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  صملخ

ھذه الدراسة أھم مجاالت التكامل في العالقة االقتصادية بين األراضي الفلسطينية في تناقش 

وھي  ،للتكامل رئيسة أشكال ثالثةھناك  .الضفة الغربية وقطاع غزة وكٍل من إسرائيل واألردن

تكامل ، والاالتحاد الجمركي مع إسرائيل، وتكامل العمالة الفلسطينية مع سوق العمالة في إسرائيل

أن وجود االتحاد الجمركي اإلجباري بين تظھر الدراسة و .دي مع كل من إسرائيل واألردنالنق

األراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل أفرز بشكٍل رئيس ھيمنة إسرائيل على التجارة 

الفلسطينية، وذلك على حساب التجارة مع األردن كشريك تاريخي تقليدي، وعلى حساب االتجار 

كذلك فإن اعتماد العمالة الفلسطينية على إسرائيل أدى إلى تفاقم مشكلة و. عالم الخارجيع الم

البطالة عند تقطع التكامل في العالقات االقتصادية مع إسرائيل منذ االنتفاضة الفلسطينية األولى 

ثر عالوةً على ذلك، فإن التكامل النقدي مع إسرائيل جعل األراضي المحتلة تتأ. ١٩٨٧في العام

بالسياسات االستقرارية الكلية اإلسرائيلية، والتي لم تعمل في غالب األحيان لصالح االقتصاد 

كما أن اآلثار اإليجابية للسياسات االستقرارية الكلية األردنية على االقتصاد . الفلسطيني

ة في ألراضي الفلسطينيالتكامل االقتصادي بين ا عمق الفلسطيني كانت ضئيلة، وذلك بسبب

  .إسرائيلوقطاع غزة ولضفة الغربية ا

االتحاد الجمركي  ،األراضي الفلسطينية المحتلة، التكامل االقتصادي :الكلمات المفتاحية

  اإلجباري، التكامل النقدي 
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Abstract 

This study discusses the important aspects of integration within the 
economic relation between the West Bank and Gaza Strip and both of Israel and 
Jordan. It discusses three types of integration: customs union with Israel, the 
integration of Palestinian employment with Israeli labor market, and monetary 
integration with both of Israel and Jordan. It highlights the Israeli dominance on 
Palestinian trade on the account of trade with both Jordan, as a traditional 
historical partner, and the rest of the world (ROW) under the impact of imposed 
customs union with Israel. In addition, the study shows the dependence of 
Palestinian employment on Israeli market which has led to the exaggeration of 
unemployment following the interruption of economic integration since the first 
Palestinian Intifada in 1987. Moreover, monetary integration with Israel has 
made the Palestinian economy more affected by disfavourable macroeconomic 
stabilization policies. Meanwhile, positive effects of Jordanian policies have 
been very negligible due to the deepness of economic integration between the 
West Bank & Gaza Strip and Israel. 

Key words: Occupied Palestinian Territories, Economic Integration, 
Imposed Customs Union, Monetary Integration. 

 

  مقدمة  .١

قطاع غزة لعالقات مميزة مع كل وخضعت األراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية 
ً من ا. من إسرائيل واألردن لتكامل االقتصادي وفي واقع األمر فإن ھذه المنطقة عرفت نوعا
أثر  وإسرائيل، والذي بدوره وقطاع غزة الضفة الغربيةكل من بين  ١٩٦٧اإلجباري منذ العام 

  .على العالقة االقتصادية بين األراضي الفلسطينية واألردن كجار تاريخي لفلسطين

ومن أبرز أشكال ھذا التكامل اإلجباري وجود االتحاد الجمركي اإلجباري مع إسرائيل 
وقد تمثل االتحاد . فة لوجود شكلين من االتحاد النقدي أحدھما مع األردن واآلخر مع إسرائيلإضا

الجمركي مع إسرائيل في مشاركة األراضي الفلسطينية إلسرائيل في تعريفة جمركية مشتركة 
 تجاه العالم الخارجي يتم جبايتھا في كل األحوال على الواردات من السلع الفلسطينية في الموانئ

وبالنسبة للعالقة النقدية بين األراضي الفلسطينية وكل من إسرائيل واألردن فمن . اإلسرائيلية
المالحظ أن األراضي الفلسطينية عرفت خالل العقود الماضية ما يشبه التكامل النقدي مع األردن 

فسه وفي الوقت ن. مميز ووفي الضفة الغربية على نح ،حيث يتم تداول العملة األردنية فيھا
حيث تستخدم العملة  مع إسرائيل اري مع إسرائيل تكامل نقديتعايش مع االتحاد الجمركي اإلجب

  .اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية بشكل رئيس
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بما يتعلق بحركة  قة االقتصادية مع إسرائيل ترتيباتفقد عرفت العال ،إضافة لما تقدم
الترتيبات مع عناصر التكامل المتقدمة الذكر وس األموال والعمالة الفلسطينية لتشكل ھذه رء

  . سوقاً اقتصادية إجبارية مع إسرائيل

وس األموال فإن ھذه الحركة كانت محدودة للغاية بين األراضي وبما يتعلق بحركة رء
ويُعزى ھذا . الفلسطينية وكل من إسرائيل وبقية العالم الخارجي خالل العقود الثالثة الماضية

ف االقتصادية تحت االحتالل وإلى اإلجراءات اإلدارية اإلسرائيلية التقييدية الوضع إلى الظرو
في الجانب اآلخر فلقد وجدت األموال حرية في التنقل ولحد ما . بشكل رئيس من الناحية األخرى

  .)١(ذلك للعالقة المميزة بين الضفة الغربية واألردناألردن، وبين األراضي الفلسطينية و

فقد سمحت إسرائيل بحريتھا تجاه إسرائيل منذ  ،كة العمالة الفلسطينيةحروفيما يتعلق ب
 سنوات االحتالل األولى وبدأت في فرض القيود عليھا منذ اندالع االنتفاضة األولى عام

  .١٩٩٣عام  وفي أعقاب توقيع اتفاقية أوسلو١٩٨٧

ي الفلسطينية تصادية بين األراضلقد ظلت األطر التنظيمية السابقة تحكم العالقات االق
إسرائيل وتؤثر عليھا مع األردن طوال العقود الثالثة الماضية مع مالحظة بعض التغيرات في و

عدم سماح إسرائيل بتنقل العمالة  وھذه التغيرات ھاألھم في و. بعض ھذه العالقات أوجه
توقيع  في أعقابو ١٩٨٧الفلسطينية بحرية إليھا منذ االنتفاضة الفلسطينية األولى في العام 

ً  واتفاقية أوسل وبالنسبة للتجارة الخارجية الفلسطينية فإن توقيع برتوكول باريس عام . أيضا
ً في طبيعة االتحاد  ١٩٩٤ الجمركي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لم يحدث تغييراً جوھريا

لعالم ولحد ما، في حركة الواردات من ا نه ظھر في أعقابه حرية،أ اإلجباري مع إسرائيل، مع
 .)٢(الخارجي، وذلك مع استمرار القيود الجمركية وغير الجمركية على حركة التجارة الفلسطينية

ً في أعقاب أوسلو أُعطيت سلطة النقد  ، حيثوعلى الجانب النقدي لم يحدث تغيراً جوھريا
تم تأجيل مكاتب الصرافة، وول من البنوك األشراف على كلفلسطينية مھمة إعطاء التراخيص وا

غياب العملة الفلسطينية فإن سلطة النقد  وفي. مسألة إصدار النقد للمفاوضات النھائية المرجوة
. نية من خالل التحكم في النقدالفلسطينية لم تُعد تملك القدرة على التأثير في االقتصاديات الفلسطي

                                                           
التي ) bridges-policy(ظلت العالقة مستمرة مع األردن والعالم العربي في ظل سياسة الجسور المفتوحة   )١١(

فت بشكل رئيس عدم جعل الفلسطينيين يشعرون وھذه السياسة من النظرة اإلسرائيلية استھد. اتبعتھا إسرائيل
وافترضت . إبراز الھوية السياسية الخاصة بالعزلة من الناحية السياسية، وإضعاف اتجاه الفلسطينيين نحو

إسرائيل أن استمرار العالقات بين الفلسطينيين والعالم العربي سوف يمنع من اندماجھم من الناحية الثقافية 
ومن الناحية االقتصادية فقد افترض أنه بدون الجسور المفتوحة مع األردن . مع اليھوديواالجتماعية مع المجت

فإن أي خسارة تظھر لألراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة نتيجة قطع العالقات التجارية مع 
  ). Roy, 1995: 145(األردن فإنه يتوجب تعويضھا من قبل إسرائيل 

س على ثمانية أنشطة اقتصادية ھي سياسة االستيراد، والعمل، والسياسة النقدية، اشتمل برتوكول باري  )٢٢(
ومن أبرز سمات ھذا . والزراعة، والضرائب المباشرة وغير المباشرة، والسياحة، والطاقة والتأمين

الضريبي بين األراضي المحتلة وإسرائيل عزز - البرتوكول أن استمرار التشابه في الھيكل الجمركي
ً عزز اتجاه الركود بالنمو راف التجاري الفلسطيني نحواالنح االقتصادي لألراضي المحتلة  إسرائيل وأيضا

)Abugamea, 2003:16 (و)Dabour, 1998 .(   
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عقد  ع غزةفي الضفة الغربية وقطا النقد الفلسطينية في تنظيمھا لنشاطات البنوك ةسلط لزمو
إلى اتفاق مع األردن في  توصلت سلطة النقد لھذا الغرضو .اتفاقيات مع كل من األردن ومصر

