1995
الشكؿ مف إعداد الباحث ً

1996

قطاع الصناعة

1995

قطاع اإلنشاءات

قطاع الزراعة

قطاع الخدمات

أما في الضفة الغربية (شكؿ ،)8-فقد نمت مساىمة قطاع الخدمات في العمالة بمعدؿ نمو سنوي
مقداره  ،%0.75وفي المقابؿ انخفضت نسبة مساىمة قطاع الصناعة في العمالة بمعدؿ سنوي
قدره  .%0.2ىذا وقد أثر اندالع االنتفاضة الثانية عاـ  2000سمباً عمى قطاع البناء بسبب
تقييد الوصوؿ إلى السوؽ اإلسرائيمية ،حيث انخفضت مساىمتو بنسبة سنوية مقدارىا %0.6
خالؿ الفترة  .2012-1995أما بالنسبة لمساىمة قطاع الزراعة فقد ظمت متقمبة حتى عاـ
 ،2007حيث اتخذت منحنى تنازلي لتصؿ إلى  %14وىو المستوى الذي سجمتو في العاـ
.1995
وبالرغـ مف ذلؾ إال أنو بالنظر إلى نمو العمالة يتبيف أف عدد العامميف قد ارتفع في جميع
القطاعات باستثناء قطاع البناء ،وعمى وجو التحديد ،نما عدد العامميف في قطاع الخدمات بمعدؿ
 ،%6في حيف نما قطاع الزراعة  ،%5والصناعة  %3خالؿ فترة المقارنة.
شكل ( :)8المساىمة النسبية لمقطاعات االقتصادية الرئيسية في التوظيف في الضفة الغربية،
.2012-1995
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بناء عمى بيانات الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني ،لألعواـ .2012-1995
إعداد الباحث ً

1996

قطاع الصناعة

1995

قطاع اإلنشاءات

قطاع الزراعة

قطاع الخدمات

مما سبؽ يتضح أف قطاع الخدمات الفمسطيني ىو القطاع األكثر مساىمة في االقتصاد
الفمسطيني سواء في الناتج المحمي اإلجمالي أو في التوظيؼ ،حيث نالحظ في الشكؿ التالي ()9
أف ىذه المساىمة تزداد ببطء ،وأف قطاع الخدمات عمى مدى السنوات الماضية قد فرض سيطرتو
عمى النشاطات االقتصادية سواء فيما يتعمؽ باإلنتاج أو التشغيؿ .ففي العاـ  2012بمغت
مساىمة ىذا القطاع حوالي  %57مف الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي ،وحوالي  %62مف مجمؿ
التوظيؼ الكمي لالقتصاد الفمسطيني.
شكل ( :)9مساىمة قطاع الخدمات في الناتج المحمي اإلجمالي والتوظيف في األراضي
الفمسطينية:)2012-1995( ،
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مساهمة قطاع الخدمات
فً التوظٌف

1995

مساهمة قطاع الخدمات
فً الناتج المحلً اإلجمالً

بناء عمى بيانات الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني ،لألعواـ ..2012-1995
الشكؿ مف إعداد الباحث ً

 .3مساىمة قطاع الخدمات في القيمة المضافة
الجدوؿ ( )5والشكؿ البياني ( )10التالييف يوضحاف مساىمة قطاع الخدمات في القيمة المضافة؛
والتي تساوي اإلنتاج مطروحاً منو االستيالؾ الوسيط (كتاب فمسطيف اإلحصائي،1999 ،
ص.)113
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جدول ( :)5نسبة القيمة المضافة لمخدمات من مجموع القيمة المضافة لمقطاعات االقتصادية
القيمة المضافة

إجمالي القيمة المضافة

نسبة القيمة المضافة

لقطاع الخدمات

لجميع القطاعات

لمخدمات من المجموع

(مميون دوالر)

(مميون دوالر)

اإلجمالي لمقطاعات

1995

1781.4

3212.4

55.4

1996

1672.5

3292.8

50.7

1997

1964.8

3744

52.4

1998

2172.6

4197.7

51.7

1999

2396.6

4534.9

52.8

2000

2385.8

4146.7

57.5

2001

2267.7

3810.8

59.5

2002

2105

3301.4

63.7

2003

2289.6

3800.5

60.2

2004

2377.8

4198.4

56.6

2005

2584

4559.5

56.6

2006

2416.6

4322.3

55.9

2007

2644.8

4554.1

58.1

2008

2818.9

4878.3

57.7

2009

3224.9

5239.3

61.5

2010

3449.4

5724.1

60.2

2011

3686.4

6421.4

57.4

2012

3935.9

6797.3

57.9

السنة

الجدول من إعداد الباحث باحتساب مساهمة قطاع الخدمات فً القيمة المضافة ،من قبل الباحث بتجمٌع أنشطة الخدمات فً االقتصاد
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شكل ( :)1-10مقارنة القيمة المضافة لمخدمات مف إجمالي القيمة المضافة لمقطاعات
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المجموع اإلجمالً للقٌمة المضافة للخدمات

المجموع اإلجمالً للقٌمة المضافة لكافة القطاعات
بناء عمى بيانات جدوؿ ( ،)5ص.66
الشكؿ مف إعداد الباحث ً

نرى في الشكؿ ( )1-10السابؽ أف البيانات الخاصة بالعاـ ( )2002أظيرت تراجعاً أكبر في
أداء القطاع الخدمي بسبب االنعكاسات التراكمية لمعدواف اإلسرائيمي المتواصؿ في أيموؿ ،2002
وبسبب تكرار االجتياح اإلسرائيمي واعادة احتالؿ مناطؽ الحكـ الذاتي ،وبالتالي انخفاض القيمة
المضافة لقطاع الخدمات.
شكل ( :)2-10نسبة القيمة المضافة لمخدمات من إجمالي القيمة المضافة لمقطاعات
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1996

بناء عمى بيانات جدوؿ ( ،)5ص.66
الشكؿ مف إعداد الباحث ً

1995

نسبة القٌمة المضافة للخدمات
من اإلجمالً للقطاعات

مف خالؿ الشكؿ البياني السابؽ ( )2-10يظير أف أعمى نسبة مساىمة لقطاع الخدمات في
القيمة المضافة كاف في عاـ  ،2002حيث بمغت مساىمتو  %63.7مف إجمالي القيمة المضافة
لكافة القطاعات االقتصادية ،بينما كانت أقؿ مساىمة لو في العاـ  ،1996فقد بمغت .%50.7
كما يالحظ أف نسبة المساىمة كانت متقاربة في جميع السنوات وتتراوح ما بيف (.)%60-%50
شكل ( :)3-10مقارنة مساىمة أنشطة الخدمات في القيمة المضافة لمقطاع الخدمي في
األراضي الفمسطينية لألعوام ( )2012-1995بالمميون دوالر أمريكي:
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

الوساطة المالٌة

النقل والتخزٌن واالتصاالت

تجارة الجملة والتجزئة

الخدمات المنزلٌة

اإلداره العا مه والدفاع

الخدمات
المجموع اإلجمالً
للقٌمة المضافة للخدمات

بناء عمى الجدوؿ ممحؽ رقـ (.)2
الشكؿ مف إعداد الباحث ً

نالحظ مف الشكؿ السابؽ ( ،)3-10أف مساىمة قطاع الخدمات في القيمة المضافة في الفترة
( )2012-1995قد بمغت حوالي  ،%57وقد لوحظ توسع كبير في إنتاج خدمات قطاع التجارة
الداخمية في الضفة الغربية وقطاع غزة ،الذي ساىـ بحوالي  %52مف القيمة المضافة لمقطاعات
الخدمية ،بينما ساىـ النقؿ بنسبة  ،%13.2ويمي ذلؾ قطاع األنشطة العقارية واإليجارية حيث
ساىـ بحوالي  .%6.8أما قطاع الوساطة المالية فقد ساىـ في .%16.3
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 .4مساىمة قطاع الخدمات في التكوين الرأسمالي
يعرؼ التكويف الرأسمالي اإلجمالي الثابت لمؤسسة أو قطاع ما بقيمة حيازتو مف أصوؿ جديدة أو
مستعممة ،مخصوماً منيا قيمة األصوؿ التي تـ التخمص منيا خالؿ سنة المسح ،أي أنو عبارة
عف التكويف الرأسمالي الثابت مضافاً إليو التغير في المخزوف (الجياز المركزي لإلحصاء
الفمسطيني ،2011 ،ص.)63
جدول ( :)6المساىمة النسبية لقطاع الخدمات في التكوين الرأسمالي ()2012-1995
السنة

مساىمة قطاع الخدمات في التكوين الرأسمالي

1995

2.1

1996

2.0

1997

2.2

1998

2.0

1999

1.7

2000

1.4

2001

0.6

2002

1.3

2003

1.1

2004

4.9

2005

2.2

2006

1.6

2007

1.9

2008

4.3

2009

4.9

2010

4.9

2011

4.5

2012

9.3

الجدول من إعداد الباحث باحتساب مساهمة قطاع الخدمات فً التكويف الرأسمالي ،من قبل الباحث بتجمٌع أنشطة الخدمات فً االقتصاد
الفلسطٌنً بنا ًء على بٌانات الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني ،الحسابات القومية لألعوام .2112-1995
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شكل ( :)11المساىمة النسبية لقطاع الخدمات في التكوين الرأسمالي ()2012-1995

نسبة مساهمة قطاع الخدمات
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نسبة مساهمة قطاع الخدمات
بناء عمى بيانات الجدوؿ ( ،)6ص.69
الشكؿ مف إعداد الباحث ً

تشير البيانات أف التكويف الرأسمالي يتأثر كثي ًار باألوضاع السياسية واالقتصادية والمناخ
االستثماري السائد في األراضي الفمسطينية .فعمى سبيؿ المثاؿ كما يوضح الشكؿ ( ،)11شيد
العاماف  2002-2001ىروب كبير لالستثمارات مف فمسطيف إلى الخارج ،وكاف االستثمار
منخفضاً لمغاية حيث بمغت مساىمة قطاع الخدمات ( )%0.59مف إجمالي التكويف الرأسمالي.
وفي المقابؿ شيدت الفترة  2012-2009ارتفاعاً ممحوظاً في مستويات االستثمار الخارجي في
األراضي الفمسطينية في ظؿ اليدوء النسبي وتحسف البيئة االستثمارية ،والبدء بمشاريع إعادة
اإلعمار في غزة وخاصة في العاـ  ،2012حيث تضاعفت مساىمتو لتصؿ إلى (.)%9.3
وقد ارتفعت قيمة التكويف الرأسمالي في قطاع الخدمات مف  42مميوف دوالر في عاـ 1995
لتصؿ إلى أكثر مف  100مميوف دوالر بحموؿ عاـ  .2012وبالرغـ مف أف معدؿ الزيادة في
قيمة التكويف الرأسمالي الثابت خالؿ الفترة ما بيف  2012-1995قد بمغت  ،%440فإف
مساىمتو في إجمالي التكويف الرأسمالي الثابت كانت منخفضة حيث لـ تصؿ إلى  ،%10سيما
أف نسب عالية مف التكويف الرأسمالي الثابت تتركز في قطاع البناء واإلنشاءات ،ويستمزـ ذلؾ
إدارة العديد مف األنشطة الخدمية مثؿ خدمات التخزيف المرتبطة بتجارة الجممة والتجزئة وغيرىا.
71

الخالصة
يتميز االقتصاد الفمسطيني بكونو اقتصاد خدمي ،وأف الخدمات التقميدية مثؿ الخدمات االجتماعية
وخدمات التوزيع تسيطر في ىذا القطاع عمى الخدمات الحديثة مثؿ خدمات اإلنتاج والخدمات
الشخصية ،وذلؾ منذ االحتالؿ اإلسرائيمي لألراضي الفمسطينية في العاـ  .1967وقد تعزى
سيطرة قطاع الخدمات عمى القطاعات األخرى إلى االختالالت االقتصادية التي سببيا االحتالؿ.
ويتضح أف مساىمة قطاع الخدمات في الناتج المحمي اإلجمالي قد زادت مف  %46.7في
منتصؼ السبعينات مف القرف الماضي لتصؿ إلى حوالي  %52.2خالؿ الفترة .2000-1995
أما خالؿ فترة الدراسة ( )2012-1995فقد بمغ متوسط مساىمتو حوالي  .%57وعمى الصعيد
المناطقي ،فقد زادت أىمية قطاع الخدمات في الناتج المحمي اإلجمالي في قطاع غزة لتبمغ %62
مقابؿ  %56في الضفة الغربية.
وقد تذبذبت مساىمة قطاع الخدمات في التشغيؿ خالؿ فترة السمطة الفمسطينية بشكؿ طفيؼ،
وزادت ىذه النسبة خالؿ انتفاضة األقصى .ونالحظ تبايف في مساىمة أنشطة الخدمات في
التشغيؿ بيف الضفة الغربية وقطاع غزة نتيجة لزيادة اعتماد سكاف القطاع عمى األنشطة الخدمية
المختمفة وخاصة في التجارة الداخمية والنقؿ واألنفاؽ وغيرىا .وبالنسبة لمساىمة قطاع الخدمات
في القيمة المضافة فقد بمغ متوسطيا في فترة الدراسة حوالي  ،%57وقد لوحظ توسعاً كبي اًر في
إنتاج خدمات قطاع التجارة الداخمية في الضفة الغربية وقطاع غزة ،ويميو قطاع النقؿ ،ثـ قطاع
األنشطة العقارية واإليجارية ،وأخي اًر قطاع الوساطة المالية .أما مساىمة قطاع الخدمات في
التكويف الرأسمالي فقد كانت منخفضة ،حيث لـ تصؿ إلى  %10مف إجمالي التكويف الرأسمالي
الثابت.
ويرى الباحث أنو يمكف االستنتاج أف توسع نشاطات االستيراد قد أدى إلى زيادة الطمب عمى
الخدمات التجارية الداخمية ،ومف ثـ توسعيا بشكؿ غير متوازف ،مقارنة بباقي أنواع الخدمات،
وخصوصاً خدمات اإلنتاج.
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خاتمة
يظير مف خالؿ ما تـ التطرؽ لو في الفصؿ األوؿ أف االقتصاد الفمسطيني قد اعتمد قس اًر خالؿ
سنوات االحتالؿ عمى إمالءات السياسات اإلسرائيمية ،التي استيدفت تشويو االقتصاد الفمسطيني
ليتالءـ مع الحاجة اإلسرائيمية لمعمالة والتصريؼ السمعي والخدمي في األراضي الفمسطينية .وبعد
تولى السمطة الفمسطينية لمسئولياتيا في األراضي الفمسطينية ،اتبعت إسرائيؿ سياسة جديدة،
تمثمت في وضع العراقيؿ واإلعاقات المتكررة أماـ حركة البضائع واألشخاص ،التي كاف ليا األثر
الكبير في تراجع القطاعات اإلنتاجية.
وبالرغـ مف تنامي دور قطاع الخدمات الفمسطيني ،فإف ىذا النمو لـ ينتج عف نمو طبيعي يواكب
تطور قطاعات اإلنتاج السمعي الفمسطيني ،وانما كاف بسبب تبعيتو لالقتصاد اإلسرائيمي ،ما أسفر
عف تشوه ىيكؿ ىذا القطاع واعتماده عمى الخدمات التقميدية مثؿ خدمات التوزيع (تجارة الجممة
والتجزئة) والخدمات االجتماعية (القطاع الحكومي).
ويرى الباحث أف زيادة الطمب عمى الخدمات وتوسعيا أدى إلى زيادة درجة التشابؾ والتداخؿ بيف
القطاعات االقتصادية مف جية ،وبيف قطاع الخدمات مف جية أخرى.
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الفصل الثاني
القطاعات الخدمية الفمسطينية
المبحث األول :قطاع التجارة الداخمية
المبحث الثاني :قطاع الوساطة المالية
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مقدمة
تناولت العديد مف الدراسات األثر االقتصادي لتوسع قطاع الخدمات ،حيث أظيرت أف ىذا التأثير
يعتمد باألساس عمى نوع األنشطة الخدمية ،إذ ارتبطت التنمية االقتصادية بالتوسع في الخدمات
الحديثة ،والتي تشمؿ خدمات اإلنتاج ،خاصة في قطاعي األعماؿ والخدمات المالية.
وفي ىذا اإلطار أظيرت األبحاث أف نمو اإلنتاجية الكمية لالقتصادات العالمية القائمة عمى
الخدمات ترتبط ارتباطاً إيجابياً بمقدار مساىمة الخدمات الحديثة مقابؿ الخدمات التقميدية
(الخدمات االجتماعية والشخصية والتوزيع).
ويتميز القطاع الفمسطيني بكونو اقتصاد خدمي ،ففي عاـ  2012أسيـ قطاع الخدمات بنسبة
 %57مف الناتج اإلجمالي المحمي ،و %62مف إجمالي العمالة في األراضي الفمسطينية .والشؾ
أف ىيمنة قطاع الخدمات عمى النشاطات االقتصادية تثير تساؤالت كثيرة حوؿ قدرة ىذا القطاع
عمى تعزيز النمو االقتصادي الفمسطيني ،السيما في ضوء انكماش مساىمة القطاعات األخرى،
وخاصة قطاع الصناعة .ىذا وتشير بيانات الحسابات القومية والقوى العاممة لمجياز المركزي
لإلحصاء الفمسطيني إلى أف قطاع الخدمات في األراضي الفمسطينية قائـ إلى حد كبير عمى
الخدمات التقميدية.
وفي ىذا السياؽ نستعرض في ىذا الفصؿ قطاعيف مف القطاعات الخدمية في األراضي
الفمسطينية ،أحدىما يمثؿ الخدمات التقميدية وىو قطاع التجارة الداخمية ،واآلخر يمثؿ الخدمات
الحديثة وىو قطاع الوساطة المالية .وذلؾ لتسميط الضوء عمى مدى أىمية الخدمات الحديثة
والخدمات التقميدية في نمو االقتصاد الفمسطيني.
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المبحث األول
قطاع التجارة الداخمية
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تمييد
تعتبر أنشطة التجارة الداخمية في األراضي الفمسطينية خدمات مساندة لمقطاعات اإلنتاجية ،والتي
تصنؼ كمدخالت يعتمد عمييا في تسييؿ السمع المنتجة محمي ًا لممستيمؾ النيائي ،سواء في
األسواؽ المحمية أو أسواؽ التصدير .أو في تسييؿ تدفؽ الواردات إلى األسواؽ المحمية مثؿ
خدمات التوزيع ،كتجارة الجممة والتجزئة.

وىي مف األنشطة االقتصادية التي تساىـ بنشاط

وفاعمية في الناتج المحمي اإلجمالي وتشغيؿ األيدي العاممة ،األمر الذي يتطمب االىتماـ بيذه
األنشطة والعمؿ عمى تطويرىا وتحسيف أداؤىا بما يعزز التنمية الشاممة.
سنعرض في ىذا المبحث تطور خدمات التجارة الداخمية وأىميتيا مف خالؿ عرض أبرز
المؤشرات المتعمقة بيذه األنشطة ،والمتمثمة بعدد المؤسسات العاممة وعدد العامميف ،ومدى
مساىمتيا في الناتج المحمي اإلجمالي ،وغيرىا مف المتغيرات .ويتبع ذلؾ عرض ألىـ المشكالت
التي تحد مف تطور نوعية وحجـ ىذه األنشطة الخدمية.
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التجارة الداخمية
تتركز خدمات التجارة الداخمية  -والتي تتمثؿ في خدمات تجارتي الجممة والتجزئة وبيع وصيانة
المركبات وبيع الوقود  -في تسويؽ السمع الزراعية والصناعية المنتجة محمي ًا والمستوردة مف
الخارج ،وبخاصة مف إسرائيؿ .ويقوـ العديد مف المنتجيف بدور تجار الجممة عبر نقؿ منتجاتيـ
إلى األسواؽ المركزية .ويتـ تسويؽ أكثر مف %70مف اإلنتاج الزراعي الفمسطيني عبر تمؾ
األسواؽ .والمحور األساسي لألسواؽ المركزية ىو إتاحة المنافذ لممنتجات الزراعية لتوزيعيا عمى
تجار التجزئة ،وتحديد قيمة تمؾ السمع وفق ًا لظروؼ العرض والطمب في أسواؽ الجممة والتجزئة
(الجعفري وآخروف ،2003 ،ص.)19
( )1خصائص ومميزات التجارة الداخمية
 تتـ التجارة الداخمية داخؿ الحدود الجغرافية لمدولة.
 تتـ التجارة الداخمية مف خالؿ نظاـ اقتصادي سياسي واحد.
 يتـ استخداـ عممة واحدة في التجارة الداخمية.
 سيولة نقؿ عوامؿ اإلنتاج داخؿ الحدود الجغرافية لمدولة الواحدة.
 تعمؿ عمى تدعيـ االستقالؿ االقتصادي لمدولة
 تدعـ التكامؿ بيف القطاعات االقتصادية داخؿ الدولة.
( )2أىمية التجارة الداخمية
ازدادت أىمية التجارة الداخمية في التنمية االقتصادية نتيجة لمتحوالت االقتصادية العالمية نحو
تشجيع المبادرات الفردية ودعـ المشاريع الخاصة مف أجؿ المشاركة الواسعة لألفراد ،وتشجيع
برامج الخصخصة وتقميص دور القطاع العاـ المدعوـ مف المؤسسات الدولية.
وتكمف أىمية التجارة الداخمية في تمبية رغبات األفراد والريادييف في االستقاللية وتحقيؽ
طموحاتيـ ،ورفع مستوى المعيشة بما يساىـ في معالجة أىـ المشكالت االجتماعية (البطالة)
بتوفير فرص عمؿ.

وبالتالي تحقيؽ االكتفاء الذاتي والحد مف التبعية والعجز التجاري مع

االقتصاد اإلسرائيمي (نصر اهلل والصوراني ،2005 ،ص.)9
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وفي ظل زيادة االىتمام بالتجارة الداخمية يمكن أن تحقق األىداف التالية (نصر اهلل والصوراني،
 ،2005ص:)13-11
 .1المساىمة في استيعاب قوة العمؿ المتدفقة إلى سوؽ العمؿ الفمسطيني باستمرار ،وبالتالي
الحد مف مشكمة البطالة المتفاقمة في المجتمع الفمسطيني.
 .2زيادة القيمة المضافة المتحققة في ظؿ تطوير واستغالؿ الموارد الطبيعية والبشرية المحمية
في المشروعات الوطنية ،مما يعزز الناتج المحمي اإلجمالي.
 .3توفير العديد مف السمع والخدمات التي تمبي احتياجات المجتمع الفمسطيني وتزيد مف درجة
االكتفاء الذاتي ،ويحد مف التبعية لالقتصاد اإلسرائيمي.
.4

ليا القدرة عمى التشغيؿ الذاتي لمحدودي الدخؿ وخريجي الجامعات والمعاىد.

