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ها ل ت ة وس ة ال ة الفل ارج ارة ال اسات: واقع ال ل س ل   ورقة ت
  رائد محمد حلس: للباحث

  باحث ومختص في الشأن االقتصادي

  فلسطين -غزة 

  

سة:  ها ).2018( )رائد(، )حلس(فه ل ت ة وس ة ال ة الفل ارج ارة ال ال. ال واقع ال ة لألع ة األم ة.. األكاد ة األم ات ال   ال

مة:   مق

ف  ــــ ــــ بهـ ـ ــــ وفل ـ ــــ م ة بـ ــاد ـــ ــــة واق ارـ ــــ عالقـــــات ت أسـ ة ل ــــ ـ ـــــة الفل ة ال ـــل ــ ـــع ال ســ
ــــة  ـ ارج ــارة ال ـــ ة ال ع قاعـــــ ســـــ ــــة، وت ـ ار مـــــ ناح ـــــ ـــــة مـــــع دول ال ار ــع عالقاتهـــــا ال ـــ ـــــ وت ت إعـــــادة ت

ــــ  ــــار إســــ ــــ ــــ اح ــــ ــــة، و قعــــ ــــ ال اســــ ــــادة ال ــــ ة وز ــــ ــــ ــفة الفل ــــ ــ ـــــة لل ـــ ارج ــارة ال ــــ ــ ــــاع ال ــــ ل لق ائ
. ة أخ ة م ناح اع غ ة وق   الغ

ــــ  ـ ــــ فل ة بـ ــــ ـ ــارة ال ـــ ـــــة ال ـــع اتفاق ــ ق ة ب ــــ ـ ـــــة الفل ة ال ـــل ــ ــــ ال ــعى قامـ ـــ ا ال ــــ ــــ هـ ـ ق ول
ــــي العـــــام  ـــــة فـ ــــ الع ـ ـــــة م ر ه ــــى  1994وج رة إلـ ــــ ـ ة ال ــــ ـ ــــلع الفل ـ ـــــة ال ه االتفاق ــــ ــــ هـ ــــ أعفـ قـ

ــــ  ــــ (مــــــا دامــ ـ ــــ م ــ ، إال أن ح ائ ــــ ـــــة أو ضــ م ج ــــ ــــ أ رســ ة) مــ ــــ ـ ــــــأ ال ــــ ال اعــ ق ــــة  مـ مل
ي  ــــ ــــ ــــار الفل ــــ ــادل ال ــــ ــ ــــادل  –ال ــــ ــــ ال ــــ ني ح ــــ ــــ ـــــة ت ـــ ــعف، ن ــــ ــ ــــة وال اشــــ اله ــــ  ــــ ــــ ات ــــ ال

ي  ار الفل ي  –ال ار الفل ادل ال لي. –ال مقارنة مع ح ال ائ   اإلس

ه  ـــــاول هـــــ لـــــ ت ا ال ة مـــــ هـــــ ـــــ ة خـــــالل الف ـــــ ة ال ـــــ ـــــة الفل ارج ــارة ال ـــ ــع ال ـــــل واقـــ ل رقـــــة ت ال
)2015-1995 ، ــــ ــ ي ال ــــ ــ ــــار الفل ــ ــادل ال ــــ ر ال ــــ ــ ــــ دون ت ــ ـــــي حال ـ ــــات ال ــ ق ع ــــ ال ــ ي )، وت

ة. ة ال ة الفل ارج ارة ال ة ل ال اد اسات االق ع ال اح  اولة اق   وم ث م

لة ي ال   :ت

ــــ  ــ ــــاه ت ــ ـــــي ات ــــا فـ نهــ ــــة  ــ ال ة ال ــــ ــ ة ال ــــ ــ ـــــة الفل ارـ ـــــة ال ــــة العالقـ عــ ــــي  ـــــة فــ راسـ لة ال ــــ ــ  م
ــــلع  ف ال ــــ ــــ ل ــــاب مل ، وغ ــــ اردات مــــ م ـــاه الــــ ـ ــــائع فــــي ات ــــلع وال ف ال ــي تــــ لــــ فــ ، ت واحــــ
ل  ــــ ضــــ ـــى م ة إلـ ــــ ــــادرات الفل ــــ ال ــــى أن ح ع  ، ــــ ـــى م ــادرات إلـ ــ ــاه ال ــ ــــي ات ــــائع ف وال
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ــاد ــ ي  و ــــ ــــار الفل ــادل ال ــ ــــ ال ــــ أن ح ــــ ي وم، األمــــ ال ن معــــ ــــ ــــ  –أن  ق ــــ  ــــ ل ال
ه. ة م ج ائج ال   ال

ة  ة الفل ارج ارة ال ة -أوًال: واقع ال   ال

ــــ ( ـــ ول رق ــــ ـــ ـــــي ال ــ ـــــة ف رجــ ــــات ال ـــ ان ـــــي ال ــ ـــال ف ــــ ة 1و ــــ ـــ ـــــة الفل ــ ارج ــارة ال ــــ ـ ــــ أن ال -)، نالحـــ
ــــ  ــــ ــــالل الف ة خــــ ــــ ــــ ــــ 1995-2015ة (ال ــــ ـــــادة ح ـــ ـــي ز ــــل فـــــ ــــ م ت ــــ ــــــي مــــ لــ ــــل ه ــــ خلــــ ــــ مــــ ) عانــــ

وم ــــ ه معــ ــــ ــــادرات شــ ــ ــــ ال ــ ن ح ــــ ــ ــــــاد  ــــادرات و ــ ــــ ال ــ ــاض ح فــــ ــــل ان اردات مقابــ ــــ ا الــ ــــ ــــ هــ عــ ، و
ـــا:  هــ اب أه يـــــ مـــــ األســـــ لـــــل إلـــــى الع ق ال ـــــ ـــــة فـــــي ال اف ة علـــــى ال ـــــ ـــــات الفل رة ال ضـــــعف قـــــ

