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 شكر وتقدير

لى ال يسعني كقد شارفت عمى االنتياء مف ىذا العمؿ المتكاضع إال أف أتقدـ بالشكر هلل سبحانو كتعا

 الذم اعطاني العزيمة كالقكة، كأليمني الصبر في إنجاز ىذا العمؿ. 

كأقدـ أجمؿ عبارات الشكر كالتقدير كاالمتناف .... إلى جامعة الخميؿ ممثمة برئيس مجمس األمناء 

الدكتكر نبيؿ الجعبرم كعمدائيا كرؤساء األقساـ كمكظفييا لما ليـ مف فضؿ في منحي فرصة 

 استكماؿ دراستي. 

ما أتقدـ بالشكر الجزيؿ الدكتكر تيسير عمرك الذم أشرؼ عمى ىذا العمؿ كلـ يبخؿ بجيده ك

 كنصائحو الى أف خرج الى حيز الكجكد. 

كأقدـ شكرم كامتناني لألساتذة الكراـ أعضاء لجنة المشاركة عمى تفضميـ بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالة، 

نجاز ىذه الدراسة. كلما قدمكه مف إرشادات كتكجييات أسيمت كساعدت في  إتماـ كا 

كما أتقدـ باالمتناف كالشكر الكبير لمجنة المحكميف لمذيف ساعدكني كقدمكا لي التسييالت لتحكيـ 

 أدكات ىذه الدراسة لتنفيذىا. 

كختامان أتقدـ بجزيؿ شكرم كامتناني إلى كؿ مف دعـ بيذه الدراسة كلك بكممة أك نصيحة، ليـ مني 

 عرفاف، راجيان اهلل سبحانو كتعالى أف يكفقني في رد بعض مف أفضاليـ عمي.أسمى عبارات الشكر كال
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 ممخص الدراسة

التي اإلشكاليات ، ككذلؾ في الخميؿ دراسة الحركة التجارية في البمدة القديمة ىدفت ىذه الدراسة إلى

ركة تكاجو تمؾ الحركة، كما ىدفت الدراسة إلى استخالص اآلليات التي مف شانيا تطكير الح

التجار كالمكاطنيف في تكّكف مجتمع الدراسة مف ، ك استخدـ الباحث المنيج الكصفيالتجارية، كقد 

ذكم االختصاص كالقرار بما يتعمؽ بالحركة التجارية في البمدة ، ك البمدة القديمة في مدينة الخميؿ

مف التجار  46 ىفاشتممت العينة عم عشكائيةاستخدـ الباحث عينة ، حيث القديمة في مدينة الخميؿ

( مقابالت غير مييكمة مع مجمكعة مف 7)، مف المكاطنيف في البدة القديمة مف مدينة الخميؿ 27ك

الحركة التجارية لدراسة استبانة ، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث ذكم االختصاص كالقرار

 الحركة كاقعأف النتائج كأظيرت  ،مف حيث كاقعيا كاالشكاليات كسبؿ تطكيرىا في البمدة القديمة

أف كما  ،متدنيةبدرجة  التجار كالمكاطنيف نظر كجية مف الخميؿ مدينة في القديمة البمدة في التجارية

 نظر كجية مف الخميؿ مدينة في القديمة البمدة في التجارية الحركة تكاجييا التي اإلشكالياتمستكل 

 في التجارية الحركة تطكير كمقترحات سبؿ جكدأىمية ك  أفك ، كبيرةجاءت بدرجة  التجار كالمكاطنيف

 .كبيرة جدان جاءت بدرجة كالمكاطنيف  الخميؿ مف كجية نظر التجار مدينة في القديمة البمدة

 القديمة البمدة في التجارية الحركة كما أظيرت النتائج أف ىناؾ عالقة سمبية ضعيفة بيف حجـ

رية مف كجية نظر التجار كالمكاطنيف، أم كمما زاد التجا الحركة ىذه منيا تعاني التي كاإلشكاليات

التجارية  الحركة ىذه منيا تعاني التي القديمة كمما قمت اإلشكاليات البمدة في التجارية الحركة حجـ

 مف كجية نظر التجار.



 

 د

 

 كمقترحات القديمة البمدة في التجارية الحركة كطبيعة كتبيف أف ىناؾ عالقة سمبية ضعيفة بيف حجـ

القديمة كمما قمت  البمدة في التجارية الحركة ير مف كجية نظر التجار، أم كمما زادت حجـالتطك 

 الحركة كطبيعة مقترحات التطكير مف كجية نظر التجار. بينما تبيف أنو ال تكجد عالقة بيف حجـ

  .التطكير مف كجية نظر المكاطنيف كمقترحات القديمة البمدة في التجارية

 القديمة البمدة في التجارية الحركة ىناؾ عالقة ايجابية متكسطة بيف إشكالياتكأظيرت النتائج أف 

 البمدة في التجارية الحركة التطكير مف كجية نظر التجار، أم كمما زادت إشكاليات كمقترحات

 الحركة القديمة زادت مقترحات التطكير مف كجية نظر التجار. بينما ال تكجد عالقة بيف إشكاليات

 التطكير مف كجية نظر المكاطنيف.  كمقترحات القديمة البمدة في التجارية

 البمدة في التجارية لمحركة المبحكثيف تقييـ في إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد كأظيرت النتائج أف ال

 رأس حجـ العمؿ، مجاؿ في العممية الخبرة التعميمي، المستكل) التالية المغيرات إلى تعزل القديمة

 .الماؿ(

العمػػؿ عمػػى تطػػكير بيئػػة اسػػتثمارية فػػي البمػػدة القديمػػة فػػي عمػػى النتػػائج السػػابقة يكصػػي الباحػػث:  بنػػاءن 

بػي احتياجػات تمأسكاؽ استيالكية في البمػدة القديمػة  مثؿ فرص جديدة لالستثماركخمؽ مدينة الخميؿ، 

عمػػاؿ المسػػتيمكيف مدعكمػػة مػػف قبػػؿ مؤسسػػات المجتمػػع المحمػػي بحيػػث يرافػػؽ ىػػذه المشػػاريع تطػػكير أ

 .كقادرة عمى التأثير عمى سمكؾ المستيمؾحضارية جميمة 
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Abstract 

This research work aims to investigate the reality of the trade flows in the old city of 

Hebron. The premise is to recognize the national and the historical role played by its 

markets among the Palestinians. The discussion is broadened to consider strategies that 

may develop the economic environment for better trade flow. This cross-sectional study 

employs six structured interviews with key actors representing the policymakers' relevant 

groups to identify the most influential factors on the trade flow. Data was collected using 

a sample of 64 merchants and 72 residents in the old city who completed the 

questionnaire from September 2020 to March 2021. The questionnaire comprises 37 

items representing three constructs; the reality, the difficulties, and the proposed 

strategies to develop trade flow. Respondents were asked to show their views on a five-

point Likert scale ranging from very often (6) to never (1). The findings reveal a negative 

correlation between trade flow and difficulties and a positive correlation between trade 

flow and the proposed development strategies. Finally, there were no significant 

differences between participants based on respondents' characteristics as education, 

experience, or business size. 

 Therefore, working on developing a friendly investment environment in the old city of 

Hebron is highly prioritized. Policies to include incentives for shopping in the old city are 

also recommended; incentives could be subsidized products or special offers during 

national events. However, the investigation of the impact of continuity of economic and 

social support on trade flow in Hebron's old city is not included; further research may 

meet this acquirement.          
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 الفصل األول

 اإلطار العام لمدراسة

 :المقدمة 1.1

 مدينة الخميؿ الى منطقتيف: "منطقة 1997قسـ بركتكككؿ الخميؿ الذم تـ التكقيع عميو في عاـ 

(H1)  مكاطف، تـ كضع ىذا  115,000% مف مساحة المدينة كيسكنيا حكالي 80كالتي تشكؿ

فمسطيني  35,000ييا حكالي ، كيسكف ف(H2)كمنطقة  السيطرة الفمسطينية الكاممة،القسـ تحت 

كقد أعاقت القيكد ، ةاإلسرائيميمستكطف اسرائيمي، بقيت ىذه المنطقة تحت السيطرة  500كحكالي 

تقديـ  جيةل الصالحيات المدنية لمسمطة الفمسطينية ( نقؿH2)اإلسرائيمية المفركضة عمى منطقة 

 .(2017)حرب كلحمكح، خدماتيا لممكاطنيف القاطنيف فييا كباقي المناطؽ الفمسطينية 

(  H1أدنى بكثير مف مستكيات المعيشة في الجزء) ( H2كأصبحت مستكيات المعيشة في منطقة )

حيث كاف ىناؾ انخفاض في متكسط الدخؿ الشيرم لألسرة. كألقى تقرير بتسيمـ،  .مف المدينة

غالؽ ال2016الصادر في كانكف الثاني  محالت، ـ الضكء عمى مزيد مف القيكد المفركضة كا 

التجارية في البمدة القديمة مف قبؿ جيش االحتالؿ ردنا عمى اليجمات المزعكمة ضد جنكده 

ـ فقد تـ إغالؽ ما ال يقؿ عف 2015كالمستعمريف اإلسرائيمييف خالؿ األشير الثالثة األخيرة مف عاـ 

كة التجارية محالن تجارينا بأكامر عسكرية قرب الحـر اإلبراىيمي، مما أثر عمى مستكل الحر  20

 .(2016)بتسيمـ،  كمستكل المعيشة في تمؾ المناطؽ
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بكجو عاـ. تمكف  H2 ، كلمنطقةف الفمسطينييف في البمدة القديمةمسكاالمضايقات لكعمى الرغـ مف 

بدعـ مف بمدية عدد مف السكاف مف العكدة لمسكف في البمدة القديمة بعد أف قامت لجنة إعمار الخميؿ 

بترميـ كتعمير العديد مف المنازؿ الميجكرة، كتقديـ بعض الحكافز  جتمع المحميالخميؿ كمؤسسات الم

لقد تمكنت الطاردة المشار إلييا، االقتصادية ألكلئؾ الفمسطينييف الذيف ابدكا االستعداد لتحمؿ البيئة 

فمسطيني  6000منزؿ في البمدة القديمة مما سمح لنحك 1000لجنة إعمار الخميؿ مف تعمير نحك 

في البمدة القديمة، ما أدل إلى زيادة ممحكظة في عدد السكاف كاالنتقاؿ إلى تمؾ المنطقة،  عكدةلم

األعكاـ مف  خالؿفي عدد السكاف في البمدة القديمة  ان انخفاضف ىناؾ بعض التقديرات تبيف بالرغـ أ

تجارة في كىذا يؤثر عمى الحركة التجارية في تمؾ المنطقة، كال بد مف تشجيع ال، ـ2000-2010

 .(2017دعـ صمكد السكاف )األرزة كآخركف، لتمؾ المنطقة 

حكؿ الكضع االقتصادم في  (2009) (HRCركزت الدراسة التي أجرتيا لجنة إعادة إعمار الخميؿ )

محالن تجارينا. ككانت األكامر  2320إغالؽ نحك  حيث تــ عمى البمدة القديمة بأكمميا. 2009عاـ 

%( 48) 1120كتـ إغالؽ محالن تجارينا خالؿ االنتفاضة الثانية، %( 22) 512العسكرية قد أغمقت 

كما أف النشاط التجارم محالن تجارينا آخر نتيجة لمقيكد كاإلغالقات كتدىكر الكضع في البمدة القديمة، 

 % بات محدكدنا. 30 باقي المحالت التجارية التي تشكؿل
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 :مشكمة الدراسة  1.1

ريخيا بتجارتيا كصناعتيا، ككاف مركز المدينة مركز جذب لمنطقة جنكب اشتيرت مدينة الخميؿ تا

أف الشيداء مركز المدينة، لكف تغير ىذا الكضع بعد  ربية، كتمثؿ البمدة القديمة كشارعالضفة الغ

التي نفذىا اإلرىابي الصييكني غكلدشتايف كراح ضحيتيا  مجزرة الحـر اإلبراىيمي 1994عاـ شيد 

إلى معاقبة المكاطنيف عمد بعدىا الجيش اإلسرائيمي  خاصةن كأف، آخريف 150كجرح  شييدان  29

غ بعد إغالقو  ليعاكدـ، 1997الؽ قسـ مف الشارع عممان بأنو أعيد فتحو بعد بركتكككؿ الخميؿ عاـكا 

كبإغالؽ شارع الشيداء تـ اغالؽ مجمكعة مف األسكاؽ التي كانت  2000االنتفاضة الثانية عاـ 

منطقة إما بأكامر عسكرية أك ألسباب قيرية نتيجة صعكبة كصكؿ المتسكقيف إلى ىذه مكجكدة في ال

عدد المحالت  ات المستكطنيف. فقد بمغاألسكاؽ في ظؿ الحكاجز العسكرية التي تحيط بيا كاعتداء

يعاني التجار الذيف  أغمقت بأكامر عسكرية، ك 512محاؿ تجاريا منيا  1800المغمقة ما يزيد عف 

التيـ مفتكحة معاناة كبيرة في المنطقة فيـ إذا أرادكا ادخاؿ أك اخراج بضائع يحتاجكف إلى بقيت مح

اجراء تنسيؽ مف خالؿ االرتباط العسكرم الذم يستمر إلى اسابيع لمحصكؿ عمى التنسيؽ كفي حاؿ 

كثيران  تمت المكافقة مف  خالؿ التنسيؽ يحتاج إلى تنفيذ مف قبؿ الجنكد عمى الحكاجز الذيف يماطمكف

 .(2017)حرب كلحمكح، 

كترافؽ مع ذلؾ كجكد سمسمة طكيمة مف االعتداءات كالمضايقات كالممارسات التي يقكـ بيا 

لقاء الحجارة، ك  كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر المستكطنكف ضد الفمسطينييف رش الالضرب، كا 

الدىس، كتسميـ آبار المياه  الت التجارية، كالسرقة، كمحاكالتحبمياه الصرؼ الصحي، كتدمير الم

االحتالؿ لتدمير الحركة  قبؿمف منيجية  في محاكلةأك إحداث ثقكب في خزانات المياه الفمسطينية، 



 

5 

 

، العكيكم كالقكاسمي) (،2017)األرزة كآخركف،  القديمة في مدينة الخميؿ البمدةالتجارية في 

2018.) 

اقيا القديمة كحيكيتيا التجارية التي كانت تعج كىكذا فإننا نرل بأف مدينة الخميؿ المعيكدة بأسك 

حيث يعمؿ االحتالؿ عمى إضعاؼ الحركة بالسياح كالزكار مف كؿ أنحاء العالـ لـ تعد كذلؾ، 

التجارية في البمدة القديمة في مدينة الخميؿ مف خالؿ المضايقات التي يتـ فرضيا عمى التجار 

الحركة التجارية في البمدة الية ىذه الدراسة لمبحث في كمف ىنا جاءت اشكتمييدان لالستيالء عمييا، 

 .القديمة اإلشكاليات كمقترحات التطكير

 :أهداف الدراسة 3.1

. الحركة التجارية في البمدة القديمة اإلشكاليات كمقترحات التطكيردراسة  لمدراسة ىك العاـ اليدؼ إف

 :ميكيمكف تقسيمو إلى عدد مف األىداؼ الفرعية المحددة كما ي

 .الحركة التجارية في البمدة القديمة في مدينة الخميؿكاقع  التعرؼ عمى .1

 .تكاجييا الحركة التجارية في البمدة القديمة في مدينة الخميؿالتي  اإلشكالياتالتعرؼ عمى  .2

 .الحركة التجارية في البمدة القديمة في مدينة الخميؿ لتحسيف كاقعمقترحات  تطكير .3

 :أسئمة الدراسة 4.1

 ؟كاقع الحركة التجارية في البمدة القديمة في مدينة الخميؿ ىك ما  .1
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  ؟اإلشكاليات التي تكاجييا الحركة التجارية في البمدة القديمة في مدينة الخميؿ ما ىي  .2

 ؟مقترحات تطكير الحركة التجارية في البمدة القديمة في مدينة الخميؿك السبؿ ىي ما  .3

 :فرضيات الدراسة 5.1

اإلشكاليات  ،الحركة التجارية في البمدة القديمة كاقعالدراسة كلمعرفة تحقيقان ألىداؼ 

 الفرضيات التالية:، فقد تـ صياغة كمقترحات التطكير

 الحركة التجارية في البمدة القديمة كاإلشكالياتحجـ ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف  .1

 .التي تعاني منيا ىذه الحركة التجارية

الحركة التجارية في البمدة القديمة حجـ كطبيعة داللة إحصائية بيف  ال تكجد عالقة ذات .2

 كمقترحات التطكير.

ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف إشكاليات الحركة التجارية في البمدة القديمة  .3

 كمقترحات التطكير.

لقديمة لمحركة التجارية في البمدة اال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في تقييـ المبحكثيف  .4

المغيرات التالية )المستكل التعميمي، الخبرة العممية في مجاؿ العمؿ، حجـ رأس إلى تعزل 

 الماؿ(.

 :أهمية الدراسة 6.1
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ما يجعميا ثاني ، 2كـ 42نسمة، كتبمغ مساحتيا  215,450مدينة الخميؿ ىي مكطف لما يقرب مف 

المدينة نفسيا ما تزاؿ كاحدة مف  أكبر مدف الضفة الغربية بعد شرقي القدس، كعمى الرغـ مف أف

أكثر المراكز التجارية أىمية في فمسطيف، فقد انتقؿ ىذا النشاط خارج البمدة القديمة، التي أصبحت 

اليكـ تتسـ بالمحالت التجارية كالشركات التجارية المغمقة، كالمنازؿ كالشكارع الخالية، كالتكاجد الدائـ 

كيمكمتر بعض المعطيات إلى أف مساحة البمدة القديمة تبمغ كتشير لجيش االحتالؿ كالمستعمريف. 

جزء مف تعتبر البمدة القديمة  ككما ىك معركؼ فإف ، نسمة 6500سكانيا  فيما بمغ عددمربع كاحد، 

 (.2017)األرزة كآخركف،  (. H2منطقة )

لقديمة في مدينة عمى الحركة التجارية في البمدة اتسميط الضكء في تكمف أىمية ىذه الدراسة كعميو، ف

كتعزيز صمكد المكاطنيف في البمد  في تعزيز التنمية الدكر الذم تمعبو التجارة الستعادةالخميؿ 

ية ذات زيادة الفرص االستثمار كدفع الحركة التجارية إلى األماـ ، كالبطالة ، كالحد مف الفقرالقديمة

 العالقة بيذا المجاؿ.