 .5تشجع كؿ المبادرات الفردية الريادية باستثما ارت قميمة – يغمب عمييا التمويؿ الذاتي – مف
خالؿ القدرة عمى تعبئة المدخرات العائمية لذوي الدخؿ المحدود في االستثمار المنتج بدالً
مف تخزينيا في البيوت.
 .6عامؿ أساسي لالستقرار االجتماعي والسياسي ،وخصوصا تعطي الفئات االجتماعية
الميمشة الفرصة لتفاعميـ في العممية اإلنتاجية المبدعة مف خالؿ تبني نيج المشروعات
الصغيرة والتعبير عف ذاتيـ وطموحاتيـ.
 .7تنشيط الدورة االقتصادية داخؿ البمد وربط القطاعات مع بعضيا البعض.
( )3المؤسسات العاممة في التجارة الداخمية:
تتركز معظـ المؤسسات العاممة في األراضي الفمسطينية في أنشطة التجارة الداخمية (انظر الشكؿ
 ،)12حيث شكمت التجارة الداخمية نسبة  %57.1مف المؤسسات العاممة في ىذه األنشطة،
ويرجع ذلؾ إلى سيولة الدخوؿ والخروج إلى ىذه األنشطة ،حيث ال يتطمب ذلؾ ميارات عالية مف
جية ،ومف جية أخرى فإف العمؿ في ىذه األنشطة ال يتطمب رأسماؿ كبير ،باإلضافة إلى سيولة
توفير ىذه األيدي العاممة .حيث يتـ توفير ىذه األيدي غالباً مف أصحاب العمؿ أو أفراد األسرة.
ألنيا مؤسسات ذات طابع فردي مف حيث ممكية رأس الماؿ ،وبالتالي فيي عبارة عف مشاريع
فردية تيدؼ بالدرجة األولى إلى توفير دخؿ إلعالة األسرة والتي ىي أقرب إلى المؤسسات التي
تعمؿ ضمف القطاع غير المنظـ.
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الشكل ( :)12التوزيع النسبي لممؤسسات العاممة في األراضي الفمسطينية حسب النشاط
االقتصادي:2012 ،
أنشطة المعلومات
واالتصاالت; %0.5

أنشطة
اإلنشاءات;
%0.5

أنشطة الصناعة;
%13.4

أنشطة الخدمات;
%27.8

أنشطة التجارة الداخلٌة;
%57.1

أنشطة النقل والتخزٌن;
%0.7
الشكل من إعداد الباحث بنا ًء على بيانات الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني ،سمسمة المسوح االقتصادية ،2013 ،ص.15

والجدير ذكره أف معظـ المؤسسات العاممة في التجارة الداخمية تتركز في قطاع تجارة التجزئة كما
يالحظ في الجدوؿ ( .)7حيث أف عدد المؤسسات العاممة في ىذا النشاط تشكؿ حوالي %83.7
مف مجمؿ المؤسسات العاممة في التجارة الداخمية في األراضي الفمسطينية في عاـ .2012
جدول ( :)7عدد المؤسسات ألنشطة التجارة الداخمية في فمسطين2012 ،
عدد المؤسسات ألنشطة التجارة الداخمية في فمسطين2012 ،
النشاط االقتصادي

عدد المؤسسات

أنشطة التجارة الداخمية

69,305

تجارة الجممة والمفرد (التجزئة) واصالح المركبات
ذات المحركات والدراجات النارية

تجارة الجممة عدا المركبات ذات المحركات
والدراجات النارية
تجارة التجزئة عدا المركبات ذات المحركات
والدراجات النارية

نسبة النشاط من

التجارة الداخمية*

8,487

12.2%

2,813

4.1%

58,005

83.7%

المصدر :الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Trade_annual1_2012a.htm
* تـ حساب النسبة مف قبؿ الباحث باالعتماد عمى بيانات الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني.
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أما فيما يتعمؽ بعدد المؤسسات العاممة في قطاع التجارة الداخمية في خالؿ الفترة 2012-1995
(انظر جدوؿ رقـ  ،)8فقد ارتفع العدد في العاـ  2000مقارنة مع العاـ  1995بحوالي (،)%8.2
وىذا نجـ عف ارتفاع عدد المؤسسات العاممة في قطاع تجارة التجزئة خاصة ،في حيف لـ تحدث
تغيرات ممحوظة في عمى عدد المؤسسات العاممة في تجارة الجممة وبيع وصيانة المركبات.
جدول ( :)8عدد المؤسسات العاممة في قطاع التجارة الداخمية في خالل الفترة 2012-1995
السنة

عدد المؤسسات

1995

39,034

1996

41,750

1997

39,329

1998

38,904

1999

39,433

2000

42,498

2001

38,530

2002

39,084

2003

39,188

2004

51,004

2005

57,052

2006

57,131

2007

57,613

2008

57,987

2009

61,340

2010

60,226

2011

68,295

2012

69,305

المصدر :الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Trade_Time%20seri_2012a.htm
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شكل ( :)13عدد المؤسسات العاممة في قطاع التجارة الداخمية في خالل الفترة -1995
2012

عدد المؤسسات
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

عدد المؤسسات
بناء عمى بيانات الجدوؿ رقـ ( ،)8ص.80
الشكؿ مف إعداد الباحث ً

نالحظ في الشكؿ السابؽ ( ،)13أف عدد المؤسسات قد انخفض في العاـ  2001عف العاـ
 2000بحوالي ( ،)%9.3ثـ بدأ في الزيادة حتى وصؿ في عاـ  2012حسب الجياز المركزي
لإلحصاء الفمسطيني إلى  693305مؤسسة.
أما عند المقارنة عمى حسب المناطؽ في الضفة الغربية وقطاع غزة في أنشطة التجارة الداخمية
(جدوؿ  ،) 9يتضح أف المؤسسات تتوزع بواقع ثمثيف في الضفة الغربية مقابؿ ثمث في قطاع غزة.
وىذا التوزيع يتناسب مع توزيع عدد السكاف في ىذه المناطؽ .وعمى مستوى األنشطة التفصيمية
في التجارة الداخمية ،نالحظ أف ىناؾ تشابياً بيف كؿ مف الضفة الغربية وقطاع غزة .حيث تشكؿ
المؤسسات العاممة في أنشطة تجارة التجزئة وصيانة واصالح السمع الشخصية النسبة العظمى،
وبما يزيد عف  %80مف ىذه المؤسسات ،بينما تعمؿ بقية المؤسسات في أنشطة بيع وصيانة
واصالح المركبات ،وأنشطة تجارة الجممة.
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جدول ( :)9مقارنة أعداد المؤسسات والعاممين في التجارة الداخمية حسب النشاط االقتصادي
في الضفة الغربية وقطاع غزة.2012 ،
النشاط االقتصادي
تجارة الجممة والمفرد (التجزئة)
واصالح المركبات ذات

عدد المؤسسات
الضفة الغربية

قطاع غزة
23795

53692

عدد العامميف
الضفة الغربية
143117

قطاع غزة
73267

المحركات والدراجات النارية
تجارة الجممة عدا المركبات ذات
المحركات والدراجات النارية
تجارة التجزئة عدا المركبات ذات
المحركات والدراجات النارية

المجموع

13641

13172

93299

53546

393397

183608

793146

363659

463730

223575

1023562

493462

المصدر :الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني . 2013 ،سمسمة المسوح االقتصادية 2102 - ،نتائج أساسية ،ارـ اهلل – فمسطيف ،ص

.113-112 ،64-63

حجم المؤسسات العاممة في أنشطة التجارة الداخمية
يالحظ أف غالبية المؤسسات العاممة في أنشطة التجارة الداخمية في األراضي الفمسطينية ىي
مؤسسات صغيرة الحجـ ،وىذه المؤسسات تمتاز بتشغيؿ عدد قميؿ مف األيدي العاممة ،وبما ال
يزيد عف  4عامميف .وتقع ضمف فئة العمالة األولى ،وبطابعيا األسري مف حيث العمالة (أي
العمالة غير المدفوعة األجر مف أصحاب العمؿ أو أصحاب األسرة) ،حيث توفر مصدر دخؿ.
باإلضافة مع ضعؼ تعامميا مع السجالت المحاسبية ،وقد شكمت ىذه المؤسسات ما نسبتو %85
مف إجمالي المؤسسات العاممة في أنشطة التجارة الداخمية ،ووصمت نسبة المشتغميف إلى أكثر
مف  .%70وعمى صعيد المناطؽ الجغرافية ،فقد اتضح أف ىناؾ تشابو ما بيف الضفة الغربية
وقطاع غزة مف حيث سمات المؤسسات العاممة في أنشطة التجارة الداخمية ،والتي طغت عمييا
المؤسسات صغيرة الحجـ( .الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني ،2007 ،ص.)25
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وبينت إحدى الدراسات أف ىذه الفئة مف المؤسسات تمتمؾ قدرة عمى البقاء والصمود في أكثر
الظروؼ صعوبة ،ولقد لوحظ عدد ىذه المنشآت قد زاد في ظؿ الظروؼ الصعبة ،وانخفض في
أوقات تحسف الوضع االقتصادي وفتح السوؽ اإلسرائيمية أماـ العمالة الفمسطينية (ناصر ويوسؼ،
 ،1999ص.)45
أما المؤسسات المتوسطة الحجـ والتي تشغؿ  9-5عامميف ،وتقع ضمف فئة العمالة الثانية ،فقد
شكمت  %14مف المؤسسات العاممة في أنشطة التجارة الداخمية .في حيف شكمت المؤسسات
كبيرة الحجـ والتي تشغؿ  10عامميف فأكثر ،وتقع ضمف فئة العمالة الثالثة النسبة المتبقية مف
إجمالي المؤسسات العاممة في أنشطة التجارة الداخمية ،وكانت مساىمتيا في تشغيؿ األيدي
العاممة متدنية بحيث لـ تتجاوز  %5سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة (الجياز المركزي
لإلحصاء الفمسطيني ،2007 ،ص.)26
( )4العاممون في التجارة الداخمية
بمغ عدد العامميف في المؤسسات االقتصادية العاممة في فمسطيف ضمف األنشطة االقتصادية في
العاـ  2012حوالي  379,703عامالً ،موزعيف عمى األنشطة االقتصادية المختمفة .ويتضح مف
خالؿ نتائج دراسات الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني أف أنشطة التجارة الداخمية تشغؿ النسبة
األكبر مف المشتغميف في األنشطة الخدمية (انظر الشكؿ  ،)14حيث تجاوزت ىذه النسبة نصؼ
المشتغميف ،ويعود ذلؾ لمعدد الكبير مف المؤسسات التجارية العاممة في ىذا المجاؿ.
ونالحظ في الشكؿ ( )14أنو قد بمغت نسبة العامميف في مؤسسات التجارة الداخمية  ،%40.0أما
نسبة العامميف في مؤسسات الخدمات فقد بمغت  ،%32.7وبمغت نسبة العامميف في المؤسسات
الصناعية  ،%20.7بينما شكؿ العامميف في مؤسسات اإلنشاءات ،ومؤسسات النقؿ والتخزيف،
ومؤسسات المعمومات واالتصاالت ما نسبتو  %1.8 % ،%1.8 ،%3.0عمى التوالي (الجياز
المركزي لإلحصاء الفمسطيني ،2013 ،ص.)22
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شكل ( :)14التوزيع النسبي لمعاممين في المؤسسات العاممة في األراضي الفمسطينية حسب
النشاط االقتصادي:2012 ،

أنشطة المعلومات
%واالتصاالت; 1.8
أنشطة الصناعة;
20.7%
أنشطة
اإلنشاءات;
3.0%

أنشطة التجارة الداخلٌة;
40.0%

أنشطة الخدمات;
32.7%

أنشطة النقل والتخزٌن;
1.8%

الشكل من إعداد الباحث بناء على بٌانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً ،3102 ،سمسمة المسوح االقتصادية 2102 - ،نتائج
أساسية ،ص .16

وقد شكؿ العامموف في تجارة التجزئة النسبة األكبر ( )%76.2مف مجموع العامميف في أنشطة
التجارة الداخمية خالؿ العاـ ( 2012جدوؿ  ،)10في حيف شكمت باقي ألنشطة في التجارة
الداخمية ( )%23.8فقط .وىذا يعكس أىمية تجارة التجزئة بالنسبة لألنشطة الخدمية الفمسطينية،
وذلؾ لسيولة الدخوؿ إلى سوؽ التجزئة مقارنة باألنشطة األخرى ،حيث ال يتطمب ذلؾ ميارات
عالية مف جية ،ومف جية أخرى فإف أكثر العامميف في تجارة التجزئة يعتمدوف عمى أنفسيـ في
تمويؿ المشاريع.
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جدول ( :)10عدد المشتغمين في أنشطة التجارة الداخمية في فمسطين2012 ،

النشاط االقتصادي

عدد المشتغمين

أنشطة التجارة الداخمية

152,034

نسبة النشاط من
التجارة الداخمية*

تجارة الجممة والمفرد (التجزئة) واصالح

21,384

المركبات ذات المحركات والدراجات النارية
تجارة الجممة عدا المركبات ذات المحركات

14,845

والدراجات النارية
تجارة التجزئة عدا المركبات ذات المحركات

115,805

والدراجات النارية

14.1%

9.8%

76.2%

المصدر :الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Trade_annual1_2012a.htm
* تـ حساب النسبة مف قبؿ الباحث باالعتماد عمى بيانات الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني.

( )5مساىمة أنشطة التجارة الداخمية في الناتج المحمي اإلجمالي:
تساىـ أنشطة التجارة الداخمية في الناتج المحمي اإلجمالي بشكؿ ممحوظ ،فقد بمغ متوسط نسبة
مساىمتيا ( *)%11.7خالؿ الفترة .2012-1995

ويرجع السبب في ذلؾ إلى تركز

المؤسسات العاممة في ىذه األنشطة ،وعمى مستوى األنشطة التفصيمية فقد لوحظ أف أنشطة تجارة
التجزئة ،واصالح السمع الشخصية واألسرية ىي المساىـ األكبر في ىذه األنشطة.
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جدول ( :)11مساىمة أنشطة التجارة الداخمية في الناتج المحمي اإلجمالي لألعوام (-1995
 )2012باألسعار الثابتة 2004 :سنة األساس.

1995

مساهمت التجازة الداخليت في الناتج
المحلي (بالمليون دوالز)
520.6

المساهمت النسبيت للتجازة
الداخليت
%16.2

1996

384.6

%11.7

1997

452.1

%12.1

1998

467.3

%11.1

1999

532.5

%11.7

2000

499.5

%12.0

2001

391.2

%10.3

2002

416.4

%12.6

2003

395.5

%10.4

2004

412.4

%9.8

2005

427.5

%9.4

2006

415

%9.6

2007

442.3

%9.7

2008

497.5

%10.2

2009

536.3

%10.2

2010

852.7

%14.9

2011

905.1

%14.1

2012

950.8

%14.0

السنت

المصدر :الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني ،لألعواـ .2012-1995
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/B1percents%2094-08.htm
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/B1CurrentPercrntA2009-2011.htm

يتضح مف خالؿ الشكؿ ( )15أف أنشطة التجارة الداخمية تساىـ بنسبة ممحوظة في الناتج
المحمي ،ونالحظ أنو بالرغـ مف ثبات ىذه المساىمة وتدنييا في السنوات  2000وحتى ،2006
فقد ازدادت قيمة ىذه المساىمة بشكؿ كبير خالؿ الفترة  2010وحتى  ،2012ويرجع ذلؾ إلى
زيادة المؤسسات العاممة في التجارة الداخمية بسبب وجود األنفاؽ عمى الحدود في رفح ،والتي
فتحت مجاالً واسعاً لتجارة الجممة والتجزئة.
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شكل ( :)15مساىمة أنشطة التجارة الداخمية في الناتج المحمي اإلجمالي لألعوام (-1995
.)2012
1000
900
800
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600
500
400
300
200
100
0
199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012
مساهمة لتجارة الداخلٌة الناتج المحلً
بناء عمى بيانات جدوؿ رقـ (،)11ص.86
الشكؿ مف إعداد الباحث ً

( )6مساىمة قطاع التجارة الداخمية في التوظيف:
تساىـ أنشطة التجارة الداخمية في استيعاب عدد ممحوظ مف القوى العاممة كما ىو واضح في
الجدوؿ ( )12والشكؿ ( ،)16مما يظير الدور الكبير والميـ لمتجارة الداخمية في المساىمة في
التوظيؼ.
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جدول ( :)12مقارنة مساىمة قطاع التجارة الداخمية في استيعاب القوى العاممة مع قطاع
الخدمات خالل األعوام ()2012-1995
عدد العامميف في القطاعات

عدد العامميف في التجارة

الخدمية

الداخمية

1995

208,900

66,106

1996

224,000

76,014

1997

250,600

68,520

1998

274,500

68,484

1999

292,800

75,207

2000

299,300

78,172

2001

286,400

82,488

2002

276,500

76,874

2003

314,200

77,476

2004

327,900

104,561

2005

357,500

109,456

2006

381,300

109,358

2007

417,800

105,228

2008

418,800

112,107

2009

462,100

125,033

2010

473,200

121,864

2011

523,100

133,156

2012

534,400

152,034

السنة

المصدر :الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني ،لألعواـ .2012-1995
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Trade_Time%20seri_2012a.htm
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Serives_Time%20ser_2012a.htm
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الشكل ( :)16مساىمة قطاع التجارة الداخمية في استيعاب القوى العاممة خالل األعوام
()2012-1995
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0

عدد العاملٌن فً التجارة الداخلٌة

عدد العاملٌن فً القطاعات الخدمٌة

بناء عمى بيانات جدوؿ رقـ (  ،)12ص.88
الشكؿ مف إعداد الباحث ً

يتبيف مف خالؿ الشكؿ ( )16أف قطاع التجارة ساىـ عمى مر األعواـ في استيعاب عدد كبير مف
القوى العاممة في األراضي الفمسطينية .وبقيت ىذه األعداد في ازدياد منذ العاـ  1995حيث كاف
عدد العامميف  66,106حتى بمغ  152,034عامؿ في عاـ .2012
( )7المشاكل التي تواجو أنشطة التجارة الداخمية في األراضي الفمسطينية
تعاني أنشطة التجارة الداخمية العديد مف المشاكؿ التي يمكف إبرازىا عمى النحو التالي:
 .1انخفاض الطمب الداخمي عمى خدمات التجارة الداخمية ،وذلؾ نتيجة الحصار واإلغالؽ
المفروضيف مف قبؿ االحتالؿ اإلسرائيمي منذ أكتوبر  2000مف جية ،وانخفاض دخؿ
الفرد مف جية أخرى ،والذي سبب انخفاض الطمب المحمي عمى المنتجات الزراعية
والصناعية التي يعتمد تسويقيا عمى خدمات تجارتي الجممة والتجزئة (الجعفري وآخروف،
 ،2003ص.)21
89

 .2ارتفاع تكاليؼ خدمات تجارتي الجممة والتجزئة ،بسبب إجراءات اإلغالؽ والحصار
اإلسرائيمية المفروضة عمى المناطؽ الفمسطينية ،والتي أدت إلى سموؾ العديد مف الطرؽ
االلتفافية مف جية أو االعتماد عمى نقؿ البضائع المستوردة مف إسرائيؿ أو عبرىا عمى
سيارات تحمؿ لوحات صفراء إسرائيمية مف جية أخرى ،األمر الذي زاد مف ارتفاع كمفة
النقؿ لتمؾ البضائع .إضافة إلى ارتفاع تكمفة تخميص البضائع مف المطارات والموانئ،
وذلؾ بسبب إجراءات الفحص والتفتيش المعقدة مف قبؿ الجيات اإلسرائيمية .كؿ ذلؾ
انعكس عمى ارتفاع تكمفة السمع والخدمات في أسواؽ التجزئة المحمية (أبو القمصاف
 ،2005ص.)12
 .3تعاني التجارة الداخمية مف التضخـ المستورد الناشئ عف قياـ التجارة باالستيراد المباشر
بالعممة الصعبة (الدوالر ،اليورو) حيث يقوـ التجار بإعادة بيعيا في األسواؽ المحمية
بالشيكؿ اإلسرائيمي ،الذي كاف سعر صرفو بالنسبة لمعمالت األجنبية ينخفض باستمرار
في السنوات األخيرة ،نتيجة ارتباط االقتصاد الفمسطيني بالسياسة النقدية اإلسرائيمية في
ظؿ غياب عممة وسياسة نقدية فمسطينية ،األمر الذي كبد التجار خسائر فادحة (نصر
اهلل ،2003 ،ص.)9
 .4انتشار ظاىرة التالعب باألسعار في أسواؽ الجممة والتجزئة ،بسبب عدـ وجود رقابة
وفحص عمى جودة ونوعية السمع والخدمات مف قبؿ الجيات المعنية ،وبالتالي أصبح
السوؽ عاجز عف تحديد كمفة السعر والخدمات نظ ًار لعدـ ربط السعر بالجودة .كما أدى
انتشار ظاىرة العمؿ غير المنظـ عمى نطاؽ أوسع مما كانت عميو في قبؿ انتفاضة
األقصى عاـ  2000إلى تزايد عدد البسطات التي ال يتطمب توفيرىا استثمارات كبيرة
مقرنة بمحالت بيع الجممة والتجزئة ،األمر الذي أدى تزايد المنافسة بيف ىذه القنوات
التسويقية (الجعفري وآخروف ،2003 ،ص.)23
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الخالصة
مما سبؽ نالحظ أف قطاع التجارة الداخمية الذي يشتمؿ عمى تجارة الجممة والتجزئة وبيع وصيانة
المركبات وبيع الوقود قد ساىـ في الناتج المحمي اإلجمالي بشكؿ ممحوظ ،فقد بمغت نسبة
مساىمتو  %14في العاـ  .2012ويرجع السبب في ذلؾ إلى تركز المؤسسات العاممة في ىذه
األنشطة ،وعمى مستوى األنشطة التفصيمية فقد لوحظ أف أنشطة تجارة التجزئة ،واصالح السمع
الشخصية واألسرية ىي المساىـ األكبر في ىذه األنشطة.
وقد ساىـ قطاع التجارة عمى مر األعواـ في استيعاب عدد كبير مف القوى العاممة في األراضي
الفمسطينية .وبقيت ىذه األعداد في ازدياد منذ العاـ  1995حيث كاف عدد العامميف 66,106
حتى بمغ  152,034عامؿ في عاـ .2012
ويرى الباحث أف معظـ المؤسسات العاممة في القطاع الخاص واألىمي في األراضي الفمسطينية
تتركز في أنشطة التجارة الداخمية ،حيث شكمت التجارة الداخمية أكثر مف نصؼ المؤسسات
العاممة في ىذه األنشطة .ويرى أيضاً أف قطاع التجارة الداخمية يساىـ في حؿ مشكمة البطالة
بشكؿ كبير .وخاصة أنشطة تجارة التجزئة ،وذلؾ مف خالؿ ما يسمى بالمشاريع العائمية ،أو
مشاريع التوظيؼ الذاتي التي توفر فرص عمؿ ألفراد العائمة ،وتساىـ في رفع مستوى دخوليـ.
لذا يجب دعـ ىذا القطاع وتطويره.
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المبحث الثاني
قطاع الوساطة المالية
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تمييد
يعتبر قطاع الوساطة المالية والتأميف  -الذي يتضمف الجياز المصرفي وشركات التأميف وشركات
األوراؽ المالية  -مف أىـ القطاعات االقتصادية في الدوؿ المتقدمة والنامية عمى حد سواء ،ويقوـ
ىذا القطاع بدور الوساطة بيف المدخريف والمستثمريف .كما يقوـ ىذا القطاع بتقديـ العديد مف
الخدمات المالية والمصرفية التي تساعد عمى تسييؿ النشاط االقتصادي وزيادة كفاءتو بتقميؿ
تكاليؼ التبادؿ ومخاطرىا وزيادة الفاعمية واختصار الوقت .ولعؿ أىـ مدخؿ اقتصادي يقدمو
الجياز المصرفي ىو االئتماف الذي يساىـ في العممية اإلنتاجية لكافة القطاعات االقتصادية
المختمفة.
وتعتبر األنشطة المالية مف أىـ دعائـ االقتصاد الفمسطيني والتي يقوـ بدور رئيسي في النمو
االقتصادي ،وخصوصاً في ظؿ التطورات التي طرأت عمى ىذه األنشطة بعد اتفاقيات المرحمة
االنتقالية مف العممية السممية ،حيث تـ افتتاح العديد مف المؤسسات المالية مما أدى إلى زيادة
مساىمة النشاط المالي في االقتصاد الفمسطيني .كذلؾ أدى إلى استيعاب عدد كبير مف القوى
العاممة الفمسطينية.
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( )1ىيكمية قطاع الوساطة المالية:
يتكوف قطاع الوساطة المالية الفمسطيني مف ثالثة أنشطة رئيسية ىي:
 .1الجياز المصرفي؛ ويتضمف المصارؼ العاممة في األراضي الفمسطينية ،والمؤسسات
المالية ،وعمى رأسيما سمطة النقد الفمسطيني.
 .2بورصة فمسطيف وشركات األوراؽ المالية.
 .3شركات التأميف.
شكل توضيحي ألنشطة قطاع الوساطة المالية*:
قطاع الوساطة المالٌة

الجهاز المصرفً

بورصة فلسطٌن
وشركات األوراق
المالٌة

شركات التأمٌن

* الشكؿ التوضيحي مف إعداد الباحث

وقد بمغ عدد المؤسسات العاممة في قطاع الوساطة المالية والتأميف في األراضي الفمسطينية في
العاـ  2012حوالي ( )46مؤسسة ،منيا ( )37مصرفاً ومؤسسة مالية )9( ،شركات تأميف.
وشكمت نسبة البنوؾ ومؤسسات اإلقراض المتخصصة وسمطة النقد حوالي  %58.7مف مؤسسات
قطاع الوساطة المالية ،في حيف شكمت شركات التأميف  ،%19.6وبورصة فمسطيف وشركات
األوراؽ المالية شكمت ( %21.7الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني ،2012 ،ص.)33
وكما نالحظ في الجدوؿ رقـ ( )13تشكؿ مؤسسات الوساطة المالية نسبة قميمة مف عدد
المؤسسات العاممة في قطاع الخدمات الفمسطيني ،وقد بمغ عدد العامميف في ىذا القطاع في العاـ
 2012حوالي  7101عامالً مظي اًر ارتفاعاً في النسبة بحوالي  %2.2مف العاـ  ،2011منيـ
 6051عامالً في البنوؾ والمؤسسات المالية 1050 ،عامالً في شركات التأميف.
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وعند النظر إلى قيمة اإلنتاج فإننا نالحظ أنو عمى الرغـ مف قمة عدد المؤسسات العاممة في قطاع
الوساطة المالية والتأميف ،فإف إنتاجيا بمغ حوالي  514.4مميوف دوالر في العاـ  ،2012حيث
بمغ إنتاج البنوؾ والمؤسسات المالية  441.2مميوف دوالر ،وانتاج شركات التأميف  73.2مميوف
دوالر محققاً ارتفاعاً بنسبة  %18.7مقارنة مع العاـ .2011
جدول رقم ( :)13أىم المؤشرات االقتصادية لقطاع الوساطة المالية والتأمين خالل العام
:2012

