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 أواًل: مقدمة

ار الت مي  لمسااااالمعيقات أبرز من  يعتبر الحصااااار ائسااااراايلي الشااااامى المارو  للل ايراةااااي الالسااااطي ي  
الحقيقي  واالساتممار وبخاصاا  في القطالات اال تا ي  زالزرالي  والصا الي ق القاادة لل مو االقتصااادي والت مي  

 دام .المست

ق للل 8002  8008  8002حيث أن اسااتمرار الحصااار ائسااراايلي ب ا د االلتداعات العسااالري  الم ث ز
القطاع أدى إلل حظر التصاااااادير وتدمير القطاع الخاص في قطاع غزة  وتقييد إمالا ي  الوصااااااوى إلل الموارد 

لمرتبط  راد المواد الخام والمعدات االالسااطي ي  المتاح  في قطاع غزة  والكلت تقييد وم ا المسااتممرين من اسااتي
 بالعملي  ائ تا ي   لتصبح حرال  ا تقاى ل اصر العملي  ائ تا ي  أمرًا ال يمالن الت بؤ به في قطاع غزة.

ولكلت فإن القطاع الصااا الي يعد من أالمر القطالات االقتصاااادي  التي تةاااررت من الحصاااار  ال سااايما وأن 
لل فقدان فرص العمى لالحصاااار ائساااراايلي أدى بالاعى إل سااابد ب وقف لمليات ائ تاج للل  طاق واساااا وا 

لب ي  اائ تا ي  و الموارد دمارًا هااً  باالقتصاااااااااااااد المحلي وب وألحق  توقف العديد من المصااااااااااااا ا وور  العمى
ادة في الح ب ا د ال درةبصااااااااااورة مباشاااااااااارة أو غير مباشاااااااااارة للل العديد من المرافق الصاااااااااا الي   التحتي  وأَمر
 ق.الالهرباع والوقودال زم  للتص يا زالمدخ ت 

صار للل القطاع الح هيالى الصا ال  الالسطي ي  وأهميتها ال سبي   وتأمير من هكا الم طلق تت اوى هكه الورق 
 ورصااااااااد الخساااااااااار التي تالبدها هكا القطاع وتشااااااااخيص المعيقات والعراقيى التي حالت دون ت مي  الصاااااااا الي

الساااياساااات ال زم  ل ساااتممار في من خ ى اساااتشاااراف هكا القطاع الحيوي وكلت لتطوير هكا القطاع  وتطور
 هكا القطاع والتدخ ت المطلوب .

 

 



 أواًل: هيكل الصناعة الفلسطينية

يتميااااااااااااز هيالااااااااااااى الصاااااااااااا ال  فااااااااااااي فلسااااااااااااطين بااااااااااااال مود والبدااياااااااااااا   فبااااااااااااالرغم ماااااااااااان أن ه ااااااااااااات مشاااااااااااااريا 
معظمهاااااااااا لااااااااام تطااااااااور أساااااااااماًع ت اريااااااااا  معروفااااااااا   وا  تا هاااااااااا مااااااااان أسساااااااات م اااااااااك سااااااااا وات لديااااااااادة  إال أن 

الساااااااالا والخاااااااادمات ال ياااااااازاى غياااااااار مميااااااااز  فااااااااي كات الوقاااااااات الااااااااكي ال ياااااااازاى يعمااااااااى فااااااااي ظااااااااى م افساااااااا  
سااااااااااعري   المااااااااااا يقتصاااااااااار تسااااااااااويق معظاااااااااام الم ت ااااااااااات الصاااااااااا الي  الالسااااااااااطي ي  للاااااااااال السااااااااااوق المحلياااااااااا  

ن الباااااااااااااطن ممااااااااااااى ايحكياااااااااااا  الصاااااااااااا يرة  ساااااااااااابيًا  باسااااااااااااتم اع الصاااااااااااا الات القااماااااااااااا  للاااااااااااال التعاقااااااااااااد ماااااااااااا
 .ق0ز وال لود والم بس

 وتعا ي الص ال  الالسطي ي  من اخت الت  وهري  و قاط ةعف هياللي   أهمها:

لملااااااااااااااات إساااااااااااااااراايى وم اااااااااااااااك احت لهاااااااااااااااا ل راةاااااااااااااااي الالساااااااااااااااطي ي   للااااااااااااااال أن يالاااااااااااااااون تطاااااااااااااااور  .0
الصاااااااااااا ال  الالسااااااااااااطي ي  ولياااااااااااادًا للسياسااااااااااااات ائسااااااااااااراايلي   خاصاااااااااااا  فيمااااااااااااا يتعلااااااااااااق بصاااااااااااا الات 