ظيار دكر المؤسسات في دعـ البمدة القديمةكفي ىذا السياؽ حرصت الدراسة عمى تناك  في  ؿ كا 

خمؽ بيئة طاردة مدينة الخميؿ مف خالؿ تكفير سبؿ الصمكد في كجو االحتالؿ الذم يسعى إلى 

محاربة التجارة كالحد مف  ككذلؾ عبرالبنية التحتية  لمفمسطينييف عبر افتقار البمدة القديمة مف مرافؽ

  النشاط التجارم في تمؾ المنطقة.
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 :التعريفات اإلجرائيةمصطمحات الدراسة و  7.1

كما ىك  يرتبط ، كىذاتبادؿ لمسمع كالخدمات في المجتمع يتـ مف خاللونشاط  ىي: الحركة التجارية

 (.2016بعممية اإلنتاج التي تؤثر كتتأثر بالمكارد الطبيعية كالبيئة المكجكدة )غضباف، معركؼ 

لعكامؿ التي تحد مف تطكر الحركة التجارية في البمدة القديمة في : يعرفيا الباحث بأنيا ااإلشكاليات

 مدينة الخميؿ.

: يعرفيا الباحث بأنيا الطرؽ كاألساليب التي يجب عمى الييئات المحمية كالحككمية المقترحات

 اتباعيا مف أجؿ دعـ كتطكير الحركة التجارية في البمدة القديمة في مدينة الخميؿ.

 :حدود الدراسة 8.1

  الحركة التجارية في البمدة القديمة اإلشكاليات كمقترحات التطكير الحدود الموضوعية:

 أصحاب المحاؿ التجارية في البمدة القديمة كالمؤسسات الحككمية كاألىمية الداعمة. الحدود البشرية:

 .البمدة القديمةبالتركيز عمى  الخميؿ مدينة الحدود المكانية:

 .ـ1/4/2020-1/9/2019اء الدراسة خالؿ الفترة الزمنية جر إتـ  الحدود الزمانية:
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 نموذج الدراسة 9.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المستكل التعميمي، الخبرة العممية في مجاؿ العمؿ، حجـ رأس الماؿ(): المتغيرات الديمغرافية

 المستقمة اتالمتغير  التابع لمتغيرا

الحركة التجارية في 
 القديمةالبمدة 

الحركة  إشكاليات
التجارية في البمدة 

 القديمة

  

تطكير مقترحات 
الحركة التجارية في 

 البمدة القديمة
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 هيكمية الدراسة 11.1

 تكَكنت ىذه الدراسة مف خمسة فصكؿ ُرِتبت عمى النحك التالي:

 .الفصؿ األكؿ: اإلطار العاـ لمدراسة 

ت سئمتيا، فرضياتيا، كمصطمحاأىدافيا، أىميتيا، أكفيو مقدمة ليذه الدراسة، كمشكمتيا، 

 .، كىيكمية الدراسةالدراسة، كمتغيراتيا، كحدكدىا

  :كالدراسات السابقةالنظرم  اإلطارالفصؿ الثاني 

مقسمة  كىي كالدراسات السابقة م ساسييف ىما المدخؿ النظر أمحكريف  الفصؿ يتضمف ىذا

 إلى عربية كأخرل أجنبية.

  :منيجية الدراسةالفصؿ الثالث 

يتضمف ىذا الفصؿ عرضان شامالن لمنيجية الدراسة، كاألدكات، كالمجتمع كالعينة، كمدل  

جراءات جمع كتحميؿ البيانات، كأخيران متغيرات  اختبار صدؽ كثبات أدكات الدراسة، كا 

 الدراسة.

 الرابع: نتائج الدراسة. الفصؿ 

 نتائج بيانات أدكات الدراسة.تحميؿ احتكل ىذا الفصؿ      

  :النتائج كالتكصياتمناقشة الفصؿ الخامس 
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تناكؿ ىذا الفصؿ ممخصان لنتائج الدراسة كمناقشتيا، كما اشتمؿ ىذا الفصؿ عمى التكصيات  

 التي انبثقت عف النتائج التي تـ التكصؿ إلييا.

 ضيؼ إلى ىذه الفصكؿ قائمة بأىـ المراجع ذات الصمة.كأخيران أُ  
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 الفصل الثاني

 والدراسات السابقة اإلطار النظري

 

  المدخل النظري 1.2

  التخطيط االستراتيجي لمسياسات التجارية 1.1.2

  إضاءات عمى تجربة الخميل 2.1.2

  الدراسات السابقة 2.2
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

  ظريالمدخل الن 1.1

كانت البمدة القديمة في الخميؿ في كقت ما منطقة تجارية مزدحمة تقدـ خدماتيا ليس فقط  لمسكاف 

كالتجار المحمييف، بؿ ككذلؾ لبقية أنحاء فمسطيف، كخارج حدكد فمسطيف. كما كانت مدينة الخميؿ 

خاصة عماؿ، كجية سياحية لكثير مف األشخاص، كأدت القيكد المتزايدة إلى تدىكر السياحة كاأل

الرئيس لمجذب  الذم كاف بمثابة المصدر الحـر اإلبراىيمي محيطفي  لممحالت التجارية الكاقعة

 (.2017)األرزة كآخركف، السياحي 

كبديؿ عندما يتـ استيراد منتجات اكثر كفاءة كأقؿ تكمفة  التجارة يمكف أف تنشأ كما ىك معمكـ فإنو

رغـ أف ذلؾ غير مرحب بو إال أنو قد ينطكم عمى كمفة، ممنتجات المحمية األقؿ كفاءة كأعمى تل

إلعادة استغالؿ المكارد في  ككنو قد يكفر فرصةمكاسب عمى الصعيد اإلنتاجي تحقيؽ بعض ال

تخفيض الرسكـ الجمركية مف شأنو اف يؤدم إلى ناىيؾ عف أف صناعات أخرل تحظى بميزة نسبية، 

 كتعزيز يؤدم إلى خمؽبمجممو كىذا الطمب عمييا، أسعار السمع المستكردة ما يزيد انخفاض في 

حصكؿ المستيمكيف عمى  بسببيزيد مف الرفاه كالمكاسب عمى الصعيد االستيالكي ربما التجارة ك 

مجاؿ لالدخار الفردم كيساىـ في استثمارات محمية الالسمع بأسعار أرخص مف ذم قبؿ، كيتيح 

  (.2014، مركز التجارة الفمسطينيجديدة )
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كقعت التجارة الخارجية الفمسطينية  الضفة الغربية كقطاع غزة لكٍؿ مف أعقاب احتالؿ إسرائيؿ كفي

التي تشكىت طبيعتيا  ةمثميا مثؿ العمالة الفمسطيني القتصاد اإلسرائيمي،ل التبعية القسريةتحت تأثير 

ا الكطني مككجيتيا لتأثرىا بإلحاؽ أراضي كسكاف ىاتيف المنطقتيف بإسرائيؿ ما حـر اقتصادى

، كىكذا فقد انسحب ىذا التأثير (2019)حمس، كقطاعاتو االنتاجية مف العمالة المناسبة كمان كنكعان 

، كقد استمر االحتالؿ اإلسرائيميالسمبي عمى التجارة الخارجية الفمسطينية التي غدت تحت ىيمنة 

ف بصكرة أقؿ بشكؿ طفيؼ بعد قياـ السمطة الكطنية الفمس كتمظير  (1994) طينيةذلؾ مع األسؼ كا 

عمى الكاردات مف العالـ ذلؾ في عدة أبعاد لعؿ أىميا مشاركة إسرائيؿ نفس التعرفة الجمركية 

الخارجي كالتحكـ بمدل تدفؽ البضائع الفمسطينية إلى األسكاؽ الفمسطينية كمان كنكعان جنبان إلى جنب 

ينية سكاء أكانت جمركية أـ غير جمركية مع استمرار القيكد اإلسرائيمية عمى الحركة التجارية الفمسط

تقييد تدفؽ فضالن عف اإلغالقات المتكررة لممنافذ الحدكدية كىك األمر الذم أدل بمجممو إلى  

% مف التجارة 90 الػما يقارب  بقي البضػائع الفمسػطينية إلػى العػالـ الخارجي لحد كبير حيث

 (.2005)أبك جامع،  الفمسػطينية )الصػادرات كالػكاردات( مع إسرائيؿ

العالقات  التي أريد ليا تنظيـ (1994) اتفاقية باريس االقتصادية كقد تكرس ذلؾ مع األسؼ بفعؿ

لسمطة الفمسطينية كالجانب اإلسرائيمي خالؿ المرحمة االنتقالية، ااالقتصادية كالتبادؿ التجارم ما بيف 

التأميف، كالعمالة الفمسطينية في االقتصاد قضايا لالعالقات النقدية كالمالية، باإلضافة  شمؿ ذلؾك 

اإلسرائيمي، ككضعت قكاعد لبعض األنشطة االقتصادية أىميا الزراعة، كالصناعة، كالسياحة ما بيف 

كقد أعطت  رية الداخمية لمسمطة الفمسطينيةكنصت أيضا عمى آلية ترتيب الشؤكف اإلدا الجانبيف

سياسة في رسـ ، لضرائب المباشرة كغير المباشرةاد في تحدياالتفاقية الحؽ لمسمطة الفمسطينية 
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إلى  باإلضافةضريبية مباشرة كمستقمة فيما يخص ضريبة دخؿ األفراد كالشركات كضرائب الممكية، 

%( مف ضريبة 100مف ضرائب الدخؿ التي تخصـ عمى العامميف في إسرائيؿ، ك)( %75استرجاع )

، كىك كالمحصمة مف قبؿ الجانب اإلسرائيمي سرائيميةدخؿ العامميف الفمسطينييف في المستكطنات اإل

ذلؾ الخطكة عمى طريؽ تحقيؽ السيادة، كلكف األمر الذم حمؿ السمطة الفمسطينية عمى االعتقاد بأف 

 (.2013)النتشة،  الكقائع أثبتت بأف ذلؾ لـ يكف صحيحان كبالتالي بقيت التجارة الداخمية مقيدة

االتفاقيات االقتصادية التجارة الخارجية كال عف لـ تكف معزكلة عف  يالتك  التجارة الداخمية كما أف

المجاالت  ، حيث انخفض مستكل االستثمار المحمي في مختمؼأيضان  بشكؿ كبيرىي األخرل تأثرت 

سياسات االستيداؼ  تصاعد تفاقـ األزمةما التجارية كالصناعية إلى أدنى مستكياتو في الفترة األخيرة 

المحالت التجارية كالمؤسسات العامة  تالفمسطيني فاستيدف الكجكدمقكمات  ختمؼاالسرائيمي لم

كالخاصة كقطعت الطرؽ كأصبحت حركة التنقؿ تتـ بصعكبة بيف مختمؼ المدف كالمحافظات 

عانى قطاع التجارة كبقية القطاعات كبير  ركقع ضر الفمسطينية نتيجة لمحكاجز اإلسرائيمية، حيث 

االقتصاد الفمسطيني بشكؿ عاـ كقطاع التجارة تطكر أماـ الذم شكؿ عائقان  ركىك األم االقتصادية

 (2008)بكدار، بشكؿ خاص الفمسطينية 

 : التخطيط االستراتيجي لمسياسات التجارية 1.1.1

بمكرة المصالح االستراتيجية االقتصادية لمدكلة في  يقتضي التجارية التخطيط االستراتيجي لمسياسات

مف المكارد المثمى االستفادة  لضمافى المستكل المحمي كاإلقميمي كالعالمي ظؿ التحديات عم

االقتصادية المتاحة، كتكجيو التجارة الداخمية كالخارجية نحك تعزيز النمك كاالزدىار االقتصادم، 
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عمى شكؿ السياسات  بدكرىا التخطيط االستراتيجي لمسياسات التجارية بعكامؿ عدة تؤثر كيتأثر

 (:2014، العجمةمضمكنيا كىي كالتالي )التجارية ك 

 مستوى التنمية االقتصادية : .1

مف أىـ العكامؿ التي تحدد السياسات التجارية كطبيعتيا،  ةاالقتصادي كشكؿ التنميةيعد مستكل 

يساعد عمى كضع سياسة تجارية أكثر مركنة  ةاالقتصادي التنميةألف بمكغ مرحمة متقدمة مف 

قد نمت ككصمت  كىؿ أنياالقاعدة االنتاجية لالقتصاد القكمي،  رو يعكس طبيعة كمدل تطك ككن

المنافسة في األسكاؽ  مف خاللو تستطيع الذم إلى مرحمة متقدمة مف التطكر التكنكلكجي

 مف حالة كؿأم أف  متخمفة، أـ أف الحاؿ عكس ذلؾ كأف القاعدة التكنكلكجية بقيت العالمية

مختمفة فمثالن عندما تككف القاعدة االنتاجية ضعيفة أك ىاتيف الحالتيف تقتضي سياسات تجارية 

، ألف ىذه الصناعات تككف في بداية لمصناعات حمائيةفإف المطمكب يككف سياسة  متخمفة

مراحميا األكلى كىي بحاجة إلى الدعـ خاصة ألنيا ال تتمتع بميزة نسبية في مجاؿ التبادؿ 

 الدكلي.

 الظروف واألوضاع االقتصادية:  .2

مضمكف شكؿ ك لظركؼ كاألكضاع االقتصادية لمدكلة دكران ىامان كحيكيان في صياغة تمعب ا

يتطمب لدل تحقيؽ األىداؼ التي تسعى ليا الدكلة،  التأكيد بأنوىنا كمف  ،السياسات التجارية

كضع السياسات التجارية دراسة مفصمة عف الكضع االقتصادم كالسياسي لمدكلة مف جميع 
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، القطاعات االقتصادية المختمفة كبيفالسياسات  المتبادؿ بيف ىذهثير تأالالجكانب، لمعرفة 

 .لضماف أف يككف ىذا التأثير إيجابيان مف كاحدىما عمى اآلخر

 وفرة أو ندرة عوامل االنتاج: .3

تيا كحجميا سكاء تعمؽ ذلؾ بالعمالة كمدل مياراتيا أك األرض إف كفرة عكامؿ االنتاج كطبيع

رسـ السياسات التجارية حيث إف طبيعة ىذه المكارد تحدد نكع  فيكر ميـ دلو كمكاردىا الطبيعية 

 .السياسة التي ستسير عمييا الدكلة

 حجم ونطاق السوق الداخمي: .4

السكؽ الداخمي )المحمي( لو دكر ميـ جدان عند صياغة كرسـ السياسات التجارية، ألف تشجيع 

الطمب الداخمي كمدل  د كبير عمى طبيعةإلى حالكاردات إنما يعتمد  ليحؿ مجؿاالنتاج المحمي 

فمثالن إذا كاف اليدؼ ىك تشجيع الصادرات فال بد مركنتو ألم تقمبات في مستكل األسعار، 

عندئٍذ مف مراعاة القدرة االنتاجية كمقابمتيا مع الطمب الداخمي عمى المنتجات المختمفة لكي ال 

القدرة االنتاجية عمى تغطية الطمب  كفايةيرتفع السعر المحمي بصكرة كبيرة في حالة عدـ 

 .الداخمي



 

18 

 

 مدينة الخميل: 1.1.1

ـ، يصؿ إلييا طريؽ 940تقع مدينة الخميؿ عمى ىضبة تخترقيا أكدية، كترتفع عف سطح البحر 

رئيسي يربطيا بمدينة بيت لحـ كالقدس، كطرؽ فرعية تصميا بالمدف كالقرل األخرل في محافظة 

كـ عف مدينة بيت  25إلى الجنكب مف بيت المقدس، كعمى بعد كـ  33الخميؿ، تقع عمى بعد 

،كأف نفكذ السمطة  2كـ 1040.4 تبيف أف مساحة محافظة الخميؿ تبمغ، الناحية الجنكبيةلحـ مف 

 .(2019)حماد كالقيسي،  2كـ 286.310الكطنية الفمسطينية في الخميؿ يبمغ 

تتأثر بصكرة بالغة بسبب القيكد المفركضة  تعتبر البمدة القديمة في مدينة الخميؿ منطقة حضرية

ضافة إلى أف إ، معيؽ حركة 122عمى التنقؿ. ىذه المنطقة مفصكلة عف باقي المدينة بكاسطة 

في ، ما زاؿ محظكرا الحاالتفي بعض  األقداـكصكؿ الفمسطينييف بالسيارات، كمشيا عمى 

يف ترككا ىذه المنطقة في السنكات الفمسطينييف الذ آالؼكنتيجة لذلؾ، لـ يتمكف ، شكارع معينة

كالمصالح التجارية مغمقة فييا؛ كما يزاؿ  المحالتالسابقة مف العكدة إلييا؛ كما زالت مئات 

العديد مف أكلئؾ الذيف ظمكا يعيشكف في المنطقة يعانكف مف ضعؼ إمكانية الكصكؿ إلى 

  .(2011)تقرير األمـ المتحدة،  الخدمات الرئيسية

مف قبؿ الجيش اإلسرائيمي، تكالت محاكالت االستيطاف  1967مدينة الخميؿ عاـ منذ أف احتمت 

داخؿ المدينة، كسعت الحككمات اإلسرائيمية المتعاقبة عمى دعـ فكرة إقامة حي ييكدم داخؿ 

البمدة القديمة، مما أسفر عف إنشاء بؤر استيطانية ييكدية في قمب المدينة القديمة. فقد عمؿ 

ريغيا مف السكاف العرب عمى مدل سنكات عديدة، تارة بالمحاصرة كمنع التجكؿ االحتالؿ عمى تف

مع بدايات محاكالت  كتارة بالتجكيع. كقد أدت ىذه الممارسات إلى تيجير عدد كبير مف السكاف،
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االستيطاف الييكدم في البمدة القديمة بالخميؿ، سعت مؤسسات المدينة لمتصدم ليا كحماية البمدة 

عمى ترميـ بعض  1976ـ صمكد سكانيا. فقد عمؿ المجمس البمدم المنتخب عاـ القديمة كدع

.بعدىا تكلت  1983القناطر كتكفير خدمات البنية التحتية إلى أف تـ حؿ المجمس البمدم عاـ 

