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Abstract 
      The research sought to measure the level of stability of the Palestinian 
economy and its impact on the level of fragility of Palestinian society. To 
achieve this, the researcher used the descriptive approach. Where 80 
specialists from the government sector and academics from Palestinian 
universities and research centers were targeted to assess the level of 
economic stability and the level of fragility through a special questionnaire. 
A time series of statistical data from official institutions were also used. To 
compare the data of Palestine with some Arab countries, the database of the 
Fund for Peace institution was used. The research came out with the result 
that the level of fragility in Palestinian society is classified as a warning, 
and its level is between Jordan and Lebanon. The level of economic stability 
in Palestine is described as an alarming reality. The level of elasticity of the 
Palestinian per capita GDP value is weak, reflecting the reality of the weak 
stability of the Palestinian economy. As for the correlation between the level 
of Palestinian economic stability and its level of fragility, it was a strong 
direct correlation. 
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 المستخلص
لمجتمع اسعى البحث إلى قياس مستوى استقرار االقت اد الفلسطيني وأثره على مستوى هشاشة 

 80الفلسطيني.  ومن أجل تحقيق ذلك استخدم الباحث المنهج الوصفي.  حيث تم االستعانة بـ 
مختص من القطاع الحكومي واألكاديميين من الجامعات الفلسطينية ومراكز االبحاث وذلك لتقييم 

بسلسلة  ةمستوى االستقرار االقت ادي ومستوى الهشاشة من خالل إستبانه خاصة.  كما تم االستعان
زمنية لبيانات اح الية م ادرها مؤسسات رسمية. والغراض المقارنة بيانات فلسطين مع بعض 
الدول العربية تم االستعانة بقاعدة بيانات مؤسسة صندوق السالم.  وقد خرج البحث بنتيجة ان 

ردن ألمستوى الهشاشة في المجتمع الفلسطيني ي نف على أن واقعه محذر، وقد وقع مستواه بين ا
ولبنان. أما مستوى االستقرار االقت ادي في فلسطين فيوصف على أن واقعه منذر.  ومستوى 
مرونة قيمة ن يب الفرد الفلسطيني من الناتج المحلي ايجمالي ضعيفة تعكس واقع االستقرار 
ى و الضعيف لالقت اد الفلسطيني. واما االرتباط بين مستوى االستقرار االقت ادي الفلسطيني ومست

   هشاشته فقد كان ارتباط طردي قوي.
  

 الكلمات المفتاحيه
 الهشاشة، االستقراة االقتصادي، مرونة االقتصاد
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 المقدمة
تحقيقه تنمية ذات طابع مســــتدام، حيث يقع االثر تشــــكل هشــــاشــــة الدول )المجتمعات( التحدي األكبر أمام 

بشــــــكل مباشــــــر على اســــــتدامة التنمية، لذلك إن حدثع تنمية في أي مجتمع هه ســــــيكون حكما  م ــــــيرها عدم 
االســـتدامة. أســـباة هشـــاشـــة الدولة معقدة ولإلن ال يمكن التنبؤ بها، حيث أن مفهوم الهشـــاشـــة مرتبط باالســـتقرار 

 تماعي، ويجب الرجوع إلى المفاهيم الثالثة لالستقرار للتنبؤ بأسبابها وإمكانية التقليلاالقت ـادي والسـياسـي واالج
 .من أثرها

 منهجية البحث
تم اتباع المنهج الوصـــفي في اعداد البحث، وباالعتماد على بيانات قام الباحث بجمعها من خالل اســـتبيان 

 . ادر رسميةاضافة الى بيانات من م FSI تم تطويره باالعتماد على نموذج
 مشكلة البحث .1

 :تلخيص المشكلة بايجابة على االسئلة التالية
 ما هو مستوى هشاشة المجتمع الفلسطيني؟ 
 ما هو مستوى االستقرار في االقت اد الفلسطيني؟ 
  ثر االستقرار االقت ادي على هشاشة المجتمعات؟أما هو  

 أهمية البحث. 2
الذي تلعبه حالة االســـــــــــتقرار االقت ـــــــــــادي في تحديد معالم التنمية تنبع أهمية هذه البحث من أهمية الدور 

 .المستدامة في فلسطين
 أهداف البحث . 3

أن الهدف من البحث هو قياس مســـتوى االســـتقرار االقت ـــادي وهشـــاشـــة المجتمع الفلســـطيني، إضـــافة إلى 
 التعرف على مقومات التنمية المستدامة المطلوة تحقيقها للحد من تلك الهشاشة

 مجتمع البحث . 4
  وكالء الوزارات ومحاضرين مخت ين من الجامعات الفلسطينية، باحثين في المنظمات األهلية ومراكز

 .األبحاث المتخ  ة في مجال البحث
 المنشآت االقت ادي العاملة في االراضي الفلسطينية. 

 االسناد الزمني لبيانات البحث
 امتمثل األعو  ي ومســــــتوى الهشــــــاشــــــة في فلســــــطينالبيانات الخاصــــــة بمســــــتوى االســــــتقرار االقت ــــــاد    

2007-2017. 
  2017بيانات مستوى االستقرار االقت ادي ومستوى الهشاشة لبعض الدول تمثل االعوام. 
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 أواًل: هشاشة الدول والمجتمعات
ضـــــــــرورة إنجاز الحق في “عندما اجتهدت المؤســــــــســـــــــات الدولية في تعريف التنمية المســـــــــتدامة، قالوا إنها 

. والضـرورة بالحق يتناسب مع القوة وليس مع الهشاشة حتى تستطيع الدول (Douglas, 2000, P17)” التنمية
الحفاظ على حقها في تحقيق التنمية والتخلص من ضـــعفها بالقيام بالوفالف األســـاســـية.  والت ـــدي لل ـــدمات 
 تالـداخليــة والخـارجيــة مثـل األزمـات االقت ــــــــــــــاديـة أو الإلوارث الطبيعيــة، أي أن تإلون قــادرة على تفــادي األزمــا

االقت ـــــــــادية والمالية، والتقلبات الإلبيرة في النشـــــــــاط االقت ـــــــــادي، والتضـــــــــخم المرتفع، والتقلب المفرط في النقد 
. وهنا تإلون مرونة النظام احد الحلول المقترحة، أي قدرة النظام على (IMF, 2018)األجنبي واألســـواق المالية 

تالج االحتفاظ بنفس الوفيفة والبنية والهوية والناســــــتيعاة االضــــــطرابات والخضــــــوع لت ييرات مع االســــــتمرار في 
(European Communities, 2009, P72)  . 

