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: 
ABSTRACT 

The study aimed to identify the reality of the Palestinian economy in light of the Corona pandemic 

- the tourism sector as a model, and the study relied on the descriptive and analytical approach 

through the use of a qualitative method based on interviewing specialists in the economic sector 

in general, and tourism in particular. The study derives its importance from the importance of the 

topic it deals with, as the Palestinian economy is considered one of the developing economies that 

are quickly affected by the surrounding conditions, and because the tourism sector is considered 

one of the sectors most affected by the outbreak of the Corona pandemic in the Palestinian 

territories. The problem of the study focused on answering a key question: What is the reality of 

the Palestinian economy in light of the Corona pandemic _ the tourism sector is a model? The 

study summarized a number of results, the most important of which are: The Palestinian tourism 
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sector is one of the sectors most affected by the outbreak of the Corona pandemic, as the outbreak 

of the Corona epidemic led to the deterioration of the tourism sector in Palestine, as reservations 

in hotel rooms decreased by 35% with the beginning of March 2020, Before infections were 

discovered in Palestine, and tourism was stopped completely. 

 

 امللخص

هدفت الدراسة إىل التعرف على واقع اإلقتصاد الفلسطيين يف ظل جائحة كوروان_ القطاع السياحي امنوذجا ، واعتمدت 
الدراسة يف ذلك على املنهج الوصفي التحليلي من خالل استخدام األسلوب الكيفي ابإلعتماد على إجراء املقابالت 

والسياحي بشكل خاص. وتستمد الدراسة أمهيتها من أمهية املوضوع مع املختصني ابلقطاع اإلقتصادي بشكل عام، 
الذي تتناوله حيث يعترب اإلقتصاد الفلسطيين من اإلقتصادات النامية اليت سرعان ما تتأثر ابلظروف احمليطة، ولكون 

تركزت مشكلة و قطاع السياحة يعترب من أكثر القطاعات تضررا  جراء تفشي جائحة كوروان يف األراضي الفلسطينية. 
ما هو واقع اإلقتصاد الفلسطيين يف ظل جائحة كوروان_ القطاع السياحي الدراسة يف اإلجابة على سؤال رئيسي: 

وقد خلصت الدراسة إىل مجلة من النتائج أمهها: أن القطاع السياحي الفلسطيين من أكثر القطاعات تضررا   .امنوذجا ؟
وز وابء كوروان إىل تدهور القطاع السياحي يف فلسطني، إذ اخنفضت احلججراء تفشي جائحة كوروان، حيث أدى تفشي 

م، قبل اكتشاف إصاابت بفلسطني وتوقف السياحة  2020مع بداية آذار/ مارس  %35يف الغرف الفندقية بنسبة 
 كليا .

Keywords:  The Palestinian economy. Corona pandemic. Palestinian tourism sector. Hotel 

sector. Religious tourism. 

السياحة  .القطاع الفندقي .القطاع السياحي الفلسطيين .جائحة كوروان .اإلقتصاد الفلسطيينالكلمات املفتاحية: 
 .الدينية

 مقدمة

يواجه اإلقتصاد الفلسطيين العديد من التحدايت تتمثل أساسا  يف اإلحتالل اإلسرائيلي، حيث حالت القيود      
من الوصول إىل املوارد التنموية )األرض، واملياه، والكهرابء، واملعرفة، والوروث الثقايف، واإلتصاالت السلكية  اإلسرائيلية

والالسلكية وغريها(، ومن الوصول إىل فرص اإلستثمار، عدا عن أنه يعمل وبشكل ممنهج على تقويض التنمية اإلقتصادية 
حتالل الوطنية، كما يعتمد اإلقتصاد الفلسطيين بشكل كبري على اإليف فلسطني من خالل إحكام سيطرته على املوارد 

اإلسرائيلي مبا يتعلق ابلسياسة النقدية، والسياسة التجارية. وقد أدت هذه القيود إىل تشوهات يف البنية اهليكلية 
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ابإلضافة إىل  ،اإلقتصادية وما رافقها من ضعف يف القطاعات اإلنتاجية ومن ضمنها التصنيع وهيمنة قطاع اخلدمات
حتكمها يف املعابر احلدودية واإليرادات اجلمركية، حيث احتجزت األموال الفلسطينية فرتات متعددة، وتعمل على منع 

 م(2020، وزارة اإلقتصاد الوطين.)وإعاقة احلركة التجارية بشقيها اإلسترياد والتصدير

(، ويف 19-يدئي عرفته البشرية وهو فايروس كوروان )كوفيتعرض العامل أبسره يف الوقت احلايل إىل أخطر اجتياح وابو 
ظل حالة عدم اليقني واخلوف اليت يعيشها العامل نتيجة فقدان السيطرة عليه، وخروج مسرى احلياة عن مسارها اإلعتيادي 

ة ملعظم قواملألوف، واتساع أجواء حالة عدم اليقني ابملستقبل، سيرتك هذا الفايروس أتثريات اقتصادية كبرية وعمي
اقتصادايت دول العامل املتقدمة والنامية على حد السواء، ولكن التأثريات اإلقتصادية ستكون أكرب على اقتصادايت 
الدول النامية والصغرية مثل اإلقتصاد الفلسطيين الذي يعاين أصال  من اختالالت وتشوهات هيكلية نتيجة قلة 

ران سابقا  وسيطرته على املوارد، والتحكم يف حرية احلركة لألفراد اإلمكانيات بسبب إحكام قبضة اإلحتالل كما ذك
والبضائع، واليت تسببت يف خنق اإلقتصاد الفلسطيين من جهة ومن جهة أخرى بسبب اخنفاض الدعم املقدم من 

يت أدت بدورها أيضا  لاملاحنني، وتدهور احلالة األمنية وانعدام الثقة بسبب اآلفاق السياسية القامتة يف السنوات األخرية، وا
 م( 2020، ّلس، رائدح ر.)إىل أتزم الوضع اإلقتصادي يف األراضي الفلسطينية، وارتفاع مستوى البطالة واستشراء الفق

وفلسطينيا  مع تسجيل أول حاالت اإلصابة بفريوس كوروان، اختذت احلكومة خطوات غري مسبوقة للسيطرة على املرض 
وحت من إغالق بعض املناطق اجلغرافية، إىل إغالق شامل للمدارس واجلامعات، واملؤسسات ومنع تفشي الوابء، اليت ترا

الرمسية وغري الرمسية، وإغالق احلدود واملنشآت اإلقتصادية املختلفة، وفرض حظر التجول يف بعض احلاالت، وتطبيق 
ارد املالية اإلجتماعية، أبرزها تراجع املو إجراءات املراقبة الصحية، اليت نتج عنها جمموعة من التداعيات اإلقتصادية و 

للحكومة، والواردات والصادرات، وعائدات القطاعات اإلقتصادية املختلفة، وابلتايل تراجع النمو اإلقتصادي، األمر 
الذي سيؤدي إىل حالة من الركود اإلقتصادي، حيث كانت التوقعات قبل اجلائحة تشري إىل إمكانية حتقيق نسب منو 

تج احمللي اإلمجايل، انعكست هذه التوقعات بعد األايم األوىل ألزمة كوروان يف األراضي الفلسطينية، إىل توقع يف النا
تراجع حاد يف أداء اإلقتصاد الفلسطيين، ومن املتوقع أن يتسبب احلجر الصحي بتأثري مباشر وغري مباشر على كافة 

ة هلذه اجلائحة، أثرها على قطاع خدمات النقل والسياحة، والرايض املؤشرات اإلقتصادية ومن اآلاثر اإلقتصادية الواضحة
والرتفيه، والقطاع اإلنتاجي، والتجارة الدولية، والتجارة اإللكرتونية، والتشغيل والبطالة، والقطاع املايل، والقطاع النقدي، 

 م(2020.) مسارة، أشرف، وقضااي العرض والطلب، واألسعار
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احي الفلسطيين الذي يعترب من قطاع اخلدمات وهي أكثر القطاعات تضررا  جراء تفشي وفيما يتعلق ابلقطاع السي
جائحة كوروان، حيث أدى تفشي وابء كوروان إىل تدهور القطاع السياحي يف فلسطني، إذ اخنفضت احلجوز يف الغرف 

 )لسياحة كليا .م، قبل اكتشاف إصاابت بفلسطني وتوقف ا2020مع بداية آذار/ مارس  %35الفندقية بنسبة 
 (2020عطاونة، معن، 

ويهدف هذا البحث إىل تسليط الضوء على واقع االقتصاد الفلسطيين يف ظل جائحة كوروان_ القطاع السياحي امنوذجا . 
يف حماولة لتسليط الضوء على أبرز التحدايت والسلبيات جلائحة كوروان على االقتصاد الفلسطيين بشكل عام، والقطاع 

ل خاص، وحماولة اقرتاح حلول للتغلب على تلك السلبيات، ومساعدة صناع القرار يف النهوض ابالقتصاد السياحي بشك
 الوطين خالل مرحلة التعايف.

 حمتوى الدراسة

 أمهية الدراسة .1
 األمهية العلمية 1.1

إلقتصادات النامية ا تستمد الدراسة أمهيتها من أمهية املوضوع الذي تتناوله حيث يعترب اإلقتصاد الفلسطيين من 1.1.1
اليت سرعان ما تتأثر وبشكل كبري جدا  ابلظروف احمليطة، اليت ختلف دمارا  لإلقتصاد، وحتتاج لوقت طويل للتعايف من 

  .آاثرها

كون أن قطاع السياحة من أكثر القطاعات تضررا  جراء تفشي جائحة كوروان يف األراضي الفلسطينية وملا له   1.1.2
  ة.سلبية مدمر  من آاثر اقتصادية

ارتباط اجلانب اإلقتصادي ابجلوانب احلياتية األخرى، كون أن اآلاثر اإلقتصادية اليت ختلفها جائحة كوروان،  1.1.3
 .ستنعكس على كافة جوانب احلياة األخرى اإلجتماعية، السياسية، الثقافية، املعيشية، األخالقية...إخل

ا ثر على موقعها وقوهتا بني الدول األخرى، ويف احلالة الفلسطينية وكون أننكون أن مكانة الدولة اإلقتصادية تؤ   1.1.4
نعاين من االحتالل وسيطرته علينا، فإنه من األجدر أن نتناول اآلاثر السلبية للجائحة على االقتصاد الفلسطيين _اليت 

 تشاركت مع اآلاثر السلبية لالحتالل على االقتصاد الفلسطيين_.

 ليةاألمهية العم 1.2

 .تسليط الضوء على واقع القطاع السياحي الفلسطيين يف ظل جائحة كوروان 1.2.1
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ستساعد هذه الدراسة صناع القرار يف اختاذ القرارات الالزمة للنهوض ابلقطاع السياحي من خالل إبراز أكثر  1.2.2
 .اجلوانب تدهورا  فيه لغرض الرتكيز عليها يف اإلصالح

الضعف يف القرارات واإلجراءات املتخذة لغرض منع تفشي وابء كوروان وكان هلا آاثر تقصي مواطن اخللل و  1.2.3
 اقتصادية سلبية تفوق فائدهتا وخاصة على صعيد القطاع السياحي.

 . مشكلة الدراسة2

اد م، أبن االقتص2020أفاد تقرير املراقبة االقتصادية اجلديد للبنك الدويل الذي مت إجراءه يف شهر حزيران للعام 
على األقل إذا عادت األوضاع الطبيعية تدرجيي ا بعد حالة االحتواء، وبنسبة تصل  ٪7.6الفلسطيين قد ينكمش بنسبة 

إذا كان االنتعاش االقتصادي أبطأ أو فُرضت قيود إضافية. ومن املتوقع أن يزداد وضع املالية العامة للسلطة  ٪11إىل 
طبية ادات والزايدة امللموسة يف اإلنفاق العام على احتياجات املواطنني الالفلسطينية صعوبة، وذلك بسبب تراجع اإلير 

 .واالجتماعية واالقتصادية

كما أكد اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين ووزارة السياحة واآلاثر الفلسطينية، أن أثر جائحة كوروان على األنشطة 
ح، حيث يوجد اليت تستقبل العدد األكرب من النزالء والسيا السياحية كان كبريا  وخباصة يف حمافظيت بيت حلم والقدس 

من إمجايل عدد نزالء الفنادق يف حمافظيت بيت حلم والقدس، ما جيعلهما األكثر تضررا  على مستوى  %81ما نسبته 
 .فلسطني

، 2020م امن جانب آخر، بلغ عدد العاملني يف األنشطة ذات العالقة ابلقطاع السياحي خالل الربع الثاين من ع
من إمجايل العاملني يف فلسطني، وابملقارنة بذات الفرتة من العام  %3.7ألف عامل، يشكلون ما نسبته  33حنو 

  .ألف عامل 43، حيث وصل عددهم يف حينه إىل حنو %23السابق، فقد اخنفض العدد بنسبة 

ؤال مشكلة الدراسة يف اإلجابة على الس ومن هنا تكمن مشكلة الدراسة يف اإلجابة على السؤال التايل:ومن هنا تكمن
 التايل: ما هو واقع اإلقتصاد الفلسطيين يف ظل جائحة كوروان_ القطاع السياحي امنوذجا ؟

 منهجية الدراسة .3

اتبع الباحثون املنهج الوصفي التحليلي من خالل استخدام األسلوب الكيفي الذي يقوم على دراسة الظاهرة كما توجد 
ياانت يهتم بوصفها وصفا  دقيقا ، ويعرب عنها كيفيا  أو كميا ، كما يقوم بتحليل وربط وتفسري هذه البيف الواقع، حبيث 

 وتصنيفها واستخالص النتائج منها.
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  تمع الدراسةجم .4

عرف جمتمع الدراسة أبنه مجيع مفردات الظاهرة اليت يدرسها الباحثون، وبذلك فإن جمتمع الدراسة هو مجيع األفراد ي
ونوا موضوع مشكلة الدراسة، والقادرين على اإلجابة على أسئلة الدراسة، وبناءا  على مشكلة الدراسة وأهدافها الذين يك

 فإن جمتمع الدراسة يتكون من مجيع األطراف ذات العالقة واإلختصاص يف القطاع االقتصادي والسياحي.

 عينة الدراسة .5

مسؤولني  10اجملال السياحي واإلقتصادي، موزعة كاآليت شخص من خمتلف املناصب يف  23متثلت عينة الدراسة يف 
مسؤولني يف جمال القطاع  2مسؤولني يف جمال السياحة الدينية واألثرية، و 3يف اجملال احلكومي واخلرباء اإلقتصاديني، و

مسؤولني يف جمال املنتجعات واملرافق  3أشخاص أصحاب ومدراء شركات ومكاتب سياحة وسفر، و 5الفندقي، و
 الرتفيهية واملركز العالجية.

