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 كورونا دراسة أثر انتشار وباء 
 على االقتصاد المحلي

 في مدینة یطا 
 

 األول  الفصل
 مقدمة: 

فیروسات �ورونا هي مجموعة من الفیروسات التي �مكنها أن تسبب أمراًضا مثل الز�ام وااللتهاب التنفسي 
الحاد الوخ�م (السارز) ومتالزمة الشرق األوسط التنفس�ة (میرز)، واكتشف نوع جدید من فیروسات �ورونا �عد 

م في مقاطعة  2019تم التعرف عل�ه �مسبب النتشار أحد األمراض التي بدأت في الصین أواخر عام  أن
 .ووهان

)، و�سمى  2(سارز �وف  2ُ�عرف الفیروس اآلن �اسم فیروس المتالزمة التنفس�ة الحادة الوخ�مة �ورونا 
 ).19المرض الناتج عنه مرض فیروس �ورونا (كوفید 

وقائ�ة  إجراءاتمنظمة الصحة العالم�ة أنه "و�اء" بدأت دول العالم �اتخاذ  و�عالنو�عد انتشاره عالم�ًا 
المؤسسات والعمل  و�غالقحاالت الطوارئ، والحجر الصحي والت�اعد االجتماعي، وحظر التنقل  إعالنأهمها: 

االحتراز�ة للحد من   اإلجراءات یرها من عن �عد من المنزل، واالهتمام بتعق�م األسطح والنظافة الشخص�ة، وغ
 المناطق، ومنع السفر، والحد من النشاطات االقتصاد�ة غیر الضرور�ة.  إغالقفي  انتشار الو�اء
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) حاالت 7تسجیلها ( 2020آذار  5تأثرت فلسطین �المرض حینما أكدت وزارة الصحة الفلسطین�ة یوم 
 اإلصا�ات، ثم توالت �محافظة بیت لحم بیت جاال في أحد فنادق مدینة 2019�مرض فیروس �ورونا  ُمصا�ة

 ).م4/2020/ 11مساء (  حتى تار�خ هذه الدراسة )ووفاتین() إصا�ة 268في عدد من المحافظات �حصیلة (
إن الت�عات االقتصاد�ة للو�اء قد منعت الدول في �ثیر من األح�ان من اتخاذ إجراءات �برى �فرض حظر 

یؤثر �شكل أساسي على التجارة الخارج�ة واالستهالك المحلي واالستثمارات وقطاع الس�احة   ألنهالتجول الشامل،  
 تصاد تمامًا و�ستنزف المقدرات االقتصاد�ة للدولة. والصناعة و�جمد االق 

 
 

أن االقتصاد الفلسطیني حالة فر�دة و�كاد ال �شبهه أي نموذج في العصر  إالورغم �ون األزمة عالم�ة 
الحدیث، من حیث محدود�ة الموارد لدولة تحت االحتالل، واعتمادها على المساعدات الخارج�ة من دول أص�ح 

عل الو�اء، وال بد من االستفادة من النماذج الخالقة عبر التار�خ مع مراعاة الوضع الراهن في  اقتصادها مهدد �ف
 الس�اسة والحداثة والتطور التكنولوجي واالرت�اط االقتصادي واالجتماعي بدول الجوار.  

ة االستثنائ�ة وعل�ه فإن أثر الجائحة على االقتصاد الفلسطیني س�كون األكبر نسب�ًا نظرًا لظروفها الس�اس�
 عالم�ًا.

وفي هذه الدراسة سیتم التعرض لتداع�ات الو�اء على االقتصاد المحلي في مدینة �طا �كافة قطاعاته على 
 تواضع �عضها وعظم اآلثار في ال�عض اآلخر.

 مؤشرات التوقف االقتصادیة في مدینة یطا: 
مدیر�ة الصحة واالقتصاد الوطني والتنم�ة االجتماع�ة  �استثناءتعطل أعمال المؤسسات الحكوم�ة  .1

 ومستشفى �طا.
تعطل نشاطات المؤسسات األهل�ة �استثناء صاح�ة العضو�ة في غرفة الطوارئ مثل : اتحاد نقا�ة  .2

 العاملین ولجان الصدقات.
ومحالت منع �افة النشاطات التجار�ة والصناع�ة �استثناء الصیدل�ات والمخابز ومحطات المحروقات  .3

 ، اللحوم والدواجن واألسماك، مواد التنظ�ف).والفواكهالمواد الغذائ�ة (ال�قاالت، والخضار 
منع الحر�ة والمواصالت العامة بین المدن وداخل المدینة والسماح �التنقل �الس�ارات الخصوصي عند  .4

 الضرورة.
طارئة في ش�كات الم�اه توقف جم�ع النشاطات التنمو�ة والمشار�ع �استثناء تصل�ح األعطال ال .5

 والكهر�اء والهاتف.
للضرورة القصوى في استالم دفاتر الش�كات و�طاقات الصراف اآللي والتعامل   إالتوقف مراجعة البنوك   .6

 الكترون�ًا في التحو�الت.
منع �افة النشاطات االقتصاد�ة األخرى مثل : الب�طرة، قطاع الحجر، ب�ع األشتال والزهور، مواد البناء،  .7

ألدوات المنزل�ة، المال�س واألحذ�ة، صاالت األفراح، صالونات الحالقة والتجمیل، ع�ادات األسنان، ا
مكاتب الخدمات العامة، المتنزهات، المالعب الر�اض�ة، تجارة الماش�ة (سوق المواشي)، األثاث 

 ، وغیرها من النشاطات. إسرائیلوالمفروشات وخاصة المستعملة المستوردة من  
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 الزمني لألحداث: التسلسل
عن حالة  اإلعالنم تم 5/3/2020�الفیروس بتار�خ  اإلصا�اتعن أول مجموعة من  اإلعالنمنذ  .1

 الطوارئ في البالد �مرسوم رئاسي.
التنقل بین المحافظات الفلسطین�ة و�لى مراكز المحافظات   منع، قرر مجلس الوزراء  2020آذار    22في   .2

من القرى والبلدات نهائ�ًا، �استثناء الحاالت المرض�ة والطارئة، وفرض الحجر اإللزامي على المواطنین 
من الخارج تحت  �افة القادمینابتداًء من الساعة العاشرة مساءًا من ذاك الیوم، �اإلضافة إلى وضع 