إســـــــاءة اســـــــتعمال القوة والتعدي على الديمقراطية" الجدلية -وقد عالج تشـــــــومســـــــكي بكتابه "الدول الفاشـــــــلة 
سعى إلى مارية( تالخاصة بتعريف الفشل وهو مرادف الهشاشة، حيث أكد أن التعريف يخدم سياسات دول )استع

التدخل في شؤون دول أخرى. حيث أكد أنه في كثير من األحيان تفشل الدول ليس ألسباة داخلية أنما ألسباة 
خارجية، حيث تقوم جهات خارجية بت ذية ال راعات الداخلية ايثنية أو الطالفية أو المذهبية أو غيرها، كما هو 

وبهذا، يتم إضـــعاف أنظمة الحكم في هذه الدول لســـلب إرادتها  حاصـــل في الوقع الحاضـــر في منطقتنا العربية.
السـيادية، ليسـهل التدخل في شـؤونها وفرض الشروط عليها عبر ايكراه، وبالتالي إعالنها دوال فاشلة، وهنا تإلمن 
االســــــتنســــــابية الإلبرى في ت ــــــنيف الدول الفاشـــــــلة، إذ تختلف في كل حالة نقطة خرق أو أكثر، يتم النفاذ منها 

 (.Chomsky, N. 2007, 137)لوصف الدولة بالفشل، وهنا أيضا تبرز األهداف غير البريئة وتتوضح 
  ثانيًا : قياس هشاشة الدول

ال يوجـد غنى عن توفير مقـاييس تمتاز بالدقة والجودة المرتفعة وموثوقة تســــــــــــــاعد لتحســــــــــــــين جودة البحث 
تالي االسـتراتيجيات التي تفضـي لتحســين أداء الدولة وبالالعلمي في موضـوع هشـاشـة الدولة، ويعادة التفإلير في 

 . (Mata, J. Ziaja, S. 2009)الحد من هشاشتها
  مقاييس الهشاشة .1

قدم الدليل المســتخدم لقياس مســتوى الهشــاشـــة )المعد من قبل معهد التنمية األلماني وبرنامج األمم المتحدة 
مف ـــال  ومقارنات الهم هذه المقاييس من حيث تقييم األســـاس تحليال   (Mata, J. Ziaja, S. 2009) اينمالي(

مقياس  11الذي بني عليه المقياس ومنهجية العمل عليه واالســــــــتخدامات الممكنة لها، حيث أشــــــــارت أن هنا  
 (.1) ت طي ابعاد التنمية، وهي حسب الجدول

 األبعاد التي تغطيها مقاييس الهشاشة :1 جدول
 بيئي اجتماعي اقتصادي سياسي أمني المقياس

    x x (BTI-SWمؤشر ضعف الدولة )-برتلسمان للتحول 

 x x x x x (CIFPمؤشرات الدول لمقياس هشاشة السياسة الخارجية )

  x x x  (CPIAالتقييم السياساتي والمؤسساتي للدول )
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 بيئي اجتماعي اقتصادي سياسي أمني المقياس
  x x x x (FSIالدول الهشة  الدول الفاشلة )

     x (GPIالسالم العالمي )

  x x x x (IAGهارفارد كينيدي للحكم ايفريقي )جامعة 

  x x x x (ISWالدول الضعيفة في العالم النامي )

  x x x x (PCILدليل السالم واالستقرار ال راعات )

  x x x  (PIIعدم االستقرار السياسي )

  x x x x (SFIهشاشة الدولة )

     x (WGI-PVوغياة العنف )الحكم في جميع أنحاء العالم: االستقرار السياسي 

Source: Mata, J. Ziaja, S. 2009: Users’ Guide on Measuring Fragility, German Development Institute/ 

United Nations Development Programme. Bonn, Germany. 

 
 ( بين نتائج مقاييس الهشاشةRمعامل االةتباط ) :2 جدول

 BTI-SW CIFP CPIA FSI GPI IAG ISW PCIL PII SFI WGI-PV المقياس

BTI-SW 0011  

CIFP 0.81 0011  

CPIA 0.61 0.56 0011  

FSI 0.82 0.93 0.59 0011  

GPI 0.79 0.78 0.66 0.82 0011  

IAG 0.84 0.89 0.62 0.84 0.83 0011  

ISW 0.82 0.92 0.69 0.85 0.75 0.94 0011  

PCIL 0.58 0.63 0.10 0.65 0.57 0.22 0.57 0011  

PII 0.64 0.72 0.48 0.74 0.70 0.69 0.52 0.49 0011  

SFI 0.81 0.82 0.57 0.86 0.76 0.81 0.89 0.66 0.66 0011  

WGI-PV 0.82 0.79 0.43 0.80 0.89 0.85 0.72 0.52 0.72 0.78 0011 

Source: Mata, J. Ziaja, S. 2009: Users’ Guide on Measuring Fragility, German Development Institute/ 

United Nations Development Programme. Bonn, Germany. 

أكثر المقــاييس ارتبــاطــا  مع بــاقي  FSI نجــد ان مقيــاس الــدول الهشـــــــــــــــة (2رقم )وبــالنظر الى الجــدول 
 .المقاييس.  وهذا ما شجع االستعانة في هذا المقياس لتطوير اداة البحث

 (FSI) الهشةمقياس الدول . 2
، 1990الذي تم تطويره في العام  (CAST) يستند مقياس الدول الهشة إلى إطار كاسع لتقييم النزاعات

حيث تم تطويره لتقييم مدى تعرض الدول لالنهيار. وقد تم ت ــــــميم إطار كاســــــع لتقدير مدى التأثر في حاالت 
شـــاشـــة هما قبل النزاع والنزاع النشـــط وحاالت ما بعد ال ـــراع.  ويســـتخدم المقياس اثنا عشـــر مؤشـــرا لقياس حالة 

 ات المســــتخدمة في إطار كاســــع وكذلك المســــتخدمة في مقياس الدول الهشــــةالدولة. وفيما يلي قالمة بالمؤشــــر 
(FSI). 
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 (FSI) نموذج مقياس الدول الهشة

 
Source: The Fund for Peace, 2017: Fragile States Index and CAST Framework Methodology. The Fund 

for Peace (FFP). USA,Washington, D.C. 