البنوك األردنية في الضفة الغربية وقطاع غزة يتوجب عليھا االحتفاظ  يقضي بأن ١٩٩٦العام 
  من ودائعھا في سلطة النقد بدالً من تحويلھا لفروعھا الرئيسة في األردن% ٤٠بنسبة 

)EIU, 1998.(  

وفي ضوء ھذه الخلفية تھدف ھذه الدراسة إلى استقصاء أھم مجاالت التكامل بين األراضي 
 لھذا الغرض تستخدمو. األردنالفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وكل من إسرائيل و

ً لدراسة أثر العالقات االقتصادية على مجاالت التكامل ال الدراسة ً وصفيا ً تحليليا   .مختلفةمنھجا
رض أھم الدراسات السابقة وما يع الجزء الثاني  :اآلتي ورتب الورقة البحثية على النحوسوف تُ 

 يبدأ بإيضاح والجزء الرابع منھجيتهيحدد مشكلة البحث و ھم به ھذه الدراسة والجزء الثالثتس
ارة الخارجية مجاالت التكامل بما يتعلق بالتجيناقش ثم  لمفاھيم التكامل من الناحية النظرية

ت السياسات االقتصادية الكلية، إسرائيل إضافة لتأثيرا وحركة العمالة الفلسطينية نحالفلسطينية و
ً  الخامسوالجزء . ثار العالقات النقدية مع كل من إسرائيل واألردنوآ ألھم  يتناول تلخيصا

  .النتائج
  
  الدراسات السابقة  .٢

كامل في العالقة االقتصادية بين األراضي تناولت دراسات عدة مناقشة مجاالت ھذا الت
 )Arnon and Spivak, 1996(ومن أھم ھذه الدراسات . الفلسطينية وكل من إسرائيل واألردن

  ).Abugamea, 2003(و) Dabbag, 1999(و

مبررات وجود االتحاد النقدي بين ) Arnon and Spivak, 1996(وتناقش دراسة 
ً لمجريات ھذا التكاملبشكل واألراضي المحتلة، وإسرائيل  وترى ھذه . واضح ترى استحسانا
، أن )Optimal Currency Areas(معيار مناطق العمالت المثلى  ة، التي استخدمتالدراس

درجة كبيرة، األمر الذي يبرر وجود االتحاد إسرائيل تكاملت بوراضي المحتلة اقتصاديات األ
ن األراضي الفلسطينية اعتمدت على إسرائيل قد استندت الدراسة على حقيقة أو. النقدي الكامل

تأثرھا بالسياسات االستقرارية، لتبرر وجود االتحاد النقدي بين والعمالة، وفي جوانب التجارة 
واستخدمت الدراسة التحليل الديناميكي لتبرز التشابه بين . األراضي الفلسطينيةوإسرائيل 

في النشاط  وت التقلبات في معدالت النماتجاھا فياألراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل 
- ١٩٦٨في نفس الوقت نوھت الدراسة إلى أنه خالل الفترة و. التقلبات في التضخمواالقتصادي 

ھما أن إسرائيل لوحدھا استفادت من وظھر عيبان رئيسان مع وجود االتحاد النقدي،  ١٩٩٤
طينية عبء التضخم من خالل األراضي الفلسبينما تحملت ) Seigniorage( التمويل التضخمي

  .الشيكل المتداول فيھا

بشكٍل رئيس مضامين مشروع االتحاد النقدي بين ) Dabbag, 1999( تناقش دراسةو
إدارة أسعار ووترى الدراسة أن أھم وظائف الدولة بما يتعلق بالسياسة النقدية . فلسطينواألردن 
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ترتيبات دون ذلك  ةوأن أي. لالتحاد النقدي صرف العملة يتوجب أن يُعھد بھا إلى الھيئة المركزية
كما . تؤدي إلى اضطراب في عملية التكاملبل سإلى األداء المقبول ألطراف االتحاد،  لن تؤدي

ترى أن الوحدة النقدية ستكون مؤثرة وذلك بالسير بشكل مواٍز مع الوحدة في السياسات المالية 
المزايا ور سيمكن من العدالة في توزيع التكاليف وھذا األم. مع تنسيق في السياسات االقتصاديةو

فلسطين وتخلُص الدراسة إلى أن التكامل النقدي الكامل بين األردن و المرافقة لعملية التكامل،
  .   كافة يتضمن التنسيق بين البلدين في الجوانبويجب أن يكون تدريجياً، 

لفلسطينية المحتلة شھدت ن األراضي اإلى أ) Abugamea, 2003(وأخيراً أشارت دراسة 
خالل العقود الثالثة الماضية تكامالً إجباريا مع إسرائيل تزامن مع الحرمان من السيادة على 

رافق ھذا التكامل العديد من السياسات  كما. ن السياسات المستقلةموالموارد االقتصادية العامة 
قد أبرزت الدراسة االتحاد و. المحطمة لقدرات االقتصاد الفلسطينيواإلسرائيلية الھادفة 
 تقدممن خالل تحليل قياسي ديناميكي و. أھم إفرازات ھذا التكاملباعتباره  الجمركي اإلجباري

التي تمثلت والدراسة نموذجاً للتجارة الخارجية يظھر أھم اآلثار السلبية للتكامل مع إسرائيل، 
األراضي ومن إسرائيل  في النشاط االقتصادي في كلٍ  وبضعف القدرة التصديرية مع النم

بالتأثير السلبي في القدرة التنافسية مع العالم الخارجي بسبب النمط التضخمي والفلسطينية، 
  .المستوعب من إسرائيلوالمرتفع 

تتميز ھذه الدراسة عن غيرھا من الدراسات بمحاولتھا تحديد سمات ثالثة تكامالت خاصة و
أشمل ألھم مجاالت التكامل بين  تجري استقصاءً  اكم. إسرائيلواألراضي المحتلة رئيسة بين 

األردن مع األخذ بعين االعتبار ألھم أشكال التكامل التي أبرزتھا وكل من إسرائيل وفلسطين 
، وتبرز )Grauwe, 1997(التكامل النقدي و) Balassa, 1973(أدبيات التكامل االقتصادي 
. النقديةوألشكال التكامل المختلفة االقتصادية  التكاليف المرافقة والدراسة أھم اآلثار السلبية أ

كل من وتستدل الدراسة على العالقات االقتصادية التكاملية بين األراضي الفلسطينية المحتلة و
على حركة العمالة الفلسطينية واألردن بدراسة سلوك التجارة الخارجية الفلسطينية، وإسرائيل 

االقتصادية الكلية خاصةً اإلسرائيلية منھا على أداء تقيم بعض التأثيرات ، كما تجاه إسرائيل
  .االقتصادي ومعدالت النموبعض المؤشرات االقتصادية الفلسطينية كالتضخم 

  
  منھجيتهوشكلة البحث م  .٣

قطاع وتعتمد ھذه الدراسة على أساس أن األراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية 
في  إلسرائيلتبعية االقتصاد الفلسطيني  ذلك معو ئيلإسرامع  اإلجباريغزة خضعت للتكامل 

في مقابل أدبيات التبعية التي تركز على طبيعة و .١٩٦٧في العام  لالحتاللخضوعھا  أعقاب
رئيس تقيم  وذات العالقة فإن الدراسة من نظرة التكامل على نح األطرافالتطور في اقتصاديات 

 ،١٩٩٤ حاتم،( التكامل ألطرافالسلبية  وبية أالعالقة االقتصادية من حيث آثارھا االيجا
 مع وجود ھذا النمط من التكامل اإلجباري بين األراضي الفلسطينية المحتلةو .)٢٨٢ص
فة على االقتصاد تكامالت عدة تركت آثارھا المختلالعالقة االقتصادية  تفرزقد أف إسرائيلو
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 تھدف تحديد وھذه الدراسة. يات الكليةاالقتصادوالعمالة والتجارة الخارجية  أھمھاوالفلسطيني 
  .تحاول استقصاء أھم آثارھاو ،كاملتالنظري لل اإلطارأھم أشكال التكامالت ھذه في ضوء 

لھذا و. لتقييم آثارھاوتستخدم الدراسة منھجاً تحليلياً وصفياً لتحديد سمات التكامالت المختلفة 
ة بين األراضي الفلسطيني وتتبعھا كاملالت أشكالالغرض تستخدم الدراسة عدة مؤشرات لبلورة 

 مؤشراتوتستدل الدراسة باتجاه التجارة الخارجية الفلسطينية واألردن وكل من إسرائيل و
العمل على  أسواقوالعمالة الفلسطينية على التكامل مع إسرائيل بمجاالت التجارة الخارجية 

، اإلجماليادي ممثالً بالناتج المحلي في النشاط االقتص وكما تستخدم الدراسة مؤشر النم. التوالي
مؤشر حجم التجارة الخارجية مع تطور أسعار الصرف لالستدالل على التكامل في السياسات و

  .االقتصادية المواكبة للتكامل النقدي

 - ١٩٦٨تغطي الفترة  بيانات سالسل زمنية سنوية الدراسة تستخدم لحساب ھذه المؤشراتو
التي عبر و ،مؤشرات األسعارو ،العمالة الفلسطينيةوالفلسطينية  حول التجارة الخارجية ١٩٩٨

تم جمع البيانات من مصادر عدة تشمل اإلحصاءات و. عنھا بمؤشرات األسعار االستھالكية
ذلك لغياب مصدر والبنك الدولي، و) PCBS( واإلحصاءات الفلسطينية) ICBS(اإلسرائيلية 