 أهداف الدراسة .6

اإلجراءات الفلسطينية املتبعة للحد من اآلاثر السلبية لتفشي وابء كوروان على القطاع السياحي الوقوف على أثر  1.6
 .الفلسطيين

 .جائحة كوروان على الدعم احلكومي للقطاع السياحي يف فلسطنيأثر  التعرف إىل 2.6

 .جائحة كوروان على اإلستثمار يف جمال اخلدمات السياحيةأثر  تسليط الضوء على 3.6

 .جائحة كوروان على السياحة الدينية واألثرية يف فلسطنيأثر  التعرف إىل 4.6

 .جائحة كوروان على القطاع الفندقي يف فلسطنيتسليط الضوء على أثر  5.6

 .احلافالت السياحية جائحة كوروان على الشركات السياحية وأصحابالتعرف إىل أثر  6.6

 .جائحة كوروان على املنتجعات واملرافق الرتفيهية واملراكز العالجية يف فلسطنيتسليط الضوء على أثر  7.6

 .يف ظل جائحة كوروان الفلسطيين اليت تواجه القطاع السياحيالتعرف إىل أبرز التحدايت   8.6
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 أسئلة الدراسة. 7

ي فلسطينية املتبعة للحد من اآلاثر السلبية لتفشي وابء كوروان على القطاع السياحتؤثر اإلجراءات الإىل أي مدى  1.7
 ؟الفلسطيين

 ؟تؤثر جائحة كوروان على الدعم احلكومي للقطاع السياحي يف فلسطنيإىل أي مدى   2.7

 ؟تؤثر جائحة كوروان على اإلستثمار يف جمال اخلدمات السياحي إىل أي مدى 3.7

 ؟ثر جائحة كوروان على السياحة الدينية واألثرية يف فلسطنيتؤ إىل أي مدى   4.7

 ؟تؤثر جائحة كوروان على القطاع الفندقي يف فلسطنيإىل أي مدى   5.7

 ؟تؤثر جائحة كوروان على الشركات السياحية وأصحاب احلافالت السياحيةإىل أي مدى   6.7

 ؟الرتفيهية واملراكز العالجية يف فلسطني تؤثر جائحة كوروان على املنتجعات واملرافقإىل أي مدى  7.7

 ؟ما هي أبرز التحدايت اليت تواجه القطاع السياحي الفلسطيين يف ظل جائحة كوروان 8.7

 فرضيات الدراسة. 8

تؤثر اإلجراءات الفلسطينية املتبعة للحد من اآلاثر السلبية لتفشي وابء كوروان على القطاع السياحي الفلسطيين  1.8
 .طةبدرجة متوس

 .تؤثر جائحة كوروان على الدعم احلكومي للقطاع السياحي يف فلسطني بدرجة عالية  2.8

 .تؤثر جائحة كوروان على اإلستثمار يف جمال اخلدمات السياحية بدرجة عالية  3.8

 .تؤثر جائحة كوروان على السياحة الدينية واألثرية يف فلسطني بدرجة عالية  4.8

 .على القطاع الفندقي يف فلسطني بدرجة عاليةتؤثر جائحة كوروان   5.8

 تؤثر جائحة كوروان على الشركات السياحية وأصحاب احلافالت السياحية بدرجة عالية. 6.8

 تؤثر جائحة كوروان على املنتجعات واملرافق الرتفيهية واملراكز العالجية يف فلسطني بدرجة عالية. 7.8
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 . الدراسات السابقة9     

وصلت الدراسة وقد تبعنوان اخلسائر واخلاسرون جراء أزمة كوروان يف األراضي الفلسطينية،  ار،  أررف دراسة مس 1.9
أن هناك نسبة كبرية من العاملني الفلسطينني يعملون يف القطاع غري املنظم، مما  إىل مجلة من النتائج كان من أمهها:

 قوق، ال ضمان وال أتمني صحي وال حقوق، وعدم التعويضيرتتب عليه أضرار أكرب بعدم وجود أي من اإلمتيازات واحل
أثناء وبعد االزمة، كما أن هناك عدد قليل من املنشآت الفلسطينية التزمت بدفع األجور أثناء فرتة األزمة والتعطل 

فوعني د، ومل تلتزم معظم املنشآت بقرار احلكومة هبذا الصدد، وابلتايل عدد قليل من العاملني كانوا م%13القسري 
األجر أثناء فرتة تعطلهم القسري عن العمل، كما أن هناك العديد من األفراد واملنشآت على حد سواء مل تستطع اإليفاء 

، وذلك %38إبلتزاماهتا املالية نظرا  لنقص السيولة املالية، ففي الشهر األول لألزمة بلغت نسبة الشيكات املرجتعة حوايل 
سطينية، كما أن هناك تراجع حاد يف اإلستهالك اخلاص لألسر الفلسطينية، فمعظم حسب بياانت سلطة النقد الفل

األسر الفلسطينية فقدت مصادر دخلها نتيجة عدم دفع األجور أو فقدان العمل، وابلتايل تراجع الطلب الكلي مما 
جلة وتنظيم القطاع دء مبعاضرورة البوقد أوصت الدراسة ب يعين تراجع اإلنتاج وتراجع الواردات نتيجة لضعف الطلب. 

غري املنظم، لضمان حقوق العاملني فيه، إضافة إلعطائه طابع أكثر رمسية وتنظيم، وضرورة العمل على محاية احللقات 
األضعف من املواطنني/ات، بدال  من حتميلها أعباء إضافية خالل األزمات، فمثال  إعادة النشاط إىل قطاع النقل بعدد 

إلزام املواطن بدفع فارق األجرة، كان على حساب احللقة األضعف وكان األجدر أن يتم العمل  أقل من الركاب، مع
على إعفاء ضرييب أو تقليل رسوم الرتخيص أو التأمني، واستغالل الرتاجع احلاد يف أسعار احملروقات، كبديل عملي لكافة 

لعمل الوزارات واملؤسسات الرمسية، لتنظيم وضع ااألطراف، وكذلك ضرورة العمل الحقا  على إعادة تفعيل أدوار لبعض 
دون عقود وإعادة تقييم احلد األدىن لألجور حلفظ حقوق الفئات الضعيفة، كما أن هناك عدم كفاية إلصدار القرارات 
 الرمسية مثل قرار احلكومة بضرورة التزام أرابب العمل بدفع األجور للعاملني أثناء التعطل القسري وهذا جيد، ولكن

 األكثر أمهية توفر آلية متابعة رمسية إللزام هذه املنشآت وأرابب العمل بتطبيق القرار.

بعنوان تعزيز مفهوم املمارسات اخلضراء يف القطاع الفندقي لضمان التنمية السياسية  دراسة محاد  عبد القادر  2.9
وقد ، لياملنهج الوصفي التحليث على املستدامة: دراسة حالة الفنادق يف حمافظات قطاع غزة، حيث اعتمد الباح

أن وزارة السياحة واآلاثر ال تقوم بتوعية أصحاب وإدارات  توصلت الدراسة إىل مجلة من النتائج كان من أمهها:
الفنادق حول مفهوم املمارسات اخلضراء، كما بينت الدراسة أن هناك عالقة بني قطاعي السياحة والبيئة، وكذلك بينت 

عنوي لتطبيق املمارسات الصديقة للبيئة يف الفنادق، كما بينت الدراسة عدم وجود وعي لدي أصحاب وجود استعداد م
الفنادق أبمهية املمارسات اخلضراء يعترب عائقا  أمام تبين هذه السياسة يف الفنادق، كما أشارت الدراسة إىل تدين الوعي 
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لبنية اء يف الفنادق، كما أوضحت الدراسة تدين مستوايت االسياحي الذي يعد من أهم املعيقات لتبين املمارسات اخلضر 
قد أوصت و التحتية يف العديد من الفنادق الذي يعيق تبين وتطبيق املمارسات اخلضراء فيها وكذلك اجلذب السياحي، 

 تشجيع أصحاب الفنادق واملنشآت السياحية املختلفة على استخدام الوسائل الصديقة للبيئة، وضرورةالدراسة ب 
إجراء دورات إرشادية ألصحاب الفنادق والعاملني فيها حول احملافظة على البيئة، وتشجيع النزالء يف الفنادق على اتباع 
ممارسات رشيدة جتاه البيئة، وكذلك دعوة الوزارات ذات العالقة لتوفري الوسائل واملعدات الصديقة للبيئة واليت تستخدمها 

 حية.الفنادق وغريها من املنشآت السيا

 نقد الدراسات السابقة واإلضافة العلمية 9.3

بشكل عام تركزت كافة الدراسات السابقة املذكورة وغريها من تقارير ومقاالت بشكل أساسي على اإلقتصاد الفلسطيين 
وبشكل خاص على القطاع السياحي والفندقي حتديدا  دون التطرق للقطاعات السياحية األخرى، وبشكل عام وجدان 

لك الدراسات والتقارير تناقش الوضع اإلقتصادي يف ظل ظروف طبيعية أو حىت مع ظروف غري طبيعية معتادة،  أبن ت
كالتضخم، حجز األموال، ومعاانة املوزانة احلكومية..إخل، لكن هناك ندرة يف الدراسات اليت تتناول اإلقتصاد الفلسطيين 

قطاع اليت تتناول أهم قطاع يف اإلقتصاد الفلسطيين وهو ال يف ظل جائحة كوروان، وحتديدا  هناك نقص يف الدراسات
السياحي ووجدان نقص يف حجم الدراسات واملقاالت اليت تناقش أثر جائحة كوروان عليه من جوانب متعددة، ففي 
هذا البحث سنضيف طابع خمتلف وهو التطرق ألثر جائحة كوروان املستجدة وأثرها على القطاع السياحي من نواحي 

عددة كأثرها على القطاع الفندقي، وأثرها على أصحاب احلافالت والشركات واملكاتب السياحية، وأثرها على السياحة مت
الدينية واألثرية، وأثرها أيضا  على املنتجعات واملرافق الرتفيهية، وعلى الدعم احلكومي، وعلى اإلستثمار يف جمال اخلدمات 

د ر على كل منها، ابإلضافة إىل التطرق ألثر اإلجراءات الفلسطينية املتبعة للحالسياحية، وما أحلقته من أضرار وخسائ
 من اآلاثر السلبية لتفشي اجلائحة على القطاع السياحي الفلسطيين.

 أدوات الدراسة .10

ريات ، حيث صممت املقابالت بطريقة شاملة للمتغمن تصميم الباحثني متثلت أدوات الدراسة إبستخدام املقابالت
 اد واحملاور وكطريقة أنسب لإلجابة على األسئلة والفرضيات هلذه الدراسة.واألبع

 حدود الدراسة  .11

 .م2021م، وبداية العام 2020 هناية العاممت إجراء هذه الدراسة خالل  احلدود الزمانية: 1.11
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 .مت إجراء الدراسة يف دولة فلسطني  احلدود املكانية: 2.11

هذه الدراسة واقع اإلقتصاد الفلسطيين يف ظل جائحة كوروان_القطاع السياحي تتناول  احلدود املوضوعية: 3.11
 .امنوذجا  ومل تتناول أية قطاعات أخرى

 ذوي اإلختصاص واملسؤولني يف القطاع اإلقتصادي والسياحي. احلدود البشرية: 4.11

 

 . اإلطار النظري للدراسة12   

 اإلقتصاد الفلسطييناملبحث األول:  1.12

 نبذ، عن املؤررات اإلقتصادية خالل الفرت، السابقةاملطلب األول:  1.12.1

 سيتم استعراض أهم املؤشرات اإلقتصادية الكلية اليت تقيس اجتاه اإلقتصاد الفلسطيين خالل الفرتة السابقة:

( 2015تة، ( ان الناتج احمللي اإلمجايل )األسعار الثاب2018 -2004أشارت تنقيحات احلساابت القومية للفرتة ) •
مليار دوالر أمريكي  14.0، مقارنة مع %8.9مليار دوالر  أمريكي، حمققا  منوا   15.2بلغ حوايل  2016يف العام 
، ارتفع 2017يف العام  %1.4مليار دوالر، ومبعدل منو  15.4، يف حني بلغ الناتج احمللي اإلمجايل 2015يف العام 

مليار  دوالر يف عام  15.8، يف حني ارتفع ليبلغ %1.2ققا  منو ا  بنسبة حم 2018مليار دوالر يف العام  15.6ليبلغ 
. وأشارت تقديرات اجلهاز املركزي لالحصاء الفلسطيين اىل خسائر اقتصادية بقيمة %0.9، حمققا  منو ا  بنسبة 2019

ايل الناتج احمللي اإلمجمليار دوالر خالل الثالث الشهور االوىل من ازمة جائحة كوروان، ومن املتوقع اخنفاض  2.5
  .2019مقارنة مع عام  2020يف عام  %14بنسبة 

، مقارنة مع 2016يف العام  %6.5دوالر، حمققا  منو ا  بنسبة  8.3489بلغ نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل  •
رتاجع يف عام دوالر، واستمر ال 1.3463ليبلغ  %0.8اخنفض نصيب الفرد  2017العام السابق، أما يف العام 

وليبلغ  %1.6بنسبة  2019دوالر، و كذلك استمر الرتاجع للعام  7.3417وليبلغ  %1.3وبنسبة  2018
 2020خالل عام  %10، من املتوقع ان يرتاجع نصيب الفرد من الناتج احمللي االمجايل بنسبة تزيد عن 1.3364

  .وذلك بسبب تراجع معدل النمو االتصادي خالل جائحة كوروان
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، أن مسامهة 2019على مستوى مسامهة األنشطة االقتصادية يف الناتج احمللي اإلمجايل، فقد أشارت نتائج العام  •
للقطاع الصناعي، يف حني  %13للقطاع الز ارعي، و %6.9قطاع الزراعة والصناعة ما زالت متواضعة، حيث بلغت 

اخلية، وشكل قطاع اخلدمات النصيب األكرب لقطاع التجارة الد %21.4، و%5.7ساهم قطاع اإلنشاءات بنسبة 
 .%27.9من الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة 

يف العام  %25.8مقارنة مع  %29.2ليصل  2017ارتفع معدل الفقر يف األراضي الفلسطينية خالل العام  •
عدل ، ابملقابل تراجع م2011يف  %38.8مقارنة مع  %53.0، وارتفع معدل الفقر يف قطاع غزة إىل 2011

.) وزارة اإلقتصاد 2011يف العام  %17.8، مقارنة مع 2017يف العام  %13.9الفقر يف الضفة الغربية إىل 
 م(2020الوطين، 

 

 م2020أداء اإلقتصاد الفلسطيين خالل العام املطلب الثاين:  1.12.2

، لتشهد 2020عام  خالل %12أتثرا  جبائحة كوروان وتداعياهتا، االقتصاد الفلسطيين يسجل تراجعا  حادا  نسبته 
معظم األنشطة االقتصادية تراجعا  يف القيمة املضافة، مما أدى الخنفاض ملحوظ يف نصيب الفرد من الناتج احمللي 
اإلمجايل، وتزايد يف عدد العاطلني عن العمل لتدخل فئات جديدة إىل دائرة الفقر، ليرتاجع بذلك مستوى الطلب العام 

 .الكليملؤشري اإلستهالك واإلستثمار 

 الناتج احمللي اإلمجايل 
، فمع بداية التأثر جبائحة  2019مقارنه مع عام  %12تراجعا  يف الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة  2020شهد العام 

مقارنة  %4، شهد االقتصاد الفلسطيين تراجعا  نسبته 2020كوروان واليت القت بظالهلا خالل الربع االول من عام 
، ليزداد الرتاجع يف ظل تعمق اجلائحة، واليت على أثرها فرضت جمموعة من اإلجراءات ضمن 2019مع الربع املناظر 

حالة الطوارئ، حيث شهدت فلسطني إغالقا جزئيا  وشامال على فرتات متقطعة وذلك للحد من تفشي هذا الوابء، 
 %20ايل تراجعا  حادا  حبوايل ، حيث سجل الناتج احمللي اإلمج2020تركز هذا اإلغالق خالل الربع الثاين من عام 

، بدأت معظم األنشطة االقتصادية 2020مقارنة مع مع نفس الربع من العام السابق، وخالل النصف الثاين من عام 
ابلتعايف التدرجيي وذلك من منطلق املوازنة بني االقتصاد والصحة، حيث ارتفع الناتج احمللي اإلمجايل، إاّل أن مستواه 

عليه قبل اجلائحة متأثرا  أيضا  إبجراءات االحتالل اإلسرائيلي املتعلقة حبجز عائدات املقاصة واليت ظل أقل مما كان 
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من إمجايل اإليرادات وتعترب املصدر  %70استمرت ألكثر من سبعة أشهر متتالية، حيث تشكل تلك األموال ما نسبته 
لعام بنسبة اإلستهالك الكلي يف فلسطني خالل نفس ااالساسي لتغطية النفقات اجلارية.  وعلى مستوى اإلنفاق تراجع 

 .%36كما تراجع اإلستثمار الكلي بنسبة   6%

 تراجع يف معظم اإلنشطة اإلقتصادية نتيجة اإلغالق اجلزئي والشامل ملعظم مفاصل اإلقتصاد 
. 2019مع العام مقارنة  2020شهدت معظم األنشطة اإلقتصادية تراجعا  ملحوظا  يف قيمتها املضافة خالل العام 

، وكان املتضرر األكرب منه النشاط السياحي مبا يشمل %10حيث سجل نشاط اخلدمات أعلى قيمة تراجع وبنسبة 
االف عامل عن العمل يف هذا القطاع، كما تراجع نشاط اإلنشاءات  10املطاعم والفنادق، حيث توقف أكثر من 

نسبة ى البناء لتلك الفرتة، حيث اخنفض عدد رخص األبنية ب، بسبب الرتاجع احلاد يف مستوى الطلب عل%35بنسبة 
خالل عام  %12(، مث نشاط الصناعة الذي تراجع بنسبة 2020خالل فرتة اإلغالق الشامل ) الربع الثاين  45%

إال أنه خالل  %6اخنفاض كميات األنتاج الصناعي بنسبة  2020، حيث شهد النصف األول من عام 2020
بدأ هذا النشاط ابلتعايف التدرجيي ولكن مبستوى اقل مما كان علية قبل اجلائحه نتيجة  2020عام النصف الثاين من 