النشاط االقتصادي

سمطة النقد والبنوك
ومؤسسات اإلقراض

عدد

عدد

المؤسسات

العاممين

27

5862

اإلنتاج*

إجمالي

التكوين

القيمة*

الرأسمالي

المضافة

الثابت*

373901.4 4353784.1

19368.6

بورصة فمسطين
وشركات األوراق

10

53449.7

189

4022.6

151.1

المالية
شركات التأمين
مجموع الوساطة
المالية

9

46

1050

7101

733148.8

38932.6

416856.6 5143382.6

2067.1

21586.8

المصدر :الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني.2012 ،

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%
D8%A7%D8%AA%20%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9.htm
* القيمة باأللؼ دوالر أمريكي.
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أوالً :الجياز المصرفي الفمسطيني
تعرض القطاع المصرفي الفمسطيني كغيره مف القطاعات االقتصادية والمجتمعية الفمسطينية لمعديد
مف السياسات واإلج ارءات القسرية التي اتبعتيا سمطات االحتالؿ اإلسارئيمي فور احتالليا
لألراضي الفمسطينية في عاـ  ،1967وقد تمثؿ ذلؾ في سياسة إغالؽ جميع فروع البنوؾ التي
عممت في الضفة الغربية وقطاع غزة آنذاؾ ،وتـ استبداليا بفروع البنوؾ اإلسارئيمية التي كانت
مدخرت المواطنيف ونقميا إلى إس ارئيؿ .وقد استمرت تمؾ السياسيات
ا
ميمتيا األساسية امتصاص
ما يقارب ثالثة عقود زمنية دوف االىتماـ بمتطمبات التنمية االقتصادية واالجتماعية في األ ارضي
الفمسطينية.
لقد كاف لقياـ السمطة الوطنية الفمسطينية عاـ  1994دور مباشر وأساسي في معاودة القطاع
المصرفي الفمسطيني نشاطو في االقتصاد المحمي حيث تـ تأسيس سمطة النقد الفمسطينية التي
انيطت بيا مياـ البنؾ المركزي المتعارؼ عمييا باستثناء ميمة إصدار النقد الوطني.
األرضي الفمسطينية بعد قياـ السمطة الوطنية
كما أف حالة االستقرار النسبي  -التي سادت ا
الفمسطينية  -شكمت أيض ًا البيئة المناسبة لتأسيس غالبية المصارؼ العاممة في األ ارضي
الفمسطينية المحمية وغير المحمية التي بمغ عددىا حوالي  17مصرفاً بما مجموعو  232فرعاً حتى
اآلف .لذا فقد أضحى القطاع المصرفي الفمسطيني في الوقت الحالي جزءا ميماً مف االقتصاد
الفمسطيني ،مف خالؿ تجميع المدخ ارت والودائع المحمية وتوظيفيا في المشاريع االستثمارية
(سمطة النقد الفمسطيني ،2013 ،ص.)115
أ) تعريف الجياز المصرفي:
الجياز المصرفي الفمسطيني ىو مجموعة المؤسسات المصرفية والمالية والقوانيف واألنظمة التي
تتألؼ منيا وتعمؿ في ظميا المصارؼ .أو ىو المصارؼ أو المؤسسات المصرفية المكونة
لمنظاـ المالي التي تعمؿ كأوعية تتجمع فييا األمواؿ والمدخرات ليعاد إقراضيا إلى مف يستطيع
ويرغب في االستثمار (الشرفا ،2007 ،ص.)3
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ب) أىمية المؤسسات المالية والمصرفية (سمطة النقد الفمسطينية:)2011 ،
تنبع أىمية المؤسسات المالية والمصرفية مف كونيا:
 .1تمعب دو اًر ىاماً وخطي اًر في االقتصاد سواء عمى المستوى المحمي أو اإلقميمي أو الدولي.
 .2يعكس تطورىا وزيادة حجـ أصوليا تطور المجتمع.
 .3قياميا بتأدية وظائؼ وأنشطة ال يمكف لألفراد والمؤسسات والحكومة االستغناء عنيا.
 .4تقوـ بالعديد مف الخدمات المصرفية التي تؤدي إلى تسييؿ أداء النظاـ االقتصادي.
 .5تسيـ في عممية التنمية االقتصادية واالجتماعية مف خالؿ مساىمتيا في تنفيذ خطط
التنمية التي تضعيا الدولة.
ج) مكونات الجياز المصرفي الفمسطيني:
 .1سمطة النقد.
 .2المصارؼ العاممة في األراضي الفمسطينية.
 .3المؤسسات المالية (مؤسسات اإلقراض والصرافة).
 )1سمطة النقد
اإلسرئيمي،
ا
تأسست سمطة النقد الفمسطينية بموجب بروتوكوؿ االتفاؽ االقتصادي الفمسطيني-
الموقع في باريس بتاريخ  29نيساف  ،1994بيف منظمة التحرير الفمسطينية وحكومة االحتالؿ
اإلس ارئيمية ،حيث جاء في الفصؿ الرابع مف االتفاقية وتحت عنواف مسائؿ مالية ونقدية ،قياـ
سمطة النقد الفمسطينية ،وقد أصدرت السمطة الفمسطينية القرار ببدء العمؿ في مشروع سمطة النقد
الفمسطينية ،والتي ستتولى مياـ المصرؼ المركزي فيما عدا العممة الفمسطينية ،وقد صدرت عدة
ق اررات لبدء تغطية العمؿ المصرفي الفمسطيني ،ومف أىميا صدور قانوف سمطة النقد الفمسطيني-
قانوف رقـ ( -)2سنة  ،1997وتـ نشره في جريدة الوقائع الفمسطينية الرسمية في العدد الحادي
والعشريف في يناير ( 1998الوقائع الفمسطينية ،1998 ،ص.)5
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أىداف سمطة النقد الفمسطينية
حدد قانوف سمطة النقد اليدؼ مف إنشائيا (سمطة النقد الفمسطينية ،1996 ،ص  ،)24وىو:
 .1ضماف سالمة العمؿ المصرفي.
 .2الحفاظ عمى االستقرار النقدي.
 .3تشجيع النمو االقتصادي في فمسطيف وفقا لمسياسات العامة لمسمطة الوطنية.
صالحيات وميام ووظائف سمطة النقد:
 .1العمؿ كنواة لمبنؾ المركزي الفمسطيني والقياـ بوظائفو.
 .2العمؿ عمى ترخيص الوحدات المالية المختمفة واإلشراؼ عمييا.
 .3تنظيـ البنية التي تعمؿ بيا الوحدات المصرفية ،واصدار والغاء تراخيص المصارؼ،
والرقابة واإلشراؼ عمييا.
 .4العمؿ كمستشار ووكيؿ مالي لمسمطة الوطنية الفمسطينية واستثمار المصادر المالية
لمسمطة.
إال أف سمطة النقد ينقصيا بعض الوظائؼ الميمة التي تقوـ بيا البنوؾ المركزية مثؿ إصدار
عممة وطنية وتحديد سعر الفائدة ،وبالتالي أدى إلى عدـ قياميا بوظيفة المقرض األخير ،ووظيفة
التحكـ في حجـ االئتماف وتكمفتو ،وتبني نظاـ سعر الصرؼ (الشرفا ،2007 ،ص.)4
المشاكل التي تواجو سمطة النقد (عبد الكريـ ،1995 ،ص:)5
 .1عدـ وجود عممة فمسطينية.
 .2عدـ استقاللية سمطة النقد الفمسطينية عف بعض أجيزة السمطة الوطنية ،مثؿ و ازرة
المالية.
 .3تجزئة المجاؿ الحيوي لالقتصاد الفمسطيني بفعؿ التجزئة الجغرافية لمضفة والقطاع.
 .4الضغوط التضخمية وارتباط االقتصاد واألسعار بإسرائيؿ.
 .5عدـ وضوح األىداؼ االقتصادية واالجتماعية والبرنامج اإلنمائي الوطني بمكوناتو
المختمفة.
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 .6مشاكؿ االقتصاد الفمسطيني الييكمية ،مثؿ :االعتماد الكبير في موازنة الحكومة عمى
المساعدات األجنبية ،والبطالة ،واختالؿ الميزاف التجاري وميزاف المدفوعات.
 .7المشاكؿ الناتجة عف التوجو اإلقميمي والدولي نحو الحرية االقتصادية ،في حيف أف
االقتصاد الوطني الوليد في حاجة إلى بعض الحماية.
 .8التعامؿ مع ثالث عمالت مختمفة ،وىي الدينار األردني, ،الدوالر األمريكي ،والشيكؿ
اإلسرائيمي ،وعدـ توافر أو وجود معمومات دقيقة عف حجـ التعامؿ في كؿ واحدة مف ىذه
العمالت.
 .9التعامؿ بصورة مباشرة مع مصرفيف مركزييف مستقريف ،وىما المصرؼ المركزي األردني،
وبنؾ إسرائيؿ ،ولكؿ سياساتو المستقمة الَّتي تُحقؽ مصالح بمده.
 .10عدـ وجود سوؽ نقدية متطورة ،وعدـ تكامؿ الجياز المصرفي الفمسطيني بعد.
لقد أسيمت سمطة النقد بشكؿ فعاؿ في إعداد قانوف المصارؼ الفمسطيني وقانوف الصرافة .كما
وضعت األسس المنظمة لعمؿ المصارؼ ،فقد منحت التراخيص الالزمة لمبنوؾ في المناطؽ
الفمسطينية ،ووضعت األسس المنظمة لتطوير نظـ الرقابة واإلشراؼ عمى الجياز المصرفي وفؽ
أسس ومعايير الرقابة والمحاسبة والتدقيؽ الدولية المستندة إلى مبدأ المصداقية والشفافية (الجعفري
وآخروف ،2003 ،ص.)25
كما عممت عمى تسييؿ انتقاؿ األمواؿ بيف مناطؽ السمطة الوطنية الفمسطينية والعالـ الخارجي،
إضافة إلى اىتماميا بتطوير القدرات البشرية العاممة في الجياز المصرفي مف خالؿ تأسيس معيد
فمسطيف لمدراسات المالية والمصرفية .وبالتعاوف مع البنؾ الدولي والقطاع الخاص الفمسطيني،
شجعت سمطة النقد تأسيس شركة الخدمات المصرفية لمقياـ بدور الوساطة في تقديـ الخدمات
المصرفية واإللكترونية المتطورة لصالح المؤسسات المصرفية.
ولكف غياب العممة الوطنية حرـ السمطة النقدية الفمسطينية مف التحكـ في عرض النقد كأداة رئيسة
لتحقيؽ أىداؼ المجتمع الفمسطيني مف ناحية ،ومعالجة مشاكمو االقتصادية مف ناحية أخرى،
كالعمؿ عمى مكافحة التضخـ وخفض معدالت البطالة ،وتشجيع فرص االستثمار.
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كما أفقد سمطة النقد التأثير عمى حجـ التداوؿ النقدي ،والتأثير عمى سعر الفائدة التي تعتبر أىـ
ركيزة في السياسة النقدية ،وبالتالي اختزؿ معو جزءًا مف مياـ سمطة النقد ،وحصرىا في ميمة
رئيسة تتعمؽ باإلشراؼ عمى المصارؼ في ظؿ غياب السياسة النقدية الفعالة.
وبيدؼ حماية وتطوير الجياز المصرفي الفمسطيني ،وتفعيؿ مساىمتو في التطور االقتصادي
والمالي المطموب في فمسطيف ،أصبحت وظيفة اإلشراؼ والرقابة بمثابة تحدى حقيقي لسمطة النقد،
وذلؾ لكوف التنظيـ واإلشراؼ المالئميف ىما العنصراف الرئيساف لالستقرار والثقة بالجياز
المصرفي.
 )2المصارف العاممة في األراضي الفمسطينية
المصارؼ ليا أىمية اقتصادية ،مف خالؿ وظيفتيا الرئيسية في جذب الودائع ،واعادة إقراضيا
لمختمؼ شرائح المجتمع ولمختمؼ األغراض سواء كانت استيالكية أو استثمارية .ىذا وقد حدث
تطور كبير في حجـ الجياز المصرفي في األراضي الفمسطينية ،بعد قدوـ السمطة الوطنية
وانشاء سمطة النقد.
حيث أنو مع بداية تأسيس سمطة النقد ومزاولتيا لمياميا ،قامت العديد مف المصارؼ العربية
واألجنبية بإعادة افتتاح أو ترخيص فروع جديدة ليا ،كما قامت سمطة النقد الفمسطينية بمنح
تراخيص لمعديد مف المصاريؼ الفمسطينية الجديدة .وبذلؾ وصؿ عدد المصارؼ العاممة في
األراضي الفمسطينية  17مصرفاً؛  7بنوؾ محمية 8 ،أردنية ،وبنؾ عربي واحد وآخر أجنبي.
وتعمؿ ىذه البنوؾ مف خالؿ  232فرعاً ،وبمغ عدد العامميف  5148عامالً في نياية العاـ
( 2012سمطة النقد ،2013 ،ص.)116
جدول ( :)14المصارف العاممة في األراضي الفمسطينية:2012 ،
المصارف العاممة

العدد

عدد الفروع

مصارف محمية

7

121

مصارف أردنية

8

107

مصارف مصرية

1

1

مصارف أجنبية

1

1

المصدر :سمطة النقد الفمسطينية.2012 ،
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وقد رافقت ىذه الزيادة في حجـ الجياز المصرفي زيادة في حجـ ونوعية خدمات الوساطة المالية
بشكؿ عاـ ،وائتماف عمى وجو الخصوص ،تمتيا فترة ركود كبيرة بسبب ماشيدتو الساحة
الفمسطينية مف اضطرابات سياسية وعسكرية ،متمثمة في تواصؿ العدواف اإلسرائيمي والحصار
واالنقساـ السياسي الفمسطيني.
الخدمات التي تقدميا المصارف:
استطاعت البنوؾ العاممة في األراضي الفمسطينية مواكبة التطورات العالمية ،ويالحظ ىذا في
الخدمات المقدمة وسرعة انتشارىا وتوسعيا (سمطة النقد الفمسطينية ،2012 ،ص ،)43حيث أف
ىذه الخدمات تشمؿ:
 قبوؿ الودائع بفوائد أو بدوف فائدة.
 تقديـ التسييالت االئتمانية المباشرة أو غير المباشرة.
 تقديـ خدمات تحويؿ األمواؿ داخؿ فمسطيف وخارجيا.
 بيع وشراء العمالت األجنبية.
 إصدار بطاقات االئتماف والدفع.
 إصدار الشيكات المحمية لمتداوؿ ،والشيكات السياحية.
 تقديـ الخدمات المصرفية وفؽ أحكاـ الشريعة اإلسالمية.
 حفظ وادارة المقتنيات الثمينة واألوراؽ المالية.
 تقديـ خدمات االستعالـ لمزبائف.
 تقديـ خدمات المحفظة االستثمارية.
 تقديـ االستشارات المصرفية لمعمالء.
 خدمة االعتمادات المستندية.
 إصدار خطابات الضماف وحسابات التوفير.
تحديات المصارف العاممة في األراضي الفمسطينية
تواجو المصارؼ العاممة في األراضي الفمسطينية عدة تحديات وعراقيؿ تحد مف نشاطيا منيا:
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أ .نقص السيولة النقدية:
معاديا في النصؼ الثاني مف العاـ  ،2007فقد عمدت إسرائيؿ إلى
كيانا
منذ اعتبار قطاع غزة ً
ً

منع الحركة الحرة لنقؿ السيولة بيف البنوؾ العاممة في غزة وفروعيا أو إدارتيا العاممة في الضفة
الغربية ،أو فروع البنوؾ اإلسرائيمية .واستمر ىذا المنع بصورة متفاوتة خالؿ األعواـ،2008
 ،2009ومف خالؿ تذبذب واضح بالق اررات التي شممت الشيكؿ اإلسرائيمي والدوالر األمريكي
والدينار األردني وىي العمالت الثالث المتداولة في قطاع غزة .أيضاً تشكؿ مشكمة السيولة موقفاً
حرجا كبي ًار لممصارؼ ،حيث أنيا قد تؤدي لفقداف ثقة العمالء بيا )شراكة ،2009 ،ص.)12
ب .إغالق المعابر:
حاؿ إغالؽ المعابر دوف تمكف المصارؼ مف إدخاؿ بعض األجيزة أو المعدات التي تحتاجيا
لتطوير أنظمتيا ،كما أدى إغالؽ معابر األفراد لفترات طويمة إلى عدـ تمكف البنوؾ مف إرساؿ
موظفييا لمتدريب في الخارج أو استقباؿ مدربيف مف خارج القطاع لالرتقاء بميارات الموظفيف
وتدريبيـ ،إضافة لذلؾ فإف انتشار تجارة األنفاؽ أثرت عمى النشاط االقتصادي الرسمي وعمى
عمؿ البنوؾ وساىمت في مشكمة نقص السيولة )غانـ و جابر, 2010 ،ص.)9
ج .سوء األوضاع االقتصادية:
تردي األوضاع االقتصادية أدي إلحجاـ البنوؾ عف استثمار أمواؿ المودعيف ،وذلؾ الرتفاع
المخاطر وانخفاض الفرص االستثمارية الناجحة بإنشاء مشاريع تمكف البنؾ مف ضماف استرداد
أموالو ) شراكة ،2009 ،ص.)13
د .االنقسام الفلسطٌنً:
بسب االنقساـ الفمسطيني فقد رفضت جميع المصارؼ العاممة في قطاع غزة التعامؿ مع الحكومة
في غزة ،وىذا يعني التضحية بأرباح جيدة كاف مف الممكف أف تحققيا تمؾ البنوؾ حيث أف
الحكومة تدفع رواتب لعشارت آالؼ الموظفيف لدييا ،ولدييا تعامالت مالية كبيرة مف شركات
المقاوالت والمؤسسات العاممة في قطاع غزة ولدييا إيداعات يومية يمكف أف توفر سيولة جيدة
لمبنوؾ )غانـ و جابر ،2010 ،ص. (9
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الموجودات المالية لممصارف العاممة في األراضي الفمسطينية
بالنظر إلى شكؿ ( )17يظير أف إجمالي موجودات المصارؼ العاممة في األراضي الفمسطينية
قد بمغ في نياية العاـ  2012حوالي 10,044.5مميوف دوالر ،متزايدة بنحو  707مميوف دوالر،
وبنسبة  %7.6مقارنة بنياية العاـ . 2011وقد جاء ىذا التطور في جانب موجودات المصارؼ
نتيجة لمتغيرات التي طرأت عمى مختمؼ مكوناتو.
شكل ( :)17موجودات المصارف العاممة في األراضي الفمسطينية بالمميون دوالر أمريكي،
:2012-2008
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موجودات المصارف العاملة فً األراضً الفلسطٌنً
بناء عمى بيانات سمطة النقد الفمسطينية ،التقرير السنوي لعاـ .2012
الشكؿ مف إعداد الباحث ً

التسييالت االئتمانية المباشرة
تعتبر التسييالت االئتمانية المباشرة البند األكثر أىمية في جانب موجودات المصارؼ العاممة في
فمسطيف ،باستحواذىا عمى  %41.8مف إجمالي موجودات المصارؼ نياية العاـ  .2012كما
أنيا تمثؿ أحد طرفي الوساطة المالية بيف القطاعات االقتصادية ذات الفائض )الودائع)
والقطاعات االقتصادية ذات العجز) التسييالت االئتمانية(.
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شكل ( :)18التسييالت االئتمانية المباشرة في األراضي الفمسطينية بالمميون دوالر أمريكي،
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مجموع التسهٌالت االئتمانٌة المباشرة
بناء عمى بيانات سمطة النقد الفمسطينية ،التقرير السنوي لعاـ .2012
الشكؿ مف إعداد الباحث ً

شيدت التسييالت االئتمانية المباشرة في نياية العاـ ، 2012كما نشاىد في الشكؿ ( )18ارتفاعاً
ممحوظاً بحوالي  648.4مميوف دوالر وبنسبة  %18.3عما كانت عميو في نياية العاـ السابؽ،
لتبمغ  4199.1مميوف دوالر ،توزعت بيف الضفة الغربية بنسبة  %89.7وقطاع غزة بنسبة
.%10.3
ويرى الباحث أف ىذا التزايد في حجـ التسييالت يعتبر بحد ذاتو مؤش اًر عمى تزايد الطمب والعرض
مف االئتماف ،وبالتالي زيادة الطاقة االستيعابية المحمية لتوظيؼ الودائع في مختمؼ القطاعات
االقتصادية ،مما يعزز مف قدرة ىذه القطاعات ،ويضمف السيولة الالزمة ليا.
جدول ( :)15التسييالت االئتمانية حسب التوزيع الجغرافي بالمميون دوالر:2012-2008 ،
المنطقة
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المصدر :سمطة النقد الفمسطينية ،التقرير السنوي لعاـ .2012
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ورغـ أف حصة القروض مف إجمالي التسييالت قد تراجعت خالؿ عاـ  2012بنقطة مئوية
لصالح تسييالت الجاري مديف ،إال أنيا ال زالت تستحوذ عمى الغالبية العظمى مف إجمالي
التسييالت االئتمانية وبنسبة  ،%70.3مقابؿ  %29.5لمجاري مديف ،و  %0.2فقط لمتمويؿ
التأجيري.
جدول ( :)16التسييالت االئتمانية حسب النوع بالمميون دوالر:2012-2008 ،
نوع التسييالت
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المصدر :سمطة النقد الفمسطينية ،التقرير السنوي لعاـ .2012

الودائع لدى المصارف العاممة في فمسطين
تعتبر ودائع العمالء المكوف األكبر إلجمالي الودائع ،واألكثر أىمية ،كونيا أحد أىـ مصادر
التمويؿ الخارجي لممصارؼ ،إلى جانب كونيا مؤش اًر ىاماً عمى حجـ االدخار في االقتصاد
المحمي .وتنطوي عممية حشد المدخرات عمى أىمية اقتصادية غاية في األىمية ،كونيا تعمؿ عمى
إعادة التوازف بيف مكونات الطمب المحمي )الطمب االستيالكي واالستثماري( واالدخار ،األمر
الذي ينعكس إيجاب ًا عمى االقتصاد.
في ىذا السياؽ ،حققت المصارؼ العاممة في فمسطيف نجاحاً ممحوظاً في استقطاب المزيد مف
الودائع ،حيث شيدت الودائع ،وخصوصاً ودائع العمالء ،زيادة مستمرة في قيمتيا (الشكؿ ،)19
حتى في أوقات االضطراب السياسي واألزمات االقتصادية ،وأصبح االرتفاع المستمر سمة
أساسية مف سمات الودائع لدى المصارؼ العاممة في فمسطيف.
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يذكر أف إجمالي ودائع المصارؼ في فمسطيف سجؿ ارتفاعاً بنسبة  %7.7عما كانت عميو في
العاـ  ،2011لتصؿ إلى  8,207.2مميوف دوالر في نياية العاـ  ،2012مقابؿ زيادة بنسبة
 %7.3في ودائع العمالء خالؿ نفس الفترة ،لتصؿ إلى  7,484.2مميوف دوالر .وتركز الجزء
األكبر منيا لدى القطاع الخاص الفمسطيني ،وبنسبة تزيد عف .%90
الشكل ( :)19ودائع العمالء بالمميون دوالر في المصارف العاممة في فمسطين-2008 ،
:2012
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ودائع العمالء
بناء عمى بيانات سمطة النقد الفمسطينية ،التقرير السنوي لعاـ .2012
الشكؿ مف إعداد الباحث ً

صافي حقوق الممكية
أصبح االتجاه التصاعدي مف السمات المالزمة لحقوؽ ممكية المصارؼ العاممة في األراضي
الفمسطينية ،والذي تواصؿ خالؿ العاـ  ،2012ليبمغ في نياية العاـ حوالي  1,256.5مميوف
دوالر ،بزيادة نسبتيا ،%6.1وبقيمة  72مميوف دوالر عما كاف عميو في العاـ  ،2011لتشكؿ
حوالي  %12.5مف مطموبات المصارؼ في فمسطيف (الشكؿ .)20
مف الجدير بالذكر أف سمطة النقد تولي ىذا البند أىمية خاصة ،كونو يعتبر خط الدفاع األوؿ في
مواجية المخاطر المتوقعة وغير المتوقعة التي قد تواجو المصارؼ .وجاءت الزيادة في صافي
حقوؽ الممكية نياية العاـ  ،2012نتيجة ارتفاع رأس الماؿ المدفوع بنحو  20.2مميوف دوالر،
واالحتياطيات المعمنة واالحتياطي القانوني بنحو  24.7مميوف دوالر ،إضافة الرتفاع االحتياطيات
العامة لمعمميات المصرفية بحوالي  17.6مميوف دوالر خالؿ العاـ .2012
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الشكل (:)20

صافي حقوق الممكية في المصارف العاممة في فمسطين بالمميون دوالر

أمريكي:2012-2008 ،
1,400.0
1,257.5
1,184.5

1,200.0

1,092.6
958.9

1,000.0
853.0
800.0
600.0
400.0
200.0
-

صافً حقوق الملكٌة
بناء عمى بيانات سمطة النقد الفمسطينية ،التقرير السنوي لعاـ .2012
الشكؿ مف إعداد الباحث ً

 )3المؤسسات المالية ومؤسسات اإلقراض والصرافة
المؤسسات المالية ،ىي مؤسسات تقدـ الخدمات المالية إلى األفراد (المستيمكيف) واألعماؿ ومنيا
مؤسسات اإلقراض ومؤسسات الصرافة.

تخضع كؿ مف مؤسسات اإلقراض المتخصص

ومؤسسات الصارفة ،لرقابة سمطة النقد واشرافيا .وبرغـ التطورات التي شيدتيا ىذه المؤسسات
خالؿ السنوات األخيرة ،إال أنيا ال تزاؿ بحاجة إلى المزيد مف اإلجراءات الضرورية لالستمرار في
التطور والتقدـ ،وخصوص ًا في مجاؿ البنية التحتية ،حتى تتمكف مف القياـ بدورىا المطموب بفعالية
والمساىمة في االقتصاد الفمسطيني بشكؿ عاـ ،وفي النظاـ المالي بشكؿ خاص.
أما مؤسسات اإلقراض المتخصصة العاممة في األراضي الفمسطينية ،تصنؼ عمى أنيا مؤسسات
مالية معظميا غير ربحية ،تيدؼ لممساىمة في عممية التنمية االقتصادية والحد مف الفقر والبطالة
في المجتمع .ويوفر ىذا القطاع خدمات مالية أساسية لشريحة واسعة مف المجتمع ،مقابؿ
ضمانات وشروط ائتماف ميسرة لتتوافؽ مع المقدرة االقتصادية البسيطة ليذه الشرائح.
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وقد عانى قطاع اإلقراض المتخصص عمى مر السنوات الماضية مف فراغ قانوني ،نتيجة لحداثتو
وعدـ تنظيمو ،إضافة إلى تعدد األشكاؿ القانونية لممؤسسات ،فكؿ منيا يعمؿ في إطار مرجعي
مختمؼ عف اآلخر ،إلى أف تـ إدراجيا ضمف المؤسسات التي تتبع إلشراؼ ورقابة سمطة النقد في
العاـ  ،2011وذلؾ بيدؼ الحفاظ عمى سالمة وفاعمية أعماؿ ىذه المؤسسات ،وبما يضمف
استقرار النظاـ المالي في األراضي الفمسطينية .وخالؿ العاـ  2012أصدرت سمطة النقد العديد
مف التعميمات اليادفة إلى تنظيـ إدارة ىذه المؤسسات ،إضافة إلى بياف آللية ترخيصيا ،واألعماؿ
المسموحة والمحظورة عمييا.
ومع نياية العاـ  ، 2012بمغ عدد المؤسسات التي تزاوؿ نشاط اإلقراض المتخصص واألعضاء
في الشبكة الفمسطينية لإلقراض الصغير والمتناىي الصغر) شراكة)  8مؤسسات تعمؿ مف خالؿ
 62فرعاً ومكتباً موزعة في مناطؽ مختمفة مف الضفة الغربية وقطاع غزة ،وبمغ صافي محفظتيا
االئتمانية  84.2مميوف دوالر (شراكة ،2012 ،ص.)12
وبالنسبة لمؤسسات الصرافة ،فقد بمغ عدد الصرافيف المرخصيف لمزاولة المينة مف قبؿ سمطة
النقد  276صراؼ خالؿ العاـ ، 2012موزعيف بواقع  234صراؼ في الضفة الغربية ،و
42صراؼ في قطاع غزة .يذكر أف  173صراؼ مرخص يزاوؿ المينة بصورة شركة ،مقابؿ
103صراؼ مرخص يزاوليا بصورة مؤسسة فردية .واستناداً لنظاـ ترخيص ورقابة مينة الصرافة
رقـ ( )13لمعاـ ( 2008سمطة النقد الفمسطينية.)101 ،2013 ،
ثانياً :بورصة فمسطين وشركات األوراق المالية
في سبيؿ استقطاب المدخرات الفمسطينية داخؿ وخارج األراضي الفمسطينية ،وتوفير التمويؿ طويؿ
األجؿ لممشاريع اإلنتاجية ومشاريع البنية التحتية ،بادرت شركة فمسطيف لمتنمية واالستثمار
(باديكو) بتقديـ دراسة وافية وشاممة لمسمطة الفمسطينية حوؿ إقامة سوؽ لألوراؽ المالية ،وبتاريخ
 1995/7/19حصمت باديكو عمى الموافقة المبدئية إلنشاء ىذا السوؽ ،وبتاريخ 1996/11/17
تـ توقيع اتفاقية تشغيؿ سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية مع السمطة الوطنية الفمسطينية (التقرير
االقتصادي الفمسطيني ،2001 ،ص.)42
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يذكر أنو بسبب عدـ وجود عممة وطنية في األراضي الفمسطينية ،يتـ التداوؿ في أسيـ الشركات
المدرجة في السوؽ بعممة الدينار األردني والدوالر األمريكي ،ويتبع سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية
أحدث المعايير الدولية في عممياتو المختمفة ،وخالؿ عاـ  2006قاـ مجمس إدارة السوؽ
بالمصادقة عمى مجموعة واسعة مف األنظمة والقواعد التي مف شأنيا الحفاظ عمى سالمة العمؿ
في السوؽ والرقي بأدائو وفؽ أحدث المعايير الدولية.
ويخضع سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية إلشراؼ ورقابة و ازرة المالية ،ويستخدـ نظاـ تداوؿ الكتروني
حديث يستقبؿ أوامر بيع وشراء األوراؽ المالية المدخمة الكترونياً .وينجز صفقات التداوؿ الناتجة
بسرعة فائقة ،كما يبث المعمومات المتعمقة بالتداوؿ بشكؿ فوري وتمقائي.
في العاـ  ،2012بمغ عدد الشركات المدرجة في بورصة فمسطيف  48شركة ،ومف ضمنيما شركة
سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية ،لتصبح بذلؾ البورصة الثانية عربياً مف حيث اإلدراج بعد بورصة
دبي ،والوحيدة عربياً الممموكة لمقطاع الخاص .وتوزعت ىذه الشركات عمى القطاعات الخمسة
المدرجة في البورصة بواقع  9شركات بنوؾ وخدمات مالية ،و  11شركة صناعية ،و  7شركات
تأميف ،و  8شركات استثمارية ،و  13شركة خدمات.
شكل ( :)21الحصص القطاعية لعدد األسيم المتداولة في بورصة فمسطين:2012 ،

%الخدمات; 24.6

%البنوك; 37.0

%االستثمار; 28.1
%التأمٌن; 5.7

%الصناعة; 4.6

بناء عمى بيانات بورصة فمسطيف ،الموقع االلكتروني . www.pex.ps
الشكؿ مف إعداد الباحث ً
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نري في الشكؿ ( )21عمى صعيد التداوالت القطاعية ،استحوذت أنشطة البنوؾ والخدمات المالية
عمى النصيب األكبر بمقدار  %37مف إجمالي عدد األسيـ المتداولة في البورصة ،وبقيمة تبمغ
نحو  0.7مميار دوالر ،أو ما نسبتو  %25.2مف القيمة السوقية الكمية لمشركات المدرجة ،والتي
تبمغ حوالي  2.9مميار دوالر .في حيف استحوذ قطاع الخدمات عمى  %24.6مف إجمالي عدد
األسيـ المتداولة ،وعمى حوالي  %50.4مف القيمة السوقية الكمية لمشركات المدرجة.