  العمليثالثًا : التحليل 
 :مستوى الهشاشة في المجتمع الفلسطيني. 1

للهشــاشــة  FSI ، وي ــف هذا المســتوى بناء على مقياس8776بلغ مســتوى هشــاشــة المجتمع الفلســطيني 
   .للهشاشة للدول العربية بين األردن ولبنان FSI على انه محذر، وقد وقعع فلسطين عند محاكاة مقياس

 
 2112لدول مختاة ،  FSI مقياسمستوى الهشاشة حسب  :3جدول 
 مستوى الهشاشة الدولة مستوى الهشاشة الدولة مستوى الهشاشة لدولةا 

 78.7 األردن 89.8 م ر 111.1 اليمن
   88.2 لبنان 110.6 سوريا
   87.6 فلسطين 105.4 العراق

( ما عدا https://fragilestatesindex.org/excel/المصدددددة: بيانات الدول العرمية مصدددددةها قاعد  بيانات صددددندو  السدددد   )
 .2112-2112بيانات فلسطين تم حسابها من قبل الباحث وتغطي الفتر  

نجد أن انخفاض مســــتوى  FSI وعند دراســــة الســــبب في هشــــاشــــة المجتمع الفلســــطيني بناءا على نموذج
بب التدخل الخارجي واالســــتقرار االقت ــــادي األثر في ارتفاع مســــتوى الهشــــاشــــة، علما  بان باقي االســــتقرار بســــ

 .المحاور مستوى االستقرار بها مرتفع نسبيا  
           في فلسطين، FSI مستوى االستقراة حسب المحاوة الرئيسية لمقياس هشاشة الدول :4جدول 

2112-2112 
االقتصادياالستقراة  التماسك في المجتمع  التدخل الخاةجي االستقراة االجتماعي االستقراة السياسي 

6.3 8.2 6.8 7.8 8.4 
 أقل استقرارا   1070 –أكثر استقرارا   070مدى االستقرار: 

 المصدة: تم حسابها من قبل الباحث

https://fragilestatesindex.org/excel/
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  االستقراة االقتصادي .2
اتجه صـــــــندوق النقد الدولي للقول إن تعزيز االســـــــتقرار االقت ـــــــادي يكون بتفادي األزمات االقت ـــــــادية 
والمالية، والتقلبات الإلبيرة في النشــــاط االقت ــــادي والتضــــخم المرتفع والتقلب المفرط في النقد األجنبي واألســــواق 

أثير ط االســتثمار، وعرقلة النمو االقت ــادي، والتالمالية.   وقد يؤدي عدم االســتقرار إلى زيادة عدم اليقين، وتثبي
على مســتويات المعيشــة. وال مفر من أن ينطوي اقت ــاد الســوق الديناميكي على درجة من التقلب، وكذلك على 
ت ير هيكلي تدريجي. أما التحدي الذي يواجه صناع السياسات فهو الحد من عدم االستقرار في بلدانهم والبلدان 

قليص قدرة االقت ـاد على تحسـين مسـتويات المعيشة من خالل زيادة اينتاجية وتوفيف العمالة الخارجية دون ت
 والنمو القابل لالستمرار.  
األمم المتحدة حين وصــــفع حالة االســــتقرار االقت ــــادي بانها الحالة التي يكون فيها  هذا ما اكد من قبل

يتعرض لها من خالل الت ــــدي لمواطن الضــــعف االقت ــــاد المحلي قادرا  على امت ــــاص أثر ال ــــدمات التي 
ناسب مع تعريف ت.  وهذا التعريف ي(Abdel Moneim, 2012)بسـرعة ومن ثم ضـمان تعافي االقت ـاد منها 

مرونة النظام وهو قدرة النظام على اسـتيعاة االضـطرابات والخضـوع لت ييرات مع االستمرار في االحتفاظ بنفس 
 .  (European Communities, 2009) والنتالجالوفيفة والبنية والهوية 

  (FSI) مستوى االستقراة االقتصادي من واقع مقياس 2-1
 FSI 8.2 وحســــب مقياس 2017-2007بلغ مســــتوى االســــتقرار االقت ــــادي في فلســــطين وخالل الفترة 

 .وت نف حالة االقت اد الفلسطيني مقارنة مع الدول المحيطة هي االسوء
 2112مختاة ،  لدول FSI االستقراة االقتصادي حسب مقياسمستوى  :5جدول 

 االقتصادي االستقراة الدولة االقتصادي االستقراة الدولة االقتصادي االستقراة الدولة
 5.3 األردن 7.2 العراق 8.3 اليمن
   6.3 م ر 8.2 فلسطين
   5.7 لبنان 8.1 سوريا

ما عدا  (/https://fragilestatesindex.org/excel) بيانات صددددندو  السدددد  المصدددددة: بيانات الدول العرمية مصدددددةها قاعد  
 .2112-2112بيانات فلسطين تم حسابها من قبل الباحث وتغطي الفتر  

 
من خالل قياس ثالث مســـــتويات، المســـــتوى األول  FSI يتم قياس مســـــتوى االســـــتقرار االقت ـــــادي حســـــب

وقد كان له األثر بانخفاض  878مســـــتوى االســـــتقرار بهذا المحور يتعلق باســـــتقرار الواقع االقت ـــــادي حيث بلغ 
االســــــتقرار االقت ــــــادي في فلســــــطين، أما المســــــتوى الثاني فهو تإلافؤ الفرص للقطاعات االقت ــــــادية حيث بلغ 

 .779، وأما مستوى هجرة األدم ة وهو المستوى الثالث فقد بلغ 778مستوى االستقرار به 
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 في فلسطين، FSI ة في المستويات الرئيسية ل ستقراة االقتصادي حسبمستوى االستقرا :6جدول 
             2112-2112 

 مقياس االستقراة المستويات الرئيسية ل ستقراة االقتصادي
 8.8 مستوى الواقع االقت ادي

 7.8 مستوى تإلافؤ الفرص للقطاعات االقت ادية
 7.9 مستوى هجرة األدم ة

 أقل استقراةاً  11.1 –أكثر استقراةًا  1.1مدى االستقراة: 
 المصدة: تم حسابها من قبل الباحث

  مستوى استقراة الواقع االقتصادي 2-2
يرتبط قياس مسـتوى اسـتقرار الواقع االقت ـادي إلى قياس مجموعة من المسـتويات.  وبالنظر إلى الشــكل 

-873أدناه نجد أن جميع هذه المسـتويات كان واقع االستقرار منخفض بشكل كبير جدا  حيث كان مداه ما بين )
974  .) 