 .%11أزمة املقاصة، وشهد نشاط الزراعة تراجعا بنسبة 

 إمجايل عدد العاملني 
مما يعكس  %27.8، أدى الرتفاع معدل البطالة اىل 2020الف عامل عن العمل خالل العام  66توقف أكثر من 

 .، ودخول فئات جديده اىل دائرة الفقر والفقر املدقع%14فاض نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة إخن

، 2020الف عامل عام  884إىل  2019الف عامل عام  951اخنفض إمجايل عدد العاملني يف سوق العمل من 
 ات جائحة كوروان على مفاصل اإلقتصاد، وذلك بسبب التأثري بتداعي%27.8إىل  %26.3وارتفع معدل البطالة من 

(، اخنفض عدد العاملني يف سوق العمل احمللي الفلسطيين 2020الكلي. خالل فرتة اإلغالق الشامل )خالل الربع الثاين 
ألف عامل، ويعود هذا اإلخنفاض  34ألف عامل، واخنفض عدد العاملني يف اسرائيل واملستعمرات حبوايل  78مبقدار 

ت اليت مت اختاذها للحد من انتشار الفريوس، ونتيجة لتخفيف االجراءات اخلاصة ابجلائحة، والعودة بشكل اىل االجراءا
 12تدرجيي للعمل يف أماكن العمل يف اآلونة االخرية، ارتفع عدد العاملني يف سوق العمل احمللي الفلسطيين مبقدار 

لسابق، كما ارتفع عدد العاملني يف اسرائيل واملستعمرات مقارنة ابلربع ا 2020الف عامل خالل الربع الثالث من عام 
 .ألف عامل 33حبوايل 
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 منشّات القطاع اخلاص خسرت أكثر من نصف انتاجها أو مبيعاهتا خالل فرت، اإلغالق الشامل 
تشري النتائج أن أكثر من ثلثي املنشّات االقتصادية تعرضت لإلغالق مبعدل يقارب الشهر والنصف خالل الفرتة 

من تلك  %63(، تركز اإلغالق يف قطاع اخلدمات ومبحافظة بيت حلم، لتعاين 5/3/2020-31/5/2020)
املنشات من وقف اإلمدادات املتعلقة مبدخالت اإلنتاج من مواد خام ومستلزمات انتاج، وتراجع يف مستوى اإلنتاج أو 

ة لتسريح جزء من العاملني لديها ملواجهة من املنشّات الفلسطيني %14حجم املبيعات حبوايل النصف لتضطر حوايل 
 .تلك األزمة

 2020اخنفاض اسعار املستهلك خالل عام  

اخنفاضا  نسبته  2020كتقديرات اولية، سجل متوسط الرقم القياسي العام ألسعار املستهلك يف فلسطني خالل العام 
 م(2021-2020.) اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين، 2019مقارنة مع العام  1.0%

 ( على االقتصاد الفلسطيين19-أثر فريوس كوروان املستجد )كوفيد: ثالثاملطلب ال 1.12.3

كما هو احلال يف كافة أحناء العامل، شهدت فلسطني تداعيات اقتصادية خطرية نتيجة للوابء، وخاصة  بعد ارتفاع عدد 
حية قات. ومن هذا املنطلق، حتوَّل الوابء من مشكلة صحاالت اإلصابة يف املوجة الثانية واحلاجة املستمرة لفرض اإلغال

إىل صفعة قوية لالقتصاد وسوق العمل الفلسطيين. مل يؤثر ذلك فقط على العرض )إنتاج البضائع واخلدمات(، بل وأثر 
 أيضا  على الطلب )االستهالك واالستثمار(، حيث امتدت أتثريات االضطراابت اإلنتاجية إىل سالسل التوريد. ويف

نفس الوقت، واجهت مجيع املشاريع واألنشطة التجارية )بغض النظر عن حجمها( حتدايت مجة، وخاصة  الشركات 
العاملة يف جمال السياحة والنقل والضيافة، مما شكَّل هتديدا  حقيقيا  حبدوث اخنفاض كبري يف اإليرادات، وفقدان الوظائف 

 .وازدايد حاالت اإلعسار املايل يف قطاعات معينة

جتلى أثر جائحة الكوروان على االقتصاد الفلسطيين على املستويني الكلي واجلزئي. فعلى مستوى االقتصاد الكلي، 
أشارت البياانت الصادرة عن اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين أن من املتوقع أن ينخفض الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة 

ماس  –. لكن معهد أحباث السياسات االقتصادية الفلسطيين بسبب أتثر الطلب والعرض يف آٍن واحد 13.5%
 %38) %35( يتوقع ابملقابل حدوث اخنفاض أكرب بكثري يف الناتج احمللي اإلمجايل وأن اخلسائر قد تصل إىل 2020)

للعمال داخل  %25للعاملني يف إسرائيل(. نتيجة ذلك، سينخفض مستوى الطلب يف اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 
وهذا يعين أبن االخنفاض الكلي يف الطلب على العمالة يف  –للعمال يف إسرائيل  %50قتصاد الفلسطيين وبنسبة اال

 .%30الضفة الغربية سيصل إىل 
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تشري هذه التقديرات اإلمجالية إىل حدوث تداعيات بعيدة املدى على كافة مناحي احلياة االقتصادية، مبا يف ذلك 
اإلنتاج، والتجارة، ومستوايت املعيشة وغريها. وحبسب تقديرات اجلهاز املركزي لإلحصاء التوظيف، وحقوق العمال، و 

آذار  22منشأة نتيجة لقرار السلطة الفلسطينية بتقييد النشاط االقتصادي ابتداء  من  37,336الفلسطيين، مت إغالق 
يف الضفة الغربية  71,043) عامال  يف الضفة الغربية وقطاع غزة 105,345. كانت هذه املنشآت توظف 2020

. %26يف قطاع غزة(. ووفقا  للتقديرات، اخنفضت قدرة هذه املنشآت على استيعاب العمالة بقيمة  34,302و
فة الغربية ماس، من املتوقع أن ترتفع نسبة البطالة يف الض –وحبسب معهد أحباث السياسات االقتصادية الفلسطيين 

، وهذا يعين أنه %15، بلغت معدالت البطالة يف الضفة الغربية 2019لعام على األقل. وخالل ا %36لتصل إىل 
من املتوقع أن تتضاعف نسبة البطالة. كما تشري الدراسات إىل أن االخنفاض يف توظيف العمال غري املهرة سيكون 

 (.%15أعلى بكثري من االخنفاض يف توظيف العمال املهرة )

وا ني واسعتني من القطاعات أو املهن اليت استمر العمال أبنشطتهم فيها وحصلفيما يتعلق ابإلغالقات، هناك جمموعت
على مرتباهتم دون أن يتأثروا كثريا . أوال ، القطاعات أو املهن اليت ميكن العمل عليها من البيت )العمل عن بُعد(، واثنيا ، 

لعمال الضروريني موظفي القطاع العام، مثل اتشمل هاتني الفئتني ”. عماال  ضروريني“القطاعات أو املهن اليت تستدعي 
يف القطاع املايل وقطاَعي الصحة والرعاية، ابإلضافة إىل العاملني عن بُعد يف قطاع الرتبية والتعليم واملؤسسات غري 
احلكومية. عالوة على ذلك، استمر بعض العمال الفلسطينيني يف وظائفهم داخل إسرائيل، وكانت هناك حاجة إلبقاء 

ة من هؤالء العمال للقيام ابألنشطة الضرورية كإنتاج األغذية، وصيانة البنية التحتية وما شابه. على الرغم من ذلك، نسب
مل تتمكن نسبة كبرية من العمال من مواصلة أعماهلم أو جين أي دخل خالل فرتات اإلغالق، ومنهم العمال املأجورين 

زليني، و غري املنتظمني )مبا يف ذلك العاملني يف قطاع النقل(، والعمال املنيف االقتصاد غري الرمسي، والعمال املؤقتني أ
وعمال البناء والباعة املتجولني. ومن بني املتأثرين أيضا  أصحاب املشاريع الصغرية والعاملني حلساهبم اخلاص )مبا يف 

 إغالق يك عن العمال العاديني الذين متذلك جتار اجلملة والتجزئة )املفرَّق(، وعمال املواصالت وأصحاب املطاعم(، انه
 .قطاعاهتم بشكل كامل )مثل العاملني يف قطاعات السياحة والفنادق وبعض املطاعم وشركات التصنيع(

إحدى الفئات األكثر تضررا  هم عمال االقتصاد غري الرمسي الذين يتم توظيفهم بدون عقود، وهؤالء هم جزء من العمال 
من إمجايل العمال املأجورين.  %48الذين ال يعملون وفقا  ألي عقد، والذين تصل نسبتهم الفلسطينيني املأجورين 

من عمال البناء. كما أن الكثري من عمال  %40من العاملني يف القطاع الزراعي و %50يشكل هؤالء العمال تقريبا  
ق اجلهاز املركزي وجتارة التجزئة وف االقتصاد غري الرمسي يعملون حلساهبم اخلاص، وخاصة  املشتغلني يف قطاع النقل

م، وهذا يعين أن العمال األقل مهارة سيعانون أكثر من أي فئة أخرى. ومن املتوقع 2020لإلحصاء الفلسطيين للعام 
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أن تزداد معدالت الفقر نتيجة لفقدان اإلنتاج وإغالق احملال التجارية وفقدان الوظائف، وتشري التوقعات إىل أن قيمة 
 .نتيجة إلغالق احملال واملشاريع التجارية %6تنخفض بنسبة األجور س

وبشكل عام، ُتظهر هذه التقديرات أن لدى فريوس كوروان املستجد أثر هائل على االقتصاد الفلسطيين، وخاصة  على 
لى عمنو الناتج احمللي اإلمجايل، والطلب/االستهالك، والتوظيف/العمالة، والتجارة ومعدالت الفقر. لذلك، جيب 

سياسات االستجابة أن تتضمن توجيهات واسرتاتيجيات طويلة األمد يتم فيها األخذ بعني االعتبار التشوهات 
واالختالالت املوجودة يف سوق العمل الفلسطيين. إن الغاية من ذلك هي تعزيز قاعدة االقتصاد الفلسطيين من خالل 

ز فقط لق وظائف مستدامة مع جتنب خلق فرص العمل اليت تركاالستثمار يف النشاطات اإلنتاجية اليت من شأهنا أن خت
على التوفري املؤقت للدخل. يستدعي ذلك املزيد من التدخالت البنيوية اليت تربط بني سياسات االقتصاد اجلزئي 

 روسياسات االقتصاد الكلي )مع الرتكيز على االستثمار واالستفادة من التجارة( من أجل خلق فرص عمل منتجة وأكث
 :استقرارا  يف االقتصاد الفلسطيين. ميكن عمل ذلك كمايلي

أن تشمل التدخالت قصرية األجل خطط دعم الدخل وإعاانت األجور للعمال الذين فقدوا وظائفهم أو دخلهم  –
بسبب اإلغالقات )مع وجود خطط خاصة تستهدف عمال احلضاانت، وسائقي سيارات األجرة والعمومي، والعاملني 

 .سواء يف االقتصاد الرمسي أو غري الرمسي( – وغريهم من عمال املياومة املنزليني

جيب أن تستهدف التدخالت طويلة األجل القطاعات اإلنتاجية كالقطاع الصناعي والزراعي. وجتدر اإلشارة أبن  –
قلالن من على ويتعزيز ودعم هَذين القطاَعني هو يف غاية األمهية ألهنما يوّلدان فرص عمل ذات جودة واستقرار أ

االعتماد على االقتصاد اإلسرائيلي. ميكن عمل ذلك )على سبيل املثال( من خالل إعطاء األولوية لبعض القطاعات 
الصناعية الفرعية وتقدمي الدعم هلا. إن اختيار هذه القطاعات الفرعية جيب أن أيخذ بعني االعتبار املتطلبات االقتصادية 

املفروضة على الشعب الفلسطيين من جهة أخرى. ابإلضافة لذلك، جيب تعزيز شبكات  من جهة والقيود اإلسرائيلية
سالسل التوريد اخلاصة هبذه القطاعات )وخاصة  الشبكات احمللية( من أجل االستفادة بشكل أكرب من املسامهات 

ني االعتبار، هذه األمور بع واخلربات احمللية وتقليل الواردات من االقتصاد اإلسرائيلي قدر اإلمكان. فيجب أخذ كافة
ومن املهم أيضا  الرفع من مستوى تدريب املوارد البشرية العاملة يف هذه القطاعات من خالل تقدمي التدريب املهين ذو 
اجلودة العالية، وال سيما يف اجلوانب املرتبطة ابستخدام التكنولوجيا، واالبتكار، والتسويق، واملسامهات/املدخالت.) 

 مية(.البطمة، سا
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 القطاع السياحي الفلسطييناملبحث الثاين:  2.12

تعترب فلسطني من أهم مناطق اجلذب السياحي على املستوى العاملي، نظرا  ملا تتميز به من خصائص طبيعية وبشرية 
لسياحة اتعترب مبثابة عوامل جاذبة للنشاط السياحي، خاصة ما يتعلق منها ابلسياحة الدينية اليت تعترب من أهم أمناط 

 يف فلسطني.

وحيتل القطاع السياحي ركنا  أساسيا  يف اإلقتصاد الفلسطيين، نظرا  لكون فلسطني غنية ابملوارد السياحية اجلاذبة لشرائح  
 م(2015كبرية من السياح على اختالف جنسياهتم ومذاهبهم.)محاد، عبد القادر، 

حبكم املوقع  ام على السياحة من حيث كوهنا منطقة جذب سياحيويعترب املوقع اجلغرايف لألراضي الفلسطينية ذو أتثري ه
املتميز الذي يعترب قريبا  من مصادر ورود السائحني واحلجاج، واملتمثل يف دول غريب أورواب وبعض مناطق آسيا وإفريقيا، 

انت السماوية وما متثله ع الدايإىل جانب املوارد السياحية املتنوعة واملميزات اليت متتلكها وخاصة  من املنظور الديين ألتبا 
من مهٍد للحضارات البشرية. كما متتاز األراضي الفلسطينية املناخ املتنوع على مدار السنة، خاصة  ابلنسبة للسياح 

 واحلجاج القادمني من غرب أوراب وأمريكا الشمالية الذين يستفيدون من اعتدال املناخ صيفا  ودفئه شتاء .