المؤسسات الكطنية األخرل في المدينة متابعة ىذه الميمة، كعمى رأس تمؾ المؤسسات رابطة 

،حيث  1994خميؿ، حتى تشكيؿ السمطة الكطنية الفمسطينية عاـ الجامعييف في محافظة ال

عممت كؿ مف بمدية الخميؿ، كزارة األكقاؼ، كرابطة الجامعييف عمى ترميـ العديد مف المباني 

كمع تصاعد التحدم اإلستيطاني داخؿ البمدة القديمة، كالرغبة مف  .كالقناطر في البمدة القديمة

كاجد السكاني فييا كاإلسراع في عممية إحياء البمدة القديمة، فقد الجانب الفمسطيني بزيادة الت

قرارا بتشكيؿ "لجنة إعمار الخميؿ"، تضـ بيف أعضائيا عددا  1996أصدر الرئيس عرفات عاـ 

مف الكزراء كالككالء كأعضاء في المجمس التشريعي كرئيس البمدية كعدد مف مدراء العمكـ في 

 (.2008)عكض،  كزارات كمؤسسات مختمفة
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 إضاءات عمى تجربة الخميل 3.1.2

 مجنة اعمار البمدة القديمةأ( فيما يتعمق ب

، كتـ تعزيزه بمستشار قانكني لمجنة إعمار الخميؿ تـ تشكيؿ فريؽ عمؿ مف داخؿ المكتب اليندسي

 : قد تكاجييا مف قبيؿكتـ كضع آلية لحؿ المشاكؿ التي 

الكقفية: كقد تـ اتباع منيجية لمتغمب عمى ذلؾ، مشكمة تفتت الممكية، ككجكد بعض األمالؾ  .1

كىي أف يتكلى المستشار القانكني لمجنة دعكة المالكيف، أك مستخدمي المبنى، أك مف يمثميـ 

إلنجاز كافة االجراءات القانكنية كال يتـ الشركع في العمؿ إال بعد استكماؿ ىذه االجراءات، بعد 

طالعيـ عمى التقسيمات الجديدة المقترحة اطالع المالكيف عمى سياسية المجنة كأى داؼ الترميـ كا 

لممباني كتكضيح اليدؼ منيا، كيتـ ترؾ الخيار لممالكيف بإشغاؿ أحدىـ لممبنى أك تأجيره لمدة 

خمس سنكات بأجرة رمزية مع إعطاء الحؽ لمجنة بإعادة تأجيره، كيتـ االكتفاء في إنجاز عقكد 

 سيطة مف المالكيف عمى العقد.عقكد االيجار بتكقيع الغالبية الب

مشكمة ضماف اشغاؿ المباني بعد الترميـ: تـ تكقيع المستفيديف مف عممية الترميـ عمى تعيد  .2

عدلي بإشغاؿ المبنى، كتتـ زيارة المبنى مف فترة إلى أخرل لمتأكد مف استمرار السكاف في 

إلجراءات الالزمة بالتعاكف مع إشغاليا، تتـ المتابعة مف خالؿ المستشار القانكني، كيتـ اتخاذ ا

 أجيزة السمطة.

مشكمة تدخؿ المالكيف:  كتـ التغمب عمييا مف خالؿ تكقيعيـ المسبؽ عمى تعيد بعدـ التدخؿ،  .3

 كذلؾ لضماف نجاح العمؿ بمينية كاممة.
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مف خالؿ عدـ اإلقرار بيا، كحث العماؿ عمى كجرل التغمب عمييا األكامر العسكرية مشكمة  .4

العمؿ، كتعكيض المتضرريف، كمخاطبة جيات كثيرة لطرح المكضكع كعمى أعمى  االستمرار في

 .(1999)القكاسمي كجحشف،  المستكيات مع الجانب اإلسرائيمي

 العوامل التي ساهمت في نجاح تجربة الخميلب( 

نو يمكف تحديد إف في انشاء لجنة اإلعمار في محاكلة لمتعرؼ عمى أسباب نجاح كتميز تجربة الخميؿ

 لعكامؿ التي ساىمت في إنجاح ىذه التجربة عمى النحك التالي:  ا

 التكعية كاإلرشاد كالبحث االجتماعي كاالىتماـ باإلنساف. .1

 (.Master Planالتخطيط الشامؿ لمبمدة القديمة، حيث بدأت بإنجاز مخطط ) .2

قع كليس عمى التعامؿ مباشرة مع الكاقع كالتعرؼ عمى المشاكؿ كاقتراح حمكؿ مبنية عمى ىذا الكا .3

 نظريات كدراسات بعيدة عف الكاقع.

دراؾ طبيعة البيكت التقميدية القديمة كالتعامؿ معيا  .4 الفيـ الكاضح الحتياجات السكف المعاصر كا 

حياء  بحساسية مما ساىـ في كضع حمكؿ مناسبة تعطي األكلكية لتكفير احتياجات السكاف كا 

 التراث باستعمالو كليس تجميده كالنظر إليو.

 ألىداؼ الكاضحة كالمحددة كسرعة المباشرة في التنفيذ.ا .5

تضافر الجيكد كتكحيدىا في إطار كاحد كالتعاكف بيف مختمؼ الجيات كالييئات كقبؿ كؿ شيء  .6

 تعاكف السكاف كمشاركتيـ الفاعمة.

 .اآلليات المناسبة لتصنيؼ كحؿ المشاكؿ التي قد تكاجو إعادة اإلعماركضع  .7
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 مادم.تكفر الدعـ الحككمي كال .8

ىيئة مستقمة منفصمة إداريا عف البمدية كتحظى بدعـ  ىي تقكـ بأعماؿ الترميـككف الجية التي  .9

 .(2013)أبك غالي، رسمي كجماىيرم
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 :الدراسات السابقة 1.1

 ى أداء االقتصاد الفمسطينيمبعنوان: أثر السياسات التجارية ع( 2013دراسة سمور )

عمى اعتبار أنيا أم التجارية في التنمية االقتصادية،  تناكلت الدراسة دكر كأىمية السياسات

 ىمف الركائز األساسية لتطكر االقتصاد القكمي كىدفت الدراسة لمتعرؼ عم السياسات التجارية

( مف خالؿ دراسة كاقع 2012-1994السمطة الفمسطينية خالؿ ) اتبعتياالسياسات التجارية التي 

الخارجية الفمسطينية، ككذلؾ طبيعة القطاع الصناعي الذم  االقتصاد الفمسطيني، كطبيعة التجارة

بعض النتائج أىميا أف لكخمص الباحث خيارات السياسات التجارية، ك  يحدد إلى جٍد كبير مالمح

السمطة الفمسطينية كاف لدييا قصكر في السياسات التجارية مف أجؿ النيكض باالقتصاد الفمسطيني، 

الستيراد دكف مراعاة لمصناعات خاصة فيما يتعمؽ با التجارية سياسة الحرية كقعت تحت تأثيرك 

الناشئة في ظؿ الخصكصية الفمسطينية، مما أدل إلى خركج العديد مف الصناعات المحمية مف 

 3471السكؽ لعدـ القدرة عمى منافسة السمع المستكردة كتفاقـ العجز في الميزاف التجارم الذم بمغ 

 .2012مميكف دكالر لعاـ 

سبل زيادة حجم وتنويع مصادر الواردات الفمسطينية المباشرة ( بعنوان: 2013سة النتشة )درا

 وتقميص االعتماد عمى الواردات المعاد تصديرها من إسرائيل

لالستيراد عبر كسيط  إلى التكجوتبحث ىذه الدراسة في األسباب التي تدفع بالمستكرد الفمسطيني 

كاؽ الدكلية، عكضا عف االستيراد المباشر دكف كسيط. إسرائيمي كبشكؿ غير مباشر مف األس

باإلضافة لتكضيح النتائج المالية كاالقتصادية المترتبة عمى اعتماد السكؽ الفمسطيني بشكؿ رئيس 
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الناجمة عف ذلؾ كالتي تتكبدىا خزينة عمى السكؽ اإلسرائيمي، في محاكلة لتقدير قيمة الخسارة 

ة في ىذا الشأف بعض المقترحات لتشجيع المستكرد الفمسطيني عمى طرح الدراسكتالسمطة الفمسطينية 

كخمصت الدراسة إلى أف أبرز األسباب التي تدفع بالمستكرد  ة،الستيراد مباشرة مف الدكؿ المنتجا

لسكؽ اإلسرائيمي تتمحكر حكؿ صعكبة العكائؽ غير الجمركية التي العتماد عمى االفمسطيني ل

عمى المستكرد الفمسطيني، كعدـ كجكد منطقة جمركية فمسطينية مستقمة يفرضيا الجانب اإلسرائيمي 

عف الجانب اإلسرائيمي، مما يرفع مف تكمفة عممية االستيراد، كيزيد مف تعرض السمع المستكردة 

لمتمؼ كالسرقة. كرغـ الجيكد التي تبذليا السمطة الفمسطينية مف خالؿ الكزارات كالمؤسسات 

القتصاد الفمسطيني كالتجارة الخارجية، كالتقدـ الكاضح في مجاؿ التحصيؿ الحككمية، لتحسيف كضع ا

االستقالؿ عف الجانب اإلسرائيمي، كالحد مف تبعات  2013سنة الضريبي، إال أنيا لـ تستطع حتى 

 .االنتياكات اإلسرائيمية لالتفاقيات المبرمة

ة الخارجية لتحقيق االنتعاش ( بعنوان: إعادة بناء قطاع التجار 2011دراسة الجعفري وداوود )

 وتكوين الدول الفمسطينية

ىدفت ىذه الدراسة لتحميؿ آليات إعادة بناء التجارة الفمسطينية لتحقيؽ االنتعاش كاالستقرار 

االقتصادم في الدكلة الفمسطينية، كركزت الدراسة عمى أىمية تنشيط التجارة داخؿ الصناعات 

ت، كيعتبر التصدير السمعي لألسكاؽ اإلقميمية كالدكلية األساس مقابؿ التجارة بيف الصناعا المحمية 

الذم يشكؿ قاعدة  لالنعتاؽ مف استغالؿ إسرائيؿ لعكامؿ االنتاج الفمسطينية، األرض، العمالة كرأس 

الماؿ، التي باتت تستخدـ بأكثر مف أم كقت مضى في تشغيؿ االقتصاد االسرائيمي؛ لذلؾ البد مف 
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التجارة الفمسطينية في تحقيؽ األىداؼ العامة المتمثمة في تحقيؽ النمك في  إعادة النظر في دكر

 الناتج المحمي اإلجمالي كخمؽ فرص العمؿ.

كخمصت الدراسة عمى ضركرة اتباع سياسات كطنية سميمة، يمكف البدء بتنفيذىا عمى طريؽ إنعاش 

، بعد أف عانى االقتصاد االقتصاد الفمسطيني كأساس لبناء دكلة تعتمد عمى القدرات الذاتية

 الفمسطيني مف االرتياف لمسياسات االقتصادية كالتجارية اإلسرائيمية كتكجييات الجيات الدكلية.

 ( بعنوان: البنية التحتية لمدينة النجف األشرف القديمة2010دراسة جاسم )

أف مدينة ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الحركة التجارية في مدينة النجؼ األشرؼ كقد تبيف 

النجؼ القديمة التي ىي المنطقة المركزية تنمك بسرعة كقد تكسعت المنطقة التجارية بدرجة كبيرة، 

كما أظيرت الدراسة أىمية الكظيفة التجارية حيث تأتي مف عدة اعتبارات منيا استقطابيا جزءن ميمان 

 النشاط التجارممى أىمية ت الدراسة عد، كاكلمسكافمف العامميف في المدينة، كما تشكؿ مركز جذب 

كارتفاع القدرة الشرائية كزيادة عدد الكافديف مف الزكار ألغراض  في الكقت الحاضر لتزايد عدد السكاف

 دينية كاجتماعية.

( بعنوان: تقييم اتجاهات السياسة التجارية وأثرها عمى األداء االقتصادي 2009دراسة األسكوا )

 في منطقة األسكوا

تقييـ أثر السياسة التجارية عمى األداء االقتصادم في بمداف األسككا، كال سيما تناكلت الدراسة 

مساىمتيا في تعزيز التجارة كالنمك، كلتزكيد كاضعي السياسات التجارية بما يمـز مف أدكات متصمة 

بالسياسات التجارية، ككذلؾ دعـ الجيكد إليجاد التكازف بيف التجارة كاألداء االقتصادم، كحددت 
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السياسات التجارية عمى األداء االقتصادم مف خالؿ المتغير  أثردراسة النمكذج القياسي لقياس ال

التابع كىك الناتج المحمي اإلجمالي كالمتغيرات المستقمة، االستثمار كفرص العمؿ، كتكطيف 

صت التكنكلكجيا، كبينت الدراسة أف ىذه المتغيرات ليا تأثير معنكم عمى األداء االقتصادم، كأك 

 بضركرة تطكير السياسات مف أجؿ زيادة الكفاءة اإلنتاجية ليذه القطاعات.

 ( بعنوان: التجارة الخارجية الفمسطينية واقعها وآفاقها المستقبمية2005دراسة زعرب )

ىدفت ىذه الدراسة لمعرفة كاقع التجارة الخارجية الفمسطينية، كالتعرؼ عمى طبيعة كحركة التجارة 

براز الخمؿ الكاضح في البنية الييكمية لالقتصاد الفمسطيني ككشؼ الخارجية لالقتص اد الفمسطيني، كا 

عمؽ االرتباط اإلسرائيمي، كدراسة المشاكؿ كالمعيقات لتطكير الميزاف التجارم في اتجاه التجارة 

 الخارجية، كطبيعة السياسات التجارية التي قامت بيا السمطة الفمسطينية.

ئج أىميا: ضيؽ قاعدة الصادرات في تغطية الكاردات مما أدل إلى تبعية كخمصت الدراسة إلى نتا

االقتصاد الفمسطيني لالقتصاد اإلسرائيمي، كأف السياسات التجارية التي قامت بيا السمطة الفمسطينية 

لـ تساعد عمى تكسيع كتنكيع القاعدة االنتاجية مما أدل إلى تراجع القدرة التنافسية لممنتجات 

 ة أماـ الكاردات.الفمسطيني

( بعنوان: أداء التجارة الفمسطينية الخارجية المنظورة مقارنًة بكل من 2005دراسة ابو جامع )

  2000-1968مصر واألردن وسوريا لمفترة 

باتػباع ك تقِّيـ ىذه الدراسة أداء التجارة السمعية الفمسطينية الخارجية خالؿ العقكد الثالثة الماضية. 

ات تستقصي ىذه الدراسة اثر كؿ مف النشاط االقتصادم ممثالن بالػناتج المحمػي لعرض الصادر  طريقة
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اإلجمالػي، كمعامؿ التنافسية، ممثالن بمعدؿ صرؼ العممة المحمية الحقيقي، كحجـ االسػتثمارات الكمػية 

ية بإجراء عمػى معدؿ التبادؿ التجارم الخارجي. كما تستخدـ ىذه الدراسة طريقة ترابيع البػيانات القياس

التفاكت فػي ىذا األداء بيف الحالة  إلبراز( analysis panel effects-fixed) التأثيرات الثابتة

الفمسطينية كالتجارة السمعية الخارجية لعدد مف البمداف العربية المجاكرة كىي مصر كاألردف كسكريا. 

معنكم في الصادرات الفمسطينية،  تشير نتائج التحميؿ العممية إلجراء التأثيرات الثابتة إلى انخفاض

كذلؾ تحت تأثير التكامؿ االقتصادم اإلجبارم مع إسرائيؿ. ك بينما بشكؿ عػاـ يظيػر التحميؿ 

القياسي ضعؼ تأثير النمك في النشاط االقتصادم عمى القدرة التصديرية لمبمداف األربعػة، فإنػو بشكٍؿ 

دؿ التجارم الفمسطيني بالنمك في النشاط االقتصادم. مميز ُتظير الدراسة التأثر السمبي لمعدؿ التبا

كفي الكقت الذم تؤثر فيو االستثمارات بشكؿ معنكم عمى معدؿ التبادؿ التجارم فػي كػؿ مف مصر 

كسكريا بشكؿ كاضح، فقد كاف ىذا التأثر بحجـ االستثمارات الكمية ىامشيان في الحالة الفمسطينية، 

 .مستقمةكذلؾ في غياب سياسات اقتصادية 

( بعنوان: واقع السياسات التجارية العربية وآفاقها في ظل اتفاقية منظمة 2002دراسة زروق )

 التجارة العالمية

ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ عمى دكر سياسات التجارة الخارجية لمدكؿ العربية في تفعيؿ مشاركة 

البيئة التجارية العالمية مف جراء اقتصادياتيا في االقتصاد العالمي؛ الستغالؿ الفرص التي تييئيا 

تنفيذ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، كدكر سياسات التجارة الخارجية في الدكؿ العربية في إحداث 

مشاركة فاعمة لالقتصاديات العربية، كتناكلت الدراسة المفاىيـ المتعمقة بخيارات السياسات التجارية 

ة لمسياسات التجارية العربية كتحميؿ أداء التجارة الخارجية كفؽ بيف الحماية كالحرية كالسمات الرئيسي
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البيانات االحصائية، كخمصت الدراسة إلى أىـ النتائج كىي: سياسات الحرية التجارية تعمؿ عمى 

النمك االقتصادم كزيادة الكفاءة اإلنتاجية، كأكصت الدراسة بحث الدكؿ العربية عمى انتياج خيارات 

ضفاء الشفافية كالثبات عمى ىذه السياسات لزيادة السياسات التجاري ة ذات التكجو إلى الخارج كا 

الكفاءة االنتاجية في التصدير كالمنافسة، كتقميص االعتماد عمى الرسكـ الجمركية كمكرد ريس مف 

يجاد بدائؿ ضريبية عمى القطاعات اإلنتاجية كالخدمية.  مكارد الخزينة العامة، كا 



 

79 

 

 راسات السابقة:التعميق عمى الد 3.1

تمحكر الدراسات السابقة حكؿ الحركة التجارية فقد تـ تناكؿ دراسات محمية مثؿ دراسة سمكر 

، كىناؾ دراسات طبقت عمى (2011دراسة الجعفرم كداككد )(، ك 2013(، كدراسة النتشة )2013)

 ، (2010دراسة جاسـ )مجتمعات أخرل غير المجتمع الفمسطيني مثؿ 

أف السمطة الفمسطينية لدييا قصكر في السياسات التجارية مف  إلى( 2013) دراسة سمكرتكصمت 

( أف أبرز األسباب التي 2013دراسة النتشة ) تكصمتكما أجؿ النيكض باالقتصاد الفمسطيني، 

لسكؽ اإلسرائيمي تتمحكر حكؿ العكائؽ غير الجمركية التي العتماد عمى اتدفع بالمستكرد الفمسطيني ل

اإلسرائيمي عمى المستكرد الفمسطيني، كعدـ كجكد منطقة جمركية فمسطينية مستقمة  يفرضيا الجانب

عف الجانب اإلسرائيمي، مما يرفع مف تكمفة عممية االستيراد، كيزيد مف تعرض السمع المستكردة 

( ضركرة اتباع سياسات كطنية سميمة، 2011دراسة الجعفرم كداككد )كما أظيرت لمتمؼ كالسرقة. 