اج وال ف اإلن ال ة، وارتفاع ت ةال ،  قل في األراضي الفل   .)102، ص2016(حل

ل ــــ م  كـــ ــــ ةعـــ ــــ ـــ ــــادرات الفل ـــ عاب ال ــــ ــــى  اســـ ـــ ، عل ــــ ـــ ق ال ــــ ـــ ـــــي ال ــــفــ غ مـــ ــــ ـــ ــــى  ال ـــ ـــــه عل رتــ ق
، ــــ ــ ــــ ال ــ ـــف  ـــ ــــ ي ــــ الــ ــ ق ال ــــ ــ ـــــي ال ة فـ ــــ ــ ردات الفل ــــ ــ عاب ال ــــ ــــ اســ ــ ــــ  ح ــ أن ح

ل وال ي ء ضـــــ ــــ ل إال جـ ـــــ ــــ ال  ـ ـــى م ة إلــ ــــ ـ ـــــادرات الفل ق، ال ــــ ـ ا ال ــــ ـــــ هـ رة وح ــــ ــــ مـــــع قـ اسـ
ــــ  اًء مــــ ح ــــ ســــ ه ال ــــ ي ون ــــ ــــاد الفل ــــ بــــ االق ــــ فــــي ال جــــع ذلــــ إلــــى الفــــارق ال و

ــــا ـــ ه ـــــل م ــ ـــــالي ل ــ ـــــي اإلج لــ ــاتج ال ــــ ـ ـــــة أو ال ــ ارج ــارة ال ـــــ ــــ ال ـــ ان أو ح ــــ ـــ د ال ــــ ،  عـــ ــــ ، 2016(حلـــ
  ).103ص
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  )1جدول رقم (

  )1995-2015المصري خالل الفترة ( –ي حجم التبادل التجاري الفلسطين

  

  السنة

  التجارة الخارجية مع مصر

  حجم التبادل التجاري  صافي الميزان التجاري  واردات  صادرات

1995 0.003 10 -9.997 10.003 

1996 0.001 19.1 -19.099 19.101 

1997 0.015 30.58 -30.565 30.595 

1998 0.03 27.7 -27.67 27.73 

1999 0.354 12.86 -12.506 13.214 

2000 0.154 13.4 -13.246 13.554 

2001 0.011 5.48 -5.469 5.491 

2002 0.017 3.82 -3.803 3.837 

2003 0.078 5.66 -5.582 5.738 

2004 0.005 29.86 -29.855 29.865 

2005 0.161 32.18 -32.019 32.341 

2006 0.642 31.41 -30.768 32.052 

2007 0.737 35.38 -34.643 36.117 

2008 0.984 22.26 -21.276 23.244 

2009 2.891 35.32 -32.429 38.211 

2010 4.344 38.18 -33.836 42.524 

2011 0.998 34.03 -33.032 35.028 

2012 1.635 34.73 -33.095 36.365 

2013 0.204 43.5 -43.296 43.704 

2014 0.3204 55.014 -54.6936 55.3344 

2015 0.189 67.641 -67.452 67.83 

فلسطين، أعداد مختلفة  –الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، إحصاءات التجارة الخارجية المرصودة السلع والخدمات، رام هللا المصدر:  -
)2015-1995.( 

 .المبالغ بالمليون دوالر - 



     

ABA’s Vision:  

 

Knowing, sharing & influencing. 
Exceptionally. Always. 

 Know ‘n Grow 

 

Page 4 of 13 

www.gawab.org  aba@gawab.org  P. O. Box 62, Phillipsburg, NJ 08865, USA  

  
 )1995-2015ترة (المصري خالل الف –): حجم التبادل التجاري الفلسطيني 1شكل رقم ( -
  )1إعداد الباحث باالستناد إلى بيانات الجدول رقم ( -

ــــى  ــــًا إلـــ ـــ ـــــافة أ ــاد اإلضــ ــــ ـ ــــار االق ـــ ل  ــــ ـــ ت ــــ  1994ب انـــ ام ال ــــ ــــه إلـــ ــــ خاللـــ ــــ مـــ ــــ تـــ الـــ
ــــ ـــي تالئــــ ب ـ ــــة ال ار اســــاته ال ـــار س ـ ــي إ لي وفــ ائ ــــي اإلســــ ـــام ال ـ ــــًا لل ــــل وفق الع ي  ــــ  ةالفل

لي  ائ ــــ ــــــاد اإلســ ــــع وأ االق ورة مــ ــــ ــ ال عــــــارض  ــــه، وت افــ ــــهه افــ ي وأه ــــ ــ ــــاد الفل ــ ــــة االق ــ ــــا، ب ــ  م
ل  ائ ــــ ــــ إســـ لي، وأصـــ ائ ــــ ـــاد اإلســـ ــــ ــــ لالق ـــ ل ق ــــ ـــ ي  ــــ ـــ ــــاد الفل ـــ ــــة االق ـــ ع ــــ ت ز مـــ ــــ عـــ

لة،  ة (الع اردات الفل ادرات وال ح لل ة ال ارج ق ال   ).30، ص2013ال

ل   ـــــ ـــــة لو ال ارـــــة وال اســـــة ال الف ال ة اخـــــ ـــــ ـــــة الفل ال ارـــــة وال اســـــة ال ، فال ي لـــــ ي ال هـــــ
ة،  ل ائ ــــ ــــات اإلسـ ارسـ ـــات وال اســ ال ــــ  لـ ه م ــــ ل شـ ــــ ـ ــــأث  ـ عـــــًا وت ــــ تا ـ ــــارات تع ـ ـــإن ال ـــــه فــ وعل

ار  ــــ ء اسـ ــــ ــــي ضـ ـــال فـ ــ ـــع ال فًا صــ ــــ ــــ هـ ـ ــــ ال انـ ــع ال ــــاه العالقـــــة مـــ ـ ة ت ــــ ـ ـــــة الفل ار ال
ــــاب وال عــ ـــــى ال ة علـ ل ائ ــــ ة اإلســ ــــ ــ ـــامل ال ـــ ــــالق ال ـــار واإلغــ ـــ اســــــة ال ار س ــــ ـــــة واســ ـ ول ــــ ال افــ

 ، عف ة (ال اع غ   ).10، ص2000لق

ًا:  اتثان ة ت ة الفل ارج ارة ال ة – ال   ال

ــــ  ــــ دون واجهـ ــــــي حالــ ــــات ال قــ ع ات وال ــــ ــ ــــ ال ـــــة مــ ل ة ج ــــ ــ ة ال ــــ ــ ــــــة الفل ارج ــارة ال ــــ ال
ي ل ار ب ال ادل ال ر ال ها:ن وت    أه

الصادرات الواردات حجم التبادل التجاري

0.08

0.96
0.78

(%
)

)2015 - 1995(المصري خالل الفترة  -حجم التبادل التجاري الفلسطيني 



     

ABA’s Vision:  

 

Knowing, sharing & influencing. 
Exceptionally. Always. 