مااااااااان البااااااااااطن  ومااااااااان  احيااااااااا  أخااااااااارى حاربااااااااات إساااااااااراايى الصااااااااا الات التاااااااااي يمالااااااااان أن  التعاقاااااااااد
ت اااااااااااافس الصااااااااااا الات ائساااااااااااراايلي   وأدى كلااااااااااات إلااااااااااال التمااااااااااااد الصااااااااااا ال  الالساااااااااااطي ي  بشاااااااااااالى 

ق للااااااااااال الماااااااااااواد الخاااااااااااام الخار يااااااااااا   ساااااااااااواع مااااااااااان إساااااااااااراايى أو لبرهاااااااااااا ايمااااااااااار % 28البيااااااااااار ز
 .ق8زالكي  علها لرة  للتقلبات ائسراايلي  واي  بي  

مااااااااااااان  % 00صااااااااااااا ر ح ااااااااااااام الم شااااااااااااابت العاملااااااااااااا  فاااااااااااااي القطااااااااااااااع الصااااااااااااا الي  إك أن قرابااااااااااااا   .8
الم شااااااااابت العاملااااااااا  فاااااااااي الصااااااااا ال  صااااااااا يرة الح اااااااااام  كات طاااااااااابا حرفاااااااااي توظاااااااااف أقاااااااااى ماااااااااان 

م هاااااااااااااااق هااااااااااااااي مؤسسااااااااااااااات فردياااااااااااااا  أو  % 08لشاااااااااااااارة لماااااااااااااااى  ومعظاااااااااااااام هااااااااااااااكه الم شاااااااااااااابت ز
مؤسساااااااااااااات تةاااااااااااااامن  وهاااااااااااااكا يةاااااااااااااعف قااااااااااااادرتها للااااااااااااال التاااااااااااااأقلم ماااااااااااااا المت يااااااااااااارات المحليااااااااااااا  

  ويمالاااااااااااان تاسااااااااااااير صاااااااااااا ر ح اااااااااااام المؤسسااااااااااااات الصاااااااااااا الي   إلاااااااااااال ق3زئقليمياااااااااااا  والعالمياااااااااااا  وا
لاااااااادم و ااااااااود  ظااااااااام مصاااااااارفي ياااااااادلم إ شاااااااااع مؤسسااااااااات البياااااااارة ماااااااان خاااااااا ى تااااااااوفير رأس الماااااااااى 
الاااااااااااا زم للتوسااااااااااااا  بائةاااااااااااااف  إلاااااااااااال  ظااااااااااااام الةاااااااااااارااد والقااااااااااااوا ين يحااااااااااااد أيةااااااااااااًا ماااااااااااان قاااااااااااادرة 

الالساااااااااااااطي يين فااااااااااااااي الم شااااااااااااابت الصااااااااااااا الي  للاااااااااااااال التوساااااااااااااا  المااااااااااااااا أن رغبااااااااااااا  المسااااااااااااااتممرين 



ت  اااااااااد التعقيااااااااادات وائ اااااااااراعات ائساااااااااراايلي   تاااااااااؤدي بهااااااااام إلااااااااال تاةااااااااايلهم لمشااااااااااريا صاااااااااا يرة 
 تتسم بالمرو  .

افتقااااااااااار الصاااااااااا ال  الالسااااااااااطي ي  بشااااااااااالى لااااااااااام إلاااااااااال التال ولو يااااااااااا الحديماااااااااا   ايماااااااااار الااااااااااكي أدى  .3
 إلل ا خاا  ال ودة وزيادة تاللا  ائ تاج  مما ياقدها القدرة للل الم افس .

ع تاللاااااااااا  ائ تااااااااااج بشاااااااااالى لاااااااااام  ماااااااااا يعماااااااااى للااااااااال تقلياااااااااى القااااااااادرة الت افساااااااااي  للصااااااااا ال  ارتااااااااااا .2
الالساااااااااطي ي   بائةااااااااااف  إلااااااااال ةاااااااااعف خااااااااادمات الب يااااااااا  التحتيااااااااا   وماااااااااا يااااااااا عالس سااااااااالبًا للااااااااال 

  ودة ائ تاج وائ تا ي .
مااااااااان  % 00التمااااااااااد الم شااااااااابت الصااااااااا الي  للااااااااال التموياااااااااى الاااااااااكاتي الاااااااااكي شاااااااااالى أالمااااااااار مااااااااان  .8

   ماااااااااااا ترتاااااااااااد للياااااااااااه قلااااااااااا  ح ااااااااااام االساااااااااااتممارات فاااااااااااي القطااااااااااااع الم شااااااااااابت الصااااااااااا الي  القاامااااااااااا
 الص الي.

