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يدعمها بالضرورة األشخاص المذكورون في الشكر والتقدير أو الذين جرى االقتباس عنهم.
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تمهيد

رجا الخالدي – مدير عام ماس

يصــدر ألول مــرة "تقريــر آفــاق التنميــة فــي فلســطين" الــذي يلقــي نظــرة فاحصــة علــى الحالــة الراهنــة للتنميــة 
فــي فلســطين، مــن خــال قــراءة علميــة لإلفــرازات السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة للســنوات الـ25 منــذ إبرام 
اتفاقيــات أوســلو، وتحليــل تداعياتهــا وآفــاق تعزيــز فــرص تحقيقهــا. يعتبــر التقريــر ثمــرة تفكيــر وحــوار علمــي 
بيــن أفــراد طاقــم البحــث )وهــم مــن مختلــف التخصصــات والمســتويات والتجــارب(، وإســهاماتهم القيمــة فــي 
ــة، بصفتهــم  ــر اســتنتاجاتهم ومقترحاتهــم ورؤيتهــم الموضوعي ــر. يعكــس التقري مختلــف مراحــل صياغــة التقري
مجموعــة مــن الباحثيــن الحريصيــن علــى مســتقبل التنميــة الفلســطينية، وال يعكــس التقريــر بالضــرورة مواقــف 
ــي  ــذي ينشــره، أو برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائ ــة الفلســطيني )مــاس( ال معهــد أبحــاث السياســات االقتصادي

الــذي قــدم الدعــم المالــي إلنجــازه.

فــي جزئــه األول، يأخــذ التقريــر، الــذي أعــد العــام 2021، كمنطلــق ومرجــع إحصائــي لدراســته حالــة التنميــة، 
التغييــرات الحاصلــة فــي مؤشــرات التنميــة البشــرية الفلســطينية بيــن 2014 )حيــن صــدر آخــر "تقريــر للتنميــة 
ــات  ــض البيان ــا بع ــرات(، مضيف ــك المؤش ــول تل ــات ح ــرت بيان ــنة توف ــر س ــطينية"( و2019 )آخ ــرية الفلس البش
ــا ال تســتطيع كشــفه هــذه المؤشــرات  ــام 2020 و2021(. نظــراً لم ــات األحــدث بحســب توفرهــا )لع والمعلوم
ــة التنمويــة الفلســطينية الفريــدة مــن نوعهــا، يشــمل التقريــر فــي جزئــه  الجامــدة مــن حقائــق حــول المعضل
الثانــي دراســة متعمقــة لمــا يــراه فريــق البحــث كمداخــل أساســية لفهــم حالــة التنميــة )العاصفــة( واحتمــاالت 

عكســها مــن خــال رؤيــة وعزيمــة تنمويــة محدثــة )جمعيــاً(. 

هكــذا يتنــاول التقريــر تباعــاً أربعــة محــاور دراســية: التشــوه الهيكلــي االقتصــادي، وآثــار األمولــة الليبراليــة، ثــم 
الطريــق الشــاق نحــو التنميــة االجتماعيــة وأخيــرا المســؤولية الفلســطينية فــي الحوكمــة. كــون دراســة االقتصــاد 
ــر التحليــل  ــم تأطي ــي يت ــاز، و"تنمــوي" بالمقــام الثانــي، بالتال الفلســطيني هــي مســألة "اقتصــاد سياســي" بامتي
االقتصــادي االجتماعــي للتقريــر فــي ســياق محاولــة استكشــاف الســيناريوهات السياســية، التــي مــن شــأنها التأثير 

علــى آفــاق تحقيــق التنميــة ودور وواجبــات المجتمــع الدولــي فــي ذلــك. 

ال يســعى هــذا التقريــر لتغطيــة جميــع جوانــب التجربــة التنمويــة الفلســطينية فــي الفتــرة منــذ 1994 أو منــذ 
2014 بــذات التفصيــل، وال يمكــن إال أن يكــون انتقائيــاً فــي تركيــزه واســتفاضته فيمــا يدرســه مــن محــاور تحليلية. 
ذلــك مــن بــاب قناعــة المؤلفيــن بــأن القضايــا المختــارة هــي أبــرز القضايــا علــى الصعيــد الكلــي التــي يجــب 
التركيــز علــى معالجتهــا كمقومــات إلطــاق عمليــة تنمويــة مســتدامة.  كمــا ال يســعى التقريــر إلــى تقييــم أداء 
ــذ  ــة من ــة معين ــة حكوم ــج أي ــذات أو برام ــة بال ــرة الطويل ــك الفت ــة خــال تل السياســات الفلســطينية االقتصادي
ــات  ــه التحدي ــي مواجه ــة ف ــات القادم ــة وســتتحمله الحكوم ــة الحالي ــه الحكوم ــا ورثت ــى م ــز عل ــل يرك 1995، ب
ــو تبدلــت بعــض النســب  ــر. حتــى ل ــة إعــداد التقري ــة المســتعصية حتــى مرحل ــة التنمي التــي آلــت إليهــا عملي
ــة  ــة واالجتماعي ــة االقتصادي ــى أن المشــاكل البنيوي ــد عل ــر للتأكي ــي التقري ــن ســنة وأخــرى، يأت أو المؤشــرات بي
والسياســية ال تعالــج إال بتغييــر الموازيــن السياســية واالقتصاديــة للتمكيــن مــن حــل جوهــر المشــكلة، الكامــن 