وما هو إال انعكاس عن الواقع ( 974المســـــتوى األســـــوء الخاص بمســـــتوى جذة لالســـــتثمار األجنبي ) كان
 .االقت ادي ال ير مستقر

 2112-2112في فلسطين،  FSI مستوى االستقراة في مستويات الواقع االقتصادي حسب :2جدول 
 مقياس االستقراة مستويات الواقع االقتصادي

 873 مستوى أسعار فالدة قروض البنو  ومؤسسات ايقراض 
 971 المعيشة لدى األسرمستوى أسعار السلع مع مستويات 

 970 مستوى كفاءة استخدام الموارد المتاحة 
 875 مستوى ثقة المستهلك الفلسطيني في االقت اد الفلسطيني
 873 مستوى ثقة الخبراء االقت اديين في االقت اد الفلسطيني

 974 مستوى جذة لالستثمار األجنبي 
 873 مستوى جذة لريادة األعمال الداخلية

 878 تشجيع المنافسة ومنع االحتإلار مستوى 
 971 مستوى تإلاليف السلع والخدمات األساسية )صحة، تعليم، كهرباء، مياه، وقود(

 أقل استقراةاً  11.1 –أكثر استقراةًا  1.1مدى االستقراة: 
 المصدة: تم حسابها من قبل الباحث

 
 مستوى تكافؤ الفرص للقطاعات االقتصادية 2-3

االستقرار في مستويات تإلافؤ الفرص للقطاعات االقت ادية أفضل حاال  من الواقع االقت ادي كان مستوى 
(.  وكان المســــــــــتوى األســــــــــوء الخاص بمســــــــــتوى تإلافؤ الفرص في التوفيف 875-679حيث بلغ مدلها ما بين )

 .(، وهذا انعكس على مستوى تإلافؤ الفرص875والتدريب الوفيفي في مختلف القطاعات )
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في فلسطين،  FSI مستوى االستقراة في مستويات تكافؤ الفرص للقطاعات االقتصادية حسب :8جدول 
2112-2112 

 مقياس االستقراة مستويات تكافؤ الفرص للقطاعات االقتصادية
 873 مستوى تإلافؤ الفرص بين القطاعات االقت ادية

 775 مستوى تإلافؤ الحقوق للقطاعات االقت ادية المختلفة القوانين
 875 مستوى تإلافؤ ممارسات التوفيف في القطاعات االقت ادية المختلفة

 679 مستوى تإلافؤ جودة التعليم في جميع التجمعات الفلسطينية
 777 مستوى تإلافؤ جودة ال حة في جميع التجمعات الفلسطينية

مســـــتوى تإلافؤ جميع فئات المجتمع حول االطالع على فرص التدريب الوفيفي المتاحة ولها المشـــــاركة بشـــــكل 
 متإلافئ 

875 

 774 مستوى تإلافؤ قدرة المواطنين على الح ول على القروض من الجهاز الم رفي
 777 مستوى التإلافؤ بالمعرفة والتنافس عن الوفالف كل حسب تخ  ه

 أقل استقراةاً  11.1 –أكثر استقراةًا  1.1مدى االستقراة: 
 المصدة: تم حسابها من قبل الباحث

 
 مستوى هجر  األدمغة 2-4

كانع مدى االســـــــتقرار في مســـــــتويات هجرة األدم ة ومعززاتها في فلســـــــطين منخفضـــــــة بشـــــــكل مرتفع جدا 
 المالي لمختلف الإلفاءات(.  وكان من أكبر معززات هجرة األدم ة في فلســــــطين البطالة وقلة العالد 676-972)

 .(9.2) العلمية والفنية، وقلة حجم اينفاق على البحث العلمي حيث بلغ مدى استقرارها
 2112-2112في فلسطين،  FSI مستوى االستقراة في مستويات مستوى هجر  األدمغة حسب :9جدول 

مقياس  مستويات تكافؤ الفرص للقطاعات االقتصادية
 االستقراة

 773 مستوى حجم هجرة المهنيين الفنيين الفلسطينيين خارج فلسطين 
 776 مستوى حجم هجرة النخب الفإلرية الفلسطينية خارج فلسطين 

 776 مستوى الفساد السياسي وغياة الديمقراطية وانتهاكات حقوق اينسان وأثرة على هجرة األدم ة في فلسطين 
لمختلف الإلفاءات العلمية والفنية، وقلة حجم اينفاق على البحث العلمي مســــــــــــــتوى البطـالـة وقلـة العـالـد المـالي 
 وأثرة على هجرة األدم ة في فلسطين

972 

 676 مستوى تإلافؤ الفرص بين خريجي الجامعات الوطنية واألجنبية على هجرة األدم ة في فلسطين
 واالستفادة من الخبرات والمهارات في غياةمسـتوى قيام الحكومات في خلق مناخ مناسـب للإلفاءات وإبداعهم، 

 التخطيط العلمي السليم وأثرة على هجرة األدم ة في فلسطين
970 

 أقل استقراةاً  11.1 –أكثر استقراةًا  1.1مدى االستقراة: 
 المصدة: تم حسابها من قبل الباحث
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 : مستوى االستقراة االقتصادي من واقع البيانات االحصائيةةابعاً 
  مؤشر النمو في الناتج المحلي االجمالي .1

إن أداء االقت ـــــــــــاد الفلســـــــــــطيني خالل فترة معينة ما هو إال مرادف للنمو في الناتج المحلي ايجمالي في 
. 13668674بالمليون دوالر أمريكي  2017خالل تلـك الفترة، حيـث بلغ قيمـة الناتج المحلي ايجمالي في العام 

 .2007في العام  %676، مقارنة %371لمحلي ايجمالي حيث بلغ النمو في الناتج ا
 

 باألسعاة الثابتة 2112-2112النمو في الناتج المحلي اإلجمالي في فلسطين،  :11جدول 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
6.6 6.1 8.7 8.1 12.4 6.3 2.2 -0.2 3.4 4.7 3.1 

 2115سنة األساس 
، الجهاز المركزي لإلحصا  الفلسطيني.  2112: أدا  االقتصاد الفلسطيني، 2118الجهاز المركزي لإلحصدا  الفلسدطيني، المصددة: 