 Know ‘n Grow 

 

Page 5 of 13 

www.gawab.org  aba@gawab.org  P. O. Box 62, Phillipsburg, NJ 08865, USA  

ود .1 عاب وال ة على ال ل ائ ة اإلس   :ال

ة عــــام  ـــــ الل األراضــــي الفل ــــ احــــ ل م ائ ـــع إســــ ي 1967سـ ـــــ ــــاد الفل ــــ االق ــــى خ ، إل
ـــــة  غ ود ل ـــــ ة، ورســـــ ال ـــــ ـــــا الفل ــالق شـــــامل لل ــاد وغـــ ـــ ـــــار اق ض ح ـــالل فـــــ مـــــ خــ

ل  ــــ ـ ـــــة،  ول ــــ ال افـ ــــاب وال عـ افـــــة ال ــالق  ل وغـــ ائ ــــ د إسـ ــــ ـ ض ق ــــ لـــــة، وفـ ات  ــــ ـ ر ولف ــــ ـ م
ات  ـــل ــــ ت سـ ــــ ــــ ة، إذ ع ــــ ــــ ـــــة الفل ـــ ارج ــارة ال ــــ ــ ال ــــ  ــــ اد، وال ــــ ــــ ــــة األف ــــ ــــى ح ــــ دة عل ــــ ــــ م
ــــة  ـــ ع ــــ ون ــ ــــي ح ــــة فــ رــ ات ج ــــ ــ اث تغ ــــ ــــ إحــ ــ ق ة،  ــاد ــــ ـــــة اق اسـ ــــ س ــ ـــى ت الل إلـــ ــــ االحــ

ـــات االق ـــ ل ـــــة وم ـــع حاجـ ــــ مـــ اســ ـــا ي ـــ ة،  ــــ ــ ـــــي الفل ــــار لألراضـ ــ ــادل ال ــــ ــاه ال ــــ ـــــاد وات ـ
 ، لي (مل ائ   ).73، ص2016اإلس

ــــة  ـ ول الع ــــ ــــ والـ ـ ــــ فل ة بـ ــاد ـــ وا االق ــــ ـــع الـ ــ ـــى تق الل علــ ــــ ات االحـ ـــل ــــ ســ لـ ـــــا ع ك
ـــــاد  ــ ــــي االق ـــاج فـــ ــــ ــــ اإلن ـــل قـــ ــــ ــــة، وتع ـــ ل ع ــات م ــــ نـ ــــى  ـــ ة إل ــــ ـــ ــــا الفل ـــ ــــل ال ـــ وت

ــــا ـــ مات اإلن ل ــــ ـــ ـــــام وم ــ اد ال ــــ ـــ ل ال ــــ ــــع وصـــ ـــ ــــ م ــى ذلـــ ــــ علـــــ تـــ ـــا ت ــــ ي، م ــــ ـــ ــــة الفل ج الالزمـــ
لـــــ  فـــــاض ال ـــــا أد إلـــــى ان عة، م ـــــ اد ال ـــــ ي ال ـــــ اح ب ـــــ م ال ـــــة، وعـــــ ل اعات ال ـــــ لل
 ، ـــل ــــ ــــ ال ـــ اع ـــى م ـــــة علــــ ــ اف م ال ــــ ــــ عـــ ـــ ة،  ــــ ـــ ــائع الفل ـــــ ــــلع وال ـــ ـــــى ال ـــارجي علــ ــــ ال
ــــاب  عـــ ر لل ــــ ـــ ــــالق ال ــــار واإلغـــ ـــ ـــــة ال ــ رة ن ــــ ـــ ــــائع ال ـــ ــــ ال ــــالف مـــ ـــ ة ال ــــ ـــ ـــاع ن ـــ وارتفـ

ول اف ال ، وال   ).74، ص2016ة (مل
ة: .2 ة الفل ارج ارة ال ة على ال ل ائ ة اإلس  ال

ــــة  ـــ ـــفة الغ ــــ ـــــي ال ــ ي ف ــــ ـــ ق الفل ــــ ـــ ــاه ال ــــ ـ ة ت ل ائ ــــ ـــــة اإلســـ ــ ار ــــات ال اســـ ت ال ــــ ــــ اســـ ـــ لق
ة عــــــام  ــــ ــ ــــــة الفل ة ال ـــل ـــ ـــام ال ـــ ــــل ق ــ ــــــه ق ــــ عل انــ ــــا  ــى مــ ة علــــ ــــ ــاع غــ ــــ ، دون 1994وق

ــــي أداء ال ات فـ ــــ ـ وث أ تغ ــــ ـــــاد حـ ـــــالح االق ارـــــة ل ــــات ال ــــل زادت العالقـ ـــــة، بـ ارج ــارة ال ـــ
ف  ــــ ــــ ــــارج، وت ــــ ــــ ال اد مــــ ــــ االســــ ــاد  ــــ ــ ــــار االق ــــ ل  ــــ ــــ وت اح ب ــــ ـــــة ســــ ـــ لي، ن ائ ــــ اإلســــ
د أو  ــــ حــــًا بــــال ق ًا مف قًا حــــ ي ســــ ــــ ق الفل ــــ قــــى ال ــا أ ــ ة م ــــ اردات إلــــى األراضــــي الفل الــــ

لي. ائ ق اإلس الح ال ا ل   ض
ـــال ـ ــــ (و ول رق ـــــ ــــات ال ان ـــي ب ـــــار 2 فــ ـــــا ال ــــل ال ـــى م ل علــ ائ اذ إســــ )، نالحـــــ اســـــ

ي م  ة ((الفل   ). 1995-2016صادرات وواردات) خالل الف
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  )2جدول رقم (

  )1995-2016خالل الفترة ( إلسرائيليا –حجم التبادل التجاري الفلسطيني 

  