كم ا

استحوذ قطاع االستثمار عمى  %28.1مف إجمالي عدد األسيـ المتداولة ،وعمى  %13مف
القيمة السوقية الكمية لمشركات المدرجة .أما بالنسبة لقطاع الصناعة ،فقد استحوذ عمى %4.6
مف إجمالي عدد األسيـ المتداولة ،وعمى  %7.7مف القيمة السوقية الكمية لمشركات المدرجة.
واستحوذ قطاع التأميف عمى  %5.7مف إجمالي عدد األسيـ المتداولة ،وعمى  %3.7مف القيمة
السوقية الكمية لمشركات المدرجة (بورصة فمسطيف ،الموقع االلكتروني).
ثالثاً :شركات التأمين:
باشرت السمطة الوطنية الفمسطينية في العاـ  1993إشرافيا عمى صناعة التأميف ،وتوسع النطاؽ
الجغرافي لمسؤوليتيا عف القطاع في العاـ  ،1994وبموجب اتفاؽ نقؿ الصالحيات أصبحت
السمطة الجية المخولة والمشرفة في مجاؿ التأميف بما يشمؿ ترخيص المؤمنيف والوكالء واإلشراؼ
عمى نشاطيـ.
ولقد عانى القطاع مف غياب تشريعات وآليات اإلشراؼ والرقابة الحكومية وفوضى العمؿ وضعؼ
الثقة التأمينية لفترة طويمة ،إلى أف تأسست ىيئة سوؽ رأس الماؿ الفمسطينية وأصبحت الجية
المخولة قانونياً في اإلشراؼ والتنظيـ والرقابة عمى أعماؿ القطاع في أواخر العاـ  ،2004ولقد
ساعد صدور قانوف التأميف رقـ ( )20لعاـ  2005في إعادة تنظيـ قطاع التأميف.
وقامت الييئة وبصفتيا الجية المخولة قانونا ومف خالؿ اإلدارة العامة لمتأميف بوضع سياسات
مفصمة تيدؼ لتطوير وتنمية قطاع التأميف واعداد األنظمة الالزمة وتوفير المناخ المالئـ لنمو
وتقدـ صناعة التأميف بما يعود بالنفع العاـ عمى مجمؿ النشاط االقتصادي في فمسطيف ،بالتعاوف
والتنسيؽ مع الجيات المعنية ،وتعمؿ أيضا و بشكؿ مستمر لوضع الخطط الكفيمة بتطوير وتنظيـ
قطاع التأميف ونشر الوعي التأميني لدى أفراد المجتمع ،وبالتعاوف مع جميع مكونات قطاع
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التأميف ،كما تسعى برؤيتيا المستقبمية لتحسيف أداؤىا ورفع قدرتيا وكفاءتيا الرقابية وفقا ألفضؿ
المعايير والممارسات الدولية مف خالؿ تطوير التشريعات والقواعد ونظـ العمؿ الداخمية بما يحقؽ
الفاعمية في أداء دورىا الرقابي.
وفي نياية عاـ  ،2012بمغ عدد شركات التأميف المرخصة في األراضي الفمسطينية عشر
شركات ،تعمؿ مف خالؿ  111فرعاً ومكتباً ،موزعة في مناطؽ مختمفة في الضفة الغربية وقطاع
غزة ،و  229وكيالً لمتأميف ،و  1035موظفاً .وقد بمغت نسبة إجمالي استثمارات قطاع التأميف
 %2.7مف الناتج المحمي اإلجمالي في نياية العاـ  ،2012في حيف بمغ إجمالي المحفظة
التأمينية  144مميوف دوالر (ىيئة سوؽ رأس الماؿ الفمسطيني ،الموقع االلكتروني).
وتظير المؤشرات المالية (شكؿ  )22األداء التشغيمي لشركات التأميف تطور حجـ أعماؿ ىذا
النشاط خالؿ العاـ  ،2012حيث ارتفع إجمالي موجودات/مطموبات شركات التأميف العاممة في
فمسطيف بنسبة %5.1قياساً عمى ما كاف عميو في العاـ  ،2011ليصؿ إلى حوالي  340مميوف
دوالر.
كما تشير ىذه المؤشرات إلى ارتفاع حقوؽ المساىميف بنسبة  ،%7.6لتصؿ إلى  108.8مميوف
دوالر ،وارتفاع رأس الماؿ المدفوع بنسبة  ،%6.5ليصؿ إلى  67.2مميوف دوالر في نياية عاـ
 .2012وحققت شركات التأميف خالؿ العاـ  2012أرباحاً بقيمة  4.5مميوف دوالر ،بارتفاع
نسبتو  %12.5مقارنة مع العاـ  .2011يذكر في ىذا السياؽ ،أف التأميف عمى المركبات
يستحوذ عمى الحصة األكبر مف إجمالي األقساط وبنسبة  ،%60.8تاله أقساط التأمينات العامة
واليندسية بنسبة  ،%15.4والتأميف الصحي بنسبة  ،%14.1وأقساط بقية أنواع التأميف األخرى
بنسبة ( %9.7ىيئة سوؽ رأس الماؿ الفمسطيني ،الموقع االلكتروني).
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شكل ( :)22موجودات شركات التأمين في األراضي الفمسطينية بالمميون دوالر-2008 ،
:2012
350
340

323.6
298.4

300

300.5
279.5

250
200
150
100
50
0

2012

2011

2009

2010

2008

إجمالً موجودات شركات التأمٌن
بناء عؿ بيانات ىيئة سوؽ رأس الماؿ الفمسطيني ،الموقع االلكتروني)www.pcma.ps( .
الشكؿ مف إعداد الباحث ً

( )2مساىمة قطاع الوساطة المالية في الناتج المحمي اإلجمالي
بشكؿ عاـ ،يتجو دور قطاع الوساطة المالية في األراضي الفمسطينية نحو التحسف والتطور عبر
الزمف ،حيث ارتفعت نسبة مساىمتو في الناتج المحمي اإلجمالي مف  %1.9في عاـ  1995إلى
 %3.2في عاـ  ،2012كما يظير في الجدوؿ ( )17والشكؿ (.)23
يالحظ مف الشكؿ ( )23أف مساىمة قطاع الوساطة المالية في الناتج المحمي اإلجمالي أخذت في
التزايد مع بداية وجود السمطة الوطنية الفمسطينية في العاـ  1995وتنظيـ العمؿ المالي
والمصرفي ،حيث بمغت  103.6مميوف دوالر ،واستمرت حتى عاـ  ،2000حتى وصمت قيمتيا
 180.9مميوف دوالر ،وذلؾ بسبب تزايد عدد المؤسسات المالية والمصرفية والتسييالت المقدمة
مف قبؿ سمطة النقد الفمسطينية .لكف في العاـ  2001حدث تراجع حاد في مختمؼ المؤشرات
االقتصادية في األراضي الفمسطينية نتيجة لسياسات اإلغالؽ والحصار التي اتبعتيا سمطات
االحتالؿ بعد اندالع انتفاضة األقصى.
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جدول ( :)17المساىمة النسبية أل نشطة قطاع الوساطة المالية في الناتج المحمي اإلجمالي
لألعوام (.)2012-1995
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شكل ( :)23المساىمة النسبية أل نشطة قطاع الوساطة المالية في الناتج المحمي اإلجمالي
لألعوام (.)2012-1995
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ىذا وقد أشارت النتائج إلى أف قيمة مساىمة قطاع الوساطة المالية في الناتج المحمي اإلجمالي
عاـ  2001وصمت قيمتيا  158.2مميوف دوالر مسجمةً تراجعاً بنسبة  %12.5عف عاـ .2000
ومنذ العاـ  2001شيدت مساىمة قطاع الوساطة المالية في الناتج المحمي اإلجمالي تذبذباً
ممحوظاً حتى وصمت أعمى نسبة ليا في العاـ  2007حيث بمغت قيمتيا  235.2مميوف دوالر،
مسجمة بذلؾ أعمى نسبة مساىمة في فترة الدراسة ( )2012-1995والتي بمغت  %6مف الناتج
المحمي اإلجمالي .ثـ بدأت في االنحدار مع بداية عاـ  2008بسبب الحصار واإلغالؽ الذيف
فرضا عمى األراضي الفمسطينية بعد فوز حركة حماس في االنتخابات الفمسطينية ،حتى وصمت
في عاـ  2012إلى نسبة  %3.2مف الناتج المحمي اإلجمالي بقيمة  218.4مميوف دوالر.
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الخالصة
بالرغـ مف الصعوبات والعوائؽ الكبيرة التي تعيشيا األراضي الفمسطينية ،خاصةً في ظؿ استمرار
االحتالؿ وسياساتو التدميرية لبنية االقتصاد الفمسطيني ،واستمرار حالة االنقساـ الفمسطيني
الداخمي ،وما يترتب عمى ذلؾ مف مخاطر عمى النظاـ المالي بشكؿ عاـ ،والنظاـ المصرفي
بشكؿ خاص ،إال أف سمطة النقد استطاعت مواصمة مسيرة إنجازاتيا في شتى المياديف والمجاالت
ذات العالقة.
وتـ تحقيؽ العديد مف االنجازات اليامة سواء عمى مستوى التشريعات والتعميمات والنظـ الرقابية،
أو عمى مستوى انجاز بعض المشاريع اليامة وتطوير نظـ الرقابة المصرفية ،وتعزيز االنتشار
والشموؿ المصرفي والمالي.
ويرى الباحث أف قطاع الوساطة المالية قد أضحى مف القطاعات الخدمية الميمة والمؤثرة في
االقتصاد الفمسطيني ،ويسيـ في تكويف القيمة المضافة اإلجمالية لالقتصاد ،وبالتالي في الناتج
المحمي اإلجمالي .ويجب عمى السمطة الوطنية التعاوف مع القطاع الخاص وتوفير البيئة المالئمة
لالستثمار في ىذا قطاع.
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الفصل الثالث

المعوقات والتحديات التي يواجييا
قطاع الخدمات واآلفاؽ المستقبمية

116

مقدمة
رغـ الفرص اليائمة التي يتيحيا قطاع الخدمات ،لـ تجف بمداف كثيرة نامية منافعو بعد .وعمى ذلؾ
يجب وضع األطر السياساتية والتنظيمية والمؤسسية المالئمة ،وضرورة تييئة بيئة مواتية
ال عف تيسير مشاركة
لمخدمات ،تؤدي إلى بناء القدرات اإلنتاجية والبنية التحتية الالزمة ،فض ً
القطاع الخاص ،بما في ذلؾ المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجـ ،وتيسير التجارة في الخدمات.
كثير ما يعاني قطاع الخدمات مف مشاكؿ مستعصية شتى في مجاؿ القدرات مثؿ ارتفاع تكمفة
و ًا
رأس الماؿ وعدـ توافره ،والعجز في البنية التحتية المرتبطة بالخدمات وضعؼ معايير الجودة.

ويواجو قطاع الخدمات في األراضي الفمسطينية العديد مف الصعوبات التي تحد مف تطوره وقدرتو
عمى المنافسة اإلقميمية ،ومف أىميا عدـ االستقرار السياسي واالحتالؿ اإلسرائيمي واجراءاتو
التعسفية المتعمقة بالسيطرة عمى حركة تنقؿ السمع والخدمات واألفراد عمى المعابر .إضافةً إلى
أف األراضي الفمسطينية كغيرىا مف الدوؿ النامية تعاني مف حداثة نشأة بعض القطاعات في
قطاع الخدمات أو مف صغر حجميا ،وعدـ تطور السوؽ المالي بدرجة كافية ،ونقص الخبرات
والكفاءات اإلدارية والتنظيمية المالية ،بالقياس بمثيالتيا في الدوؿ المتقدمة أو حتى بعض الدوؿ
النامية في آسيا.
إف التغمب عمى التحديات التي تواجو قطاع الخدمات  ،يستدعي ضرورة تييئة الظروؼ المناسبة
لمواجية ىذه المشاكؿ والتحديات .بما في ذلؾ إعادة تأىيؿ البنية التحتية المدمرة ،واصدار
الموائح والتشريعات التي تستيدؼ إعادة تأىيؿ وحماية القطاعات الخدمية الفمسطينية .إضافة إلى
تشجيع فرص االستثمار ،وتنشيط الحركة التجارية والخدماتية ،لخمؽ بيئة تفاؤؿ إيجابية نحو
المستقبؿ ،مما يعزز الفرص االستثمارية الريادية الفردية والجماعية بما يحقؽ الفاعمية ألنشطة
الخدمات ويزيد مف إنتاجيتيا وقدرتيا االستيعابية لمعمالة.
كذلؾ إف توفر بنية تحتية فعالة لمخدمات يعتبر شرط مسبؽ لمنجاح االقتصادي ،خاصة وأف
الخدمات كاالتصاالت ،والبنوؾ ،والتأميف ،والمواصالت توفر مدخالت ميمة لجميع القطاعات.
ويشجع النفاذ إلى الخدمات المتميزة لممصدريف والمنتجيف عمى استغالؿ قدرتيـ التنافسية ،بغض
النظر عف السمع والخدمات التي يبيعونيا.
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أوالً :المعوقات والتحديات التي يواجييا قطاع الخدمات
يواجو قطاع الخدمات العديد مف القيود والتحديات الناجـ بعضيا عف عوامؿ ذاتية ،وأخرى ناجمة
عف عوامؿ موضوعية ترتبط بأداء االقتصاد الفمسطيني مف جية ،والقيود واإلجراءات المفروضة
إسرائيمي ًا عمى االقتصاد الفمسطيني مف جية أخرى .ويمكف تقسيـ القيود التي يواجييا قطاع
الخدمات الفمسطيني عمى النحو التالي (الجعفري وآخروف ،ماس  ،2003ص:)29
.1

ضعؼ خدمات البنية التحتية.

.2

القيود المتعمقة باالستثمار.

.3

القيود المتعمقة باألطر المؤسسية والتشريعية.

 .1ضعف خدمات البنية التحتية.
تمعب البنية التحتية دو ار أساسياً في تحسيف نوعية حياة المواطنيف ،كما يعد رفع مستوى البنية
التحتية عامال حيوياً لمتحوؿ االقتصادي واالجتماعي؛ إذ أف وجود بنية تحتية ذات كفاءة متميزة
يعتبر مف أىـ عناصر جذب االستثمار في المجاالت الصناعية والتجارية والخدماتية ،األمر الذي
لو تأثير مباشر عمى تنافسية اإلنتاج.
ويغطي محور رفع مستوى البنية التحتية أربعة قطاعات أساسية ىي:
 )1قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات والخدمات البريدية،
 )2قطاع النقؿ والمواصالت بما في ذلؾ الموانئ والمطارات.
 )3قطاع المياه
 )4قطاع الطاقة والكيرباء
لـ تحظ قطاعات البنية التحتية في األراضي الفمسطينية باالىتماـ الكافي خالؿ العقود الماضية،
بؿ كانت تزداد سوءاً مف يوـ إلى آخر .فبينما كانت تمؾ الخدمات تخضع كمياً لسيطرة االحتالؿ
العسكري اإلسرائيمي ،فإف االستثمار العاـ فييا كاف ضعيفاً لمغاية .وبالمقابؿ فقد عممت سمطات
االحتالؿ اإلسرائيمي عمى فرض المزيد مف القيود التي حدت مف إنتاج تمؾ الخدمات في األراضي
الفمسطينية ليزداد االعتماد عمى إسرائيؿ في الحصوؿ عمييا (العودة وأحمد ،2008 ،ص.)6
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ونظ اًر لمدور الميـ الذي تمعبو خدمات البنية التحتية في تحسيف المناخ االستثماري ورفع مستوى
اإلنتاجية وزيادة القدرة التنافسية ،فقد تـ اتخاذ العديد مف اإلجراءات منذ تسمـ السمطة الوطنية
الفمسطينية صالحية إدارة النشاط االقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة ،ومف تمؾ اإلجراءات:
 تـ توجيو معظـ مساعدات الدوؿ المانحة لالستثمار العاـ في تأىيؿ خدمات البنية
التحتية ،إال أف االستثمارات العامة في قطاعات الكيرباء والمياه والصحة والتعميـ مازالت
غير كافية (اشتية ،1999 ،ص ،)140فقد اقتصر العمؿ عمى إعادة تأىيؿ تمؾ الخدمات
في المناطؽ التي كانت تخضع مباشرة إلدارة السمطة الفمسطينية .وبالمقابؿ فإف الجانب
اإلسرائيمي قد استمر في السيطرة المباشرة وغير المباشرة عمى خدمات البنية التحتية
الفمسطينية لدواعي أمنية معمنة ،وألسباب اقتصادية غير معمنة (الجعفري ،ماس ،2000
ص.)101
 وفي إطار السماح لمقطاع الخاص بتوفير خدمات البنية التحتية ،فقد تـ منح التراخيص
في مجاؿ توفير خدمات االتصاالت وبناء محطات خاصة لتوليد الكيرباء عبر مشاركة
القطاع الخاص في توفير الخدمات الصحية والتعميمية.
وقد كاف لمتطور البسيط الذي حصؿ في البنية التحتية لألراضي الفمسطينية بعد دخوؿ السمطة
الوطنية الفمسطينية اثر ايجابي في تنمية وجذب االستثمارات الخارجية وتطوير االستثمارات
المحمية ،لكف ما لبث ىذا األمر أف يحدث إال وقد شابو الكثير مف السمبيات التي تمثمت في عدـ
استغالؿ صحيح وتوجيو سميـ إلدارة وتنفيذ مشاريع التنمية والتي كاف أبرزىا المشاريع المدعومة
لتطوير البنية التحتية لألراضي الفمسطينية ،خاصة وأنيا كانت تعاني مف نواقص وتشوىات كثيرة
بسبب وجود االحتالؿ واىمالو المتعمد لمبنية التحتية في األراضي الفمسطينية والتي استمرت منذ
العاـ  1967وحتى يومنا ىذا (العودة وأحمد ،2008 ،ص.)8
ىذا وكانت سياسات االحتالؿ اإلسرائيمي تستيدؼ تدمير كؿ مقومات الحياة في فمسطيف ،وخاصة
بعد انتفاضة األقصى عاـ  ،2000حيث تـ استيداؼ معظـ البنية التحتية لمشعب الفمسطيني،
واعتماد سياسات واجراءات عقابية تيدؼ إلى تدمير كؿ مقومات الصمود والبناء ،فكاف
االستيداؼ المباشر لتدمير المقرات والمؤسسات والمصانع وقطع الطرؽ وتدمير مطار وميناء غزة
(ماس ،2007 ،ص.)25
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وفيما يمي نستعرض أىـ التحديات التي تواجييا القطاعات المختمفة لمبنية التحتية لقطاع
الخدمات الفمسطيني واآلفاق المستقبمية لتطويرىا.
.i

قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات وخدمات البريد

تمعب المعموماتية واالتصاالت والبريد دو اًر أساسياً في العممية التنموية ورفع المستوى العممي
والمعرفي واالقتصادي لممجتمعات وتحسيف نوعية الحياة .وتمعب المعموماتية واالتصاالت والبريد
في فمسطيف دو ار ممي از وفريداً مف نوعو في توفير وسائؿ االتصاؿ والتواصؿ بيف فئات الشعب
الفمسطيني عامة والمحيط اإلقميمي والدولي ،وفي دعـ االقتصاد الفمسطيني وتوفير عوامؿ الصمود
أماـ التحديات والعوائؽ المحيطة ،ومنيا االحتالؿ اإلسرائيمي لمجتمعنا ومحاوالتو لتحويؿ المناطؽ
الفمسطينية إلى جزر معزولة بإقامتو لمحواجز العسكرية وفرضو لمحصار واإلغالؽ المستمر،
وبنائو لجدار العزؿ العنصري مما ييدد النسيج االجتماعي واالقتصادي ويحوؿ دوف تنقؿ الناس
والبضائع والخدمات بحرية مف خالؿ السيطرة عمى المعابر (و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا
المعمومات ،2011 ،ص.)6
أ -قطاع االتصاالت
إف العممية التنظيمية لقطاع االتصاالت تتطمب وجود مؤسسة مستقمة قوية بإمكاناتيا وقدراتيا
ومواردىا المادية المستقمة وتواصميا القوي مع المستجدات مف خالؿ عالقات إقميمية ودولية
متفاعمة ،واف عدـ توفر بعض ذلؾ أدى إلى ضعؼ ممحوظ في العممية التنظيمية والذي بدا
واضحاً في غياب أنظمة وأحكاـ تشريعية واضحة ومتكاممة تنظـ العمؿ وتضبط السوؽ وتحمي
العممية التنافسية ،وعدـ إمكانية استقطاب الكفاءات الالزمة لغايات تنظيـ القطاع مما أدى إلى
ضعؼ في أداء السوؽ ،والتأخر في إدخاؿ خدمات حديثة وانتشار غير كاؼ لمخدمات وأسعار
أعمى مف معدالت السوؽ اإلقميمي ).(World Summit, 2005, p11
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التحديات التي يعاني منيا قطاع االتصاالت:
لقد كاف مف أىـ التحديات التي عانى منيا قطاع االتصاالت؛ تقييد حركة الفنييف والمعدات،
واالعتداءات المباشرة عمى مكونات شيكات االتصاالت ،عدـ السماح لمشغمي االتصاالت مف بناء
المكونات األساسية لمشبكات في مناطؽ األراضي الفمسطينية واجبارىـ عمى بنائيا خارج مناطؽ
التغطية وحرمانيـ مف استخداـ الطيؼ الترددي الالزـ لمتشغيؿ ،فرض قيود وأحكاـ جائرة مما أدى
إلى عدـ التمكف مف تنفيذ عطاءات تشغيؿ لالتصاالت المتبادلة المتنقمة ،عدـ تقديـ خدمات الجيؿ
الثالث الحديثة وخدمات أخرى تـ ترخيصيا ،زيادة التكمفة التشغيمية لمخدمات المقدمة مما أدى
إلى إعطاء فرصة غير تنافسية لمشركات اإلسرائيمية لتقديـ خدماتيا في الوطف بشكؿ غير قانوني
متجاوزيف بذلؾ االتفاقات والموائح والتشريعات (تريميف توكر ،ماس  ،2012ص.)51-47
اآلفاق المستقبمية في مجال االتصاالت
ولمتغمب عمى التحديات السابقة يجب العمؿ عمى؛ تنظيـ فتح سوؽ االتصاالت وتعزيز المنافسة،
وتفعيؿ استخداـ منيجية استشارية واضحة المعالـ لتحديد اتجاىات العمؿ ضمف الخيارات
المتاحة ،تعزيز البيئة التشريعية والقانونية المنظمة لقطاع االتصاالت وتفعيؿ العمؿ مف خالؿ
الجيات المختصة بالمفاوضات لموصوؿ لمموارد والنفاذ الدولي المباشر وتحرير الطيؼ الترددي
المخصص لفمسطيف ،حث المجنة الرباعية ومنظمات حقوؽ اإلنساف لممارسة الضغوط عمى
الجانب اإلسرائيمي إلعادة حقوؽ الشعب الفمسطيني في إدارة موارده الطبيعية وطيفو الترددي،
اإلعالف عف سياسات واضحة لتشجيع االستثمار وتوفير بيئة تنافسية مالئمة ،وتفعيؿ نظاـ حماية
المستيمؾ في مجاؿ االتصاالت .إضافة إلى تعزيز توافر الخدمات األساسية الشاممة لكؿ مواطف
تشجيع شركات القطاع الخاص لموصوؿ لممناطؽ المعزولة ،وتشجيع وتسييؿ إجراءات االستثمار
في جميع المناطؽ مف خالؿ تخفيض الضرائب واإلعفاءات الجمركية ،واالستمرار في تحديث
وتطوير شبكة االتصاالت وتوسيعيا ،بما يكفؿ النفاذ الشامؿ لممعمومات بسيولة ويسر ،واستغالؿ
الشبكة الحكومية لربط مؤسسات القطاع العاـ ببعضيا ،لتبادؿ المعمومات وتوفير الخدمات،
وتعزيز البنية التحتية لمركز الحاسوب الحكومي وصوالً إلى مركز بيانات حكومي مركزي معتمد
(و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ،2011 ،ص.)6
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ب -قطاع تكنولوجيا المعمومات وأتمتة الحكومة
تسعى السمطة الوطنية الفمسطينية دائبة لبناء مجتمع معمومات يستطيع مواكبة كافة التطورات
التكنولوجية ويساىـ في تسريع وتيرة التنمية االقتصادية واالجتماعية مف خالؿ إتاحة النفاذ الشامؿ
إلى تكنولوجيا المعمومات حيث خطت السمطة الوطنية خطوات متواضعة نحو تحقيؽ ىذا المفيوـ
بدأ بمشروع الحكومة االلكترونية حيث يجري العمؿ في بناء البوابة الحكومية لجميع خدمات
الحكومة المتعمقة بالمواطف والبدء ببناء الناقؿ الحكومي لممعامالت االلكترونية الحكومية لتسييؿ
التخاطب بيف قواعد البيانات المختمفة واعداد قانوف المعامالت االلكترونية الشامؿ لكؿ مف التواقيع
االلكترونية والمراسالت االلكترونية واإلعداد الفني إلصدار البطاقات االلكترونية لمتواقيع وضماف
أمف المعمومات وربط بعض مؤسسات السمطة الوطنية مع مركز الحاسوب الحكومي (و ازرة
االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ،2011 ،ص.)10
التحديات التي يعاني منيا قطاع تكنولوجيا المعمومات:
إف أىـ التحديات شممت؛ استمرار االنقساـ بيف الضفة وغزة والنتائج المترتبة عميو مف تعدد قواعد
البيانات ،عدـ وجود جدية مف قبؿ الو ازرات تتعمؽ بالربط والمشاركة بقواعد البيانات األمر الذي
يؤدي إلى صعوبة في تحقيؽ الق اررات الحكومية بتطبيؽ الحكومة االلكترونية ،عدـ إنشاء مركز
حكومي لمبيانات والمعمومات لحوسبة كافة الوثائؽ والنماذج والخدمات الحكومية ،عدـ توحيد
وتبسيط اإلجراءات اإلدارية واعادة ىندسة العمميات لمخدمات في القطاع الحكومي (تريميف توكر،
 ،2012ص.)55
اآلفاق المستقبمية في مجال تكنولوجيا وتقنية المعمومات
ولمنيوض بمجاؿ تكنولوجيا المعمومات يجب العمؿ عمى؛ تطوير وتنمية قطاع تكنولوجيا
المعمومات كقطاع منتج مساىـ في تنمية االقتصاد الوطني ومنتج لمخدمات والحموؿ االلكترونية
لسد حاجات السوؽ المحمي والعمؿ عمى زيادة إنتاجيتو وفعاليتو وتحسيف قدرتو عمى اإلبداع
واالبتكار وتعزيز الشراكة بيف القطاع