 .فلسطين –ةا  الله 
كرد فعل  2011لإلن االتجـاه العـام للنمو خالل العقد الماضــــــــــــــي كان متذبذة.  فقد حدثع طفرة في العام 

.  حيث بلغ نمو الناتج المحلي ايجمالي في 2009غزة في العام على االنهيـار النـاتج عن العـدوان على قطـاع 
( 2012-2008وقد ســــــــاهمع المنح المقدمة خالل الفترة ) %1777وفي قطاع غزة حوالي  %1274فلســــــــطين 

مليـار دوالر بـدحـداث هـذه الطفرة وذلـك بناء  على بيانات البنك الدولي حيث أنها مثلع  1174والتي قـدرة بحوالي 
 .2017حتى العام  1993جمالي المنح المقدمة منذ العام من إ 3774%
 

 2112-2112قيمة المنح بالملياة دوالة، باستثنا  التعاون الفني في فلسطين،  :11جدول 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
1763 2734 2765 2734 2725 1786 2746 2735 1774 2726 0756 
  (https://data.albankaldawli.org)  قاعد  بيانات البنك الدوليالمصدة: 
 

، ويمكن تفســير هذا %072انخفض نمو الناتج المحلي ايجمالي إلى أن أصــبح ســالبا   2014وفي العام 
على القطاع إضــافة  2014التراجع في النمو إلى مجموعة من العوامل، أهمها أثر العدوان ايســراليلي في العام 

ســتمرار القيود المفروضــة على حركة البضــالع ومســتلزمات اينتاج وخاصــة في قطاع غزة.  فقد انخفضــع إلى ا
، وهي أقل بكثير مما كانع 2017عام  %2477مســــــــاهمة قطاع غزة في الناتج المحلي ايجمالي لت ــــــــل إلى 

   .%3974، حيث بل ع 2005عليه عام 
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 :2112-2112اإلجمالي خ ل الفتر  المرونة في النمو في الناتج المحلي 
نجــد أن قيمــة معــامــل  2017-2007وعنــد قيــاس مرونــة النمو في النــاتج المحلي ايجمــالي خالل األعوام 

( وهي تدل على أن المرونة في قيمة النمو في الناتج المحلي ايجمالي خالل األعوام %5770-المرونة بل ع )
 .وهي تعكس أداء االقت اد خالل هذه الفترة كانع متوسطة وذات توجه سلبي، 2007-2017

 مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي .2
أما مســـــــــتوى ن ـــــــــيب الفرد الفلســـــــــطيني من الناتج المحلي ايجمالي فقد كان هنا  تذبذة في قيمة معدل 

 الت ير السنوي له خالل العقد الماضي بما يتناغم مع التذبذة في النمو في الناتج المحلي ايجمالي. 
بية وقطاع الضفة ال ر عند دراسة مستوى ن يب الفرد الفلسطيني من الناتج المحلي ايجمالي على مستوى 
، بينما انخفض في %274غزة، فقد ارتفع ن ــــــيب الفرد من الناتج المحلي ايجمالي في الضــــــفة ال ربية بنســــــبة 

. وبالتالي زادت الفجوة بين ن ـــــيب الفرد في الضـــــفة ال ربية وقطاع غزة.  2017عام  %279قطاع غزة بنســـــبة 
 .رتب عليه تبعيات اجتماعية وسياسيةوليس لهذه الفجوة تبعيات اقت ادية فقط، إنما يت

 
 2112-2112 معدل التغير في نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في فلسطين، :12جدول 

 قطاع غز  الضفة الغرمية فلسطين السنة
2007-2008 3.1 8.8 -11.4 
2008-2009 6.0 7.1 3.7 
2010-2009 5.4 4.8 7.9 
2010-2011 9.6 8.4 14.1 
2011-2012 3.7 3.9 3.9 
2012-2013 -0.2 -1.0 2.6 
2013-2014 -2.5 3.2 -17.4 
2014-2015 1.1 0.7 3.2 
2015-2016 2.4 1.6 5.5 
2016-2017 0.9 2.4 -2.9 

، الجهاز المركزي لإلحصدددددددا  2112: أدا  االقتصددددددداد الفلسدددددددطيني، 2118المصددددددددة: الجهاز المركزي لإلحصدددددددا  الفلسدددددددطيني، 
 .فلسطين –ةا  الله   الفلسطيني.

 :2112-2112المرونة في نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي خ ل الفتر  
في فلسطين  2017-2007وعند قياس المرونة في ن ـيب الفرد من الناتج المحلي ايجمالي خالل الفترة 

(، وفي قطاع %7674-)( وأما في الضــــــــــفة ال ربية فنجد قيمتها %5673-نجد أن قيمة معامل المرونة بل ع )
( وهي تـدل على أن المرونـة في قيمـة ن ــــــــــــــيـب الفرد من الناتج المحلي ايجمالي خالل األعوام %670-غزة )
كانع متوســــطة وذات توجه ســــلبي في فلســــطين، في المقابل كانع قوية وذات اتجاه ســــلبي في  2007-2017



  ..........الفلسطينيمستوى االستقرار في االقتصاد        .            
 

 سحلب     

 635 
 

 

 TANMIYAT AL-RAFIDAIN( P-ISSN: 1609-591X; E-ISSN: 2664-276Xتنمية الرافدين )

  .pp(372-354، ص. ).2022Sepأيلول ،  .No(465، ع ) Vol(14مج )

 

رة وهي تعكس أداء االقت ـــاد خالل هذه الفت الضـــفة ال ربية، وكانع ضـــعيفة في قطاع غزة وذات اتجاه ســـلبي. 
 .في الضفة ال ربية وقطاع غزة وأثرها على واقع االستقرار في االقت اد الفلسطيني

 
 مؤشر مساهمة القطاعات االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي .3

تج األنشطة في النااحتلع أنشـطة الخدمات والفروع األخرى المرتبة األولى وتشـكل ن ـف  ح ـة مساهمة 
المحلي ايجمالي.  في المقابل احتلع أنشـطة النقل والتخزين المرتبة األخيرة حيث بل ع متوسط ح ة مساهمة 

.  حيث انعكس التفاوت في معدالت النمو على مساهمة األنشطة االقت ادية %176األنشطة خالل نفس الفترة 
، حيث انخفضع مساهمة أنشطة الخدمات 2017-2007رة في الناتج المحلي ايجمالي في فلسطين خالل الفت