  السنة

  لإسرائيمع  الفلسطينية التجارة الخارجية

  حجم التبادل التجاري  صافي الميزان التجاري  واردات  صادرات

1995 364.03 1463.97 -1099.94 1828 

1996 319.25 1743.2 -1423.95 2062.45 

1997 359.9 1852.4 -1492.5 2212.3 

1998 381.51 1833.12 -1451.61 2214.63 

1999 360.46 1853.65 -1493.19 2214.11 

2000 369.68 1739.54 -1369.86 2109.22 

2001 274.98 1353.58 -1078.6 1628.56 

2002 218.33 1119.13 -900.8 1337.46 

2003 255.98 1309.64 -1053.66 1565.62 

2004 281.15 1747.85 -1466.7 2029 

2005 290.56 1872.88 -1582.32 2163.44 

2006 326.57 2002.15 -1675.58 2328.72 

2007 455.23 2442.85 -1987.62 2898.08 

2008 499.42 2794.83 -2295.41 3294.25 

2009 453.49 2651.13 -2197.64 3104.62 

2010 488.4 2873.34 -2384.94 3361.74 

2011 617.78 2938.48 -2320.7 3556.26 

2012 639.18 3350.8 -2711.62 3989.98 

2013 786.36 3694.82 -2908.46 4481.18 

2014 791.54 3958.26 -3166.72 4749.8 

2015 803.62 3044.62 -2241 3848.24 

2016 1337.5 3249.9 -1912.43 4587.4 

در:  - لع والخدمات (المص ودة الس اءات التجارة الخارجية المرص طيني، إحص اء الفلس  –)، رام هللا 1995-2016الجهاز المركزي لإلحص
 فلسطين، أعداد مختلفة.

 .المليون دوالرالمبالغ ب - 
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 )1995-2016خالل الفترة ( إلسرائيليا –): حجم التبادل التجاري الفلسطيني 2شكل رقم ( -
  )2إعداد الباحث باالستناد إلى بيانات الجدول رقم ( -

ــــ (        ول رقــــ ــــ ــــ ـــح ال ــــ ضـ ة 2و ــــ ــــ ال الف ــــ ــــ ل  ائ ــــ ـــــع إســــ ــــار مـــ ــــ ــــ ال ــــ ــــ الع ــــ ــــ ح ــــ )، ت
ــــ ال2016-1995( ــ امة الع ــــ ــــ ضــ ــ ــــ  ــ ــــار )، ح ــ ل  ــــ ــ وت ــــى أن ب ل إلــ ائ ــــ ــــع إســ ــــار مــ ــ

ــات  ــ ول، وخاصــــة االتفاق يــــ مــــ الــــ ــع الع ـــامالت مــ الت ومعـ ــــ ت ــــة و ار ــــات ت ــــه مــــ اتفاق ـــا أعق ومـ
ـــي،  ـ ي أو الع ـــال ق العـ ــــ ــــى ال ــــادرات إل ــــ ال ــــادة ح ـــي ز ح فـ ــــ تــــ ــــة، ل ول الع ــــ ـــع ال ــــة مـ ار ال

ــــ ـ ــــ  ـ ــــ وم ــــ مهـ ـ ــــ ق ـــع شـ هـــــا مــ ــــ ت ــــ مـ ـ ــــي وال ـ ــع األم اقـــ ــــ ال ـ ــــي  ـ اف ــــ ت ـ ل غ
ة،  ــــ ــ ــــ الفل قــ ة ال ـــل ة (ســـ ــــ ــ ــائع الفل ــــ ــــلع وال ــ وج ال ــــ ل وخــ ــــ ــــة دخــ ــ ــــه  ــ افــــــي وت غ وال

  ). 43، ص2016

ة) .3 م ال س ائ وال ة (ال ار ائ ال د والع  الق

اراً  ــــ ل اســـ ــــ ــــ شـــ ي، والـــ ــــ ـــ ـــــي الفل ــ ـــام ال ــــ ــاد ال ـــــ ــــار االق ـــ ل  ــــ ـــ وت د ب ــــ ـــــام  حـــ ــ لل
ودة،  ــــ ــ اءات م ــــ ــــع اســ ة، مــ ــــ ــ ة الفل ـــل ـــ ــأة ال ــــ ـــــل ن ـ ًا ق ــــائ ـــــان ســ ـ ــــ  لي الــ ائ ــــ ـــــي اإلســ ـ ال
م  ــــ ض رســ ــــ ـــة فــ ـــ ان ـــــي إم ــــل فـ ــ ة ي ــــ ــ ة الفل ـــل ـــ ل لل ــــ ــ وت ـــــه ال ــــ أتاحـ ــــ الــ ــ ح ــــام ال فالهــ

ــــ م ــــي  ة ال ــــلع ائ ال ه القــــ ــــ ـــا ت لي، وهــــ مـ ائ ــــي اإلســــ ـــام ال ـ ة لل ــــة مغــــاي هــــا ج ادل
ائ ( ــــ قــ ف  ــــ ـــا عــ ـــار مـــ ـــ ــي إ ــــــا فــــ ه ــــ واألردن وغ ــ ــــع م ل Bو A2و A1مــ ــــ ــ وت د ال ــــ ــــ حــ )، وقــ
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2016 - 1995حجم التبادل التجاري الفلسطيني مع إسرائيل خالل الفترة 
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ة  ــــ ـــ ـــــة ال ــ ات الل ي ــــ ـــ ق ــًا ل ــــ ، وفقـ ائ ــــ ـــ ه الق ــــ ــــ هـــ ادها ضـــ ــــ ــــ اســـ ـــ ــــي  ـــ ــــات ال ـــ اع وال ــــ ـــ األن
ــــي ًا فـ ــــ ودة جـ ــــ ـ ام ال ــــ ــــ الهـ ــــل بهـــــا مـ ـ قـــــة الع ائ و ــــ ــــ القـ ــــ تلـ ـ ة، وتع ــــ ـ ة الفل ل ائ ــــ  اإلسـ
ــــ  ــ ـــــة وت ـ ض ت ــــ ــ ــي تع ــــ ـــــة ال ارـ د ال ــــ ــ ـــــة الق ـــــي إزالـ ــــة فـ ــ ي ال ــــ ــ ــــ الفل انــ ح ال ــــ ــال مــ ــــ م
ــــ  ــــ عفـ ــــ   (ال ــــ ـ ـــــة م اصــــ ــــاورة و ــــ ـ اق ال ــــ ــــ ي واألسـ ــــ ــــ ـ ق الفل ــــ ــــ ـ ــــ ال ــــ ــــار بـ ــــ ـ ــادل ال ــــ ـــ ال