ب أسعار صرف العمالت الحقيقية لكل من الدينار كذلك تم حساو. موحد للبيانات الفلسطينية
باستخدام ھذه البيانات تم حساب و.  ذلك مقارنةً بالدوالر األمريكيوالشيكل اإلسرائيلية واألردني 

مؤشرات العمالة والواردات المنظورة ومؤشرات التجارة الخارجية ممثلة بكل من الصادرات 
تم حساب مؤشر النشاط االقتصادي  كما. سب البطالةبنوالفلسطينية ممثلة بحجم القوى العاملة 

حساب معامالت االرتباط بين ل باإلضافةذلك ولعمالت المتداولة، صرف ا أسعارمؤشرات و
معامالت االرتباط بين معدالت و للنشاط االقتصادي ممثالً بالناتج المحلي اإلجماليومعدالت النم
  .)٣(على التواليو، األردنوكل من إسرائيل وفلسطين  التضخم بين

  
  الحالة الفلسطينيةو مجاالت التكامل  .٤

  مفاھيم التكامل النظرية  ٤.١

يشير اصطالح التكامل في أدبيات الفكر االقتصادي للعملية التي يتم بمقتضاھا إزالة 
التي تعترض حركة التجارة القائمة بين مجموعة الدول األعضاء في مشروع  كافة العقبات

كذلك العقبات التي تعرقل وغير الجمركية، ومقدمتھا إزالة القيود الجمركية التي في والتكامل، 
العمالة بين الدول األعضاء، مضافا إليھا ما تتجه إليه  انتقالورءوس األموال انسياب حركات 

كالً  قتصادية المختلفة لتصبح في النھايةخلق التجانس بين السياسات االوھذه الدول من تنسيق، 
في ھذا الشأن و ).Balassa, 1973; Myrdal, 1965; Tinbergen, 1945( واحداً، انظر

يرى االقتصاديون أن درجات سلم التكامل االقتصادي تشتمل على درجات منطقة التجارة الحرة، 
منطقة التجارة الحرة بين دولتين و. الوحدة االقتصاديةوالسوق المشتركة، واالتحاد الجمركي، و

                                                           
ً تعطي تقريباً   )٣٣( ومع إدراكنا للعديد من االنتقادات لإلحصاءات اإلسرائيلية، فإننا نرى أن البيانات المتاحة نسبيا

 .  يرات االقتصاديةلسلوك ھذه المتغ
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بشكٍل رئيس على مجموعة التدابير التي تلغي كافة القيود الجمركية  تشمل في العادة أكثر وأ
 ول األعضاء في المنطقة التكاملية في حينغير الجمركية المفروضة على التجارة البينية بين الدو

باإلضافة لوجود منطقة  والخطوة الثانية في سلم التكامل االقتصادي، فھ وھواالتحاد الجمركي، 
أكثر فإنه يشمل وجود تعريفة جمركية موحدة في مواجھة العالم  وين أتجارة حرة بين بلد

تحديداً لتنقل السوق المشتركة فإنھا باإلضافة لمضمون االتحاد الجمركي فإنھا تحوي و. الخارجي
الوحدة و. التكامل تكنولوجيا بين األعضاء الداخلة فيووس أموال رءوعناصر اإلنتاج من عمالة 

ً أيض االقتصادية تعني ً في السياسات االقتصادية بين الدول األعضاء باإلضافة لوجود  ا تنسيقا
 حاتم، (و )٢٠٠٠  الحمش،(و) ٢٩٢-٢٧٣، ص 2000حبيب، (كل من  السوق المشتركة، انظر

  ).Balassa, 1976(و) ٢٩٩-٢٧٧، ص ١٩٩٤

التكامل و. التكامل النقدي وخر للتكامل وھآل ما تقدم ذكره، فقد عرف شكعالوةً على 
مجموعة من الترتيبات الھادفة إلى تسھيل المدفوعات الدولية عن  واالتحاد النقدي ھ ونقدي ألا

طريق إحالل عملة مشتركة محل العمالت الوطنية للدول األعضاء في المنطقة 
التكامل النقدي في ھذه و .)٦٠-٤١، ص١٩٨١ليامسون، و(و )Machlup, 1977(التكاملية
لصرف العملة بين البلدان الداخلة في و األسعارستقرار واحدة ال يعني سياساتالحالة 
) Grauwe, 1997(مميز في أدبيات التكامل ناقش ووعلى نح  .)Grauwe, 1997(التكامل

وفي مناقشته لتكاليف االتحاد النقدي استند على نظرية منطقة . تكاليف وعوائد االتحاد النقدي
 Mundel, 1961; Mchinnon, 1963 and(العمالت المثلى كما وردت في شروحات 

Kenen, 1969.( حسب نظرية منطقة العمالت المثلى فإن األقطار ذات الظروف المختلفة من و
اختالف األطر المؤسساتية التي تحكم أسواق العمل فيھا، والبطالة، وحيث خياراتھا تجاه التضخم 

ستواجه تكلفة تخليھا عن  اختالف أنظمتھا المالية،واالقتصادي فيھا،  واختالف معدالت النمو
  عاود و. ي تصحيح أوضاعھا االقتصاديةالعملة الوطنية التي في العادة يتم استخدامھا ف

)Grauwe, 1997( رجحانھا على تكلفة االتحاد النقدي  إظھاروإبراز عوائد االتحاد النقدي  في
مالت الناتجة عن تعدد إزالة تكاليف المعا من ھذه العوائدو. على ذلك بالحالة األوربيةمدلالً 

غير مباشرة سوف تكون وسوف يتيح آثاراً مباشرة  ھذه وإزالة العمالت المتعددة. العمالت
إضافةً لذلك فإن إرساء عملة واحدة سيؤدي إلى خفض عدم التأكد في . محفزة للتكامل االقتصادي

  .من ثم تحسن الكفاءة التوزيعية إللية األسعارواألسعار 

التي حكمت وفي ظل الترتيبات واألطر المؤسسية المتقدمة الذكر ولفية، في ضوء ھذه الخو
كٍل من وقطاع غزة والعالقات االقتصادية بين األراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية 

أفرزتھا  أشكاالً خاصة من التكامل األردن فإنه من الواضح أن ھذه العالقات عرفتوإسرائيل 
قطاع غزة مع إسرائيل باتحاد جمركي ولقد ارتبطت الضفة الغربية . طقةاألوضاع السياسية للمن

إجباري أحادى الجانب، سمته الخاصة وجود حرية نقل البضائع اإلسرائيلية إلى األراضي 
ً مع القيود على انتقال السلع الفلسطينية إلى إسرائيل، انظرمالفلسطينية    تزامنا
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)Hamed and Shaban, 1993()مل من نوع خاص بين حركة العمالة حدث تكاو .)٤
سوق العمل اإلسرائيلي تمثل في تدفق خدمات العمل الفلسطينية من الضفة الغربية والفلسطينية 

مع كل من  يازدواج ينقد حدث تكاملو). Kleiman, 1992( وقطاع غزة إلى إسرائيل
تزامن مع و). Mansour, 1982( األردن في ظل الجغرافيا السياسية للمنطقة، انظروإسرائيل 

تأثُر األراضي المحتلة بالسياسات االقتصادية  خاصةً التكامل النقدي،و، أشكال التكامل المختلفة
قد حدث ھذا في غياب التنسيق السليم و .بالسياسات األردنية لحد أقلوالكلية اإلسرائيلية لحد كبير 

  .ة في النظرية االقتصاديةالُمشكل للوحدة االقتصادية المعروف

  مجاالت التكامل  ٤.٢

وفي ضوء ما تقدم سيتم مناقشة المجاالت التي تعلقت بھا أشكال التكامل المختلفة بين 
. األردنوكل من إسرائيل وقطاع غزة واألراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية 

لكلية السياسات االقتصادية اوحركة العمالة ومجاالت التكامل المدروسة ھي التجارة الخارجية و
 .التكامل النقدي على التواليوسوق العمالة وباالتحاد الجمركي  التي تتعلقو

  التجارة الخارجية  ٤.٢.١

من أھم خصائص التجارة الخارجية الفلسطينية الھيمنة اإلسرائيلية على كل من الواردات 
من إجمالي % ٨٠شكلت الواردات من إسرائيل ما يقارب  فقد .الصادرات على حد سواءو
الوقت في و. ١٩٨٨و١٩٦٨لواردات الفلسطينية خالل العقود الثالثة الماضية باستثناء السنوات ا

من إجمالي الواردات % ١٦كانت الواردات الفلسطينية من بقية العالم الخارجي تشكل الذي 
في معظم % ١٣و% ٩تذبذبت بين وانخفضت منذ ذلك التاريخ فقد  ١٩٦٨الفلسطينية في العام 

لوحظ أن حجم الواردات الفلسطينية من العالم الخارجي و . ١٩٩٦إلى  ١٩٦٩ السنوات من
ذلك في أعقاب التراخي المحدود في القيود اإلسرائيلية على الواردات ووصلت حداً مميزاً 

بلغت الواردات الفلسطينية و. ١٩٩٤ذلك في أعقاب توقيع برتوكول باريس في العام والفلسطينية 
، انظر ١٩٩٨من إجمالي الواردات الفلسطينية في العام % ٣٠يقارب من  من العالم الخارجي ما

  ).١(شكل و) ١(جدول 

ً في ظل  من المالحظو أن ھيمنة إسرائيل على اتجاه الصادرات الفلسطينية كانت أكثر عمقا
 نسبة نمت ١٩٦٨فمنذ العام . األراضي الفلسطينيةواالتحاد الجمركي اإلجباري بين إسرائيل 