اسااااااااااتمرار سياساااااااااا  الحصااااااااااار وائغاااااااااا ق والحاااااااااااوا ز العسااااااااااالري  ائسااااااااااراايلي   ومااااااااااا لااااااااااه مااااااااااان   .6
 ا عالاسات سلبي  للل حرال  الى من السلا والسالان.

و ااااااااااااااود العديااااااااااااااد ماااااااااااااان اي شااااااااااااااط  الصاااااااااااااا الي  خااااااااااااااارج الت معااااااااااااااات والم اااااااااااااااطق الصاااااااااااااا الي   .7
ل اال تشااااااااااار العشااااااااااوااي للم شاااااااااابت الصاااااااااا الي   وهااااااااااي فااااااااااي معظمهااااااااااا المؤهلاااااااااا   وهااااااااااكا أدى إلاااااااااا

 ور  حرفي .

إةااااااااااااف  لماااااااااااا سااااااااااابق كالاااااااااااره مااااااااااان لواااااااااااااق تعتااااااااااار   ماااااااااااو وتطاااااااااااور الصااااااااااا ال  الالساااااااااااطي ي   فه اااااااااااات 
م مولااااااااااا  أخااااااااااارى ال تقاااااااااااى أهميااااااااااا  لااااااااااان تلااااااااااات التاااااااااااي تااااااااااام كالرهاااااااااااا  والتاااااااااااي مااااااااااان أهمهاااااااااااا ةاااااااااااعف 

السياساااااااااااات العامااااااااااا  الم ظمااااااااااا   التشاااااااااااريعات واي ظمااااااااااا  القا و يااااااااااا  ولااااااااااادم االتمالهاااااااااااا  وبالتاااااااااااالي غيااااااااااااد
والمشاااااااااااااا ع  للصاااااااااااااا ال  بشااااااااااااااالى لااااااااااااااام  إةاااااااااااااااف  إلاااااااااااااال مشاااااااااااااااالى ائقاااااااااااااارا  والتمويااااااااااااااى  حيااااااااااااااث أن 
المؤسسااااااااااات المالياااااااااا  والتمويلياااااااااا  المو ااااااااااودة فااااااااااي الم اااااااااااطق الالسااااااااااطي ي  لاااااااااام تلعااااااااااد الاااااااااادور المطلااااااااااود 

 .ق2ز م ها بالشالى الصحيح والمتوقا في لملي  الت مي  االقتصادي  وتمويى المشرولات



كه المشاااااااااااالى وغيرهااااااااااا أدت إلاااااااااال إةااااااااااعاف الحااااااااااافز لاااااااااادى المسااااااااااتممرين المحليااااااااااين واي ا ااااااااااد الااااااااااى هاااااااااا
للااااااااال حاااااااااد ساااااااااواع  ماااااااااا لماااااااااى للااااااااال إلاقااااااااا   ماااااااااو وتطاااااااااور القطااااااااااع الصااااااااا الي الالساااااااااطي ي الأممالاااااااااه 

 في العالم ليلعد دوره الريادي والقيادي في لملي  الت مي  االقتصادي .

 ثانيًا: األهمية النسبية للصناعة الفلسطينية

يعتبر القطاع الصااااااا الي في فلساااااااطين بأفرله االساااااااتخرا ي  والتحويلي  والتقليدي  من القطالات االقتصاااااااادي  
المهم   حيث تشااير ائحصاااعات الرساامي  إلل أن لدد المؤسااسااات في أ شااط  القطاع الصاا الي في فلسااطين 

ج المتحقق من لامً   وقد بلغ ح م ائ تا 00226مؤساااااااااسااااااااا  يعمى فيها  02086وصاااااااااى إلل  8008لعام 
 .ق8ز مليون دوالر 0282.7مليون دوالر  وبقيم  مةاف  حققتها تلت اي شط   3207.6أ شط  الص ال  

أما بال سااااب  لمسااااااهم  القطاع الصاااا الي في ال اتا المحلي ائ مالي الحقيقي  فقد بل ت في المتوساااااط خ ى 
بعد القطاع الخدمات الكي بل ت  ساااااااابته   ويأتي في المرتب  الما ي  % 06.0ق  حو 8008 – 0002الاترة ز

  %6.2  وقطاع اال شاااااااااااعات %7.0  في حين لم تتعد مساااااااااااهم  القطاع الزرالي %80.2في المتوسااااااااااط 
 ق.0خ ى  اس الاترة  والما هو موةح في الشالى رقم ز %00.0وصافي الةرااد غير المباشرة 

