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 غازي الصوراني
51/9/9159 

 اقتصاد قطاع غزة حتت احلصار واالنقسام
 

 القطاع الصناعي: احللقة اخلامسة 
لى جانبه قطاع الزراعة أهم ركيزتين لبناء اقتصاد قوي وقادر على المواجهة  ُيعد قطاع الصناعة وا 

هذا القطاع على أهميته والصمود واالستمرار في ظل الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، حيث تعرض 
القصوى إلى التراجع والتهميش لحساب قطاع الخدمات الذي هيمن على مجمله أصحاب رؤوس األموال 
الباحثين على الربح السريع دون أن يكلفوا أنفسهم عناء إنشاء مشاريع اقتصادية منتجة يكون األساس فيها 

عات التكنولوجية المرتبطة بالمعرفة توظيف رأس المال البشري الفلسطيني خاصة في مجال الصنا
وتقنياتها المختلفة وبما يفتح ُأفقًا أفضل أمام الشباب الفلسطيني في قطاع غزة ويوسع خيارات وفرص 

 .ومجاالت العمل أمامها
تعتبر من أهم  المتخلفة والتابعة عموماً  دولالعالم الثالث أو الدول  معركة التنمية الصناعية فيإن 

مواجهة التخلف والفقر، شرط توفر المشروع النهضوي الممتلك لناصية العلم والتقدم المعارك في 
والتكنولوجيا كأساس لتلك المواجهة، فالمعركة في ساحة الصناعة، هي معركة في ميدان التقدم والحضارة 

ريادي  ن دور  شكل العمود الفقري أو جوهر العملية التنموية، لما للتصنيع موالعلم، إذ أن تطور الصناعة يُ 
ال تتوقف  – األراضي الفلسطينية في –في هذه العملية، لكن العقبة الكبرى في مواجهة قطاع الصناعة 

عند التخلف والتبعية فحسب، كما هو حال البلدان النامية، بل إنها تتجلى بالدرجة األساسية في الوجود 
لى استمرار تخلفنا االقتصادي االحتاللي الصهيوني لبالدنا الذي تجسد هذه العقبة، ويحرض ع

لى جانب ذلك يبدو أن االعتماد على الدول المانحة، والمصادر الخارجية في اإلنفاق وفي . والصناعي وا 
توسيع السوق الداخلي، وما رافق ذلك من مظاهر الهبوط والتراجع واالنقسام وعدم االستقرار وضعف 

ة، َعّمق شدة الحاجة لمصادر التمويل الخارجية من الدور الفعال للقطاع الخاص، خالل السنوات الماضي
مع تزايد األراضي الفلسطينية  جهة، وأدى إلى إهمال تطوير القطاعات اإلنتاجية وخاصة الصناعة في

الهجمات االرتهان للسوق اإلسرائيلي، إلى جانب التدمير شبه الكلي للصناعات في قطاع غزة بسبب 
 .9152/  9159/ 9119  العسكرية الصهيونية خالل األعوام

 وتطرروره تحولرره دون حالررت متعررددة لمعوقرراتاألراضرري الفلسررطينية  كررل فرري الصررناعي القطرراع تعرررض
 وممارسرررراته اإلسرررررائيلي االحررررتالل وسياسررررات مخططررررات بسرررربب الماضررررية، عامرررراً  وعشرررررين الثالثررررة طرررروال

 السرررلطة علرررى والصرررراع ثانيرررة، جهرررة مرررن بررراريس وبروتوكرررول أوسرررلو اتفررراق وبسررربب جهرررة، مرررن العدوانيرررة
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 األمرر ثالثرة، جهرة مرن الماضرية سرنوات العشرر طروال االنقسرام تكريس ثم ومن وحماس فتح بين والمصالح
 لضرررعف إضرررافة تحرررديثها، فررري المررردخرات تعبئرررة وضرررعف المتراكمرررة اسرررتثماراته فررري تآكرررلإلرررى ال أدى الرررذي

 على واعتمادها الصناعية تآالمنش تشتت عن الناتج الصناعي القطاع فروع غالبية في والربحية اإلنتاجية
 اإلسررائيلية الشرركات علرى االعتمراد خيراً أو  والتطوير، للتجديد قابلة غير( معظمها في) عائلية ذاتية خبرات

 الصرررناعية الفررروع مررن كثيررر تررردهور فرري سرراهم ممررا ،الفلسررطينية الصرررناعية المنشررآت احتياجررات تلبيررة فرري
 الخررراص القطررراع محررراوالت بعرررض مرررن برررالرغم التنافسرررية، قررردرتها وضرررعف اإلسررررائيلي لالقتصررراد وتبعيتهرررا

 مرن مجموعرةو  الصرناعية المشراريع بعرض خرالل مرن الصرناعية تآالمنش أداء لتحسين الفلسطينية السلطةو 
 () التحتيررة البنيررة جوانررب بعررض وتحسررين المناسرربة االسررتثمارية البيئررة لترروفير الهادفررة والقرروانين السياسررات

نشرراء  السررلطة مررن كررل لرردى واإلهمررال القصررور جوانررب مررن العديررد نلمررس أننررا إال ،(1)الصررناعية المنرراطق وا 
 لتطوير التنموية الخطط إطار في التحتية البنية مقومات توفير على بالحرص يتعلق فيما الخاص والقطاع
 الترري  التحتيررة، البنيررة مقومررات مررن الكثيررر ينقصررها الترري والمجتمعيررة االقتصررادية الخرردمات وكافررة الصررناعة
 .لالستثمار أحد العوامل الطارده تشكل الراهن الضعيف بواقعها مازالت

لبعض مقومات البنية  يجابياال ثرتجاوز األ -بالمعنى الموضوعي –وفي هذا السياق، ال أستطيع 
الصناعية وتشجيع الطرق والمدن )التحتية في الضفة والقطاع التي قامت بتنفيذها السلطة الفلسطينية 

 ما لكن المحلية، االستثمارات وتطوير الخارجية االستثمارات وجذب تنمية في ، ودورها(إلخ.. االستثمار
 وتوجيهأمثل  استغالل عدم في تمثلت التي السلبيات من الكثير شابه وقد الإ يحدث نأ مراأل هذا لبث
 المدعومة المشاريع برزهاأ كان والتي الضفة وقطاع غزة في ككل التنمية مشاريع وتنفيذ دارةإل سليم

 بسبب كثيرة وتشوهات نواقص من تعاني كانت وانها خاصة الفلسطينية راضيلأل التحتية البنية لتطوير
ا أن كم .هذا يومنا وحتى 5991 العام منذ استمرت والتي التحتية للبنى المتعمد همالها  و  االحتالل وجود