فــي دوام االســتعمار وإنــكار الحقــوق الفلســطينية كافــة. 
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ــر،  ــا التقري ــي ركــز عليه ــة األربعــة الت ــات بخصــوص المحــاور التنموي ــر رزمــة مــن التوصي يطــرح الفصــل األخي
واســتخاص بعــض العبــر مــن التغيــرات السياســية المحليــة واإلقليميــة األخيــرة، ويســتعرض بعــض التفســيرات 
والتحاليــل العلميــة البديلــة لمــا تعرضــه تقاريــر دوليــة أو رســمية حــول التجربــة التنمويــة الفلســطينية. لكــن ال 
يُقصــد مــن التقريــر أن يكــون وثيقــة "سياســاتية"، بقــدر مــا هــو اســتنتاج لتحليــل مشــترك، اســتند إلــى قرابــة الـــ 
200 مرجــع ومصــدر علمــي وإحصائــي فلســطيني ودولــي، بلغــة المؤلفيــن نفســهم، بتــوازن لكــن دون مجاملــة، 
بهــدف تشــجيع الحــوار الصريــح والبنــاء فــي مرحلــة عصيبــة مــن المســار التنمــوي الفلســطيني وفــي تاريــخ حركة 
تحــرر الشــعب الفلســطيني، مــن مختلــف أشــكال الظلــم. مــن نافــل القــول، أن ســردية التقريــر تغطــي حقبــة 

زمنيــة انتقــل خالهــا عــبء التنميــة المتراكــم مــن حكومــة إلــى أخــرى.

كمــا يوحــي االقتبــاس فــي مقدمــة التقريــر مــن فرانــز فانــون، كبيــر منظــري مناهضــة االســتعمار، فإننــا نريــد أن 
نوصــل رســالة أن الشــعب الفلســطيني ال يقــاوم المحتــل اإلســرائيلي محبــة بالعنــف، بــل ألنــه صاحــب قضيــة 
حقــوق وعدالــة )سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة( غيــر قابلــة للتصــرف، رغــم العصــر الــذي يشــرع فيــه قانــون 
الغــاب والمعاييــر المزدوجــة. كمــا تؤشــر أقــوال فانــون إلــى أن الجيــل الفلســطيني الجديــد الــذي تربــى وســط 
ــذي  ــات، وال ــة والحري ــى الســيادة والتنمي ــال الصارمــة عل ــود االحت ــة أوســلو بســبب قي ــات مرحل آمــال وإخفاق
بــات الضحيــة األولــى لعــدم تحقيــق التنميــة، سيكتشــف ويقــرر مصيــره، كمــا فعــل الجيــل الــذي ســبقه، وبنــاء 
علــى تجاربهــم وإنجازاتهــم، و فــي التعلــم مــن أخطائهــم، فــي الحــرب الدائــرة منــذ مائــة عــام مــع االســتعمار 

االســتيطاني المتواصــل. 

هكــذا يعيــد التقريــر مســألة التنميــة الفلســطينية إلــى مربعهــا األصلــي، المتمثــل بخــوض الشــعب الفلســطيني 
ــاق  ــتقلة وإحق ــة مس ــي دول ــره ف ــر مصي ــي تقري ــه ف ــة حق ــي، لممارس ــون الدول ــب القان ــروعا بحس ــاال مش نض

ــة.  ــة المؤجل ــة واالقتصادي ــه السياســية واالجتماعي ــه وحريت حقوق

بقية الحكاية تفاصيل.  
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“عندمـــا نثـــور، ال يكـــون ذلـــك لثقافـــة معينـــة. بـــل ببســـاطة نحـــن 
نثـــور ألننـــا، وألســـباب عديـــدة، لـــم نعـــد قادريـــن علـــى التنفـــس”

“علـــى كل جيـــل، بعيـــدا عـــن الغمـــوض النســـبي، البحـــث عـــن 
مهمتـــه، لينجزهـــا أو يتخلـــى عنهـــا”

فرانتز فانون



1

التنمية الفلسطينية معطلة. 1

المرحليـة فـي األرض  الذاتـي  الحكـم  إبـان توقيـع ترتيبـات 

منـح  غـزة(  وقطـاع  الغربيـة  )الضفـة  المحتلـة  الفلسـطينية 

سـيادة،  ذات  فلسـطينية  دولـة  بإقامـة  وعـدا  الفلسـطينيين 

اليـوم وبعـد خمسـة وعشـرون  عاصمتهـا القـدس الشـرقية. 

عامـا، نجـد مسـار التنميـة للشـعب الفلسـطيني يقـف علـى 

بالتنميـة ال تـزال  المحيطـة  الهيكليـة  مفتـرق طرق. فالبيئـة 

رهينـة للسياسـات القمعية التي يمارسـها الكيان االسـتعماري 

االسـتيطاني المتغلغل في األرض الفلسـطينية، وتبعية اقتصاد 

الـذي حالـت سياسـات االحتـال اإلسـرائيلي طـوال  السـوق 

سـنوات وجـوده دون تنظيمـه. حيـث تخفـي الديناميكيـات 

التـي أفرزهـا هـذا الوضـع عجـز التنميـة المجتمعيـة تحـت 

غطـاء ما أثمرتـه اإلنجازات الفردية. فـي ذات الوقت، ال تنفك 

قيـود اتفاقية أوسـلو، ال سـيما انتهـاك اإلطار الزمنـي للمرحلة 

االنتقاليـة )خمـس سـنوات( قبـل التفاوض علـى قضايا الوضع 

الدائـم، تقـوض اإلطـار السياسـي والحوكمـي الفلسـطيني في 

ظـل حكـم السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية، والـذي ال يمكـن 

تسـيطر  ذلـك،  علـى  عـاوة  وجـوده.  دون  التنميـة  تحقيـق 

إسـرائيل علـى كافـة مناحي حيـاة الفلسـطينيين وتعيق إجراء 

انتخابـات ديمقراطيـة حـرة ونزيهـة تشـمل القـدس الشـرقية 

وأراضـي المنطقـة المسـماة »ج«، وهو ما يشـكل انتهاكا آخر 

لاتفاقيـات الموقعـة بيـن الجانبين. 