 
 (.5112 – 1991المحلي اإلجمالي الفلسطيني للفترة ) في الناتج متوسط مساهمة القطاعات االقتصادية(: 1شكل رقم ) -

 - 0991(، دحصددددت ات الاسددددت تت القو يددددة 6102المصدددددعد دعدددددا  البتحددددل  تلسددددتنت  دلددددص الاهددددتن المر ددددز  ل حصددددت  الفلسددددطيني   -

 ، عام هللا، فلسطين.6102
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متوسط مساهمة القطاعات االقتصادية في  الناتج المحلي اإلجمالي
(2015-1994)للفترة 



ويمالااااان تاساااااير ترا اااااا مسااااااهم  القطالاااااات ائ تا يااااا  مقاباااااى قطااااااع الخااااادمات إلااااال ماااااا شاااااهدته اي شاااااط   
ا تعااااا  حرالاااا  الب اااااع فااااي ظااااى إقاماااا  الساااالط    وبخاصاااا  0002ت ياااارات لاااادة م ااااك العااااام  االقتصااااادي  ماااان

  إلااااال الوط يااااا  الالساااااطي ي   ولاااااودة العماااااى للقطااااااع الماااااالي الاااااكي الاااااان مشااااالواًل إباااااان االحااااات ى  بائةااااااف
تحسااااان وةاااااا االساااااتممار الخااااااص  وتااااادفق رؤوس ايماااااواى مااااان الخاااااارج أدت  ميعهاااااا إلااااال التاااااأمير للااااال 

 ايهمي  ال سبي  للقطالات االقتصادي  المختلا .

وللل صاااااعيد مسااااااهم  القطاع الصااااا الي في ال اتا المحلي ائ مالي والما هو موةاااااح في الشاااااالى رقم 
 %88.0تا المحلي ائ مالي الالسااااطي ي تراوحت ما بين زق  فإن مساااااهم  القطاع الصاااا الي في ال ا8ز

ق  حيث ترا عت  سااااااااااب  مساااااااااااهم  القطاع 8008 – 0002ق خ ى الاترة الممتدة ما بين ز%08.8إلل 
في لام  %08.8  إلل 0002في لام  %88.0الصااااا الي في ال اتا المحلل ائ مالي الالساااااطي ي من 

8008. 

 
 (.5112 – 1991عي في الناتج المحلي اإلجمالي الفلسطيني للفترة )(: مساهمة القطاع الصنا5شكل رقم ) -

(، دحصددت ات الاسددت تت القو ية 6102المصدددعد دعدا  البتحل  تلسددتنت  دلص الاهتن المر ز  ل حصددت  الفلسددطيني   -

 ، عام هللا، فلسطين.6102 - 0991

ويرتبط ترا ا مسااااااااااااااهم  القطاع الصااااااااااااا الي في ال اتا المحلي ائ مالي بالترا ا الحاد في أداع القطاع 
الصااااااا الي في قطاع غزة   راع اساااااااتمرار الحصاااااااار والعدوان المتالرر للل القطاع  ال سااااااايما وأن قوات 

يام ب ا د ق االحت ى ائساااااااراايلي قامت بتدمير الماات من الم شااااااابت والور  الصااااااا الي  في قطاع غزة 
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مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي اإلجمالي الفلسطيني



قوات االحت ى ائساااااراايلي أم اع لملي  احت ى بع  الم اطق الالساااااطي ي  في الةاااااا  ال ربي  بمصاااااادرة 
معدات وآالت صاا الي  من داخى المصااا ا والور  الصاا الي   مما ا عالس ساالبًا وبشااالى البير للل أداع 

 .ق6ز القطاع الص الي

إلل ترا ا الصااااا الات التحويلي  للل خلاي  ارتااع  الما يعزى الترا ا في القطاع الصااااا الي بشاااااالى لام 
تالاليف ائ تاج   راع ارتااع أسااااااااااااعار مواد ائ تاج  ايمر الكي دفا العاملين في هكا القطاع إلل التحوى 

  وفةاااااً  لن كلت فقد أدى لدم الوصاااااوى إلل المدخ ت وايساااااواق بسااااابد ق7زإلل قطالات أالمر ربحي  
 اا إساااراايى  وتدمير العديد من الزرالات والقالدة ائ تا ي  إلل حدوث ترا ساااياسااا  ائغ ق التي ت ته ه

البير في ال شااط الصاا الي  هكا بائةاااف  إلل سااياساا  إغراق ايسااواق الالسااطي ي  بساالا إسااراايلي  الصاا ا 
 . ق2زت افس الم تا الالسطي ي في ال ودة والسعر

محلي ائ مالي وفي مسااااهمته في التشااا يى  إال أن وللل الرغم من ترا ا القطاع الصااا الي في ال اتا ال
 :ق0زهكا القطاع يبقل المحرت ايساسي للت مي  االقتصادي  لعدة أسباد  أهمها 

يبقل هكا القطاع أحد القطالات االقتصاااااادي  الم اساااااب  الساااااتيعاد أالبر قدر ممالن من العاطلين لن  .0
 العمى.