في اسرائیل إلى أماكن عملهم، وغلق العاملین ، ومنع وصول العمال الفلسطینیین الحجر اإلج�اري 
مدیر�ات الوزارات �افة �استثناء الصحة واالقتصاد الوطني والتنم�ة االجتماع�ة والمال�ة والشؤون 
المدن�ة، ونشر قوات الشرطة واألمن الوطني الفلسطیني �إسناد األجهزة األمن�ة األخرى لتطبیق �امل  

 یومًا من تار�خه.  14اإلجراءات التي ستستمر لمدة 
 ص�احًا. 7:00مساًء حتى  7:00تم حظر التجوال في فلسطین لیًال من الساعة  .3
�عد التنسیق   22/3/2020حتى مساء األحد    إسرائیل  إلىسمح للعمال الراغبین �مغادرة الضفة الغر��ة   .4

دم رجوعهم قبل شهر لعمال الزراعة وشهر�ن على تأمین منامات لهم و�شرط ع اإلسرائیلي مع الجانب 
 لعمال البناء.

 انقضاء الفترة المتفق علیها. قبل�االتفاق�ة وسمح للعمال �العودة  اإلسرائیليلم یلتزم الجانب  .5
هناك عمال �عملون في المستوطنات ولم یلتزموا بتعل�مات حظر العمل في هذه المستوطنات و�انوا وال   .6

 لحواجز األمن�ة على المداخل الرئ�س�ة للمدینة وقراها.زالوا یتسر�ون من خلف ا
وأخذت عینة منه للفحص وثبت  23/3/2020تم االشت�اه �حالة أحد العمال في منطقة رقعة بتار�خ  .7

 .البیتيالیوم للحجر  و�خضع �الفیروس إصابتهعدم 
�الفیروس في مدینة الخلیل   إصا�اتازدادت القیود على أثر قرار المحافظ اللواء جبر�ل ال�كري �عد تأكید   .8

(رأس الجورة)، �حیث تقرر منع الدخول والخروج من   اإلصا�اتالمنطقة التي ظهرت فیها  و�غالق
 م.28/3/2020مدینة الخلیل و�لیها وذلك مساء 

مر�ز العالج في حلحول،  إلىنقل على أثرها  4/4/2020تأكدت إصا�ة أحد العمال في �طا بتار�خ  .9
مر�ز الحجر الصحي في ال�خاري، وثبت في الیوم  إلىمن مخالط�ه �عد نقلهم وأخذت عینات للفحص 

 �الفیروس والحمد �. إصابتهمالتالي عدم 
حي سكناه في المنطقة الواقعة ما بین صیدل�ة أ�من ومحالت �صل،   إغالقتم     اإلصا�ةعلى أثر هذه   .10

وفرض حظر �امل للتجوال فیها، والتزام سكان الحي �المنازل وتوصیل المواد التمو�ن�ة لهم �مساعدة 
 األجهزة األمن�ة وغرفة الطوارئ.

تعدادًا لعید اس إسرائیل إغالق�عد  7/4/2020بدأ توافد العمال �شكل مكثف مساء یوم الثالثاء  .11
 (القراق�ش). 

 .6/5/2020لغا�ة  بتجدیدهاما زالت حالة الطوارئ سائدة �عد صدور المرسوم الرئاسي  .12
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تقل�ص فترة السماح للمحالت التجار�ة المسموح لها   8/4/2020قررت اللجنة األمن�ة مساء األر�عاء   .13
، ومنع الحر�ة للمر��ات جم�عا في جم�ع المناطق  العمل من الساعة العاشرة ص�احًا حتى الثان�ة ظهراً 

مر��ة مخالفة تسیر �عد الساعة السا�عة مساًء، و�غالق �امل لمصانع ال�اطون والمناشیر   أيومصادرة  
 القانون�ة والحجز. للمساءلةوالمحاجر، ومن �خالف �عرض نفسه 

 لراهن. الوقا�ة وتقل�ص الحر�ة �قرارات حكوم�ة وتعل�مات محل�ة حسب الوضع ا إجراءاتتتوالى  .14
ما زالت مسافر �طا هي خاسرة المدینة األضعف من حیث الس�طرة على المتسر�ین من العمال  .15

 والمتنزهین والمزارعین.
 

 : یموغرافیةد والاالقتصاد 
الفلسطیني ونس�ة تزاید  لإلحصاءمن قبل الجهاز المر�زي  2017عام  إحصاءاستنادًا لنتائج آخر  -1

% والمعادلة المت�عة في تقدیر عدد السكان فإن عدد سكان منطقة �طا المقدر للعام الحالي 3.7
 م �ما یلي: 2020

 
 
 

 

 المنطقة التصن�ف اسم التجمع #
 عدد السكان

 2020عام  2017عام 
 70,825 63,511 �طا بلد�ة �طا َ�طَّا 1
 446 400 �طا بلد�ة �طا الماء)ُأم العمد (سهل واد  2
 1,183 1,061 �طا بلد�ة �طا ز�ف 3
 389 349 �طا بلد�ة �طا قنان جابر 4
 137 123 �طا بلد�ة �طا مجد ال�اع 5
 216 194 �طا مجالس محل�ة التوانة 6
 10,862 9,740 �طا مجالس محل�ة الكرمل 7
 310 278 �طا مجالس محل�ة ِإمنیزل 8
 1,838 1,648 �طا مجالس محل�ة وأبو ش�انأم لصفا  9
 4,022 3,607 �طا مجالس محل�ة بیت عمرة 10
 2,396 2,149 �طا مجالس محل�ة خلة المّ�ة 11
 222 199 �طا مجالس محل�ة سوس�ا 12
 819 734 �طا مجالس محل�ة البو�ب 13
 6,417 5,754 الر�ح�ة مجالس محل�ة الر�ح�ة 14
 675 605 �طا ر�ف الشقحانُأم  15
 1,463 1,312 �طا ر�ف الرفاع�ة والدیرات 16
 46 41 �طا ر�ف هر��ة النبي 17
 17 15 �طا مسافر �طا الر�یز 18
 81 73 �طا مسافر �طا المفقرة 19
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 المنطقة التصن�ف اسم التجمع #
 عدد السكان