كمـا أدى فشـل كافـة الجهـود للوصـول لحـل سياسـي إلـى 

دفـع شـريحة واسـعة مـن الشـعب الفلسـطيني لتأييـد خيـار 

»المقاومة المسـلحة«. وقد سـاهم ذلك وما شـهدته المنطقة 

مـن تطـورات إقليميـة فـي دفـع القيـادة الفلسـطينية إلـى 

إعـادة النظـر فـي اسـتراتيجياتها. لقـد بـات واضحـاً للعيـان 

أن الصيغـة الحاليـة لعمليـة السـام والمتمثلـة فـي تطويـر 

المؤسسـات الفلسـطينية وإرسـاء الحكـم الذاتـي الفلسـطيني 

بالتـوازي مـع مواصلـة مفاوضـات الوضـع الدائـم قـد فشـلت 

إلـى حـد بعيـد نظـرا لتبـرأ إسـرائيل مـن التزاماتهـا بموجـب 

االتفاقـات المبرمـة. وبغـض النظر عن ذلـك، يتحمل المجتمع 

الدولـي أيضـا جـزءا مـن المسـؤولية، فقـد تقاعـس عـن فرض 

العقوبـات علـى االنتهـاكات اإلسـرائيلية المسـتمرة للقانـون 

الدولـي والقانـون اإلنسـاني الدولي وقـرارات األمـم المتحدة.

لحـل  والحاليـة  السـابقة  اإلسـرائيلية  الحكومـة  رفـض  أمـام 

الدولتيـن، لـم يجد رئيس منظمـة التحرير الفلسـطينية محمود 

عبـاس بـدا مـن التقـدم بمقتـرح لمبـادرة سـام شـاملة ضمـن 

إطـار زمنـي محـدد، حيـث ذكـر فـي خطابـه أمـام الجمعيـة 

العامـة فـي أيلـول 2021: »أمام إسـرائيل -دولة االحتـال- عام 

واحـد لانسـحاب من األراضي الفلسـطينية المحتلـة منذ العام 

1967، بمـا فيهـا القـدس الشـرقية، ونحـن مسـتعدون للعمـل 

خـال هـذا العـام علـى ترسـيم الحـدود وإنهـاء جميـع قضايـا 

الوضـع الدائـم وتحـت مظلـة اللجنـة الرباعيـة الدوليـة وبمـا 

يتفـق مـع قـرارات األمـم المتحـدة«.

ليـس غريبـا أن صبـر منظمـة التحريـر الفلسـطينية والشـعب 

الفلسـطيني قـد نفـد. مـع بقـاء الفلسـطينيين تحـت رحمـة 

وانشـغال  المانحيـن،  تمويـل  وتراجـع  اإلسـرائيلي،  االحتـال 

الحكومـات العربيـة باألزمـات األخـرى العديدة فـي المنطقة، 

ناهيـك عـن انعدام األمـن االقتصادي الفلسـطيني أكثر من ذي 

قبـل، تبـدو آفـاق التحـرر الوطني الفلسـطيني أبعد مـا يكون، 

أبعـد حتـى مـن حقبـة أوسـلو وباريـس وواشـنطن. فـي العام 

2021 تلـوح فـي األفـق آراء جديـدة تمثـل تحديـا للبرنامـج 

السياسـي التاريخـي لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية على مدار 

وجودهـا الطويـل. مـن أبـرز هـذه األفـكار اعتقـاد البعـض أن 

حمـاس قـد خرجـت مـن معركتهـا األخيرة أيـار الماضـي أقوى 

مـن ذي قبـل بعـد االنتصار العسـكري والسياسـي غيـر العادي 

الـذي حققتـه، إال أنـه يتوجـب عليهـا أن تتعامـل مـع أزماتهـا 

الداخليـة. فتاريخهـا الحوكمـي ضعيف، وشـعبيتها غير مؤكدة، 

كمـا أنهـا لـم تحقـق الكثيـر خـال السـنوات الخمـس عشـرة 

الماضيـة التـي اسـتلمت فيهـا زمـام السـلطة في القطاع سـوى 

تعزيز قـدرات المقاومة المسـلحة. 

اليـوم  السـاحة  فـي  تنشـط  الصاعـدة،  األجيـال  بيـن  مـن 

الشـبابية،  المجتمعيـة  الحـراكات  مـن  متفرقـة  مجموعـات 

حفزهـم وألهمهـم مـا عاصـروه مـن الثـورات العربيـة التـي 

قادهـا األشـقاء العـرب خـال عقـد كامـل، غير مقيـدة باإلرث 

فـي  آبهـة  وغيـر  الفلسـطينية  التحريـر  لمنظمـة  الفصائلـي 

أغلبهـا بفكـرة الوحـدة الوطنيـة تحـت مظلـة الحـزب الحاكم 

الحالـي وجبهتـه الوطنيـة. كمـا أنهـا ال تعـول كثيـرا علـى مـا 

حققتـه سياسـات أوسـلو الناعمـة خـال الخمسـة والعشـرين 

عامـا الماضيـة من مكاسـب مزعومة. يبدو أن هـذه الحراكات 
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المجتمعيـة غيـر المنظمـة مـا زالـت تتلمـس خطواتهـا بجس 

التواصـل  وسـائل  وأن  خاصـة  الفلسـطيني  الشـارع  نبـض 

االجتماعـي أصبحـت أدوات ال غنـى عنهـا للتعبيـر عـن آراء 

الحركـة الشـعبية المعارضـة وإتاحـة مسـاحة لحريـة التعبيـر.