العاـ القطاع الخاص واألكاديمي والمؤسسات غير

الحكومية في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات .إضافة إلى تييئة بيئة مشجعة لالستثمار في قطاع
تكنولوجيا المعمومات ،وبناء الثقة واألمف في استخداـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ،ووضع
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السياسات الالزمة لتدارؾ مواطف القصور والخمؿ في السوؽ والحفاظ عمى المنافسة النزيية بما
يخدـ األولويات الوطنية ،وتييئة بيئة تشريعية وقانونية منظمة لقطاع التكنولوجيا المعمومات،
وتأىيؿ وتدريب وتنمية جيؿ مبدع لممساىمة في رفع مستوى تكنولوجيا المعمومات في فمسطيف،
وتعميـ المعموماتية عمى كؿ المستويات وجميع األصعدة ،بداية مف التعميـ اإللزامي مرو ار بالتعميـ
الثانوي والجامعي والدراسات العميا ومف ثـ التعميـ المستمر مف أجؿ إطالؽ عممية حيوية وفعالة
محو األمية اإللكترونية الستخداـ تكنولوجيا المعمومات في مختمؼ شئوف حياتيـ .وضرورة وضع
إستراتيجية وطنية شاممة لمبحث العممي والتطوير لالتصاالت وتكنولوجيا المعمومات وذلؾ لتطوير
مجاالت البحث العممي والتطبيقي بما يتالءـ مع حاجات المجتمع الفمسطيني ،ويجب تحفيز
الجامعات ومراكز األبحاث عمى االىتماـ بيذا الجانب مف أجؿ المساىمة في ابتكار حموؿ جديدة
في المعموماتية وخاصة البرمجيات ،لسد احتياجات السوؽ (تريميف توكر ،2012 ،ص.)52
ج -قطاع البريد:
لقد مر البريد الفمسطيني بمراحؿ صعبة بسبب العراقيؿ التي وضعيا االحتالؿ اإلسرائيمي في
طريؽ تقدـ الخدمات البريدية مف جية وبسبب سيطرة االحتالؿ عمى المعابر مف جية أخرى إال
أف السمطة الوطنية الفمسطينية عممت عمى إخراج البريد الفمسطيني مف ىذا الواقع المرير حيث
صدر قرار وزاري في النصؼ الثاني مف العاـ  2008لتشكيؿ لجنة فنية وضعت خطة لمنيوض
بالخدمات البريدية ومراقبة األداء .وكاف مف أىـ أىداؼ ىذه الخطة تحسيف األداء والفاعمية
لمخدمات البريدية, ،تطوير وتحسيف الخدمات كماً ونوعاً ،وادخاؿ الروح التجارية والتنافسية في
الخدمات البريدية (و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ،2011 ،ص.)9
التحديات التي يعاني منيا قطاع البريد:
مف أىـ التحديات التي واجيت قطاع البريد ىي؛ ضعؼ إمكانيات أتمتة العمؿ البريدي وربط
الفروع بشبكة محوسبة ،تأخر نقؿ البريد بسبب ضعؼ اإلمكانيات واستمرار االنقساـ بيف الضفة
وغزة ،وضعؼ ونقص في القوانيف والتشريعات الخاصة بقطاع البريد .إضافة إلى غياب سياسة
عامة ونظرة بعيدة المدى لقطاع البريد ،وانحصار أعماؿ البريد بالخدمات التقميدية ،ونقص
وضعؼ اإلمكانيات والموارد البشرية لمقياـ بأعماؿ البريد المختمفة (و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا
المعمومات ،2012 ،ص.)27
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اآلفاق المستقبمية في مجال البريد
ولمنيوض أكثر بالخدمات البريدية يجب العمؿ عمى؛ تأىيؿ وتطوير قطاع البريد وجعمو وحدة
استثمارية واقتصادية وتييئتو لمتحوالت الجذرية الناجمة عف تحرير الخدمات البريدية عالميا ليكوف
قادر عمى المنافسة ،وانشاء وحدات تعتني بخدمات الزبائف وتمبي احتياجاتيـ ومتطمباتيـ المتطورة
ًا
وتحسيف ىياكؿ الخدمات بما يضمف تبسيط اإلجراءات وسرعة المعالجة ،وتييئة بيئة تشريعية
وقانونية ودولية لمنيوض بأعماؿ البريد ،والدفع باتجاه البريد المباشر مف والى جميع أعضاء
اإلتحاد البريدي العالمي وفق ًا لدستور اإلتحاد البريدي العالمي واتفاقيات اإلتحاد البريدي العالمي
ووفقاً لمقانوف الدولي واستغالؿ حصوؿ فمسطيف عمى الرمز البريدي الدولي .إضافة إلى مراقبة
ومتابعة جودة الخدمات ووضع معايير خدمات لمشغؿ الخدمة الدولية ،واعتماد مكاتب البريد
كنقاط عبور لمحكومة االلكترونية وواجية لتقديـ الخدمات االلكترونية .وذلؾ بربط المكاتب البريدية
بشبكة حكومية محوسبة وتمكيف مكاتب البريد الستخداـ الجميور لمحصوؿ عمى الخدمات
الحكومية االلكترونية المختمفة (و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ،2012 ،ص.)34

.ii

قطاع النقل والمواصالت بما في ذلك الموانئ والمطارات.

ظا منذ نشأة السمطة الوطنية الفمسطينية ،بعد
نموا ممحو ً
شيد قطاع النقؿ والمواصالت الفمسطيني ً
أف عانى سنوات طويمة مف اإلىماؿ الشديد بسبب االحتالؿ وسياساتو التدميرية .وعممت السمطة
الفمسطينية عمى تنفيذ العديد مف البرامج والمشاريع لالرتقاء بيذا القطاع ،بما يتناسب مع دوره في
التنمية االقتصادية ،وذلؾ مف خالؿ إعادة تأىيؿ وتطوير شبكات النقؿ والمواصالت القائمة،
واستحداث شبكات وآليات ربط جديدة مثؿ إنشاء وتجييز مطار عرفات الدولي ،وانجاز جميع
الدراسات والخطط الضرورية إلنشاء المرحمة األولى مف ميناء غزة البحري ،باإلضافة إلى تصميـ
الطريؽ الرئيس الرابط لمدف وقرى الضفة الغربية .ونجـ عف ذلؾ ارتفاع مساىمة قطاع النقؿ
والمواصالت في إجمالي الناتج المحمي ،إضافة إلى استيعاب قوى عاممة جديدة (و ازرة النقؿ
والمواصالت ،2009 ،ص.)35
تدىور
ًا
ولكف قطاع النقؿ والمواصالت كغيره مف القطاعات االقتصادية والخدماتية ما لبث وأف شيد

حادا وتكبد خسائر فادحة تقدر بمالييف الدوالرات وذلؾ نتيجة الممارسات اإلسرائيمية الموجية ضد
ً
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الشعب الفمسطيني واقتصاده الوطني منذ العاـ  2000وحتى تاريخو ،ومنيا اإلغالؽ والحصار
البري والجوي والبحري وتعطيؿ حركة األفراد والبضائع بيف شطري الوطف ومع إسرائيؿ والدوؿ
العربية المجاورة ،وتدمير مرافؽ شبكات الطرؽ والميناء والمطار .األمر الذي أدى إلى انخفاض
مساىمة قطاع النقؿ والمواصالت في الناتج المحمي اإلجمالي ،حيث بمغت قيمة التراجع السنوي
أكثر مف  115مميوف دوالر أمريكي (و ازرة النقؿ والمواصالت ،2008 ،ص.)12
التحديات التي تؤثر سمبا عمى تطور ونمو قطاع النقل والمواصالت:
وكاف مف أبرز التحديات التي واجييا قطاع النقؿ ىي؛ استمرار االحتالؿ اإلسرائيمي وسياساتو
واجراءاتو التعسفية تجاه شعبنا ومؤسساتنا وأرضنا ،وما يحممو ذلؾ مف تحديات كبيرة لمسمطة
الوطنية الفمسطينية ولكافة مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني ،واستمرار تجاىؿ إسرائيؿ
ورفضيا االنصياع لق اررات األمـ المتحدة والشرعية الدولية واالتفاقات المبرمة مع الجانب
الفمسطيني ،وبالتحديد ما يتعمؽ بقطاع النقؿ واالتصاالت ،وخاصة الربط الجغرافي والمعابر،
إضافة إلى استمرار االنقساـ السياسي عمى الساحة الفمسطينية وتأثيره المتوقع عمى كافة األصعدة،
واستمرار سياسة الحصار ،وتقطيع أوصاؿ الوطف ،وانعداـ التواصؿ بيف المحافظات الشمالية
والمحافظات الجنوبية ،وبناء جدار الضـ والفصؿ العنصري وتأثيراتو المدمرة عمى مجمؿ مناحي
الحياة ،حيث أف الجدار يقطع خطوط المواصالت العامة لعدد مف األماكف الواقعة خمؼ الجدار
ويقمص عدد الطرؽ التي تربط بيف التجمعات السكاني الفمسطينية األمر الذي يؤدي إلى مضاعفة
أطواؿ وأوقات زمف الرحالت في المناطؽ المتأثرة مف الجدار ،إضافة إلى أف الجدار يشكؿ عائقاً
أماـ تقديـ خدمات تساىـ في الوصوؿ إلى تنمية مستدامة في فمسطيف (و ازرة النقؿ والمواصالت،
 ،2009ص.)38
ىذا وكاف الستمرار تبعية االقتصاد الفمسطيني لالقتصاد اإلسرائيمي ،واعتماد السمطة عمى الموانئ
واألسواؽ اإلسرائيمية ،وعدـ توفر التمويؿ الالزـ لتنفيذ البرامج والمشاريع الحيوية والرئيسة لتطوير
قطاع النقؿ والمواصالت ،وارتفاع تكمفة النقؿ في المناطؽ الفمسطينية وما يشكمو مف تحد كبير
أماـ االستثمار في ىذا القطاع الحيوي ،إضافة إلى الظروؼ الرديئة والمتدىورة لمشبكة الحالية،
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والدمار الذي لحؽ ببنية قطاع النقؿ بسبب االجتياح اإلسرائيمي المتكرر بعد انتفاضة األقصى،
دور كبير في إعاقة تتطور ىذا القطاع (و ازرة النقؿ والمواصالت ،2008 ،ص.)34
كما أف ندرة األراضي الحكومية والبناء العشوائي في الكثير مف المناطؽ العمرانية باإلضافة إلى
تعديات المواطنيف عمى حدود الطرؽ المقترحة ،وتوقؼ العديد مف مشاريع الطرؽ وسحب تمويميا
نتيجة لمحصار االقتصادي والسياسي المفروض عمى قطاع غزة ،ومنع إدخاؿ المواد الالزمة
الستكماؿ هره المشاريع والبدء بمشاريع أخرى ،وعدـ تفعيؿ التشريعات والموائح والتنظيمات
القانونية ،التي تتعمؽ بكافة أنماط ووسائط النقؿ والمواصالت ،كؿ ىذا وقؼ عائقاً في وجو تطور
ونمو قطاع النقؿ والمواصالت (و ازرة النقؿ والمواصالت ،2009 ،ص.)41
اآلفاق المستقبمية لتطوير قطاع النقل والمواصالت:
ولتطوير قطاع النقؿ والمواصالت يجب العمؿ عمى؛ وضع األسس والقوانيف الالزمة لتطوير قطاع
النقؿ والمواصالت وتطوير أنظمة وتعميمات واجراءات صديقة لمبيئة متعمقة بقطاع النقؿ ،وضماف
جودة الخدمات في قطاع النقؿ ،وفؽ احدث التقنيات والمواصفات العالمية وبما يضمف الحفاظ
عمى البيئة ،وزيادة األماف والسالمة عمى الطرؽ وتعزيز العمؿ بيف األطراؼ ذات العالقة لضماف
توفير وانشاء وصيانة شبكة طرؽ آمنة وناجعة تسيـ في دعـ التنمية البشرية المستدامة ،وتعزيز
الترابط والتواصؿ بيف كافة المحافظات بما يضمف التكامؿ والوحدة الجغرافية لموطف ومتابعة تنفيذ
الق اررات الدولية المتعمقة بربط شطري الوطف واالتفاقيات المبرمة مع التكتالت الدولية المتعمقة
بالربط البري والجوي والبحري (و ازرة التخطيط ،2010 ،ص.)17
كما يجب دعـ وتشجيع وحماية االستثمار في قطاع النقؿ وتييئة وتطوير البيئة القانونية الممكنة
لالستثمار ،وتعزيز التعاوف والتنسيؽ والتكامؿ بيف الو ازرة والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص
ومؤسسات المجتمع المدني ،وتمكيف الو ازرة مف االنتقاؿ مف الوضع الحالي كجية مسئولة عف
تقديـ الخدمات نحو دور أكثر فاعمية في التخطيط والمراقبة واإلشراؼ عمى تقديـ الخدمات
وتطوير الكادر الوظيفي لمو ازرة ،إضافة إلى تطوير مرافؽ النقؿ والمشاريع اإلستراتيجية ،وانشاء
ميناء غزة التجاري ،وتطوير مرافئ الصياديف ،واعادة تأىيؿ مطار ياسر عرفات الدولي ،مما
يؤدي إلى سيولة التجارة والنقؿ وانعاش االقتصاد الفمسطيني (و ازرة التخطيط ،2010 ،ص.)18
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ىذا ويجب تشجيع البحث العممي في قطاع النقؿ والمواصالت ،واعداد الدراسات الالزمة إلدارة
مرافؽ معينة عمى أساس كفاءة أكثر في األداء وبتكمفة أقؿ ،وبناء نظـ إدارة المعمومات الحديثة،
وانشاء وتوسيع واعادة تأىيؿ الطرؽ داخؿ المدف حسب األولوية وتنظيـ التقاطعات بيف شبكات
الطرؽ المختمفة .إضافة إلى العمؿ عمى تدريب رجاؿ المرور عمى ميمة تنظيـ حركة السير
والتطبيؽ التدريجي لمقانوف لتقميص المخالفات وزيادة األماف عمى الطرؽ والعمؿ عمى تطوير
معايير السالمة المرورية (و ازرة النقؿ والمواصالت ،2009 ،ص.)44
ويرى الباحث أنو يجب العمؿ عمى خمؽ دور فعاؿ لمقطاع الخاص واالستثمارات لممشاركة في
بعض المشاريع اليامة لقطاع الطرؽ والمواصالت ،إضافة إلى العمؿ عمى تنظيـ دورات تدريبية
متقدمة في مجاؿ اإلدارة والمراقبة والمتابعة والصيانة وغيرىا مف المجاالت المتعمقة بيذا القطاع،
والعمؿ عمى زيادة الوعي لدى المواطنيف حوؿ أىمية االلتزاـ بقوانيف السير.
.iii

قطاع المياه

تجمعت عوامؿ عديدة لتشكؿ مخاطر عمى المياه في فمسطيف ،مف بينيا االستيالؾ المفرط وقمة
الموارد المائية الفمسطينية ،مما أدى إلى استنزاؼ المخزوف الجوفي المتاح .إال أف أبرز األخطار
تموث
التي تواجو قطاع المياه في فمسطيف تتمثؿ في ثالث نقاط رئيسية ىي :تناقص المياه ،و ّ

المياه ،والمخططات واإلجراءات اإلسرائيمية اليادفة لمسيطرة عمى مياه الضفة الغربية وقطاع غزة.
أ) تناقص المياه

تضخ إسرائيؿ كميات كبيرة مف المياه مف الخزاف الجوفي الفمسطيني الستغالليا في األغراض
الزراعية والصناعية والمنزلية اإلسرائيمية ،وأصبحت ىذه الكميات تغطي نحو ربع احتياجات
إسرائيؿ المائية؛ مما أدى إلى تناقص المياه المتاحة لمفمسطينييف في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وساىـ تزايد أعداد السكاف بمعدالت نمو وصمت إلى  %3.5سنوياً ،في تناقص المياه وحصة
الفرد منيا ،وزاد األمر حدة تذبذب كمية األمطار التي تعتبر المصدر األوؿ لممياه الجوفية ،ما
يؤدي إلى تناقص منسوب الخزاف الجوفي وبالتالي تناقص كميات المياه المخزونة .وتبرز ىذه
المشكمة بشكؿ أكبر في قطاع غزة ،وتبيف دراسة لسمطة المياه الفمسطينية حوؿ مياه قطاع غزة أف
كمية المياه الجوفية تتناقص بشكؿ كبير)PWA, 2012, p7( .
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أما في الضفة الغربية فتشير الدراسات إلى أنو تناقص المياه أقؿ مف قطاع غزة ،إال أف
الممارسات اإلسرائيمية وسيطرتيا الكاممة عمى الموارد المائية ،وحرمانيا الفمسطينييف مف حقوقيـ
المائية ،حتى تمؾ التي تـ االتفاؽ عمييا في اتفاؽ أوسمو -يؤدي إلى عدـ االستفادة مف مخزوف
المياه في الضفة الغربية واستغالليا بالشكؿ األمثؿ.

ومف المتوقع تفاقـ ىذه المشكمة بشكؿ أكبر

مستقبالً ألف االحتياجات المائية الفمسطينية تزداد بزيادة عدد السكاف ،ففي قطاع غزة قدرت كمية
المياه المستيمكة لألغراض المنزلية والصناعية عاـ  1995بػ  47مميوف متر مكعب يتوقع أف
تصؿ إلى  217مميوف متر مكعب عاـ  .2020أما في الضفة الغربية فقدرت كمية المياه
المستيمكة لألغراض المنزلية والصناعية سنة  1995بػ  46مميوف متر مكعب ،يتوقع أف ترتفع
إلى نحو  215مميوف متر مكعب عاـ .)PWA, 2012, p8( ،2020
ب) تموث المياه
إف الضخ الزائد لممياه الجوفية واستنزاؼ المياه السطحية والممارسات اإلسرائيمية عبر المستعمرات،
إضافةً إلى زيادة عدد السكاف الفمسطينييف ،كميا أدت إلى تغيير في نوعية المياه ،أو بمعنى آخر
تمويث المياه وارتفاع معدالت التموث ،ومف أبرز مظاىر ىذا التموث؛ تزايد نسبة األمالح في
المياه ،وتزايد نسبة النيترات .وىذا التموث يجعؿ مف المياه غير صالحة لالستيالؾ في جميع
األغراض ،إضافةً إلى تسببيا في الكثير مف المشاكؿ الصحية واالقتصادية (سمطة المياه
الفمسطينية ،2010 ،ص.)23
مع العمـ أف تزايد نسبة األمالح في المياه تسبب أض ار اًر بالصحة العامة ،إذ أف تزايد نسبة
الكبريت تسبب األمراض الجمدية ،وتزايد نسبة الفمورايد تسبب مشاكؿ في العظاـ لدى الكبار وتآكؿ
األسناف عند الصغار ،وتزايد نسبة النيترات تسبب مرض السرطاف ،وتزايد الرصاص يسبب التسمـ
عند األطفاؿ والتخمؼ العقمي .ىذا عدا األمراض المعوية والطفيمية مثؿ الجارديا والديداف
واالنتاميبا .كما أف ىناؾ أض ار اًر اقتصادية يمكف أف تمحؽ بالمجتمع ،منيا زيادة إنفاؽ السمطة
الوطنية عمى مكافحة ىذه األمراض وتوفير األدوية الالزمة لعالجيا ،إضافةً إلى فقداف القدرة
اإلنتاجية لدى الفرد.