من إجمالي الصادرات الفلسطينية % ٤٩متزايد من  والفلسطينية مع إسرائيل على نحالصادرات 
. ١٩٩٨في العام % ٩٥إلى وفي أوائل التسعينيات % ٨٥إلى و ١٩٨٠ي ف% ٦٦إلى  ١٩٧٢في 
الصادرات إلى إسرائيل على حساب اتجاھھا إلى األردن كشريك  نسبة جاءت الزيادة فيو

  .)١(، جدول ارجيإلى العالم الخوتجاري تقليدي 

                                                           
ظھر في أدبيات التكامل أيضاً مفھوم االتحاد الجمركي الناقص، ويتميز عن االتحاد الكامل بعدم توفير كافة   )٤٤(

  ). ٢٦٩- ٢٦٨.، ص٢٠٠٠، حشيش، المألوف(شروط االتحاد الجمركي 



 ٢٨٥ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جابر أبو جامع

 ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(ـ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1998 -1968الصادرات الفلسطينية خالل الفترة واتجاه الواردات   ):١(جدول 

  .التجارة السلعية الفلسطينية مع إسرائيل): أ،١(جدول 

 الواردات من إسرائيل الصادرات إلى إسرائيل

 السنة
 نسبة المشاركة

في  (%)
 الصادرات الكلية

  القيمة
 )ماليين الدوالرات(

 لمشاركةنسبة ا
في الواردات  (%)

 الكلية

  القيمة
ماليين (

 )الدوالرات

43.1 15.3 76.5 53.5 1968 

36.6 15.0 80.2 72.8 1969 

46.2 20.9 83.6 83.2 1970 

44.6 30.4 81.7 102.0 1971 

48.9 40.8 85.0 138.3 1972 

66.1 66.7 90.1 194.4 1973 

67.0 98.4 89.3 287.6 1974 

63.9 123.3 91.2 371.2 1975 

63.0 143.2 90.3 391.9 1976 

60.4 154.1 91.4 463.4 1977 

60.0 157.8 88.6 403.8 1978 

62.2 169.0 86.8 492.9 1979 

66.0 226.4 87.6 582.4 1980 

71.6 288.7 90.1 664.4 1981 

66.2 258.5 89.0 648.4 1982 

74.7 285.1 90.8 712.6 1983 

64.1 185.3 90.3 619.9 1984  

66.6 181.3 89.5 598.0 1985 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث   

)،أ١(تابع جدول رقم ...   

 الواردات من إسرائيل الصادرات إلى إسرائيل

 السنة
 نسبة المشاركة

في  (%)
 الصادرات الكلية

  القيمة
 )ماليين الدوالرات(

 نسبة المشاركة
في  (%)

 الواردات الكلية

  القيمة
)ماليين الدوالرات(

72.3 274.6 89.6 797.8 1986 

78.8 303.7 90.7 961.2 1987 

70.8 148.0 88.2 596.0 1988 

69.3 108.8 81.6 515.8 1989 

78.4 181.0 84.1 709.2 1990 

76.6 189.9 85.1 976.4 1991 

85.2 248.8 87.6 1103.6 1992 

76.0 177.8 86.4 1014.6 1993 

84.3 204.8 86.5 929.9 1994 

93.9 306.1 90.0 1521.0 1995 

93.8 318.9 86.4 1742.7 1996 

93.8 357.4 83.3 1802.6 1997 

94.8 420.9 69.0 1878.9 1998 

 ، أعداد مختلفة، اإلحصاءات الفلسطينية)ICBS( اإلحصاءات اإلسرائيلية :مصادر البيانات
)PCBS( البنك الدولي   ،2000و 1998، أعداد)1993 World Bank,( ،االنكتادو )2000 

UNCTAD,.(  



 ٢٨٧ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جابر أبو جامع

 ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(ـ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .التجارة السلعية الفلسطينية مع األردن): ،ب١(جدول 

لصادرات إلى األردنا  الواردات من األردن 

السنة
نسبة 
 (%)المشاركة

في الصادرات 
 الكلية

  القيمة
)ماليين الدوالرات(

ة نسبة المشارك
في  (%)

 الواردات الكلية

  القيمة
)ماليين الدوالرات(

43.7 15.5 7.4 5.2 1968 

48.0 19.7 7.9 7.2 1969 

38.1 17.2 3.7 3.7 1970 

32.7 22.3 3.1 3.9 1971 

34.5 28.8 2.8 4.6 1972 

20.1 20.3 1.9 4.0 1973 

24.2 35.6 1.5 4.9 1974 

26.8 51.7 1.3 5.2 1975 

29.8 67.7 1.1 3.8 1976 

34.5 88.2 0.9 4.7 1977 

36.2 95.3 1.1 5.0 1978 

33.9 92.1 0.9 5.0 1979 

31.3 107.3 0.8 5.5 1980 

26.2 107.4 1.0 7.3 1981 

32.0 125.0 1.2 8.9 1982 

23.2 88.4 0.9 6.8 1983 

34.0 98.4 1.2 8.2 1984  

31.4 85.4 1.3 8.7 1985 

26.9 102.1 1.2 10.9 1986 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث   

 )،ب١(تابع جدول رقم ... 

 الواردات من األردن الصادرات إلى األردن

 السنة
نسبة 
 (%)المشاركة

في الصادرات 
 الكلية

  القيمة
)ماليين الدوالرات(

 نسبة المشارك
في  (%)

 الواردات الكلية

  القيمة
)ماليين الدوالرات(

20.3 78.2 0.9 9.4 1987 

25.1 52.4 1.4 9.5 1988 

25.7 40.4 1.3 8.5 1989 

13.9 32.2 1.1 9.3 1990 

15.5 38.5 0.8 9.2 1991 

12.8 37.5 0.8 9.5 1992 

22.4 52.4 0.8 9.4 1993 

12.8 31.1 0.6 6.5 1994 

4.5 14.7 0.5 8.6 1995 

5.3 18.0 0.4 8.1 1996 

4.9 18.7 1.4 30.3 1997 

4.9 21.8 1.4 38.1 1998 

، أعداد مختلفة، اإلحصاءات )ICBS( يليةاإلحصاءات اإلسرائ  :مصادر البيانات
1993(البنك الدولي  ،2000و 1998، أعداد )PCBS( الفلسطينية World Bank,( ،االنكتادو 

)2000 UNCTAD,.(  



 ٢٨٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جابر أبو جامع

 ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(ـ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الخارجي التجارة السلعية الفلسطينية مع بقية العالم): ،ج١(جدول 

 الخارجي الواردات من بقية العالم الخارجي الصادرات إلى بقية العالم

 نسبة المشاركة السنة
في  (%)

 الصادرات الكلية

  القيمة
 )ماليين الدوالرات(

نسبة 
في  (%)المشاركة

 الواردات الكلية

  القيمة
)ماليين الدوالرات(

13.2 4.7 16.0  11. 2 1968 

15.4 6.3 11.9 10.8 1969 

15.7 7.1 12.7 12.6 1970 

22.7 15.5 15.2 19.0 1971 

16.6 13.9 12.2 19.9 1972 

13.8 13.9 8.1 17.4 1973 

8.8 12.9 9.3 29.8 1974 

9.3 17.9 7.5 30.5 1975 

7.2 16.4 8.8 38.2 1976 

5.1 13.0 7.7 39.0 1977 

3.8 10.0 10.3 47.0 1978 

3.8 10.4 12.3 69.9 1979 

3.4 11.5 11.5 76.7 1980 

2.2 8.9 8.9 65.5 1981 

1.8 7.1 9.8 71.6 1982 

2.1 8.1 8.3 65.5 1983 

1.8 5.3 8.5 58.1 1984  

2.4 5.7 9.2 61.2 1985 

0.8 3.1 9.1 81.3 1986 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث   

)،ج١(تابع جدول رقم ...   

 الواردات من بقية العالم الخارجي الصادرات إلى بقية العالم الخارجي

 نسبة المشاركة السنة
في  (%)

 الصادرات الكلية

  القيمة
)ماليين الدوالرات(

نسبة 
في  (%)المشاركة

 الواردات الكلية

  القيمة
)ماليين الدوالرات(

0.9  3.4 7.6 80.6 1987 

1.1 2.3 10.2 69.1 1988 

2.5 3.9 16.2 102.4 1989 

3.7 8.6 14.1 118.7 1990 

3.8 9.5 11.7 134.2 1991 

1.7 5.1 9.3 117.5 1992 

1.6 3.7 12.7 149.0 1993 

2.9 7.0 13.8 148.4 1994 

1.6 5.2 9.5 160.6 1995 

0.9 3.0 13.2 266.2 1996 

1.2 4.6 13.5 292.1 1997 

0.3 1.3 29.6 806.0 1998 

 ، أعداد مختلفة، اإلحصاءات الفلسطينية)ICBS( اإلحصاءات اإلسرائيلية :مصادر البيانات
)PCBS( البنك الدولي   ،2000و 1998، أعداد)1993World Bank,( ،االنكتادو 
)2000 UNCTAD,.(  



 ٢٩١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جابر أبو جامع

 ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(ـ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

بقية العالم الخارجي على واألردن والواردات الفلسطينية من كل من إسرائيل  ):أ ،١ شكل(
  .بماليين الدوالرات ١٩٩٨- ١٩٦٨خالل الفترة  التوالي

  
بقية العالم الخارجي على واألردن والصادرات الفلسطينية إلى كل من إسرائيل  ):ب،١شكل (