ومـع ذلـك، فـإن هـذه الفئـة مـن الجيـل الصاعـد ليسـوا هـم 

المقاتلـون الوحيـدون فـي مواجهة الطريق المسـدود سياسـيا 

واجتماعيـا الـذي ينتظر الفلسـطينيين. فهناك شـريحة واسـعة 

مـن الـرأي العـام ترتكـز علـى مصالـح طبقيـة مغايـرة تؤيـد 

اسـتمرار الوضـع الراهـن، إما خوفا مما قد تجلبـه رياح التغيير 

أو ببسـاطة لعـدم إيمانهـم بإمكانيـة إحـداث تغييـر إيجابـي 

بعـد سـنوات عديـدة مـن االنهزام. ليس مـن السـهل جر هذه 

الشـريحة الصامتـة المناصـرة لبقـاء الوضـع الراهـن علـى مـا 

هـو عليـه برغـم مسـاوئه، إلـى أي مغامـرات جديـدة، فهـي 

مذعنـة تمامـا ألسـلوب الحكـم الـذي تتبعـه السـلطة الوطنية 

الفلسـطينية بمـا يعـج بـه مـن القيـم االجتماعية والسياسـات 

االقتصاديـة الليبراليـة، بتركيـزه على هدفين: األمـن أوالً وحياة 

»طبيعيـة مسـتقرة« ثانيـاً. إن شـعور »المواطـن« الفلسـطيني 

العـادي بالرضـا بمـا بيـن يديـه، يسـلط الضـوء علـى الطبيعـة 

الخاصـة للقيـم النيوليبرالية وتأثيراتها، والتـي يمكن أن تعكس 

أجنـدة حوكميـة منفتحة وتطلعية تعمل فـي الوقت ذاته على 

ترسـيخ السياسـة االقتصاديـة المحافظـة فيمـا يتعلـق بتقلـص 

دور الدولـة )وتوقعـات الشـعب منهـا( مقابـل إعطـاء األولوية 

للسـوق وحقـوق الملكيـة الفرديـة. وفـي فلسـطين، يبـدو أنه 

مـع تقلص مسـاحة الحرية تتسـع روح السـوق الحرة وتسـود.

منيـت  التـي  المسـلحة  الثانيـة  االنتفاضـة  انـدالع  عقـب 

باإلخفـاق، تقبـل الكثيـرون ممـن يعيشـون تحـت االحتـال 

المسـاحة التـي يتيحهـا الحكـم الذاتـي الفلسـطيني المقيـد 

تفسـير  فـي  االفتراضـي  الموقـف  هـذا  يسـاعد  باالحتـال. 

كيـف أمكـن للفلسـطينيين تحقيـق نمـو اقتصـادي، والحفاظ 

الحكوميـة، وإيجـاد حيـاة فيهـا  الخدمـات  علـى اسـتمرارية 

سياسـية.  عمليـة  أي  دون  حتـى  مـا،  بطريقـة  األمـل  بعـض 

تطـرح إسـرائيل خيـار السـام االقتصـادي كأمـر واقـع يرسـخ 

أمـام  الوحيـد  كالخيـار  نهايـة  مـا ال  إلـى  االحتـال  اسـتمرار 

الفلسـطينيين، والـذي ال يتوقـع أن يتمخـض عـن أي تغييـر 

حقيقـي فـي الواقـع الذي يعيشـه الفلسـطينيون. وقد كشـف 

ذلـك عـن تدخل أطـراف عديـدة إسـرائيلية وإقليميـة ودولية 

فـي الشـأن الفلسـطيني الداخلـي، مدفوعـة بنوايـا بعيدة كل 

البعـد عـن تحريـر فلسـطين، وإنمـا تهـدف لترسـيخ الوضـع 

الراهـن وإضعاف دور السـلطة الوطنية الفلسـطينية وترسـيخ 

انقسـامها تحـت الهيمنة اإلسـرائيلية.  

هنـاك فجـوة حقيقيـة بيـن الواقـع واإلمكانـات الفلسـطينية 

السـيطرة  أمكنهـا  لـو  لتحقيقهـا  التطلـع  لفلسـطين  الممكـن 

علـى حدودها ومواردهـا الطبيعية ومجالها الكهرومغناطيسـي 

والجـوي وحدودهـا البحريـة وغيرهـا مـن مقومـات أساسـية 

لقيـام دولـة مسـتقلة ذات سـيادة. في غياب هـذه المقومات، 

يسـتطيع االقتصـاد الفلسـطيني أن يسـتمر فـي النمـو، ولكـن 

ببـطء. ببسـاطة، فـإن نهـج الحكومـة اإلسـرائيلية التـي تزعـم 

أنـه سـيمنح الفلسـطينيين »مسـاحة أكبـر من الحريـة« تحت 

االحتال، أو سـيعمل على »تقليص مسـاحة الصراع« لن يفشل 

فحسـب، بـل إنمـا هـو اسـتمرار لنفـس السياسـات المنهجيـة 

التـي باتـت تهـدد وجـود الشـعب الفلسـطيني وقضيته. 

في الوقت نفسـه، ال تزال االسـتراتيجية السياسـية الفلسـطينية 

متمسـكة بفرضيـة أنـه ال يمكـن إعطـاء األولويـة للنضـاالت 

التمثيـل الديمقراطـي والعدالـة االجتماعيـة علـى  مـن أجـل 

»التناقـض الرئيسـي« مـع االسـتعمار ونضـال التحـرر الوطنـي. 

إلـى  الحاجـة  الفرضيـة  بهـذه  المؤمنـون  افتـرض  ولطالمـا 

اإلذعـان لقيـادة منظمـة التحرير المخضرمة والقبـول بتعريفها 

الشـعب  قبـول عامـة  الوطنيـة.  وكان  للمصالـح واألجنـدات 

إصـاح  مواصلـة  الفلسـطينية  الوطنيـة  السـلطة  باسـتعداد 

الحكـم الذاتـي مـا بعـد العـام 2010، مشـروطا إلـى حـد بعيد 

)بحسـب تفكيـر عامـة الشـعب( بتحسـين الخدمـات العامـة 

علـى المـدى القصيـر، وإحـراز بعـض التقـدم علـى طريق حل 

القضيـة الفلسـطينية، وهـو مـا يرقـى إلى شـكل ما مـن العقد 

الوطني/االجتماعـي. لكن التحول التدريجـي الطبيعي لطاقات 

المقاومـة العسـكرية أو الشـعبية الكامنـة إلـى مجموعـة مـن 

الحالـة، حـق  فـي هـذه  يمنحـون،  ممـن  الراضخيـن  الرعيـة 

المواطنـة، يذكرنـا بتحليـل المنظر البارز المناهض لاسـتعمار، 

فرانـز فانـون، حـول كيف نجح قـادة ما قبل وما بعـد القومية، 

فـي بـاد وعصـور سـابقة، فـي عرقلـة المسـاءلة عـن نتائـج 

الحكـم االجتماعيـة أو االقتصاديـة أو السياسـية.
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الصمود في وجه العاصفة. 	