تالار في ائ تاج  وأن القطالات ايخرى الخدمي  أن هكا القطاع يشااااااااااااااالى محور لملي  االبداع واالب  .8
تعماى للل تقاديم الخادما  لهاكا القطااع من خ ى ل قتهاا التشاااااااااااااااباليا  ايمااميا  والخلايا  القويا  معه  
 وبالتالي ال يمالن لهكه القطالات أن ت مو بشالى مستدام مالم يحقق القطاع الص الي  موًا مةطردًا.

يا مصاااااادر ائ تاج والدخى والصاااااادرات وتوفير الموارد من ال قد تساااااهم ت مي  قطاع الصااااا ال  في ت و  .3
اي  بي  والكلت ل ج مشااااالى الع ز في ميزان المدفولات وكلت من خ ى تصااا يا سااالا تحى محى 

 الواردات  وتص يا سلا للتصدير للخارج.
ي  ورفا  يعد القطاع الصااااا الي من أالمر القطالات االقتصاااااادي  التي تساااااهم في تطوير وت مي  ائ تا .2

 مستوياتها  لقدرته للل تطبيق واستخدام التق ي  الحديم .

 



 الصناعيعلى القطاع والممارسات اإلسرائيلية : تأثير الحصار ثالثاً 
لعد الحصار دورًا سلبيًا بالتأمير للل العمليات الت موي  وائ تا ي  في ايراةي الالسطي ي  وبصورة أالمر حدة 

  حيث أدى الحصار إلل صعوب  إدخاى مستلزمات ائ تاج ص اليالقطاع الفي قطاع غزة  ومن ةمن كلت 
تقليص لمليات التصدير إلل أد ل در   ممال    وقد فر  الحصار    وبالتالي بما ساهم في ارتااع أسعارها

  والتي 2007المشدد للل قطاع غزة  بأمر من االحت ى ائسراايلي  وكلت في م تصف حزيران / يو يو 
ه اليان معادي  حيث تم بمو د كلت إغ ق الاف  المعابر والم افك الحدودي  بين قطاع غزة ودول  التبرت

 3000سلع  من أصى  30االحت ى  الما تم بمو د الحصار المارو  للل قطاع غزة السماح بإدخاى 
خى يد سلع  الا ت تدخى قطاع غزة من خ ى معبر الرم أبو سالم الكي يتميز بمحدودي  السع   حيث الان

شاح   من مواد مختلا   أما بعد الحصار فقد أصبح لدد الشاح ات التي  1000 القطاع يوميًا ما يقارد الا
   .ق00زشاح   للل أحسن تقدير  250-150الا تدخى ال تت اوز

الت مختلف ط وما يتعر  له المد يون من ا تهاالات  سمي  ائسراايليوتشير الوقااا إلل أن الحصار 
واال تمالي  والمقافي   يعتبر ايسوأ وايقسل بعد لشر س وات من الخ ق االقتصادي  االقتصادي حقوقهم 

تي تشالى ال ائسراايلي حقوق ائ سان  وا عالست هكه ائ راعات  واال تمالي  وأفةل إلل ترا ا حال 
دولي لحقوق قا ون الالدولي ائ سا ي  وال القا و ي  بمو د القا ون اللتزاماتهاوصريح   مخالا  واةح  

 .قطاع غزة ائ سان  للل مؤشرات ايوةاع ائ سا ي  حيث ال تزاى الحال  المزري  مستمرة في
ولم يتوقف ايمر ل د هكا الحد بى ّشاللت أزم  التيار الالهربااي التي تااقمت من  ديد تحّديًا إةافيًا 

 ًا  واستمرار التهديد بوقف معظمخطط حالومي  من شأ ها أن تعالا ايزم   كري خاص  في ظى غياد
 .ق00زالم شبت الص الي  لن العمى 

إن استمرار الحصار ائسراايلي لقطاع غزة  إةاف  لما تارةه  سلطات االحت ى في الةا  ال ربي  بما فيها 
القدس من القيود المشددة للل االستيراد  الكلت االستهداف المباشر للب ي  التحتي  الالسطي ي  والممارسات التي 