  .بماليين الدوالرات ١٩٩٨- ١٩٦٨خالل الفترة  التوالي

  ).Rest of the World(تعني بقية العالم ) ROW( :مالحظة

 ، أعداد مختلفة، اإلحصاءات الفلسطينية)ICBS( حصاءات اإلسرائيليةالا :مصادر البيانات
)PCBS( البنك الدولي  .٢٠٠٠و ١٩٩٨، أعداد)1993 World Bank,( ،االنكتادو 
)2000 UNCTAD,.(  
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث   

من إجمالي الصادرات % ٣٠صل إلى فبينما تظھر األرقام ان الصادرات إلى األردن ت
كما . ١٩٩٨فقط في العام % ٥الفلسطينية حتى مطلع الثمانينيات فقد انخفضت لتصل إلى 

من إجمالي  %١٥الصادرات الفلسطينية إلى بقية العالم الخارجي من ما يقارب  انخفضت
 ، جدول١٩٩٧و ١٩٩٨ فقط في األعوام% ١الصادرات الفلسطينية في مطلع السبعينيات إلى 

  ).١شكل (و) ١(

وعليه لقد كان من أھم نتائج ھذا االتحاد الجمركي اإلجباري مع إسرائيل أن أصبحت الضفة 
ً مستمراً للسلع اإلسرائيلية طوال الوقت في الوقت الذي كان تدفق والغربية  قطاع غزة سوقا

رخص من مثيالتھا الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل يعني إما تدفق السلع الزراعية بأسعار ا
إعادة لتصدير السلع الصناعية المجمعة  وحسب الحصص المسموح بھا أوفي إسرائيل 
 المستفاد من تصنيعھا في األراضي الفلسطينية بأجور أرخص، انظروإلسرائيل، 

)2000 El-Fara, (و)2003Abugamea,.(  

إسرائيل ون االتحاد الجمركي بين األراضي الفلسطينية من المالحظ في ھذا الصدد او
التي تظھر تكاليف واضحة لالقتصاديات والديناميكية، والزمه العديد من اآلثار الساكنة 

  إسرائيل وفباإلضافة للتكلفة الناتجة من االنحراف التجاري نح. الفلسطينية
)Trade Diversion(ن مقارنةً بمثيالتھا من العالم ، وما يعنيه من استيراد سلع مرتفعة الثم

ومن  .)٥(يُظھر تكاليف ديناميكية الطابع) Trade Creation( الخارجي، فإن أثر الخلق التجاري
تركيبة التجارة  وتأثر مكونات أ وأبرز اآلثار الديناميكية للتكامل التجاري مع إسرائيل ھ

مع إسرائيل وما له من دالئل  واردات بالعالقة االقتصادية المميزةوالفلسطينية من صادرات 
االقتصادية بين وفمع تقدم عملية التكامل التجارية . القدرات االنتاجيةواالقتصادي  وبالنسبة للنم

إسرائيل تغير طابع مكونات الصادرات الفلسطينية بشكل يعكس واألراضي الفلسطينية المحتلة 
أظھر التركيب القطاعي  ١٩٨٦- ١٩٨٠وخالل الفترة  ١٩٧٧ففي العام . تكاليف ھذا التكامل

. للتجارة الفلسطينية أن الصادرات الفلسطينية الصناعية رجحت على حجم الصادرات الزراعية
ً لعمق العالقات التعاقدية بين المنشآت  وھذا النمو في الصادرات الصناعية كان لحد كبير عاكسا

 وعلى نحولى من الثمانينيات، وقد أظھرت السنوات األوھذا  .نظيراتھا في إسرائيلوالفلسطينية 
مميز، فائضاً في التجارة الخارجية للسلع الزراعية زاد فيه حجم الصادرات الزراعية على حجم 

وضاع تُعزى للتغيرات التي وھذه األ. وضع في السنوات التاليةانعكس ھذا الو. الواردات منھا
لفائض في التجارة الزراعية فحالة ا. طرأت على االقتصاديات الفلسطينية خالل تلك الفترات

الزراعية في السلع فقد كانت . لألراضي المحتلةالقدرات اإلنتاجية الزراعية كانت تعتمد على 
 في السنوات التالية يعزى العجزو. الفواكهوالحمضيات وحينه تشمل بشكٍل رئيس الخضراوات 

سياسات اإلسرائيلية تجاه مع عمق تأثير الھذه القدرات إلى التدھور في  في التجارة الزراعية

                                                           
الديناميكية لتكوينھا، انظر كل لمناقشة دوافع قيام االتحادات الجمركية من الناحية النظرية، وخاصةً اآلثار   )٥٥(

وإلبراز مفاھيم خلق التجارة والتحويل  . Johnson, 1965و  Cooper and Massel,  1965 :من
  .33 -35، ص 2003التجاري كآثار للعالقة التجارية، انظر ونتر، 
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تأثير السياسات التجارية اإلسرائيلية بإغراق األسواق الفلسطينية بالبضائع والموارد الفلسطينية، 
  .اإلسرائيلية

 ً ً ملحوظا . ومع منتصف التسعينيات أظھرت إحصاءات التجارة الخارجية تغيراً ديناميكيا
كيب القطاعي للواردات الفلسطينية مزيداً من فبعد السماح باالتجار مع العالم الخارجي أظھر التر

التنوع، األمر الذي يعكس اآلثار اإليجابية المترتبة على االنفتاح الجزئي، خاصةً لحالة االقتصاد 
فخالل  ).Import Compression(الفلسطيني الذي عانى لفترة طويلة من كبت الواردات 

ً حوالي ) ٢٠(شكل  ١٩٩٨ ١٩٩٦-الفترة  ذلك مقارنةً والواردات الفلسطينية، من % ٧٠صنفا
-١٩٨٠من الواردات خالل الفترة  %٧٠ إلى% ٦٠أصناف شكلت ما يقارب من ) ٥(بحوالي 
١٩٨٦ )UNCTAD, 2000; Abugamea, 2003: 48-56.(  

 والنموومن ناحية أخرى أظھر التركيب القطاعي للصادرات الفلسطينية انخفاضا في الحجم 
أصناف فقط، ) ١٠(قد لوحظ انحصار الصادرات الفلسطينية في و. ١٩٩٦- ١٩٩٥في الفترة 
ضعف القدرات اإلنتاجية  لقدرة التصديرية الفلسطينية بسببالراكد في ا والنميعكس  األمر الذي

) Abugamea, 2003: 48-56(، أنظرالقيود اإلسرائيلية على حركة التجارة الفلسطينيةو
  ).١( شكلو

  العمالة  ٤.٢.٢

ذلك حسب وما بعدھا، وفي حركة العمالة إليھا خالل فترة الدراسة تحكمت إسرائيل 
اعتمدت اقتصاديات و. المقاومة الفلسطينية نشطةأبما يضمن األمن ضد ويلية، المصالح اإلسرائ

 ١٩٦٨فخالل الفترة من . إسرائيل بشكل كبيرإلى قطاع غزة علي حركة العمالة والضفة الغربية 
. الفلسطينية في إسرائيل حوالي ثلث حجم العمالة الفلسطينية الكليبلغ حجم العمالة  ١٩٩٠إلى و
حال فإن حجم العمالة الفلسطينية في إسرائيل انخفض مع فرض القيود اإلسرائيلية على  ةعلى أيو

.  ١٩٨٧دخول العمال إلى إسرائيل في أعقاب اندالع االنتفاضة الفلسطينية األولى في العام 
في حجم العمالة الفلسطينية إلى إسرائيل مع تكثيف القيود على تسارعت وتيرة االنخفاض و

، األمر ١٩٩٣في العام  ودخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل في أعقاب توقيع اتفاقية أوسل
من حجم العمالة  %١٠ حجم العمالة الفلسطينية في إسرائيل إلى أن انخفض عنه نتج الذي

) ٢( شكلو) ٢(كل من جدول و. ١٩٩٧في العام  %١٥لى إو ١٩٩٦الفلسطينية الكلي في العام 
  .خالل فترة الدراسة الفلسطينية بعضاً لمؤشرات العمالة انيوضح

 ونم الخسارة في وفلسطيني مع إسرائيل ھلقد كان من أھم تكاليف تكامل سوق العمالة ال
دم تشغيلھا بما ارتباطھا بسوق العمل اإلسرائيلي، وعوحجم العمالة خاصةً غير الماھرة منھا، 

من ناحية أخرى فإن و .)٦(يفي بمتطلبات تطور قطاعاته اإلنتاجيةولالقتصاد المحلي،  ويحقق النم

                                                           
بالناتج القومي اإلجمالي ظاھرة الفصل بين الدخل واإلنتاج، ففي الوقت الذي زاد فيه النشاط االقتصادي ممثالً   )٦٦(

وتعزى الزيادة في . عرفت الفترة فقد انخفضت مساھمة القطاعات اإلنتاجية في ھذا الناتج١٩٩٠- ١٩٧٠
  .١٢٨ -١١٩، ص ١٩٩٥ النقيب: الناتج القومي لعوائد العمل في إسرائيل، انظر الدخل أو
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ظھور حجم البطالة الكبير بحيث ال يستطيع  وأھم التكاليف الناتجة من التقطع في ھذا التكامل ھ
) ٢(شكل و) ٢(كل من جدول و. ظروفه الراھنة من التغلب عليھاواالقتصاد الفلسطيني بمقدراته 