 حجم انخفاض في ثراأل له كان ككل والتنمية التحتية والبنية االستثمار سياسة واجهته الذي فسادال
 .(2)األراضي الفلسطينية  داخل االستثمار
 واالغرررالق الحصرررار لفررررض بالنسررربة وممارسررراته الصرررهيوني العررردو دورإلرررى  أشرررير الجانرررب هرررذا وفررري
 االنقسرام تكرريس جانب إلى- الممارسات تلك أدت حيث الصناعية، المنشآت من للعديد التدميري والعدوان
 القطرررراع نشررراط فررري ملمررروس تراجرررعإلرررى  – وحمررراس فررررتح برررين الفئويرررة والمصرررالح السرررلطة علرررى والصرررراع
 والخسررائر اإلنتررا  تكرراليف ارتفرراع بررين الصررناعية المنشررآت لمعظررم اإلنتاجيررة الطاقررة وانخفرراض الصررناعي
 القطراع مسراهمة تراجرعإلرى  أدى ممرا والخرار ، اإلسررائيلي السوق من المستوردة السلع منافسة عن والعجز

                                                           
 كفاءة ذات تحتية بنى وجود أن إذ ؛ واالجتماعي االقتصادي للتحول حيوياً  عامال البنية التحتية مستوى رفع يعد كما .المواطنين حياة نوعية تعزيز في أساسياً  دورا التحتية البنية تلعب 

 رفع محور ويغطي .الشركات تنافسية على مباشر تأثير له الذي األمر والتجارية والخدماتية، الصناعية المجاالت في االستثمار جذب عناصر أهم من يعتبر عال متميزة ومردود
 االتصاالت وقطاع والمطارات، الموانئ ذلك في بما النقل والمواصالت وقطاع ، والكهرباء الطاقة وقطاع المياه، قطاع :هي اساسية قطاعات خمسة البنية التحتية مستوى

 .واستدامتها البيئة حماية وقطاع البريدية، المعلومات والخدمات وتكنولوجيا
 .، االنترنت9112صالح العودة و رزق السيد أحمد، البنية التحتية لالقتصاد الفلسطيني، جامعة القدس،   1
 .المرجع   السابق 2
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 فري مسراهمته تجراوزت الرذي الخردمات قطراع لحسراب% 51.1إلرى  اإلجمالي المحلي الناتج في الصناعي
 %.91 اإلجمالي الناتج

 الخطرروة يشرركل الفلسررطيني، الررديمقراطي السياسرري النظررام واسررتعادة االنقسررام إنهرراء أن يتضررح سرربق ممررا
 لنجراح أساساً  تبرتع واضحة تنموية خطط ضمن واقتصادية صناعية سياسة رسم أجل من األولى الرئيسية
 بهرررا مررررت التررري واالقتصرررادية السياسرررة الظرررروف بعرررد خصوصررراً  واالجتماعيرررة االقتصرررادية التنميرررة عمليرررة

 االنقسرام، اسرتمرار ظرل وفري ،الصرهيوني االحتالل تعقيدات ظل في تزال وما المحتلة الفلسطينية األراضي
 عرن العجرز ثرم ومرن الفلسرطيني، السياسري للنظرام والتفكرك الضرعف عوامل من المزيدإلى  أدى الذي األمر
عاقرة واالجتماعيرة، االقتصرادية التنميرة أهرداف تحقيرق  الرررئيس دوره لعرب علرى قرادر صرناعي قطراع بنرراء وا 

 .  المجاورة الدول في الصناعية التكنولوجية التطورات ومواكبة الشاملة التنمية عملية في
ال تتوقف عند التخلف  –في الضفة وقطاع غزة  –لكن العقبة الكبرى في مواجهة قطاع الصناعة 

والتبعية فحسب، كما هو حال البلدان النامية، بل إنها تتجلى بالدرجة األساسية في الوجود االحتاللي 
لى جانب ذلك يبدو أن االعتماد على الدو  ل المانحة، وما رافق ذلك من مظاهر الصهيوني لبالدنا، وا 

الهبوط والتراجع واالنقسام وعدم االستقرار وضعف الدور الفعال للقطاع الخاص، َعّمق شدة الحاجة 
لمصادر التمويل الخارجية من جهة، وأدى إلى إهمال تطوير القطاعات اإلنتاجية وخاصة الصناعة في 

ئيلي، إلى جانب التدمير شبه الكلي للصناعات في قطاع الضفة والقطاع مع تزايد االرتهان للسوق اإلسرا
 .غزة
 

 : املؤشرات االقتصادية ألنشطة الصناعة -
عام % 51بلغت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي اإلجمالي في األراضي الفلسطينية   
مساهمة علمًا بأن . (3)لقطاع غزة% 9.9للضفة الغربية ونسبة % 52.9، وتتوزع المساهمة بنسبة 9151

، وقد استمرت في 9111في عام % 59.2قطاع غزة كانت لاإلجمالي  قطاع الصناعة في الناتج المحلي
 النسبيهذا التحسن يعود ، و 9151عام % 51إلى نسبة  االنخفاض في السنوات التالية ثم ارتفعت قليالً 

دخال  ثم  لبعض مستلزمات ومواد القطاع الصناعي جزئياً " إسرائيل"إلى العمل في تجارة اإلنفاق وا 
 .9152نتيجة لآلثار المدمرة لحرب  %2إلى  9159عام  انخفضت

األراضي  في 9151العاملة في أنشطة الصناعة لعام  نشآتعدد المأن ( 19)ويبين الجدول رقم 
منشأة في  91,91منشأة في الضفة الغربية و  991,11تتوزع بواقع  منشأة 911991 الفلسطينية بلغت

 191919فيما بلغ عدد العاملين %. 19قطاع غزة وغالبية المنشآت تعمل في األنشطة التحويلية بنسبة 
لقطاع غزة، وتبلغ نسبة العاملين بدون % 6959للضفة الغربية ونسبة % 9959عاماًل يتوزعون بنسبة 

لغ حجم اإلنتا  فيما ب. 6,99من مجموع العاملين في قطاع غزة عام % 33صناعي أجر في القطاع ال
                                                           

 .59، ص9152، سبتمبر 9152الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، التقرير الصحفي للتقديرات األولية للحسابات القومية الربعية للربع الثاني  3
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للضفة الغربية ونسبة % 1,519يتوزع بنسبة  ليون دوالرم 91919.1 المتحقق من أنشطة الصناعة
 في األراضي الفلسطينية لغ حجم القيمة المضافة التي حققتها تلك األنشطةفيما ب ،لقطاع غزة% 91599

لقطاع غزة، وبلغ التكوين % 9959للضفة الغربية ونسبة % 1359، تتوزع بنسبة ليون دوالرم 91191.2
% 3951للضفة الغربية ونسبة % 9956مليون دوالر يتوزع بنسبة  96.1الرأسمالي الثابت اإلجمالي 

 .(4) لقطاع غزة
 

 7102أهم المؤشرات االقتصادية للقطاع الصناعي حسب المنطقة ( : 65)جدول رقم 

عدد  المنطقة
 المنشآت

 عدد
 العاملين

 حجم اإلنتا 
 (مليون دوالر) 