لتي يمالن دون تطور الص الات الالسطي ي  اتحوى تعوق لملي  ائ تاج وترفا تاللا  الم ت ات الالسطي ي    و 
ت افس الص الات ائسراايلي   وأةعات الترابطات ايمامي  والخلاي  للقطاع الص الي الالسطي ي   لها أن



في الماا  مما أدى إلل  علها لرة   85استخدام المواد الخام ائسراايلي  واي  بي  وب سب  تاوق  وأ برتها للل
 .ق08زواي  بي ائسراايلي   ايسعارلتقلبات 

ألف لامى  25وتشالى ص ال  الح ر والرخام وللل سبيى المماى أهم الص الات الالسطي ي   ويعمى فيها 
 1.8في الماا  من ائيرادات الص الي   ويقدر ائ تاج من هكه الص ال  بحوالي  25وتساهم ب حو  فلسطي ي 

 دقزأق وزفي الماا  من مصا ا الح ر والرخام الالسطي ي  في الم اطق المص ا   60وتقا  مليون طن س ويًا 
في الماا  من هكه  85وفي المقابى تسيطر المستوط ات ائسراايلي  للل حوالي  سب   في الةا  ال ربي  

ة ر ل حت ى ائسراايلي متوا د للل أراةي الةا  ال ربي   متسبب  في خسا مص ا 11الص ال   من خ ى 
من ال اتا المحلي ائ مالي   % 8.8دوالر س ويًا  أي ما يعادى  مليون 872 االقتصاد الالسطي ي لما قيمته

 .ق03ز الص ال  الهام بسبد سيطرة االحت ى ائسراايلي للل هكه

وفاااااي ساااااياق العااااادوان ائساااااراايلي للااااال مقااااادرات الشاااااعد الالساااااطي ي وماااااوارده الطبيعيااااا   تواصاااااى سااااالطات 
حرماااااان االقتصااااااد الالساااااطي ي مااااان اال تاااااااع مااااان ماااااورد اساااااتراتي ي هاااااام هاااااو البحااااار  ساااااراايلياالحااااات ى ائ

ل قتصااااااد الالساااااطي ي  لليهاااااا الساااا وي قيمااااا  لالياااا  تساااااتولي  المياااات وماااااا يحتويااااه مااااان أمااااا ح ومعااااادن كات
ماااان ال اااااتا  % 13.6 مليااااار دوالر أي مااااا يعااااادى 1.1 تي اااا  لاااادم اساااات  له لمااااوارد البحاااار المياااات ب حااااو 

 .ق02ز المحلي ائ مالي

من  لساااطين في فالت مي  الصااا الي  العااق ايالبر أمام تحقيق لملي   يشاااالى االحت ى ائساااراايلي ال يزاى الما
أراةاااي الةاااا  من  %62للل  إك يسااايطر االحت ى ائساااراايلي  خ ى اساااتمرار ساااياسااا  الحصاااار وائغ ق

و في التي توفر ايسااااس االقتصااااادي لل م والمعادن ال  ي  بالموارد الطبيعي وهي الم طق  الم طق  "ج"  ال ربي 
حت ى التي يساااعل اال الصااا الي  والتي دو ها ال يمالن أن يتحقق أي  وع من أ واع الت مي  القطاع الصااا الي 

 .ق08ز تحقيقها ائسراايلي من خ ى سياساته وا  راعاته إلل إفشالها ولدم

 وآليات التدخلالصناعي : السياسات الالزمة لتطوير القطاع رابعاً 

في فلسطين وبشالى خاص في قطاع غزة والتي أدت إلل  الص اليالقطاع توا ه للل الرغم من العقبات التي 
من القطالات ائ تا ي  المهم  المحازة لل مو  الص اليبشالى البير  يبقل القطاع  الص اليتدهور القطاع 
لت ال بد من زيادة االهتمام بهكا القطاع وحشد الاف  آليات الة ط والتأمير الدولي باالست اد إلل االقتصادي  لك



  تص ياوبخاص  المواد الخام ال زم  لل الخطاد الحقوقي برفا الحصار والسماح بحري  الحرال  ل فراد والبةااا
لتحرت في ا  وأيةُا مواصل  لص الي لمصا ا والور  اوقف االلتداعات العسالري  المتالررة والتي تستهدف او 

الى االت اهات ل زع حق ا المشروع في است  ى المروة الطبيعي  المو ودة في قطاع غزة والم طق  ج في الةا  
ال ربي   فوفقًا للقوا ين واالتااقيات الدولي   من حق فلسطين است  ى مواردها الطبيعي   وأن االحت ى ال يملت 

 م عها قا و يًا.