 2020عام  2017عام 
 50 45 �طا مسافر �طا المقعورة 20
 336 301 �طا مسافر �طا إدق�قة (خر�ة َطو�ل الش�ح) 21
 151 135 �طا مسافر �طا بیر العدخر�ة   22
 81 73 �طا مسافر �طا خر�ة الصافي الفوقا والتحتا 23
 348 312 �طا مسافر �طا خر�ة الفخیت 24
 50 45 �طا مسافر �طا سدة الثعلة 25
 197 177 �طا مسافر �طا شعب ال�طم 26
 35 31 �طا مسافر �طا َقواو�س 27
 18 16 �طا مسافر �طا مغایر العبید 28
 85 76 �طا مسافر �طا طو�ا 29
 501 449 �طا بدو �طا النجادة 30
 1,633 1,464 �طا بدو �طا أم الدرج (الزوْ�دین) -الكعابنه  31
 765 686 �طا بدو �طا ُأم الخیر 32
 1,103 989 �طا بدو �طا خشم الدرج (الهذالین) 33
 168 151 �طا بدو �طا خشم الكرم 34
 107,885 96,743 سكان منطقة �طامجموع  *

 (المؤلفة من بلد�ة �طا واقل�م حر�ة فتح في �طا وضواحیها أما القیود المفروضة من خل�ة األزمة -2
 األمن�ة) على هذه التجمعات فكانت �ما یلي: والمؤسسات

 مالحظات فترة تقیید الحر�ة عدد السكان التجمع

 الهوى من صیدل�ة أ�من حتى مفرق �صل رلحي دی إغالق  حتى الیوم 2020/ 4/ 4ابتداًء من  72,980 مدینة �طا

 10:00 – 16:00من الساعة  لحظر التجوا  حتى الیوم 2020/ 4/ 5ابتداًء من  27,102 مجالس قرى �طا

 10:00 – 16:00من الساعة  لحظر التجوا  حتى الیوم 2020/ 4/ 5ابتداًء من  1,450 مسافر �طا

 10:00 – 16:00من الساعة  لحظر التجوا  حتى الیوم 2020/ 4/ 5 ابتداًء من 2,183 ر�ف �طا

 10:00 – 16:00من الساعة  لحظر التجوا  حتى الیوم 2020/ 4/ 5 ابتداًء من 4,170 بدو �طا

 -- -- 107,885 المجموع

تعل�مات وقرارات الحكومة في منع الحر�ة من   4/4/2020مع مالحظة أنه �ان �سري على منطقة �طا قبل 
 ص�احًا. 7:00حتى  19:00الساعة 

 
 

 الثاني: أبرز القطاعات االقتصادیة المتأثرة:  الفصل
 قطاع العمال:  )1(

ألف عامل   20% من الدخل المحلي، �حیث �عمل داخل الخط األخضر حوالي 70�شكل هذا القطاع ما نسبته 
 ثالث تجمع عمالي منظم في الضفة الغر��ة �عد محافظتي سلفیت وجنین.من �طا و�شكلون 
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عدا عن العمال الذین �عملون في منشآت مدن الضفة الغر��ة والمستوطنات، والجدول التالي یبین حجم العمالة 
 في �طا وأنواعها:

 عدد العمال المقدر فئة العمال العمل مراكز
معدل األجر الیومي 

 المقدر (ش�كل)
ط عدد أ�ام متوس 

 العمل شهر�اً 
الدخل الشهري المقدر 

 (ش�كل)

 داخل الخط األخضر
 32,400,000 24 450 3,000 مهرة

 57,600,000 24 200 12,000 غیر مهرة

 المستوطنات
 5,200,000 26 400 500 مهرة

 7,800,000 26 150 2,000 غیر مهرة

 الضفة الغر��ة
 2,500,000 20 250 500 مهرة
 4,800,000 20 120 2,000 مهرةغیر 

 110,300,000 -- -- 20,000 المجموع *
 -- 23 262 المتوسط **
 4,727,143 ومراكز العملمعدل الدخل الیومي لكافة الفئات  ***

 
 

 اإلغالقملیون ش�كل في �ل یوم �سري ف�ه  )4.7(مما �عني أن خسارة �طا من دخل العمالة تعادل حوالي 
% من االغالق وعدم خروج العمال إلى عملهم، تكون ق�مة الخسائر 50ولو تم اعتماد نس�ة الكامل للمنطقة، 

 .ملیون ش�كل )55.15(الشهر�ة لهذا القطاع حوالي 
 
 القطاع الصناعي:  )2(

 �مكن تصن�ف الصناعة في �طا �ما یلي:
الثقیلة: مثل مقالع ومناشیر الحجر �عد اكتشاف الحجر الطب�عي الصالح للبناء في س�عینات الصناعات   -أ

) فرصة 500القرن الماضي في منطقة (الخضر) �القرب من بیت عمرة، وتوفر هذه الصناعة حوالي (
 عمل ما بین عامل وفني وسائق مر��ة أو آل�ة ومحاسب و�داري.

، تشكیل الزجاج، خراطة  اإلسمنتيصناعة ال�اطون، البالط، الطوب  الصناعات المتوسطة والخف�فة: مثل   -ب
 الحجر، خراطة الحدید، صناعة الورق والتوالیت، وغیرها.