القيمة 
 المضافة

التكوين الرأسمالي 
 اإلجمالي

 (مليون دوالر) 
 9651 91191 9191959 191919 911991 األراضي الفلسطينية

 39 ,9199 3119159 961661 991,11 الضفة الغربية
 9151 361 19956 631991 91,91 قطاع غزة

 .6,91فلسطين، تشرين أول  -، نتائج أساسية، رام اهلل6,99الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، سلسلة المسوحات االقتصادية : المصدر

دون )ومما سبق يتضح لنا حجم التراجع والضعف الهيكلي الذي أصاب هذا القطاع داخل قطاع غزة 
نالحظ أن التكوين الرأسمالي اإلجمالي الثابت، إذ ، (اغفال التدمير الذي أصابه بسبب العدوان الصهيوني

قد تراجع ( اإلضافات والتحسينات الرأسمالية)والذي يعكس بصورة مباشرة حجم االستثمار في الصناعة 
مليون دوالر، األمر الذي يعكس عدم قدرة المستثمر على  2بمقدار  9151وحتى العام  9111من العام 

ذا القطاع، إضافة إلى حجم االهالكات السنوية التي ترافق تراكم رأس اإلضافة أو التحسين الرأسمالي له
 .هيكل الصناعة في قطاع غزةو المال لهذا القطاع، األمر الذي يعكس الضعف الشديد في بنية 

يعاني القطاع الصناعي في قطاع غزة من العديد من مظاهر الضعف والتخلف التي تميزه عن مثيله 
تراجع على الحصار واالنقسام اللذين عززا مظاهر الضعف والتفكك، ويرجع  في الضفة الغربية، عالوة

والممارسات العدوانية اإلسرائيلية أداء القطاع الصناعي نتيجة الستمرار سياسة اإلغالق والحصار 
، ال خصوصاً  9152،  9159،  9119/  9112المتكررة طوال العقدين الماضيين عمومًا وفي أعوام 

ة بتدمير الورش الصناعية والقيود علي مدخالت اإلنتا  من المواد الخام والسلع الوسيطة سيما تلك الخاص
واآلالت والمعدات، كما يعاني هذا القطاع من سيادة نمط التشغيل من الباطن الذي أدى الرتباطه بالسوق 

نتا  وضعف اإلسرائيلي، إضافة إلى ما يعانيه قطاع الصناعة الفلسطينية من عدم حداثة أساليب اإل
التأثير الضار لالنقسام الذي أدى إلى غياب االستقرار والمناخ المالئم باإلضافة إلى . اإلمكانيات

أزمة الكهرباء والوقود مما أدى إلى إغالق لالستثمار الصناعي في قطاع غزة، عالوة على استمرار تفاقم 
 .(5)مئات المصانع في قطاع غزة

                                                           
 .29، ص9152، نتائج أساسية، أكتوبر 9151الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، المسوحات االقتصادية،  4
 https://www.amad.ps/ar/Details/94669: ، الموقع االلكتروني ألمد لإلعالم 91/51/9151الصناعي في قطاع غزة، طارق محارب عابد، واقع القطاع  5
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 العاملة المصانع عدد حيث من غزة قطاع في القطاع الصناعي فروع( 11)رقم  الجدوليستعرض و 
للصناعات  العام االتحاد تقسيم حسب العاملين وأعداد الصناعي بالنسبة للقطاع النسبي ووزنه فرع كل في

 .الفلسطينية
 

 3102 - 3102للفترة  غزة قطاع في الصناعة هيكل: ( 75)رقم  جدول

 الصناعي النشاط

 3102الوضع في عام  3102الوضع في عام 
عدد 
المصانع 
 العاملة

الوزن النسبي 
 للقطاع

عدد 
 العاملين

عدد 
المصانع 
 العاملة

الوزن 
النسبي 
 للقطاع

عدد 
 العاملين

 5111 1.11 11 9111 1.21 21 الغذائية الصناعات
 911 1.51 99 9111 1.19 11 البالستيكية الصناعات
 921 1.52 52 191 9.99 11 الكيميائية الصناعات
 591 5.92 55 191 5.92 99 الورقية الصناعات

 5911 51.99 29 9911 51.19 521 والنسيج الخياطة صناعات
 291 51.91 11 5111 51.19 521 المعدنية الصناعات
 591 9.21 59 991 5.19 91 الجلدية الصناعات
 1111 91.11 511 9211 99.99 111 الخشبية الصناعات
 211 59.12 11 5211 52.11 921 اإلنشائية الصناعات
 191 51.99 91 911 51.91 521 األلمنيوم الصناعات
 91 5.19 51 22 5.19 91 التقليدية الصناعات

 0151 011 787 01581 011 0200 اإلجمالي
، الجامعة االسالميةغير منشورة،  رسالة ماجستير، قطاع غزة : دراسة حالة.. محددات األجور في القطاع الصناعي الفلسطيني، هديل حسن صالح أبو حمدة: المصدر

99/55/9151. 
 

 عاممقارنة بال 9152 عام العاملين وعدد الصناعية المنشآت عدد انخفاض( 11)رقم  الجدوليبّين 
 العديد يستطع لم حيث ،وأزمة الكهرباء الحصار ستمرارة النتيج ،الصناعيةنشطة األ جميع في 9151

 لتعويض باإلضافة إلى الوقود المولدات الكهربائية توفير الصغيرة الصناعية المنشآت أصحاب من
عام  في غزة قطاع على" إسرائيل"شنتها  التي الثالثة الحرب تأثير وأيًضا الكهربائي التيار في االنقطاع
 أقل تمثل والكيميائية والورقية والجلدية التقليدية الصناعية القطاعاتكذلك يوضح الجدول أن . 9152
 في األكبر النسبة تمثل الخشبية يةالصناع القطاعات وأن الصناعي  المشاركة بالقطاع في النسب

ت أن نسبة العمالة تشير البياناو  .للعاملين تشغيالً  األكثر القطاع أنه كما الصناعي في القطاع المشاركة
ستمرت في االنخفاض في وا   9111 عام %2.1 في القطاع الصناعي في قطاع غزة كانت حوالي

 . 9152عام % 2.9بلغت و السنوات التالية 
تراجع أداء القطاع الصناعي استمرار سياسة اإلغالق والحصار والسياسات التعسفية  يعكس

اإلسرائيلية، كما يعاني هذا القطاع من سيادة نمط التشغيل من الباطن الذي أدى الرتباطه بالسوق 
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، اإلسرائيلي، إضافة إلى ما يعانيه قطاع الصناعة من عدم حداثة أساليب اإلنتا  وضعف اإلمكانيات
إضافة لالنقسام الفلسطيني وما صاحبة من أزمة الكهرباء والوقود مما أدى إلى إغالق مئات المصانع في 

 .(6)والتأثير السلبي على الطاقة اإلنتاجية والتشغيلية قطاع غزة 
 
 

 :الفلسطيني الصناعي القطاع خصائص
 قيامهرا دون عقبة تحول األراضي الفلسطينية، في التصنيع عملية تعترض التي والتحديات القيودتمثل 