ء بتنفيذىا عمى طريؽ إنعاش االقتصاد الفمسطيني كأساس لبناء دكلة تعتمد عمى القدرات يمكف البد

الذاتية، بعد أف عانى االقتصاد الفمسطيني مف االرتياف لمسياسات االقتصادية كالتجارية اإلسرائيمية 

تي مف ( أظيرت أىمية الكظيفة التجارية حيث تأ2010دراسة جاسـ )أما  كتكجييات الجيات الدكلية.

، لمسكافعدة اعتبارات منيا استقطابيا جزءن ميمان مف العامميف في المدينة، كما تشكؿ مركز جذب 

كاكت الدراسة عمى أىمية النشاط التجارم في الكقت الحاضر لتزايد عدد السكات كارتفاع القدرة 

( بينت 2009ألسككا )دراسة ا، أما ف الزكار ألغراض دينية كاجتماعيةالشرائية كزيادة عدد الكافديف م

( خمصت 2005دراسة زعرب )، ك ليا تأثير معنكم عمى األداء االقتصادم السياسات التجاريةأف 

إلى نتائج أىميا: ضيؽ قاعدة الصادرات في تغطية الكاردات مما أدل إلى تبعية االقتصاد 
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الفمسطينية لـ تساعد  الفمسطيني لالقتصاد اإلسرائيمي، كأف السياسات التجارية التي قامت بيا السمطة

ضعؼ تأثير النمك في إلى ( تشير 2005دراسة ابك جامع )، ك تكسيع كتنكيع القاعدة االنتاجية عمى

، )فمسطيف، كمصر، كسكريا، كاألردف( النشاط االقتصادم عمى القدرة التصديرية لمبمداف األربعػة

تصادم كزيادة النمك االقسياسات الحرية التجارية تعمؿ عمى أظيرت أف ( 2002دراسة زركؽ )ك 

 .الكفاءة اإلنتاجية
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

 المنيج بتحديد بداية الدراسة، في اتباعيا تـ التي كاإلجراءات لمطريقة مالن كا كصفان  الفصؿ ىذا يتناكؿ

 كما استخداميا، تـ التي األدكات إلى باإلضافة الدراسة، مجتمع كتعريؼ ككصؼ اتباعو، تـ الذم

 .الدراسة أسئمة عف لإلجابة استخدمت التي اإلحصائية المعالجات يتضمف

 :منهج الدراسة 3.1

و ييتـ بجمع البيانات نّ أمتو ألغراض الدراسة، حيث ئنيج الكصفي، نظران لمالتخداـ المتـ اس

 بالخميؿ القديمة البمدة في التجارية كاقع الحركةككصفيا كما ىي بالكاقع، كقد تـّ جمع البيانات حكؿ 

دة في البمدة القديمة مف مدينة الخميؿ، كاح استبانتيفعف طريؽ تكزيع  التطكير كمقترحات اإلشكاليات

 . كتـ تحميؿ البيانات بالطرؽ االحصائية المناسبة أخرل لممكاطنيفلمتجار ك 

 :مجتمع الدراسة  3.1

كما ، في البمدة القديمة في مدينة الخميؿكالمكاطنيف التجار كٍؿ مف تكّكف مجتمع الدراسة مف 

كة بالحر  كالميتميف( مقابالت غير مييكمة مع مجمكعة مف ذكم االختصاص 6أجرل الباحث )

 التجارية في البمدة القديمة في مدينة الخميؿ.
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 :عينة الدراسة 3.3

 ى الباحػثتـ اختيار عينة الدراسة مف بيف مجتمع الدراسػة بطريقػة عشػكائية كلكػف بعنايػة تػكخ

( استبياف عمػى التجػار 111، حيث تـ تكزيع )فييا تمثيؿ اىتمامات كآراء مجتمع الدراسة بشكؿ ممتاز

( اسػتبياف لمتجػار، 46اف عمػى المػكاطنيف، فكانػت االسػتبانات الصػالحة لمتحميػؿ )( استبي111ككذلؾ )

مف المكاطنيف في البدة القديمة  27مف التجار ك 46فاشتممت العينة عمى  ( استبياف لممكاطنيف،27ك)

 خصائص العينة.بعضان مف   اف( يكضح7ك)( 1كالجدكؿ )مف مدينة الخميؿ، 

 التجارية لعينة (: الخصائص الديموغراف0جدول )

 النسبة % العدد مستويات المتغير المتغير

 المستوى التعميمي

 %20.3 13 ماجستير فأعمى
 %40.6 26 بكالكريكس

 %39.1 25 دبمـك فاقؿ     
 100.0 64 المجموع

 الخبرة العممية في مجال العمل

 %14.1 9 سنكات(            5أقؿ مف )
 %35.9 23 ( 9 -5بيف ) 

 %18.8 12 (      14 -10يف ) ب
 %18.8 12 (     19 -15بيف ) 

 %12.5 8 سنة     19أكثر مف 
 100.0 64 المجموع

 حجم رأس المال

 %40.6 26 دينار فأقؿ 5000
 %35.9 23 دينار 5001-10000

 %23.4 15 10000أكثر مف 
 100.0 64 المجموع
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 المواطنين (: الخصائص الديموغرافية لعينة6جدول )

 النسبة % العدد مستويات المتغير المتغير

 المستوى التعميمي

 %12.5 9 ماجستير فأعمى

 %30.6 22 بكالكريكس

 %56.9 41 دبمـك فاقؿ     

 100.0  72 المجموع

 :أدوات الدراسة 4.3

ذكم االختصاص كالميتميف بشكؿ  مف مجمكعة مع المييكمة غير المقابالت الباحث استخدـ

يغني كيكمؿ الصكرة التي تكخاىا مف كراء تطكيره لالستبانتيف المشار إلييما آنفان في مجتمع الدراسة 

مقاطعة مخرجات ىاتيف األداتيف أم المقابالت غير المييكمة مف جانب ىادفان مف كراء ذلؾ إلى 

دة مجارية في البمعرفة كاقع الحركة التكاالستبانتيف المشار إلييا آنفان مف جانب آخر كصكالن إلى 

 أيضان  ، كفي ىذا السياؽ تـبشكؿ أفضؿ القديمة مف مدينة الخميؿ كاإلشكاليات كمقترحات التطكير

فضالن عف تطبيؽ نفس االستبانة تارةن عمى التجار مراجعة عدد مف األبحاث كالدراسات ذات العالقة 

مخرجات ىاتيف األداتيف لجية كتارةن أخرل عمى المكاطنيف كىك األمر الذم أدل إلى تعزيز الثقة ب

اإلشكاليات  القديمة البمدة في التجارية الحركة كاقع معرفة حقيقة عناصر ىذه الدراسة كالمتمثمة في

 كمقترحات تطكير الحركة التجارية.
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 وصف االستبانة

 حاتكمقتر  اإلشكاليات بالخميؿ القديمة البمدة في التجارية الحركة كاقعطّكر الباحث استبانة لقياس 

( كدراسة 2013مثؿ دراسة سمكر ) باالعتماد عمى المقاييس الكاردة في الدراسات السابقة التطكير

 كاقع: )إلى ثالثة محاكر كىياالستبانة  كقسمت، (2011( كدراسة الجعفرم كداككد )2013النتشة )

كتضّمنت  (التجارية الحركة تطكير القديمة، االشكاليات، مقترحات البمدة في التجارية الحركة

(، كيتـ اإلجابة عمى فقرات االستبانة عف طريؽ 1( فقرة )الممحؽ 37االستبانة بصكرتيا النيائية )

بدرجة ختيار عمى سّمـ االستجابة الذم يتبع الفقرة كفؽ تدريج ليكرت الخماسي، كىي كاآلتي: اال

 (.1) رجة متدنية جدان بد(، 2)بدرجة متدنية ( 3)بدرجة متكسطة ( 4)بدرجة كبيرة (، 5) كبيرة جدان 

 صدق االستبانة:

 صدق المحكمين )الصدق الظاهري(

قػػاـ الباحػػث بعػػرض المقيػػاس بصػػكرتو األكليػػة عمػػى  ،لمتحقػػؽ مػػف الصػػدؽ الظػػاىرم لممقيػػاس

( محكميف مف األساتذة العامميف في الجامعػات الفمسػطينية مػف ذكم االختصػاص كالخبػرة )الممحػؽ 5)

تػـ تعػديؿ  ،كبعػد األخػذ بػءراء المحكمػيفلصػدؽ الظػاىرم لممقيػاس، (، كذلؾ مف أجػؿ التكصػؿ إلػى ا2

عادة صياغة بعض الفقرات )مثؿ حذؼ الفقػرة تكسػيع الطػرؽ كالممػرات داخػؿ أسػكاؽ البمػدة القديمػة(  كا 

 (مراعاة تكفر سالمة حركة المركر كالمشاة كالربط بيف أسكاؽ البمدة القديمػة كخارجيػاكاستبداليا بفقرة )

 (.1)الممحؽ  ( فقرة37رتيا النيائية )حتى ظيرت بصك 
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 صدق االتساق الداخمي 

 فردان مف المػكاطنيف 50مف خالؿ عينة استطالعية مككنة مف  تـ التحقؽ مف صدؽ المقياس

( لفقػػرات االسػػتبانة مػػع الدرجػػة الكميػػة Pearson correlationبحسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط بيرسػػكف )

 (.3كؿ )لالستبانة، كذلؾ كما ىك كاضح في الجد

لمصفوفة ارتباط كل فقرة من  (Pearson correlation(: نتائج معامل االرتباط بيرسون )3جدول )

 فقرات االستبانة مع الدرجة الكمية لالستبانة

 الرقم
معامل ارتباط 
 بيرسون )ر(

القيمة االحتمالية 
(Sig.) 

 الرقم
معامل ارتباط 
 بيرسون )ر(

القيمة االحتمالية 
(Sig.) 

1.  0.628** 0.00 20. 0.616** 0.000 
2.  0.604** 0.00 21. 0.561** 0.000 
3.  0.632** 0.000 22. 0.568** 0.000 
4.  0.607** 0.000 23. 0.444** 0.000 
5.  0.526** 0.000 24. 0.606** 0.000 
6.  0.618** 0.000 25. 0.558** 0.000 
7.  0.683** 0.000 26. 0.537** 0.000 
8.  0.672** 0.000 27. 0.552** 0.000 
9.  0.557** 0.000 28. 0.558** 0.000 

10.  0.471** 0.000 29. 0.631** 0.000 
11.  0.542** 0.000 30. 0.463** 0.000 
12.  0.211** 0.008 31. 0.361** 0.000 
13.  0.508** 0.000 32. 0.750** 0.001 
14.  0.675** 0.000 33. 0.731** 0.002 
15.  0.635** 0.000 34. 0.822** 0.000 
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 الرقم
معامل ارتباط 
 بيرسون )ر(

القيمة االحتمالية 
(Sig.) 

 الرقم
معامل ارتباط 
 بيرسون )ر(

القيمة االحتمالية 
(Sig.) 

16.  0.446** 0.000 35 0.770** 0.001 
17.  0.444** 0.000 36 0.472* 0.041 
18.  0.399** 0.000 37 0.770** 0.001 
19.  0.447** 0.000  

 (α≤0.05(، * دالة إحصائيًا عند )α≤0.01** دالة إحصائيًا عند ) 

( إلػى أف جميػع قػيـ مصػفكفة ارتبػاط فقػرات االسػتبانة 3تشير المعطيات الػكاردة فػي الجػدكؿ )

 الكمية لممقياس دالة إحصائيان، مما يشير إلى كجكد اتساؽ داخمي بيف فقرات االستبانة.مع الدرجة 

 ثبات االستبانة: 

 (.4تـّ حساب الثبات مف خالؿ معامؿ الثبات كركنباخ ألفا، كما ىك مكضح في الجدكؿ )

 بالخميل مةالقدي البمدة في التجارية الحركة(: نتائج معامل كرونباخ ألفا لثبات استبانة 4جدول )

 التطوير ومقترحات اإلشكاليات

 قيمة ألفا عدد الفقرات المتغير

 0.834 13 القديمة البمدة في التجارية الحركة واقع

 0.815 12 االشكاليات

 0.837 12 التجارية الحركة تطوير مقترحات
 

 التجاريػة لمحركػة ( أف قيمػة معامػؿ ثبػات كركنبػاخ ألفػا4تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ )

قيمػة معامػػؿ  تراكحػتكانػت مناسػػبة، حيػث  التطػكير كمقترحػات اإلشػػكاليات بالخميػؿ القديمػة البمػدة فػي
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(، مما يشػير إلػى أف المقيػاس يتمتػع بدرجػة يصػمح لمتطبيػؽ كتحقيػؽ 0.837-0.815)  كركنباخ ألفا

 أىداؼ الدراسة.

 الدراسة إجراءات 3.5

 ء الدراسة كفؽ عدد مف المراحؿ، كىي كاآلتي:لتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث بإجرا 

  إعػػداد اسػػتبانة الدراسػػة، كذلػػؾ بعػػد االطػػالع عمػػى عػػدد مػػف األدكات التػػي كردت فػػي الدراسػػات

( كدراسػػػػػػة الجعفػػػػػػرم كداككد 2013( كدراسػػػػػػة النتشػػػػػػة )2013مثػػػػػػؿ دراسػػػػػػة سػػػػػػمكر ) السػػػػػػابقة

(2011). 

 .الحصكؿ عمى مكافقة أفراد العينة مف أجؿ تطبيؽ الدراسة 

  ّـ ـّ تكزيعيػا، كبالتػالي تػ جمع البيانات، حيث حرص الباحث عمى اسػترجاع جميػع النسػل التػي تػ

المػػكاطنيف فػػي البمػػدة ( مػػف 72ك) التجػػار فػػي البمػػدة القديمػػة فػػي مدينػػة الخميػػؿ،( مػػف 64جمػػع )

 .القديمة في مدينة الخميؿ

 .ـّ إجراء المعالجة اإلحصائية الالزمة لتحميؿ النتائج  ت

 ب اإلحصائيةاألسالي 3.6

ـّ استخداـ حزمة البرامج اإل ،لتحميؿ بيانات الدراسة  حصائية لمعمكـ االجتماعية: ت

, Version (25)Statistical Package for the Social Sciences :SPSS 

ـّ استخداـ األساليب اإلحصائية اآل  ية:تحيث ت
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 .التكرارات كالنسب المئكية لمعرفة خصائص المجتمع الديمكغرافية 

 .المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالكزف النسبي 

 .اختبار كركنباخ ألفا لمعرفة ثبات فقرات االستبانة 

 .معامؿ االرتباط بيرسكف لمعرفة صدؽ فقرات االستبانة 

 ( اختبػػػار تحميػػػؿ التبػػػايف األحػػػادمOne Way Anova ) لمعرفػػػة الفػػػركؽ بػػػيف متكسػػػطات

 .كيات فأكثرمست ةالمتغيرات المستقمة بثالث

 البمدة في التجارية الحركةمفتاح التصحيح لقراءة المتوسطات الحسابية لمقياسي متوسطات 

 التطوير ومقترحات اإلشكاليات بالخميل القديمة

 التطوير ومقترحات اإلشكاليات بالخميل القديمة البمدة في التجارية الحركة(: مفتاح التصحيح لمقياس 5جدول )

 الدرجة لنسبة المئويةا المتوسط الحسابي
 متدنية جداً  36% -% 20 1.00-1.80
 متدنية 52.2% -% 36.1 1.81-2.61
 متوسطة 69% -% 52.3 2.62-3.45
 كبيرة 84.6% -% 69.1 3.45-4.23
 كبيرة جداً  100% -% 84.7 4.24-5.00

 تـّ حساب طكؿ الفترة في المتكسط الحسابي كفؽ المعادلة اآلتية:

 5 /الحد األدنى لالستجابة(  –)الحد األقصى لالستجابة طكؿ الفترة = 

 كبما أف المقياس كاف كفؽ تدريج ليكرت الخماسي فإف:
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 0.80=  5 / 4=  5 /( 1-5طكؿ الفترة = )

 ككذلؾ تـّ حساب النسبة المئكية كفؽ المعادلة اآلتية:

 %100× عدد البدائؿ( ÷ النسبة المئكية = )الكسط الحسابي 
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 بعالفصل الرا

 نتائج الدراسةتحميل 

 

 

  تحميل نتائج الدراسة 1.4

  النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة 1.1.4

  النتائج المتعمقة بفرضيات الدراسة 2.1.4
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسةتحميل 

 الدراسة نتائج تحميل 1.4

ـّ التكصؿ ليا بعد إجراء ال  تحميػؿ اإلحصػائي لبيانػاتيتضمف ىذا الفصؿ عرضان لنتائج الدراسة التي ت

 الدراسة.

 النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة 1.1.4

 ؟الخميل مدينة في القديمة البمدة في التجارية الحركة واقع هو: ما األولالسؤال نتائج 

ـّ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالكزف النسػبي  ،لإلجابة عمى السؤاؿ ت

، كذلػػؾ كمػػا ىػػك مكضػػح فػػي الخميػػؿ مدينػػة فػػي القديمػػة البمػػدة فػػي التجاريػػة الحركػػة كاقػػع ىػػكمػػا لقيػػاس 

 .(7كالجدكؿ ) (6الجدكؿ )

 في التجارية الحركة واقع (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لقياس6جدول )

 ةالخميل من وجهة نظر التجار مرتبة حسب األهمي مدينة في القديمة البمدة

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الدرجة النسبي %

1.  
إجراءات االحتالؿ كالمستكطنيف حرمت أسكاؽ 

 البمدة القديمة مف المتسكقيف األجانب
 متدنية 40.2 0.85 2.01

 متدنية 40.2 0.93 2.01 البضائع المعركضة في السكؽ تحقؽ رضا الزبكف  .2
 متدنية 39 0.88 1.95 ية في سكؽ البمدة القديمةجكدة المنتجات عال  .3
 متدنية 38.4 0.78 1.92يشكؿ االتجار في السمع التراثية حصة كبيرة مف   .4
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المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الدرجة النسبي %

 التجارة في البمدة القديمة

5.  
انتشار المؤسسات التجارية خارج البمدة القديمة أدل 

 إلى إضعاؼ التسكؽ في أسكاؽ البمدة القديمة
 متدنية 38.2 0.83 1.91

 متدنية 37.8 0.85 1.89 ناؾ تنكع في الخدمات التجارية في البمدة القديمةى  .6
 متدنية 37.4 0.86 1.87 األسكاؽ ضيقة ال تصؿ المركبات إلييا.  .7

8.  
عدد المحاؿ التجارية قميؿ مقارنة بالمناطؽ األخرل 

 في مدينة الخميؿ
 متدنية 36.8 0.78 1.84

9.  
كقكف خارج عدد كبير مف مكاطني البمدة القديمة يتس

 البمدة القديمة
 متدنية 36.8 0.73 1.84

10.  
ضعؼ المنافسة التجارية بسبب ضعؼ القكة 

 الشرائية
 متدنية 36.2 0.75 1.81

 متدنية جدان  35.6 0.78 1.78 التسكؽ خالؿ فترة المساء صعب جدان.  .11

12.  
ع مستكل فىناؾ تضافر في جيكد التجار في ر 

 التجارة في تمؾ المنطقة
 متدنية جدان  34.2 0.74 1.71

13.  
تتميز الحركة التجارية بالضعؼ مقارنة بالمناطؽ 

 األخرل
 متدنية جدان  24.2 0.41 1.21

لواقع الحركة التجاريةة فةي البمةدة القديمةة فةي  الدرجة الكمية
 متدنية 36.4 0.34 1.82 مدينة الخميل من وجهة نظر التجار

 مدينػة فػي القديمة البمدة في التجارية ركةالح كاقع( أف 6تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ )

 الحركػػة لكاقػػع، حيػػث بمػػغ الػػكزف النسػػبي لمدرجػػة الكميػػة متدنيػػةبدرجػػة  التجػػار نظػػر كجيػػة مػػف الخميػػؿ

 %(.36.4) التجار نظر كجية مف الخميؿ مدينة في القديمة البمدة في التجارية

 القديمػة البمػدة فػي التجاريػة ةالحركػ كاقػع فقػرات تػأثيران عمػىأكثػر ال( أف 6يتضح مف الجػدكؿ )

 :ىي التجار نظر كجية مف الخميؿ مدينة في

 األجانب المتسكقيف مف القديمة البمدة أسكاؽ حرمت كالمستكطنيف االحتالؿ إجراءات .1
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 الزبكف رضا تحقؽ السكؽ في المعركضة البضائع .2

 القديمة البمدة سكؽ في عالية المنتجات جكدة .3

 القديمة البمدة في التجارة مف كبيرة حصة يةالتراث السمع في االتجار يشكؿ .4

 البمػػػدة أسػػػكاؽ فػػػي التسػػػكؽ إضػػػعاؼ إلػػػى أدل القديمػػػة البمػػػدة خػػػارج التجاريػػػة المؤسسػػػات انتشػػػار .5

 القديمة

 في التجارية الحركة واقع (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لقياس7جدول )

 ل من وجهة نظر المواطنين مرتبة حسب األهميةالخمي مدينة في القديمة البمدة

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الدرجة النسبي %

1.  
انتشار المؤسسات التجارية خارج البمدة القديمة أدل 

 إلى إضعاؼ التسكؽ في أسكاؽ البمدة القديمة
 متدنية 40.8 0.89 2.04

2.  
ؼ القكة ضعؼ المنافسة التجارية بسبب ضع

 الشرائية
 متدنية 40.8 0.97 2.04

 متدنية 40.4 0.91 2.02 جكدة المنتجات عالية في سكؽ البمدة القديمة  .3

4.  
عدد كبير مف مكاطني البمدة القديمة يتسكقكف خارج 

 البمدة القديمة
 متدنية 39.4 0.83 1.97

 متدنية 39.4 0.88 1.97 البضائع المعركضة في السكؽ تحقؽ رضا الزبكف  .5

6.  
يشكؿ االتجار في السمع التراثية حصة كبيرة مف 

 التجارة في البمدة القديمة
 متدنية 38.6 0.82 1.93

 متدنية 38.2 0.87 1.91 األسكاؽ ضيقة ال تصؿ المركبات إلييا.  .7

8.  
إجراءات االحتالؿ كالمستكطنيف حرمت أسكاؽ 

 البمدة القديمة مف المتسكقيف األجانب
 متدنية 38.2 0.82 1.91

 متدنية 36.8 0.78 1.84 ىناؾ تنكع في الخدمات التجارية في البمدة القديمة  .9
 متدنية 36.2 0.72 1.81عدد المحاؿ التجارية قميؿ مقارنة بالمناطؽ األخرل   .10
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المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الدرجة النسبي %

 في مدينة الخميؿ
 متدنية جدان  35.4 0.81 1.77 التسكؽ خالؿ فترة المساء صعب جدان.  .11

12.  
مستكل  ىناؾ تضافر في جيكد التجار في رقع

 التجارة في تمؾ المنطقة
 متدنية جدان  35 0.57 1.75

13.  
تتميز الحركة التجارية بالضعؼ مقارنة بالمناطؽ 

 األخرل
 متدنية جدان  27.2 0.53 1.36

لواقع الحركة التجاريةة فةي البمةدة القديمةة فةي  الدرجة الكمية
 متدنية 37.4 0.39 1.87 مدينة الخميل من وجهة نظر المواطنين

 مدينػة فػي القديمة البمدة في التجارية الحركة كاقع( أف 7المعطيات الكاردة في الجدكؿ ) تشير

 الحركػة لكاقػع، حيػث بمػغ الػكزف النسػبي لمدرجػة الكميػة متدنيػةبدرجػة  المكاطنيف نظر كجية مف الخميؿ

 %(.37.4) المكاطنيف نظر كجية مف الخميؿ مدينة في القديمة البمدة في التجارية

 القديمػة البمػدة فػي التجاريػة الحركػة كاقػع فقػرات تػأثيران عمػىأكثػر ال( أف 7الجػدكؿ )يتضح مف 

 :ىي المكاطنيف نظر كجية مف الخميؿ مدينة في

 البمػػػدة أسػػػكاؽ فػػػي التسػػػكؽ إضػػػعاؼ إلػػػى أدل القديمػػػة البمػػػدة خػػػارج التجاريػػػة المؤسسػػػات انتشػػػار .1

 القديمة

 الشرائية القكة ضعؼ بسبب التجارية المنافسة ضعؼ .2

 القديمة البمدة سكؽ في عالية المنتجات جكدة .3

 القديمة البمدة خارج يتسكقكف القديمة البمدة مكاطني مف كبير عدد .4

 الزبكف رضا تحقؽ السكؽ في المعركضة البضائع .5
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تبيف مف خالؿ المقابالت أف الحركة التجارية في البمدة القديمة تتميز بالضعؼ، كمػا أف ىنػاؾ العديػد 

ة مغمقة في البمدة القديمة كما اف مضايقات االحتالؿ كالمستكطنيف كالحكاجز  تحد مف المحاؿ التجاري

مػػف الحركػػة التجاريػػة فػػي البمػػدة القديمػػة فػػي مدينػػة الخميػػؿ، كمػػا أف االحػػتالؿ االسػػرائيمي يعمػػؿ عمػػى 

 التضييؽ عمى السكاح مما يحد مػف حجػـ الحركػة التجاريػة فػي البمػدة القديمػة، كمػا أف امكانيػة التكسػع

فػػي مجػػاؿ التجػػارة صػػعب جػػدان ألف المكػػاف محػػدكد كيعمػػؿ االحػػتالؿ عمػػى التضػػييؽ مػػف ىػػذه الحػػدكد 

 لتجارية في البمدة القديمة في مدينة الخميؿ. اعمى التجار لذا نجد أف ىناؾ ضعؼ شديد في الحركة 

ة القديمػة كما أضػاؼ كزيػر االقتصػاد الفمسػطيني مػف خػالؿ مقابمتػو أف كاقػع الحركػة التجاريػة فػي البمػد

فػػي مدينػػة الخميػػؿ تكػػكف ضػػعيفة جػػدان فػػي معظػػـ أيػػاـ السػػنة، كلكػػف خػػالؿ شػػير رمضػػاف فإنيػػا تنشػػط 

بشػػكؿ بدرجػػة عاليػػة، حيػػث يمكػػف كصػػفيا فػػي تمػػؾ الفتػػرة بأنيػػا حركػػة تجاريػػة قكيػػة تتميػػز بيػػا منطقػػة 

 البمدة القديمة في شير رمضاف.

 فةةي القديمةةة البمةةدة فةةي التجاريةةة الحركةةة هةةاتواجه التةةي اإلشةةكاليات هةةيالسةةؤال الثةةاني: مةةا نتةةائج 

 ؟الخميل مدينة

ـّ اسػػػتخراج المتكسػػػطات الحسػػػابية ،لإلجابػػػة عمػػػى السػػػؤاؿ كالػػػكزف  ،كاالنحرافػػػات المعياريػػػة ،تػػػ

، الخميػؿ مدينػة فػي القديمػة البمػدة فػي التجاريػة الحركة تكاجييا التي اإلشكالياتالنسبي لقياس مستكل 

 .(9كالجدكؿ ) (8) كذلؾ كما ىك مكضح في الجدكؿ
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 التي اإلشكاليات(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لمستوى 8جدول )

 مرتبة حسب األهمية الخميل من وجهة نظر التجار مدينة في القديمة البمدة في التجارية الحركة تواجهها

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الدرجة لنسبي %ا

1.  
الجيات الحككمية ال تعمؿ عمى مساندة التجار في 

 كبيرة جدان  87.4 0.86 4.37 البمدة القديمة

2.  
ارتفاع تكمفة نقؿ البضائع بسبب العكائؽ المكجستية 

 85.8 0.72 4.29 كالحكاجز العسكرية
 كبيرة جدان 

3.  
ال يتكفر فييا الكثير مف البضائع التي يحتاجيا 

 85 0.79 4.25 المكاطنيف
 كبيرة جدان 

4.  
افتقار البمدة القديمة لمخدمات المكجستية المرتبطة 

 84.6 0.79 4.23 بحركة المكاطنيف المستيمكيف
 كبيرة جدان 

5.  
األسكاؽ في البمدة القديمة ال تحقؽ طمكحات 

 84.6 0.81 4.23 المستيمكيف
 كبيرة

 كبيرة 83 0.61 4.15 صعكبة تخزيف المكاد التجارية في البمدة القديمة.  .6
 كبيرة 82.8 0.73 4.14 األساليب التسكيقية تقميدية كال يتـ تحديثان   .7
 كبيرة 82.8 0.83 4.14 مضايقات االحتالؿ المستمرة تضعؼ الحركة التجارية  .8
 كبيرة 82.2 0.85 4.11 عدـ تكفر البيئة لمؤاتية لحركة التجارة كالبضائع   .9

 كبيرة 81.8 0.79 4.09 ة القديمةال يكجد تخطيط امؿ لألسكاؽ في البمد  .10

11.  
المحاؿ التجارية غير مؤىمة لمحفاظ عمى البضاعة 

 81.8 0.83 4.09 المستخدمة في التجارة
 كبيرة

 كبيرة 76.4 0.96 3.82 األسكاؽ غير مؤىمة لمعمؿ بشكؿ صحي كآمف.  .12
لمستوى اإلشةكاليات التةي تواجههةا الحركةة التجاريةة الدرجة الكمية 

 كبيرة 83.8 0.39 4.19 قديمة في مدينة الخميل من وجهة نظر التجارفي البمدة ال

 الحركػػػػة تكاجييػػػػا التػػػػي اإلشػػػػكاليات( أف مسػػػػتكل 8تشػػػػير المعطيػػػػات الػػػػكاردة فػػػػي الجػػػػدكؿ )

، حيػػث بمػػغ كبيػػرةجػػاءت بدرجػػة  التجػػار نظػػر كجيػػة مػػف الخميػػؿ مدينػػة فػػي القديمػػة البمػػدة فػػي التجاريػػة

 فػي القديمػة البمػدة فػي التجاريػة الحركػة تكاجييػا التػي اإلشػكالياتسػتكل الكزف النسبي لمدرجة الكمية لم

 %(.83.8) التجار نظر كجية مف الخميؿ مدينة
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 القديمػة البمػدة فػي التجاريػة الحركة تكاجييا التي اإلشكالياتأكثر ( أف 8يتضح مف الجدكؿ )

 :التجار ىي نظر كجية مف الخميؿ مدينة في

 القديمة البمدة في التجار مساندة مىع تعمؿ ال الحككمية الجيات .1

 العسكرية كالحكاجز المكجستية العكائؽ بسبب البضائع نقؿ تكمفة ارتفاع .2

 المكاطنيف يحتاجيا التي البضائع مف الكثير فييا يتكفر ال .3

 المستيمكيف المكاطنيف بحركة المرتبطة المكجستية لمخدمات القديمة البمدة افتقار .4

 المستيمكيف طمكحات تحقؽ ال ةالقديم البمدة في األسكاؽ .5

 التي اإلشكاليات(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لمستوى 9جدول )

 مرتبة حسب األهمية الخميل من وجهة نظر المواطنين مدينة في القديمة البمدة في التجارية الحركة تواجهها

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 ياريالمع

الوزن 
 الدرجة النسبي %

6.  
الجيات الحككمية ال تعمؿ عمى مساندة التجار في البمدة 

 القديمة
 كبيرة جدان  87.6 0.77 4.38

 كبيرة جدان  85.2 0.81 4.26 صعكبة تخزيف المكاد التجارية في البمدة القديمة.  .7
 كبيرة جدان  85.2 0.76 4.26 األسكاؽ في البمدة القديمة ال تحقؽ طمكحات المستيمكيف  .8
 كبيرة جدان  85 0.72 4.25 األسكاؽ غير مؤىمة لمعمؿ بشكؿ صحي كآمف.  .9

10.  
افتقار البمدة القديمة لمخدمات المكجستية المرتبطة بحركة 

 المكاطنيف المستيمكيف
 كبيرة 84.4 0.77 4.22

11.  
ارتفاع تكمفة نقؿ البضائع بسبب العكائؽ المكجستية 

 كالحكاجز العسكرية
 كبيرة 83.8 0.64 4.19

 كبيرة 83 0.62 4.15 ال يكجد تخطيط امؿ لألسكاؽ في البمدة القديمة  .12
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المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 ياريالمع

الوزن 
 الدرجة النسبي %

13.  
المحاؿ التجارية غير مؤىمة لمحفاظ عمى البضاعة 

 المستخدمة في التجارة
 كبيرة 83 0.76 4.15

14.  
ال يتكفر فييا الكثير مف البضائع التي يحتاجيا 

 المكاطنيف
 كبيرة 82.4 0.83 4.12

 كبيرة 81.2 0.82 4.06 الؿ المستمرة تضعؼ الحركة التجاريةمضايقات االحت  .15
 كبيرة 81 0.74 4.05 عدـ تكفر البيئة لمؤاتية لحركة التجارة كالبضائع   .16
 كبيرة 80.2 0.82 4.01 األساليب التسكيقية تقميدية كال يتـ تحديثان   .17

لمستوى اإلشةكاليات التةي تواجههةا الحركةة التجاريةة الدرجة الكمية 
 كبيرة 83.4 0.33 4.17 المواطنينلبمدة القديمة في مدينة الخميل من وجهة نظر في ا

 الحركػػػػة تكاجييػػػػا التػػػػي اإلشػػػػكاليات( أف مسػػػػتكل 9تشػػػػير المعطيػػػػات الػػػػكاردة فػػػػي الجػػػػدكؿ )

، حيػث بمػغ كبيػرةجػاءت بدرجػة  المػكاطنيف نظر كجية مف الخميؿ مدينة في القديمة البمدة في التجارية

 فػي القديمػة البمػدة فػي التجاريػة الحركػة تكاجييػا التػي اإلشػكالياتدرجة الكمية لمسػتكل الكزف النسبي لم

 %(.83.4) المكاطنيف نظر كجية مف الخميؿ مدينة

 القديمػة البمػدة فػي التجاريػة الحركة تكاجييا التي اإلشكالياتأكثر ( أف 9يتضح مف الجدكؿ )

 :ىي المكاطنيف نظر كجية مف الخميؿ مدينة في

 القديمة البمدة في التجار مساندة عمى تعمؿ ال الحككمية تالجيا .1

 .القديمة البمدة في التجارية المكاد تخزيف صعكبة .2

 المستيمكيف طمكحات تحقؽ ال القديمة البمدة في األسكاؽ .3

 .كآمف صحي بشكؿ لمعمؿ مؤىمة غير األسكاؽ .4
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 المستيمكيف فالمكاطني بحركة المرتبطة المكجستية لمخدمات القديمة البمدة افتقار .5

أظيرت نتائج المقابالت أف ىنػاؾ العديػد مػف االشػكاليات تحػد مػف الحركػة التجاريػة فػي البمػدة القديمػة 

في مدينة الخميػؿ، تمثمػت فػي ضػعؼ االسػتثمار، كقرصػنة السػكاح مػف قبػؿ الػدليؿ السػياحي، كالحركػة 

ركػة المػكاطنيف فػي منطقػة السكانية ضعيفة جدان بسبب إجراءات االحتالؿ التي تيدؼ إلى الحد مػف ح

البمػػدة القديمػػة، كتتمثػػؿ ىػػذه اإلجػػراءات بالتنكيػػؿ بػػالمكاطنيف كالتفتػػيش ممارسػػات االحػػتالؿ فػػي بعػػض 

األحياف لمعنؼ مف خالؿ ضرب الغاز المسيؿ لمدمكع أك الرصاص المطاطي، ككذلؾ التضػييؽ عمػى 

قػػات كمػػا أف المنطقػػة تمػػر فػػي التجػػار مػػف خػػالؿ عػػدـ السػػماح ليػػـ بفػػتح المحػػاؿ التجاريػػة طيمػػة األك 

بعض الفترات في منع لمتجكاؿ، كمػا أف الطػرؽ المؤديػة إلػى البمػدة القديمػة ضػيقة ممػا يحػد مػف حركػة 

المكاطنيف القادميف لمتسكؽ في البمدة القديمة، بحيث ال يكجػد مكقػؼ لسػيارات المػكاطنيف الكافػديف إلػى 

محػػػددة مػػػف السػػػمع حيػػػث ال تتػػػكفر جميػػػع السػػػمع البمػػػدة القديمػػػة، كمػػػا أف اقتصػػػار التجػػػار عمػػػى أنػػػكاع 

لممػػػػكاطنيف فػػػػي أسػػػػكاؽ البمػػػػدة القديمػػػػة، كنجػػػػد أف االىتمػػػػاـ األكثػػػػر فػػػػي ىػػػػذه األسػػػػكاؽ يكػػػػكف بالسػػػػمع 

 السياحية.