 السياحة واالقتصاد الفلسطيين املطلب األول:  2.12.1

تلعب السياحة دورا  هاما  يف اقتصادايت كثري من دول العامل كمصدر للدخل القومي، إضافة  ملا توفره السياحة من 
العمالت األجنبية وفرص العمل، إىل جانب تشجيعها لالستثمار يف جمال اخلدمات السياحية، كإنشاء الفنادق واملطاعم 

 .الفولكلورية والنقل واملنتجات

واملنتج السياحي واملتمثل يف عوامل اجلذب السياحي "املوارد السياحية الطبيعية والتارخيية واألثرية" ال يباع إال من خالل 
السياحة، فهذه املوارد ال تدر عائدا  بطبيعتها، إال إذا بيعت يف شكل منتج سياحي، و هذا املنتج ال يباع يف معظم 

جود سلع وخدمات مساعدة تتمثل يف التسهيالت السياحية اليت جيب أن تتواجد إىل جانب املوارد األحوال إال بوجود و 
 :السياحية وتتمثل هذه التسهيالت السياحية يف أربع جمموعات هي

توفر هياكل البنية التحتية، كشبكات النقل، املياه والكهرابء، وسائل االتصال، أجهزة ومؤسسات خمتصة توفر األمن  -
 .ستقرارواال

 .توفر املنشآت السياحية كالفنادق، القرى السياحية، النوادي الرتفيهية -

 .توفر النقل أبشكاله املتاحة الربي، اجلوي، البحري -
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 .توفر اخلدمات السياحية الرتوجيية: كأماكن التسلية، حمالت بيع اهلدااي التذكارية والسلع السياحية -

تطورة، ية وقطاع غزة، تفتقر إىل املواد األولية واملوارد الطبيعية وال يوجد فيها صناعات موابلنظر إىل أن مناطق الضفة الغرب
فإن السياحة تلعب دورا  هاما  يف تنمية االقتصاد الفلسطيين. وملا كانت الضفة الغربية وقطاع غزة ما تزال فعليا  حتت 

نسبة ضئيلة من املردودات فإن الفلسطينيني ال يستفيدون إال ب السيطرة اإلسرائيلية خاصة  فيما يتعلق ابملعابر وحرية التنقل،
من السياح الوافدين إىل "إسرائيل" يقومون بزايرة املناطق السياحية يف الضفة  %78السياحية. وتبني األرقام أن ما نسبته 

ن السياح الزائرين ينية مالغربية وبشكل خاص مدينة بيت حلم، وابلرغم من ارتفاع هذه النسبة إال أن اإليرادات الفلسط
فقط من ينفقه السائح األجنيب أثناء زايرته  %5للمناطق الفلسطينية هي إيرادات حمدودة جدا  وتشّكل ما نسبته 

 .لألراضي املقدسة

وتتأثر السياحة إجيااب  أو سلبا  بكل الظواهر االقتصادية املوجودة يف األراضي الفلسطينية وذلك على اعتبار أن األموال 
اليت ينفقها السياح على املبيت والطعام واملواصالت والنشاطات واملشرتايت جيرى إنفاقها يف منشآت اقتصادية أخرى 
إذ يتم إعادة إنتاج الدخل من جديد ومن خالل هذه الدورة يتم إعادة توزيع العائدات السياحية.  كما تلعب السياحة 

 .العمالت األجنبية والتحويالت اخلارجيةدورا  هاما  يف االقتصاد الوطين من حيث توريد 

من الصادرات اخلدمية  %25سامهت صادرات السياحة والسفر حبوايل  2000و  1995وخالل الفرتة بني عامي 
الكلية، وكان ذلك انعكاسا  لفرتة اهلدوء السياسي النسيب الذي أعقب بدء تطبيق اتفاقيات التسوية الفلسطينية 

 ك من تغيري بعض اإلجراءات املتعلقة حبركة السياحة والسفر من وإىل األراضي الفلسطينية، وهواإلسرائيلية، وما تبع ذل
حقق قطاع السياحة  1995ما زاد من مسامهة هذا القطاع يف التجارة اخلدمية الفلسطينية خالل هذه الفرتة. ففي العام 

دوالر كان من نصيب القدس الشرقية أي ما مليون  132مليون منها  152يف الضفة الغربية عائدات إمجالية بلغت 
 .، بينما حققت أرحيا وبيت حلم معظم املبلغ املتبقي%86نسبته 

وأدى التصعيد اإلسرائيلي مع اندالع انتفاضة األقصى إىل تراجع حاد يف النشاط السياحي، فقد بلغ عدد الفنادق 
 116ما جمموعه  2000طلع انتفاضة األقصى عام العاملة يف األراضي الفلسطينية يف الضفة الغربية وقطاع غزة م

فندق. وأشار إىل هذا الوضع التقرير الوطين األول للتنمية املستدامة يف  72إىل  2002فندقا ، لترتاجع يف هناية العام 
احة والذي أكد أن مسامهة السي 2003فلسطني حتضريا  للقمة العاملية حول التنمية املستدامة يف جوهانسربغ يف العام 

م على املناطق 2000يف االقتصاد احمللي اخنفضت إىل أدىن مستوى هلا، بسبب احلصار اإلسرائيلي منذ سبتمرب 
 .الفلسطينية
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ما  2010مت إقامة بعض الفنادق ليصل عددها منتصف العام  2007ومع استعادة شيء من االستقرار منذ العام 
فندق، بينما بلغ  29حمافظة القدس ابلعدد األكرب منها بواقع  يف الضفة الغربية حظيت 86فندقا  منها  94جمموعه 

عدد الفنادق العاملة يف قطاع غزة مثانية فنادق فقط وهو ما يعكس الواقع الذي يعيشه يف ظل احلصار اإلسرائيلي الذي 
 .يقوض القطاع السياحي يف غزة

لفة يف الضفة وغزة ملني يف املنشآت السياحية املختوفيما خيص العمالة يف القطاع السياحي الفلسطيين فقد بلغ عدد العا
. وهو ما يشري الرتفاع ملحوظ نتيجة جهود 1995عامل يف العام  2903مقابل  2000عامل يف العام  5297

 2007السلطة الوطنية يف هذا اجملال، إال أن هذا العدد تراجع كثريا  خالل انتفاضة األقصى، ليعود إىل التوازن يف العام 
  .منتصف العام 4361ل العدد إىل ليص

ويبقى الواقع الفلسطيين العام ومن ضمنه ما يتعلق ابجلانب االقتصادي ومسامهة القطاع السياحي فيه مرتبطا  ابلوضع 
السياسي، كما يؤكد ذلك جمموعة دراسات أصدرها معهد أحباث السياسات االقتصادية الفلسطيين )ماس( حول تعزيز 

لسطيين الذاتية، حيث انتقدت الفرضيات اليت مت التعامل معها فلسطينيا  كمسلمات وأثبتت قدرات االقتصاد الف
خطورهتا، وأمهها فرضية إمكانية قيام عالقة تعاونية مع إسرائيل خالل املرحلة االنتقالية. والفرضية الثانية، وهي جدوى 

رائيلي. ونبهت هذه اإلس –تسوية الصراع الفلسطيين إعطاء األولوية لقطاعات السياحة والتجارة واملرافق السيادية قبل 
الدراسات إىل خماطر الفصل الفلسطيين بني السياسة واالقتصاد قبل إقامة الدولة الفلسطينية والتحرر من التبعية لالقتصاد 

ية للسكان ساإلسرائيلي، ابإلضافة إىل أمهية توجيه الدعم للقطاعات اإلنتاجية القادرة على تلبية االحتياجات األسا
لدعم صمودهم. كما تناولت هذه الدراسات التشوهات يف البنية االقتصادية خالل فرتة االحتالل، حيث تدنت مسامهة 
القطاعات اإلنتاجية يف الناتج احمللي والتشغيل والصادرات. وتعرض قطاع اخلدمات إىل تشوهات من نوع معني، حيث 

لع رائيلي مثل جتارة اجلملة والتجزئة، والنقل، هبدف تسهيل تدفق السمنت بعض األنشطة اليت ختدم االقتصاد اإلس
املستوردة من إسرائيل إىل املناطق الفلسطينية، وتسهيل تنقل العمالة إىل إسرائيل. فيما واجه قطاع السياحة عراقيل نتيجة 

 .نيإمهال املواقع األثرية وعدم صيانتها، وتقييد ترخيص بناء الفنادق واألدالء السياحي

وفيما يتعلق ابلسياحة اخلارجية اليت يقوم هبا سكان األراضي الفلسطينية يف الضفة الغربية وقطاع غزة، فيالحظ أن نسبة 
من العائالت الفلسطينية  %16أن  2009السياحة الرتفيهية منها قليلة جدا ، حيث تشري البياانت اإلحصائية لسنة 

إىل مصر معظمها لزايرة األقارب يف هذين  %3إىل األردن و  %52قامت برحالت سياحية خارجية، كان منها 
غالبيتهم ألداء مناسك احلج والعمرة. وبلغ  %21البلدين، فيما بلغت نسبة الذين قصدوا اململكة العربية السعودية حنو 
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لومات الفلسطينية وكالة األنباء واملع مليون دوالر.) 137.2جممل إنفاق هؤالء املواطنني على رحالهتم اخلارجية حنو 
 م(2016وفا، 

 القطاع السياحي الفلسطيين وجائحة كورواناملطلب الثاين:  2.12.2

 خسائر القطاع السياحي الفلسطيين جتاوزت املليار دوالر 
إن اآلاثر املدمرة الناجتة عن جائحة كوروان، أدت إىل شلل يف كل القطاعات اخلدماتية واإلنتاجية يف العامل بشكل عام 

طني بشكل خاص. حيث قّدر جهاز اإلحصاء الفلسطيين ووزارة السياحة واآلاثر، خسائر إيرادات السياحة وفلس
مليار دوالر أمريكي، اليت تشمل السياحة الوافدة من اخلارج واحمللية، وذلك بسبب فريوس  1.15الداخلية مبا يقارب 

 «.كوروان»

ع األعوام السابقة من حيث ارتفاع االستثمارات يف هذا القطا وشهد قطاع السياحة يف فلسطني منوا  متتاليا  خالل 
ومسامهته يف الناتج احمللي اإلمجايل، خصوصا  السياحة الدينية. ويشكل إمجايل ما ينفق على قطاع السياحة يف فلسطني 

يف املائة على  89ة مليار دوالر أمريكي موزعة بنسب 1.5يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل أي ما يعادل  9ما يقارب 
 .يف املائة على السياحة احمللية 11إنفاق السياحة الوافدة، و

وجتاوزت خسائر القطاع السياحي املليار دوالر أمريكي، جراء االخنفاض احلاد يف السياحة الوافدة واحمللية خالل الشهور 
تني اصة يف حمافظيت بيت حلم والقدس، اللوكان أثر جائحة كوروان على األنشطة السياحية كبريا ، خ .العشرة األخرية

يف املائة من إمجايل عدد نزالء الفنادق يف حمافظيت  81تستقبالن العدد األكرب من النزالء والسياح، حيث يوجد ما نسبته 
_، جريدة الشرق األوسط _جريدة العرب الدولية بيت حلم والقدس، مما جيعلهما األكثر تضررا  على مستوى الوطن.)

 م(2021

لتبلغ  2019ابملقارنة مع عام  %68وتشري التقديرات األولية إىل تراجع انفاق السياحة الوافدة إىل فلسطني بنسبة 
مليار دوالر أمريكي  1.021مليون دوالر أمريكي، لتقدر خسائر قطاع السياحة الوافدة إىل فلسطني حبوايل  466
مليون دوالر  134بقيمة  2020ية يف فلسطني خالل عام . وقدرت خسائر االنفاق على السياحة احملل2020لعام 

 .أمريكي

 

 



Journal of Human Development and Education for specialized Research  )JHDESR( 

Page from 513 to 512 
 

532 
 

 حمافظيت بيت حلم والقدس االكثر تضرراً جراء جائحة كوروان 
إن أثر جائحة كوروان على األنشطة السياحية كان كبريا  وخباصة يف حمافظيت بيت حلم والقدس اليت تستقبل العدد األكرب 

من إمجايل عدد نزالء الفنادق يف حمافظيت بيت حلم والقدس، مما  %81ا نسبته من النزالء والسياح، حيث يتواجد م
 .جيعلهما األكثر تضررا  على مستوى الوطن

  آالف عامل توقفوا عن العمل خالل فرت، اجلائحة 10أكثر من 
الف عامال    33 حنو 2020بلغ عدد العاملني يف االنشطة ذات العالقة ابلقطاع السياحي خالل الربع الثاين من العام 

من امجايل العاملني يف فلسطني، وابملقارنة مع ذات الفرتة من العام السابق، فقد اخنفض  %3.7يشكلون ما نسبته 
 .الف عامل 43، حيث وصل عددهم يف حينه حنو %23العدد بنسبة 

  2020اخنفاض ملموس لعدد الزايرات الوافد، اىل الضفة الغربية خالل النصف األول من العام 
على الرغم من ارتفاع عدد الزوار الذي شهدته املواقع السياحية يف الضفة الغربية خالل شهري كانون اثين وشباط من 

هبوطا  كبريا   2020، إال أن هذه املواقع شهدت خالل النصف األول من العام %7العام اجلاري بنسبة وصلت اىل 
الفرتة من العام السابق، حيث بلغ عددها خالل النصف االول مقارنة بذات  %64يف عدد الزايرات الوافدة بنسبة 

، وتركز هذا 1948من الفلسطينيني املقيمني يف أراضي  %46الف زايرة، منها  658.2حنو  2020من العام 
 .2020االخنفاض يف عدد الزوار خالل الربع الثاين يف عام 

دة خالل النصف األول من العام احلايل بنسب تراوحت كما شهدت كافة احملافظات اخنفاضا  يف عدد الزايرات الواف
يف حمافظة رام هللا والبرية، فيما شهدت حمافظة طولكرم  %88يف كل من حمافظيت انبلس وارحيا واألغوار، و %60بني 

 .مقارنة بذات الفرتة من العام السابق %17ارتفاعا  بنسبة 

 %22بيت يف الفنادق خالل شهري كانون الثاين وشباط بنحو وعلى الرغم من االرتفاع الذي شهدته اعداد ليايل امل
خالل النصف األول من العام  %60على التوايل، إال ان هناك اخنفاض بعدد ليايل املبيت يف الفنادق بنسبة  %8و

 م(2020اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين، الف ليلة.) 377.5اجلاري وصل حنو 

قافية   سياحية واإلمكاانت الكبرية اليت تتمتع هبا فلسطني كواجهة سياحية دينية واترخيية وثوعلى الرغم من وفرة املوارد ال
إال أن مسامهة السياحة لألنشطة االقتصادية يف فلسطني هي يف احلد األدىن، و شهد قطاع السياحة يف فلسطني منوا   

اليا واملتأثر سامهته يف الناتج احمللي اإلمجايل متتخالل األعوام السابقة من حيث ارتفاع االستثمارات يف هذا القطاع وم
ابلدور السياسي الذي تلعبه فلسطني على اخلارطة السياحية العاملية من حيث السياحة الدينية. حيث بلغ إمجايل القيمة 
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 2018ام عاملضافة لألنشطة السياحية )أي القيمة املتولدة ألية وحدة متارس نشاط سياحي إنتاجي( يف فلسطني خالل ال
من الناتج احمللي اإلمجايل بينما بلغ عدد املنشآت % 2.5ماليني دوالر أمريكي، ليشكل ما نسبته  408ما جمموعه 

 2018)منشآت يف فلسطني، وتظهر بياانت اجلهاز املركزي لإلحصاء ) 10.706العاملة هبذا القطاع ما جمموعه 
من هذه املنشآت، ويعزى السبب يف اخنفاض ٪ 68فنادق منشأة سياحية، وتشكل املطاعم وال 10706)اىل وجود 

مسامهته إىل القيود املفرضة من قبل االحتالل االسرائيلي على تطوير قطاع السياحة حبكم سيطرته على املنافذ واملعابر 
بنت احلكومة تاحلدودية وعلى املعامل واملواقع السياحية والدينية. وضمن رؤية احلكومة الفلسطينية للتنمية ابلعناقيد، 

الفلسطينية اول عنقود تنموي سياحي يف حمافظة بيت حلم، حيث يستهدف اجملموعات السياحة املنظمة وزايدة عددها 
ومدة اقامتها من جهة، واستهداف سياحة االفراد والرتويج هلذا النوع من السياحة يف شىت دول العامل، وتوفري املرافق 

ه يف احملافظة، حيث سيتم ابراز هذا العنقود بشكل تفصيلي ضمن االسرتاجتية الالزمة مبا يضمن سياحة سهلة وآمن
يعاين قطاع السياحة من اآلاثر املدمرة الناجتة عن جائحة كوروان، حيث شهدت الفرتة  .القطاعية للقطاع السياحي

ادق واملطاعم اع الفناالوىل من اجلائحة توقف وشلل اتم يف معظم االنشطة السياحية يف معظم احملافظات، وكان قط
واملقاهي وشركات السياحة والسفر والنقل السياحي املتضرر االكرب يف هذه االزمة، حيث اشار بيان صحفي مشرتك ما 
بني اإلحصاء الفلسطيين ووزارة السياحة واآلاثر مبناسبة يوم السياحة العاملي إىل اخنفاض حاد يف السياحة الوافدة واحمللية 

،وقدرت خسائر إيرادات السياحة الداخلية واليت تشمل السياحة الوافدة  2020كانون أول/-آذار خالل العشرة شهور
مليار دوالر أمريكيا  أثر جائحة كوروان على األنشطة السياحية كان كبريا     1.15 من اخلارج والسياحة احمللية مبا يقارب 

سبته على رب من النزالء والسياح، حيث يتواجد ما نوخباصة يف حمافظيت بيت حلم والقدس اليت تستقبل العدد األك
من إمجايل عدد نزالء الفنادق يف حمافظيت بيت حلم والقدس، مما جيعلهما األكثر تضررا الوطن، وفيما % 81مستوى 

 لبتعلق ابلعمالة يف هذا القطاع اشارت البياانت ان عدد العاملني يف االنشطة ذات العالقة ابلقطاع السياحي بلغ خال
من امجايل العاملني يف فلسطني، % 3.7الف عامال حيث يشكلون ما نسبته  33حنو  2020الربع الثاين من العام 

 43،%حيث وصل عددهم يف حينه حنو  23وابملقارنة مع ذات الفرتة من العام السابق، فقد اخنفض العدد بنسبة 
 م(2020الف عامل.)وزارة اإلقتصاد الوطين، 

 

 

 



Journal of Human Development and Education for specialized Research  )JHDESR( 

Page from 513 to 512 
 

534 
 

 حماوالت وزار، السياحة واآلاثر الفلسطينية للتغلب على جائحة كوروانالثالث: املطلب  2.12.3

*تشكيل فريق وطين ملراقبة تنفيذ الربوتوكوالت الصحية يف املنشآت السياحية ومن قبل مقدمي اخلدمات السياحية 
 يف فلسطني

واإلعالم السياحي واإلدارة العامة  شخصا  من كوادر الوزارة )من اإلدارة العامة للتسويق 22حيث يضم هذا الفريق 
 .لرتخيص املهن السياحية( ابإلضافة ملمثلني عن مجعيات القطاع اخلاص السياحية

سيكون من صلب مهام هذا الفريق  التعّرف على الربوتوكوالت اليت أعدهتا الوزارة ابلتعاون مع الوكالة األملانية للتنمية 
GIZ  ومها شركة وإبشراف ومتابعة شركتان عامليتانHotel Resilient  وشركةMascontour عالوة  على .