 الصناعات الحرف�ة والمهن�ة: مثل مهنة النجارة، الحدادة، األلمنیوم، الخزف والمو�یل�ا، وغیرها. -ت
�قع في وسط األح�اء قر��ًا من منازل أر�اب العمل، معظمها  نالو�اء ألولم تتأثر هذه الصناعات �ثیرًا في ظل 

العمالة والمر��ات، �ما أن الحظر الشامل على المناشیر وصناعة  إلى�استثناء الصناعات الثقیلة التي تحتاج 
 ).8/4/2020ال�اطون جاءت متأخرة نوعًا ما (

 ا في الجدول التالي:و�مكن تقدیر الدخل الشهري لهذا القطاع في �طا حسب نوع وعدد المنشآت �م

معدل الدخل الیومي  العدد الحرفة –الصناعة  الرقم
 للمنشأة (شیكل)

عدد أیام 
 العمل

الدخل الشھري 
 (شیكل)

 5,625,000 25 25,000 9 مقالع الحجر  1
 500,000 25 5,000 4 كسارات حصمة وبیسكورس 2
 1,125,000 25 3,000 15 معامل طوب وبالط ومناشیر حجر ونقاط بیع الحجر 3
 750,000 25 3,000 10 موزاییك وخراطة حجر 4
 200,000 20 10,000 1 صناعة الورق الصحي 5
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 7,500,000 25 2,000 150 محالت األلمنیوم والحدادة والحرف والنجارة 6
 15,700,000       المجموع *

 
 
 

   .ملیون ش�كل )15.7(تصل إلى  الكامل على هذا القطاع فإن خسارتهفي ظل اإلغالق و 
 

 القطاع التجاري:  )3(
 األنواع التال�ة: إلىوتقسم التجارة 

: العمل�ات التجار�ة التي یتّم فیها تداول السلع بین التجار في السوق المحلي ضمن التجارة الداخل�ة -أ

 : تجارة الجملة وتجارة التجزئة.وهي نوعینمنطقة جغراف�ة محددة، 

: ثالثة أنواع: العمل�ات التجار�ة التي یتّم فیها تداول السلع بین بلدین مختلفین، وهي  التجارة الخارج�ة -ب

ارة االستیراد، وتجارة الترانز�ت التي یتّم من خاللها نقل ال�ضاعة عن طر�ق تاجر تجارة التصدیر، وتج

 وس�ط من بلد المنشأ إلى بلد المستورد.

: النشاطات التجار�ة التي تتّم عبر اإلنترنت من خالل ت�ادل السلع ب�عًا وشراًء، وهي التجارة اإللكترون�ة -ت

التاجر، من   إلىمنها : من الشر�ات  عّدة أنواعع�ارة عن نسخة رقم�ة من التسّوق، وتتفّرع إلى 

 إلىالشر�ات، من الشر�ات    إلىالمستهلك، من المستهلك    إلىالمستهلك، من المستهلك    إلىالشر�ات  

 المستهلك وغیرها. إلىالحكومة و�العكس، من الحكومة 

ولكل نوع من األنواع الثالثة الرئ�س�ة وفروعها هناك عدة نشاطات وفئات تجار�ة، والجدول التالي یبین أنواع 
 التجارة في �طا وملخص النشاطات وحجم التداول التجاري الشهري:

 النشاطات عدد  النشاط التجاري  نوع التجارة  #
معدل الدخل  

 الیومي 
عدد أ�ام العمل في  

 الشهر 
 الدخل الشهري 

 تجارة داخل�ة  1
 1,500,000 25 1,500 40 تجارة الجملة 
 9,000,000 30 200 1,500 تجارة التجزئة 

 تجارة خارج�ة  2
 300,000 20 1,000 15 استیراد 
 300,000 20 1,000 15 تصدیر 
 85,000 20 850 5 ترانز�ت 

 15,000 15 250 4 تجارة الكترون�ة  3
 11,200,000   373,333 1,579 المجموع  *

 

  �كون حجم الخسائر الشهر�ة مقدرًا �مبلغ  %)50(وعلى فرض أن القطاع التجاري في �طا قد تعطل بنس�ة 
 ش�كل. )5.6( �عادل

 

 القطاع الزراعي (النباتي والحیواني):  )4(
خالل هذه الجائحة، حیث توفرت المنتوجات الزراع�ة  �ثیراً  لم یتأثر الن�اتي والحیوانيقطاع الزراعة �شق�ه 

 الضا�طة الجمر��ة. ئ ومدیر�ة الزراعة و واللحوم �كافة انواعها على مدار الیوم تحت رقا�ة ومتا�عة لجنة الطوار 
 ع:والجدول التاي یبین الح�ازات الزراع�ة و�م�ات االنتاج الشهري والدخل المتوق 
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المعدل الشھري   الوحدة المنتجات الزراعة
 لالنتاج

السعر 
 (شیكل)

 قیمة الناتج
 (شیكل)

نسبة 
 الربح

الدخل الشھري 
 (شیكل)

الزراعة 
 الحیوانیة

 لحوم

 875,000 %70 1,250,000 1,000 1,250 عدد أغنام
 650,000 %65 1,000,000 1,000 1,000 عدد ماعز
 108,000 %60 180,000 4,500 40 عدد أبقار
 10,500 %70 15,000 3,000 5 عدد جمال
 128,000 %80 160,000 16 10,000 عدد طیور

 41,000 %82 50,000 0.5 100,000 عدد الدجاج بیض
 525,000 %70 750,000 10 75,000 كغم ألبان (جمیع المشتقات)

 2,337,500   3,405,000 والطیور الحیوانیة مجموع المنتوجات

الزراعة 
 النباتیة

 480,000 %80 600,000 2,000 300 طن كافة األنواع حبوب وبقول
 1,400,000 %70 2,000,000 4,000 500 طن وغیرھا دفیئات خضار

 1,120,000 %80 1,400,000 7,000 200 طن غیر مروبة فواكھ وحمضیات
 2,550,000 %85 3,000,000 30,000 100 طن زیت وزیتون زیتون

 1,312,500 %75 1,750,000 35,000 50 طن غیر مروبة لوزیات 
 800,000 %80 1,000,000 5,000 200 طن غیر مروبة العنب والتین

 7,662,500   9,750,000 مجموع المنتوجات النباتیة
 10,000,000   13,155,000 إجمالي قطاع الزراعة

، وعل�ه تقدر وفرص التسو�قساعات العمل  تقل�ص نت�جة على هذا القطاع %)2بنس�ة (�س�ط هناك تأثیر و 
 ش�كل. (200,000)ق�مة الخسائر الشهر�ة لهذا القطاع �حوالي 

 

 القطاع السیاحي (الداخلیة، الخارجیة، عرب الداخل):  )5(
متنزه البلد�ة حول بر�ة الكرمل األثر�ة و�عض اآلثار ال یوجد في �طا معالم س�احة �ارزة تستقطب الس�اح، سوى  

 القد�مة غیر المؤهلة في البلدة القد�مة وقرى �طا والخرب المدمرة في مسافر �طا.
 وتقتصر مظاهر الس�احة في �طا على ما یلي:

 نشاطات التنزه في متنزه البلد�ة ص�فًا، وفي مسافر �طا في فصل الر��ع. -أ
أر�حا وال�حر المیت ومدن المالهي في طولكرم وجنین وأر�حا وحد�قة  إلىالرحالت العائل�ة والمدرس�ة  -ب

 الحیوانات في قلقیل�ة.
وال�حر المتوسط و�حیرة طبر�ا و�ان�اس وجبل الش�خ وغیرها،  إسرائیل  إلى الرحالت الفرد�ة والجماع�ة  -ت

 . اإلسرائیليوهي مشروطة بتصار�ح دخول من الجانب 
 �حكم الصداقات والمصاهرة والعمل. 48ز�ارات العائل�ة والفرد�ة لعرب الداخل من و�لى مناطق ألـ ال -ث
سفر األفراد والعائالت للخارج ألغراض: الدراسة، والعمل، والحج والعمرة، وز�ارة األقارب، واالستقدام  -ج

 في دول الخل�ج العر�ي. 
 العمل في مدن وقرى المحافظات الفلسطین�ة األخرى. -ح
حر�ة مر�ي الماش�ة والرعاة في أر�اف المدن الوسطى والشمال�ة �شكل فردي أو عائلي، وخاصًة مناطق  -خ

 �طا ص�فًا. إلىجنین وطو�اس ومنطقة األغوار �حثًا عن الكأل والماء، وعودة �عض األسر 
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المدینة الس�احة السر�ة: هناك ظاهرة سلب�ة هي الهجرة القصر�ة الناتجة عن ترحیل أهل الجناة خارج   -د
أو المحافظة، واضطرار األهالي للس�احة السر�ة الحذرة في التواصل مع األصدقاء أو ممارسة �عض 

 أ�ضًا.  سراً المصالح 
 مالحظات  الدخل الشھري (شیكل)  المرافق (البیان)  السیاحة

 الداخلیة 
   10,000 متنزه البلدیة 

   10,000 مواقع أثریة أخرى 
   50,000 مسافر یطا 

   125,000 عرب الداخل 

 الخارجیة 

   100,000 العمل خارج فلسطین 
   50,000 الحج والعمرة 

   30,000 مربي الماشیة في المحافظات األخرى
 العائدات ضمن قطاع التجارة  0 زیارة األقارب خارج فلسطین 
 العائدات ضمن قطاع العمال  0 العمل في المحافظات األخرى 

 العائدات ضمن قطاع التجارة  0 البحر المیت 
 العائدات ضمن قطاع التجارة  0 مدن المالھي 

 والعمال  العائدات ضمن قطاع التجارة  0 اسرائیل 
 العائدات ضمن قطاع التجارة  0 الدراسة خارج المدینة 

  -- 375,000 المجموع  *
هذا القطاع في  الشهر�ة خسائرالق�مة  ، وعل�ه تكون هذه النشاطات خالل فترة الو�اء من %)40(تعطل وقد 

 ) ش�كل.150,000(�مبلغ 
 
 

 قطاع الخدمات (البنوك والصرافة وشركات التأمین والخدمات العامة):  )6(
، البنك العر�ي، اإلسكانالعر�ي، بنك    اإلسالمي) فروع للبنوك هي: بنك فلسطین، البنك  4یوجد في �طا ( -أ

 وعدد من الصرافات اآلل�ة لبنوك أخرى مثل: بنك األردن، القاهرة عمان، البنك األردني. 
 وقد تأثرت النشاطات البنك�ة والمصرف�ة سل�ًا في ظل الجائحة في الجوانب التال�ة:

 ات التمو�ل.عمل� -
 عمل�ات االئتمان. -
التحو�الت البنك�ة وأثر ذلك على الطالب خارج البالد وعلى دخل األسر من المعیلین لها في  -

 المهجر وغیر ذلك.
 انخفاض السیولة نت�جة سحب المواطنین لألرصدة. -
وتأجیل تسدید األقساط والقروض و�عض  ،على اإلیداع اإلق�الانخفاض اإلیرادات نت�جة عدم  -

 .الش�كات
 ) مكاتب للصرافة المرخصة وعدد من صرافي السوق السوداء (غیر المرخصین). 3كما یوجد ( -ب

، إضافة والسیولة النقد�ة لدى المواطنین  تتأثر بدوام البنوك  ومكاتب الصرافة المرخصة وغیر المرخصة 
 �الدینار أو الدوالر.الى توقف عمل�ات تحو�ل العمالت للمواطنین من مدخراتهم 
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) شر�ات : العالم�ة المتحدة، التكافل، األهل�ة، الوطن�ة، 4ا شر�ات التأمین العاملة في المدینة فهي (أم -ت
وقد تأثرت �شكل �امل نت�جة حظر الحر�ة لألفراد والمر��ات، �ما أن وزارة المواصالت قد جددت رخص 

 ًا �أثر رجعي.الحق اإلجراءات م لیتم السداد والسیر في 30/4/2020المر��ات تلقائ�ًا حتى 
) مكاتب للخدمات العامة تعمل على تحر�ر وط�اعة طل�ات الحصول على الخدمات 8یوجد في �طا ( -ث

من المؤسسات الحكوم�ة واألهل�ة مثل: بلد�ة �طا، محكمة الصلح والن�ا�ة، مكتب الداخل�ة، المحكمة  
مدیر�ة التنم�ة االجتماع�ة، مدیر�ة  الشرع�ة، غرفة الصناعة والتجارة، مدیر�ة السیر، مدیر�ة العمل، 

 الصحة، مدیر�ة التر��ة وغیرها.
وتقدر ق�مة   ،المؤسسات خالل فترة الو�اء معظموقد تأثر هذا الجانب سل�ًا �شكل �امل نت�جة تعطل الدوام في 

 ش�كل.ملیون ) 1.5(�مبلغ هذا القطاع في  الشهر�ة خسائرال
 

 قطاع المحروقات والغاز:  )7(
الغاز المنزلي وغاز تشغیل ) محًال لب�ع وتوز�ع 20) محطات لب�ع المحروقات، وأكثر من (5یوجد في �طا (

 .المر��ات
و�تأثر قطاع المحروقات �العرض والطلب، ورغم ز�ادة العرض وانخفاض السعر قل الطلب نت�جة حظر الحر�ة  