ون،    ).17-18، ص 2002وآخ

ــي ا احــــة فــ ام ال ـــالل الهــــ ًا مــــ خـ ود جــــ ــــ ي م ــــ ــــ  الفل ان ــــ ال ـــي ت قـ ا  ــــ ل، م وه ــــ ت ل
م  ــــ ض رسـ فـــــ احـــــة،  ام ال ــــ ــــ الهـ اف عـ ــــ ـ ودة، ألن أ ان ــــ ـ ـــــة م ارج ــارة ال ـــ ــــات ال اهـ ــــل ات جعـ
ــــــارة  ــــ ال ــ ـــى ت ــــــة إلـــ ها د فــــــي ال ــــ ل يــ ــــ ــ وت دة فــــــي ال ــــ ــ ــــ ال ــــ تلــ ـــل مــ ـــى أو أقـــ ــــة أعلـــ ــ ج

ون،  ــــ ــــ وآخــ عفــ ل (ال ائ ــــ ــــع إســ ــــــة مــ ارج ل 18، ص2002ال ــــ ــــ شــ ــ ــــل، ح الفعــ ــــ  ــا تــ ا مــــ ــــ )، وهــ
ا ــــ الي   ترداالــ ــــ ــــ حــ ل فقــ ائ ــــ ــــ إســ ة مــ ــــ ــ ـــالل العــــــام  86.1الفل ل 2015% خـــ ــــ ــــ شــ ، فــــــي حــ

ل  ائ ــــ ـــــى إســـ ة إلــ ــــ ـــ ــــادرات الفل ـــ ة،  70ال ــــ ـــ ــــ الفل قـــ ة ال ـــل ــام (ســــ ــــ ــــ العـ ـــي نفـــ ، 2016% فــــ
ــــ 42 ــــ ــ ل ن ائ ــــ ــــ ــع إســ ــــ ــــار مــــ ــــ ــ ــادل ال ــــ ــــ ــــ ال ــــ ــ ــــغ ح ــــ ــ ل ــــع  73.3)، و ــــ ــ اق % واردات و  76.7% ب

ة (60.7   ).1995-2016% صادرات خالل الف

ا .4 ائ غ ال د والع ةالق  ر

ــــي  ــــ األراضــــ ـــــي تــــ ـــ ــــاب ال ـــ عـ ـــــى ال ـــ اد عل ــــ ــــلع واألفــــ ــــ ـــــة ال ـــ ــــا  هــــ ـــي ت ــــ ل فـ ائ ــــ ت إســــ ــــ اســــ
ــــة  ــ ائ ــــة واإلج ــ الت الف ــــ ــ ــا زادت ال ــــ  ، ــــ ــــة أخــ ــــ جهــ ــــ مــ ــ ــــ جهــــــة، واالردن وم ة مــ ــــ ــ الفل
ــــ  ـــافة تلــ إضـــ ــــائ  ثــ د ال ــــ ــــادة عــ ــ ــــ وز ــ ف اءات ال ــــ ـــادة إجــ ـــ ــــالل ز ــــ خــ ، مــ ــــاب عــ ـــة علــــــى ال ـــ واإلدار

ــــ ــــ ـ ـــــة لل ــــ ل ــــي ال ــــ ـــــى األراضـ ــــ ولــــ ــــ اد مـ ــــ ــــ ي واالسـ ــــ ــــ ـ اءات ال ــــ ــــ ة إلجـ ــــ ــــ ـ ـــــة الفل ــــ ة ال ل
ة  ــــ ــ ــــادرات الفل ـ ة لل ــــ ــ اف رة ال ــــ ــــأث علــــــى القـ ـ ـــــي ال امــــــل ف ه الع ــــ ــــ ســــــاه هـ ة، وقـ ــــ ـ الفل
اءات  ــــ ه اإلجـ ــــ ــــ هـ ـ ـــــادة وتعق ـــي ز ل فــ ائ ــــ ت إسـ ــــ ـ ــــ تع ــى ذلـ ــــافة إلـــ اإلضـ ــــة، و ـ اق اإلقل ــــ ــــى األسـ إلـ

ــــ ــــ ــــادرات الفل ــــ ـــــى ال ة علـــ ــــ ــــ ال ل  ــــ ــــ  ، ــــ ــــ ـــــة االردن وم اصـــ ــــاورة و ــــ اق ال ــــ ــــى األســــ ة إلــــ
ــــ  ــــ مــ اشــ اد ال ــــ ــــة االســ ــ ل ــــ ع ــ ف تعق ه ــــ ة اســ ل ائ ــــ اءات اإلســ ــــ ـــإن اإلجــ ة فـــ ــــ ــ اردات الفل ــــ ــ لل
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ل ائ ــــ اء اإلســــ ــــ ســـ ــــ ال ــــ ل وع ائ ــــ ــــ إســـ اد مـــ ــــ ـــــى االســــ ي إلــ ــــ ـــ ف الفل ـــال ـــــ فع  ــــ ــــارج والـــ ـــ  ال
ون،  عف وآخ   )18، ص2002(ال

ـــــــا ســـــــ ل م ـــــــ ــــي  ن ـــ د ال ــــ ـــ ــا والق اءاتهـــــ ـــاتها وج اســــ ــــالل س ــــ خـــ اع مـــ ــــ ل اســـ ائ ــــ أن إســـ
ــــاورة  ــــ ول ال ــــ ــع الــــ ــــ ي مــ ــــ ــــ ــــار الفل ــــ ــادل ال ــــ ـ ــــ ال ــــ ر ح ــــ ــــ ــــ وت ــــ ل دون ن ــــ ــــ ها أن ت ــــ ضـــ ف