لقـد أثبتـت أحـداث العـام الماضـي أن الشـعب الفلسـطيني 

يتحمـل وطـأة ضغـوط أكبـر بكثيـر مـن مجـرد عـدم قـدرة 

المجتمـع الدولـي أو حتـى عـدم رغبتـه فـي حمايـة حقوقـه 

واسـترداد ما سـلب منها. فقد كشفت تداعيات جائحة كوفيد- 

19 ، والتـي طرحـت تحديـات لـم تسـتطع العديد مـن الدول 

المتقدمـة معالجتهـا، عـن تصدعـات عديـدة علـى المسـتوى 

الوطنـي، لعـدم امتاك السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية الموارد 

الكافيـة أو القـدرة علـى االسـتجابة كمـا يجـب لاحتياجـات 

االجتماعيـة واالقتصاديـة والسياسـية المتناميـة لشـعب حـرم 

مـن حقـه بالتحـرر الوطنـي والسـيادة والحكـم الديمقراطـي. 

خلقـت هـذه العوامـل الظـروف المواتيـة لمـا يمكـن وصفـه 

الفلسـطيني  الشـعب  فقـدان  مـع  المثاليـة«.  »العاصفـة  بــ 

الثقـة فـي مؤسسـاته الوطنيـة، أدرك أن المجتمـع الدولـي قد 

أعـرض عـن قضيتـه وحقوقـه الجمعيـة واحتياجاته اإلنسـانية 

األساسـية المحفوظـة بموجـب المواثيـق الدوليـة، حتـى وإن 

بـدا أن الـرأي العـام العالمـي اليـوم يتعاطف مـع محنته أكثر 

مـن أي وقـت مضـى.

شـهدتها  التـي  والفوضـى  اليقيـن  عـدم  حالـة  خضـم  فـي 

األراضـي الفلسـطينية العـام 2020، بمـا فـي ذلـك الموقـف 

العدوانـي األمريكي-اإلسـرائيلي الـذي يهـدد بإعـادة صياغـة 

أحاديـة الجانـب لــكل جهـود »عملية السـام« على مـدار الـ 

25 عامـا الماضيـة، كانـت الهيئـات والمجتمعـات المحلية في 

طليعـة الجهات المسـتجيبة لاحتياجات المختلفـة والمتغيرة 

للشـعب، ال سـيما فـي المناطـق النائيـة واألكثر تضـررا. برغم 

النتائـج المتباينـة السـتجابة الحكومـة وأداء لجـان التنسـيق 

بيـن الجهـات الصحيـة واالجتماعيـة واالقتصاديـة المختلفـة 

للتصـدي للجائحـة، أثبـت الجهـات المحليـة الفاعلـة األقـرب 

إلـى الفئـات المحتاجـة مرونتهـا واسـتجابتها للـدور المتوقـع 

منهـا برغـم شـح المـوارد الماليـة والتشـغيلية وقلـة الخبـرات 

البشـرية المتخصصة فـي إدارة األزمات.   

الغربيـة  الضفـة  فـي  النسـبي  االسـتقرار  حالـة  ولّـدت  لقـد 

الماضيـة،  الخمـس عشـرة  السـنوات  مـدار  علـى  المسـتمرة 

تقبـا لنمـط معيشـي آمـن ومنظـم ونزوعـا للرضـى واالعتياد 

علـى سـيرورة هـذا النمـط مـن الحيـاة، ممـا جعـل الحكومـة 

لمواجهـة  االسـتعداد  تغفـل  والمحليـة  واإلقليميـة  الوطنيـة 

واالقتصاديـة  الصحيـة  الطـوارئ  كحالـة  طارئـة،  أزمـات  أي 

والسياسـية المطولـة فـي العـام 2020. وهـو مـا يفسـر حالـة 

اإلربـاك العـام التـي شـهدتها األنظمـة الصحيـة الحكومية في 

الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة انتشـار الوبـاء فـي أوائـل العـام 

2021 نتيجـة الضغوطـات الهائلـة التي تعرضـت لها مما أوجد 

صعوبـات ماليـة جديـدة لاقتصـاد الخاص. ال يتطلـب المضي 

قدمـا، وإعـادة البنـاء على نحو أفضل، مجرد الحد من خسـارة 

الفلسـطيني،  للشـعب  التنميـة  حققتهـا  التـي  المكتسـبات 

ولكـن أيضـا دعـم صمـود الجهـات المحليـة الفاعلـة، وصغـار 

المنتجيـن، والشـركات الصغيـرة مـن خـال تعزيـز مرونتهـا 

الناشـئة  االحتياجـات  لتلبيـة  األزمـات،  إدارة  علـى  وقدرتهـا 

للنـاس، ولحمايتهـم مـن الشـركات الكبـرى فـي السـوق التـي 

تسـعى إلخراجهـم من المنافسـة. 

يقصـد بالصمـود فـي وجـه عاصفـة مـن األزمـات المتعـددة 

والمتراكمـة فـي سـياق تقريـر »آفـاق التنميـة فـي فلسـطين 

والقيـادة  االسـتجابة  مـا حققتـه خطـط  علـى  البنـاء   ،»2021

المحليـة، انسـجاما مـع رؤية إعـادة البناء على نحـو أفضل مما 

يخلق فرصا للتعافي ضمن مسـار مسـتدام لتعزيـز التنمية. في 

الدعـم لضمـان  المزيـد مـن  لتقديـم  حيـن أن هنـاك حاجـة 

الحفـاظ علـى التقـدم الـذي أحـرز، إال أن جسـامة الصدمـات 

والمتغلغلـة  العميقـة  الهيكليـة  باالختـاالت  تذكرنـا  األخيـرة 

الفلسـطينية  التنميـة  تحقيـق  أمـام  عائقـا  تشـكل  والتـي 

الحركـة  حريـة  علـى  المفروضـة  القيـود  ومنهـا  المسـتدامة، 

لألفـراد والبضائـع، ومحدوديـة الوصـول إلـى المـوارد الوطنيـة 

بمـا في ذلـك األراضي، وغياب السـيادة على الحـدود الدولية. 