 االحتراز�ة للحد من انتشار الو�اء. اإلجراءاتأثناء 
ع الغاز فقد ازداد عل�ه الطلب �سبب برودة الطقس في الشتاء والر��ع (فترة الجائحة) و�سبب �قاء أما قطا

 المواطنین في منازلهم، ولم یتم حظر نشاطات هذه المحالت أو حر�ة موردي الغاز من محطة الخلیل وغیرها.
 والجدول التالي یبین الدخل المحلي من قطاع المحروقات شهر�ًا:

 

(الحیازة   الوحدة البیان
 المجتمعیة)

معدل االستھالك 
 الیومي (شیكل)

االستھالك 
 الیومي (شیكل)

االستھالك 
 الشھري (شیكل)

نسبة 
 الربح

الدخل الشھري 
 (شیكل)

 المحروقات
 225,000 %2.5 9,000,000 300,000 20 15,000 مر��ة بنز�ن 
 36,000 %2.5 1,440,000 48,000 24 2,000 مر��ة سوالر

 2,000 %2.5 79,950 2,665 1 2,665 أسرة كاز

 الغاز
 45,000 %3.0 1,500,000 50,000 3 20,000 اسطوانة منزلي

 4,500 %3.0 150,000 5,000 10 500 اسطوانة مر��ات
 312,500 --   12,169,950 405,665 المجموع

 

%)،  80بنس�ة ( �سبب الحظر ومنع التنقلوالمواطنین وخسائر هذا القطاع تتمثل في ضعف حر�ة الس�ارات 
 ش�كل. )250,000(تقدر خسائره شهر�ا �حوالي وعل�ه 

 

 قطاع النقل والمواصالت العامة:  )8(
توقفت حر�ة النقل العمومي �شكل ش�ه �امل، سواء داخل�ا أو خارج�ا، وذلك �سبب حظر التنقل داخل المدن 

س�ارة عمومي �اإلضافة للس�ارات الخصوص�ة  )70(و�ین المدن والمحافظات، حیث یوجد في المدینة حوالي 
 .التي تعمل على الخطوط الداخل�ة ونقل العمال إلى المعابر
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 الكمیة الوحدة البیان
معدل الدخل 

الصافي الیومي 
 (شیكل)

 عدد أیام العمل
 في الشھر

الشھري  الدخل
 (شیكل)

نقل 
 عمومي

 225,000 25 150 60 مر��ة ر�اب 7عمومي 
 25,000 25 100 10 مر��ة ر�اب 4عمومي 

 8,000 10 400 2 مر��ة حافالت الجمع�ة االسالم�ة
نقل 

 خصوصي
 72,000 30 80 30 مر��ة ر�اب 4
 45,000 30 100 15 مر��ة ر�اب 7

 375,000 -- -- 117 المجموع *

%) �ما في قطاع 80بنس�ة ( وخسائر هذا القطاع تتمثل في ضعف حر�ة الس�ارات �سبب الحظر ومنع التنقل
 .ش�كل (300,000)�حوالي تقدر خسائره شهر�ا المحروقات، وعل�ه 

 

 قطاع المقاوالت: )9(
�شمل هذا القطاع شر�ات المقاوالت والتور�دات العامة والعاملة في مجال البناء والطرق والم�اه والصرف الصحي 

 ) مكاتب هندس�ة. 4شر�ة مقاوالت وتور�دات، و( )20(والخدمات الهندس�ة، و�طا بها حوالي 
دة) من خارج المدینة التي وقد تأثر عمل هذه الشر�ات �شكل �امل وتعطلت أعمالها �ما فیها الشر�ات (الواف

كانت تنفذ مشار�ع داخلها مثل الشر�ة العاملة في مشروع تسجیل األراضي (الطابو)، وذلك �استثناء شر�ة واحدة 
ال�خاري)، والتي لم تستطع حتى تار�خه  اإلمامالتي رسا علیها عطاء تعبید طر�ق مر�ز الحجر الصحي (مر�ز 

 انع.�سبب تعطل المص األسفلتتور�د مادة 
تتمثل خسارة هذا القطاع في الجدول الزمني المعد لبدء العمل واالنتهاء منها وتسل�م المشار�ع، حیث هناك عدد 
من المشار�ع الجار�ة وتم وقف العمل فیها نت�جة لحالة الطوارئ مثل مدرسة الشهید �اسر عرفات ومدرسة  

 وق البلد�ات ومشروع وزارة االشغال العامة.ق�سار�ا، ومشار�ع أخرى �انتظار طرح عطاؤها مثل مشار�ع صند
 �ما في الجدول التالي:وذلك ) ملیون ش�كل، 1(�حوالي  وتقدر خسارة هذا القطاع شهر�اً 

 مجموع الدخل الشھري (شیكل)  الدخل الشھري للشركة (شیكل)  العدد  الصنف 
  400,000                           50,000                           8 شركات مقاوالت عامة 
  540,000                           45,000                           12 شركات توریدات عامة 

  60,000                             15,000                           4 مكاتب ھندسیة 
  1,000,000                       24 المجموع 

 
 
 

 : والتنجید   قطاع النسیج والخیاطة )10(
تمارس هذه المهنة على مستوى الحرف والمهن الخف�فة في البیوت أو من   و�نماال یوجد في �طا معامل نس�ج،  

 خالل عدد محدود من محالت الخ�اطة وآخر من محالت التنجید.
 وقت الفراغ وز�ادةلقضاء    ف�ه فرصةالعامالت والعاملین    �انت لدى  الجزء األول من هذا القطاع (الحرف البیت�ة)

 حال دون ذلك. المواد الخام ولكن توفر ،أثناء الحجر الصحيالمحلي  اإلنتاج
 أثرًا �الغاً أما على صعید محالت الخ�اطة والتنجید والنس�ج العاملة ضمن السوق الرئ�سي فقد تأثرت �الجائحة 

 .حظر الحر�ة إلعالنألنها مغلقة من الیوم األول 
 الجدول التالي:، �ما في ش�كل )90,000(هذا القطاع �حوالي ل الشهر�ة خسائرالوتقدر 
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 المجموع الشھري (شیكل)  الدخل الشھري المقدر (شیكل)  العدد  الفئة  المھنة 