سوق العمل وتطور البطالة مع ھذا التقطع في التكامل بين العمالة الفلسطينية  انيظھر
ذلك مع زيادة القيود اإلسرائيلية على حركة العمالة الفلسطينية خاصةً منذ بداية واإلسرائيلي، 
  . ),2003Abugamea(نظر، االتسعينيات

 .)١٩٩٨-١٩٦٨(مؤشرات العمالة الفلسطينية خالل الفترة   ):٢(جدول 

نسبة 
 البطالة

%  

حجم 
 البطالة

  )آالف(

نسبة 
العمالة 

الفلسطينية 
في 

 %إسرائيل

العمالة 
المشغلة 

داخل 
 إسرائيل

  )آالف(

العمالة 
المشغلة داخل 

 األراضي
 الفلسطينية

  )آالف(

القوى 
العاملة 
 المشغلة

 )آالف(
 

القوى 
العاملة 
 الكلية

 )آالف(

  السنوات

13.7 20.1 - - 126.4 126.4 146.5 1968 

  8.9 13.8   6.1  10.0 139.6 149.9 163.0 1969 

  4.1   7.5 11.3  20.5 152.8 173.3 180.8 1970 

  2.7   5.0 22.0  41.0 139.7 181.5 186.0 1971 

  1.3   2.4 32.8  63.0 126.6 189.6 192.0 1972 

  1.2   2.2 31.6  63.9 136.4 200.3 202.5 1973 

  1.0   2.0 30.5  64.9 146.1 211.0 213.0 1974 

   0.9   1.9 31.0  65.0 142.5 208.0 210.0 1975 

   0.8   1.8 32.1  66.3 138.9 205.2 207.0 1976 

   0.8   1.7 33.0  67.5 138.6 208.8 210.0 1977 

   0.8   1.7 34.6  74.1 138.2 212.3 214.0 1978 

   1.1   2.3 34.5  74.5 139.4 214.0 216.0 1979 

   1.3   2.8 34.4  75.1 140.6 215.7 218.5 1980 

   1.2   2.6  34.9  77.1 142.2 219.3 221.0 1981 

   1.0   2.3 35.9  79.1 143.8 222.9 225.2 1982 
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)٢(تابع جدول رقم ...   

نسبة 
 البطالة

%  

حجم 
 البطالة

  )آالف(

نسبة 
العمالة 

الفلسطينية 
في 

 %إسرائيل

العمالة 
المشغلة 

داخل 
إسرائيل 

  )آالف(

العمالة 
المشغلة داخل 

األراضي 
 الفلسطينية

  )آالف(

القوى 
العاملة 
 المشغلة

 )آالف(

 

القوى 
العاملة 
 الكلية

 )آالف(

  السنوات

   1.4   4.5 36.0  84.7 147.4 232.1 236.0 1983 

   2.7   6.7 36.4  90.3 151.0 241.3 248.0 1984 

   2.9   7.3 35.5  91.3 157.9 250.4 257.0 1985 

   3.0   7.9 35.4  94.7 164.7 259.4 267.3 1986 

   2.8   7.7  36.7 102.1 168.6 270.7 278.0 1987 

   2.6   7.5 37.8 109.4 172.5 281.9 289.4 1988 

   3.1   9.4 36.2 108.0 180.7 289.2 298.0 1989 

   3.6  11.3 35.0 107.6 188.9 296.5 307.8 1990 

   7.9  24.7 31.3  97.7 189.7 287.4 312.1 1991 

   4.2  14.1 34.4 115.0 204.9 319.9 334.0 1992 

   6.6  22.6 23.7  80.0 235.6 315.6 338.2 1993 

10.0  43.0 15.7  67.0 318.0 385.0 428.0 1994 

18.3  81.0 13.1  58.0 304.0 362.0 443.0 1995 

24.9 117.0   9.6  45.0 307.0 352.0 469.0 1996 

   8.1  43.0 15.5  82.0 403.0 485.0 528.0 1997 

  7.9  48.0 19.8 121.0 442.0 563.0 611.0 1998 

واإلحصاءات ) ,PCBS 1994(السكانية، -اإلحصاءات الفلسطينية :مصادر البيانات
، أعداد )EIU(وحدة االستخبارات االقتصادية وإحصاءات العمل، أعداد مختلفة،  - الفلسطينية
  .مختلفة
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المشغلة في إسرائيل و، )EM(المشغلة الكلية و، )LF(العاملة الكلية القوى  ):أ ،٢(شكل
)EMS(١٩٩٨- ١٩٦٨خالل الفترة  ، باآلالف.  

  .١٩٩٨-١٩٦٨طالة بالعمالة الفلسطينية خالل الفترة نسب الب ):.ب، ٢( شكل

1994(السكانية، -حصاءات الفلسطينيةالا :مصادر البيانات PCBS, ( واإلحصاءات
، أعداد )EIU(وحدة االستخبارات االقتصادية وإحصاءات العمل، أعداد مختلفة،  - الفلسطينية
  .مختلفة
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االقتصاد  والسلبية لفقدان العمالة داخل إسرائيل على نم برغم اآلثار الديناميكيةوھذا 
الفلسطيني بشكل عام، فإن بعض اآلثار اإليجابية قد ظھرت نتيجة عودة العمالة الفلسطينية إلى 

مميز زيادة في  وفي ھذا الصدد فقد شھد القطاع الزراعي على نحو. داخل األراضي المحتلة
للعمل من جديد في  ملين بالقطاع الزراعي في إسرائيلمع عودة معتبرة للعااإلنتاجية وذلك 
معدالت في القطاع الزراعي كان دون االنخفاض في  ونه من الواضح أن النمأراضيھم، إال أ

  ). World Bank, 1993; Abugamea, 2003( القطاعات اإلنتاجية األخرىب والنم

  السياسات االقتصادية الكلية  ٤.٢.٣

إسرائيل، ومع اعتماد وقطاع غزة وبين الضفة الغربية  في ظل التكامل االقتصادي
في ظل التكامل النقدي مع والعمالة، واألراضي الفلسطينية على إسرائيل في جانبي التجارة 

ما يرتبط به من و العملة المتداولة في األراضي المحتلة، وإسرائيل، حيث الشيكل اإلسرائيلي ھ
د تأثرت األراضي المحتلة بالسياسات االقتصادية فق صرف العملة ألسعاروسياسات لألسعار 

لحد وعة في إسرائيل، المتب) Macroeconomic Stabilization Policies( االستقرارية
كانت درجة تأثر األراضي الفلسطينية بالسياسات االستقرارية في األردن معتمدة على كما . كبير

ھذا التأثير محدوداً في معظم األوقات  وكان. درجة العمق في التكامل االقتصادي مع إسرائيل
ل الرئيسة تداو سماته األردنودي بين األراضي المحتلة من التكامل النق ذلك برغم وجود نوعو

   .اتخاذه عملة رئيسة لحفظ المدخراتوالدينار األردني في األراضي الفلسطينية المحتلة، 

 وة خالل العقود الماضية ھلقد كان من أھم ركائز السياسات اإلسرائيلية االستقراري
فة للتأثير الھادوسياسات سعر الصرف ونفاق العام المرتبطة بنمط اإلوتجاه األسعار السياسات 

  .لشيكل اإلسرائيليصرف اعلى أسعار سعر 

ً منذ مطلع السبعينيات و ً تضخميا في الوقت الذي كان فيه االقتصاد اإلسرائيلي يشھد نمطا
في أعقاب و، ١٩٧٣يث اشتد ھذا النمط مع حرب أكتوبر في العام بححتى منتصف الثمانينيات، و

، فقد انتقل ھذا النمط التضخمي بالكلية إلى األراضي ١٩٨٢إسرائيل للبنان في العام  وغز
قد رافق النمط التضخمي في و. ١٩٨٥في العام % ٣٠٠المحتلة حيث جاوزت معدالت التضخم 

ً مستمراً في قيمة الشيكل منذ منتصف السبعينيات وانتھى األمر مع مطلع  إسرائيل انخفاضا
الثمانينيات بحالة من الركود االقتصادي أثرت على األراضي الفلسطينية لمعظم السنوات منذ 

وكانت حالة الركود ھذه في االقتصاد الفلسطيني ازدادت مع اندالع االنتفاضة . ذلك التاريخ
 قدو . تجاه إسرائيل الفلسطينية العمالة كةوذلك مع التقطع في حر، وفي أعقاب أوسلواألولى، 

نتيجة لتأثير كٍل  انخفض النشاط االقتصادي الحقيقي ممثالً بالناتج المحلي الحقيقي بشكل ملحوظ
شكل و )World Bank, 1993(منذ ذلك التاريخ الركود المنتقلين من إسرائيل ومن التضخم 

)٣(.   