ىذا وتتزايد معدالت التموث في المناطؽ المكتظة بالسكاف والمناطؽ

الزراعية ،وذلؾ بسبب تسرب مياه الصرؼ الصحي ،عف طريؽ الحفر االمتصاصية المنتشرة في
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قطاع غزة؛ لعدـ وجود شبكة كاممة لمصرؼ الصحي ،وكذلؾ اإلفراط في استخداـ مبيدات اآلفات
الزراعية والمخصبات الزراعية.
ج) المخططات اإلسرائيمية لمسيطرة عمى مياه الضفة الغربية وقطاع غزة
شرعت إسرائيؿ بنيب المياه الفمسطينية في الضفة الغربية منذ احتالليا لبقية األراضي الفمسطينية
في العاـ  ،1967وقامت بالكثير مف اإلجراءات أبرزىا نسؼ وتدمير الكثير مف اآلبار
والمضخات عمى طوؿ األغوار الغربية تحت دعاوى أمنية وعسكرية ،وتمويث مياه نير األردف
واالستنزاؼ الكبير لمياىو ،كما ىيمنت إسرائيؿ عمى نحو  %85مف مياه الضفة الغربية بعد أف
أصدرت العديد مف القوانيف واألوامر العسكرية التي تعزز مف سيطرتيا عمى الموارد المائية

).(Amnesty International October 2009, p11

وفي قطاع غزة عممت إسرائيؿ عمى إصدار العديد مف األوامر العسكرية لمسيطرة عمى موارد
المياه ،وأقامت العديد مف المستوطنات فوؽ مناطؽ الخزانات الجوفية العذبة منذ احتالؿ القطاع
في العاـ  ،1967وحتى تفكيؾ ىذه المستوطنات تحت وطأة عمميات المقاومة الفمسطينية في عاـ
( 2005سمطة المياه الفمسطينية ،2010 ،ص.)23
اآلفاق المستقبمية لقطاع المياه
البد مف وجود رؤية فمسطينية شاممة وواضحة عمى المدى القريب والبعيد ،لكيفية إدارة ىذا القطاع
بشكؿ متكامؿ ومستداـ .ىذه الرؤية يجب أف تعكس األسس التي ستبنى عمييا كافة الخطط
اإلستراتيجية والتنفيذية المستقبمية ،وتشتمؿ عمى كافة العناصر المتعمقة بكيفية إدارة مصادر المياه،
وتطوير كميتيا بشكؿ مستداـ ،باإلضافة إلى كيفية تحسيف خدمة تزويد المياه ،وادارة وتطوير
الصرؼ الصحي ،والبناء المؤسساتي .إضافة إلى الوصوؿ إلى االتزاف المائي بمعنى أف يتـ
تعويض المياه الجوفية المستيمكة بكمية مساوية ،وىذا يعني ضرورة أف تتوفر مصادر مياه
إضافية بديمة عف الخزاف الجوفي ،وليس االستنزاؼ الجائر لمياه الخزاف بعمميات التحمية ،األمر
الذي يعيد لمخزاف الجوفي عافيتو ،ومف المصادر التي يتـ العمؿ عمييا اآلف ىي تحمية مياه البحر
بيدؼ تغطية االستخدامات المنزلية لتقميؿ الضغط عمى الخزاف الجوفي ،واعادة استخداـ مياه
الصرؼ الصحي الخاضعة لعمميات المعالجة ،وذلؾ لتعويض جزء مف الكميات المطموبة لقطاع
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الزراعة ،والتي تسحب مف الخزاف الجوفي وتصؿ إلى  90مميوف متر مكعب سنوياً .ىذا ويجب
تطوير المصادر المائية ،بما فييا حفر آبار جديدة ،وتأىيؿ اآلبار القائمة والينابيع ،والحصاد
المائي مف األودية ،واعادة استخداـ المياه المعالجة ،وانشاء مزيد مف محطات المعالجة لتشمؿ
معالجة جميع المياه العادمة التي يتـ جمعيا في الشبكات ،وضماف عدـ تدفقيا في األودية أو
تخزينيا في الحفر االمتصاصية .كما يجب توعية المواطنيف بمخاطر االستنزاؼ الجائر لممياه
والذي ييدد المستقبؿ المائي في األراضي الفمسطينية (.)PWA, 2012, p12
.iv

قطاع الطاقة والكيرباء

إف األراضي الفمسطينية بشكؿ عاـ وقطاع غزة بشكؿ خاص يعاني مف مشكمة حادة في مجاؿ
الطاقة والكيرباء ،تتمثؿ في ندرتيا واالعتماد الكمي عمى إسرائيؿ لمحصوؿ عمييا مما يجعؿ
التحكـ في الطاقة والكيرباء ىو ورقة ضغط قوية عمى الجانب الفمسطيني مف قبؿ إسرائيؿ.
وخاصة في مجاؿ الوقود المشغؿ لمحطات توليد الكيرباء .وىذا ما حصؿ عندما تـ تقميؿ نسبة
الوقود الداخمة لقطاع غزة ،حيث ظيرت مشكمة توليد الطاقة بسبب عدـ كفاية الوقود المشغؿ
لممحطة.
فقد قاـ االحتالؿ اإلسرائيمي بعد احتاللو لألراضي الفمسطينية عاـ  1967بإعاقة تطوير وتوسيع
قطاع الطاقة والكيرباء الفمسطيني وربطو بقطاع الطاقة اإلسرائيمي ،مف خالؿ وضع قيود عمى
استيراد بعض األجيزة الضرورية لمحطات الكيرباء أو الشبكات ،أو تعطيؿ صيانة األجيزة
المعطمة في الخارج (مركز التخطيط الفمسطيني ،1999،ص.)26
التحديات التي يعاني منيا قطاع الطاقة
لقد عانى قطاع الكيرباء مف االعتماد عمى المصادر اإلسرائيمية في تزويد الطاقة ،والتي تزود
خدمات ضعيفة ال يمكف االعتماد عمييا ،حيث أف الطاقة المقدمة تتميز باالنقطاع المتواصؿ
نتيجة ضعؼ كافة أجزاء الشبكة الكيربائية العاممة .كذلؾ عانى مف ارتفاع حجـ الفاقد في
التوزيع ،وذلؾ لضعؼ الشبكة وقدميا وعدـ كفاءتيا في العديد مف المناطؽ ،وزيادة األحماؿ،
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وضعؼ البناء المؤسسي المسئوؿ عف الخدمات الكيربائية في الضفة الغربية وقطاع غزة نتيجة
االحتالؿ اإلسرائيمي ،ويشمؿ دوائر الكيرباء ومنشآت الطاقة وشركات الكيرباء ،وعدـ قدرة
الخدمات الكيربائية المعروضة لالستجابة لمطمب المتزايد ،مما أدى إلى اختالالت في سوؽ
الخدمات الكيربية ،والى حاالت مف عدـ التوازف .وذلؾ لعدـ وجود مصادر لتوليد الطاقة بالحجـ
الكافي لسد احتياجات التطوير والتنمية لممناطؽ الفمسطينية (ماس ،2007 ،ص.)32
اآلفاق المستقبمية لقطاع الطاقة
يجب التوفير في استيالؾ الطاقة ومحاولة إيجاد مصادر وطرؽ أخرى بديمو كي ال يبقى قطاع
الطاقة تبعاً إلسرائيؿ .وعميو فإف المطموب مف الجيات المعنية ،وخاصة في الحكومة ىو التفكير
بشكؿ جدي في الوسائؿ والسبؿ التي مف شأنيا توفير استيالؾ الطاقة وخاصة الكيرباء وايجاد
مصادر وطرؽ أخرى بديمة .وذلؾ عف طريؽ توعية الناس مف خالؿ وسائؿ اإلعالـ المختمفة
بضرورة ترشيد استيالؾ الطاقة ،وتشجيع استثمار القطاع الخاص في قطاع الطاقة ،وبناء
محطات مولدة لمكيرباء مع وضع شروط كفيمة لضماف الحقوؽ العامة لموحدات االقتصادية
المختمفة عبر مراحؿ مختمفة تبدأ بتخصيص اإلنتاج وتنتيي بتخصيص التحويؿ والتوزيع (ماس،
 ،2007ص.)34
إضافة إلى تجديد شبكات التوزيع واالىتماـ بيا وصيانتيا ،مع زيادة األحماؿ بحيث تخدـ
التجمعات السكانية الكبيرة بكفاءة ،و تشجيع وانشاء مراكز ألبحاث الطاقة المتجددة (خاصة في
الجامعات والمراكز العممية) والتي مف شأنيا تطوير ىذا المجاؿ ودراسة إمكانيات التطبيؽ في
قطاع غزة ،والعمؿ عمى حث وتشجيع المواطنيف والمؤسسات عمى استغالؿ الطاقة المتجددة
وخاصة الطاقة الشمسية في المباني ،والعمؿ عمى سف قوانيف وتشريعات خاصة باستخداـ الطاقة
الشمسية في المباني عمى مستوييف ):(National Development Plan, 2011, p55
أوالً التخطيط :وذلؾ مف خالؿ التأكيػد عمػى ضػرورة االسػتفادة مػف الطاقػة الشمسػية فػي
تخطيط المدف واألحياء الجديدة (خاصة في المناطؽ المحررة) مف خػالؿ توجيػو المبػاني
واقرار حؽ كؿ وحدة سكنية في الحصوؿ عمى الطاقة الشمسية.
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ثانياً التصميم المعماري :ضرورة وضع مقاييس تحدد مواصفات المباني الموفرة لمطاقة
فيما يتعمؽ باألداء الحراري والذي لو عالقة مباشرة باختيار مواد البناء واستعماؿ مواد
العزؿ الحراري مف شأف ىذه اإلجراءات أف تقمؿ مف االعتماد عمى الطاقة التقميدية
وتوفر بديؿ متجدد وعمارة بيئية سميمة موفرة لمطاقة.
 .2القيود المتعمقة باالستثمار
بالرغـ مف سيطرة االحتالؿ اإلسرائيمي وتحكماتو ،تـ إنشاء الكثير مف الشركات والمشروعات
الخاصة بمبادرات فمسطينية بحتة .لكف غياب الكثير مف معوقات االستثمار الضرورية ،وعرقمة
االحتالؿ اإلسرائيمي لقياـ الشركات الكبيرة أثر عمى حجـ المنشآت اإلنتاجية بحث أصبحت
المنشآت الصغيرة أو الفردية تشكؿ نسبة عالية مف المنشآت الفمسطينية (بكدار،2003 ،
ص.)58
ومف أىم المعوقات التي واجيت المستثمرين في األراضي الفمسطينية ما يمي:
عدـ االستقرار السياسي الذي أدى إلى إلحاؽ أض ار اًر كبيرة في البيئة االستثمارية ،وباالستثمار
الخاص والعاـ داخؿ األراضي الفمسطينية ،األمر الذي زاد مف تفاقـ عدـ التيقف باالستقرار
والشعور بعدـ توفر الفرص الجيدة والقاعدة السميمة إلقامة المشاريع االستثمارية واستمرار نجاحيا،
إضافة إلى عدـ كفاية إمدادات الكيرباء ،والقيود اإلسرائيمية عمى تنقؿ البضائع واألفراد مف والى
مناطؽ السمطة الفمسطينية ،وعدـ توفر حماية كافية أو دعـ كافي لممنتج المحمي ،وضعؼ الخبرة
الفنية المحمية ،ضعؼ الخدمات اإلرشادية مف مؤسسات السمطة الفمسطينية حوؿ االستثمار،
إضافة إلى المشاكؿ المتعمقة بالمعابر ،وصغر حجـ السوؽ المحمي ،وندرة مراكز المعمومات
المتخصصة لخدمة المستثمريف ،وعدـ كفاية الترويج لالستثمار وتباطؤ النمو االقتصادي .كؿ ىذا
ساىـ في انخفاض عوائد االستثمار مما أدى إلى تراجع االستثمار بشكؿ ممحوظ وواضح .كما أف
عدـ تنفيذ االتفاقيات الموقعة بيف الجانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي أدى إلى عدـ توفر أرضية
مناسبة مف األمف واالستقرار بحث تقود إلى إقامة مشاريع استثمارية مف شأنيا تنشيط عجمة
االقتصاد في األراضي الفمسطينية (مكحوؿ ،2007 ،ص.)10
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وأيضاً كاف لصعوبة التمويؿ مثؿ ارتفاع سعر الفائدة ،وعدـ توفر الضمانات الالزمة لمحصوؿ
عمى التمويؿ ،بحيث أصبحت معظـ المشاريع تعتمد عمى التمويؿ الذاتي ،مما كاف لو تأثير
سمبي عمى قطاع الخدمات وعدـ دخوؿ المستثمريف في إنتاج الخدمات الرئيسية وغير الرئيسية،
ومصادر االدخار والتوفير لالستثمار المحمي أصبحت ضعيفة وضئيمة ،كما أف الحصوؿ عمى
التمويؿ أصبح فيو الكثير مف الصعوبة بسبب السياسة المتحفظة لمبنوؾ ،وتراجع االستثمار العاـ
أيضاً ،وذلؾ نتيجة لتحوؿ الكثير مف الدوؿ المانحة مف استثمارات في البنية والخدمات التحتية
إلى تقديـ خدمات ومساعدات إنسانية بسبب األوضاع االقتصادية الصعبة التي يعيشيا المواطف
الفمسطيني في ظؿ االعتداءات اإلسرائيمية المتكررة ،وسياسة الحصار واإلغالؽ والعقوبات
الجماعية التي تمارسيا دولة االحتالؿ ،األمر الذي أدى إلى تراجع بؿ وتوقؼ العمؿ في العديد
مف مشاريع البنية التحتية التي كانت قيد اإلنشاء أو عدـ تمكف العامميف مف الوصوؿ إلى مواقع
العمؿ في المناطؽ التي تسيطر عمييا قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،أو بسبب عدـ توفر مستمزمات
اإلنتاج إضافة إلى تجميد تنفيذ بعض مشاريع البنية التحتية والمرافؽ العامة التي كانت مقرة،
ورفض تحويؿ الضرائب التي تجبييا إسرائيؿ نيابة عف السمطة الفمسطينية الذي كاف لو األثر في
عجز نظاـ الضرائب عمى تمويؿ المصروفات العامة ،وخسارة السمطة الفمسطينية لمبالغ ىائمة كاف
مف الممكف أف تعزز االقتصاد الفمسطيني( .مكحوؿ ،2002 ،ص)36
إضافة إلى ضعؼ اإلطار القانوني والقضائي ،والضعؼ في تطبيؽ األحكاـ القضائية الصادرة.
ولعؿ ىذا الضعؼ يعود إلى االحتالؿ اإلسرائيمي بممارساتو وسياساتو وكذلؾ إلى الظروؼ العامة
التي صاحبت االنتفاضة الثانية مف فمتاف أمني وتعطيؿ تطبيؽ القانوف ،ونقص األطر القانونية
التي يحتاجيا االستثمار في فمسطيف .ويضاؼ إلى ذلؾ الفساد الذي واجيتو سياسة االستثمار
والبنية التحتية والتنمية ككؿ ،حيث كاف لسيطرة مؤسسات القطاع العاـ عمى االقتصاد وجودة
الخدمة المطموبة المقدمة وضعؼ االلتزاـ بمبادئ السوؽ الحر وعدـ التكامؿ بيف مؤسسات القطاع
العاـ والتنسيؽ فيما بينيا ،األثر الكبير في انخفاض حجـ االستثمار داخؿ فمسطيف ،فالتنمية
الحقيقية وتشجيع االستثمار الخاص ال يمكف أف يتـ إال مف خالؿ تطبيؽ مبدأ تكافؤ الفرص وازالة
االحتكار .كما أف سياسة التأخير التي اتبعتيا سمطات االحتالؿ في شحف البضائع بقصد إتالؼ
المنتجات الفمسطينية عمى الموانئ والمعابر اإلسرائيمية األمر الذي زاد مف صعوبة صمود التجارة
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واالقتصاد الفمسطيني حيث أدى ذلؾ إلى إغالؽ العديد مف االستثمارات الفمسطينية المحمية
واألجنبية .واتضح مدى ىشاشة االقتصاد الفمسطيني وعمؽ انكشافو لمخارج عامة وإلسرائيؿ
(مكحوؿ ،2007 ،ص.)8
اآلفاق المستقبمية لقطاع االستثمار
البد لمسمطة الفمسطينية مف السعي الجاد والمدروس إليجاد البيئة االستثمارية الجاذبة لالستثمار
مف خالؿ القياـ باألعماؿ التالية:
 )1العمؿ عمى توفير المناخ االستثماري المالئـ الذي يجذب المستثمريف ،والعمؿ عمى
استكماؿ بناء مؤسسات المجتمع الديمقراطي كي تتمكف السمطة الفمسطينية مف محاربة
الفساد ،وتطبيؽ مبادئ اقتصاد السوؽ ،وكي تتمكف السمطة الفمسطينية مف تطوير البنية
التحتية الضرورية لالستثمار والعمؿ عمى تطوير الطاقة الكيربائية كي تحقؽ االكتفاء
الذاتي في الطاقة الكيربائية وتقمؿ مف االعتماد عمى الجانب اإلسرائيمي (مكحوؿ،
 ،2007ص.)11
 )2وضع سياسات ائتمانية وتمويمية مناسبة لمختمؼ فئات المستثمريف في قطاع غزة عمى أف
تتمتع ىذه السياسات بقدرة تنافسية تضاىي دوؿ الجوار سواء مف حيث أسعار الفائدة
وشروط وضمانات منح القروض مع ضرورة إيجاد آلية مناسبة لمنح تسييالت استثمارية
لممنشآت وليس فقط تسييالت استيالكية قصيرة األجؿ (النمروطي والفرا،2005 ،
ص.)17
 )3ضرورة إصدار واقرار كافة التشريعات والقوانيف التي تضمف عدـ وجود أي فراغ قانوني
سواء في التشريع أو التطبيؽ ،مع تقديـ الحوافز واإلعفاءات الجمركية والضريبية المناسبة
لممنشآت العاممة في األراضي الفمسطينية كي تصمد أماـ المنافسة القادمة عبر الحدود.
 )4العمؿ عمى إزالة القيود المفروضة عمى التنقؿ والنقؿ عبر المعابر الدولية مف خالؿ
إشراؾ أطراؼ عربية ودولية في الضغط عمى الجانب اإلسرائيمي كي تزيؿ كؿ ىذه
المعوقات التي تسبب في ارتفاع التكاليؼ وارباؾ العممية اإلنتاجية واالستثمارية في
األراضي الفمسطينية (مكحوؿ ،2007 ،ص.)13
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 )5ضرورة إيجاد مراكز استشارية متخصصة تقدـ المعمومات والنصح والمشورة لممستثمريف
بما يمكنيـ مف تقديـ رؤى واضحة حوؿ ظروؼ االستثمار وتقديـ المشورة حوؿ آلية إزالة
كافة معوقات االستثمار الناجمة عف سوء الفيـ بسبب نقص المعمومات ونقص الخبرة
سواء في مرحمة التأسيس أو مرحمة التشغيؿ أو عند التصدير أو االستيراد (النمروطي
والفرا ،2005 ،ص.)18
 .4القيود المتعمقة باألطر المؤسسية والتشريعية
تعتبر عممية تأسيس وتطوير قاعدة متينة لنشاط قطاع الخدمات ،وايجاد مناخ يجذب االستثمارات
الوطنية والدولية مف العناصر األساسية الداعمة لمجيود اليادفة إلى بناء اقتصاد مزدىر .إف التقدـ
فعالية اإلطار القانوني والتشريعي الداعـ لقطاع
نحو ىذه األىداؼ يعتمد بشكؿ كبير عمى مدى
ّ
األعماؿ في كؿ مف الضفة الغربية وغزة ،وشرعت السمطة الفمسطينية منذ إقامتيا ،إلى اعتماد

إطار قانوني سميـ وراسخ يخدـ مصالح قطاع األعماؿ .ومع أف إنجازات السمطة الفمسطينية في
ىذا المجاؿ كثيرة ،خصوص ًا في ضوء التحديات التي واجيتيا خالؿ العقد المنصرـ ،فإنو ما يزاؿ
ىناؾ الكثير مف العمؿ الذي ينبغي إنجازه (المراقب االقتصادي واالجتماعي ،2011 ،ص.)24
لقد ورثت السمطة الفمسطينية عند إقامتيا في عاـ  1994نظاماً قانونياً معقداً وعسي اًر افرز نتيجة
لتعاقب فترات الحكـ األجنبي .وبات القانوف الفمسطيني عبارة عف مزيج وخميط مف القوانيف
واألعراؼ القانونية لإلمبراطوريتيف العثمانية والبريطانية والقوانيف المصرية واألردنية واألوامر
ميمة التوفيؽ وخمؽ
العسكرية لالحتالؿ اإلسرائيمي ،وخميط مف أنظمة تشريعية واسالمية .إف ّ
انسجاـ بيف ىذه األنظمة القانونية المتباينة والمتفاوتة وتحديثيا لالستجابة إلى التطور المتزايد في

العمؿ التجاري الحديث أىممت قبؿ إقامة السمطة الفمسطينية ،باإلضافة إلى ذلؾ ،فإف انشغاؿ
السمطة الفمسطينية في الصراع السياسي مع إسرائيؿ والتقدـ االقتصادي البطيء زاد األمر تعقيداً.
وبالرغـ مف الجيود التي بذليا الفمسطينيوف والجيات المانحة الدولية منذ انطالؽ عممية أوسمو في
العاـ  ،1993إال أف ىناؾ عوامؿ أعاقت إنشاء بنية تحتية قانونية سميمة داعمة لمتنمية والتطور
االقتصادي منيا.
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أ) االختالالت الوظيفية اإلجرائية والمؤسساتية
مع أف السمطة الفمسطينية بدأت بسف القوانيف بشكؿ مكثؼ ،إال أف سف ىذه القوانيف كاف بشكؿ
قطاعية ،ورغـ التقدـ الياـ باتجاه التطوير
عشوائي دوف الرجوع إلى جدوؿ أعماؿ تنمية وطنية أو
ّ

والتنمية المؤسساتية الذي حققتو السمطة الفمسطينية ،إال أف العديد مف االختالالت الوظيفية

اإلجرائية والمؤسساتية ال زالت تحبط مف جيود اإلصالح (المستقبؿ ،2006 ،ص ،)22ومن
ضمنيا ما يمي:
 .1االفتقار إلى وجود دور واضح في صياغة ورسـ السياسة:
 .2ضعؼ منيجية إقرار القوانيف
 .3االختالالت الوظيفية داخؿ المجمس التشريعي
 .4نظاـ معموماتي قانوني غير كافي
 .5عدـ جدوى فعالية تبني القوانيف العربية أو نصوص أجنبية لعدـ انسجاميا
واالحتياجات الفمسطينية
 .6عدـ توفر الفرص الكافية لمتفاعؿ مف جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني
 .7االفتقار إلى دعـ الجيات المانحة بشكؿ دائـ ومنسؽ.
ب) المعوقات التنظيمية لدي السمطة التشريعية
فعالية اإلطار
رغـ الجيود المضنية التي بذلتيا السمطة الفمسطينية في سف القوانيف ،إال أف
ّ

غزة قد تـ تقويضيا
التشريعي القائـ في تنظيـ وتسييؿ النشاط التجاري في الضفة الغربية وقطاع ّ
واعاقتيا بسبب عدد مف المعوقات المترابطة فيما بينيا (المستقبؿ ،2006 ،ص .)23وتتمثؿ ىذه
المعوقات في:
غزة يفتقر إلى
 .1فجوات في القوانيف ،فال يزاؿ اإلطار التشريعي في الضفة الغربية وقطاع ّ
وجود قوانيف أساسية وتشريعات ثانوية ضرورية مف أجؿ توفير أساس قانوني لقطاع
األعماؿ.
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 .2االفتقار إلى أنظمة تطبيقية ،فخالؿ السنوات الماضية لـ تبذؿ جيوداً كافية أثناء الفترة
التي صاحبت سف القوانيف إلعداد أنظمة مكممة ليذه القوانيف ،وظمت معظـ التشريعات
ذات العالقة بقطاع األعماؿ تفتقر إلى وجود أنظمة.
المستخدمة
 .3قوانيف غير واضحة ،حيث إف التعريفات التي تُعرؼ المصطمحات األساسية
َ

النية
غالب ًا ما تتضارب وتتعارض مع المعايير الدولية ،باإلضافة إلى عدـ وضوح القصد و ّ

التشريعية.

 .4تعارض القوانيف ،فقد أضحت التشريعات الفمسطينية متعددة وأصبحت أكثر تعقيداً ،مما
أدى إلى زيادة وتيرة التعارض والتضارب فيما بينيا.
 .5غياب استجابة القوانيف الحتياجات قطاع األعماؿ ،حيث أف العديد مف القوانيف المقرة
مؤخ اًر تعكس عدـ اىتماـ كاؼ باحتياجات قطاع األعماؿ.
 .6وجود عوائؽ إدارية ال حاجة ليا ،حيث تفرض بعض التشريعات االقتصادية القائمة أعباء
إدارّية غير ضرورّية عمى قطاع التجارة
األفاق المستقبمية
انطالقاً مف الدروس والعبر المستفادة مف خالؿ الممارسة الدولية الحديثة في مجاؿ التشريعات،
فإف جيود اإلصالح الفمسطينية يجب أف تسترشد بالمبادئ التالية :المرجعية الوطنية والمشاركة
وتحديد األولويات والترابط المنطقي؛ والتنسيؽ؛ والديمومة .وعميو يجب العمل بما يمي:
 .1التنظيـ المنيجي في عممية سف القوانيف ووضع السياسات ،واسناد مياـ محددة لمجيات
الحكومية ذات العالقة مف خالؿ التنسيؽ المستمر بيف ىذه الجيات أثناء عممية سف
القوانيف (مكحوؿ  ،2002 ،ص.)34
 .2وضع آلية لضماف مشاركة الجميور مف المجتمع والقطاع الخاص في عممية تحديد
أولويات اإلصالح وتطبيقيا وعقد ورشات العمؿ حوؿ التعميـ القانوني المستمر لممارسي
الميف القانونية ورجاؿ األعماؿ ،باإلضافة إلى التشاور فيما بيف القطاعيف العاـ والخاص.
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 .3إنشاء ىيئة فمسطينية شبو دائمة إلصالح التشريعات تكوف مكمفة بميمة خمؽ االنسجاـ
والتوافؽ وتحديث القوانيف التجارية الفمسطينية كوسيمة مف أجؿ إيجاد التناسؽ فيما بيف
القوانيف.
 .4إيجاد آلية لتحديد التعارض فيما بيف القوانيف المقترحة وتطوير أنظمة المعمومات القانونية.
 .5تطوير خطة عمؿ شاممة إلصالح التشريعات بحيث تكوف مرجع ًا لمجيود الوطنية
والمانحيف وذلؾ مف خالؿ بذؿ جيود في تحديد األولويات التشريعية عمى أساس معايير
واضحة ومترابطة (المستقبؿ ،2006 ،ص.)24
ثانياً :اآلثار الناجمة عن المعوقات التي واجيتيا القطاعات الخدمية
وقد نجـ عف التحديات والمعوقات المفروضة عمى القطاعات الخدمية الفمسطينية العديد مف اآلثار
(الجعفري وآخروف ،2003 ،ص )xiiالتي يمكف عرضيا عمى النحو التالي:
 )1آثار بعيدة المدى ليا عالقة بييكمية االقتصاد ومنيا:
 تعميؽ التشوىات في االقتصاد الفمسطيني
 تراجع ممحوظ في االستثمارات المحمية في كافة القطاعات اإلنتاجية والخدمية،
وخدمات البنية التحتية والنقؿ والسياحة والصحة.
 ىروب االستثمارات المحمية واألجنبية إلى الخارج بسبب عدـ االستقرار السياسي
واالقتصادي.
 ضعؼ القدرة االستيعابية لالقتصاد الفمسطيني.
 ارتفاع النفقات الجارية عمى حساب النفقات الرأسمالية والتطويرية.
 ضعؼ األداء الحكومي ،وغياب المساءلة والمحاسبة.
 )2آثار قصيرة المدى ،ويمكن أن تزول بزوال المؤثرات الخارجية:
 تعطؿ دور السمطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ،وما يترتب عمى ذلؾ مف
مخالفة األنظمة والقوانيف (كمخالفة أنظمة وقوانيف السير وأنظمة البناء) .والتالعب
في األسعار ،وازدياد مشكمة الشيكات الراجعة ،وىذا ييدد بضياع الحقوؽ وانتشار
الفوضى .
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 تأخير تنفيذ االلتزامات والطمبيات في مواعيدىا بسبب إجراءات اإلغالؽ والحصار.
 ارتفاع تكاليؼ اإلنتاج
 زيادة مساحة القطاع غير المنظـ في الخدمات كثيفة العمؿ.
 تدني جودة العممية التعميمية.
 انحسار دور القطاع العاـ في تقديـ الخدمات األساسية ،وبخاصة الخدمات الصحية
بسبب ارتفاع تكاليفيا.
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الخالصة
يعتمد تنشيط قطاع الخدمات في أي دولة عمى قياـ الجيات الرسمية بالعديد مف اإلجراءات التي
مف شأنيا زيادة إنتاج وتصدير الخدمات.

ونظ ًار لعدـ تمتع السمطة الوطنية الفمسطينية

بالصالحيات الكاممة إلدارة النشاط االقتصادي وصياغة السياسات االقتصادية المناسبة لدعـ
وضبط اإلنتاج الخدمي ،فإف غياب تمؾ السياسات يعتبر مف أىـ العوائؽ التي تحد مف تنمية
قطاع الخدمات.