 النسیج  
 12,000 4,000 3 محالت 

 100,000 1,000 100 أفراد 
 60,000 6,000 10 محالت  الخیاطة 

 100,000 500 200 ربات بیوت   
 28,000 5,600 5 محالت  التنجید 

 300,000   56   المجموع 
 90,000 % 30 نسبة وقیمة الخسائر 

 

 قطاع تجارة وتأجیر المركبات: )11(
یوجد في �طا شر�تین لب�ع المر��ات، وشر�تین لتأجیر الس�ارات الخصوصي، والكثیر من الذین �مارسون تجارة 

 المر��ات المشطو�ة غیر القانون�ة. 
، �ما في الجدول ش�كل )100,000( �مبلغ الشهر�ةخسائره وتقدر ، %)25وقد تأثر هذا القطاع بنس�ة (

 التالي:
 المجموع الشھري (شیكل)  الدخل الشھري المقدر (شیكل)  العدد  البیان 

 100,000 50,000 2 شركات تجارة المركبات 
 260,000 5,000 52 تجارة مركبات فردیة 

 40,000 20,000 2 مركبات الشركات تأجیر 
 400,000  56 المجموع 

% 25الخسائر بنسبة   100,000 
 
 
 
 
 
 
 

 قطاع الكراجات وخدمات المركبات:  )12(
 الموضحة في الجدول التالي:یهتم هذا القطاع �المجاالت 

 المجموع الشھري (شیكل)  الدخل الشھري المقدر (شیكل)  العدد  الخدمات  #
 120,000 10,000 12 میكانیكا المركبات  1
 Body  5 8,000 40,000تجلیس ودھان  2
 40,000 8,000 5 كھرباء السیارات.  3
 24,000 3,000 8 البناشر.  4
 40,000 4,000 10 غسیل المركبات.  5
 32,000 4,000 8 المركبات. زیوت وتشحیم  6
 12,000 3,000 4 تدفئة وتكییف المركبات.  7
 6,000 2,000 3 رودیتر مركبات.  8
 11,000 5,500 2 خراطة قطع ومستلزمات المركبات.  9

 150,000 15,000 10 بیع قطع وإكسسوارات وفرش المركبات.  10
 15,000 5,000 3 تنجید وفرش السیارات،  11
 490,000  70 المجموع  *
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تقد�م  �استثناءالمحالت قد أغلقت أبوابها منذ الیوم األول إلعالن اإلغالق، النشاطات أو وجم�ع هذه 
 إدارة والدفاع المدني ومر��ات الطواقم الطب�ة واألجهزة األمن�ة وخل�ة اإلسعافاالحت�اجات الطارئة لس�ارات 

 األزمة (غرفة الطوارئ �ما فیها البلد�ة).
 .ش�كل )490,000( �انت حواليهذا القطاع ل الشهر�ة خسائرال أي أن

 

 : قطاعات أخرى )13(
 ما یلي:تشمل هذه القطاعات النشاطات االقتصاد�ة التي لم تندرج تحت التصن�فات السا�قة، ونذ�ر منها 

 المجموع الشھري (شیكل)  الدخل الشھري المقدر (شیكل)  العدد  الخدمات 
 45,000 5,000 9 خدمات االتصاالت واالنترنت. 

 32,000 4,000 8 خدمات الكمبیوتر 
 20,000 4,000 5 واالعالم خدمات الدعایة  

 100,000 10,000 10 صالونات التجمیل للسیدات 
 90,000 6,000 15 صالونات الحالقة 

 60,000 10,000 6 المطاعم
 Coffee Shop 5 5,000 25,000محالت المقاھي وألـ 
 8,000 4,000 2 نوادي اللیاقة البدنیة 

 90,000 9,000 10 محالت مستلزمات األفراح 
 470,000  70 المجموع 

 470,000 %100 نسبة وقیمة الخسائر 
�حالة الو�اء، بل أن �عضها تم تشدید االجراءات االحتراز�ة �حقها مثل:   �املوتأثرت �شكل  وهذه جم�عها مغلقة  
�ما في الجدول أعاله هذا القطاع  ل  الشهر�ة  خسائرالو مطاعم وصالونات السیدات والمقاهي،  صالونات الحالقة وال

 .ش�كل )470,000( مقدرة �مبلغ
 

 
 
 

 

 الثالث: النتائج:  الفصل
بلغت الخسائر االقتصاد�ة لدولة فلسطین نت�جة انتشار و�اء �ورونا وفرض اإلجراءات االحتراز�ة التي 

) 1.4حوالي ( للحكومة الفلسطین�ة حسب االحصاءات الرسم�ةأدت إلى ت�اطؤ عجلة التنم�ة االقتصاد�ة 
 م.11/4/2020مل�ار دوالر حتى 

فقد الخسائر االقتصاد�ة والخدمات�ة في مدینة �طا خالل الشهر األول من اإلغالق وحظر التجول أما 
 .ملیون دوالر )22.5() ملیون ش�كل أو 81( مبلغ أدناهحسب الجدول بلغت 

 

 خالصة جداول القطاعات االقتصاد�ة (الخسائر الشهر�ة) في مدینة �طا خالل الجائحة:

الخسائر الشھریة   القطاع  الرقم 
 (شیكل) 

النسبة المئویة من  
 المجموع 

الترتیب حسب األثر  
(Z to A) 

 1 %68.09 55,150,000 العمال 1
 2 %19.38 15,700,000 الصناعة 2
 3 %6.91 5,600,000 التجارة 3
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الخسائر الشھریة   القطاع  الرقم 
 (شیكل) 

النسبة المئویة من  
 المجموع 

الترتیب حسب األثر  
(Z to A) 

 10 %0.25 200,000 الزراعة 4
 11 %0.19 150,000 السیاحة 5
 4 %1.85 1,500,000 والتأمینالبنوك والصرافة  6
 9 %0.31 250,000 الغاز والمحروقات 7
 8 %0.37 300,000 النقل والمواصالت 8
 5 %1.23 1,000,000 المقاوالت 9
 13 %0.11 100,000 النسیج والخیاطة 10
 12 %0.12 90,000 تجارة وتأجیر السیارات 11
 6 %0.60 490,000 الكراجات وصیانة المركبات 12
 7 %0.58 470,000 أخرى 13