كمػػا أضػػاؼ كزيػػر االقتصػػاد الفمسػػطيني مػػف خػػالؿ مقابمتػػو أف االحػػتالؿ كالمسػػتكطنيف يضػػيقكف عمػػى 

الخميؿ، مما يسبب ضػعؼ فػي الحركػة التجاريػة، كمػا أف ىنػاؾ المكاطنيف في البمدة القديمة في مدينة 

 لدل تجار البمدة القديمة.نقص في بعض السمع 
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 مدينةة في القديمة البمدة في التجارية الحركة تطوير ومقترحات السبل هيالسؤال الثالث: ما نتائج 

 ؟الخميل

ـّ اسػػػتخراج المتكسػػػطات الحسػػػابية ،لإلجابػػػة عمػػػى السػػػؤاؿ كالػػػكزف  ،ات المعياريػػػةكاالنحرافػػػ ،تػػػ

، كذلػؾ كمػا الخميػؿ مدينػة فػي القديمة البمدة في التجارية الحركة تطكير كمقترحات سبؿالنسبي لقياس 

 .(11كالجدكؿ ) (10ىك مكضح في الجدكؿ )

 الحركة تطوير ومقترحات لسبل(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي 10جدول )

 مرتبة حسب األهميةمن وجهة نظر التجار   الخميل مدينة في القديمة لبمدةا في التجارية

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الدرجة النسبي %

1.  
، ذىب  تقسيـ السكؽ إلى فئات مكاد تمكينيف، لحـك

 ...إلل
 كبيرة جدان  90.2 0.68 4.51

2.  
لي مف جعؿ األسكاؽ البمدة القديمة سكؽ حرة خا

 89.2 0.73 4.46 الضرائب مع كجكد ضكابط
 كبيرة جدان 

3.  
مراعاة عكامؿ السالمة كاألماف بعد تحديد كؿ 

زالتيا  88.6 0.68 4.43 المخاطر كا 
 كبيرة جدان 

4.  
تخصيص يـك محدد  في االسبكع لسكؽ 

  Good fridayااللكتركنيات عمى سبيؿ المثاؿ 
4.39 0.74 87.8 

 كبيرة جدان 

 كبيرة جدان  87.8 0.81 4.39 عات الحرفية التي تجذب المتسكقيفتشجيع الصنا  .5

6.  
الحفاظ عمى الميزة التراثية لمبدة القديمة كجعميا 

 87 0.78 4.35 مسرحان اجتماعيان كمتحفان فنيان 
 كبيرة جدان 

7.  
دعـ  قطاع الجامعات مف خالؿ إعطاء مساقات 

 86.8 0.73 4.34 إجبارية في البمدة القديمة
 كبيرة جدان 

8.  
مراعاة تكفر سالمة حركة المركر كالمشاة كالربط 

 بيف أسكاؽ البمدة القديمة كخارجيا
4.32 0.75 86.4 

 كبيرة جدان 

 كبيرة جدان  86.2 0.75 4.31دعـ إعالمي كعمؿ إعالنات ممكلة لتشجيع الحركة   .9
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المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الدرجة النسبي %

 التجارية في البمدة القديمة

10.  
بما يحسف تصكر استراتيجي لممنطقة  دراسة كبمكرة

 الراىفالتجارم  ضعالك 
4.29 0.71 85.8 

 كبيرة جدان 

11.  
تكخي أف يشمؿ المشيد العمراني عمى العناصر 

 85.2 0.73 4.26 الجاذبة مثؿ ساعة كبيرة، برج، نافكرة.....
 كبيرة جدان 

 كبيرة جدان  85.2 0.73 4.26 ترميـ المباني اآليمة لمسقكط  .12

 فةي اريةةالتج الحركةة تطةوير ومقترحةات لسةبلالدرجة الكمية 
 كبيرة جداً  87.2 0.32 4.36 من وجهة نظر التجار  الخميل مدينة في القديمة البمدة

 فػػي التجاريػػة الحركػػة تطػػكير كمقترحػػات سػػبؿ( أف 10تشػػير المعطيػػات الػػكاردة فػػي الجػػدكؿ )

، حيػػث بمػػغ الػػكزف كبيػػرة جػػدان جػػاءت بدرجػػة  الخميػػؿ مػػف كجيػػة نظػػر التجػػار مدينػػة فػػي القديمػػة البمػػدة

 مف  الخميؿ مدينة في القديمة البمدة في التجارية الحركة تطكير كمقترحات لسبؿي لمدرجة الكمية النسب

 %(.60) التجار نظر كجية

 القديمة البمدة في التجارية الحركة تطكير كمقترحات السبؿأكثر ( أف 10يتضح مف الجدكؿ )

 :ىي التجار نظر كجية مف  الخميؿ مدينة في

، تمكينيف، مكاد فئات إلى السكؽ تقسيـ .1  إلل... ذىب لحـك

 ضكابط كجكد مع الضرائب مف خالي حرة سكؽ القديمة البمدة أسكاؽ جعؿ .2

زالتيا المخاطر كؿ تحديد بعد كاألماف السالمة عكامؿ مراعاة .3  كا 

  Good friday المثاؿ سبيؿ عمى االلكتركنيات لسكؽ االسبكع في  محدد يكـ تخصيص .4

 المتسكقيف تجذب التي الحرفية الصناعات تشجيع .5
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 الحركة تطوير ومقترحات لسبل(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي 11جدول )

 مرتبة حسب األهمية من وجهة نظر المواطنين  الخميل مدينة في القديمة البمدة في التجارية

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 درجةال النسبي %

1.  
جعؿ األسكاؽ البمدة القديمة سكؽ حرة خالي مف 

 كبيرة جدان  95 0.49 4.75 الضرائب مع كجكد ضكابط

2.  
الحفاظ عمى الميزة التراثية لمبدة القديمة كجعميا 

 مسرحان اجتماعيان كمتحفان فنيان 
 كبيرة جدان  90.2 0.67 4.51

 ان كبيرة جد 90.2 0.67 4.51 ترميـ المباني اآليمة لمسقكط  .3

4.  
، ذىب  تقسيـ السكؽ إلى فئات مكاد تمكينيف، لحـك

 ...إلل
 كبيرة جدان  89.4 0.75 4.47

5.  
تخصيص يـك محدد  في االسبكع لسكؽ 

 كبيرة جدان  Good friday  4.44 0.71 88.8االلكتركنيات عمى سبيؿ المثاؿ 

6.  
مراعاة عكامؿ السالمة كاألماف بعد تحديد كؿ 

زالتيا  المخاطر كا 
 كبيرة جدان  88.6 0.72 4.43

 كبيرة جدان  88.2 0.81 4.41 تشجيع الصناعات الحرفية التي تجذب المتسكقيف  .7

8.  
دعـ إعالمي كعمؿ إعالنات ممكلة لتشجيع الحركة 

 التجارية في البمدة القديمة
 كبيرة جدان  86.8 0.67 4.34

9.  
مراعاة تكفر سالمة حركة المركر كالمشاة كالربط 

 ة كخارجيابيف أسكاؽ البمدة القديم
 كبيرة جدان  86.8 0.77 4.34

10.  
دعـ  قطاع الجامعات مف خالؿ إعطاء مساقات 

 إجبارية في البمدة القديمة
 كبيرة جدان  85.2 0.71 4.26

11.  
دراسة كبمكرة تصكر استراتيجي لممنطقة بما يحسف 

 الكضع التجارم الراىف
 كبيرة 84.6 0.61 4.23

12.  
عناصر تكخي أف يشمؿ المشيد العمراني عمى ال

 الجاذبة مثؿ ساعة كبيرة، برج، نافكرة.....
 كبيرة 80.6 0.74 4.03

الدرجة الكمية لسةبل ومقترحةات تطةوير الحركةة التجاريةة فةي 
 كبيرة جداً  88.2 0.35 4.41 البمدة القديمة في مدينة الخميل  من وجهة نظر المواطنين
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 فػػي التجاريػػة الحركػػة تطػػكير كمقترحػػات سػػبؿ( أف 11تشػػير المعطيػػات الػػكاردة فػػي الجػػدكؿ )

، حيػث بمػغ الػكزف كبيػرة جػدان جػاءت بدرجػة  المػكاطنيفالخميػؿ مػف كجيػة نظػر  مدينػة فػي القديمة البمدة

 مف  الخميؿ مدينة في القديمة البمدة في التجارية الحركة تطكير كمقترحات لسبؿالنسبي لمدرجة الكمية 

 %(.88.2) المكاطنيف نظر كجية

 القديمة البمدة في التجارية الحركة تطكير كمقترحات السبؿأكثر ( أف 11يتضح مف الجدكؿ )

 :ىي المكاطنيف نظر كجية مف  الخميؿ مدينة في

 ضكابط كجكد مع الضرائب مف خالي حرة سكؽ القديمة البمدة األسكاؽ جعؿ .1

 فنيان  كمتحفان  اجتماعيان  مسرحان  كجعميا القديمة لمبدة التراثية الميزة عمى الحفاظ .2

 لمسقكط اآليمة المباني ـترمي .3

، تمكينيف، مكاد فئات إلى السكؽ تقسيـ .4  إلل... ذىب لحـك

 Good friday المثاؿ سبيؿ عمى االلكتركنيات لسكؽ االسبكع في  محدد يكـ تخصيص .5

تبػػيف مػػف خػػالؿ المقػػابالت أف ىنػػاؾ فػػرص مػػف أجػػؿ تطػػكير الحركػػة التجاريػػة فػػي البمػػدة القديمػػة فػػي 

فػػتح أسػػكاؽ اسػػتيالكية فػػي البمػػدة القديمػػة مػػف أجػػؿ تػػكفير جميػػع مسػػتمزمات مدينػػة الخميػػؿ تمثمػػت فػػي 

المػػكاطنيف بحيػػث يكػػكف ىػػذا السػػكؽ مػػدعكـ اقتصػػاديان مػػف الجيػػات الحككميػػة بحيػػث يػػتـ اعفػػاء جميػػع 

السمع في السكؽ مف الضرائب، أف يعمؿ التجار عمى فتح المحاؿ التجارية المغمقة بحيث يككف ىناؾ 

ة القديمػػػة فػػي مدينػػػة الخميػػؿ، أف يػػػتـ عمػػؿ مشػػػاريع تجاريػػػة ي يػػتـ بيعيػػػا فػػي البمػػػدفػػػي السػػمع التػػػتنػػكع 
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مدعكمة مف قبؿ مؤسسات المجتمع المحمي بحيث يرافؽ ىذه المشاريع تطكير أعماؿ حضارية جميمة 

تجػػذب المسػػتيمكيف إلػػى البمديػػة القديمػػة فػػي رحػػالت سػػياحية تسػػكقية بحيػػث يقضػػي المػػكاطف فتػػرة مػػف 

و في رحمة تسكقية شيقة، كما اف تعمػؿ الشػركات الكطنيػة عمػى فػتح فػركع مركزيػة ليػا الزمف مع عائمت

فػػػي البمػػػدة القديمػػػة بػػػدكف أربػػػاح مػػػف أجػػػؿ تنشػػػيط الحركػػػة التجاريػػػة فػػػي البمػػػدة القديمػػػة، كعمػػػؿ مقػػػاىي 

كحػدائؽ فػي البمػدة القديمػة عمػى مسػتكل عػالي مػػف جػكدة الخدمػة بحيػث تتمتػع بدرجػة عاليػة مػف الثقػػة 

 الزبائف كتمبي جميع احتياجات المكاطنيف.  مف قبؿ

كمػػا اقتػػر كزيػػر االقتصػػاد الفمسػػطيني مػػف خػػالؿ مقابمتػػو مػػف أجػػؿ تطػػكير الحركػػة التجاريػػة فػػي البمػػدة 

القديمػػػة فػػػي مدينػػػة الخميػػػؿ أف يػػػتـ عمػػػؿ حمػػػالت اسػػػتقطاب لمتجػػػارة فػػػي البمػػػدة القديمػػػة مثػػػؿ حمػػػالت 

الضػػغط عمػػييـ، كفػػي نيايػػة القابمػػة دعػػا المػػكاطنيف المسػػجد االبراىيمػػي، كفضػػح ممارسػػات االحػػتالؿ ك 

 كالتجار إلى الصمكد في البمدة القديمة.

 النتائج المتعمقة بفرضيات الدراسة 1.1.4

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين حجم الحركة التجارية في البمدة نتائج الفرضية األولى: 

 .التجارية التي تعاني منها هذه الحركة القديمة واإلشكاليات

حػكؿ  السػتجابات أفػراد عينػة الدراسػة كالداللػة اإلحصػائية )ر(بيرسػكف حسػاب قيمػة معامػؿ ارتبػاط  تـ

 الحركػػػة ىػػػذه منيػػػا تعػػػاني التػػػي كاإلشػػػكاليات القديمػػػة البمػػػدة فػػػي التجاريػػػة الحركػػػة العالقػػػة بػػػيف حجػػػـ

 ( يبيف ذلؾ:17كالجدكؿ )التجارية 
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 البمدة في التجارية الحركة حجم لمعالقة بين داللة اإلحصائيةمعامل ارتباط بيرسون وال(: 12جدول )

 التجارية الحركة هذه منها تعاني التي واإلشكاليات القديمة

 الداللة اإلحصائية قيمة معامل االرتباط )ر( المتغيرات 

من وجهة نظر 

 التجار

 في التجارية الحركة حجم

  القديمة البمدة

 تعاني التي اإلشكاليات

 التجارية الحركة هذه منها
-1.328 10117 

من وجهة نظر 

 المواطنين

 في التجارية الحركة حجم

  القديمة البمدة

 تعاني التي اإلشكاليات

 التجارية الحركة هذه منها
-1.375 10115 

 

مستكل الداللة ، كبمغ (-328.1)لمدرجة الكمية معامؿ ارتباط بيرسكف ( أف 17يالحظ مف الجدكؿ )

 كعميو فإف ىناؾ عالقة سمبية ضعيفة بيف حجـ ،( كىي قيمة دالة إحصائيان 10117) اإلحصائية

التجارية مف كجية نظر  الحركة ىذه منيا تعاني التي كاإلشكاليات القديمة البمدة في التجارية الحركة

 منيا تعاني التي القديمة كمما قمت اإلشكاليات البمدة في التجارية الحركة التجار، أم كمما زادت حجـ

 التجارية مف كجية نظر التجار. الحركة ىذه

مستكل الداللة ، كبمغ (-375.1)لمدرجة الكمية معامؿ ارتباط بيرسكف ( أف 17يالحظ مف الجدكؿ )ك 

 كعميو فإف ىناؾ عالقة سمبية ضعيفة بيف حجـ ،( كىي قيمة دالة إحصائيان 10115) اإلحصائية

التجارية مف كجية نظر  الحركة ىذه منيا تعاني التي تكاإلشكاليا القديمة البمدة في التجارية الحركة

 تعاني التي القديمة كمما قمت اإلشكاليات البمدة في التجارية الحركة المكاطنيف، أم كمما زادت حجـ

 التجارية مف كجية نظر المكاطنيف.  الحركة ىذه منيا
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طبيعة الحركة التجارية في ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين حجم و نتائج الفرضية الثانية: 

 البمدة القديمة ومقترحات التطوير.

حػكؿ  السػتجابات أفػراد عينػة الدراسػة كالداللػة اإلحصػائية )ر(بيرسػكف حسػاب قيمػة معامػؿ ارتبػاط  تـ

( يبػيف 13كالجػدكؿ )التطػكير  كمقترحػات القديمػة البمػدة فػي التجارية الحركة كطبيعة العالقة بيف حجـ

 ذلؾ:

 في التجارية الحركة وطبيعة حجم لمعالقة بين عامل ارتباط بيرسون والداللة اإلحصائيةم(: 13جدول )

 التطوير ومقترحات القديمة البمدة

 الداللة اإلحصائية قيمة معامل االرتباط )ر( المتغيرات 

من وجهة نظر 

 التجار

 في التجارية الحركة حجم

  القديمة البمدة

 التطوير مقترحات

-1.755 10167 

وجهة نظر  من

 المواطنين

 في التجارية الحركة حجم

  القديمة البمدة

 التطوير مقترحات

-1.777 10141 

 

مستكل الداللة ، كبمغ (-755.1)لمدرجة الكمية معامؿ ارتباط بيرسكف ( أف 13يالحظ مف الجدكؿ )

 حجـكعميو فإف ىناؾ عالقة سمبية ضعيفة بيف  ،( كىي قيمة دالة إحصائيان 10167) اإلحصائية

التطكير مف كجية نظر التجار، أم كمما زادت  كمقترحات القديمة البمدة في التجارية الحركة كطبيعة

 القديمة كمما قمت مقترحات التطكير مف كجية نظر التجار.  البمدة في التجارية الحركة حجـ



 

58 

 

كل الداللة مست، كبمغ (-777.1)لمدرجة الكمية معامؿ ارتباط بيرسكف ( أف 13يالحظ مف الجدكؿ )ك 

 كعميو فإنو ىناؾ ال تكجد عالقة بيف حجـ ،دالة إحصائيان غير ( كىي قيمة 10141) اإلحصائية

  .التطكير مف كجية نظر المكاطنيف كمقترحات القديمة البمدة في التجارية الحركة كطبيعة

ارية في ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إشكاليات الحركة التجنتائج الفرضية الثالثة: 

 البمدة القديمة ومقترحات التطوير.