ا ذلك، سيقوم الفريق أبخذ دورات تعليمية وتدريبية ملعرفة آليات تنفيذ الربوتوكوالت والرقابة عليها والتأكد من تطبيقه
منها مبنحها  بوبعدها يقوم الفريق الوطين بعمل توصية للجهات الرمسية يف حال قامت املنشأة بتنفيذ ما هو مطلو 

 شهادة متكنها من اعادة فتح أبواهبا وأعماهلا بعد عودة السياحة.

يستطيع  "Jahzeen.ps*اطالق منصة الكرتونية خاصة ابلربوتوكوالت الصحية يف قطاع السياحة حتت مسمى "
لجنليزية واحلصول إلمن خالهلا صاحب كل منشأة أو مقدم خدمة سياحية ابلتعرف على الربوتوكوالت ابللغتني العربية وا

على دروس ودورات تدريبية افرتاضية عرب اجلهاز اخللوي كلٌّ يف جمال عمله مع تقدمي امتحان افرتاضي بذلك واحلصول 
 م(2020املوقع الرمسي لوزارة السياحة واآلاثر،  على شهادة رقمية يف حال اجتاز الشخص االمتحان بنجاح.)

 

 ليلها(اإلطار التطبيقي )بياانت الدراسة وحت 13

 األداة وتصحيحها: 

 لقد مت اعتماد التوزيع التايل للفقرات وفق مقياس ليكرت اخلماسي:

 بدرجة متدنية جدا   بدرجة متدنية بدرجة متوسطة بدرجة عالية بدرجة عالية جدا  
5 4 3 2 1 

 
 مت اعتماد معيار التصحيح اآليت:
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 مفتاح التصحيح ملقياس ليكرت)اخلماسي( التقدير
 1-1.80 ضعيف_ بدرجة متدنية جدا  

 1.81-2.61 مقبول_ بدرجة متدنية
 2.62-3.42 جيد_ بدرجة متوسطة

 3.43-4.23 جيد جدا _ بدرجة عالية
 4.24-5 ممتاز_ بدرجة عالية جدا  
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1.13 

 احملور الثاين: الدعم احلكومي للقطاع السياحي 
 تؤثر جائحة كوروان على الدعم احلكومي للقطاع السياحي يف فلسطني؟سيجيب هذا احملور على سؤال الدراسة: إىل أي مدى 

 الفرضية لإلجابة على السؤال: تؤثر جائحة كوروان على الدعم احلكومي للقطاع السياحي يف فلسطني بدرجة عالية.

 املسؤولني احلكوميني واخلرباء اإلقتصاديني

الدكتور  املعيار الرقم
جهاد 
العيسة 
جامعة 
 بريزيت

حث عبد البا
العزيز الصاحلي 
 مؤسسة مرصد

 

الباحث 
فراس جابر 

مؤسسة 
 مرصد

الباحث إايد 
الرحياي 

 مؤسسة مرصد

الدكتورة 
سامية 
 البطمة

جامعة 
 بريزيت

فريد 
 غنام

وزارة 
 املالية

نظمي 
 اجلعبة

جامعة 
 بريزيت

مهند 
 إمساعيل
جامعة 
 بريزيت

 هند بطة
مؤسسة 

 مرصد

 رامي نصر هللا
مركز التعاون  

 -م الدويلوالسال
 القدس

 اجملموع

أدى تفشييييييييييييي جائحة   1
كييييييوروان إىل تييييييراجييييييع 
الييييييييدعيييييم احليييييكيييييوميييييي 
للقطاع السيييييييييياحي يف 

 فلسطني.

3\5  2\5  1\5  1\5  3\5  3\5  2\5  5\5  2\5  5\5  2.70 

أدى تفشييييييييييييي جائحة   2
كييييييوروان إىل تييييييراجييييييع 

3\5  2\5  1\5  1\5  3\5  3\5  2\5  5\5  2\5  5\5  2.70 



Journal of Human Development and Education for specialized Research  )JHDESR( 

Page from 513 to 512 
 

537 
 

املسيييييييييييييييياعييدات املييالييية 
املييقييييييييدميييييييية ميين قييبيييييييل 
احلكومة لدعم القطاع 
السييييييييييييييييييييييييييييييييييياحيييييييييي يف 

 فلسطني.
أدى تفشييييييييييييي جائحة   3

كوروان إىل تراجع يف 
 التسييييهيالت الضييييريبية

املييقييييييييدميييييييية ميين قييبيييييييل 
احلكومة لدعم القطاع 
السييييييييييييييييييييييييييييييييييياحيييييييييي يف 

 فلسطني.

4\5  2\5  1\5  5\5  4\5  1\5  3\5  3\5  4\5  5\5  3.20 

أدى تفشييييييييييييي جائحة   4
كييييييييييييوروان إىل زايدة 
املييطييييييييالييبيييييييية بييرسييييييييييييييييوم 

شيييييييييييييييييييييآت ترخيص املن
السيييييييييييييييييييياحييييية، لغرض 
زايدة اإلييييييييييييييييييييرادات 

 احلكومية.

4\5  2\5  1\5  1\5  3\5  1\5  1\5  1\5  1\5  5\5  2.00 

أدى تفشييييييييييييي جائحة   5
كيييوروان إىل تيييقيييليييييييييييل 

5\5  2\5  4\5  5\5  4\5  3\5  1\5  5\5  4\5  5\5  3.80 
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حيييييييييييجيييييييييييم األميييييييييييوال 
املخصييييصيييية يف املوازنة 
احلييييكييييومييييييييييييية لييييييييدعييييم 
وتيييييطيييييويييييير اليييييقيييييطييييييياع 

 السياحي. 
 نفييييياقأدى تقلييييييل اإل 6

السييييييييييييييييييياحي من قبيييل 
احلكومي إىل خفض 
مسيييييييييييييييتوى مسيييييييييييييييامهة 
السيييييييييييييييياحة يف الرخاء 

 اإلقتصادي.

4\5  2\5  5\5  5\5  5\5  1\5  2\5  4\5  4\5  5\5  3.70 

 3.01 معدل الفقرات

 بدرجة متوسطة 

 

قطاع روان على الدعم احلكومي للتؤثر جائحة كو  أي بدرجة متوسطة  وعليه يتم رفض الفرضية اليت تنص على أن " 3.01حصلت الفقرات على معدل 
درجة تؤثر جائحة كوروان على الدعم احلكومي للقطاع السياحي يف فلسطني ب" وقبول الفرضية اليت تنص على أن" السياحي يف فلسطني بدرجة عالية.

 متوسطة".
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 احملور الثالث: اإلستثمار يف جمال اخلدمات السياحية 
  أي مدى تؤثر جائحة كوروان على اإلستثمار يف جمال اخلدمات السياحية؟سيجيب هذا احملور على سؤال الدراسة: إىل

 الفرضية لإلجابة على السؤال: تؤثر جائحة كوروان على اإلستثمار يف جمال اخلدمات السياحية بدرجة عالية.

 املسؤولني احلكوميني واخلرباء اإلقتصاديني

الدكتور  املعيار الرقم
جهاد 
العيسة 
جامعة 
 بريزيت

احث عبد الب
العزيز الصاحلي 
 مؤسسة مرصد

 

الباحث 
فراس جابر 

مؤسسة 
 مرصد

الباحث 
إايد 

الرحياي 
مؤسسة 

 مرصد

الدكتورة 
سامية 
 البطمة

جامعة 
 بريزيت

 فريد غنام
وزارة 
 املالية

نظمي 
 اجلعبة

جامعة 
 بريزيت

مهند 
 إمساعيل
جامعة 
 بريزيت

 هند بطة
مؤسسة 

 مرصد

 رامي نصر هللا
مركز التعاون  

 -م الدويلوالسال
 القدس

 اجملموع

أدى تفشي جائحة   1
كوروان إىل تعطل تنفيذ 
العديد من أعمال 
املستثمرين يف جمال 

 اخلدمات السياحية.

4\5  3\5  5\5  5\5  5\5  2\5  5\5  4\5  4\5  1\5  3.80 

أدى تعطييل تنفيييذ العييديييد  2
من أعمال املسيييييتثمرين يف 
جمال اخلدمات السيييييييياحية 
اليييذين بنوا اسيييييييييييييييتثمييياراهتم 
على قروض بنكييييييييية إىل 

5\5  3\5  5\5  5\5  3\5  3\5  5\5  5\5  4\5  1\5  3.90 
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عييييييدم متكنهم من الوفيييييياء 
 إبلتزاماهتم البنكية. 

أدى تفشيييييييييييييييي جيييييييائحيييييية   3
كييييييييييييوروان إىل عييييييييييييزوف 
املسييتثمرين عن اإلسييتثمار 
يف جمييييييييييال اخلييييييييييدمييييييييييات 
السييييييييييييييييييياحيييية كيييإنشيييييييييييييييييياء 
 الفنادق، واملطاعم...إخل.

5\5  3\5  4\5  5\5  4\5  2\5  5\5  3\5  4\5  1\5  3.60 

أدى تفشيييييييييييييييي جيييييييائحيييييية   4
كييييييوروان إىل تييييييراجييييييع يف 
الييتسيييييييييييييييييهيييييالت واحلييوافييز 

قدمة للمستثمرين لتعز 
ُ
يز امل

اسيييييييييييييييتثميييييياراهتم يف جمييييييال 
 اخلدمات السياحية. 

5\5  2\5  1\5  5\5  3\5  3\5  3\5  5\5  4\5  4\5  3.50 

أدى تفشيييييييييييييييي جيييييييائحيييييية   5
كييييييييييوروان إىل تييييييييييراجييييييييييع 

ن التنافسيييييية بني املسيييييتثمري
يف جمييييييييييال اخلييييييييييدمييييييييييات 

 لسياحية.ا

4\5  3\5  5\5  5\5  1\5  3\5  3\5  5\5  4\5  3\5  3.60 

 3.68 معدل الفقرات
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 بدرجة عالية 

دمات تؤثر جائحة كوروان على اإلستثمار يف جمال اخلأي بدرجة عالية  وعليه يتم قبول الفرضية اليت تنص على أن"   3.68حصلت الفقرات على معدل 
 السياحية بدرجة عالية".

 املسؤولني يف جمال السياحة الدينية واألثريةقابالت بياانت م 2.13

 سيجيب هذا احملور على سؤال الدراسة: إىل أي مدى تؤثر جائحة كوروان على السياحة الدينية واألثرية يف فلسطني؟

 الفرضية لإلجابة على السؤال: تؤثر جائحة كوروان على السياحة الدينية واألثرية يف فلسطني بدرجة عالية.

مالرق  الدكتور يوسف النتشه املعيار 
دائر، االوقاف االسالمية 

 العامة

 الدكتور نظمي اجلعبة
 جامعة بريزيت

 األستاذ سعيد رابية
 عضو نقابة أدالء السياحة 

 اجملموع

أدى تفشي جائحة كوروان إىل تقليص عدد  1
 الزايرات اخلارجية لألمكان الدينية.

5\5  1\5 5\5 3.66 

 وروان إىل تقليص عددأدى تفشي جائحة ك 2
 الزايرات الداخلية لألمكان الدينية.

5\5  2\5 5\5 4 

أدى تفشي جائحة كوروان إىل تقليص عدد  3
 الزايرات اخلارجية لألمكان األثرية.

4\5  1\5 5\5 3.33 
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أدى تفشي جائحة كوروان إىل تقليص عدد  4
 الزايرات الداخلية لألمكان األثرية.

5\5  1\5 4\5 3.33 

ى تفشي جائحة كوروان إىل إلغاء أد 5
 احلجوزات الفندقية املرتبطة ابالماكن األثرية.

4\5  1\5 5\5 3.33 

أدى تفشي جائحة كوروان إىل إلغاء  6
احلجوزات الفندقية املرتبطة ابالماكن 

 الدينية.

5\5  1\5 5\5 3.66 

أدى تفشي جائحة كوروان إىل إلغاء تذاكر  7
 ة.كان الدينيالسفر املرتبطة بزايرة األم

5\5  1\5 4\5 3.33 

أدى تفشي جائحة كوروان إىل إلغاء تذاكر  8
 السفر املرتبطة بزايرة األمكان األثرية.

4\5  1\5 4\5 3 

أدى تفشي جائحة كوروان إىل عدم القدرة  9
 على ترميم املناطق األثرية.

4\5  3\5 3\5 3.33 

أدى تفشي جائحة كوروان إىل عدم القدرة  10
 يم املناطق الدينية.على ترم

4\5  3\5 3\5 3.33 
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أدى تفشي جائحة كوروان إىل إضعاف  11
 إيرادات األماكن األثرية.

4\5  1\5 4\5 3 

أدى تفشي جائحة كوروان إىل إضعاف  12
 إيرادات األماكن الدينية.

5\5  1\5 4\5 3.33 

أدى تفشي جائحة كوروان إىل تقليص عدد  13
 ة.العاملني يف األماكن األثري

3\5  4\5 5\5 4 

أدى تفشي جائحة كوروان إىل تقليص عدد  14
 العاملني يف األماكن الدينية.

4\5  4\5 4\5 4 

أدى تفشي جائحة كوروان إىل تقليص نسب  15
 الوظائف يف األماكن األثرية.

4\5  3\5 4\5 3.66 

أدى تفشي جائحة كوروان إىل زايدة نسبة  16
مكان البطالة يف صفوف العاملني يف األ

 األثرية.

4\5  2\5 5\5 3.66 

أدى تفشي جائحة كوروان إىل زايدة نسبة  17
البطالة يف صفوف العاملني يف األمكان 

 الدينية.

4\5  3\5 5\5 4 
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أدى تفشي جائحة كوروان إىل زايدة نسبة  18
البطالة املقنعة يف صفوف العاملني يف 

 األمكان األثرية.

5\5  4\5 5\5 4.66 

جائحة كوروان إىل زايدة نسبة أدى تفشي  19
البطالة املقنعة يف صفوف العاملني يف 

 األمكان الدينية.

3\5  3\5 5\5 3.66 

أدى تفشي جائحة كوروان إىل تقليص نسب  20
 الوظائف يف األماكن الدينية.

3\5  3\5 5\5 3.66 

أدى تفشي جائحة كوروان إىل تردي  21
 يفاألحوال املعيشية واإلقتصادية للعاملني 

 األماكن األثرية.

5\5  3\5 5\5 4.33 

أدى تفشي جائحة كوروان إىل تردي  22
األحوال املعيشية واإلقتصادية للعاملني يف 

 األماكن الدينية.

4\5  3\5 5\5 4 

أدى تفشي جائحة كوروان إىل تدين مستوى  23
 جودة اخلدمات املقدمة يف األماكن األثرية.

5\5  4\5 3\5 4 

 حة كوروان إىل تدين مستوىأدى تفشي جائ 24
 جودة اخلدمات املقدمة يف األماكن الدينية.