كما يظھر في شكل  الحقيقي اإلجمالي ج المحليممثالً بالناتالفلسطيني النشاط االقتصادي و
 ىعل ١٩٩١و ١٩٨٦ ساسألادي لكافة السنوات بسنتي االنشاط االقتص يرتكز على مقارنة) ٣(

ً  يمثل الفترة التي شھدت نمواً اقتصادياً ١٩٨٦ في الواقع فإن العامو. التوالي صاحب  مرتفعا
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 ١٩٩١ العام في حين أن إسرائيلوالمحتلة التكامل العميق في العالقة االقتصادية بين األراضي 
ھي الفترة التي رافقت التقطع في التكامل بين األراضي واالقتصادي،  ويمثل فترة الركود في النم

 ;World Bank, 1993( ١٩٨٧العام  إسرائيل عقب االنتفاضة األولى فيوالمحتلة 
Abugamea, 2003(.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الحقيقي،  الي، باألسعار الجارية، والناتج المحلي اإلجماليالناتج المحلي اإلجم): ٣(شكل 
  .١٩٩٨-١٩٦٨بماليين الدوالرات للفترة  ١٩٩١ باألسعار الثابتة للعام

تم حسابه بالطريقة  ١٩٩١ الحقيقي باألسعار الثابتة للعام الناتج المحلي اإلجمالي :مالحظة
  )).١(طريقة الحساب، أنظر ملحق لتتبع(  ).World Bank, 1993(التي أتبعھا البنك الدولي

عندما أدخلت إسرائيل سياسة استقرارية جديدة مع منتصف الثمانينيات كان من أھم و
تزامن مع ھذه السياسة و. لحد كبيروسماتھا استقرار سعر صرف الشيكل الجديد قبالة الدوالر 

مع و. ١٩٩٨فقط في العام  %٥انخفاض لمعدالت التضخم في إسرائيل، بحيث وصلت إلى 
منتصف التسعينيات تم إدارة تعويم طفيف لسعر صرف الشيكل ضمن السياسة االستقرارية 

  ).٤(شكل و) Abugamea, 2003(ألسعار سعر الصرف 
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 ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(ـ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصرف من الناحية القياسية  ألسعارورغم أن عدة دراسات تشير إلى التأثير اإليجابي 
ذلك بالنظر لحجم وذا األثر كان محدودا منافستھا إال أن ھ وحجم الصادرات أ والنظرية على نم

وبرغم التعويم للعملة اإلسرائيلية فإن . ١٩٩٨الصادرات الذي لم يبلغ نصف المليار مع العام 
 وكما ھوارتفاع أسعار الصرف،  والصادرات الفلسطينية لم تجن األثر المتوقع لتخفيض العملة أ

 ,El-Jafari(و) Abugamea, 2003( كل منو) ٤( شكل: انظر ،متوقع من الناحية النظرية
1997.(   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

بماليين الدوالرات  ١٩٩٨-١٩٦٨ الصادرات والواردات الفلسطينية خالل الفترة): أ، ٤(شكل 
 .األمريكية
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) LNCM-P(التطور اللوغرتمي ألسعار سعر صرف الشيكل اإلسرائيلي): ب، ٤( شكل
  .١٩٩٨-١٩٦٨خالل الفترة  )LNCM-J(والدينار األردني

الدينار وفي ھذه الحالة حسبت أسعار الصرف الحقيقية لكٍل من الشيكل اإلسرائيلي   )١(  :مالحظات
بحيث ، Competitiveness Measure)( يشير ھذا المقياس إلى درجة التنافسية للعملتينو. األردني

بينما تمثل االنخفاضات انخفاضاً  ،)Depreciation( تمثل االرتفاعات في الرسم ارتفاع أسعار الصرف
لكل من العملتين انظر ) CM(لحساب مقياس التنافسية  )٢(  ).Appreciation(في أسعار الصرف 

ً و ).٢(ملحق     .)Parich and William, 1998( لبناء نموذج سعر الصرف الحقيقي، انظر ايضا

   .، أعداد مختلفة)IMF(صندوق النقد الدولي  :مصادر البيانات

وبالنسبة لتأثير السياسات االستقرارية األردنية على االقتصاديات الفلسطينية فقد كانت أقل 
 تجدر اإلشارة إلى أنه معو .لعالقات التكاملية مع إسرائيلذلك مع تقدم اوأثراً في ھذه الفترة، 

الضفة خاصةً مع  عبره،وسطينية تتجه إلى األردن بداية السبعينيات حيث كانت الصادرات الفل
مقارنةً بالوضع في قطاع  على الضفة الغربية التأثيرات اإلسرائيلية أقل حدة فقد كانت الغربية
انعكاساتھا السلبية على االقتصاد وولكن مع تقدم عملية التكامل اإلجباري مع إسرائيل . غزة

  الفلسطيني فقد اضمحل تأثير السياسات األردنية على األراضي الفلسطينية
)1999 Abugamea,  2003; Domac and Shabsigh,( جدولو )٧()٣(.  

الصادرات الفلسطينية فإنه  ومماثل النعدام تأثير تعويم العملة اإلسرائيلية على نم وعلى نحو
 في كلتاو. ١٩٨٩ن ھذه الصادرات لم تستجب للسياسة اإلصالحية األردنية منذ العام أ ويبد

أھمھا القيود اإلسرائيلية المختلفة وى أن عوامل رئيسة أخرى كانت الفاعلة، الحالتين يُعزى ذلك إل
                                                           

ً لالرتباط اإلداري و  )٧٧( القانوني بين األردن والضفة الغربية برغم ذلك فقد صاحب الفترة التي شھدت فكا
  .وانخفاضاً لقيمة الدينار األردني

ً في إحداث الركود  ١٩٩٨ في العام حدوث صدمة أدت إلى تآكل المدخرات الفلسطينية وأسھمت أيضا
  ).Abugamea, 2003( االقتصادي حينئذ، حيث معظم الودائع الفلسطينية تُحفظ بالدينار األردني
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 ),2003Abugamea: (، انظرعلى التجارة الفلسطينية فضالً عن ضعف المقدرات التصديرية
1998(و Roy,.(  

كل من إسرائيل وية المحتلة لفلسطينافي ظل أشكال التكامل المتقدمة الذكر بين األراضي و
برز أھم اآلثار المترتبة ت) ٣( لبعض ھذه العالقات في جدولالمؤشرات الوصفية األردن فإن و

انعكاساتھا على العالقة وإسرائيل، وعلى عمق التكامل االقتصادي بين األراضي الفلسطينية 
  .االقتصادية مع األردن

كٍل من وكاملية بين األراضي الفلسطينية المحتلة مؤشرات العالقات االقتصادية الت  :)٣( جدول
  .)١٩٩٨-١٩٦٨( األردنوإسرائيل 

 السنوات

  التكامل التجاري
التكامل في 

أسواق 
  العمالة

  السياسات المالزمةوالتكامل النقدي 

 نسبة المشاركة
في الصادرات 
 (%) الفلسطينية
 األردنو إسرائيل

)١(  

 نسبة المشاركة
في الواردات 

 (%) ةالفلسطيني
 األردنو إسرائيل

)٢(  

نسبة 
العمالة 

 الفلسطينية
 في إسرائيل

(%) )٣(  

 معدالت االرتباط
بين معدالت 

إسرائيل  التضخم
  )٤( األردنو

 معدالت االرتباط
 بين معدالت النمو

 األردنو إسرائيل
)٥(  

1968-
1973  

47.6  36.2  82.9  4.2  20.8 0.98  -0.16  -0.66  0.77  

1974-
1979  

62.8  30.9  89.6  1.2  32.6 0.98  0.17  0.05  -0.24  

1980-
1985  

68.2  29.7  89.6  1.1  35.5 0.99  -0.72  0.08  0.23  

1986-
1991  

74.4  21.2  86.6  1.1  35.4 0.99  -0.29  0.07  0.86  

1992-
1998  

88.8  9.7  84.2  0.84  18.9 0.89  -0.31  0.39  0.52  

لي حالناتج الم ون معدالت نمتم احتساب معامل االرتباط البسيط بين كل م )١(:  مالحظات
األردن، وعلى وبين معدالت التضخم في األراضي الفلسطينية وكل من إسرائيل واإلجمالي 

استخدام الفئات الزمنية في ھذه الحالة يصور التغيرات للمؤشرات المدروسة عبر ) ٢(  .التولي
  . فترة الدراسة

د مختلفة، اإلحصاءات ، أعدا)PCBS(حصاءات الفلسطينية الا :مصادر البيانات
1998( ، أعداد مختلفة، صندوق النقد الدولي)ICBS(اإلسرائيلية  IMF,( ،البنك الدوليو 

)1993 WB,.(  



 "......التكامل اإلجباري في العالقة االقتصادية بين "ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٠٢

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث   

يظھران اتجاه التجارة الخارجية خالل العقود الثالثة  على التوالي الثانيو األول العامودانو
تعميق العالقة بين األراضي الفلسطينية  واتجاه التجارة الخارجية ھ أھم ما يميزو. الماضية

فقد وصل حجم الصادرات الفلسطينية إلى . رداتاالووإسرائيل بما يتعلق بكٍل من الصادرات و
من إجمالي الصادرات الفلسطينية في حين % ٨٨ما يعادل ١٩٩٨ -١٩٩٢إسرائيل خالل الفترة 

ھذا األمر يعني أن الفترة التي و. من إجمالي الواردات%  ٨٤دل كانت الواردات من إسرائيل تُعا
أعقبت توقيع برتوكول باريس لم تُحدث تغيراً ملموساً على اتجاه التجارة الخارجية الفلسطينية في 

  .ظل االتحاد الجمركي مع إسرائيل

 تصلو تيالوالعمالة الفلسطينية في إسرائيل، نسبة يوضح ) ٣(في جدول  الثالث العامود
ذلك مع و، من العمالة الفلسطينية الكلية %٣٥.٥ ، بحيث بلغت١٩٨٥- ١٩٨٠في الفترة  اذروتھ

بشكل واضح، في الفترة والتقلص، ب هالعمالة ھذنسبة  تبدأكما . تقدم عملية التكامل مع إسرائيل
ذلك مع التقطع في عملية و، من العمالة الفلسطينية الكلية %١٨.٩ ت، بحيث بلغ١٩٩٨- ١٩٩٢