حػكؿ  السػتجابات أفػراد عينػة الدراسػة كالداللػة اإلحصػائية )ر(بيرسػكف حسػاب قيمػة معامػؿ ارتبػاط  تـ

( يبػػػيف 16كالجػػدكؿ )التطػػػكير  كمقترحػػات القديمػػػة البمػػدة فػػي التجاريػػػة الحركػػة العالقػػة بػػيف إشػػػكاليات

 ذلؾ:

 البمدة في التجارية الحركة لمعالقة بين إشكاليات والداللة اإلحصائيةمعامل ارتباط بيرسون (: 14جدول )

 التطوير ومقترحات القديمة

 الداللة اإلحصائية قيمة معامل االرتباط )ر( المتغيرات 

من وجهة نظر 

 التجار

 في التجارية الحركة إشكاليات

 القديمة البمدة
 10111 1.613 التطوير مقترحات

من وجهة نظر 

 نالمواطني

 في التجارية الحركة إشكاليات

 القديمة البمدة
 10118 1.191 التطوير مقترحات

مستكل الداللة ، كبمغ (613.1)لمدرجة الكمية معامؿ ارتباط بيرسكف ( أف 16يالحظ مف الجدكؿ )

كعميو فإف ىناؾ عالقة ايجابية متكسطة بيف  ،( كىي قيمة دالة إحصائيان 10111) اإلحصائية

التطكير مف كجية نظر التجار، أم كمما  كمقترحات القديمة البمدة في التجارية ةالحرك إشكاليات

 القديمة زادت مقترحات التطكير مف كجية نظر التجار.  البمدة في التجارية الحركة زادت إشكاليات
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مستكل الداللة ، كبمغ (191.1)لمدرجة الكمية معامؿ ارتباط بيرسكف ( أف 16يالحظ مف الجدكؿ )ك 

 الحركة كعميو فإنو ال تكجد عالقة بيف إشكاليات ،دالة إحصائيان غير ( كىي قيمة 10118) ائيةاإلحص

 التطكير مف كجية نظر المكاطنيف كمقترحات القديمة البمدة في التجارية

 التجارية لمحركة المبحوثين تقييم في إحصائية داللة ذات فروق توجد نتائج الفرضية الرابعة: ال

 العمل، مجال في العممية الخبرة التعميمي، المستوى) التالية المغيرات إلى تعزى مةالقدي البمدة في

 المال( رأس حجم

 التعميمي  أواًل: المستوى

 لمتاجر ( أ

ـّ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم ) ،كلمتحقؽ مف صحة الفرضية السابقة  Oneت

Way Anova )المستكل التعميميلمتغير  تعزل القديمة البمدة في التجارية لمحركة المبحكثيف لتقييـ 

 (15، كذلؾ كما ىك مكضح في الجداكؿ )لمتاجر

 لمحركة المبحوثين لتقييم( One Way Anova(: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي )15جدول )

 التعميمي لمتاجر المستوى لمتغير تعزى القديمة البمدة في التجارية

مجموع  مصدر التباين المتغير
 لمربعاتا

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى 
الداللة 
 اإلحصائية

واقع الحركة التجارية 
 في البمدة القديمة

 0550. 2 0.111 بين المجموعات
0.458 .6350 

 1210. 61 7.366 داخل المجموعات
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مجموع  مصدر التباين المتغير
 لمربعاتا

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى 
الداللة 
 اإلحصائية

 ----- 63 7.476 المجموع

 االشكاليات

 0.020 2 0.039 بين المجموعات

 0.162 61 9.862 داخل المجموعات 0.886 0.121

 ----- 63 9.901 المجموع

مقترحات تطوير الحركة 
 التجارية

 0.017 2 0.034 بين المجموعات

 0.108 61 6.598 داخل المجموعات 0.854 0.158

 ----- 63 6.632 المجموع

متكسػػطات اسػػتجابات ئية فػػي ( عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػا15يتضػػح مػػف الجػػداكؿ )

المسػػتكل لمتغيػػر  القديمػػة تعػػزل البمػػدة فػػي التجاريػػة لمحركػػة المبحػػكثيف تقيػػيـأفػػراد عينػػة الدراسػػة حػػكؿ 

(، كىػي غيػر دالػة إحصػائيان لجميػع 0.05، حيث كانت الداللة اإلحصػائية أكبػر مػف )التعميمي لمتاجر

 . القديمة البمدة في التجارية الحركةأبعاد 

 نب( لممواط

ـّ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم ) ،كلمتحقؽ مف صحة الفرضية السابقة  Oneت

Way Anova )المستكل التعميميلمتغير  تعزل القديمة البمدة في التجارية لمحركة المبحكثيف لتقييـ 

 (16، كذلؾ كما ىك مكضح في الجداكؿ )لممكاطف
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 لمحركة المبحوثين لتقييم( One Way Anovaدي )(: نتائج اختبار تحميل التباين األحا16جدول )

 التعميمي لممواطن المستوى لمتغير تعزى القديمة البمدة في التجارية

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى 
الداللة 
 اإلحصائية

واقع الحركة التجارية 
 في البمدة القديمة

 0790. 2 0.159 لمجموعاتبين ا

 1600. 69 11.060 داخل المجموعات 6110. 0.496

 ----- 71 11.219 المجموع

 االشكاليات

 0.006 2 0.012 بين المجموعات

 0.166 69 8.033 داخل المجموعات 0.948 0.053

 ----- 71 8.046 المجموع

مقترحات تطوير الحركة 
 التجارية

 0.220 2 0.440 بين المجموعات

 0.124 69 8.539 داخل المجموعات 0.177 1.778

 ----- 71 8.979 المجموع

متكسػػطات اسػػتجابات ( عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي 16يتضػػح مػػف الجػػداكؿ )

المسػػتكل لمتغيػػر  القديمػػة تعػػزل البمػػدة فػػي التجاريػػة لمحركػػة المبحػػكثيف تقيػػيـأفػػراد عينػػة الدراسػػة حػػكؿ 

(، كىي غير دالة إحصائيان لجميػع 0.05، حيث كانت الداللة اإلحصائية أكبر مف )تعميمي لممكاطفال

 . القديمة البمدة في التجارية الحركةأبعاد 
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 ثانيًا: الخبرة العممية في مجال العمل

ـّ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم ) ،كلمتحقؽ مف صحة الفرضية السابقة  Oneت

Way Anova )في العممية الخبرةلمتغير  تعزل القديمة البمدة في التجارية لمحركة المبحكثيف لتقييـ 

 (17، كذلؾ كما ىك مكضح في الجداكؿ )العمؿ مجاؿ

 لمحركة المبحوثين لتقييم( One Way Anova(: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي )17جدول )

 العمل مجال في العممية ةالخبر  لمتغير تعزى القديمة البمدة في التجارية

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى 
الداللة 
 اإلحصائية

واقع الحركة التجارية 
 في البمدة القديمة

 0700. 4 0.279 بين المجموعات

 1220. 59 7.198 داخل المجموعات 6850. 0.571

 ----- 63 7.476 المجموع

 االشكاليات

 0.112 4 0.448 بين المجموعات

 0.160 59 9.454 داخل المجموعات 0.596 0.698

 ----- 63 9.901 المجموع

مقترحات تطوير الحركة 
 التجارية

 0.068 4 0.272 بين المجموعات

 0.108 59 6.360 داخل المجموعات 0.643 0.630

 ----- 63 6.632 المجموع
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متكسػػطات اسػػتجابات ( عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي 17يتضػػح مػػف الجػػداكؿ )

 الخبػػػرةلمتغيػػػر  القديمػػػة تعػػػزل البمػػػدة فػػػي التجاريػػػة لمحركػػػة المبحػػػكثيف تقيػػػيـأفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة حػػػكؿ 

 (، كىي غيػر دالػة إحصػائيان 0.05، حيث كانت الداللة اإلحصائية أكبر مف )العمؿ مجاؿ في العممية

 . القديمة البمدة في التجارية الحركةلجميع أبعاد 

 ثالثًا: حجم رأس المال

ـّ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم ) ،كلمتحقؽ مف صحة الفرضية السابقة  Oneت

Way Anova )الماؿ رأس حجـلمتغير  تعزل القديمة البمدة في التجارية لمحركة المبحكثيف لتقييـ ،

 (18ي الجداكؿ )كذلؾ كما ىك مكضح ف

 لمحركة المبحوثين لتقييم( One Way Anova(: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي )18جدول )

 المال رأس حجم لمتغير تعزى القديمة البمدة في التجارية

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى 
الداللة 
 ةاإلحصائي

واقع الحركة التجارية 
 في البمدة القديمة

 0410. 2 0.082 بين المجموعات

 1210. 61 7.395 داخل المجموعات 7150. 0.337

 ----- 63 7.476 المجموع

 االشكاليات
 0.143 2 0.286 بين المجموعات

0.907 0.409 
 0.158 61 9.615 داخل المجموعات
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مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى 
الداللة 
 ةاإلحصائي

 ----- 63 9.901 المجموع

مقترحات تطوير الحركة 
 التجارية

 0.052 2 0.104 بين المجموعات

 0.107 61 6.528 داخل المجموعات 0.619 0.484

 ----- 63 6.632 المجموع

متكسػػطات اسػػتجابات ( عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي 18يتضػػح مػػف الجػػداكؿ )

 رأس حجػـلمتغيػر  القديمػة تعػزل البمػدة فػي اريػةالتج لمحركػة المبحػكثيف تقيػيـأفراد عينػة الدراسػة حػكؿ 

(، كىػػػي غيػػػر دالػػػة إحصػػػائيان لجميػػػع أبعػػػاد 0.05، حيػػػث كانػػػت الداللػػػة اإلحصػػػائية أكبػػػر مػػػف )المػػػاؿ

 . القديمة البمدة في التجارية الحركة
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 الخامسالفصل 

 والتوصيات واالستنتاجات النتائج ممخص
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 الخامسالفصل 

 والتوصيات واالستنتاجات النتائج ممخص

 تمهيد  1.5

 كالتكصيات التي تتمحكر حكؿ الحركة تكاالستنتاجا نتائج الدراسة،ممخص لتضمف ىذا الفصؿ 

 التطكير كمقترحات اإلشكاليات القديمة البمدة في التجارية

 :ممخص النتائج  1.5

  بدرجػػة  التجػػار نظػػر كجيػػة مػػف الخميػػؿ مدينػػة فػػي القديمػػة البمػػدة فػػي التجاريػػة الحركػػة كاقػػعأف

 فػػي القديمػػة البمػػدة فػػي التجاريػػة الحركػػة لكاقػػع، حيػػث بمػػغ الػػكزف النسػػبي لمدرجػػة الكميػػة متدنيػػة

 البمػػدة فػػي التجاريػػة الحركػػة كاقػػعأف ، كمػػا %(36.4) التجػػار نظػػر كجيػػة مػػف الخميػػؿ مدينػػة

بمػغ الػكزف  أيضػان فػي حػيف، متدنيػةبدرجػة  المكاطنيف نظر كجية مف ؿالخمي مدينة في القديمة

 فػي التجاريػة الحركػة تكاجييػا التػي اإلشػكالياتأف مسػتكل  الحركة لكاقعالنسبي لمدرجة الكمية 

، حيػث بمػغ الػكزف كبيػرةجػاءت بدرجػة  التجػار نظػر كجيػة مػف الخميػؿ مدينة في القديمة البمدة

 فػي القديمة البمدة في التجارية الحركة تكاجييا التي اإلشكاليات النسبي لمدرجة الكمية لمستكل

 تكاجييػػا التػػي اإلشػػكالياتأف مسػػتكل ، كمػػا %(83.8) التجػػار نظػػر كجيػػة مػػف الخميػػؿ مدينػة

جػاءت بدرجػة  المػكاطنيف نظػر كجيػة مػف الخميػؿ مدينػة في القديمة البمدة في التجارية الحركة

 الحركػػػة تكاجييػػػا التػػػي اإلشػػػكالياتة الكميػػػة لمسػػػتكل ، حيػػػث بمػػػغ الػػػكزف النسػػػبي لمدرجػػػكبيػػػرة

 %(.83.4) المكاطنيف نظر كجية مف الخميؿ مدينة في القديمة البمدة في التجارية
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  الخميػػؿ مػػف كجيػػة  مدينػػة فػػي القديمػػة البمػػدة فػػي التجاريػػة الحركػػة تطػػكير كمقترحػػات سػػبؿأف

 كمقترحػات لسػبؿلمدرجػة الكميػة ، حيث بمغ الكزف النسبي كبيرة جدان جاءت بدرجة  نظر التجار

، %(60) التجػار نظػر كجية مف  الخميؿ مدينة في القديمة البمدة في التجارية الحركة تطكير

الخميػػؿ مػػف كجيػػة  مدينػػة فػػي القديمػػة البمػػدة فػػي التجاريػػة الحركػػة تطػػكير كمقترحػػات سػػبؿأف ك 

 لسػػػبؿالكميػػػة  ، حيػػػث بمػػػغ الػػػكزف النسػػػبي لمدرجػػػةكبيػػػرة جػػػدان جػػػاءت بدرجػػػة  المػػػكاطنيفنظػػػر 

 نظػػػر كجيػػػة مػػػف  الخميػػػؿ مدينػػػة فػػػي القديمػػػة البمػػػدة فػػػي التجاريػػػة الحركػػػة تطػػػكير كمقترحػػػات

 %(.88.2) المكاطنيف

 التي كاإلشكاليات القديمة البمدة في التجارية الحركة ىناؾ عالقة سمبية ضعيفة بيف حجـ 

 الحركة حجـالتجارية مف كجية نظر التجار، أم كمما زادت  الحركة ىذه منيا تعاني

التجارية مف  الحركة ىذه منيا تعاني التي القديمة كمما قمت اإلشكاليات البمدة في التجارية

 كجية نظر التجار.

 التي كاإلشكاليات القديمة البمدة في التجارية الحركة ىناؾ عالقة سمبية ضعيفة بيف حجـ 

 الحركة ا زادت حجـالتجارية مف كجية نظر المكاطنيف، أم كمم الحركة ىذه منيا تعاني

التجارية مف  الحركة ىذه منيا تعاني التي القديمة كمما قمت اإلشكاليات البمدة في التجارية

 كجية نظر المكاطنيف. 

 كمقترحات القديمة البمدة في التجارية الحركة كطبيعة ىناؾ عالقة سمبية ضعيفة بيف حجـ 

القديمة كمما  البمدة في التجارية ةالحرك التطكير مف كجية نظر التجار، أم كمما زادت حجـ

 قمت مقترحات التطكير مف كجية نظر التجار. 
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 التطكير مف  كمقترحات القديمة البمدة في التجارية الحركة كطبيعة ال تكجد عالقة بيف حجـ

  .كجية نظر المكاطنيف

 رحاتكمقت القديمة البمدة في التجارية الحركة ىناؾ عالقة ايجابية متكسطة بيف إشكاليات 

القديمة  البمدة في التجارية الحركة التطكير مف كجية نظر التجار، أم كمما زادت إشكاليات

 زادت مقترحات التطكير مف كجية نظر التجار. 

 التطكير مف كجية  كمقترحات القديمة البمدة في التجارية الحركة ال تكجد عالقة بيف إشكاليات

  .نظر المكاطنيف

 القديمة البمدة في التجارية لمحركة المبحكثيف تقييـ في إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال 

 رأس حجـ العمؿ، مجاؿ في العممية الخبرة التعميمي، المستكل) التالية المغيرات إلى تعزل

 الماؿ(

 

 :االستنتاجات  3.5

 ؿاالحػػتال يػػرل الباحػػث أف الحركػػة التجاريػػة فػػي البمػػدة القديمػػة تتميػػز بالضػػعؼ كذلػػؾ بسػػبب إجػػراءات

السكاح، كما أف البضائع المعركضػة تقتصػر عمػى  مف القديمة البمدة أسكاؽ التي حرمت كالمستكطنيف

السػمع التراثيػػة فػػي أغمػػب األحيػػاف ممػػا يجعػػؿ أف التسػػكؽ فػػي البمػػدة القديمػػة فػػي مدينػػة الخميػػؿ مقتصػػر 

 ة مف المستيمكيف.نعمى فئة معي

لقديمػة يعمػؿ عمػى إضػعاؼ التسػكؽ فييػا مقابػؿ أف كما أف قمة انتشار المؤسسات التجارية في البمػدة ا

 ىناؾ انتشار كاسع ليذه المؤسسات في المناطؽ األخرل خارج البمدة القديمة. 
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كبسبب ضعؼ القكة الشرائية في البمدة القديمة ظير ىناؾ ضعؼ في المنافسة بػيف التجػار، ممػا أدل 

 قبؿ المستيمكيف في المقابؿ نجد أف ىناؾ لعدـ كجكد العركض التجارية التي تتميز بالجكدة كالثقة مف

قػػكة شػػرائية منافسػػة قكيػػة بػػيف التجػػار خػػارج البمػػدة القديمػػة ممػػا انعكػػس ذلػػؾ عمػػى الكاقػػع طمػػب عػػالي ك 

 الحالي لمحركة التجارية في البمدة القديمة.