 --  %100 81,000,000 المجموع (شیكل) *

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الرابع: التوصیات:  الفصل
، و�ما أن الجائحة ما زالت اإلنسان�ة�ما أن الصحة الفرد�ة والعامة تأتي في المرت�ة األولى من مقومات الح�اة 

 :�ما یليومحل�ًا والعالم األزمة في فلسطین  إدارةفي ذروة أزمتها عالم�ًا نوصي خل�ة 
االحتراز�ة للحد من انتشار المرض مهما �انت  اإلجراءات عدم التراخي (و�دون م�الغة مفسدة) في  .1

 الخسائر االقتصاد�ة.
في فلسطین (حتى تار�خه) ال �عني الشفاء والنجاة من  اإلصا�اتاستقرار الوضع الصحي وث�ات عدد  .2

 قر�ة صغیرة.هو والعالم الیوم  ًا،فما زال العالم مهدد ،الجائحة
ن �أن الرزق على هللا مهما انقطعت أو تعثرت أس�اب التي تؤم  واإلسالم�ةنحن جزء من األمة العر��ة   .3

 واألولى أولى. االقتصاد�ةالحصول عل�ه، فاألخذ �األس�اب الوقائ�ة الصح�ة یتعارض مع األس�اب 
تسل�م الرا�ة لمنظمة الصحة العالم�ة في ق�ادة العالم إ�ان هذه الجائحة، وأن تقوم بدورها في فرض  .4

حسب ظروف الو�اء في �ل قارة، وتشكیل لجنة دول�ة لأل�حاث والتجارب   االجراءات االحتراز�ة الموحدة
حیث �ان دورها ، اللقاح وال�حث عن العالج لتطو�رشر�ات الدواء العالم�ة الكبرى �عضو�ة المخبر�ة 

مما حدا �الكثیر   ،أو جائحة  أن المرض أص�ح (و�اًء)  االعالن عنوتأخرت في    ، سلب�ًا في بدا�ة األزمة
 من الدول الى التراخي واالستهتار. 
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) من الخسائر التي لحقت �القطاعات االقتصاد�ة المختلفة ومعالجتها ال بد من االهتمام  اإلمكانوللحد (قدر 
 :�التوص�ات التال�ة

ضرورة التكافل والتضامن االقتصادي على مستوى الفرد واألسر والطوائف واألعراق والشعوب ألن  -1
 لمرض ال �حترم وال �ع�قه هذه المصطلحات.ا

وتغلیب النفقات في الدواء والماء والغذاء واألمن   ،النفقات الفرد�ة والحكوم�ة �األولو�ات فياالهتمام  -2
 الشخصي والقومي على نفقات االستثمار في المشار�ع والعقارات والزواج والبنى التحت�ة طو�لة األجل.

ى غرار (صندوق وقفة عز) في دولة فلسطین، للمساهمة في تأمین تأس�س صنادیق ادخار محل�ة عل -3
 احت�اجات الفقراء والطالب والعاطلین عن العمل.

 ترشید النفقات التشغیل�ة في مؤسسات المجتمع المدني بتبني مبدأ األتمتة والعمل عن �عد.  -4
 ظاهرة ووعي عام. اإلجراءأن �ص�ح هذا  إلىترشید استهالك الم�اه والطاقة الكهر�ائ�ة والمحروقات  -5
 لعمالة المجمدة.دخل االرجوع الى األرض واستصالحها واالهتمام �الثروة الزراع�ة �تعو�ض ل -6
 االهتمام �الصناعات الحرف�ة الخف�فة (البیت�ة) والغزل والنس�ج. -7
 .ن النشاطات االقتصاد�ة غیر الخطرة �عد انتهاء الجائحةظر تدر�ج�ًا عحرفع ال -8
المساهمة الرسم�ة (من قبل مؤسسات المدینة عبر الحكومة) في تغییر المفاه�م الدول�ة، و�عادة النظر  -9

في �ثیر من القوانین والس�اسات العالم�ة تجاه الشعوب الفقیرة والمحتلة واالستهالك�ة، عبر تقصي 
 نا التي انطلقت من أفقر أح�اء األرض وأصابت رأس الهرم االقتصادي.العبر من جائحة �ورو 

 
 

 الخامس: الخاتمة:  الفصل
ملیون حالة مؤ�دة لإلصا�ة �فیروس �ورونا في أكثر من  )1.5عن (هذه الجائحة العالم�ة قد سجلت ما یز�د 

% 21.2ألف حالة شفاء(  )320، و (% من عدد المصابین)5.85ألف وفاة (  )88(دولة �ما في ذلك    )180(
هذه الدراسة، وعصفت �أنظمة الرعا�ة الصح�ة المتطورة، وهددت االقتصاد   إعدادمن عدد المصابین) حتى تار�خ  

  ن وتر�لی)  2ضخ (  إلىفي دول عظمى متقدمة،  �حیث لجأت أمر�كا التي تتر�ع على قمة هرم االقتصاد العالمي  
اقتصادها الوطني رغم تأخرها في فرض القیود على حر�ة السكان والسفر  إلنعاشدوالر في السوق المحلي 

 والنشاطات االقتصاد�ة.
والتي تعتمد على المنح    ،و�دولة فلسطین غیر �املة العضو�ة في هیئة األمم المتحدة  ؟!فك�ف بدول العالم الثالث

 ! ةالخارج�ة في ت�سیر وتسییر شؤون الح�ا
المحلي، وفي �طا یتضح أن العمود الفقري لالقتصاد  اقتصادها�عتقد أن فلسطین ستنتظر طو�ًال حتى یتعافى 

التجارة، و�ن الحجر على العمال وعدم انتظام خروجهم للعمل الصناعة و  يالمحلي هو قطاع العمالة یل�ه قطاع
فترة تعادل ضعفي فترة انتشار الو�اء للتعو�ض   إلى�شكل آمن قد أثر �شكل �بیر على االقتصاد المحلي، ونحتاج  

 عن الخسائر.
 ﴾ انتھى بحمد هللا  ﴿

 

 فائق االحترام والتقدیر وتفضلوا �قبول
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 م. إ�اد حماد
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