التعبئة الجمعية. 3

إنجـازات  مـن  التقريـر  هـذا  اسـتعرضه  مـا  معالجـة  عنـد 

ومعيقـات علـى صعيـد تقدم التنميـة في فلسـطين، يجب أن 

تتبـع الجهود المبذولـة لتعزيز االسـتجابات المحلية والتعافي 

لعـام  المسـتدامة  التنميـة  أجنـدة  مـع  المنسـجمة  الوطنـي 

2030 ومبـادئ التنميـة، نهجـا متسـقا متعـدد األبعـاد.  وهـذا 

يتطلـب أن تنصـب هـذه الجهـود فـي جوهرهـا علـى إصـاح 

مجتمعـات  لخلـق  المسـاواة  وانعـدام  الهيكليـة  الفروقـات 

أكثـر شـموالً ومسـاواة وعدالة. فـي فلسـطين، يُترجـم هـذا 

الحـال  فـي  يعـزز  والـذي  للصمـود،  »انعتاقـي«  تعبيـر  إلـى 

قـدرات األسـر والمجتمعات علـى الصمود، وتمّكيـن الطاقات 
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االجتماعيـة الناشـئة غير المسـتغلة )خاصة بين فئات النسـاء 

والشـباب( في المجـاالت االقتصادية المبتكـرة، وتوفير الركائز 

التـي تقـوم عليهـا التنمية السـيادية وبنـاء الدولة مما سـيتيح 

بعـض الفـرص الحقيقيـة لتحقيـق تقـدم علـى هـذا الصعيـد.

خـال  المتسـارعة  الدراماتيكيـة  التطـورات  شـكلت  فقـد 

يبـدو  الـذي  الراهـن  للوضـع  العاميـن 2020 و2021 تحديـا 

مسـتداما إلـى مـا ال نهايـة، وأولوهـا الصدمـات االجتماعيـة 

واالقتصاديـة الناجمـة عـن وبـاء كوفيـد- 19، الـذي لم يسـلم 

منـه أحـد. وما زاد هذا الوضع غير المسـتقر أصـا اختمارا، ما 

كشـفته أحـداث أيـار األخيرة بـكل وضوح بعد انطـاق موجة 

مـن االضطرابـات »مـن النهـر إلـى البحـر« وفـي جميـع أنحاء 

وقطـاع  الشـريف  القـدس  عـن  دفاعـا  الفلسـطيني  الشـتات 

غـزة المحاصـر، ملقيـة إضـاءة جديـدة علـى تعريـف العقـد 

أحـداث  أن  بـدا  الفلسـطيني. لوهلة،  الوطنـي  االجتماعـي 

أيـار 2021 قـد أذابـت الحـدود الماديـة والقانونيـة بيـن كافة 

أطياف الشـعب الفلسـطيني )سـواء في األراضي الفلسـطينية 

المحتلـة أو فـي الشـتات أو داخـل إسـرائيل( وصهرت أسـباب 

حرمانهـم )1948 و1967( فـي بوتقـة واحـدة وحدتهـم فـي 

جبهـة موحـدة انفجـرت علـى هيئـة مواجهـات ضـد نفـس 

النظـام القمعـي، والـذي أصبح ينظـر له على الصعيـد الدولي 

اليـوم أكثـر مـن أي وقـت سـبق، كنظـام فصل عنصـري يفرض 

وجـوده بحكـم األمـر الواقـع.

حـول  المتنامـي  الجـدل  حديثـا  صـدر  تحليـل  يناقـش   

كتشـبيه  ليـس   - المصطلـح  هـذا  فـي  ويبحـث  الموضـوع 

باغي/خطابـي بجنـوب إفريقيـا، وإنمـا بصفته نظـام هيمنة 

إسـرائيل  وجـود  »يسـتمر  فلسـطين:  تقسـيم  علـى  مبنـي 

اليـوم كوطـن لليهـود فـي فلسـطين بحكـم أنظمـة الهيمنـة 

والتقسـيم التـي تنتهجهـا لمنـع أي محـاوالت لعكـس مسـار 

أساسـية  ركيـزة  يـزال،  وال  التقسـيم،  كان  وهكـذا  النكبـة. 

لبنيـة الفصـل الديموغرافـي إلسـرائيل، التـي توطـد منطـق 

الفصـل العنصـري، كوسـيلة لحمايـة الدولة اليهوديـة وإدامة 

النكبـة«. تؤكـد التحـركات اإلسـرائيلية األخيـرة بحظـر سـت 

منظمـات فلسـطينية غير حكومية ناشـطة فـي مجال حقوق 

اإلنسـان والعمـل اإلنمائـي بحجـة ادعاءات وهمية ال أسـاس 

لهـا، واالشـتباكات المتكـررة مـع المتظاهريـن فـي القـدس 

الشـرقية والضفـة الغربيـة، مجـددا وبـا هـوادة علـى العبرة 

المسـتنتجة سـابقا، وهي بأن الفلسـطينيين في هـذا الوطن، 

وفـي أي مـكان، ملتزمـون بالنضـال وبكافة أشـكاله من أجل 

العام عـام  هـذا  كان  وحريتهم.  فقـد  حقوقهـم  تحصيـل 

توحيـد الهوية الفلسـطينية والوعي الجمعـي والفردي لكافة 

الفلسـطينيين أينمـا وجـدوا. 