4\5  4\5 3\5 3.66 
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 3.66 معدل الفقرات

 بدرجة عالية 

أي بدرجة عالية  وعليه يتم قبول الفرضية اليت تنص على أن:" تؤثر جائحة كوروان على السياحة الدينية واألثرية يف  3.66حصلت الفقرات على معدل 
  بدرجة عالية". فلسطني

 بياانت مقابالت املسؤولني يف القطاع الفندقي 3.13

 إىل أي مدى تؤثر جائحة كوروان على القطاع الفندقي يف فلسطني؟سيجيب هذا احملور على سؤال الدراسة: 

 تؤثر جائحة كوروان على القطاع الفندقي يف فلسطني بدرجة عالية.الفرضية لإلجابة على السؤال: 

عيارامل الرقم  األستاذ لؤي كامل 
 مدير عام فندق الكرمل

األستاذ رائد صبح مسؤول 
اإلستقبال يف فندق قصر 

 جاسر

 
 اجملموع

 
5\4 أدى تفشي جائحة كوروان إىل أغالق عدد من الفنادق يف فلسطني. 1  5\5  4.5 

5\5 أدى تفشي جائحة كوروان إىل تقليص الغرف الفندقية. 2  5\5  5 
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5\5 وروان إىل تقليص احلجوزات الفندقية اخلارجية.أدى تفشي جائحة ك 3  5\5  5 

5\5 أدى تفشي جائحة كوروان إىل تقليص احلجوزات الفندقية الداخلية. 4  5\5  5 

أدى تفشي جائحة كوروان إىل تقليص عدد النزالء األجانب يف  5
 الفنادق.

5\5  5\5  5 

5\4  يف الفنادق.ينيأدى تفشي جائحة كوروان إىل تقليص عدد النزالء احملل 6  5\5  4.5 

5\3 أدى تفشي جائحة كوروان إىل تقليص وإمهال ترميم الفنادق. 7  4\5  3.5 

أدى تفشي جائحة كوروان إىل حتويل بعض الفنادق إىل مشاريع  8
 واستخدامات أخرى.

1\5  4\5  2.5 

أدى تفشي جائحة كوروان حتويل بعض الفنادق إىل مراكز للحجر  9
 الصحي.

5\5  4\5  4.5 

5\5 أدى تفشي جائحة كوروان إىل تراكم الديون على الفنادق. 10  5\5  5 
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أدى تفشي جائحة كوروان إىل جلوء العديد من إدارات الفنادق إىل  11
 فصل العديد من العاملني لديها.

5\5  1\5  3 

أدى تفشي جائحة كوروان إىل جلوء العديد من إدارات الفنادق إىل  12
 اماهتا اجتاه العاملني.عدم الوفاء إبلتز 

1\5  3\5  2 

أدى تفشي جائحة كوروان إىل جلوء العديد من إدارات الفنادق إىل  13
 تقليص نسب الوظائف.

5\5  5\5  5 

أدى تفشي جائحة كوروان إىل زايدة نسبة البطالة يف صفوف العاملني  14
 يف القطاع الفندقي.

5\5  1\5  3 

فوف نسبة البطالة املقنعة يف ص أدى تفشي جائحة كوروان إىل زايدة 15
 العاملني يف القطاع الفندقي.

1\5  5\5  3 

أدى تفشي جائحة كوروان إىل تردي األحوال املعيشية واإلقتصادية  16
 للعاملني يف القطاع الفندقي.

5\5  5\5  5 

أدى تفشي جائحة كوروان إىل توجه العاملني يف القطاع الفندقي  17
 للعمل يف قطاعات أخرى.

5\5  5\5  5 
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أدى تفشي جائحة كوروان إىل تدين مستوى جودة اخلدمات املقدمة  18
 يف القطاع الفندقي.

1\5  1\5  1 

 3.97 معدل الفقرات

 بدرجة عالية 

 

 فلسطني بدرجة يف، أي بدرجة عالية، وعليه يتم قبول الفرضية اليت تنص على أن:" تؤثر جائحة كوروان على القطاع الفندقي 3.97حصلت الفقرات على معدل 
 عالية".

 بياانت مقابالت املسؤولني يف الشركات السياحية وأصحاب احلافالت السياحية 4.13

 سيجيب هذا احملور على سؤال الدراسة: إىل أي مدى تؤثر جائحة كوروان على الشركات السياحية وأصحاب احلافالت السياحية؟

 لشركات السياحية وأصحاب احلافالت السياحية بدرجة عالية.الفرضية لإلجابة على السؤال: تؤثر جائحة كوروان على ا
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األستاذ عماد  املعيار الرقم
أسعد صاحب 
مكتب أبولو 
للسياحة 
 والسفر

األستاذ منيب أبو 
عصب صاحب 
رركة أبو عصب 

 للسياحة

األستاذ مروان 
زعرت، مدير 
مكتب رركة 
وكالة زعرت، 
للسياحة 
 والسفر 

األستاذ موسى 
مجعة صاحب 

لعالء رركة ا
للسياحة 
 والسفر

األستاذ، براء 
القوامسة موظفة 

حجوزات الطريان 
لدى رركة بوليفارد  

 للسياحة والسفر 

 اجملموع

أدى تفشي جائحة كوروان إىل خروج وإغالق العديد من  1
 الشركات السياحية.

5\5  3\5  5\5  5\5  5\5  4.6 

أدى تفشي جائحة كوروان إىل اإلضرار ابلوضع املايل  2
 يد من الشركات السياحية.للعد

5\5  5\5  5\5  4\5  5\5  4.8 

أدى تفشي جائحة كوروان إىل اإلضرار مبصاحل العديد  3
 من أصحاب الشركات السياحية.

5\5  5\5  5\5  5\5  4\5  4.8 

أدى تفشي جائحة كوروان إىل تقويض قدرة العديد من  4
 الشركات السياحية على اإلستمرار ابلقطاع.

4\5  5\5  5\5  5\5  4\5  4.6 

أدى تفشي جائحة كوروان إىل تراكم الديون وزايدة العجز  5
 املايل للشركات السياحية.

4\5  5\5  5\5  2\5  5\5  4.2 
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أدى تفشي جائحة كوروان إىل تقليص عدد العاملني يف  6
 الشركات السياحية.

5\5  5\5  5\5  5\5  5\5  5 

أدى تفشي جائحة كوروان إىل زايدة نسبة البطالة يف  7
 وف العاملني يف الشركات السياحية.صف

5\5  4\5  5\5  4\5  4\5  4.4 

أدى تفشي جائحة كوروان إىل زايدة نسبة البطالة يف  8
 صفوف العاملني يف احلافالت السياحية.

5\5  5\5  5\5  4\5  3\5  4.4 

أدى تفشي جائحة كوروان إىل زايدة نسبة البطالة املقنعة  9
 احية.يف صفوف العاملني يف الشركات السي

5\5  4\5  5\5  1\5  1\5  3.2 

أدى تفشي جائحة كوروان إىل زايدة نسبة البطالة املقنعة  10
 يف صفوف العاملني يف احلافالت السياحية.

5\5  4\5  5\5  1\5  3\5  3.6 

أدى تفشي جائحة كوروان إىل عدم قدرة الشركات  11
 السياحية على الوفاء إبلتزاماهتا.

5\5  5\5  5\5  4\5  3\5  4.4 

21 أدى تفشي جائحة كوروان إىل حتويل طبيعة عمل العديد  
 من الشركات السياحية إىل نشاطات أخرى.

4\5  3\5  4\5  3\5  3.5 عدم اإلجابة 

أدى تفشي جائحة كوروان إىل جلوء العديد من الشركات  13
 السياحية إللغاء معظم تذاكر الطريان.

5\5  5\5  4\5  5\5  4\5  4.6 
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ان إىل جلوء الشركات السياحية أدى تفشي جائحة كورو  14
 إللغاء معظم احلجوزات الفندقية.

5\5  5\5  5\5  5\5  4\5  4.8 

أدى تفشي جائحة كوروان إىل اإلضرار مبصاحل العديد  15
 من أصحاب احلافالت السياحية.

5\5  5\5  5\5  5\5  3\5  4.6 

أدى تفشي جائحة كوروان إىل جلوء العديد من أصحاب  16
 لبيعها أبسعار منخفضة جدا . احلافالت السياحية

1\5  5\5  4\5  3.33 عدم اإلجابة عدم اإلجابة 

أدى تفشي جائحة كوروان إىل تراكم الديون وزايدة العجز  17
 املايل ألصحاب احلافالت السياحية.

5\5  5\5  4\5  4\5  3\5  4.2 

أدى تفشي جائحة كوروان إىل عدم قدرة أصحاب  18
 إبلتزاماهتا.احلافالت السياحية على الوفاء 

5\5  5\5  5\5  5\5  3\5  4.6 

أدى تفشي جائحة كوروان إىل عدم قدرة أصحاب  19
 احلافالت السياحية على سداد القروض البنكية.

5\5  5\5  5\5  5\5  5 عدم اإلجابة 

أدى تفشي جائحة كوروان إىل فصل العديد من سائقي  20
 احلافالت السياحية.

5\5  5\5  5\5  5\5  3 4.6 

شي جائحة كوروان إىل حتويل استخدام العديد أدى تف 21
 من احلافالت السياحية إىل استخدامات أخرى.

5\5  2\5  5\5  1\5  3.25 عدم اإلجابة 
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أدى تفشي جائحة كوروان إىل تكدس العديد من  22
 احلافالت السياحية يف املواقف وعدم صيانتها.

5\5  5\5  4\5  1\5  4\5  3.8 

تدين مستوى جودة  أدى تفشي جائحة كوروان إىل 23
 اخلدمات املقدمة من قبل الشركات السياحية.

1\5  3\5  1\5  1\5  1\5  1.4 

أدى تفشي جائحة كوروان إىل تدين مستوى جودة  24
 اخلدمات املقدمة من قبل أصحاب احلافالت السياحية.

1\5  3\5  1\5  1\5  1\5  1.4 

 4.04 معدل الفقرات

 بدرجة عالية 

أي بدرجة عالية، وعليه يتم قبول الفرضية اليت تنص على أن:" تؤثر جائحة كوروان على الشركات السياحية وأصحاب احلافالت  4.04حصلت الفقرت على معدل 
 السياحية بدرجة عالية".
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 املنتجعات واملرافق الرتفيهية واملراكز العالجيةبياانت مقابالت املسؤولني يف  5.13

 إىل أي مدى تؤثر جائحة كوروان على املنتجعات واملرافق الرتفيهية واملراكز العالجية يف فلسطني؟سيجيب هذا احملور على سؤال الدراسة: 

 الفرضية لإلجابة على السؤال: تؤثر جائحة كوروان على املنتجعات واملرافق الرتفيهية واملراكز العالجية يف فلسطني بدرجة عالية.

األستاذ حممد العارضة  املعيار الرقم
ال يف قرية موظف استقب

 حداد السياحية
 

األستاذ حممد 
قطوش مدير إداري 

يف منتجع بيتري 
 السياحي

األستاذ يزن دحبور 
 مدير سفاري أكواابرك

 

 اجلموع

رافق املنتجعات واملأدى تفشي جائحة كوروان إىل إغالق العديد من  1
 واملراكز العالجية. الرتفيهية

5\5  5\5  5\5  3 

إىل اإلضرار ابلوضع املايل للعديد من أدى تفشي جائحة كوروان  2
 املنتجعات واملرافق الرتفيهية واملراكز العالجية.

5\5  5\5  5\5  3 

أدى تفشي جائحة كوروان إىل اإلضرار مبصاحل العديد من أصحاب  3
 املنتجعات واملرافق الرتفيهية واملراكز العالجية.

5\5  5\5  5\5  3 

تجعات املندرة العديد من أدى تفشي جائحة كوروان إىل تقويض ق 4
 ع.على اإلستمرار ابلقطا واملرافق الرتفيهية واملراكز العالجية 

3\5  5\5  1\5  3 
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أدى تفشي جائحة كوروان إىل تراكم الديون وزايدة العجز املايل  5
 للمنتجعات واملرافق الرتفيهية واملراكز العالجية.

5\5  5\5  5\5  3 

ني وفصل العديد من العامل أدى تفشي جائحة كوروان إىل تقليص 6
 املنتجعات واملرافق الرتفيهية واملراكز العالجية. يف

5\5  5\5  3\5  4.33 

ملنتجعات ا أدى تفشي جائحة كوروان إىل تقليص نسب الوظائف يف 7
 واملرافق الرتفيهية  واملراكز العالجية.

5\5  5\5  5\5  3 

تصادية واإلق أدى تفشي جائحة كوروان إىل تردي األحوال املعيشية 8
 ملنتجعات واملرافق الرتفيهية  واملراكز العالجية.للعاملني يف ا

5\5  5\5  5\5  3 

أدى تفشي جائحة كوروان إىل زايدة نسبة البطالة يف صفوف العاملني  9
 ملنتجعات واملرافق الرتفيهية  واملراكز العالجية.يف ا

5\5  5\5  3\5  4.33 

فوف ة نسبة البطالة املقنعة يف صأدى تفشي جائحة كوروان إىل زايد 10
 ملنتجعات واملرافق الرتفيهية  واملراكز العالجية.العاملني يف ا

5\5  5\5  5\5  3 

فيهية  املنتجعات واملرافق الرت أدى تفشي جائحة كوروان إىل عدم قدرة  11
 على الوفاء إبلتزاماهتا.واملراكز العالجية 

5\5  5\5  3\5  4.33 
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 وان إىل حتويل طبيعة عمل العديد منأدى تفشي جائحة كور  12
 اطات أخرى.إىل نش املنتجعات واملرافق الرتفيهية واملراكز العالجية

1\5  1\5  4\5  2 

رافق املنتجعات واملأدى تفشي جائحة كوروان إىل جلوء العديد من  13
 إللغاء معظم احلجوزات.الرتفيهية واملراكز العالجية 

5\5  5\5  5\5  3 

جعات املنتحة كوروان إىل جلوء العديد من أصحاب أدى تفشي جائ 14
 ضة جدا .لبيعها أبسعار منخفواملرافق الرتفيهية واملراكز العالجية 

3\5  4\5  1\5  2.66 

رافق املنتجعات واملأدى تفشي جائحة كوروان إىل عدم قدرة أصحاب  15
 على سداد القروض البنكية.الرتفيهية واملراكز العالجية  

5\5  5\5  5\5  3 

أدى تفشي جائحة كوروان إىل عدم القدرة على ترميم العديد من  16
 املنتجعات واملرافق الرتفيهية واملراكز العالجية.

5\5  5\5  5\5  3 

أدى تفشي جائحة كوروان إىل تقليص عدد الزايرات اخلارجية إىل  17
 املنتجعات واملرافق الرتفيهية واملراكز العالجية.العديد من 

5\5  5\5  5\5  3 

أدى تفشي جائحة كوروان إىل تقليص عدد الزايرات احمللية إىل العديد  18
 املنتجعات واملرافق الرتفيهية واملراكز العالجية.من 

4\5  5\5  4\5  4.33 

أدى تفشي جائحة كوروان إىل تدين مستوى جودة اخلدمات املقدمة  19
 املنتجعات واملرافق الرتفيهية واملراكز العالجية. يف

1\5  1\5  1\5  1 

 3.10 معدل الفقرات
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 بدرجة متوسطة 

، أي بدرجة متوسطة، وعليه يتم رفض الفرضية اليت تنص على:" تؤثر جائحة كوروان على املنتجعات واملرافق الرتفيهية واملراكز 3.10حصلت الفقرات على معدل 
 فلسطني بدرجة جائحة كوروان على املنتجعات واملرافق الرتفيهية واملراكز العالجية يف العالجية يف فلسطني بدرجة عالية"، وقبول الفرضية اليت تنص على أن:" تؤثر

 متوسطة.

 ؟ما هي التحدايت اليت تواجه القطاع السياحي يف ظل جائحة كوروان**اإلجابة على السؤال املفتوح حسب بعض أفراد العينة: 

 .عدم سيطرة احلكومة الفلسطينية على املعابر 
 ون ابلعمل والدعم بدل احلكومة.املاحنون يقوم 
 حية.صاالجراءات الصارمة اليت تفرضها وزارة الصحة ملواجهة جائحة فايروس كوروان تشكل حتدي امام القطاع السياحي نظرا للتشديدات والقيود ال 
 .اغالق احلدود واملعابر والتحكم حبركة الفلسطينيني الداخلية واخلارجية من قبل االحتالل االسرائيلي 

 
 
 
 

 



Journal of Human Development and Education for specialized Research  )JHDESR( 

Page from 513 to 512 
 

557 
 

 اخلالصة 

 توصلت الدراسة إىل مجلة من النتائج من أمهها:

  أدت اإلجراءات الفلسطينية املتبعة للحد من اآلاثر السلبية لتفشي وابء كوروان إىل التأثري على القطاع السياحي
 الفلسطيين بدرجة عالية.