ــــــوالفروع األخرى في النات ـــــــ ، وال ناعة 2007مقارنة مع العام  2017( في العام %575-ج المحلي ايجمالي )ـ
ـــــات واالت ـــــــــ(، والمعلوم772%-) ـــــ(، والزراع%376-االت )ـ  نــــــ(، واألنشطة المالية وأنشطة التأمي%5477-ة )ــــ
( )تشكل %3475( واينشاءات )+%4572ما ارتفعع مساهمة أنشطة تجارة الجملة والتجزلة )+(، بين2176%-)

أنشــطة اينشــاءات المكون األســاســي في التإلوين الرأســمالي الثابع ايجمالي الذي يدخل ضــمن احتســاة الناتج 
نقل ســـــــــــطيني( والالمحلي ايجمالي، وهي تمثل بالتالي بعدا  أســــــــــاســــــــــيا في دراســـــــــــة بنية وتطور االقت ــــــــــاد الفل

 . (+1.0%)والتخزين
 2112-2112مساهمة القطاعات االقتصادية الرئيسية في الناتج المحلي اإلجمالي في فلسطين،  :13جدول 

 النشاط االقتصادي

معدل  السنة
النمو في 
القيمة 
 المضافة

2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 

 4.3 49.0 49.6 49.4 48.5 44.9 44.6 43.8 46.4 51.0 54.5 51.9 الخدمات والفروع األخرى  
تجــارة الجملــة والتجزلــة وإصــــــــــــــال  

 المركبات والدراجات النارية
13.2 10.1 10.2 16.2 18.6 18.6 18.1 18.5 19.1 18.1 19.1 13.3 

التعدين، ال ــــناعة التحويلية والمياه 
 والإلهرباء

14.0 16.6 15.8 15.1 13.6 14.5 15.0 14.3 13.1 13.1 13.0 5.5 

 12.6 6.5 6.3 5.8 5.8 8.0 7.7 8.4 6.9 5.4 3.0 4.8 اينشاءات
 4.9 3.9 3.7 3.3 3.2 3.0 3.0 2.7 2.9 4.2 4.8 4.9 األنشطة المالية وأنشطة التأمين

 6.0 3.7 4.1 4.1 4.2 4.3 4.6 4.6 4.7 4.8 4.0 3.9 المعلومات واالت االت
 0.4 2.8 3.1 3.6 4.0 4.3 4.8 6.1 5.6 6.3 6.7 6.3 الزراعة والحراجة وصيد األسما 

 6.0 2.0 2.0 1.7 1.5 1.5 1.3 1.3 1.5 1.8 1.3 1.9 النقل والتخزين 
الفلســطيني.  ، الجهاز المركزي لإلح ــاء 2017: أداء االقت ــاد الفلســطيني، 2018الجهاز المركزي لإلح ــاء الفلســطيني، المصدددة: 

 .فلسطين –رام الله 
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 :2112-2112المرونة في مساهمة األنشطة االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي خ ل الفتر  
 2017-2007وعند قياس المرونة في مســــاهمة األنشــــطة االقت ــــادية في الناتج المحلي ايجمالي خالل 

اتجاه سـلبي في مسـاهمة أنشطة الخدمات والفروع األخرى في فلسـطين، نجد أن قيمة معامل المرونة كانع ذات 
( وهي %6976-( وهي مرونة ضــــعيفة ذات اتجاه ســــلبي، وال ــــناعة )%3072-في الناتج المحلي ايجمالي )

( وهي مرونة متوســــــطة وذات اتجاه %3173-مرونة متوســــــطة وذات اتجاه ســــــلبي، والمعلومات واالت ــــــاالت )
( %4574-مرونة قوية وذات اتجاه سلبي، واألنشطة المالية وأنشطة التأمين )( وهي %9677-سلبي، والزراعة )

وهي مرونة ضـــــــعيفة ذات اتجاه ســـــــلبي. بينما كان االتجاه إيجابي في مســـــــاهمة أنشـــــــطة تجارة الجملة والتجزلة 
( وهي مرونة ضــــــعيفة وذات اتجاه %3971( وهي مرونة قوية وذات اتجاه إيجابي، واينشــــــاءات )+7975%)+
 .( وهي مرونة ضعيفة وذات اتجاه إيجابي%2871جابي، والنقل والتخزين )+إي
   مؤشر معدالت البطالة .4

يعتبر عن ـــــر العمل أهم عوامل اينتاج في االقت ــــــاد الفلســــــطيني، خ ــــــوصــــــا  في فل محدودية الموارد 
موال.  وقد سلع ورؤوس األالطبيعية والسـيطرة ايسراليلية على األراضي والمياه والقيود على حركة األشخاص وال

 .2007في العام  %2177مقارنة مع  2017في العام  %2777ارتفعع نسبة البطالة في فلسطين إلى 
 2112-2112نسبة البطالة ومعدل التغير السنوي في نسبة البطالة في فلسطين،  :14جدول 

 معدل التغير في قيمة البطالة البطالة السنة
2007 21.7 -8.4 
2008 26.6 22.6 
2009 24.6 -7.5 
2010 23.8 -3.3 
2011 20.9 -12.2 
2012 22.9 9.6 
2013 23.3 1.7 
2014 27.0 15.9 
2015 26.0 -3.7 
2016 27.1 4.2 
2017 27.7 2.2 

 ، اما معدل التغير تم حسابه من قبل الباحث2118المصدة: بيانات البطالة مصدةها الجهاز المركزي لإلحصا  الفلسطيني، 
 

 2112-2112المرونة في معدل البطالة في فلسطين خ ل الفتر  
، نجد أن قيمة معامل 2017-2007وعند قياس المرونة في قيمة معدل البطالة في فلســـطين خالل الفترة 

 .( وهي مرونة متوسطة ذات اتجاه إيجابي%5870المرونة قد بلغ )+
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 مؤشر التضخم .5
االقت ــــادية في أي دولة، والتي تتأثر أداءها بارتفاع أســــعار الســــلع يســــتخدم التضــــخم لإلشــــارة إلى الحالة 

والخدمات، مع حدوث انخفاض في القدرة الشرالية المرتبطة بسعر صرف العملة، والتي تؤثر في جميع قطاعات 
مقارنة  2017االقت ــاد.  وقد تفاوت الت ير في أســعار المســتهلك )التضــخم( على مســتوى فلســطين خالل العام 