مـع تصاعـد حـدة التوتـر بيـن صفـوف المعارضـة السياسـية 

الداخليـة إثـر إلغـاء االنتخابـات الفلسـطينية، اشـتدت قـوة 

»العاصفـة المثاليـة«، خاصـة مـع التوترات المحيطـة بظروف 

حقـوق اإلنسـان خـال العـام الماضـي. تعكـس هـذه اللحظة 

تكالـب عوامـل عـدة أولهـا حرمـان الشـعب الفلسـطيني مـن 

حقـه فـي تقريـر المصيـر، وتطلعاتـه نحـو تحصيـل الحقـوق 

السياسـية واالقتصاديـة واالجتماعيـة، وتجـرأ سـلطة االحتـال 

أكثـر فأكثـر علـى حقوقـه لغيـاب المسـاءلة أمـام أي طـرف 

أو معاهـدة، وإضفـاء طابـع أمنـي لحوكمـة غيـر مميـزة فـي 

والشـباب  الشـعب  أمـل  خيبـة  واتسـاع  األخـرى،  أبعادهـا 

والنخـب الفكريـة مـن إرث أوسـلو والنظام السياسـي واألمني 

الفلسـطيني الحاكـم.

المكونـات والشـكل  فـي  للتفكيـر  مـادة غنيـة  العوامـل  هـذه 

واالتجـاه الممكنـة إلحيـاء حـراك مجتمعـي جمعـي فلسـطيني 

المؤسسـات  وإصـاح  الوطنيـة،  الحقـوق  السـترداد  يسـعى 

الوطنيـة، وإعطـاء الحقـوق االجتماعيـة واالقتصاديـة والفرديـة 

أهـداف  لتحقيـق  الراميـة  الجهـود  ضمـن  األولويـة  المشـتركة 

الدولـة  بنـاء  أولويـة  عـن  يقـل  ال  بمـا  الفلسـطينية،  التنميـة 

دور هـذه  التقريـر  فـي هـذا  أخـرى  أقسـام  تبحـث  الوطنيـة. 

األبعـاد العميقـة في معضلة التنمية الفلسـطينية، والتي تسـاعد 

فـي تفسـير الفجـوات بيـن األرقـام والحقائـق التـي يسـتعرضها 

التقريـر. وبرغـم هـذه المعطيـات، ال يجب أن يغطـي ذلك على 

التقـدم الـذي أحرزته فلسـطين على صعيد العديد من مؤشـرات 

التنميـة البشـرية المعيارية في سـياق الجهـود المبذولة لتحقيق 

أهـداف التنميـة المسـتدامة بحلـول العـام 2030.

مؤشر التنمية البشرية 014	-019	. 4

تبلـغ قيمـة مؤشـر التنميـة البشـرية لفلسـطين حاليـا 0.708، 

ممـا يضعهـا للمـرة األولـى ضمـن فئـة الـدول ذات التنميـة 

البشـرية »المرتفعـة«، إذ جـاء ترتيبهـا فـي المرتبـة 115 مـن 

أصـل 189 دولـة وإقليـم.  مـا بعد عـام 2014، ارتفعـت قيمة 

مؤشـر التنميـة البشـرية لفلسـطين مـن 0.697 إلـى 0.708، 
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ارتفـع متوسـط  الفتـرة،  بزيـادة قدرهـا %1.6. خـال هـذه 

الـوالدة بمقـدار 0.8 سـنة، وارتفعـت  المتوقـع عنـد  العمـر 

سـنوات الدراسـة المتوقعـة بمقـدار 0.2 سـنة، وزاد متوسـط 

سـنوات الدراسـة بمقـدار 0.3 سـنة، وارتفـع نصيـب الفرد من 

الناتـج القومـي اإلجمالـي )معـادل القـوة الشـرائية بالـدوالر 

لــ 2017( بمقـدار 377، كمـا وتحسـنت قيمـة مؤشـر التنمية 

البشـرية بمقـدار 0.011

إجمـاال، حافظت فلسـطين على مسـار نمـو إيجابي تصاعدي 

فـي مؤشـر التنميـة البشـرية منـذ العـام 2014. كمـا تظهـر 

القيمـة اإلسـمية لتصنيفهـا فـي مؤشـر التنميـة البشـرية أنـه 

باإلمـكان تحقيـق تحسـن حتى في ظـل المعيقات السـائدة. 

وعلـى الصعيد اإلقليمي، تجد فلسـطين نفسـها متأخـرة كثيراً 

عـن إسـرائيل )0.919(، واإلمارات العربيـة المتحدة )0.890(، 

 ،)0.848( وقطـر   ،)0.854( السـعودية  العربيـة  والمملكـة 

 .)0.729( واألردن   )0.744( لبنـان  )0.813(، وحتـى  وُعمـان 

بينمـا تقـارب قيمـة مؤشـر التنمية البشـرية لفلسـطين قيمة 

مؤشـر مصـر )0.707(، وهـي فـي موقـع أفضـل مـن العـراق 

)0.674( والسـودان )0.510( واليمـن )0.470(. علـى الرغـم 

مـن إحـراز تحسـن فـي قيمـة المؤشـر وانضمـام فلسـطين 

لفئـة الـدول ذات التنميـة المرتفعـة العـام الماضـي، إال أن 

ترتيـب فلسـطين كان قـد تراجع وفق تصنيف مؤشـر التنمية 

البشـرية مـن المرتبة 109 في 2014 إلـى المرتبة 115 بحلول 

2019. وهـذا يعنـي أن دول أخـرى أحـرزت تقدمـا أكبـر على 

السـنوات  البشـرية خـال  التنميـة  صعيـد مؤشـرات مؤشـر 

األخيرة. الخمـس 

فيمـا يتعلق بمؤشـر عدم المسـاواة بين الجنسـين في مؤشـر 

التنميـة البشـرية، كان مؤشـر التنميـة الجنسـانية لفلسـطين 

قرابـة 0.870، مـا يمثـل ارتفاعـا طفيفا عن مسـتواه فـي العام 

2014 والبالـغ 0.865.  تكشـف هـذه القيمـة عن فجوة نوعية 

واسـعة بيـن التنميـة البشـرية للذكـور واإلناث في فلسـطين. 