 أبن جزء  وسطة، كما تبنيتؤثر جائحة كوروان على الدعم احلكومي للقطاع السياحي يف فلسطني بدرجة مت 
 كبري من الدعم للقطاع السياحي يقع على عاتق املاحنني بشكل أكرب من احلكومة.

  أدى تفشي جائحة كوروان إىل تدين اإلستثمار يف جمال اخلدمات السياحية بدرجة عالية، وتوجه املستثمرين
 لإلستثمار يف قطاعات أخرى.

 من املكاتب السياحية وتسريح العديد من العمال. أدى تفشي جائحة كوروان إىل إغالق العديد 
  هناك العديد من األضرار املالية اليت حلقت مبالكني الشركات واملكاتب السياحية، نتيجة لألضرار السلبية اليت

 خلفتها اجلائحة من تعطل لعمل القطاع السياحي.
 لسياحي.ديد من العاملني يف القطاع اأدى تفشي جائحة كوروان إىل تردي األحوال املعيشية واإلقتصادية للع 
  أدى تفشي جائحة كوروان إىل ظهور البطالة املقنعة بني صفوف العاملني يف جمال اخلدمات السياحية بشكل

عام، نتيجة لتعطل القطاع واملرافق السياحية فأصبح العاملني متواجدين يف أماكن عملهم دون إنتاجية تذكر، 
 إىل تسريح عدد كبري منهم.مما دفع العديد من اإلدارات 

  فيما يتعلق بتفشي جائحة كوروان وأثره على جودة اخلدمات السياحية املقدمة سواء من املكاتب السياحية أو
القطاع الفندقي أو مرافق السياحة الدينية واألثرية أفاد البعض من العينة أبنه ابلتأكيد هلا التأثريكبري لكن من 

دمة املقدمة فزاد اإلهتمام ابلتعقيم واخلدمات الصحية الوقائية يف املرافق اليت انحية إجيابية على جودة اخل
استمرت ابلعمل حىت لو بنسة أقل بكثري عن السابق، فيما أفاد البعض اآلخر ممن أغلقت مصاحلهم السياحية 

 دمة.قمن مكاتب سيا حية وفنادق..إخل أبن اخلدمة نفسها غري موجودة وابلتايل لن نقيس اجلودة امل
  أدى تفشي جائحة كوروان إىل تقليص اإلهتمام برتميم املرافق السياحية واألثرية، نتيجة ضعف املوارد املالية على

الصعيد احلكومي وعلى صعيد مالكني املرافق السياحية وابلتايل فإن الدعم املقدم لذلك اجلانب يقرتب من 
 الضعف الشديد.
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 نتشار لى السياحة الدينية واألثرية يف فلسطني بدرجة عالية، حيث أدى اأدى تفشي جائحة كوروان إىل التأثري ع
اجلائحة إىل تقليص وإلغاء العديد من الزايرات الداخلية واخلارجية لألماكن الدينية واألثرية، فيما أظهرت 

 جية الوافدة إليها.ر الدراسة حتسن ابلزايرات الداخلية اليت تستهدف املناطق الدينية واألثرية مقارنة ابلزايرات اخلا
  أدى تفشي جائحة كوروان إىل التأثري على القطاع الفندقي بدرجة عالية، حيث توجهت العديد من إدارات

الفنادق إىل اإلغالق بسبب اخلسارة املستمرة، فيما حتول بعضها اآلخر إىل مراكز للحجر الصحي، عدا عن 
رار دارات الفنادق دون وجود إيرادات تذكر، إىل جانب األضاإللتزامات املالية الكبرية اليت ترتبت على عاتق إ

اليت حلقت ابلعاملني يف الفنادق، ابتدءا من اخنفاض أجورهم أو انقطاعها وحىت تسرحيهم من العمل يف أسوء 
 الظروف. 

  بدرجة  على املنتجعات واملرافق الرتفيهية واملراكز العالجية يف فلسطنيأدى تفشي جائحة كوروان إىل التأثري
 ، فبالتأكيد حلق هبذه املرافق واملنتجعات والعاملني فيها خسائر كبرية، إال أن بعض أفراد العينة أفاد أبنمتوسطة

هذه املرافق شهدت حالة من العودة املتقطعة للحياة، ففي فرتة األعياد خالل جائحة كوروان والفرتة اليت أتت 
 بعودة العمل لتلك املرافق.ما بني فرتة اإلغالقات، شهدت حركة نوعا  ما 

 توصيات الدراسة

 وبناءا  على ما سبق، توصي الدراسة ب: 

  ضرورة املطالبة بزايدة الدعم احلكومي للقطاع السياحي يف فلسطني، من خالل احملافظة على ختصيص
 يين.طجزء من املوازنة  احلكومية للنهوض هبذا القطاع، انطالقا  من أمهيته يف انتعاش اإلقتصاد الفلس

  تشجيع اإلستثمار يف جمال اخلدمات السياحية، من خالل تقدمي تسهيالت وحوافز ضرورة العمل على
، لتشجيع املستثمرين وأصحاب رؤوس األموال على اإلستثمار يف اجملال السياحي للنهوض به لالستثمار

 من بعد اآلاثر اجلسيمة اليت خلفتها اجلائحة.
  عن العمل واملسرحة من القطاع السياحي يف القطاعات اإلنتاجية األخرى حماولة استيعاب القوى العاطلة

 ، يف حماولة للتخفيف من نسبة البطالة وخاصة يف صفوف الشباب. الفعالة بشكل أكرب
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 لبنكية،تقدمي التسهيالت ا صحاب الشركات واملكاتب واحلافالت السياحية، مثلتقدمي تسهيالت أل 
  ،أن املكاتب مغلقة أصال ، وعدم دفع الضرائب خالل فرتات اإلغالق عدم مطالبتهم ابإلجيارات كونو 

 كطريقة ملساعدهتم يف التخفيف من اخلسائر اليت خلفتها اجلائحة.
  ضرورة العمل على تكاتف جهود القطاعات كافة للنهوض ابلقطاع السياحي، فعلى القطاع اخلاص أن

إحياء  سهيالت البنكية، وتقدمي الدعم املايل إلعادةيقوم بدوره جتاه القطاع السياحي من خالل تقدمي الت
املرافق السياحية، وعلى مؤسسات القطاع العام األخرى مساندة القطاع السياحي إلعادة إحيائه، فهو 
يشكل قطاع مهم من القطاعات اإلقتصادية الفلسطينية، ويشكل جزء كبري من عائدات اإلقتصاد 

 الفلسطيين.
 دين أن تقوم بدورها ومسؤوليتها اإلجتماعية اجتاه إعادة إحياء القطاع السياحي على مؤسسات اجملتمع امل

من خالل تعزيز السياحة الداخلية عرب تنظيم زايرات ومسارات، وقد ميتد ذلك إىل إنشاء منصة إلكرتونية 
 سطني.لتشارك أبرز املعامل السياحية وحتاكي فكرة املسارات الفعلية لألماكن األثرية والسياحية يف ف

 اخلامتة

مما تقدم نستنتج أبن واقع اإلقتصاد الفلسطيين يف ظل جائحة كوروان وحتديدا  القطاع السياحي واجه العديد من 
الصعوابت والتحدايت اليت حالت دون استمرار فعالية وإنتاجية القطاع السياحي الفلسطيين كما هو ابلوضع الطبيعي 

جراءات يف دوره كأحد أهم عائدات اإلقتصاد الفلسطيين، فكما تبني كان لإلبل على العكس واجه تراجعا  وإخفاقا  
، سطيين بدرجة عاليةعلى القطاع السياحي الفلأتثريا   الفلسطينية املتبعة للحد من اآلاثر السلبية لتفشي وابء كوروان

ر اجلائحة ات ملواجهة آاثوذلك انطالقا  من توجيه الرتكيز بشكل كبري على القطاع الصحي، والعمل على سن إجراء
السلبية، ولكن كان هلذه اإلجراءات اآلاثر املدمرة على القطاع السياحي سواء بدراية أو عن غري قصد، فعلى سبيل 
املثال كان إلجراءات اإلغالق املتالية آاثر مدمرة على حيوية القطاع السياحي، واألدهى من ذلك كان يف إجراءات 

رة واليت أدت إىل الضبابية وعدم الوضوح لدى أصحاب املرافق السياحية، مما ترتب عليهم اإلغالق والفتح الغري مرب 
خبسائر فادحة. ابإلضافة إىل ذلك كان للجائحة أتثري مالحظ على الدعم احلكومي املقدم للقطاع السياحي، فكما 

اره، إىل جانب ياحي للنهوض به وازدهتبني هناك تراجع يف حجم املساعدات املالية املقدمة من قبل احلكومة للقطاع الس
تراجع حجم األموال املخصصة يف موازنة الدولة للقطاع السياحي، وحتويلها لتغطية العجز يف القطاع الصحي يف حماولة 
ملواجهة اآلاثر السلبية للجائحة عليه. كما أظهرت الدراسة أثر اجلائحة على حجم اإلستثمار يف جمال اخلدمات 
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ظهر بشكل جلي عزوف نسبة كبرية من املستثمرين عن اإلستثمار يف جمال اخلدمات السياحية وحتويل السياحية، حيث 
استثماراهتم لقطاعات حيوية أكثر يف ظل اجلائحة، إىل جانب تعطل العديد من املشاريع اإلستثمارية يف القطاع السياحي 

برز أنواع حة الدينية واألثرية وهي تعترب من أهم وأبسبب اجلائحة. أيضا  أظهرت الدراسة أتثريات اجلائحة على السيا
السياحة يف فلسطني ارتباطا  ابلطبيعة التارخيية والديينية الفلسطينية، حيث أتثرت تلك األماكن السياحية والدينية 
وشهدت اخنفاض ملحوظ يف عدد السائحني سواء الداخليني أو اخلارجيني، وكتحصيل حاصل فإن ذلك يشكل أتثريا  

لى القطاع الفندقي الفلسطيين والذي شهد أيضا  وفق ما تقدم اخنفاضا  نوعا  ما يف أعداد النزالء يف الفنادق وخاصة ع
على صعيد النزالء األجانب، وكل ذلك مرتبطا  ابلضرورة ابلتأثري على أصحاب احلافالت والشركات السياحية ووفق ما 

الطريان، إىل جانب ظهور حاالت من أصحاب احلافالت السياحية تقدم هناك اخنفاض وتراجع يف حجوزات الفنادق و 
قامت بتغيري جمال وقطاع العمل وتراكم للديون، وهذا السبب حتديدا  دفع العديد من املكاتب السياحية إىل اإلغالق 

ئحة شكلت الرتاكم الديون وعدم مقدرهتا على دفع اإلستحقاقات للبنوك. فكل تلك العوامل واليت سببها األساسي اجل
مبجموعها حتدي أمام مقدرة القطاع السياحي على النمو واإلنتاج، وابلتايل أتثريه املباشر على اإلقتصاد الفلسطيين 
وحتديدا  إخنفاض إيرادات اإلقتصاد الفلسطيين من القطاع السياحي الفلسطيين الذي يشكل كما سبق القول أهم وأكرب 

 عائد لإلقتصاد الفلسطيين.
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 املالحق

 

 :وبعد طيبة  حتية

، يرجى امنوذجاً" القطاع السياحي -"واقع اإلقتصاد الفلسطيين يف ظل جائحة كوروانيقوم الباحثون بدراسة بعنوان 

( أمام  ✓ة)وذلك بوضع إشار  املقابلةاإلجابة عن مجيع فقرات من حضرتكم التعاون يف استكمال البياانت، من خالل 

كل فقرة وحتت درجة احلكم اليت تراها مناسبة علما  أبن مجيع إجاابتك ستكون سرية ال يطلع عليها سوى الباحثون 

 وسوف تستعمل لغاايت البحث العلمي فقط.

 

 وشكرا حلسن تعاونكم

 

 إعداد كل من:

 الباحث الدكتور أمين الزرو.

             الباحثة الان مشاسنة.                                         
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 تإجراء املقابال 

 مقابالت مع املسؤولني احلكوميني واخلرباء اإلقتصادينيمناذج : (1امللحق )

 لسياحي الفلسطيينا احملور األول: اإلجراءات الفلسطينية املتبعة للحد من اآلاثر السلبية لتفشي وابء كوروان على القطاع

سيجيب هذا احملور على سؤال الدراسة: إىل أي مدى تؤثر اإلجراءات الفلسطينية املتبعة للحد من اآلاثر السلبية لتفشي 
 وابء كوروان على القطاع السياحي الفلسطيين؟

شي وابء كوروان على تفالفرضية لإلجابة على السؤال: تؤثر اإلجراءات الفلسطينية املتبعة للحد من اآلاثر السلبية ل
 القطاع السياحي الفلسطيين بدرجة متوسطة.

  املعيار الرقم
5 

 
4 

 
3 
 

 
2 
 

 
1 

 املالحظات

أدت اإلجراءات الفلسطينية املتبعة  1
للحد من تفشي وابء كوروان إىل 

 .التأثري السليب على القطاع السياحي

      

أدى قيام احلكومة الفلسطينية  2
ساجد واألماكن إبغالق الكنائس وامل

الدينية السياحية األخرى مبوجب 
 حالة الطوارئ إىل التأثري السليب على

 القطاع السياحي.

      

أدى إلغاء احلجوزات الفندقية ووقف  3
استقبال كافة اجملموعات السياحية  
علنة إىل 

ُ
كإجراءات حلالة الطوارئ امل

 التأثري السليب على القطاع السياحي
 .وتدهور إيراداته
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أدت االجراءات احلكومية وما ترتب  4
عليها من إغالقات متتالية ملنع 
تفشي اجلائحة إىل تراجع حجم 

 الدخل الفندقي.

      

أدت االجراءات احلكومية املتبعة ملنع  5
تفشي اجلائحة إىل تراجع مسامهة 
القطاع السياحي يف الناتج احمللي 

 اإلمجايل.

      

وإجراءاته املعقدة  أدت قيود السفر  6
كإنعكاس للقرارات احلكومية املتبعة 
ملنع تفشي اجلائحة إىل تراجع احلركة 

 السياحية.

      

أدت اإلجراءات احلكومية املتعلقة  7
إبغالق املعابر احلدودية للحد من 
 تفشي وابء كوروان إىل التأثري السليب

 سليب على القطاع السياحي.

      

 

 دعم احلكومي للقطاع السياحياحملور الثاين: ال

سيجيب هذا احملور على سؤال الدراسة: إىل أي مدى تؤثر جائحة كوروان على الدعم احلكومي للقطاع السياحي يف 
 فلسطني؟

 الفرضية لإلجابة على السؤال: تؤثر جائحة كوروان على الدعم احلكومي للقطاع السياحي يف فلسطني بدرجة عالية.
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  املعيار الرقم
5 

 
4 

 
3 
 

 
2 
 

 
1 

 املالحظات

أدى تفشي جائحة كوروان إىل تراجع  1
الدعم احلكومي للقطاع السياحي يف 

 فلسطني.

      

أدى تفشي جائحة كوروان إىل تراجع  2
املساعدات املالية املقدمة من قبل 
احلكومة لدعم القطاع السياحي يف 

 فلسطني.

      

أدى تفشي جائحة كوروان إىل تراجع  3
 لتسهيالت الضريبية املقدمة منيف ا

قبل احلكومة لدعم القطاع السياحي 
 يف فلسطني.

      

أدى تفشي جائحة كوروان إىل زايدة  4
املطالبة برسوم ترخيص املنشآت 
السياحية، لغرض زايدة اإليرادات 

 احلكومية.

      

أدى تفشي جائحة كوروان إىل تقليل  5
حجم األموال املخصصة يف املوازنة 
احلكومية لدعم وتطوير القطاع 

 السياحي. 

      

أدى تقليل اإلنفاق السياحي من قبل  6
احلكومي إىل خفض مستوى مسامهة 

 السياحة يف الرخاء اإلقتصادي.
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 احملور الثالث: اإلستثمار يف جمال اخلدمات السياحية

 ة؟وان على اإلستثمار يف جمال اخلدمات السياحيسيجيب هذا احملور على سؤال الدراسة: إىل أي مدى تؤثر جائحة كور 

 الفرضية لإلجابة على السؤال: تؤثر جائحة كوروان على اإلستثمار يف جمال اخلدمات السياحية بدرجة عالية.