ي  ــــ ــ ــــار الفل ــ ــادل ال ــــ ــــ ال ــ ــــ ح ــــح مــ ل واضــ ــــ ــ ــــ  هــ ــــ  ، والــ ــــ ــ ـــــة االردن وم اصـ  –و
ــــ ني مقارنــ ــــ ــ ف وال ـــع ـــ ــــ ال ــ ي ال ــــ ــ ــــار الفل ــ ــادل ال ــــ ــــ ال ــ ــــع ح ــــالل  -ة مــ لي خــ ائ ــــ اإلســ

ة ( ــــ ـ ـــــاد 1995-2016الف ــــى االق هـــــا علـ تها وه ــــ ـــــام سـ ـــي إح ل فــ ائ ــــ ــــ إسـ ـ ــالي ن ـــ ال )، و
ــــي  ها فــ ــاع ل ســــ ــــ ــ ـــاص، و ل خـــ ــــ ــ ة  ــــ ــ ــــــة الفل ارج ــارة ال ــــ ـــام وعلــــــى ال ل عـــ ــــ ــ ي  ــــ ــ الفل

ة وا ادات ال ء م اإلي اذ على ج ة.االس ة الفل   ل

ة  ة الفل ارج ارة ال اسات الالزمة ل ال ًا: ال ة -ثال   ال

ــــع  ــــادرات مـ ـ ـــــة ال اصـــــة ت ي و ــــ ـ ــــار الفل ـ ــادل ال ـــ ــــ ال ـ ـــــادة ح ـــــة ز ان ــــ إم غ مـ ــــ ـــــى الـ عل
ــــادل  ــ ر ال ــــ ــ ل دون ت ــــ ــ ـــي ت ـــ ــــات ال قــ ع ات وال ــــ ــ ــــالي وال ــ ــع ال اقــــ ــــل ال ــ ــــي  ًا فــ ــــ ودة جــ ــــ ــ ــــ م ــ م

ار ا ــــ ـــــة واســـ ــ ارج ــارة ال ـــــ ـــــى ال لي علــ ائ ــــ الل اإلســـ ــــ ـــــة االحـــ ــ ة وه ــــ ــــ ســـ ـــ ــــ  ـــ ــــع م ــــار مـــ ـــ ل
ــــادل  ـ ــــ ال ـ ـــــادة ح ـــــة ل ان ــــاك إم ـ ـــــة، إال أن ه ول ــــ ال افـ ــــاب وال عـ ــــالق لل ـــار واالغـ ــ ض ال ـــة فـــــ اســ س
ــــى  ة علــ ل ائ ــــ ــــــة اإلســ اجهــــــة اله ــــــة ل ار ة وت ــاد ــــ ـــات اق اســـ ـــي س ـــ ـــــال ت ــــ فــــــي حـ ــ ــــع م ــــار مــ ــ ال

ارة.  ة) وغ ال م ال س ائ وال ارة (ال ائ ال ة وزالة الع ارج ارة ال   ال

ار: ا اإل ة في ه اسات اآلت اح ال   وم ال اق

1. : ة ال ة الع ارة ال قة ال ة في م ار ل ال  تفع

، وتقـــــ اال ـــــ ـــــة ال ة الع ـــــ ــارة ال ـــ قـــــة ال ـــي م ة فــ ـــــار ـــــل ال ـــــ تفع ــــة ع ـ ل امـــــات ال ل
ـــار  ـــ ـــابهة خ ـــ ة ال ــاد ــــ ـــاع االق ول ذات األوضـــ ــــ ــــ والــ ــ حــــــة لفل ــــــا ال ا ــــ ال فادة مــ ــــ واالســ
ــــــة،  ول الع ــــ ــــع الـ ة مـ ــاد ــــ ـــات االق ــــ العالقــ ـ د ت ــــ ـــــه يــ ن  ، اه ــــ ــــ الـ قــ ـــــي ال ي ف ات ــــ اسـ

ـــــة،  لـ ــــة (الع ــ ق ة وحق ــــ ـــًا واعــ ـــل آفاقـــ ـــ ، ت ــــ ــ ـــــة م اصـ ـــــة و ـ ول الع ــــ ـــع الــ ، 2013فالعالقــــــة مـــ
ج 116ص ــــ لــ ول ال ــــ ــ ة ل ــــ ــ ــــادرات الفل ــ ــــ ال ــ ــــى أن ح ـــــات إلــ راسـ ــــ ال ــــ إحــ ــ ــــ ت ــ )، ح
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ــــى  ـــ ـــــل إل ــ ــــا  650س ـــات معهـــ ـــل العالقــــ ــــ ــــــة وتفع ـــــة إلقامـ ــ ع وف  ــــ ـــ ـــــل  ــ ــــي  ن دوالر فـــ ــــ ـــ مل
ــــ والعارضـــــة،  عف ـــــار 2002(ال ــادل ال ـــ ـــــ ال ـــــ دراســـــة أخـــــ إلـــــى أن آفـــــاق ح ل ت ـــــ  ،(

ار ل إلى مل ها س ح ف،  مع م ل   ).2000دوالر (م
ة  .2 ارة العال ة ال املة في م ة ال ل على الع ة لل د ال ه اصلة ال  :م

ــــى إن  ــــ علــــ ــــ ل فل ــــ ــــ ــــى ح ها علــــ ــاع ــــ ــ ــــة  ــــ ـــــارة العال ـــ ـــــة ال ـــ ـــي م ة فـــــ ــــ ــــ ـــفة الع ــــ صـ

ــــ  فادة مــ ــــ ــــ االســ اعــ ـــع ق ــــى مـــ اشــ ــــار ي ــ ـــــام ت ـ ـــــاد ن ـ ــــأنها إ ــــ شــ ـــــي مــ ـ ـــــة ال ـ ات الف ــاع ــــ ال

ــــة، ناه ــــ ة ال ــــ ــــ ــــ أن الع ــــ عــــ ــــا ــــ ــــ ً ــــة أ رات الالزمــــ ــــ ــــ ـــاء الق ــــ ـ ـــى ب ــــ ــــ علـ ــــ ــاع فل ــــ ــ ت

ــــة ـ ول ــارة ال ـــ ــــال ال ـ ـــي م ــــة فــ فـ ع ـــــى ال ل عل ــــ ـ ــــي ، و وال لـ ق ال ــــ ـ ـــــى ال ـــــة إل اف ل ال ــــ سـ