تقصير كيرل الباحث اف االشكاليات التي تعاني منيا الحركة التجارية في البمدة القدية تمثمت في ال

تكمفة المنتج يعانكف مف زيادة الحككمي في مساندة التجار بحيث نجد أف التجار في البمدة القديمة 

نقؿ البضائع بسبب الطرؽ الضيقة كعدـ كجكد أماكف لكقكؼ السيارات، مما أدل  نظران الرتفاعلدييـ 

لبمدة القديمة، كما أنو ال إلى نقص في البضائع كاالحتياجات التي تمبي رغبات الزبائف الكافديف إلى ا

يكجد تنظيـ لحركة المكاطنيف في البمدة القديمة حيث يبذؿ المتسكؽ في البمدة القديمة الجيد كالكقت 

 أكثر مما لك كاف يريد التسكؽ مف مكاف آخر.

 يكما تتميز المحاؿ التجارية في البمدة القديمة بالضيؽ مما يحد مف كمية البضائع المعركضة ف

كعيا، كما أف ىناؾ صعكبة في تخزيف العديد مف المكاد في أسكاؽ البمدة القديمة بسبب السكؽ كتن

 ضيؽ المكاف كعدـ تكفر بيئة صحية داخؿ المحاؿ التجارية؛ فالمحاؿ غير مؤىمة بشكؿ صحي آمف.

يرل الباحث أف ىناؾ امكانية تطكير الحركة التجارية في البمدة القديمة في مدينة الخميؿ تمثمت في 

 األسكاؽ جعؿتقسيـ سكؽ البمدة القديمة إلى فئات بحسب نكعية المكاد التي يتـ بيعيا لممستيمكيف، 

الضرائب، تطكير كتأىيؿ المحاؿ التجارية بحيث تككف آمنة تتمتع  مف خالي حرة سكؽ القديمة البمدة

يع في بيئة صحية تمبي احتياجات المستيمكيف، كأف يتـ تخصيص يكـ محدد في األسبكع لب
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اإللكتركنيات بحيث تككف أسعارىا خالية مف الضرائب، كأف يتـ فتح أسكاؽ استيالكية في البمدة 

القديمة مف أجؿ تكفير جميع مستمزمات المكاطنيف بحيث يككف ىذا السكؽ مدعـك اقتصاديان مف 

ع في الجيات الحككمية، أف يعمؿ التجار عمى فتح المحاؿ التجارية المغمقة بحيث يككف ىناؾ تنك 

السمع، أف يتـ عمؿ مشاريع تجارية مدعكمة مف قبؿ مؤسسات المجتمع المحمي كاف تعمؿ الشركات 

الكطنية عمى فتح فركع مركزية ليا في البمدة القديمة بدكف أرباح مف أجؿ تنشيط الحركة التجارية في 

 البمدة القديمة. 

 

 التوصيات  3.5

 بناءن عمى النتائج السابقة يكصي الباحث:

عمؿ عمى كؿ ممكف أف يقمؿ مف اإلشكاليات المتعمقة بتسكؽ المكاطنيف مف البمدة القديمة ال .1

 مف أجؿ زيادة الحركة التجارية

 ضكابط. كجكد مع الضرائب مف خاؿٍ  حرة ان سكق القديمة البمدة أسكاؽاعتبار  - أ

كىػػػذا  كاألمػػػاف السػػػالمة عكامػػػؿ عمػػػى مراعػػػاة الجيػػػات المختصػػػةأف يعمػػػؿ التجػػػار بػػػدعـ مػػػف  - ب

 ترميـ المباني اآليمة لمسقكط.كالعمؿ عمى إزالتيا بما في ذلؾ  مخاطرال تطمب تشخيصي

 عمػػى االلكتركنيػػات لسػػكؽ االسػػبكع فػػي  محػػدد يػػكـ أف تعمػػؿ الغرفػػة التجاريػػة عمػػى تخصػػيص - ت

 .Good friday المثاؿ سبيؿ
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ؿ المتسػكقيف مػف خػال تجذب التي الحرفية الصناعات أف تعمؿ كزارة االقتصادم عمى تشجيع - ث

 التركيع لتمؾ الصناعات كالمشاركة فييا مف خالؿ المؤتمرات العالمية كالعربية كالمحمية.

 .تنكع األسكاؽ المؤثرة في البدة القديمة .2

خمػػػؽ بيئػػػة اسػػػتثمارية صػػػديقة كمسػػػاندة لالسػػػتثمار فػػػي البمػػػدة القديمػػػة مػػػف حيػػػث التسػػػييالت  .3

 المقدمة لمتجار.

سػػػػكاؽ اسػػػػتيالكية فػػػػي البمػػػػدة القديمػػػػة يمبػػػػي فػػػػتح أمػػػػف خػػػػالؿ  دعػػػػـ فػػػػرص جديػػػػدة لالسػػػػتثمار - أ

احتياجػػػػات المسػػػػتيمكيف  مدعكمػػػػة مػػػػف قبػػػػؿ مؤسسػػػػات المجتمػػػػع المحمػػػػي بحيػػػػث يرافػػػػؽ ىػػػػذه 

 المشاريع تطكير أعماؿ حضارية جميمة تجذب المستيمكيف مثؿ الحدائؽ كالمقاىي. 

باح مػف أجػؿ اف تعمؿ الشركات الكطنية عمى فتح فركع مركزية ليا في البمدة القديمة بدكف أر  - ب

 .تنشيط الحركة التجارية في البمدة القديمة

أف تعمػػؿ الجيػػات المختصػػة عمػػى الحػػد مػػف قرصػػنة السػػكاح القػػادميف إلػػى البمػػدة القديمػػة عػػف  - ت

 طريؽ إغالؽ محالت التسكؽ التراثية التي تعمؿ عمى مدخؿ المدينة.

ممارسات االحتالؿ في فضح تعزيز ثقافة المكاطف كذلؾ لتشجيع إحياء أسكاؽ البمدة القديمة ك  .4

 مف خالؿ المشاركات في المحافؿ الدكلية كالمؤتمرات العممية. في مدينة الخميؿ البمدة القديمة
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 :المراجع

(. أداء التجارة الفمسطينية الخارجية المنظكرة مقارنة بكؿ مف مصر 2005أبك جامع، جابر. )

، المجمد الثالث عشر، العدد الثاني، ميةمجمة الجامعة اإلسال، 2000-1968كاألردف كسكريا لمفترة 

 .75-59ص

استراتيجيات التطوير الحضري لمراكز المدن )مركز مدينة رفح كحالة  (.2013أبك غالي، سمر. )

 ، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة.دراسية(

ة في مدينة التهجير القصري لمسكان دراسة حالة: البمدة القديم(. 2017األرزة، أمايا كآخركف. )

 ، المركز الفمسطيني لمصادرة حقكؽ المكاطنة كالالجئيف، راـ اهلل.الخميل

(. تطكرات إمكانية التنقؿ كالكصكؿ في الضفة الغربية، 2011األمـ المتحدة. )

https://www.ochaopt.org/sites/default 

، السياسة اإلسرائيمية في مدينة الخميل كوسيمة لنقل سكانها الفمسطينيين قسرًيا .(2016بتسيمـ. )

 مركز المعمكمات اإلسرائيمي لحقكؽ اإلنساف في األراضي المحتمة، القدس.

 المجمس االقتصادم الفمسطيني،  الفمسطينية تحتاجها التجارة البنية التحتية التي(. 2008بكدار. )

 اهلل. ، راـكاالعمار لمتنمية

، مجمة البحوث الجغرافية(. البنية التجارية لمدينة النجؼ األشرؼ القديمة، 2010جاسـ، رنا. )

 .435-407جامعة الككفة، العدد الثاني عشر، ص

https://www.ochaopt.org/sites/default
https://www.ochaopt.org/sites/default
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إعادة بناء قطاع التجارة الخارجية لتحقيق االنتعاش (. 2011الجعفرم، محمكد كداككد، يكسؼ. )

 مـ المتحدة لمتجارة كالتنمية، جنيؼ.، مؤتمر األوتكوين الدول الفمسطينية

اعتداءات المستوطنين عمى المواطنين الفمسطينيين "منطقة (. 2017حرب، جياد كلحمكج، عالء. )

 ، المركز الفمسطيني لمبحكث السياسية كالمسحية، راـ اهلل.في مدينة الخميل نموذجاً  2اتش 

، من التبعية مع االحتالل اإلسرائيمي سياسات النفكاك االقتصاد الفمسطيني(. 2019حمس، رائد. )

 مركز األبحاث، منظمة التحرير الفمسطينية، راـ اهلل.

، مكانية النيكض بالسياحة الدينية فيياكا  الخميؿ (. مدينة 2019حماد، عبد القادر كالقيسي، نسريف. )

 .220-172، ص1، العدد23مجمة جامعة األقصى لمعمـك اإلنسانية، المجمد 

واقع السياسات التجارية العربية وآفاقها في ظل اتفاقية منظمة التجارة (. 2002)زركؽ، جماؿ. 

 صندكؽ النقد العربي، أبك ظبي.العالمية، 

، كزارة التجارة الخارجية الفمسطينية واقعها وآفاقها المستقبمية(.س 2005زعرب، عبد المعطي. )

 االقتصاد الفمسطينية، راـ اهلل.

أثر السياسات التجارية عمى أداء االقتصاد الفمسطيني: دراسة حالة (. 2013سمكر، ابراىيـ. )

 ، رسالة ماجستير، الجامعة االسالمية.القطاع الصناعي

 دائرة العمؿ كالتخطيط، السياسات االقتصادية لمدولة الفمسطينية(. 2014العجمة، مازف. )

 الفمسطيني، منظمة التحرير الفمسطينية، راـ اهلل.
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(. تجربة الحفاظ عمى التراث المعمارم في فمسطيف، مجمة العمـك 2008عكض، جياد. )

 .42-19، ص1، العدد 13كالتكنكلكجيا، المجمد 

االستيطان اإلسرائيمي في محافظة الخميل بين (. 2018العكيكم، سكزاف كالقكاسمي، فراس. )

 ، مركز رؤية لمتنمية السياسية، اسطنبكؿ.الماضي والحاضر

رل ئرية الكباتحميؿ االرتباط المكاني لتكزيع األنشطة التجارية بالمدف الجز . (2016غضباف، فؤاد. )

-271، ص2، العدد9، المجمد األردنية لمعموم االجتماعية المجمة، سة تطبيقية عمى مدينة عنابةادر 

286. 

آلية حل اإلشكالية القانونية في إعمال البمدة القديمة (. 1999القكاسمي، خالد كجحشف، تكفيؽ. )

 ، كرشة عمؿ بعنكاف اإلطار القانكني لحماية التراث الثقافي، جامعة بيرزيت.بالخميل دراسة خاصة

 .سطيفمف ،، الخميؿالسنوي التقرير (.2009الخميؿ. ) إعمار لجنة

تقييم اتجاهات السياسة التجارية  (.2009المجنة االقتصادية كاالجتماعية لغرب آسيا "األسكك".)

 منظمة األمـ المتحدة، نيكيكؾ.، قتصادي في منطقة األسكواوأثرها عمى األداء اال
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 ( االستبانة1ممحؽ )

 الرحيم بسم اهلل الرحمن

 

                                                     الخميلجامعة 

 كمية الدراسات العميا

 

 

 

 بعنكاف ةاستبان

 "اإلشكاليات ومقترحات التطوير بالخميل الحركة التجارية في البمدة القديمة "

 تحية طيبة كبعد ...

 اإلشكاليات بالخميل ة في البمدة القديمةالحركة التجاريحكؿ )تتعمؽ بدراسة  استبانةبيف أيديكـ 

مف كمية الدراسات حيث سيتـ تقديـ ىذه الدراسة كمتطمب لنيؿ درجة الماجستير ومقترحات التطوير(، 

 .العميا في جامعة الخميؿ

، دائرة حكؿ رمز اإلجابة التي تناسب رأيؾكضع ب. ةاالستبان هأسئمة ىذ عمىاإلجابة ب أرجك التفضؿ

 لألغراض العممية فقط. ستستخدـيتـ جمعيا سيانات كالمعمكمات التي عممان بأف الب

 كتفضمكا بقبكؿ فائؽ االحتراـ كالتقدير
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 :الشخصيةالبيانات القسم األول: 

 

 :المستوى التعميمي

            دبمـك فاقؿ -ج            بكالكريكس -ب     ماجستير فأعمى . أ

 : الخبرة العممية في مجال العمل

 (            14 -10بيف )  -(           ج 9 -5بيف )  -سنكات(           ب 5قؿ مف )أ - أ

   سنة   19أكثر مف   -ىػ   (            19 -15بيف )  -د

 حجم رأس المال : .....................
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ضع وزجى مىك قزاءة الفقزات االتية بعىاية واإلجابة عليها بىالقسم الثاني : فقرات االستبانة . 

 في المكان الذي يىاسب رأيكx ( 0إشارة)

بدرجة  الفقرة 
 كبيرة جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 متدنية

بدرجة 
 متدنية جداً 

 في البمدة القديمة واقع الحركة التجارية

      تتميز الحركة التجارية بالضعؼ مقارنة بالمناطؽ األخرل  .1

      ستكل التجارة في تمؾ المنطقةىناؾ تضافر في جيكد التجار في رقع م  .2

      ىناؾ تنكع في الخدمات التجارية في البمدة القديمة  .3

      عدد المحاؿ التجارية قميؿ مقارنة بالمناطؽ األخرل في مدينة الخميؿ  .4

      يشكؿ االتجار في السمع التراثية حصة كبيرة مف التجارة في البمدة القديمة  .5

      لمساء صعب جدان.التسكؽ خالؿ فترة ا  .6

      األسكاؽ ضيقة ال تصؿ المركبات إلييا.  .7

إجراءات االحتالؿ كالمستكطنيف حرمت أسكاؽ البمدة القديمة مف المتسكقيف   .8
 األجانب

     

انتشار المؤسسات التجارية خارج البمدة القديمة أدل إلى إضعاؼ التسكؽ   .9
 في أسكاؽ البمدة القديمة

     

      ف مكاطني البمدة القديمة يتسكقكف خارج البمدة القديمةعدد كبير م  .10

      ضعؼ المنافسة التجارية بسبب ضعؼ القكة الشرائية  .11

      البضائع المعركضة في السكؽ تحقؽ رضا الزبكف  .12

      جكدة المنتجات عالية في سكؽ البمدة القديمة  .13

 غير ذلك، وضح:
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 االشكاليات

      التجارية في البمدة القديمة.صعكبة تخزيف المكاد   .14

      ارتفاع تكمفة نقؿ البضائع بسبب العكائؽ المكجستية كالحكاجز العسكرية  .15

      ال يكجد تخطيط امؿ لألسكاؽ في البمدة القديمة  .16

      المحاؿ التجارية غير مؤىمة لمحفاظ عمى البضاعة المستخدمة في التجارة  .17

خدمات المكجستية المرتبطة بحركة المكاطنيف افتقار البمدة القديمة لم  .18
 المستيمكيف

     

      األساليب التسكيقية تقميدية كال يتـ تحديثان   .19

      مضايقات االحتالؿ المستمرة تضعؼ الحركة التجارية  .20

      عدـ تكفر البيئة لمؤاتية لحركة التجارة كالبضائع   .21

      األسكاؽ غير مؤىمة لمعمؿ بشكؿ صحي كآمف.  .22

      الجيات الحككمية ال تعمؿ عمى مساندة التجار في البمدة القديمة  .23

      ال يتكفر فييا الكثير مف البضائع التي يحتاجيا المكاطنيف  .24

      األسكاؽ في البمدة القديمة ال تحقؽ طمكحات المستيمكيف  .25

 غير ذلك، وضح:

 مقترحات تطوير الحركة التجارية

بمدة القديمة سكؽ حرة خالي مف الضرائب مع كجكد جعؿ األسكاؽ ال  .26
 ضكابط

     

، ذىب ...إلل  .27       تقسيـ السكؽ إلى فئات مكاد تمكينيف، لحـك

تخصيص يـك محدد  في االسبكع لسكؽ االلكتركنيات عمى سبيؿ المثاؿ   .28
Good friday  
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      القديمةدعـ  قطاع الجامعات مف خالؿ إعطاء مساقات إجبارية في البمدة   .29

دعـ إعالمي كعمؿ إعالنات ممكلة لتشجيع الحركة التجارية في البمدة   .30
 القديمة

     

      الراىفالتجارم  الكضعبما يحسف تصكر استراتيجي لممنطقة  دراسة كبمكرة  .31

تكخي أف يشمؿ المشيد العمراني عمى العناصر الجاذبة مثؿ ساعة كبيرة،   .32
 برج، نافكرة.....

     

راعاة تكفر سالمة حركة المركر كالمشاة كالربط بيف أسكاؽ البمدة القديمة م  .33
 كخارجيا

     

الحفاظ عمى الميزة التراثية لمبدة القديمة كجعميا مسرحان اجتماعيان كمتحفان   .34
 فنيان 

     

زالتيا  .35       مراعاة عكامؿ السالمة كاألماف بعد تحديد كؿ المخاطر كا 

      لمسقكط ترميـ المباني اآليمة  .36

      تشجيع الصناعات الحرفية التي تجذب المتسكقيف  .37

 غير ذلك، وضح:

 

 شاكزيه لكم حسه تعاووكم 

 الطالب

 كريم الجعبري

 إشزاف

 د. تيسير عمرو
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 ( 2ممحؽ )

 المسمى الكظيفي/مكاف العمؿ   أسماء المحكميف

 لخميؿعميد كمية التمكيؿ كاإلدارة/جامعة ا   د. سمير أبك زنيد. .1

 محاضرة في جامعة القدس المفتكحة/الخميؿ    أ. ىبة عمرك. .2

  محاضر في جامعة القدس المفتكحة/الخميؿ   .أ. عبد الرحمف القصراكم .3

 في جامعة الخميؿ /الخميؿ محاضر   أ. عاصـ أبك اسنينة. .4

 محمؿ إحصائي/الخميؿ    .أ. نبيؿ صبيح .5
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 33 الخصائص الديمكغرافية لعينة التجار  .1

 34 الخصائص الديمكغرافية لعينة المكاطنيف  .2

( لمصفكفة ارتباط Pearson correlationنتائج معامؿ االرتباط بيرسكف )  .3

 كؿ فقرة مف فقرات االستبانة مع الدرجة الكمية لالستبانة

36 

تجارية في البمدة القديمة نتائج معامؿ كركنباخ ألفا لثبات استبانة الحركة ال  .4

 بالخميؿ اإلشكاليات كمقترحات التطكير

37 
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39 
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42 
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