  املعيار الرقم
5 

 
4 

 
3 
 

 
2 
 

 
1 

 املالحظات

أدى تفشي جائحة كوروان إىل تعطل  1
تنفيذ العديد من أعمال املستثمرين 

 ل اخلدمات السياحية.يف جما

      

أدى تعطل تنفيذ العديد من أعمال  2
املستثمرين يف جمال اخلدمات 
 السياحية الذين بنوا استثماراهتم على

قروض بنكية إىل عدم متكنهم من 
 الوفاء إبلتزاماهتم البنكية. 

      

أدى تفشي جائحة كوروان إىل  3
عزوف املستثمرين عن اإلستثمار يف 

دمات السياحية كإنشاء جمال اخل
 الفنادق، واملطاعم...إخل.

      

أدى تفشي جائحة كوروان إىل تراجع  4
قدمة 

ُ
يف التسهيالت واحلوافز امل

 للمستثمرين لتعزيز استثماراهتم يف
 جمال اخلدمات السياحية. 
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أدى تفشي جائحة كوروان إىل تراجع  5
 التنافسية بني املستثمرين يف جمال

 السياحية. اخلدمات

      

 

                (:2امللحق)

 السياحة الدينية واألثرية جمال مع مسؤولني يف لةمقابمنوذج 

 سيجيب هذا احملور على سؤال الدراسة: إىل أي مدى تؤثر جائحة كوروان على السياحة الدينية واألثرية يف فلسطني؟

 السياحة الدينية واألثرية يف فلسطني بدرجة عالية.الفرضية لإلجابة على السؤال: تؤثر جائحة كوروان على 

  املعيار الرقم
5 

 
4 

 
3 
 

 
2 
 

 
1 

 املالحظات

أدى تفشي جائحة كوروان إىل  1
تقليص عدد الزايرات اخلارجية 

 لألمكان الدينية.

      

أدى تفشي جائحة كوروان إىل  2
تقليص عدد الزايرات الداخلية 

 لألمكان الدينية.

      

تفشي جائحة كوروان إىل أدى  3
تقليص عدد الزايرات اخلارجية 

 لألمكان األثرية.

      

أدى تفشي جائحة كوروان إىل  4
تقليص عدد الزايرات الداخلية 

 لألمكان األثرية.
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أدى تفشي جائحة كوروان إىل إلغاء  5
احلجوزات الفندقية املرتبطة ابالماكن 

 األثرية.

      

 كوروان إىل إلغاء  أدى تفشي جائحة 6
احلجوزات الفندقية املرتبطة ابالماكن 

 الدينية.

      

أدى تفشي جائحة كوروان إىل إلغاء  7
تذاكر السفر املرتبطة بزايرة األمكان 

 الدينية.

      

أدى تفشي جائحة كوروان إىل إلغاء  8
تذاكر السفر املرتبطة بزايرة األمكان 

 األثرية.

      

حة كوروان إىل عدم أدى تفشي جائ 9
 القدرة على ترميم املناطق األثرية.

      

أدى تفشي جائحة كوروان إىل عدم  10
 القدرة على ترميم املناطق الدينية.

      

أدى تفشي جائحة كوروان إىل  11
 إضعاف إيرادات األماكن األثرية.

      

أدى تفشي جائحة كوروان إىل  12
 ية.إضعاف إيرادات األماكن الدين

      

أدى تفشي جائحة كوروان إىل  13
تقليص عدد العاملني يف األماكن 

 األثرية.
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أدى تفشي جائحة كوروان إىل  14
تقليص عدد العاملني يف األماكن 

 الدينية.

      

أدى تفشي جائحة كوروان إىل  15
تقليص نسب الوظائف يف األماكن 

 األثرية.

      

ة وان إىل زايدأدى تفشي جائحة كور  16
 نسبة البطالة يف صفوف العاملني يف

 األمكان األثرية.

      

أدى تفشي جائحة كوروان إىل زايدة  17
 نسبة البطالة يف صفوف العاملني يف

 األمكان الدينية.

      

أدى تفشي جائحة كوروان إىل زايدة  18
نسبة البطالة املقنعة يف صفوف 

 العاملني يف األمكان األثرية.

      

أدى تفشي جائحة كوروان إىل زايدة  19
نسبة البطالة املقنعة يف صفوف 

 العاملني يف األمكان الدينية.

      

أدى تفشي جائحة كوروان إىل  20
تقليص نسب الوظائف يف األماكن 

 الدينية.

      

أدى تفشي جائحة كوروان إىل تردي  21
األحوال املعيشية واإلقتصادية 

 األماكن األثرية.للعاملني يف 
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أدى تفشي جائحة كوروان إىل تردي  22
األحوال املعيشية واإلقتصادية 

 للعاملني يف األماكن الدينية.

      

أدى تفشي جائحة كوروان إىل تدين  23
مستوى جودة اخلدمات املقدمة يف 

 األماكن األثرية.

      

أدى تفشي جائحة كوروان إىل تدين  24
اخلدمات املقدمة يف مستوى جودة 
 األماكن الدينية.

      

 

 (:3امللحق)

 القطاع الفندقيمع مسؤولني يف  لةمنوذج مقاب

 سيجيب هذا احملور على سؤال الدراسة: إىل أي مدى تؤثر جائحة كوروان على القطاع الفندقي يف فلسطني؟

 يف فلسطني بدرجة عالية.الفرضية لإلجابة على السؤال: تؤثر جائحة كوروان على القطاع الفندقي 

  املعيار الرقم
5 

 
4 

 
3 
 

 
2 
 

 
1 

 املالحظات

أدى تفشي جائحة كوروان إىل  1
أغالق عدد من الفنادق يف 

 فلسطني.

      

أدى تفشي جائحة كوروان إىل  2
 تقليص الغرف الفندقية.
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أدى تفشي جائحة كوروان إىل  3
 تقليص احلجوزات الفندقية اخلارجية.

      

أدى تفشي جائحة كوروان إىل  4
 تقليص احلجوزات الفندقية الداخلية.

      

أدى تفشي جائحة كوروان إىل  5
تقليص عدد النزالء األجانب يف 

 الفنادق.

      

أدى تفشي جائحة كوروان إىل  6
تقليص عدد النزالء احملليني يف 

 الفنادق.

      

أدى تفشي جائحة كوروان إىل  7
 ال ترميم الفنادق.تقليص وإمه

      

أدى تفشي جائحة كوروان إىل حتويل  8
بعض الفنادق إىل مشاريع 

 واستخدامات أخرى.

      

أدى تفشي جائحة كوروان حتويل  9
بعض الفنادق إىل مراكز للحجر 

 الصحي.

      

أدى تفشي جائحة كوروان إىل تراكم  10
 الديون على الفنادق.

      

ة كوروان إىل جلوء أدى تفشي جائح 11
العديد من إدارات الفنادق إىل فصل 

 العديد من العاملني لديها.
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أدى تفشي جائحة كوروان إىل جلوء  12
العديد من إدارات الفنادق إىل عدم 

 الوفاء إبلتزاماهتا اجتاه العاملني.

      

أدى تفشي جائحة كوروان إىل جلوء  13
العديد من إدارات الفنادق إىل 

 تقليص نسب الوظائف.

      

أدى تفشي جائحة كوروان إىل زايدة  14
 نسبة البطالة يف صفوف العاملني يف

 القطاع الفندقي.

      

أدى تفشي جائحة كوروان إىل زايدة  15
نسبة البطالة املقنعة يف صفوف 

 العاملني يف القطاع الفندقي.

      

أدى تفشي جائحة كوروان إىل تردي  16
ل املعيشية واإلقتصادية األحوا

 للعاملني يف القطاع الفندقي.

      

أدى تفشي جائحة كوروان إىل توجه  17
 العاملني يف القطاع الفندقي للعمل يف

 قطاعات أخرى.

      

أدى تفشي جائحة كوروان إىل تدين  18
مستوى جودة اخلدمات املقدمة يف 

 القطاع الفندقي.
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 (: 4امللحق)

 الشركات السياحية وأصحاب احلافالت السياحيةمع مسؤولني يف  لةذج مقابمنو 

سيجيب هذا احملور على سؤال الدراسة: إىل أي مدى تؤثر جائحة كوروان على الشركات السياحية وأصحاب احلافالت 
 السياحية؟

 ة بدرجة عالية.الت السياحيالفرضية لإلجابة على السؤال: تؤثر جائحة كوروان على الشركات السياحية وأصحاب احلاف

  املعيار الرقم
5 

 
4 

 
3 
 

 
2 
 

 
1 

 املالحظات

أدى تفشي جائحة كوروان إىل خروج  1
وإغالق العديد من الشركات 

 السياحية.

      

أدى تفشي جائحة كوروان إىل  2
اإلضرار ابلوضع املايل للعديد من 

 الشركات السياحية.

      

أدى تفشي جائحة كوروان إىل  3
اإلضرار مبصاحل العديد من أصحاب 

 الشركات السياحية.

      

أدى تفشي جائحة كوروان إىل  4
تقويض قدرة العديد من الشركات 

 السياحية على اإلستمرار ابلقطاع.
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أدى تفشي جائحة كوروان إىل تراكم  5
الديون وزايدة العجز املايل للشركات 

 السياحية.

      

وروان إىل أدى تفشي جائحة ك 6
تقليص عدد العاملني يف الشركات 

 السياحية.

      

أدى تفشي جائحة كوروان إىل زايدة  7
 نسبة البطالة يف صفوف العاملني يف

 الشركات السياحية.

      

أدى تفشي جائحة كوروان إىل زايدة  8
 نسبة البطالة يف صفوف العاملني يف

 احلافالت السياحية.

      

حة كوروان إىل زايدة أدى تفشي جائ 9
نسبة البطالة املقنعة يف صفوف 

 العاملني يف الشركات السياحية.

      

أدى تفشي جائحة كوروان إىل زايدة  10
نسبة البطالة املقنعة يف صفوف 

 العاملني يف احلافالت السياحية.

      

أدى تفشي جائحة كوروان إىل عدم  11
قدرة الشركات السياحية على الوفاء 

 لتزاماهتا.إب

      

أدى تفشي جائحة كوروان إىل حتويل  12
طبيعة عمل العديد من الشركات 

 السياحية إىل نشاطات أخرى.
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أدى تفشي جائحة كوروان إىل جلوء  13
العديد من الشركات السياحية إللغاء 

 معظم تذاكر الطريان.

      

أدى تفشي جائحة كوروان إىل جلوء  14
حية إللغاء معظم الشركات السيا

 احلجوزات الفندقية.

      

أدى تفشي جائحة كوروان إىل  15
اإلضرار مبصاحل العديد من أصحاب 

 احلافالت السياحية.

      

أدى تفشي جائحة كوروان إىل جلوء  16
العديد من أصحاب احلافالت 
السياحية لبيعها أبسعار منخفضة 

 جدا .

      

اكم ىل تر أدى تفشي جائحة كوروان إ 17
الديون وزايدة العجز املايل ألصحاب 

 احلافالت السياحية.

      

أدى تفشي جائحة كوروان إىل عدم  18
قدرة أصحاب احلافالت السياحية 

 على الوفاء إبلتزاماهتا.

      

أدى تفشي جائحة كوروان إىل عدم  19
قدرة أصحاب احلافالت السياحية 

 على سداد القروض البنكية.

      

أدى تفشي جائحة كوروان إىل فصل  20
العديد من سائقي احلافالت 

 السياحية.
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أدى تفشي جائحة كوروان إىل حتويل  21
استخدام العديد من احلافالت 

 السياحية إىل استخدامات أخرى.

      

أدى تفشي جائحة كوروان إىل  22
تكدس العديد من احلافالت 

 ا.هالسياحية يف املواقف وعدم صيانت

      

أدى تفشي جائحة كوروان إىل تدين  23
مستوى جودة اخلدمات املقدمة من 

 قبل الشركات السياحية.

      

أدى تفشي جائحة كوروان إىل تدين  24
مستوى جودة اخلدمات املقدمة من 

 قبل أصحاب احلافالت السياحية.

      

 

 (: 5امللحق)

 ات واملرافق الرتفيهية واملراكز العالجيةاملنتجعمنوذج مقابلة مع مسؤولني يف جمال 

سيجيب هذا احملور على سؤال الدراسة: إىل أي مدى تؤثر جائحة كوروان على املنتجعات واملرافق الرتفيهية واملراكز 
 العالجية يف فلسطني؟

الجية يف فلسطني بدرجة عالفرضية لإلجابة على السؤال: تؤثر جائحة كوروان على املنتجعات واملرافق الرتفيهية واملراكز ال
 عالية.

  املعيار الرقم
5 

 
4 

 
3 
 

 
2 
 

 
1 

 املالحظات



Journal of Human Development and Education for specialized Research  )JHDESR( 

Page from 513 to 512 
 

577 
 

أدى تفشي جائحة كوروان إىل  1
ق املنتجعات واملرافإغالق العديد من 

 واملراكز العالجية. الرتفيهية

      

أدى تفشي جائحة كوروان إىل  2
اإلضرار ابلوضع املايل للعديد من 

ية واملراكز هاملنتجعات واملرافق الرتفي
 العالجية.

      

أدى تفشي جائحة كوروان إىل  3
اإلضرار مبصاحل العديد من أصحاب 

ز املنتجعات واملرافق الرتفيهية واملراك
 العالجية.

      

أدى تفشي جائحة كوروان إىل  4
ات املنتجعتقويض قدرة العديد من 

واملرافق الرتفيهية واملراكز العالجية 
 لقطاع.على اإلستمرار اب

      

أدى تفشي جائحة كوروان إىل تراكم  5
الديون وزايدة العجز املايل 

ز للمنتجعات واملرافق الرتفيهية واملراك
 العالجية.

      

أدى تفشي جائحة كوروان إىل  6
تقليص وفصل العديد من العاملني 

املنتجعات واملرافق الرتفيهية  يف
 واملراكز العالجية.

      

جائحة كوروان إىل  أدى تفشي 7
 تقليص نسب الوظائف يف

      



Journal of Human Development and Education for specialized Research  )JHDESR( 

Page from 513 to 512 
 

578 
 

ز املنتجعات واملرافق الرتفيهية  واملراك
 العالجية.

أدى تفشي جائحة كوروان إىل تردي  8
األحوال املعيشية واإلقتصادية 

ملنتجعات واملرافق للعاملني يف ا
 الرتفيهية  واملراكز العالجية.

      

ة دأدى تفشي جائحة كوروان إىل زاي 9
 نسبة البطالة يف صفوف العاملني يف

ز ملنتجعات واملرافق الرتفيهية  واملراكا
 العالجية.

      

أدى تفشي جائحة كوروان إىل زايدة  10
نسبة البطالة املقنعة يف صفوف 

ملنتجعات واملرافق العاملني يف ا
 الرتفيهية  واملراكز العالجية.

      

 أدى تفشي جائحة كوروان إىل عدم 11
املنتجعات واملرافق الرتفيهية  قدرة 

على الوفاء واملراكز العالجية 
 إبلتزاماهتا.

      

أدى تفشي جائحة كوروان إىل حتويل  12
 املنتجعات طبيعة عمل العديد من

ىل إ واملرافق الرتفيهية واملراكز العالجية
 نشاطات أخرى.

      

أدى تفشي جائحة كوروان إىل جلوء  13
ملنتجعات واملرافق االعديد من 
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لغاء إلالرتفيهية واملراكز العالجية 
 معظم احلجوزات.

أدى تفشي جائحة كوروان إىل جلوء  14
املنتجعات العديد من أصحاب 

واملرافق الرتفيهية واملراكز العالجية 
 لبيعها أبسعار منخفضة جدا .

      

أدى تفشي جائحة كوروان إىل عدم  15
عات واملرافق املنتجقدرة أصحاب 

لى عالرتفيهية واملراكز العالجية  
 سداد القروض البنكية.

      

أدى تفشي جائحة كوروان إىل عدم  16
القدرة على ترميم العديد من 

ز املنتجعات واملرافق الرتفيهية واملراك
 العالجية.

      

أدى تفشي جائحة كوروان إىل  17
تقليص عدد الزايرات اخلارجية إىل 

املنتجعات واملرافق من  العديد
 الرتفيهية واملراكز العالجية.

      

أدى تفشي جائحة كوروان إىل  18
تقليص عدد الزايرات احمللية إىل 

املنتجعات واملرافق العديد من 
 الرتفيهية واملراكز العالجية.

      

أدى تفشي جائحة كوروان إىل تدين  19
 مستوى جودة اخلدمات املقدمة يف
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راكز ت واملرافق الرتفيهية واملاملنتجعا
 العالجية.

 
 

 

 
 
 
 