 مررن سررابقاتها عررن تختلررف متقدمررة واجتماعيررة حضررارية مرحلررةإلررى  المجتمررع نقررل ُيسررهم فرري يرئيسرر دور  برر
 :الفلسطيني الصناعي القطاع خصائص أبرز يلي فيما نقدم، و المراحل
 الصررناعةشررطة نأ غلرربت :القطاااعي التمركااز نساابة وارتفاااع الصااناعية البنيااة فااي التنااوع غياااب .5

 تآالمنش عدد مجمل من%  91 حصتها شكلت حيث الفلسطينية، الصناعة تركيبة التحويلية على
 القطرراعفرري إجمررالي العرراملين  مررن %91 مررن أكثررر تشررغيل فرري وسرراهمت 9151 عررام ةيالصررناع

 الرأسرمالي التكروين من% 21 من أكثر وعلى اإلنتا  قيمة من%  29 على ستخوذتاو  الصناعي
 الصرناعات معظرم وتتركرز .الفلسطينية الصناعية الصادرات من%  92.2 وعلى اإلجمالي الثابت

 صناعة المالبس، صناعة) وهي صناعات خمس تستحوذ حيث الخفيفة، الصناعات في التحويلية
 عرردا المعررادن منتجررات صررنع الالفلزيررة، المعررادن منتجررات صررناعة والمشررروبات، الغذائيررة المنتجررات
 وتلعرب التحويليرة الصناعة تآمنشإجمالي  من األكبر النصيب على (األثاث صناعة و الماكينات

  .واالستثمار واإلنتا  والتصدير التشغيل صعيد على األكبر الدور
 التركيبرررة فررري التنررروع غيررراب علرررى ترترررب: الصاااناعية النشااااطات باااين الهيكلياااة الترابطاااات ضاااع  .9

 سررتخراجيةاال فالصررناعة ،اإلنتاجيررة الوحرردات بررين والخلفيررة األماميررة التشررابكات ضررعف الصررناعية
 قطراع مقابرل دورهرا وتراجرع بضرعفها وتمتراز األساسية البناء مواد إنتا  في معظمها في تتخصص
 .(7)التحويلية الصناعة

الصرناعية  تآالمنشريغلرب علرى :  اإلدارياة هياكلهاا وضاو  وعدم الصناعية تآالمنش حجم صغر .1
 نأو  عمررررال، 1 مررررن قررررلأ توظررررف الصررررناعية تآالمنشرررر مررررن %91 حرررروالي حيررررثصررررغر حجمهررررا، 

 فيهررا اإلداريرة الهياكرل وضروح عردم مرع عائليرة، تكرون مرا وغالبراً  فرديرة هري تآالمنشر مرن% 21.2
 أفرررراد عررردة عرررادة بهرررا يقررروم التررري اإلدارة وظرررائف بكرررل يقررروم المنشرررأة مالرررك أو المشرررروع مررردير وأن
 مررن وغيرهررا والتمويررل واإلنتررا  بالتسررويق متعلقررة وظررائف مررن الكبيررر المصررنع فرري( متخصصرريين)

 .(8) الهامة اإلدارية المسئوليات

                                                           
 .، مرجع  سابق ذكره91/51/9151طارق محارب عابد،  6
 .9112فلسطين، فبراير  -في فلسطين، وزارة الصناعة، رام اهللعبد الفتاح نصراهلل و طاهر عواد، واقع القطاع الصناعي  7
 .المرجع   السابق 8
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 كفراءة علرى سرلبية آثرارإلرى  يرؤدي قرد ممرا ،للعراملين المعيشرة مسرتويات وتراجرع العمرل شدة ارتفاع .2
نتاجيررة  الشررعور وعرردم والالمبرراالة اإلحبرراط روح وشرريوع المعيشررة مسررتويات تراجررع نتيجررة العرراملين وا 
 . العملإلى  باالنتماء

 البنية تخلف من الصناعية المؤسسات معظم تعاني: (9)الصناعية ()التحتية البنية وتخل  ضع  .1
 والميررراه والكهربررراء والمواصرررالت الطررررق مجرررال فررري وخاصرررة االحرررتالل لسررريطرة وخضررروعها التحتيرررة
 عبررر توفيرهررا يررتم المصررانع فرري المسررتخدمة الكهربائيررة الطاقررة مررن% 19 أن تبررين حيررث والوقررود،
 الضررفة جنرروب فرري العاملررة وخاصررة الفلسررطينية المصررانع تعرراني كررذلك. اإلسرررائيلية القطريررة الشرربكة
 االحرتالل سرلطات تفرضرها التري القيرود نتيجة المياه من احتياجاتها على حصولها عدم من الغربية
" إسرررائيل" مررن االسررتيراد عبررر يررتم عليرره الحصررول فرر ن الوقررود بخصرروص أمررا الميرراه، اسررتخدام علررى

 .اإلنتا  تكاليف ارتفاعإلى  يؤدي مما، مرتفعة أسعارب
 المنشررآت أصررحاب) أجررر برردون العرراملين حصررة وارتفرراع التوظيررف فرري الصررناعة مسرراهمة تواضررع  .9

 (.وأقاربهم
 الجامعيرة الشرهادة علرى الحاصرلين العراملين نسربة يشكل حيث: للعاملين العلمي المستوى انخفاض .1

 علرى سرلباً  يرنعكس ممرا الصرناعة، فري العراملين عردد مجمرل مرن %51 من أقل أو بكالوريوس من
 القيررام علررى الصررناعية المؤسسررات قرردرة وعلررى الحررديث اإلنتررا  تكنولوجيررا مررع التعامررل فرري قرردراتهم

 .لمنتجاتها التنافسية القدرات ولتحسين اإلنتاجية لزيادة الضروري والتطوير بالتحديث
 الصرناعي القطراع مسراهمة انخفضرت: اإلجمرالي المحلري النراتج توليرد فري الصرناعة مساهمة تدني .2

% 9.9، ثرم إلرى  9151 عرام% 51إلرى  5999 عرام% 51.2 مرن اإلجمرالي المحلري النراتج في
 .9151عام 

 القطراع فري اإلنتا  من المضافة القيمة حصة انخفضت: محلياً  المتحققة المضافة القيمة انخفاض .9
 قيمرة ارتفاعإلى  يشير مما ، 9151 عام% 21 من أقلإلى  5999 عام% 22.2 من الصناعي
 والطاقرررة اإلنتاجيرررة معررردل وانخفررراض المسرررتوردة الخرررام المرررواد وخاصرررة السرررلعية اإلنترررا  مسرررتلزمات
 .فلسطيني منشأ سما تحت للتصدير المطلوبة المنشأ قواعد شروط تلبية يعيق ومما المستغلة

                                                           
 وعموماً   .أهدافها إنجاز على والمنشات المؤسسات تساعد التى والعالقات والمهارات والنظم والهياكل بالمرافق متعلق هو ما كل على : التحتية البنية لفظ يطلق: التحتية البنية تعريف 