 .2016، باستثناء العام 2015-2007عوام الذي سبقه باأل
 

 2112-2112التضخم في فلسطين،  :15جدول 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
1.9% 9.9% 2.8% 3.7% 2.9% 2.8% 1.7% 1.7% 1.4% -0.2% 0.2% 

، الجهاز المركزي لإلحصا  الفلسطيني.  2112االقتصاد الفلسطيني، : أدا  2118المصددة: الجهاز المركزي لإلحصدا  الفلسدطيني، 
 .فلسطين –ةا  الله 

وقد كان أثر الح ـــار المفروض على قطاع غزة الســـبب الرليســـي للتذبذة في التضـــخم في األســـعار ليس 
 .فقط في قطاع غزة وعلى مستوى الوطن

 2112-2112المرونة في التضخم في فلسطين خ ل الفتر  
، نجد أن قيمة معامل 2017-2007قياس المرونة في قيمة التضــــــــــــــخم في فلســــــــــــــطين خالل الفترة وعند 

 .( وهي مرونة متوسطة ذات اتجاه سلبي%6571-المرونة قد بلغ )
 مؤشر الميزان التجاةي  .6

كما هو الحال مع باقي المؤشرات االقت ادية كان هنا  تذبذة في قيمة العجز في الميزان التجاري خالل 
.  وكما يتضــــح من الشــــكل 2017مليون دوالر أمريكي في العام  5637472، لت ــــل إلى 2017-2007فترة ال

، وذلك الرتفاع نســــــــبة 2017-2007انخفضــــــــع قيمة العجز ألقل نســــــــبة خالل األعوام  2011أدناه أن العام 
ملحوظ خالل في نفس العـام، فقـد تفاقمع قيمة العجز في الميزان التجاري بشــــــــــــــكل  %3176ال ــــــــــــــادرات إلى 

بســـــــــــبب ارتفاع نســـــــــــبة الواردات ألعلى قيمة مقارنة مع الســـــــــــنة الســـــــــــابقة لها وهي األعلى خالل الفترة  2012
 . %1071 ( حيث وصلع إلى2007-2017)

 
 2112-2112معدل التغير السنوي في الميزان التجاةي للسلع والخدمات في فلسطين،  :16جدول 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
9.0 9.4 6.8 2.3 0.7 12.9 6.8 6.4 3.2 0.9 2.4 

 المصدة: تم حسابه من قبل الباحث
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 2112-2112المرونة في معدل التغير السنوي في الميزان التجاةي للسلع والخدمات في فلسطين، 
أن قيمة معامل ، نجد 2017-2007وعند قياس المرونة في قيمة التضـــــــــخم في فلســـــــــطين خالل الفترة 

 .( وهي مرونة منخفضة ذات اتجاه سلبي%4875-المرونة قد بلغ )
 خامسا: أثر مستوى االستقراة االقتصادي على مستوى هشاشة المجتمعات والدول

 االةتباط بين مستوى االستقراة ومستوى الهشاشة .1
. وعلى المســــتوى %9273 بلغ معامل ارتباط بين مســــتوى االســــتقرار في جميع دول العالم وبين الهشــــاشــــة

، والســــــــــبب في ذلك لوجود عامل %7074الفلســـــــــطيني كان االرتباط أقل مما هو في باقي دول العالم حيث بلغ 
. وهذا ال يتعني أن أثر االستقرار االقت ادي على %9179كان ارتباطه أكبر وهو االستقرار السياسي حيث بلغ 
 .في للتأثير على مستواه هشاشة المجتمع الفلسطيني ضعيف ولإلنة قوي، وكا

 
 2118-2116لجميع الدول،  FSI مستوى االستقراة االقتصادي ومستوى هشاشة الدول :1شكل 

  
 المصدة: تم حسابه من قبل الباحث

 
 2112-2112في فلسطين،  FSI مستوى االستقراة االقتصادي ومستوى هشاشة الدول :2شكل 

  
 المصدة: تم حسابه من قبل الباحث
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 مقومات التنمية االقتصادية المطلوب تحقيقها للحد من هشاشة المجتمع الفلسطيني. 2
تحدثنا في البنود السـابقة عن أثر االســتقرار االقت ــادي على مسـتوى هشــاشــة المجتمع الفلســطيني، ولإلن 

قد  يهذا الحديث ال يكفي ولإلن يجب الحديث عن حلول لحالة عدم االســــــتقرار في االقت ــــــاد الفلســـــــطيني، والت
تســاعد على إحداث ت يير للحد من مســتوى الهشــاشــة.  ولترتيب المقومات التي ســتســاعد على الحد من مســتوى 
  حالة عدم االســــــتقرار في االقت ــــــاد الفلســــــطيني، فقد تم ترتيب االولويات حســــــب نتالج البحث حســــــب الجدول

(16.) 
 تحقيقها للحد من هشاشة المجتمع الفلسطينيمتوسط الرتب لمقومات التنمية االقتصادية المطلوب  :12جدول 

 الرتب متوسط الرتب التنمية االقتصادية المطلوب تحقيقها للحد من هشاشة
 1 475 إعادة هيكلة النظام االقت ادي الفلسطيني 

 2 574 الحد من أثر الفساد )في القطاع الحكومي والقطاع الخاص( على االقت اد
 3 576 يتناسب مع السوق الفلسطيني إعادة هيكلة قطاع التعليم بما

 4 672 رفع كفاءة ال ناعات الوطنية وتعزيز نظرية إحالل المنتج الفلسطيني على حساة المنتج المستورد
 5 672 رفع ن يب قطاع البحث العلمي في الجامعات من موازنة الحكومة

 6 672 الحد من التجاوزات واالنتهاكات بحق االقت اد الفلسطيني 
 7 675 التشريعات التي تلبي حاجات الّتنمية االقت ادية سن

 8 679 توفير شبكات حماية للمزارع ودعم مستلزمات اينتاج في القطاع الزراعي
 9 772 تطوير دور القطاعات اينتاجية في االقت اد الفلسطيني

 10 777 االحتاللتعزيز قدرة الحكومة الست الل مواردها الطبيعية التي يحاصرها أو ي ادرها 
 11 778 تفعيل دور الحكومة في وضع السياسات االقت ادية والبرامج التنموية

 12 876 الحد من تدخالت الحكومة في منظومة االقت اد الفلسطيني 
 13 970 تعزيز دورة صناعة السياحة الدينية 