ما أعقبھا من فرض للقيود على ولتكامل مع إسرائيل نتيجة اندالع االنتفاضة الفلسطينية األولى، ا
  .التي ازدادت في أعقاب أوسلووحركة العمال إلى إسرائيل، 

قطاع وود الرابع يُظھر معامالت االرتباط بين معدالت التضخم في الضفة الغربية العام
طر دية بين و ،ظ في ھذا الصدد وجود عالقة قويةيالحو. األردنوكٍل من إسرائيل وغزة 

إسرائيل، األمر الذي يعني انتقال العملية التضخمية ومعدالت التضخم في األراضي الفلسطينية 
من الناحية األخرى فإن العالقة العكسية بين و. بشكل كبير من إسرائيل إلى األراضي الفلسطينية

ي الواقع الفارق في توقيت السياسات االستقرارية األردن تعكس فومعدالت التضخم في فلسطين 
ففي الوقت الذي أدار فيه األردن عملية تخفيض معدالت . إسرائيلوالكلية بين كٍل من األردن 

. التضخم في السنوات األوائل من الثمانينيات فإن وتيرة التضخم في إسرائيل كانت جامحة
قوية وانت معامالت االرتباط طردية حيث ك ١٩٨٥ - ١٩٨٠يظھر ذلك بوضوح في السنوات و

شھدت ارتباطاً  ١٩٧٩- ١٩٧٤من المميز أن الفترة و. قوية عكسية مع األردنو ،مع إسرائيل
 ً ً بين معدالت التضخم في األراضي الفلسطينية واألردنوطرديا الطردية في العالقة و. ضعيفا

ً في أعقابون كالً من إسرائيل تعود لحقيقة أ ارتفاع أسعار النفط في تلك  األردن شھدا تضخما
في نفس الوقت فإن الضعف في العالقة يعود لغلبة التأثير اإلسرائيلي على االقتصاد و.  الفترة

  .الفلسطيني

في  ومعامالت االرتباط بين معدالت النم) ٣(الخامس من جدول  العامودوأخيراً يُظھر 
إسرائيل وٍل من األراضي الفلسطينية النشاط االقتصادي ممثالً بالناتج المحلي اإلجمالي بين ك

ً عما ھ وھذه المرة يبدو. األردن على التواليو عليه معامالت االرتباط بالنسبة  واألمر مختلفا
ً أصغر. للتضخم ً كو. فأوالً معامالت االرتباط وفي معظم الفترات سجلت أرقاما من القيم  لثانيا
النتائج تشير إلى أن ارتباطاً قوياً بين معدالت ھذه و. الموجبة ظھرت لمعامالت االرتباطوالسالبة 

األردن تعني معامالت ارتباط أقل بين األراضي الفلسطينية وفي األراضي الفلسطينية  والنم
  . العكس صحيحوإسرائيل و
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ً بين معدالت النم وويبد في الناتج المحلي اإلجمالي  وأن معامالت االرتباط األكثر ارتفاعا
األردن تعزى بشكٍل كبير إلى التشابه في اقتصاديات الضفة الغربية مع ولألراضي الفلسطيني 

 ١٩٦٧األردن قبل العام وأن العالقة االقتصادية بين الضفة الغربية  ويبدو. االقتصاد األردني
في المقابل فإن معامالت االرتباط الموجبة بين  .١٩٧٣- ١٩٦٨لحد ما خالل الفترة واستمرت 

التي ظھرت بشكل أكثر معنوية في الفترة واألراضي الفلسطينية، ول في إسرائي ومعدالت النم
اعتماداً و، ارتبطت لحد كبير بالتأثير على االقتصاد الغزي الذي كان أكثر ارتباطاً ١٩٩٨- ١٩٩٢

ففي حالة قطاع غزة تظھر الدراسات أن العالقات االقتصادية مع . على االقتصاد اإلسرائيلي
أرقام التجارة الخارجية و. وما بعدھا ١٩٩٣ن قد تعمقت منذ العام الشريك اإلسرائيلي المھيم

من كل من صادرات وواردات قطاع غزة كانت في اتجاه إسرائيل % ٩٠تُظھر أن اكثر من 
  ).PCBS, 1998(و) Arnon and Spivach, 1996(خالل ھذه الفترة، انظر 

كل وة بين األراضي المحتلة ن حصيلة العالقات التكامليوعلية فإن الجدول المتقدم يظھر أ
في تجارتھا الخارجية،  إسرائيلالمحتلة على  األراضيتمثلت في اعتماد  األردنومن إسرائيل 

اعتماد العمالة الفلسطينية على إسرائيل وكشريك تاريخي،  األردنذلك على حساب التجارة مع و
ي السلبي بالسياسات كما كان جوھر التأثر الفلسطين, تأثرھا بالتقطع في التكامل معھاو

   .االقتصادي والركود في النموانتقال التضخم  اإلسرائيليةاالستقرارية 
  
  لنتائجا  .٥

قطاع غزة لتكامالت من نوع ولقد خضعت األراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية 
التكامل لقد كان ھذا . خاص ضمن عالقتھا االقتصادية مع إسرائيل خالل العقود الثالثة الماضية

ً بالنظر إلى ركائز التكامالت التقليديةوإجباريا  ً بسياسات االحتالل، كما أنه كان خاصا . مقترنا
ً لحركة السلع اإلسرائيلية إلى األراضي  فاالتحاد الجمركي اإلجباري مع إسرائيل كان ضامنا

وحركة . الخارجي بقية العالمومقيداً لحركة السلع الفلسطينية إلى كل من إسرائيل والفلسطينية، 
. العمالة الفلسطينية ُوجھت لفترة عقدين تجاه إسرائيل ثم قُيدت بعد ذلك العتبارات إسرائيلية

التكامل النقدي مع إسرائيل كان ناقصاً، حيث يتم تداول العملة اإلسرائيلية في األراضي و
يلية بعين االعتبار النقدية اإلسرائوالفلسطينية في الوقت الذي ال تأخذ السياسات االقتصادية 

ً حيث و. الظروف الخاصة باالقتصاديات الفلسطينية ً أيضا التكامل النقدي مع األردن كان ناقصا
تستخدم لحفظ قيمة المدخرات الفلسطينية ويتم تداول العملة األردنية في األراضي الفلسطينية، 

مفيدة لالقتصاد  وعفة أالنقدية مسووفي نفس الوقت لم تكن السياسات االقتصادية . بشكل أساسي
  .الفلسطيني في معظم األحيان

وقد كان أھم .  لقد أفرزت التكامالت المذكورة تكاليفاً رجحت على المنافع المعروفة للتكامل
حصر مجالھا كأثر رئيس لالتحاد الجمركي والقدرة التصديرية  وھذه التكاليف ھي الركود في نم

ة الحجم الناشئة عن توقف العمالة الفلسطينية تجاه إسرائيل اإلجباري مع إسرائيل، والبطالة الكبير
النشاط االقتصادي الحقيقي، وذلك  ومع اندالع االنتفاضة الفلسطينية األولى، واالتجاه الراكد لنم

  .الركود من إسرائيلومع نقل كل من التضخم 



 "......التكامل اإلجباري في العالقة االقتصادية بين "ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٠٤

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث   

ت الجبرية اآلثار السلبية المترتبة على التكامال إزالةفإن  مناقشته في ضوء ما تقدمو
مع وجود و. الفلسطينية لألراضياالقتصادي المستقبلي - المذكورة سيرتبط باالستقالل السياسي

السياسات االقتصادية المستقلة يتوقع أن تزيد القدرة على اعتبار المصالح الفلسطينية عند رسم 
  .قليمياإلعالقات تكاملية خاصةً على الصعيد أي عند الشروع ب والسياسات الفلسطينية أ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث   

  المالحق

  

  )١( ملحق

  :تم اتباع الخطوات اآلتية) RGDPp1991(المحلي اإلجمالي الحقيقي  لحساب الناتج

ذلك وتم حسابھا، ) GDPp1986( ١٩٨٦بأسعار العام ) Deflated Series(سلسلة مخفضة  .١
على الناتج المحلي اإلجمالي ) GDPcp(بقسمة الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية

  . ١٩٨٦ بأسعار العام

تم حسابه، وذلك  ١٩٩١للعام ) A New Deflator Indicator(مؤشر تخفيض جديد  .٢
في  ١٩٨٦ على قيمة السلسلة المحولة بأسعار ١٩٨٦بقسمة السلسلة المحولة بأسعار العام 

  .١٩٩١العام 

تم حسابھا، وذلك بقسمة السالسل ) RGDPi p1991( ١٩٩١سلسلة جديدة بأسعار العام  .٣
  .بالدوالرات األمريكيةو ١٩٩١فض للعام الزمنية باألسعار الجارية على المؤشر المخ

  :عليه فإن الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي يمكن التعبير عنه باآلتيو

RGDPi p1991 = (GDPi cp/  (GDPi p1986/ GDP91 p1986) ) 

i = 1,.......................31( )عدد السنوات  
  

  )٢( ملحق

سعر الصرف  وھو، )Competitiveness Measure( تم حساب مقياس التنافسية
  :للعملة باستخدام الصيغة اآلتية) Real Exchange Rate( الحقيقي

CM = Log (e*pus/p) 

قيمة العملة المحلية مقابل الدوالر ( القيمة االسمية لسعر صرف العملة وھ) e(حيث و
 Foreign(مؤشر األسعار األجنبية وھ) pus(و). Nominal Exchange Rate)(األمريكي

Prices Index .(و)p (مؤشر األسعار المحليةوھ)Domestic Prices Index .( و)Log (
  .الصيغة اللوغرتمية للمقياسوھ