 تشييدها يتم تجهيزات من واألساسي الفقري العمود تمثل التي الخدمات فهي وبالتالي .هيكلى دعم إطار توفر التى الهيكلية العناصر من مترابطة مجموعة التحتية هى البنية ف ن
األولى  :وتصنف إلى نوعين متالحمة، يجعلها و المجتمعات يربط الرابط الذي دور وتلعب الوطني االقتصاد وتساند للمواطنين والرفاهية الحضرية االحتياجات لكي تلبي
 التعليم منشآت تشييد وتشمل :أما الثانية االجتماعية. الخ ..والسطحي والصرف الصحي المياه شبكات مثل المختلفة، المرافق خدمات وتشمل  :الفيزيائية أو االقتصادية

 .فهوخال المدني والترفيه والدفاع األمن وخدمات والمستشفيات
 .إلخ ..والمجارى المياه ومرافق ذلك الطرق فى بما السكان مجتمع أو للدولة المادية األساسية األنظمة :انها على يعرفها من وهناك     

 .، االنترنت 9112صالح العودة و رزق السيبد أحمد، البنية التحتية لالقتصاد الفلسطيني،   9
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 ارتفرراعإلررى  يشررير ممررا ،لررآلالت التكنولرروجي المسررتوى وانخفرراض الصررناعية الثابتررة األصررول تقررادم .51
 آالتره وفري عرام بشركل أصوله في الحاصل والتآكل التقادم من الفلسطيني الصناعي القطاع معاناة

 . خاص بشكل ومعداته
 .واالبتكار والتطوير بالتحديث القيام على المقدرة وضعف الجودة مستويات تدني .55
 رأس لتمويرررل الذاتيرررة المررردخراتإلرررى  واللجررروء الصرررناعية للمؤسسرررات التمويليرررة اإلمكانيرررات ضرررعف .59

 .المال
 عرن والعجرز العالميرة المواصرفات تروفر عردمإلرى  تعرود ألسرباب بالصرادرات الخراص األداء ضعف .51

 والممارسات والمعوقات المعابر، في التصدير تعقيدات وبسبب ناحية، من المستوردة السلع منافسة
 . ثالثة ناحية من والضفة غزة بين واالنقسام الحصار آثار جانبإلى  ثانية، ناحية من الصهيونية

 وتراجرع الضفة عن غزة قطاع انفصال جانبإلى  والقطاع، الضفة في المحلي السوق حجم صغر .52
 مرع التفاعرل بعردم ارتباطراً  ،الكبيرر الحجرم اقتصراديات وغيراب االنقسرام بسربب بينهما البينيه التجارة
  .العربي األسواق

من المالحظ عدم وجرود اسرتراتيجية معينرة للصرناعة فري : عدم وجود استراتيجية واضحة للتصنيع  .51
فلسررطين تلجررأ إليهررا السررلطة الفلسررطينية فرري حمايررة صررناعاتها وخاصررة صررناعة السررلع االسررتهالكية 

مررررة غيررررر المعمرررررة كصررررناعة المالبررررس واألحذيررررة والنسرررريج، فرررري حررررين لررررم يررررتم تقررررديم الحرررروافز الالز 
دخال التعديالت على أسعار الخردمات التري تقردمها  للصناعات المصدرة كتقديم المنح والمعونات وا 

   .المرافق العامة واإلعفاءات الضريبية على اإلنتا  وعلى المدخالت في الصناعة المصدرة 
 

 :الصناعي للقطاع التصديري األداء

 الفلسطينية للصناعات التصديري األداء في تراجعاً  نالحظ لإلحصاء، المركزي الجهاز وفقًا لبيانات
 التقليدية والصناعات واألثاث والمالبس والبالستيك والجلود األحذية صناعة وخاصة ، 9151 العام خالل
لألنشطة الصناعية شدة  التصديري األداء ضعف في األسباب أهم من للعو . السياحة على تعتمد التي

 الوعي وضعف الضارة، وآثاره الفلسطيني االنقسام جانبإلى  المتكررة، واإلغالقات اإلسرائيلي الحصار
 األسباب على عالوة العائلي، شبه الفردي بالطابع معظمها تتسم التي الصناعية المنشآت أصحاب لدى

 االقتصادية األوضاع في المتعددة السلبية العوامل جانبإلى  باريس، بروتوكول قيود عن أصالً  الناجمة
 .إليها أشرنا التي الداخلية
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 :غزة قطاع يف الصناعي القطاع ىعل احلصار أثر

 تد، واشمتنوعة وأساليب بدرجات يهعل الحصار وفرضالمنافذ التجارية لقطاع غزة  إغالق تم
 حيث، 52/9/9111في  وصواًل إلى االنقسام 9119 يناير حتى وبعدها األقصى انتفاضة أثناء الحصار
 .التاريخ إلى اليوم كذل منذ غزة قطاع على شاملة وبصورة مطبقاً  الحصار أصبح

وزارة االقتصاد الوطني في غزة حجم الخسائر التي تعرضت لها المنشآت الصناعية بشكل فيما قدرت 
وفي هذا الجانب، أشير إلى أن معظم المنشآت االقتصادية المدمرة في قطاع  .مليون دوالر 111.2عام بر

 إنتا ا تسبب في انخفاض ميتم اعمارها، ولم تعد مساهمة في النشاط االقتصادي للقطاع، م غزة، لم
 .(10)من طاقته اإلنتاجية% 91القطاع الصناعي إلى 

 اقتصاد الموازي أو باالقتصاد يسمى ما وخلق الصناعي القطاعر أداء المعابر إلى تدهو  إغالقوأدى 
غالبية  تراجع بعد والمحتكرين والمهربين السوداء السوق اقتصاد أنشطة مع جنبًا إلى جنب اإلغاثة

 إعاقة أو بوقف الوقود نقص عن الناتجة أزمة الكهرباء تسببت، كما الرئيسية االقتصادية ألنشطةا
 .الصناعية المنشآت

يمكن رصد تأثير الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة، بالنظر إلى واقع القطاع الصناعي فيه 
، نتج عنه  9152منشأة اقتصادية خالل العدوان األخير  111نعلم أن الدمار الكلي طال تحديدًا، عندما 

باإلضافة إلى العديد من المنشآت المتوسطة والصغيرة التي تمثل مجمل  11).)ألف عاطل عن العمل 19
منشأة  2111، والتي يتجاوز عددها (التجارية والصناعية والخدماتية)اقتصاد القطاع في جميع القطاعات 

 .اقتصادية
 

 :الصناعية تضررًا  نشطةومن أكثر األ 
 مصانع عددبلغت حيث ة، كبير  لخسائر تعرضت التي نشطةاأل من والحياكة المالبس صناعة 

 بشكل المصانع هذه من قليل عدد عمل، وقد عامل لفأ 91و نح تشغل صنعم 911 الخياطة
الحدود  على األنفاق عبرة الوارد الخام المواد ستخداماب المحلية للسوق محدودة متقطع ولفترات