  باالقتصااااد ال هو و  الصااا اليتطوير القطاع لقابل  للت ايك اقتصاااادي  تب ي ساااياساااات   ا د كلت ال بد منوب
ما خصوصي  الوةا االقتصادي في ايراةي الالسطي ي  و   ما مرالاة  الالسطي ي وتحقيق الت مي  المستدام 
 امى الخار ي  ره بشاادة بالعو الب ي  بساابد صاا ر مساااحته وقل  موارده وتأميحتويه من مشااال ت تتعلق بةااعف 

إةاااااااااااااف  إلل ةااااااااااااعف ائمالا يات الكاتي  للقطالات ائ تا ي  بساااااااااااابد االخت الت الهياللي  التي تعا ي م ها 
القطالات ائ تا ي   وال ات   لن االحت ى ائساااااراايلي  الكلت المشاااااال ت التي توا ه االقتصااااااد الالسااااااطي ي 

اساااااات ومن الممالن اقتراح السااااايتشاااااالى دافعًا أالبر للبحث لن حلوى لهكه المشاااااال ت والتي  الالاقر والبطال   
 :اآلتي 

 إعادة هيكلة الصناعات الواعدة القادرة على المنافسة بقيمة مضافة مرتفعة .1
ويمالااااان ت اياااااك هاااااكه السياسااااا  مااااان خااااا ى إ شااااااع هياااااا  للتصااااا يا الاااااوط ي للمتابعااااا  وائشاااااراف للااااال 

لسياساااااااا  االقتصااااااااادي  الاللياااااااا   بائةاااااااااف  إلاااااااال ماااااااا ح الم شاااااااابت السياساااااااا  الصاااااااا الي   وربطهااااااااا با
الصاااااااا الي  أساااااااااعار تشااااااااا يعي  للالهربااااااااااع والميااااااااااه ل غاااااااارا  الصااااااااا الي   الاااااااااكلت تقاااااااااديم حاااااااااوافز 
وتسااااااهي ت مصاااااارفي  ل سااااااتيراد المباشاااااار للمعاااااادات واآلالت التصاااااا يعي   الااااااكلت اسااااااتخدام الوسااااااااى 

دخااااااااااى م ت اااااااااات  ديااااااااادة ايمااااااااار الااااااااا كي يعااااااااازز مااااااااان قااااااااادرة الصااااااااا الات التال ولو يااااااااا  الحديمااااااااا  وا 
 الالسطي ي  للل الم افس  وتحقيق قيم  مةاف  مرتاع  وزيادة قدرتها الت افسي .

 
 تطوير البنية التحتية للصناعات الفلسطينية، ورفع إنتاجية القطاعات اإلنتاجية الوطنية. .2

ي  وتعتبااااااار هاااااااكه السياسااااااا  مااااااان أهااااااام السياساااااااات ال زمااااااا  لتطاااااااوير القطااااااااع الصااااااا الي الالساااااااطي 
ويمالاااان ت ايااااك هااااكه السياساااا  لباااار تطااااوير أ ظماااا  المواصاااااات والمقاااااييس وآليااااات تطبيقهااااا وتاعيااااى 
دورهااااااا فااااااي تطااااااوير الب ياااااا  التحتياااااا  للصاااااا الات الالسااااااطي ي  ورفااااااا إ تا ياااااا  القطالااااااات ائ تا ياااااا  



الوط ياااااا  وحمايتهااااااا وتعزيااااااز قاااااادرتها الت افسااااااي  لتحااااااى محااااااى الم ت ااااااات المسااااااتوردة  وهااااااكا يحتاااااااج 
ق والعات للم ت اااااات الوط ياااا  كات ال اااااودة العالياااا  والساااااعر الم اسااااد مااااان قبااااى الماااااواطن أيةااااًا خلاااا

 الالسطي ي  لدلم صمود القطاع الص الي الالسطي ي وتطويره.
 ، ودعم المنتجات الوطنية.حماية الصناعات الناشئة القادرة على إحالل الواردات .3

امالا يات السلط  الالسطي ي  وقدرتها للل تحديد السياسات االقتصادي  الهادف   للل الرغم من أن
ودة وتعزيزها تظى محد الوط ي الم ت ات  الص الات ال اشا  القادرة للل إح ى الواردات ودلم لحماي 

ت لفي ظى هيم   االحت ى ائسراايلي للل اير  والموارد وتحالمها بالمعابر والم افك الحدودي   الك
االستمرار في خرق  صوص وتطبيقات بروتوالوى باريس االقتصادي الم ظم للع قات االقتصادي  بين 