 14 971 تعزيز دور السوق الفلسطيني في تحديد معالم االقت اد الفلسطيني
 المصدة: تم حسابه من قبل الباحث

بالنظر إلى الجدول أعاله يالحظ أن المحور الخاص بدعادة هيكلة النظام االقت ـــادي الفلســـطيني ح ـــلع 
المرتبـة األولى من حيـث األهميـة، واحتلـع المرتبـة الثـانية الحد من أثر الفســــــــــــــاد )في القطاع الحكومي والقطاع 

والمرتبة الثالثة إعادة هيكلة قطاع التعليم بما يتناســب مع الســوق الفلســطيني.   الخاص( على االقت ــاد بمتوســط، 
أما موضـــوع تعزيز دور الســـوق الفلســـطيني في تحديد معالم االقت ـــاد الفلســـطيني فقد احتل الترتيب األخير من 

ع قيمة  بين مقومات التنمية االقت ـــــــــادية المطلوة تحقيقها للحد من هشـــــــــاشـــــــــة المجتمع الفلســـــــــطيني حيث بل
 .متوسط الرتب لها
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  النتائج
  مستوى الهشاشة واالستقرار  .1

  بينع النتالج أن مسـتوى هشـاشة المجتمع الفلسطيني قد وصلع إلى مستوى المحذر، وهذه النتيجة تتوافق
، حيث تقع فلســـطين بين األردن 2018واقع الدول العربية المحيطة في فلســـطين في تقرير الدول الهشـــة 

 .ولبنان
 كان لمستوى االستقرار االقت ادي األثر الإلبير على ارتفاع مستوى الهشاشة في المجتمع الفلسطيني. 
  عند فحص العالقة الترابطية بين هشـــاشـــة المجتمع الفلســـطيني مســـتوى االســـتقرار االقت ـــادي وقد كانع

 .العالقة قوية
  مرتفعة مما تســـــبب في ارتفاع مســــــتوى كانع مســـــتويات عدم االســـــتقرار ألغلبية المؤشـــــرات االقت ـــــادية

 .الهشاشة
 مستوى االستقرار االقت ادي .2

  كان للواقع االقت ــــادي أثر على مســــتوى االســـــتقرار االقت ــــادي حيث أن مســــتوى حالة عدم االســـــتقرار
كانع مرتفعة، حيث تأثر بواقع المناخ االســـــــــتثماري، والتضـــــــــخم باألســـــــــعار، وتإلاليف الســـــــــلع والخدمات 

 .األساسية
 ما مســتوى تإلافؤ الفرص للقطاعات االقت ــادية فقد كان اقل حدة علما بان مســتوى حالة عدم االســتقرار أ

لـــه كـــانـــع مرتفعـــة، وقـــد تـــأثر بتإلـــافؤ فرص التـــدريـــب الوفيفي، وممـــارســـــــــــــــات التوفيف في القطـــاعـــات 
 .االقت ادية المختلفة

 تقرار من أثر تإلافؤ الفرص على االس أما بالنسـبة لمسـتوى االسـتقرار في هجرة األدم ة فقد كان أثره اعلى
االقت ــــــادي، وقد تأثرت هجرة األدم ة بالبطالة وقلة العالد المالي لهم، إضــــــافة إلى عدم قيام الحكومات 

 .في خلق مناخ مناسب لهم
  كانع مرونة ن ـــيب الفرد من الناتج المحلي ايجمالي ضـــعيفة وهذا يعكس مرونة االقت ـــاد الفلســـطيني

 .الضعيف
 نتالج أن مسـاهمة القطاع الزراعي وال ـناعي في االقت ـاد الفلسـطيني تتناقص بشـكل سنوي. في بينع ال

 .المقابل مساهمة قطاع الخدمات تتزايد بشكل سنوي 
 أهم ث ث إجرا ات يجب القيا  بها للحد من الهشاشة من خ ل إحداث تنمية اقتصادية: 
 .إعادة هيكلة النظام االقت ادي الفلسطيني .1
 .أثر الفساد )في القطاع الحكومي والقطاع الخاص( على االقت ادالحد من  .2
 .إعادة هيكلة قطاع التعليم بما يتناسب مع السوق الفلسطيني .3
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 االستنتاجات والتوصيات
هيكلية النظام االقت ـــــادي الفلســـــطيني والذي تم ترســـــيخه من خالل االعتماد على منظومة من المســـــاعدات  .1

ها نظام الســوق الحر أو الســـوق المفتو  والتي أثبتع فشـــلها في إدارة االقت ـــاد اينمالية التي عززت من طرف
الفلســـــطيني بما يتناســـــب مع ال ـــــدمات التي يتعرض لها المجتمع الفلســــــطيني إما من خالل االحتالل الذي 
يســــعى كل يوم لتدمير المنظومة االقت ــــادية للمجتمع الفلســــطيني، أو من خالل منظومة االقت ــــاد العالمي 
والقالمة على هيمنة االقت ــــــــــــاديات الإلبرى والتي يعزز تبعية المنظومات ال ــــــــــــ يرة.  وذلك أكده مســــــــــــتوى 

والمطالبة بضــــرورة إعادة هيكلة االقت ــــاد الفلســــطيني  2017-2007االســــتقرار االقت ــــادي خالل األعوام 
 .كشرط يحداث تنمية اقت ادية في فلسطين

االقت ــادية في الناتج المحلي ايجمالي في فلســطين خالل األعوام الســـابقة، بالنظر إلى مســاهمة القطاعات  .2
ن ـــــف االقت ـــــاد بانه اقت ـــــاد خدماتي وليس زراعي وال صـــــناعي، وهذا االقت ـــــاد قدرته على االســــــتدامة 
والمقاومة والت ـدي لل ـدمات ضـعيفة في حال الحديث عن منظومات اقت ــادية عمالقة ال يمكن مواكبتها. 

واضـــح من أثر واقع المناخ االســــتثماري والتضــــخم وتإلافؤ الفرص والتي ترتب عليها مســــتوى منذر  وكان هذا
بشــــــــــكل مرتفع للواقع االقت ــــــــــادي والذي انعكس على ن ــــــــــيب الفرد من الناتج المحلي ايجمالي ما يعكس 
ي فضــــــعف االقت ــــــاد الفلســــــطيني. وبالتالي وجوة الحد من تدهور وضــــــع القطاعين ال ــــــناعي والزراعي 

 فلسطين لما لهما دور في تعزيز االستقرار والحد من الهشاشة.
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