ــعارها فـــــ أســـ دتهـــــا وت ـــــ ج ـــــات وت ة لل ـــــ اف رة ال ـــع القـــــ ـــالل رفــ ـــًا مـــــ خــ ــ د أ ـــــ ، و

ــــى  ـــ ــــإل ـــ ــــل فل ــــــي داخـــ ـ ار األج ــــ ع االســـ ــــ ـــ ـــــادة ت ــ ــالي ز ــــ ـ ال ة  و ـــل ــــ ـــــة لل ادات العامــ ــــ ـــ اإلي

 ، ة (حل   ).130، ص2017الفل

ةإضعاف  .3 ل على  ه ائ ةإس ة الفل ارج ارة ال  ال

ــــاح  ـــ ـــالل االنف ــــ خــــ ة مـــ ــــ ـــ ـــــة الفل ــ ارج ــارة ال ـــــ ـــــى ال ة علــ ل ائ ــــ ـــــة اإلســـ ــ ــــعاف اله ــــ إضـــ ـــ

ـــــة ال ول الع ــــ اصـــــة الـ ـــارجي و ــ ـــال ال ـــــى العــ ــاد عل ـــ ــــ االق ـ ع ــــ واألردن)، و ـ ــــاورة (م ـ

ــــ  ــ ـــــة م اصـ ــــاورة و ــ ـــــة ال ـ ول الع ــــ ــ ـــــارجي وال ـ ـــال ال ــــى العـــ ــاد علــ ــــ ــــاح االق ــ ـــاح االنف ـــ ن

ــــ  عفــ اد (ال ــــ ي واالســ ــــ ــ ــــي وال لــ ـــاج ال ـــ ــــ اإلن ــــ العالقــــــة بــ ــ ع ـــــات الالزمــــــة ل ـ ــــى اآلل علــ

ون،    .)4، ص2002وآخ

ــــ ــــ العالقـــــة بـ ـ ع ـــات الالزمـــــة ل ــ ــــ اآلل ـ ف ن ت ــــ ـ ـــــ  اد ح ــــ ي واالسـ ــــ ـ ــــي وال لـ ـــاج ال ــ  االن

ا: اه وه   في ات
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ي  اه األول: ت ال   االت

، ال بـــــ  ي ـــــ لـــــي وال ـــاج ال ــ ا بـــــ اإلن ـــــ اخل وال ـــــ ـــــار أو ال ة االن ع دائـــــ ســـــ ـــــ ت ـــــى  ح

رة  ــــ ــــ القـــ ــ ف تع ه ــــ ــ ـــي ت ـــ اف ال ــــ ــ ـــات وال ـــ اءات واآلل ــــ ــــ اإلجـــ ــــ مــ يــ ـــــى الع ـــــاد علـ ـ ــــ االع مــ

ا ة ال ــــ ـ اف لف ــــ ـ ـــات وال ــ ــــ اآلل ف تلـ ــــ ــــ تـ ـ ، و ي ــــ ـ اق ال ــــ ــــي أسـ ـــة فـ ــ ل ــــات ال ـ ة لل ــــ ـ ف

: اف ه ال مات، وم ه لع وال ف ال ال ف ت اف إلى ت ة ال د في نها ودة ت   م

  ائ ــــ ــ ــــ ال ي مــ ــــ ــ ـــــة لل ـ مات ال ــــ ــ ــــلع وال ــ ـــــي ال مة فـ ــــ ــ خالت ال ــــ ــ ــــاء ال إعفــ

خالت  ان ال م في حال  س .وال ردة م م ًا أو م ل ة م  م

  م ــــ ـ ـــي ت ــ ـــــ وال ة مـــــ م ســـــ ــام وال ـــ اد ال ـــــ رد ال ـــــ ـــــة ل ان الت ائ ـــه ــ تقـــــ ت

. ي لي وال ل ال ة ال ل لع ل اج ال  في إن

  ــــى ة إلـ ــــ ـ ــــادرات الفل ـ ة علـــــى ال ــــ اشـ ــــ ال ـ ة وغ ــــ اشـ ائ ال ــــ ـ ــــ ال ئـــــي مـ ـــاء ج ــ إعف

.  م

 ي إلى م اءات ال ل إج ه .ت خ اءات ال ل إج ه   م خالل ت

 . ة إلى م ادرات الفل ف لل اءات الف وال ل إج ه  ت

ــــاني: ــــاه ال ــــال  االت ــــ والع ــــ م اشــــ م اد ال ع االســــ ــــ ل وت ائ ــــ إســــ اد م ــــ االســــ تق

ارجي.   ال

مات ا ــــ ـ ــــلع وال ـ ــعار ال ن أســـ ــــ ـ ما ت ــــ ــ ــــة، ع ـ ل ــــات ال ـ ردة ال ــــ ـ ــــلع ال ـ د ال ــــ ردة أقــــــل تهـ ــــ ـ ل

ول  ــــ اق الـ ــــ ـــي أسـ ف فــ ــــ ـ ال مات  ــــ ـ ــــلع وال ـ ــــ ال لـ ح ل ــــ ــــإذا سـ ـــًا، فـ ــ ل ـــــة، م ــــلع ال ـ ــعار ال ــــ أســـ مـ

ــــ  لـــ ــــاض ال فـــ ـــــة الن الــ الت ال ــــ داد معـــ ــــ ـــالي تـــ ــــ ال ، و ف ــــ ــــي ســـ لـــ ـــاج ال ــــ ــإن اإلن ة، فـــــ ـــغ ــــ ال

ون،  ــــ ــــ وآخـ عفـ ردة (ال ــــ ـ ــــلع ال ـ اثلـــــة لل ــــلع ال ـ ـــاج ال ــ مة فـــــي إن ــــ ـ الـــــة ال ، 2002علـــــى الع
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امة  ـــــ ًا ل ــــ ي، ن ــــ ق الفل ــــ ق ال ة تغــــ ل ائ مات اإلســــ ـــــ ــــلع وال ـــإن ال ــع فـ ضــ ا ال ـــل هــــ ـ ـــي م وفـ

ــــ  ـ ق اءات ل ــــ ــــات وجـ ـ ــى آل ــــاد علـــ ـ ــــ االع ــــ مـ ــــالي البـ ـ ال ل،  ائ ــــ ــــ إسـ ة مـ ــــ ـ اردات الفل ــــ ــــ الـ ـ ح