اإلسرائيلية  للسوق صدرتُ  الخياطة مصانع منتجات من %91 أن حيث ،لسطينيةة الفالمصري
 .حليق المللسو  والباقي

 املع 9911 نحو فيها ويعمل صنعم 911البالغة نحو  واألثاث الخشبية الصناعات أنشطة ،
وتشكل  سنوياً  دوالر مليون 300 رل تصل إجمالية بقيمة ،سنوياً  شاحنة  3000نحو صدركانت تُ و 

سنوات  اللت الصناعية لقطاع غزة، وتعرضت خصادراال إجمالي من %11صادراتها نسبة 
                                                           

 .15/1/9151من طاقته االنتاجية في غزة ، وكالة وفا اإلخبارية، % 91انخفاض عمل القطاع الصناعي إلى : تقرير اقتصادي 10
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 تقليص إلى توقف أو ىأد مما ،التجارية المعابر كافة إغالق بسبب حقيقية الحصار إلى انتكاسة
 .العامة في هذه األنشطة ورشالو  مصانعغالبية ال عمل

 المعدنية الصناعات أنشطة في التي تعمل والمصانع الورش من% 91من  أكثر إغالق تم 
 كاأللمنيوم(وورشات صناعية منشآت في يعملون كانوا املع 1111 عن يزيد ما والهندسية وأصبح

 والسخانات المعدني الجلي واألثاث كوسل كوالسل المسامير ومصانع الحدادة وورش والمخارط
 .(12) عمل بدون (الشمسية

 

 : (13)غزة قطاع يف الصناعي القطاع معيقات
 أدى إلى تراجع مما التحتية والبنية القائمة المصانع تستهدف والتي المتكررة اإلسرائيلية االعتداءات 

 .عملهم لفرص العمال من كبير عدد وفقدان ملحوظ بشكل الصناعة قطاع
 في الحصول الصناعية المنشآت أصحاب ويقيد يعيق والذي للمعابر المتكرر واإلغالق الحصار 

 .الصناعية المنشآت لتشغيل الالزمة واآلالت والمعدات والوقود الخام المواد على
 منع الخارجية، وكذلك األسواق في منتجاتهم تسويق على المنتجين قدرة وعدم التصدير حظر 

 .غزة وقطاع الغربية الضفة بين الداخلي التبادل التجاري
 أدى  التوزيع مما شبكة وضعف التجارة حركة على المفروضة الوقود مداداتإ ونقص الطاقة أزمة

 .القطاع في الوحيدة الكهرباء محطة قدرات من إلى الحد
 منشآتهم إلى الدول المجاورة ونقل الخار  في الصناعية إلى االستثمار المنشآت أصحاب لجوء. 
 الخار الكفاءات إلى  أصحاب هجرة. 
 غزة قطاع في االستثمارية بالبيئة المستثمرين ثقة ضعف. 
 إضافة إلى النقص آخر جانب من اإلنتا  تكلفة وارتفاع جانب من واإلنتاجية الكفاءة مستوى تراجع 

 .الصناعي للقطاع والتخطيط التنظيم وغياب والتقنية الفنية الخبرة مجال في الواضح
 االستثمارية المشروعات ودعم تمويل في المصرفي القطاع مساهمة ضعف. 
 

 له الالزمة واالستثمارية التحتية البنية الصناعي بحاجة إلى توفير القطاع أنإلى  اإلشارة يجب وهنا
 االقتصادي التطور ومتطلبات يتناسب بما وتحديثه القطاع بهذا الخاص المال رأس هيكلة إعادة أجل من

 .المطلوب والتكنولوجي
 الصناعية والمناطق التكنولوجية الحاضنات لتوفير الالزمة الخطط إعداد يجب السياق هذا وفي

 لهذا داعمة تحتية بنى إلنشاء جديدة مناطق وتخصيص القطاع، هذا لتشجيع المطلوبة، التحتية والبنية
 وتفعيل الفلسطينية الصناعة وتشجيع لتنمية وطنية استراتيجية اتباعإلى  إضافة الهام اإلنتاجي القطاع
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عادة االنقسام بانهاء مرهون ذلك وكل والقطاع، الضفة في الزراعية المنتجات مع فروعها بعض وترابط  وا 
 .الفلسطيني الديمقراطي السياسي النظام بناء
 

 : األراضي الفلسطينية في للتصنيع المقترحة االستراتيجية
 التخلرف علرى القضراء وبهردف المسرتقلة التنميرة وبنراء واالقتصرادي السياسري التحرر مسيرة دعم هدفب

 النظررام وحرردة واسررتعادة االنقسررام، إلنهرراء النضررال مررن بررد ال اإلسرررائيلي، العرردو لدولررة االقتصررادية والتبعيررة
قرررار لبلررورة رئيسرري كشرررط الفلسررطيني، السياسري  هيكررل بنرراء إعررادة عمليررة تقررود وطنيررة تصررنيع اسررتراتيجية وا 
 وقطرراع الضررفة فرري المتاحررة واالجتماعيررة االقتصررادية واإلمكانيررات الواقررع مررن وتنطلررق الفلسررطينية الصررناعة

 . فيهما التصنيع ومقومات ومشكالت واقع على للتعرف شامل تقييم إجراء بعد غزة
 والردمار الفلسرطينية المروارد علرى العردو سيطرة واستمرار اإلسرائيلي، والعدوان الحصار من الرغم فعلى

 خسرررائره وارتفررراع اإلنتاجيرررة بنيتررره واسرررتنزاف االقتصرررادية القطاعرررات كبررراقي الصرررناعي بالقطررراع لحرررق الرررذي
غررالق األراضرري الفلسررطينية علررى المفررروض الحصررار نتيجررة المتراكمررة المباشرررة وغيررر المباشرررة  المعررابر وا 
 اإلنتررا  وخطرروط المصررانع مررن كثيررر لترردمير إضررافة والررواردات، الصررادرات حركررة أمررام والداخليررة الخارجيررة
 والقيمررة اإلنتررا  حجررم وتراجررع اإلنتررا  تكرراليف ارتفرراع علررى ثرررأ ممررا لمصررانعهم، العمررال وصررول وتعطيررل
 والزراعية الطبيعية الموارد بعض تتوفر مازالت" ذلك ومع.  حقيقية صناعية تنمية تحقيق واعاقة المضافة،
 السياسررررة تطبيررررق تقرررروم علررررى وطنيرررة اسررررتراتيجية وفررررق واسررررتغاللها حصررررها تررررم إذا الترررري والماليررررة والبشررررية
 فروعرره بعررض فرري الررذاتي االكتفرراء وتحقيررق الصررناعي القطرراع وتنميررة صررمود ترردعم أن يمكررن ()الصررناعية
 . (14) "المتاحة اإلمكانيات ضمن الريادية
 تطبيرق الصرعب ومرن فلسرطين فري حقيقيرة صرناعية بنهضرة القيرام الصعب من القول البديهي من ف نه