حيث يواجو قطاع الخدمات قيود متصمة بالقدرات في بناء أطر تنظيمية

ومؤسسية سميمة ،وصياغة سياسات تيدؼ إلى بناء قدرة إنتاجية تنافسية لتعزيز التنمية الشاممة
والمستدامة.
وقد تعرض قطاع الخدمات في األراضي الفمسطينية لمعديد مف المعوقات والمشاكؿ خالؿ الفترات
السابقة ،وخاصة أنشطة الخدمات اإلنتاجية المرتبطة بالقطاعات االقتصادية مثؿ التاميف والنقؿ
وخدمات البنية التحتية والتسويؽ والتخزيف .فعمى سبيؿ المثاؿ نتيجة العراقيؿ التي يفرضيا
االحتالؿ اإلسرائيمي عمى التنقؿ بيف المناطؽ الفمسطينية المحتمة أغمقت العديد مف شركات النقؿ
أبوابيا أو جمدت نشاطاتيا.
وحتى تتمكف المناطؽ الفمسطينية مف تطوير قطاع الخدمات ،فإنو يجب إصدار التشريعات
واألنظمة والموائح التي تستيدؼ حماية صناعة الخدمات ،وزيادة فرص التوظيؼ ،وازالة والغاء
القيود والعوائؽ كافةً التي تعترض تفعيميا ،واعادة تأىيؿ وىيكمة الخدمات الرئيسية وتنشيط الحركة
التجارية والسياحية والمصرفية والخدماتية ،إضافة لمنقؿ والمواصالت واالتصاالت ،مما سيعزز
جذب االستثمارات نحو القطاعات الخدمية.
ويرى الباحث أنو يجب عمى الجيات المعنية مف صانعي القرار والمسئوليف في القطاعيف العاـ
والخاص والمستثمريف إدراؾ أىمية دور الخدمات في االقتصاد القومي الذي يعتبر أساساً لصيغة
السياسات واإلجراءات لتحقيؽ نمو اقتصادي حقيقي وتحسيف مستوى المعيشة.
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141

مقدمة:
يقدـ الباحث في ىذا الفصؿ تعريؼ مفصؿ لممتغيرات االقتصادية التي تتعمؽ بالقطاع الخدمي في
االقتصاد الفمسطيني ،ويقوـ ببناء النموذج القياسي الذي ييدؼ لقياس تأثير ودور القطاع الخدمي
مف خالؿ مجموعة مف المتغيرات المستقمة عمى النمو االقتصادي معب اًر عنو بالناتج المحمي
اإلجمالي ،كما ويذكر الباحث المنيج البحثي المستخدـ في التحميؿ واألساليب القياسية التي تـ
االعتماد عمييا في تقدير نماذج الدراسة باإلضافة الستخداـ األساليب الوصفية لوصؼ متغيرات
الدارسة حسب البيانات التي تـ الحصوؿ عمييا مف مصادرىا األصمية.
واعتمدت الدراسة عمى األساليب اإلحصائية المتقدمة والتي تستخدـ في دراسة تأثير مجموعة مف
المتغيرات المستقمة عمى متغير تابع واحد بيدؼ تحديد المتغيرات األكثر تأثي اًر والمتغيرات
األضعؼ والمتغيرات الغير مؤثرة عمى المتغير التابع ،وتمثمت ىذه األساليب بمعامالت االرتباط
الخطية البسيطة ونماذج االنحدار الخطية البسيطة المتعددة ،مع االعتماد عمى طريقة المربعات
الصغرى العادية ( )OLS-Ordinary Least Squareفي تقدير العالقة الخطية بيف المتغيرات
المستقمة والمتغير التابع.
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المبحث األول
النموذج القياسي واألساليب المنيجية
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النموذج القياسي واألساليب المنيجية
أوالً :تعريف متغيرات الدراسة اقتصادياً:
الناتج المحمي اإلجمالي :ىو عبارة عف مجموع القيـ النقدية لسمع والخدمات المنتجة نيائي ًا خالؿ
فترة زمنية معينة وقد تـ استخداـ الناتج المحمي باألسعار الثابتة لتعكس النمو الحقيقي في الناتج
المحمي ويرمز لو بالرمز ) .)GDPوسيتـ استخداـ القيمة الحقيقية لو بالدوالر األمريكي.
إنتاجية القطاع الخدمي :وىو عبارة عف اإلنتاج الكمي لقطاع الخدمات مقسوـ عمى عدد عماؿ
قطاع الخدمات.
القيمة المضافة لمقطاع الخدمي :ويقصد بالقيمة المضافة اإلنتاج مطروحاً منو االستيالؾ الوسيط
وىو يمثؿ مساىمة القطاع الخدمي في القيمة المضافة بالدوالر األمريكي.

ثانياً :بيانات الدراسة:
تمثمت بيانات الدراسة في البيانات التي تعبر عف المتغيرات االقتصادية التي تـ ذكرىا في البند
السابؽ ،وتـ توفير ىذه البيانات عمى شكؿ بيانات سنوية خالؿ الفترة ( ،)2012-1995حيث تـ
الحصوؿ عمى ىذه البيانات مف مصادره األصمية ،مف الجياز اإلحصائي الفمسطيني.

ثالثاً :النماذج القياسية لمدراسة:
لقياس تأثير ودور القطاع الخدمي عمى النمو االقتصادي معب اًر بالناتج المحمي اإلجمالي ،مف
خالؿ قياس تأثير المتغيرات المستقمة (القيمة المضافة لقطاع الخدمات ،القيمة المضافة لقطاع
الزراعة ،القيمة المضافة لقطاع الصناعة ،القيمة المضافة لقطاع اإلنشاء) عمى الناتج المحمي
اإلجمالي كمتغير تابع ،قاـ الباحث بصياغة نموذج قياسي يعبر عف العالقة بيف المتغيرات
المستقمة المذكورة والمتغير التابع.
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النموذج القياسي:
ييدؼ النموذج القياسي إلى معرفة القيمة المضافة في قطاع الخدمات والقطاعات االقتصادية
األخرى ،ومقارنتيا مع بعضيا البعض ومعرفة أي منيا أكثر تأثي ًار عمى النمو االقتصادي ،حيث
القيمة المضافة لقطاع الخدمات ،وكذلؾ لقطاع الزراعة وأيضاً لقطاع الصناعة وقطاع اإلنشاءات
تمعب دور المتغيرات المستقمة في النموذج ،والناتج المحمي اإلجمالي يمثؿ المتغير التابع ،وقد تـ
بناء النموذج باستخداـ الصيغة الموغاريتمية لجميع المتغيرات ،وذلؾ بغرض الحصوؿ عمى تأثير
المتغيرات المستقمة عمى شكؿ مرونات اقتصادية طويمة األجؿ ،وجاء النموذج بشكمو القياسي
عمى النحو اآلتي:
)

(

)

(

)

(
)

حيث أف:
C

 :الحد الثابت.

GDP

 :الناتج المحمي اإلجمالي.

AV1

 :القيمة المضافة لقطاع الخدمات.

AV2

 :القيمة المضافة لقطاع الزراعة.

AV3

 :القيمة المضافة لقطاع الصناعة.

AV4

 :القيمة المضافة لقطاع اإلنشاءات.
 :مرونات المتغيرات المستقمة.
 :حد الخطأ العشوائي.
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)
(

(

رابعاً :منيجية التحميل واألساليب اإلحصائية:
استخدـ الباحث في ىذه الدراسة المنيج اإلحصائي الوصفي بغرض وصؼ متغيرات الدراسة وذلؾ
مف خالؿ األشكاؿ البيانية والمقاييس اإلحصائية وذلؾ لكؿ متغير مف متغيرات الدراسة ،كما تـ
استخداـ المنيج القياسي وذلؾ بيدؼ قياس تأثير المتغيرات المستقمة عمى المتغير التابع وذلؾ مف
خالؿ استخداـ أسموب االنحدار الخطي المتعدد ،وتـ االستعانة ببرنامج ( )Eviewsلمقياس
والتقدير ،باإلضافة لبرنامج ( )Excelإلجراء الرسومات البيانية ،حيث تـ االستعانة بمجموعة مف
األدوات واألساليب اإلحصائية والقياسية ،والتي تمثمت فيما يمي:
 .iالصيغة الموغاريتمية ( :)LOGتعتبر الصيغة الموغاريتمية ذات أىمية عالية في تقدير
النماذج القياسية وذلؾ ألنيا تعطي تأثير المتغيرات المستقمة عمى المتغير التابع عمى شكؿ
مرونات طويمة األجؿ ،باإلضافة ألنيا تقمؿ مف التشتت في البيانات ،وليذيف السببيف تـ إجراء
تحويمة الموغاريتـ الطبيعي عمى جميع النموذج األوؿ لمدراسة.
 .iiالمقاييس اإلحصائية الوصفية :تـ االستعانة بالمقاييس اإلحصائية الوصفية بغرض وصؼ
بيانات متغيرات النموذج القياسي ،وذلؾ مف خالؿ حساب الوسط الحسابي واالنحراؼ
المعياري وأقؿ وأكبر قيمة لكؿ متغير مف متغيرات الدراسة عمى حدا ،مع االستعانة بالرسومات
البيانية لتوضيح التسمسؿ الزمني لمتغيرات الد ارسة.
 .iiiأسموب االنحدار الخطي المتعدد ( :)Multiple Regressionيوضح االنحدار المتعدد
العالقة الدالية بيف متغير تابع واحد وعدد مف المتغيرات التفسيرية (أكثر مف واحد) ،وتفسر
ىذه العالقة الدالية عمى أنيا عالقة سببية بيف المتغيرات المستقمة والمتغير التابع ،حيث تعني
العالقة الدالية السببية أف التغير في المتغيرات المستقمة يصاحبيا تغي اًر في المتغير التابع
(عطية ،2005 ،ص ،)253ولالنحدار المتعدد جانباً مف جوانب تحميؿ البيانات ،أحدىما
جانب وصفي وفيو يكوف االىتماـ منصباً عمى طرؽ تحميؿ وتمخيص العالقة الخطية بيف
المتغير التابع ومجموعة مف المتغيرات المستقمة ،والجانب األخر استداللي وفيو يكوف االىتماـ
منصباً عمى طرؽ االستدالؿ عمى العالقات التي تجمع المتغيرات معاً لوصؼ الظاىرة قيد
الدراسة (فيمي ،2005 ،ص.)640
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ويشترط في االنحدار المتعدد أف يكوف المتغير التابع متغي اًر كمياً بينما المتغيرات المستقمة ممكف
أف تكوف مف النوع الكمي أو الكيفي -اسمي أو رتبي( -فيمي ،2005 ،ص ،)640ويتـ
تقدير معامالت نموذج االنحدار المتعدد باستخداـ العديد مف الطرؽ اإلحصائية ومف أشيرىا
طريقة المربعات الصغرى العادية (.)OLS
 .ivطريقة المربعات الصغرى العادية (:)OLSمف الطرؽ شائعة االستخداـ في تقدير معممات
(معامالت) نموذج االنحدار الخطي المتعدد ،طريقة المربعات الصغرى العادية ومف
خصائص ىذه الطريقة أنيا تدني مجموع مربعات انحرافات القيـ المقدرة عف القيـ المشاىدة
لممتغير التابع (عطية،2005،ص.)256
ولطريقة المربعات الصغرى العادية عدة افتراضات أساسية يجب أف تتوفر في أي نموذج
انحدار تـ تقديره باستخداـ ىذه الطريقة ،لكي يتـ االعتماد عمى نتائج التقدير والوثوؽ فييا
وىذه االفتراضات ىي :األخطاء العشوائية (البواقي) تتبع التوزيع الطبيعي ،المتوسط الحسابي
لبواقي النموذج يساوي صف اًر ،حدود الخطأ متجانسة بمعنى ثبات تبايف حد الخطأ ،حدود
الخطأ مستقمة عف بعضيا البعض بمعنى عدـ وجود ارتباط ذاتي في حدود الخطأ ،استقالؿ
المتغيرات المستقمة عف بعضيا البعض في نماذج االنحدار المتعددة واختالؿ ىذا الشرط
يسبب مشكمة االزدواج الخطي في النموذج (.)Gujarati, 2004, P63-P65
ولمتحقق من صحة الشروط السابقة تم استخدام األساليب اآلتية:
 اختبار ( :)Tحيث تـ استخداـ ىذا االختبار لمتحقؽ مف شرط مساواة متوسط بواقي النموذج
المقدر لمصفر ،ويعتبر شرط المساواة لمصفر متحقؽ إذا تبيف مف خالؿ نتائج االختبار أف
مستوى داللة االختبار (القيمة االحتمالية) أكبر مف مستوى .0.05
 اختبار ( :)Jurque-Beraحيث تـ استخداـ ىذا االختبار لمتحقؽ مف شرط التوزيع
الطبيعي لبواقي النموذج ،ويعتبر شرط التوزيع الطبيعي متحقؽ إذا تبيف مف خالؿ نتائج
االختبار أف مستوى داللة االختبار (القيمة االحتمالية) أكبر مف مستوى .0.05
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 اختبار ( :)Whiteحيث تـ استخداـ ىذا االختبار لمتحقؽ مف تجانس حدود الخطأ وثبات
تباينيا ،ويعتبر ىذا الشرط متحقؽ إذا تبيف مف خالؿ نتائج االختبار أف مستوى داللة
االختبار (القيمة االحتمالية) أكبر مف مستوى .0.05
 اختبار ( :)DWحيث تـ استخداـ ىذا االختبار لمتحقؽ مف شرط استقالؿ حدود الخطأ وعدـ
ارتباطيا ذاتي ًا ،ويعتبر ىذا الشرط متحقؽ إذا تبيف مف خالؿ النتائج أف قيمة االختبار
المحسوبة تقع بيف الحد األعمى لمقيمة الجدولية ( )duوالقيمة  4مطروح منيا الحد األعمى
( ،)4-duبينما إذا وقعت القيمة المحسوبة بيف قيمة الحد األدنى ( )dLوالحد األعمى ()du
فعندىا يكوف االختبار فشؿ في التحقؽ مف صحة أو عدـ صحة ىذا الشرط ويتـ االستعانة
باختبار بديؿ لو ،وما دوف ذلؾ يستدؿ عمى وجود مشكمة االرتباط الذاتي في النموذج.
 اختبار ( :)LMحيث تـ استخداـ ىذا االختبار لمتحقؽ مف شرط استقالؿ حدود الخطأ وعدـ
ترابطيا ذاتي ًا ،كبديؿ الختبار ( )DWحيث يعتبر ىذا االختبار أدؽ وأفضؿ مف االختبار
السابؽ ،ويعتبر ىذا الشرط متحقؽ إذا تبيف مف خالؿ نتائج االختبار أف مستوى داللة
االختبار (القيمة االحتمالية) أكبر مف مستوى .0.05
 معامؿ تضخـ التبايف ( :)VIFتـ استخداـ ىذا االختبار لمتحقؽ مف شرط خمو النموذج
المتعدد مف مشكمة االزدواج الخطي ،ويتـ االعتماد عمى قيمة معامؿ تضخـ التبايف
( ،)Variance Inflation Factors - VIFحيث تدؿ القيمة  1لمعامؿ التضخـ عمى عدـ وجود
مشكمة االزدواج الخطي بشكؿ قاطع ،وكمما زادت قيمة معامؿ التضخـ زادت حدت المشكمة
وعادة ما يستدؿ عمى وجود مشكمة االزدواج الخطي مف خالؿ قيـ ( )VIFالتي تفوؽ القيمة 5
(نصر ،1995 ،ص.)152
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تحميل النتائج الوصفية والقياسية
أوالً :الوصف اإلحصائي لمتغيرات الدراسة
استخدـ الباحث في ىذه الدراسة مجموعة مف األساليب اإلحصائية الوصفية لوصؼ متغيرات
الدراسة ،وذلؾ مف خالؿ استخداـ بعض مقاييس التشتت ومقاييس النزعة المركزية وتـ حساب
الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لكؿ متغير مف متغيرات الدراسة ،كما وتـ إيجاد أقؿ وأكبر
قيمة مف بيف جميع القيـ خالؿ فترة الدراسة لكؿ متغير مف المتغيرات ،كما استعاف الباحث
باألشكاؿ البيانية لتوضح التسمسؿ الزمني لممتغيرات خالؿ فترة الدراسة ،والجدوؿ رقـ ( )18أدناه
يوضح أىـ المقاييس اإلحصائية لمتغيرات الدراسة.
جدول رقم ( :)18يوضح أىم المقاييس اإلحصائية لمتغيرات الدراسة بالمميون دوالر
الوسط الحسابي

أقل قيمة

أكبر قيمة

المتغير
الناتج المحمي اإلجمالي

4485.35

3212.4

6797.3

القيمة المضافة لقطاع الخدمات

2565.278

1672.5

3935.9

القيمة المضافة لقطاع الزراعة

320.19

209.1

435.3

القيمة المضافة لقطاع الصناعة

675.38

568.7

810.5

القيمة المضافة لقطاع اإلنشاءات

356.31

94.4

955.1

يتضح لنا مف خالؿ الجدوؿ السابؽ ما يمي:
 .1بالنسبة لمتغير الناتج المحمي اإلجمالي.
يالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ ( )18أف الوسط الحسابي لمناتج المحمي اإلجمالي لالقتصاد
الفمسطيني خالؿ الفترة الزمنية ( )2012-1995بمغ ( )4485.35مميوف دوالر أمريكي بانحراؼ
معياري ( )1017.168مميوف دوالر أمريكي ،في حيف كانت أكبر قيمة لمناتج المحمي
اإلجمالي( )6797.3مميوف دوالر وكاف ذلؾ في العاـ  2012بينما أقؿ قيمة لناتج االقتصاد
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الفمسطيني بمغت ( )3212.4مميوف دوالر أمريكي وذلؾ في العاـ  ،1995والرسـ البياني رقـ
( )24أدناه يوضح التسمسؿ الزمني لمتغير الناتج المحمي اإلجمالي خالؿ الفترة .2012-1995
شكل رقم ( :)24التسمسل الزمني لمناتج المحمي اإلجمالي خالل الفترة ()2012-1995

الناتج المحلً اإلجمالً
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الناتج المحلً اإلجمالً

يتضح مف الشكؿ السابؽ وجود زيادة في الناتج المحمي اإلجمالي ( )GDPمف بداية فترة الدراسة
في عاـ  1995وحتى عاـ  1999وسبب ذلؾ المساعدات والقروض والمنح المالية وأيضا
بسبب التفاؤؿ الذي اندلع في األراضي الفمسطينية بعد عممية السالـ ثـ نجد انخفاض في قيمة
الناتج اإلجمالي خالؿ األعواـ ( )2002-2000والسبب في ذلؾ يعود ألحداث انتفاضة األقصى
التي اندلعت في الربع األخير مف العاـ  ،2000ثـ بعد ذلؾ يالحظ في العاـ  2003أف الناتج
المحمي اإلجمالي بدأ يسجؿ ارتفاعاً ممحوظاً حتى عاـ  2005ويعزي ذلؾ إلي االستقرار النسبي
الذي ساد المنطقة وانخفض بشكؿ بسيط في عاـ  2006وذلؾ بسبب أحداث االنقساـ والحرب
األىمية في قطاع غزة وسيطرة حماس عمي االنتخابات التشريعية مما أدي إلي وقؼ المساعدات
ووقؼ تحويؿ عائدات الضرائب  ،وبعد ذلؾ يالحظ عودة الناتج المحمي اإلجمالي لمزيادة والنمو
بشكؿ واضح حتى نياية فترة الدراسة وذلؾ بسبب االستقرار السياسي واالقتصادي واألمني وافراج
إسرائيؿ عف عوائد الضرائب لدي السمطة وتقميؿ القيود المفروضة عمي التجارة الخارجية والداخمية،
في عاـ .2012
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 .2بالنسبة لمتغير القيمة المضافة لقطاع الخدمات.
يتضح مف خالؿ الجدوؿ رقـ ( )18أف المتوسط الحسابي لمقيمة المضافة لقطاع الخدمات خالؿ
الفترة الزمنية ( )2012-1995بمغ ( )2565.278مميوف دوالر بانحراؼ معياري (،)634.483
كما وكانت أقؿ قيمة لمقيمة المضافة لقطاع الخدمات في عاـ  1996بمقدار ( )1672.5مميوف
دوالر وأعمى قيمة لقطاع الخدمات كانت في عاـ  2012بمقدار ( )3935.9مميوف دوالر.
والرسـ البياني رقـ ( )25أدناه يوضح التسمسؿ الزمني لمقيمة المضافة لقطاع الخدمات ،خالؿ
الفترة .2012-1995
شكل رقم ( :)25التسمسل الزمني لمقيمة المضافة لقطاع الخدمات ()2012-1995
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القٌمة المضافة لقطاع الخدمات

مف خالؿ الشكؿ البياني رقـ ( )25نالحظ بشكؿ عاـ وجود تزايد في مقدار القيمة المضافة عمى
القطاع الخدمي مع مرور الزمف ،مع وجود تناقص في مقدار القيمة في بعض األعواـ إال أف ىذا
التناقص طفيؼ ولف يؤثر كثي اًر عمى االتجاه العاـ المتزايد لسمسة القيمة المضافة عمى قطاع
الخدمات.
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 .3بالنسبة لمتغير القيمة المضافة لقطاع الزراعة.
يتضح مف خالؿ الجدوؿ رقـ ( )18أف المتوسط الحسابي لمقيمة المضافة لقطاع الزراعة خالؿ
الفترة الزمنية ( )2012-1995بمغ ( )320.19مميوف دوالر ،كما وكانت أقؿ قيمة لمقيمة
المضافة لقطاع الزراعة في عاـ  2002بمقدار ( )209.1مميوف دوالر ،وذلؾ بسبب إجراءات
االحتالؿ اإلسرائيمي التي عقبت انتفاضة األقصى .أما أعمى قيمة مضافة لقطاع الزراعة كانت
في العاـ  1995بمقدار ( )372.9مميوف دوالر ،وذلؾ عقب إنشاء السمطة الوطنية الفمسطينية
واالستقرار السياسي النسبي في األراضي الفمسطينية .وقد قامت السمطة بدعـ الزراعة واستصالح
األراضي الزراعية وتشجيع االستثمارات الزراعية.
الرسـ البياني رقـ ( )26أدناه يوضح التسمسؿ الزمني لمقيمة المضافة لقطاع الزراعة ،خالؿ الفترة
.2012-1995
شكل رقم ( :)26التسمسل الزمني لمقيمة المضافة لقطاع الزراعة خالل الفترة ()2012-1995
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 .4بالنسبة لمتغير القيمة المضافة لقطاع الصناعة:
يتضح مف خالؿ الجدوؿ رقـ ( )18أف المتوسط الحسابي لمقيمة المضافة لقطاع الصناعة خالؿ
الفترة الزمنية ( )2012-1995بمغ ( )675.38مميوف دوالر ،كما وكانت أقؿ قيمة لمقيمة
المضافة لقطاع الصناعة في عاـ  2002بمقدار ( )568.7مميوف دوالر .أما أعمى قيمة مضافة
لقطاع الصناعة كانت في العاـ  2012بمقدار ( )810.5مميوف دوالر.
الرسـ البياني رقـ ( )27أدناه يوضح التسمسؿ الزمني لمقيمة المضافة لقطاع الصناعة ،خالؿ
الفترة .2012-1995
شكل رقم ( :)27التسمسل الزمني لمقيمة المضافة لقطاع الصناعة ()2012-1995
القٌمة المضافة لقطاع الصناعة
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مف خالؿ الشكؿ السابؽ ( )27نالحظ تذبذب مساىمة قطاع الصناعة في القيمة المضافة خالؿ
الفترة المذكورة بالرغـ مف استمرار الدعـ الذي قدمتو السمطة الفمسطينية إلى القطاع الصناعي ،إال
أف عدـ االستقرار السياسي واإلجراءات اإلسرائيمية المتعسفة المتكررة حالت دوف نمو ىذا القطاع
بشكؿ مناسب.
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 .4بالنسبة لمتغير القيمة المضافة لقطاع اإلنشاءات:
يتضح مف خالؿ الجدوؿ رقـ ( )18أف المتوسط الحسابي لمقيمة المضافة لقطاع اإلنشاءات خالؿ
الفترة الزمنية ( )2012-1995بمغ ( )356.3مميوف دوالر ،كما وكانت أقؿ قيمة لمقيمة المضافة
لقطاع اإلنشاءات في عاـ  2002بمقدار ( )94.4مميوف دوالر .أما أعمى قيمة مضافة لقطاع
اإلنشاءات كانت في العاـ  2012بمقدار ( )955.1مميوف دوالر.
الرسـ البياني رقـ ( )28أدناه يوضح التسمسؿ الزمني لمقيمة المضافة لقطاع اإلنشاءات ،خالؿ
الفترة .2012-1995
شكل رقم ( :)28التسمسل الزمني لمقيمة المضافة لقطاع اإلنشاءات ()2012-1995
القٌمة المضافة لقطاع اإلنشاءات
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مف خالؿ الشكؿ البياني رقـ ( )28نالحظ وجود تزايد في مقدار القيمة المضافة لقطاع اإلنشاءات
حتى عاـ  2000وذلؾ مع االزدىار العمراني الذي عقب مجيء السمطة الفمسطينية وزيادة الدعـ
األجنبي لمسمطة .إال أف ىذه الزيادة ما لبثت أف تراجعت بسبب انتفاضة األقصى وما تبعيا مف
إجراءات تعسفية قاـ بيا االحتالؿ ،وبقي قطاع اإلنشاءات متعث اًر حتى عاـ  2009حيث بدأت
مساىمتو في القيمة المضافة بالتزايد مع ظيور تجارة األنفاؽ ودخوؿ المواد األولية الالزمة ،حتى
بمغت أعمى مساىمة لو في القيمة المضافة في العاـ .2012
155

ثانياً :نتائج تقدير نماذج الدراسة.
النموذج القياسي
النتائج الموضحة بالجدوؿ رقـ ( )91أدناه ،تمثؿ نتائج التقدير اإلحصائي والقياس االقتصادي
لتأثير المتغيرات المستقمة (القيمة المضافة لقطاع الخدمات ،القيمة المضافة لقطاع الزراعة ،القيمة
المضافة لقطاع الصناعة ،القيمة المضافة لقطاع اإلنشاءات) عمى المتغير التابع (الناتج المحمي
تأثير عمى النمو االقتصادي.
اإلجمالي) ،بيدؼ معرفة أي القطاعات االقتصادية
اً
جدول رقم ( :)91نتائج تقدير نموذج مساىمة القيمة المضافة لمقطاعات االقتصادية المختمفة
في النمو االقتصادي
الخطأ المعياري

المعامالت المقدرة

المتغيرات

القيمة االحتمالية

S.E

Coefficients

المستقمة

0.0031

3.619

0.637

2.31

C

0.0000

10.520

0.056

0.59

)Log(AV1

0.7607

0.311

0.039

0.01

)Log(AV2

0.1925

1.374

0.069

0.09

)Log(AV3

0.0001

5.389

0.024

0.13

)Log(AV4

""P-Value

قيمة اختبار ""t

R-Square = 0.99 , Adjusted R-square = 0.99, DW=1.48
*معنوي عند مستوى %9

وبناء عمى النتائج الموضحة في الجدوؿ أعاله ،يمكف كتابة نموذج االنحدار الخطي المتعدد عمى
ً
شكؿ دالة قياسية عمى النحو التالي:

)

(

)

)

(

)
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(
(

)

(

يالحظ مف خالؿ النتائج السابقة أف معامؿ التحديد المعدؿ لنموذج االنحدار بمغ  9.11وتعني ىذه
القيمة أف المتغيرات المستقمة المتمثمة في (القيمة المضافة لقطاع الخدمات ،القيمة المضافة لقطاع
الزراعة ،القيمة المضافة لقطاع الصناعة ،القيمة المضافة لقطاع اإلنشاءات) تفسر ما نسبتو
 %11مف التبايف في المتغير التابع المتمثؿ في (الناتج المحمي اإلجمالي) ،والنسبة الباقية التي
تبمغ  %9تعود لعامؿ الخطأ العشوائي وعوامؿ أخرى لـ تدرج بالنموذج.
كما يالحظ مف خالؿ النتائج أف تأثير متغير القيمة المضافة لمقطاع الخدمي كاف معنوياً وذو
داللة إحصائية عند مستوى  9.90حيث بمغ معامؿ االنحدار المعبر عف المرونة  9.01وتعني
ىذه القيمة أف أي زيادة بنسبة  %999في القيمة المضافة لمقطاع الخدمي ستزيد مف الناتج
المحمي اإلجمالي بنسبة  ،%01وكذلؾ يالحظ أف تأثير القيمة المضافة لقطاع اإلنشاءات كاف ذو
داللة إحصائية عند مستوى  9.90حيث بمغت مرونة القيمة المضافة لقطاع اإلنشاءات 9.90
وتعني ىذه القيمة أف أي زيادة بنسبة  %999في القيمة المضافة لقطاع اإلنشاءات ستؤدي لزيادة
الناتج المحمي اإلجمالي بنسبة .%90
ومف خالؿ الجدوؿ أيضاً يمكف مالحظة عدـ معنوية تأثير كؿ مف متغير القيمة المضافة لقطاع
الزراعة ومتغير القيمة المضافة لقطاع الصناعة عند مستوى داللة  ،9.90حيث بمغت قيمة مرونة
القيمة المضافة لقطاع الزراعة  ،9.99وبمغت قيمة مرونة القيمة المضافة لقطاع الصناعة .9.91
ومف خالؿ ما تقدـ يمكننا القوؿ أف مساىمة القيمة المضافة لقطاع الخدمات في الناتج المحمي
اإلجمالي أعمى مف باقي القطاعات األخرى ،ثـ يمييا القيمة المضافة لقطاع اإلنشاءات ،ويمييا
القيمة المضافة لقطاع الصناعة ومف ثـ قطاع الزراعة.