ول الع ــــ ـــــارجي والـ ـــال ال ــــ العــ ــــ مـ اشـ اد ال ــــ ع االسـ ــــ ـ ل وت ائ ــــ ــــ إسـ اد مـ ــــ ــــة االسـ اصـ ـــــة و

ـــــة  ـــــة و د ج ـــــ ض ق فـــــ ـــــ وذلـــــ  ي ال ـــــ ـــــار الفل ــادل ال ـــ ـــــ ال ـــــ ح ع ـــــ ل مـــــع م

ة  ــــ ــ اردات ال ــــ ـــى الــ ـــاءات علـــ الت وعفـــ ـــه ـــ ــــ ت ل وتقـ ائ ــــ ــــ إســ اردات مــ ــــ ـــى الــ ــــــة علـــ ــــ ج ـ وغ

ة.  اش ادها م م م ي ي اس   ال

ـــــا .4 ـــــار االق ل  ـــــ وت احـــــة فـــــي ب ام ال غالل الهـــــ ـــــ مـــــ اســـــ فادة الق د لالســـــ

: ار القائ ام ال  ال

ـــل فــــي  ـ احــــة ت ام ال عــــ الهــــ ي  ــــ ة الفل ـــل ـ ــاد لل ــ ــــار االق ل  ــــ وت لقــــ أتــــاح ب

ائ  ــــ ه القــ ــــ ــ ـــا ت ــــ مـــ لي، وهــ ائ ــــ ــــــي اإلســ ـــام ال ـــ ة لل ــــاي ــــة مغــ ــ م ج ــــ ض رســ ــــ ــــة فــ ــ ان إم

ــــا  ــ ه ــــ واألردن وغ ــ ــــع م ـــــا مــ هـ ادل ــــ م ــ ــــي  ــ ة ال ـــــلع ـ ائ (ال ــــ قــ ف  ــــ ــا عــ ــــار مــــ ــ ــي إ  A1فــــ

، Bو A2و ائ ه القـــــ ادها ضـــــ هـــــ ـــــ اســـــ ـــــي  ـــــات ال اع وال ل األنـــــ ـــــ وت د ال )، وقـــــ حـــــ

ـــــادة  ي ل لـــــ ة بـــــ ال ـــــة حـــــ ار قـــــة ت ـــاء م ــ ام  فـــــي إن ه الهـــــ فادة مـــــ هـــــ ـــــ االســـــ ـــــه  وعل

قــــ ة ت ــــ ــــارع م ـــاء م ـ ل إن ــــ ، و ــــ ــــ وم ــــ فل ــــار ب ــادل ال ــ ــــ ال غالل ح  االســــ

ول  ــــ ــــافي ال اقــــة وم ــــارع ال اف  ــــ ف مــــ األ ــــ ــــل  احــــة لــــ  ـــام ال ـ اد ال ــــ ــــل لل األم

ـــــل بلـــــ فـــــي  ــاع  ـــ ـــــا  ف،  ـــــ ـــــل  ــات  ـــ ة ل ـــــ اف رة ال ـــــ القـــــ ــى تع ـــــل علـــ ـــام ، والع خــ وال

ــــ  ــ ــــة ح ــ ـــي ت ـــ ـــــاه ف ـ ــــا  ــ ، م ــــ ــــــة األخــ اردات األج ــــ ــ ـــــان ال ـ ـــــه م اتـ ــــ م ء مــ ــــ ـــالل جــ إحـــ

ادل ا ف.ال ل  اق  ع ألس فاذ األس ل وال ص ق ال ا  ي و ل ار ب ال   ل
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اجع:   ال

مات .1 ـــلع وال دة ال صـــ ة ال ارج ارة ال ـــاءات ال ي، إح ـــ ـــاء الفل هاز ال لإلح  ال

اد  –، رام هللا )2016-1995( ، أع لفة.فل  م

، مازن ( .2 ة في االق2016حل ارج ارة ال ة ال ها، )، ف ة ال م تعا ف ي و اد الفل

ة  ، غ رة، جامعة األزه . –رسالة ماج غ م  فل

لة، مازن ( .3 د 2013الع ة، الع ات اءات اســ ــلة ق ة، ســل ــ ولة الفل اســي لل ــ ــاد ال )، االق

ة  ي، غ ، م ال الفل اني ع . –ال  فل

د ( .4 ، م عف اث )، ال2000ال ة، معه أ ل ق ـ ة: واقعها وآفاقها ال ـ ة الفل ارج ارة ال

ي  ة الفل اد اسات االق . –ماس، رام هللا  –ال  فل

، غادة ( .5 ـــفة 2016مل الة والفق في ال ـــار ال ها على ان ة وأث ـــ ة الفل ارج ارة ال )، ال

ا رة، جامعة ال ة، رسالة ماج غ م ة، نابل الغ . –ح ال  فل

ة ( .6 ق الفل ة ال ق ال 2016سل ة، رام هللا 2015)، ال ق اسة ال اث وال ة األ ، دائ

– .  فل

ون ( .7 د وآخ ، م عف احة، 2002ال ارات ال ائل وال ة: ال ـــ ارة الفل اســـات ال ـــ )، ال

ي ة الفل اد اسات االق اث ال . –ماس، رام هللا  – معه أ  فل

ــــ ( .8 د والعارضـــــــة، ناصـــ ، م عف ة 2002ال ــــ ـــ ا الفل ار ب ال ادل ال )، آفاق ال

ي، ل عاون ال ل ال ي  ودول م ة الفل اد اسات االق اث ال  –ماس، رام هللا  –معه أ

 .فل

ف (  .9 ــــ ـ ف، م ــــ ـ ــــ 2000م ـ ة ال ــــ ـ ة الفل ارج ارة ال ة، )، ال ل ق ــــ ـ ة: واقعها وآفاقها ال

ي  ة الفل اد اسات االق اث ال . –ماس، رام هللا  –معه أ  فل

، رائ ( .10 لها على 2017حل ــ ع ح ة  ارة العال ة ال ــ إلى م ام فل ــ )، تأث ان

د  ة، الع ون فل لة ش ة، م اق في األم ال  .فل –، رام هللا ٢٦٨صفة دولة م