 األرض علررى المسرريطر اإلسرررائيلي االحررتالل وجررود ظررل فرري فلسررطين فرري للتصررنيع مقترحررة إسررتراتيجية أي
 اقتراح من والهدف. فلسطين في للتصنيع أساسياً  شرطاً  يعتبر الكامل السياسي االستقالل أن أي والمعابر،
 بعررد توفرهررا يمكررن الترري والطاقررات اإلمكانيررات حشررد فرري يكمررن فلسررطين فرري للتصررنيع مسررتقبلية إسررتراتيجية

 ظرل فري الممكنرة التحررك خطوط رسم في للبدء الموجودة والمعوقات القيود وتجاوز لمواجهة االنقسام انهاء
 والظررروف ،جانررب مررن اقتصررادنا مسررتقبل علررى تررؤثر الترري والدوليررة، اإلقليميررة االقتصررادية الظررروف مراعرراة

                                                           
  ريفات مختلفة لها، من هنا ف ننا سنأخذ أكثرها شيوعا وأكثرها قربا من الغاية التي تبحث هناك تفاوت في المفهوم االقتصادي للسياسة الصناعية نجم عنه تع: السياسة الصناعيةتعريف

وهذا التعريف مفيد " الهيكل الصناعي على تشجيع نمو يكون مبينًا على اإلنتاجية لدفعالجهود الحكومية المبذولة : " عرف البنك الدولي السياسة الصناعية بأنهاي.  عنها هذه الدراسة
وهناك تعريف . ات صناعية معينةألنه يركز على هدف االقتصاد العام وهو زيادة اإلنتاجية، أكثر منه إجراء تغييرات محدودة في هيكل البنى الصناعية أو التعامل مع قطاع للغاية

فالسياسة الصناعية تحت هذا التعريف الواسع ليست فقط  .الحرة المتبعة لتشجيع التنمية الصناعية إلى جانب تلك التي تنتجها قوى السوق النشاطاتكل :" أخر للسياسة الصناعية
نما تتعداه إلى تطوير منتجات وأنشطة أكثر تعقيدًا ضمن األنشطة القائمة، والتي تأخذ مضمونًا محليًا وكذ لك تنمية قاعدة القدرات التكنولوجيه حول تحفيز الهيكل الصناعي وا 

حكومة وضع سياسة صناعية تتجاوب مع احتياجات تنمية الصناعة وتعزيز إنتاجيتها وقدرتها التنافسية والتي من المحبذ أن يشارك في وفي الوقت الذي يطلب فيه من ال. المحلية
التفاعل من خاللها مع لك السياسة و تحديدها القطاع الخاص لكونه األكثر وعيا الحتياجاته ولمصالحه، ف ن على القطاع الخاص تقع مسئولية مساعدة القطاع الحكومي في تنفيذ ت

 .آليات السوق بقوة لتحقيق اكبر فائدة مرجوة منها
  .51/9/9111و52حازم الشنار، السياسة الصناعية المقترحة لمواجهة التحديات القائمة، مؤتمر االتحاد العام للصناعات الفلسطينية، رام اهلل، يومي  14
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 جانررب مررن االسررتقرار وعرردم الصررهيوني الحصررار اسررتمرار ظررل فرري نعيشررها الترري واالجتماعيررة االقتصررادية
 .أخر

 العامررة الوطنيررة األهررداف وفررق االقتصررادية السياسررة عررن منبثقررة االسررتراتيجية تكررون أن يجررب وبالتررالي
 المسررتجدة، المسررتقبلية واألوضرراع الراهنررة الظررروف لمتطلبررات لالسررتجابة تامررة ومرونررة بواقعيررة واألولويررات

 االتفاقيرات مرن لالسرتفادة إضرافة والخراص، العرام القطراع مؤسسرات مرن كرل جهرود تضافر خالل من وذلك
 .  بالدنا في الصناعية التنمية متطلبات تلبية سبيل في الصديقة الدولية والجهود

 

 مكرررران لإلحررررالل الموجهررررة الصررررناعات دعررررم علررررى اإلسررررتراتيجية هررررذه تقرررروم : المقترحااااة سااااتراتيجيةاال
 ضروابط ضرمن ولكرن الخارجيرة األسرواق فري التنافسرية القردرة ذات الصرناعات ودعرم رئيسي بشكل الواردات
 المطلوبة التكنولوجيا بساطة أن حيث. ستراتيجيةاال هذه تطبيق عن الناجمة السلبيات تالفي بهدف رئيسية
 المرحلرة تجعرل االستثمارات استرداد فترة وقصر لألرباح النسبي واالرتفاع الماهرة العمالةإلى  الحاجة وعدم
 .الفلسطيني باالقتصاد المحيطة للظروف مالءمة أكثر الواردات إحالل سياسة من األولى
 

 القررومي الرردخل فرري المطلوبررة الزيررادة مررن المنشررودة األهررداف تلبيررة فرري سررتراتيجيةاال هررذه ولنجرراح ولكررن
 االقتصراد دخرل واسرتقرار المختلفرة االقتصادية الفروع بين الهيكلية الترابطات وتحقيق البطالة من والتخفيف
إنهاااا االنقسااام واسااتعادة  يتطلااب االقتصررادية للمرروارد األمثررل واالسررتغالل الصررعبة العمررالت مررن الرروطني

النظااام السياسااي واالقتصااادس الفلسااطيني كماادخل رئيسااي يااوفر الشااروط الرئيسااية لتفعياال االسااتراتيجية 
  :المطلوبة التي نلخصها في ما يلي

وزن األكبر في هيكرل الطلرب المحلري، أي ال برد مرن التركيز على إحالل السلع االستهالكية ذات ال .5
ترروافر السررروق بشررركل يسرررمح ب قامررة مشرررروعات إحالليرررة ذات حجرررم معقررول لالسرررتفادة مرررن الوفرررورات 
االقتصررادية لتقليررل حجررم التكرراليف وللوصررول إلررى المسررتهلك بأسررعار معقولررة، وهررذا يررتم عررن طريررق 

 . ة للمواطنين دراسة قوائم الواردات ودراسة االحتياجات الحقيقي
العمررل علررى اسررتكمال تررأطير فررروع الصررناعة وتنظيمهررا فرري اتحررادات تخصصررية ومأسسررتها بقررانون  .9

 .، خاصة الصناعات التكنولوجيهعلى أن تسعى لخدمة أوسع قطاع من الصناعيين الرياديين
والنشراطات التركيز على الصرناعات القرادرة علرى تحقيرق الترابطرات األماميرة والخلفيرة مرع الوحردات  .1

اإلنتاجية المختلفة، أي البدء بالمشروعات التي تضمن استخدام نسربة معقولرة مرن الخامرات والمرواد 
 .األولية والمكونات الصناعية المحلية 

صرناعات المرن تراجرع كفراءة  عدم المبالغة في فرض الرسوم الجمركية على الواردات المماثلرة خوفراً  .2
مررن ارتفرراع األسررعار وال بررد مررن اتبرراع سياسررة حمائيررة مالئمررة ومتوازنررة  الفلسررطينية المحليررة وخوفرراً 