ثالثاً :تشخيص وتقييم نماذج الدراسة.
في ظؿ اعتماد الدراسة عمى طريقة المربعات الصغرى العادية ( )OLSواستخدميا في تقدير
نماذج الدراسة ،يشترط ذلؾ إجراء االختبارات اليامة لمتحقؽ مف شروط طريقة التقدير المستخدمة،
وذلؾ بيدؼ التحقؽ مف صالحية وجودة النماذج المقدرة لكي يتـ االعتماد عمى نتائج التقدير،
ولمتحقؽ مف شروط طريقة المربعات الصغرى تـ إجراء االختبارات الالزمة عمى النحو اآلتي:
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اختبار شرط التوزيع الطبيعي لبواقي النموذج المقدر.
لمتحقؽ مف شرط إتباع بواقي النموذج المقدر لمتوزيع الطبيعي تـ استخداـ اختبار ()Jurque-Bera
فكانت النتيجة تشير الف القيمة االحتمالية لالختبار في نموذج الدراسة أكبر مف مستوى ،%0
وبناء عميو يتـ قبوؿ الفرضية العدمية التي تنص عمى اف بواقي نموذج الدراسة تتبع التوزيع
الطبيعي ،وعميو تـ تحقيؽ صحة الشرط األوؿ (انظر ممحؽ .)4

اختبار مساواة متوسط بواقي النموذج المقدر لمصفر.
لمتحقؽ مف ىذا الشرط تـ استخداـ اختبار ( )T-testفكانت النتائج تشير الف القيمة االحتمالية
لالختبار في نموذج الدراسة أكبر مف مستوى داللة  ،%0وعميو فإف ذلؾ يشير لقبوؿ الفرضية
العدمية التي تفترض مساواة متوسط بواقي النموذج لمصفر ،وبناء عميو تـ التحقؽ مف صحة
الشرط الثاني والجدوؿ رقـ ( )09يوضح نتائج ذلؾ.
جدول رقم ( :)02نتائج اختبار ( )Tلمتحقق من مساواة متوسط بواقي النموذج لمصفر
Hypothesis Testing for RESID01
Date: 04/24/14 Time: 10:01
Sample: 1995 2012
Included observations: 18
Test of Hypothesis: Mean = 0.000000

Sample Mean = -1.55e-16
Sample Std. Dev. = 0.017719

Probability

Value

1.0000

-3.70E-14

Method
t-statistic
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اختبار شرط ثبات تباين بواقي النموذج (تجانس التباين).
تـ استخداـ اختبار ( )Whiteلمتحقؽ مف شرط تجانس تبايف حدود الخطأ (البواقي) فكانت النتائج
تشير أف القيمة االحتمالية لالختبار أكبر مف مستوى داللة  ،%0وذلؾ يدعـ قبوؿ الفرضية
العدمية التي تنص عمى تجانس حدود الخطأ عند مستوى داللة  ،%0وعميو تـ التحقؽ مف صحة
الشرط الثالث ،والجدوؿ رقـ ( )09يوضح نتيجة االختبار.
جدول رقم ( :)21نتائج اختبار ) (Whiteلمتحقق من تجانس تباين بواقي النماذج المقدرة
Heteroskedasticity Test: White
0.3324

)Prob. F(14,3

1.879116

F-statistic

0.3039

)Prob. Chi-Square(14

16.15748

Obs*R-squared

0.6254

)Prob. Chi-Square(14

11.76255

Scaled explained SS

اختبار شرط استقالل بواقي النموذج (عدم وجود ارتباط ذاتي).
لمتحقؽ مف عدـ وجود مشكمة ارتباط ذاتي في حدود الخطأ (البواقي) لمنماذج المقدرة تـ استخداـ
اختبار ( )DWوكذلؾ اختبار ( )LMحيث يعتبر األخير بديؿ لالختبار األوؿ في حاؿ فشؿ
االختبار في التحقؽ مف وجود أو عدـ وجود مشكمة االرتباط الذاتي في بواقي النموذج ،وتشير
نتائج اختبار ( )DWلعدـ تحديد النتيجة ،بينما تشير نتائج اختبار ( )LMلعدـ وجود مشكمة
االرتباط الذاتي وعميو تـ التحقؽ مف صحة الشرط الرابع لطريقة المربعات الصغرى.
جدول رقم ( :)22نتائج اختبار ( )DWواختبار ) (LMلمتحقق من عدم وجود مشكمة االرتباط
الذاتي
LM

DW
قيمة االختبار

النتيجة

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية

9.41

غيس محددة

9.90

9.0000

() du = 1.69 , dL = 0.93
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النتيجة
عدم وجود ازتباط
ذاتي

اختبار شرط استقالل المتغيرات المستقمة (عدم وجود ازدواج خطي).
لمتحقؽ مف عدـ وجود مشكمة ازدواج خطي بيف المتغيرات المستقمة في نموذج الدراسة ،تـ
االعتماد عمى قيمة معامؿ تضخـ التبايف ( ،)Variance Inflation Factors - VIFحيث تـ حساب
معامؿ التضخـ لجميع المتغيرات المستقمة في النموذج فكانت قيمة معامؿ التضخـ لجميع
المتغيرات أقؿ مف القيمة  99وىذا مؤشر واضح عمى خمو نموذج الدراسة مف مشكمة االزدواج
الخطي مما يدلؿ عمى جودة النموذج المقدرة ،والجدوؿ أدناه يوضح قيـ معامالت تضخـ التبايف
التي تـ حسابيا لمنموذج.

جدول رقم ( :)02معامالت تضخم التباين لممتغيرات المستقمة في النموذج
المتغيرات

معامل تضخم التباين
()VIF

النتيجة

)Log(AV1

7.43

عدـ وجود مشكمة

)Log(AV2

3.34

عدـ وجود مشكمة

)Log(AV3

2.34

عدـ وجود مشكمة

)Log(AV4

8.43

عدـ وجود مشكمة

مف خالؿ ما تقدـ نالحظ تحقيؽ نموذج الدراسة لجميع شروط طريقة المربعات الصغرى العادية
وبدقة عالية وىذا دليؿ واضح عمى جودة النماذج المقدر وسالمتيا مف أي خمؿ قياسي وبالتالي
يمكف االعتماد عمى نتائجو وتفسيرىا بما يتناسب مع الواقع االقتصادي لحدود الدراسة.
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رابعاً :التحميل والتفسير االقتصاد لمنتائج اإلحصائية والقياسية:
نتائج اختبار فرضيات الدراسة:
مف خالؿ إتباع المنيج القياسي فإف ىناؾ عدداً مف النتائج التي توصمت إلييا الدراسة بناءاُ عمى
الفرضيات والتي تـ صياغتيا بناءاُ عمى أسس النظرية االقتصادية والواقع االقتصادي وبعض
الدراسات السابقة ويمكن إيجاز النتائج بالنقاط التالية :
اختبار الفرضية األولى وىي:
ٌوجد عالقة إٌجابٌة بٌن القٌمة المضافة لقطاع الخدمات والناتج المحلً اإلجمالً.
ىناؾ تأثير إيجابي كبير بيف القيمة المضافة لقطاع الخدمات والناتج المحمي اإلجمالي ،حيث
بمغت قيمة معامؿ القيمة المضافة لقطاع الخدمات  %59وىذا يعني أف االقتصاد الفمسطيني
اقتصاد خدماتي وأف قطاع الخدمات ىو المسيطر عمى القطاعات األخرى في االقتصاد
الفمسطيني ،حيث أف كؿ زيادة بمقدار  %100في القيمة المضافة لمخدمات يقابميا زيادة بمقدار
 %59في الناتج المحمي اإلجمالي.
اختبار الفرضية الثانية وىي:
ىناك عالقة إيجابية بين القيمة المضافة لقطاع اإلنشاءات والناتج المحمي اإلجمالي.
لقد كاف لقطاع اإلنشاءات تأثي اُر إيجابياُ عمى النمو االقتصادي ،حيث بمغ قيمة معامؿ القيمة
المضافة لقطاع اإلنشاءات  ،%13وعمى الرغـ مف أىمية ىذا القطاع وقدرتو عمى استيعاب
ال عمالة إال أف تأثيره في النمو ما زاؿ دوف المستوى المطموب ،حيث أف كؿ زيادة في القيمة
المضافة لو بنسبة  %100يقابمو زيادة في النمو االقتصادي بمقدار .%13
اختبار الفرضية الثالثة وىي:
ٌوجد عالقة للقٌمة المضافة فً قطاع الصناعة على النمو االقتصادي الفلسطٌنً.
حيث أف قطاع الصناعة ورغـ األىمية االقتصادية لو كونو قطاع منتج ومضيؼ لمناتج المحمي
ولقدرتو عمى التنافسية والحد مف المشكالت االقتصادية واالجتماعية في األراضي الفمسطينية؛ إال
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أنو ذو تأثير محدود وال يذكر ،حيث بمغ معامؿ القيمة المضافة لقطاع الصناعة  0.09وىذا يعني
أف كؿ زيادة في قطاع الصناعة بمقدار  %100يقابمو زيادة في الناتج المحمي بمقدار .%0.9
اختبار الفرضية الرابعة وىي:
للقٌمة المضافة لقطاع الزراعة دورا ُ محدودا ُ فً التأثٌر على النمو االقتصادي الفلسطٌنً.
قطاع الزراعة ورغـ أىميتو االقتصادية كونو قطاع منتجاُ ومضيفاُ لمقيـ الحقيقية إال أنو ما زاؿ
ميمالً وال يتناسب مع طبيعة االقتصاد الفمسطيني في ظؿ االحتالؿ اإلسرائيمي ،حيث كاف ذو
تأثير محدود لمغاية فمـ يتجاوز  ،%1حيث بمغ قيمة معامؿ القيمة المضافة ليذا القطاع 0.10
فكؿ زيادة بمقدار  %100في قطاع الزراعة يقابميا زيادة بمقدار  %1في نمو الناتج المحمي
اإلجمالي.
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النتائج والتوصيات
في ىذه الدراسة ،أبرزنا دور قطاع الخدمات في نمو االقتصاد الفمسطيني خالؿ الفترة (-1995
 ،)2012وذلؾ مف خالؿ دراسة ثالثة عوامؿ مستقمة (القيمة المضافة لكؿ مف؛ قطاع الخدمات،
والصناعة والزراعة واإلنشاءات) وتأثيرىا عمى النمو االقتصادي في األراضي الفمسطينية مف
خالؿ المتغير التابع وىو الناتج المحمي اإلجمالي.
وقد توصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج اليامة ،وفيما يمي تمخيص ألىـ النتائج التي توصمت
إلييا الدراسة في جانبيا النظري والقياسي ،كما سنقدـ التوصيات المقترحة في ضوء تمؾ النتائج.
أوالً :النتائج
.i

أىم نتائج اإلحصاء الوصفي لمؤشرات االقتصاد الفمسطيني:
 .1غياب االستقرار األمني في األراضي الفمسطينية عمؿ عمي ىجرة كبيرة لرؤوس
األمواؿ إلي الخارج ،مما أثر سمباً عمى قطاع الخدمات وأعاؽ دوره كقطاع
ريادي.
 .2يوجد تأثير كبير لمعامؿ السياسي عمي أداء االقتصاد الفمسطيني ،وخصوصاً
بعد حدوث االنقساـ.
 .3قطاع الخدمات في األراضي الفمسطينية قائـ إلي حد كبير عمي الخدمات
التقميدية ،وىذا سيضعؼ دوره المستقبمي في التنمية.
 .4نالحظ أف مساىمة الخدمات الحديثة (خصوصا خدمات األعماؿ والخدمات
المالية) الزالت ضعيفة ،وذلؾ مف خالؿ تعامالت سوؽ رأس الماؿ.
 .5يستحوذ قطاع الخدمات الداخمية عمي أكبر نسبة مف توظيؼ العمالة.
 .6أف قطاع الخدمات ذات إنتاجية منخفضة ويؤثر بشكؿ سمبي عمي نمو
اإلنتاجية في قطاع الخدمات واالقتصاد ككؿ وىذا قد يؤدي إلي ركود في النمو
االقتصادي.
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.ii

أىم نتائج التحميل القياسي:
 .1يتضح وجود عالقة طردية متفاوتة بيف المتغيرات المستقمة (القيمة المضافة لكؿ
مف قطاع الخدمات والصناعة والزراعة واإلنشاءات) ،والمتغير التابع المتمثؿ بنمو
الناتج المحمي اإلجمالي ،وىذا يتفؽ مع النظرية االقتصادية في ىذا المجاؿ.
 .0أف تأثير متغير القيمة المضافة لمقطاع الخدمي كاف معنوياً وذو داللة إحصائية
عند مستوى  ،9.90حيث بمغ معامؿ االنحدار المعبر عف المرونة  .9.01وتعني
ىذه القيمة أف أي زيادة بنسبة  %999في القيمة المضافة لمقطاع الخدمي ستزيد
مف الناتج المحمي اإلجمالي بنسبة .%01
 .0كذلؾ يالحظ أف تأثير القيمة المضافة لقطاع اإلنشاءات كاف ذو داللة إحصائية
عند مستوى  ،9.90حيث بمغت مرونة القيمة المضافة لقطاع اإلنشاءات 9.90
وتعني ىذه القيمة أف أي زيادة بنسبة  %999في القيمة المضافة لقطاع
اإلنشاءات ستؤدي لزيادة الناتج المحمي اإلجمالي بنسبة .%90
 .4ولوحظ عدـ معنوية تأثير كؿ مف متغير القيمة المضافة لقطاع الزراعة ومتغير
القيمة المضافة لقطاع الصناعة عند مستوى داللة  ،9.90حيث بمغت قيمة مرونة
القيمة المضافة لقطاع الزراعة  ،9.99كما وبمغت قيمة مرونة القيمة المضافة
لقطاع الصناعة .9.91

ومف خالؿ ما تقدـ يمكننا القوؿ أف مساىمة القيمة المضافة لقطاع الخدمات في الناتج المحمي
اإلجمالي أعمى مف باقي القطاعات األخرى ،ثـ يمييا القيمة المضافة لقطاع اإلنشاءات ،ويمييا
القيمة المضافة لقطاع الصناعة ومف ثـ قطاع الزراعة.
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ثانياً :التوصيات
يعتمد تفعيؿ دور قطاع الخدمات في االقتصاد الفمسطيني عمى قياـ القطاع الخاص والجيات
الرسمية في القطاع العاـ ،باتخاذ العديد مف اإلجراءات والسياسات التي مف شأنيا زيادة دور ىذا
القطاع في استيعاب القوى العاممة مف جية ،وزيادة مساىمتو في الناتج المحمي اإلجمالي مف جية
أخرى .إال أف ذلؾ يعتمد عمى مدى قدرة القطاع الخاص عمى إحداث التغيرات في التركيب
الييكمي لقطاع الخدمات ،مف خالؿ التوجو نحو إنتاج خدمات حديثة بدالً مف تركزىا في الخدمات
التقميدية .إف مف شأف ذلؾ أف يساعد عمى استيعاب العنصر البشري المؤىؿ والمدرب ،الذي
يعتبر أىـ الموارد التي يمكف االعتماد عمييا في تحقيؽ النمو االقتصادي.
وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة مف التوصيات ويمكن عرضيا عمى النحو التالي:
 -1عمي الجيات المعنية في قطاع الخدمات إبراز أىمية دور ىذا القطاع في تحقيؽ النمو
االقتصادي عند صانعي القرار والمسئوليف وذلؾ لمحصوؿ عمى الدعـ المناسب لتطويره
والنيوض بو.
 -2عمى صانعي القرار العمؿ عمي اتخاذ اآلليات المناسبة لتوفير فرص العمؿ ذات األجور
واإلنتاجية العالية.
 -3يجب العمؿ عمي تطوير البنية التحتية مف كيرباء ومياه واتصاالت وتكنولوجيا
المعمومات .إذ أف وجود بنية تحتية ذات كفاءة متميزة يعتبر مف أىـ عناصر تطوير
المجاالت الصناعية والتجارية والخدماتية ،األمر الذي لو تأثير مباشر عمى تنافسية
اإلنتاج ونمو االقتصاد الفمسطيني.
 -4العمؿ عمي خمؽ مناخ استثماري ييدؼ إلي جذب رؤوس األمواؿ الخارجية والداخمية مف
خالؿ تطوير البنية التحتية الضرورية لالستثمار والعمؿ عمى تطوير الطاقة الكيربائية،
ووضع سياسات ائتمانية وتمويمية مناسبة لمختمؼ فئات المستثمريف.
 -5إصالح األنظمة المالية المتعمقة بقطاع الخدمات وتفعيميا.
 -6تنمية ميارات العماؿ واعداد ورش عمؿ وندوات لزيادة ميارات العامميف.
 -7اتخاذ العديد مف السياسات التي تستيدؼ إعادة ىيكمة البرامج في الجامعات والمعاىد،
لتكوف مخرجاتيا مف خريجيف وأبحاث منسجمة ومتوافقة مع احتياجات القطاعيف الخاص
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والعاـ ،وأف تكوف لدى الخريجيف القدرة عمى مواكبة التغيرات العالمية الستيعاب
التكنولوجيا الالزمة لتطوير قطاع الخدمات بفروعو المختمفة.
 -8صياغة سياسات مناسبة وفعالة تستند إلى البيانات والمعمومات التي تغطي كافة األنشطة
الخدمية ،والتي مف شأنيا أف تؤدي إلى تعظيـ دور الخدمات في االقتصاد الفمسطيني،
وتعزيز أنشطة الخدمات المالية والعمالية.
 -9االىتماـ بالقطاعات اإلنتاجية خصوصا قطاع الصناعة الذي يؤدي إلي زيادة الطمب
وتوسيع قطاع الخدمات.
 -10إعادة النظر في االتفاقيات االقتصادية الموقعة مع كياف االحتالؿ وخاصة اتفاقية باريس،
والعمؿ عمى بمورة اتفاقيات جديدة تكوف أكثر مساندة لالقتصاد الفمسطيني ،ومنيا اتفاقيات
المعابر لتسييؿ دخوؿ وخروج البضائع واألفراد.
 -11إعادة صياغة القوانيف والتشريعات والقوانيف التي تستيدؼ حماية وتشجيع قطاع
الخدمات ،بحيث تغطي تمؾ القوانيف والتشريعات كافة القضايا المتعمقة بأنشطة الخدمات.
 -12توفر اإلرادة السياسية المطموبة لتفكيؾ المصالح الخاصة وانياء االنقساـ المييف بيف
شطري الوطف الواحد ،مما يؤدي إلى تييئة البيئة المناسبة والمحفزة لنمو االقتصاد
الفمسطيني وتطوره.
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)Jurque-Bera( نتائج اختبار
8

Series: Residuals
Sample 1995 2012
Observations 18

7
6
5
4
3

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

-1.55e-16
0.000482
0.038478
-0.041602
0.017719
-0.065377
3.791362

Jarque-Bera
Probability

0.482512
0.785640

2
1
0
-0.05

-0.04

-0.03

-0.02

-0.01

0.00

0.01

0.02

179

0.03

0.04
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ملحق ()1
المساهمة النسبية ألنشطة قطاع الخدمات المختلفة ف األراضي الفلسطينية في الناتج المحلي اإلجمالي
النشاط

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

16.2

11.7

12.1

11.1

11.7

12

10.3

12.6

10.4

9.8

9.4

9.6

9.7

10.2

10.2

14.9

14.1

14

4.7

4.4

5.7

6.6

7.2

7.8

7.7

7.8

6.5

6.1

5.8

6.6

7.4

7.1

9.8

8.9

8.8

1.8

الوساطة المالية

1.9

2

2.5

3

3.5

4.1

3.3

3.9

3.8

3.6

4.4

4.3

6

5.7

5.1

3.5

3.3

10.1

الخدمات

22.8

21.9

22.2

22

21.2

23.6

23.1

25.1

24.3

22.8

23

19.6

20.4

20.7

22

19.8

18.7

20

9.7

10.6

9.8

8.9

9

9.9

15

14.2

15

14.3

14.1

15.7

14.5

14

14.3

13

12.5

11.9

0.1

0.1

0.1

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.1

0

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

االقتصادي
تجارة الجملة
والتجزئة
النقل والتخزين
واالتصاالت

اإلدارة العامة
والدفاع
الخدمات المنزلية
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ملحق ()2
مساهمة األنشطة الخدماتية المختلفة في األراضي الفلسطينية في القيمة المضافة بالمليون دوالر
النشاط
االقتصادي
تجارة الجملة
والتجزئة

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

520.6

384.6

452.1

467.3

532.5

499.5

391.2

416.4

395.5

412.4

427.5

415

442.3

497.5

536.3

852.7

905.1

950.8

النقل
والتخزين

151.1

146.4

212.2

276.3

327.9

321.9

292.6

257.1

246.2

256.4

265.2

285.5

336.1

345.5

513.4

512.8

562.1

592

واالتصاالت
الوساطة
المالية

الخدمات
اإلدارة العامة
والدفاع

الخدمات
المنزلية

61.1

67.4

95

124.9

158.4

169.6

126.3

128.2

146.2

150.2

200.5

184.8

272.9

280

269

202.1

209.5

218.4

733.6

721.8

833

925

960.7

978.8

878.9

829.1

923.8

957.2

1,047.50

849.3

931.1

1,007.00

1,150.9

1,134.5

1,202.5

1,362.0

310.6

348.1

366.9

372.7

410.2

408.5

572.7

468.3

571.3

598.7

641.5

679.1

658.8

685.2

750.7

743.6

803.5

809.1

4.4

4.2

5.6

6.7

6.9

7.5

6

5.9

6.6

2.9

1.8

2.9

3.6

3.7

4.6

3.7

3.7

3.6

المجموع اإلجمالي
للقيمة المضافة

1781.4

1672.5

1964.8

2172.9

2396.6

2385.8

2267.7

2105

للخدمات
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2289.6

2377.8

2584

2416.6

2644.8

2818.9

3224.9

3449.4

3686.4

3935.9
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ملحق ()3
البيانات المستخدمة في النموذج القياسي
القيمة المضافة لجميع القطاعات االقتصادية ،والناتج المحلي اإلجمالي بالمليون دوالر

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

الزراعة

372.9

435.3

385

430.7

422

356.1

297.1

209.1

249.6

296.7

236.2

240.3

252.2

286.1

293.2

287.8

380.6

332.6

الصناعة

667.4

564.9

582.5

635.5

679

578.6

653.4

568.7

668.1

719

774.9

648.6

695.6

761.1

690

685.7

773.5

810.5

اإلنشاءات

173.9

225.8

236.2

303.5

526.1

298.4

161.1

94.4

144

238.4

310.2

312.3

299.1

314.4

387.7

536.4

896.8

955.1

الخدمات

1781.4

1672.5

1964.8

2172.9

2396.6

2385.8

2267.7

2105

2289.6

2377.8

2584

2416.6

2644.8

2818.9

3224.9

3449.4

3686.4

3935.9

الناتج المحلي

3,212.40

3,292.80

3,744.00

4,197.70

4,534.90

4,146.70

3,810.80

3,301.40

3,800.50

4,198.40

4,559.50

4,322.30

4,554.10

4,878.30

5239.3

5724.5

6421.4

6,797.30

اإلجمالي
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