  إال أ ه ال يمالن ت اهى هكه السياس  ي ها قابل  للتطبيق في الوقت الراهن وتعزز من مقومات ال ا ين
سلا من تدفق المستهلت وفي كات الوقت توفر الحماي  ال زم  الالصمود ل قتصاد الالسطي ي  

 لوط ي االرخيص  وغير المطابق  للمواصاات والمقاييس الالسطي ي    الكلت دلم الم ت ات المستوردة 
التي تتميز بال ودة  والسعر الم اسد وقدرتها العالي  للل الم افس   وفي هكه الحال   الون وةع ا 

 توردة لن الم ت ات اي  بي  المس لتاةيى الم ت ات الوط ي المستهلت أمام وا به الوط ي وايخ قي 
 دون أي ح ا تتعلق بال ودة والسعر.

عملي  دلم الم ت ات المحلي  وال هو  بها يقا للل لاتق  ميا ايطراف المسؤول  لن دلم الم ت ات ف
المحلي  بدعًا بص اع القرار للل المستوى الرسمي مرورًا بقطاع الم ت ين أ اسهم والمؤسسات المممل  

 الكي يشالى ح ر الزاوي  في هكه العملي . إلل المستهلت وصواللهم  و 
 

  



 الهوامش

ق  االقتصاد الالسطي ي حصار لوامى ائ تاج  الم لس االقتصادي الالسطي ي 8007اشتي   محمد ز -0
 .08بالدار  القدس  ص –للت مي  وائلمار 

  في الص ال  الالسطي يق  هيالى التالاليف واقتصاديات الح م 8002مالحوى  باسم ولطيا ي   صر ز -8
 هلل.ماس  رام ا –وأمرهما للل القدرة الت افسي   معهد أبحاث السياسات االقتصادي  الالسطي ي 

  اس المر ا السابق. -3
 .06ق  مر ا سبق كالره  ص8007اشتي   محمد ز -2
 .803  رام اهلل  ص8006ق  التاد فلسطين ائحصااي 8007زال هاز المرالزي لإلحصاع الالسطي ي  -8
ق  االقتصاد الالسطي ي: الحسابات القومي  الالسطي ي   م شورات القدس 8002لطيا ي   صر ز -6

 .028الماتوح   القدس  ص
  داارة ايبحاث والسياسات ال قدي   رام اهلل  8000ق  التقرير الس وي 8000سلط  ال قد الالسطي ي  ز -7

 .07ص
ق  تقرير لن المسالدة المقدم  من ايو التاد 2012ايو التاد ز –مؤتمر ايمم المتحدة للت ارة والت مي   -2

 .00صإلل الشعد الالسطي ي: التطورات التي شهدها اقتصاد اير  الالسطي ي  المحتل     يف  
ق  القطااااااع الصااااا الي والت ميااااا  الصااااا الي   م لااااا  رؤى اقتصاااااادي   8002محيسااااان  لباااااد الحلااااايم ز -0

 .2  االمارات العربي  المتحدة  صداارة الت مي  االقتصادي   العدد الرابا  أبو ظبي
ق  دراساااااااا  بحمياااااااا  حااااااااوى رؤياااااااا  القطاااااااااع 8008شاااااااابال  الم ظمااااااااات ايهلياااااااا  الالسااااااااطي ي  ز -00

الزرالااااااي وفاااااارص الت مياااااا  فااااااي ظااااااى الحصااااااار والتحااااااديات القااماااااا   إلااااااداد القطاااااااع الزرالااااااي فااااااي 
 .2شبال  الم ظمات ايهلي  الالسطي ي   غزة  ص

ورق  حقااق حوى ايوةاع ائ سا ي  في قطاع ق  8007مرالز الميزان لحقوق ائ سان ز -00
 .8غزة  غزة  فلسطين  ص

ق  التقرير االقتصادي العربي الموحد  الاصى المالث لشر: 8003ص دوق ال قد العربي ز -08
 .808  صاالقتصاد الالسطي ي  أبو ظبي  االمارات العربي  المتحدة



الموحد  الاصى المالث لشر: ق  التقرير االقتصادي العربي 8006ص دوق ال قد العربي ز -03
 .362االقتصاد الالسطي ي  أبو ظبي  االمارات العربي  المتحدة  ص

 .808مر ا سبق كالره  ص ق 8003ص دوق ال قد العربي ز -02
 .800مر ا سبق كالره  ص ق 8003ص دوق ال قد العربي ز -08

 

 