تهرردف إلررى تحقيررق إحررالل ترردريجي مكرران المسررتوردات المماثلررة فرري الوقررت الررذي تضررمن فيرره وجررود 
 . درجة معقولة من المنافسة 
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ة توجيرره جررزء معررين مررن إنتررا  هررذه السررلع إلررى الخررار  بهرردف ضررمان ترروفير السرريولة النقديررة األجنبيرر .1
 . الالزمة لتغطية نفقات اآلالت والمعدات المستوردة ولزيادة كفاءة تصنيع هذه السلع

التوسع العمودي وتشجيع الصادرات، بالنسبة لبعض الصناعات وخاصة الحجر والرخام، " .9
 .(15)"إلخ.. الصناعة الدوائية، صناعة البرمجيات

يم السوق وفرض رقابة على بتنظدعم وحماية صناعات المالبس واألحذية واألغذية، وذلك  .1
و تقديم إعفاءات من الضرائب على المواد الخام والماكينات  المواصفات للسلع المستوردة

 .والمنتجات المحلية
وبشكل خاص الفروع : دعم حكومي على شكل إعفاءات ضريبية وجمركية لبعض فروع الصناعة .2

 .التي لديها قابلية إما للتصدير أو لإلحالل
من الحوافز لالستثمارات الخارجية في الصناعة الفلسطينية، مع تأمين فرص عادلة  تقديم المزيد  .9

 .للمنافسة قي السوق الفلسطيني وتقليص الفرص أمام االحتكار
تباع الشفافية الكاملة في اااللتزام ب عطاء األولوية في العطاءات الحكومية بالمنتج الوطني مع  .51

 .الوطنية للمواصفات المطلوبة طريقة إرسائها، وضرورة تلبية الصناعة
تنظيم التجارة الداخلية باعتماد وتطبيق لوائح للمواصفات على الواردات والسلع المحلية والسعي  .55

لفتح أسواق خارجية جديدة من خالل دراسة تلك األسواق وتطوير الميزة التنافسية للمنتج الوطني 
ل على الولو  لألسواق الخارجية من خالل بناء عليها وللتناسب مع احتياجات تلك األسواق، والعم

 .تنظيم المعارض وتبادل الزيارات مثال، فال بد من نقل المنافسة إلى السوق الخارجي
تشجيع السوق المالية واستثمار الودائع البنكية مع توفير بيئة مادية وقانونية مالئمة لضمان   .59

يجاد حلول لمشكلة تقلب أسعار العملة، إلى جان ب التدخل لتأمين اإلقراض الصناعي القروض وا 
، وتقديم إعفاءات وتقديم ضمانات للقروض وتخفيض معدالت الفائدة وتخفيف شروط اإلقراض

 . ضريبية للصناعات الناشئة
 مع األخذ باالعتبارضرورة دراسة إمكانية إقامة مؤسسة موحدة متخصصة باالئتمان الصناعي،  .51

دامة وجود حاجة إلقامة صندوق طوارئ وطني ير  بط مهام اإلغاثة بالتنمية بهدف تعظيم الفائدة وا 
 .األثر

العمل على زيادة استيعاب األيدي العاملة من خالل تشجيع إنشاء مشاريع : السياسة التشغيلية .52
نما في الصناعة أيضا بما فيها المشاريع  إنتاجية كثيفة العمل ليس فقط في البنية التحتية وا 

الوقت البد من السعي لرفع كفاءة استخدام القوة العاملة المقيمة في وفي نفس . الصغيرة والمتوسطة
 .المشاريع القائمة

                                                           
 .، مرجع سابق ذكره9111حازم الشنار،   15
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بالنسبة للسياسة التعليمية والبحثية في الجامعات الفلسطينية، يجب البدء بتأهيل نظام التعليم لتلبية  .51
ات احتياجالمؤسسات التعليمية ب مخرجات والصناعة خصوصا وربط احتياجات االقتصاد عموماً 

التركيز على التعليم والتدريب الصناعي المتخصصين؛ من خالل  المؤسسات اإلنتاجية والخدمية
 .وتطبيق مخرجات التطور التكنولوجي وااللكتروني فيهما

قرار رزمة القوانين واألنظمة : تطوير البيئة القانونية وتوفير االستقرار األمني  .59 من خالل إعداد وا 
ن تسجيل رؤوس األموال المنقولة كضمان لالئتمان ياعية ومن بينها قوانذات العالقة بالتنمية الصن
والمباشرة بتطبيق تلك القوانين واألنظمة  ومنع االحتكار والمنافسة،وحق الملكية الصناعية 

واضطالع القضاء والضابطة العدلية بدوريهما في إعالء كلمة القانون ومحاربة الفساد اإلداري 
 .ر وتحقيق الشفافية وتوفير األمن للمواطنين وعلى ممتلكاتهم وأموالهموالمالي ومنع االحتكا

العمل على إعادة هيكلة الصناعة بحيث تتولى الصدارة القطاعات المؤهلة للتصدير وخصوصا  .51
مع استمرار التركيز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة . التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة

 .والمهنية المتخصصة في المجاالت الحرفية
 : من خاللالتصدير والتنافسية خلق الحوافز التشجيعية لعمليتي  .52

 تفعيل االتفاقيات الثنائية المبرمة بين السلطة الفلسطينية والدول العربية واألجنبية لتوسيع -
 . النفاذ إلى األسواق واستغالل هوامش اتفاق باريس

التخطي الفعال لتطوير القطاع الصناعي الفلسطيني، إلى مستوى يمكنه من تصنيع وانتا   -
المشاريع الصغيرة والمتوسطة بصورة واسعة تغطي احتياجات السوق المحلي مثل منتجات 
المعادن، األخشاب والسلع االستهالكية المعمرة وصناعة بدائل للعديد من المنتجات 

 .  ائيليةالمستوردة من السوق اإلسر 
العمل على استيعاب وتشجيع مقومات صناعة تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات  -

 .اعتمادًا على الخبرات الفلسطينية المتخصصة
 . تقديم حوافز للمنتجات الزراعية والصناعية الجديدة المتجهة للتصدير -
 . تقديم تسهيالت ضريبية للمصدرين -
 . تقديم تسهيالت الستيراد المواد الخام والسلع الوسيطة -
 . فرض جمارك على السلع النهائية ذات المنافس المحلي -
 .محاربة إغراق السوق بمنتجات أجنبية، ال سيما ذات البديل المحلي -

  :من خالل دعم المشاريع الصغيرة  .00
  ألصحاب المشاريع توفير تعليم مهني مجاني وتدريب عملي من خالل إنشاء معهد مهني

 . الصغيرة والمتوسطة
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 تفعيل صندوق تمويل المشاريع الصغيرة . 
  رشادية للمشاريع الصغيرة والتي تحتا  إلى متطلبات كبيرة إنشاء هيئة تقدم خدمات فنية وا 

 .خار  القدرة التمويلية ألصحاب المشاريع
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