كما كان مؤشـر العمر المتوقع عند الوالدة وسـنوات الدراسـة 

مقابـل  )75.6 و13.7  للذكـور  منـه  أعلـى  لإلنـاث  المتوقعـة 

71.8 و12 علـى التوالـي(. كذلـك كان هنـاك فجـوة واسـعة 

بيـن مؤشـر نصيـب الفرد مـن الناتج القومـي اإلجمالي لإلناث 

مقابـل الذكـور )2045 لإلنـاث مقابـل 10666 للذكـور( إال أن 

مؤشـر متوسـط سـنوات الدراسـة كان بنفس المسـتوى تقريباً 

)11.11 مقابـل 11.06(. غالبـا مـا يعـزى تدنـي قيمـة مؤشـر 

التنميـة البشـرية لإلنـاث )0.638( مقارنـة بالذكـور )0.733( 

القومـي  الناتـج  مـن  الفـرد  نصيـب  فـي  الواسـعة  للفجـوة 

اإلجمالـي. يقـدم القسـم المخصـص لموضـوع عدم المسـاواة 

بيـن الجنسـين، شـرحا أوفـى حول مؤشـرات عـدم المسـاواة، 

سـواء المرتبطـة بالنـوع االجتماعـي أو بغيـره مـن القضايـا.

 ال يوفـر مؤشـر التنميـة صـورة جامعة وشـاملة لحالـة التنمية 

في فلسـطين فهو ال يشـمل عددا من المؤشـرات الهامة التي 

تعكـس الظـروف االسـتثنائية للتنميـة البشـرية الفلسـطينية 

التـي تفرضهـا القيـود الهيكليـة الخاصـة بفلسـطين وحدهـا، 

بمـا فـي ذلك حرمـان الفلسـطينيين من حقهم بالسـيادة على 

أراضيهـم ومواردهـم الطبيعيـة. إال أنه يسـاعد فـي توفير فهم 

عـام حـول التقـدم الذي حققته فلسـطين على صعيـد التنمية 

بغـرض عقـد مقارنات قطاعية مـع دول العالم األخـرى. ونظراً 

ألن مؤشـر التنمية البشـرية يقدم لمحة سـريعة مبسطة حول 

التنميـة فـي فلسـطين، سيشـمل هـذا القسـم أيضـاً تحليـاً 

للمؤشـرات االجتماعيـة واالقتصاديـة ذات الصلـة التـي تلعب 

دوراً فـي الوضـع القائـم علـى أرض الواقـع بكامـل تعقيداته.

العجز البنيوي-الهيكلي في . 5
التنمية الفلسطينية

بينمـا يظهـر أن مؤشـرات التنميـة البشـرية في فلسـطين تتبع 

مسـارا إيجابيـا إجمـاال ومقارنـة بعـدد مـن دول العالـم، إال أن 

تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة فـي فلسـطين مـا يـزال 

هدفـا بعيـد المنال في ظل كل هذه االختـاالت الهيكلية التي 

تعيـق تحقيـق التنميـة وتسـلبها أي مجال للسـيطرة على آفاق 

التنميـة فـي أراضيهـا. على الرغم من أن الشـعب الفلسـطيني 

كامـا يخضـع لاحتـال اإلسـرائيلي بأشـكاله المختلفـة، إال أن 

أكثـر مـن ثلث الفلسـطينيين، أي من يعيشـون فـي قطاع غزة، 

قـد ُحرمـوا إلـى حد كبير من بعـض هذه المكاسـب المتحققة 

فـي مناطـق أخـرى مـن األراضـي الفلسـطينية المحتلـة. كمـا 

أن الشـباب والنسـاء والفئـات المهمشـة اجتماعيـاً أو جغرافيـاً 

هـم أيضـاً مـن بيـن الفلسـطينيين الذيـن تُركـوا خلـف الركب. 

تعـزى هـذه التطـورات اإليجابيـة إلـى حـد كبيـر إلـى مـا تـم 

)عقـب  والحكوميـة  االجتماعيـة  االسـتثمارات  مـن  مراكمتـه 

تأسـيس السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية( التـي تعطـي األولوية 

للتعليـم والصحـة باعتبارهمـا حجـر الزاويـة لتحقيـق التنميـة 

الفلسـطينية. ممـا ال شـك فيـه أن هـذا االسـتثمار علـى مـدار 
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التاريـخ قـد سـاهم فـي وصـول فلسـطين لفئـة »الـدول ذات 

التنميـة البشـرية المرتفعـة« فـي مؤشـر التنميـة. إال أن ذلـك 

المتكافئـة،  غيـر  االقتصاديـة  التنميـة  مظاهـر  مـع  يتناقـض 

والفروقـات االجتماعيـة الواضحـة وانعدام المسـاواة، وسـلطة 

حاكمـة ال يمكنهـا تغييـر أو تحـدي الوضـع الراهـن.

الموجهـة  اإلنمائيـة  المسـاعدات  محـور  كان  أوسـلو،  منـذ 

لفلسـطين هـو الشـعب الفلسـطيني، فقـد تمركزت مسـوغات 

والجماعيـة،  الفرديـة  الحريـات  مبـادئ  حـول  المسـاعدات 

تهـدف  وكانـت  االجتماعيـة،  والعدالـة  االقتصاديـة  والفـرص 

عموما لتعزيز صمود الشـعب الفلسـطيني فـي وجه المعيقات 

العديـدة التي تهدد حياة الفلسـطينيين ومصادر رزقهم، خاصة 

وأنـه ال يمكـن فعل شـيء إلزالة هـذه المعيقـات هيكليا. ومع 

ذلـك، علـى مـدار نصـف القـرن الماضـي، أدى واقـع االحتـال 

المسـتعصي عـن الحـل وتقلبات اقتصاد السـوق سـيئ التنظيم 

تشـكك  لدرجـة  الفلسـطينية،  التنميـة  مكتسـبات  لتقويـض 

الشـعب والقـدرات  تتمحـور حـول  التنميـة فعليـا  إذا كانـت 

الوفيـرة، وأجنـدات  الدوليـة  البشـرية. سـاهمت المسـاعدات 

السياسـة الخارجيـة أو السياسـات اإلنمائيـة، وقصـور مسـاءلة 

نظـام الحكـم الوطني، فـي حماية عمليـة السـام العقيمة بدالً 

مـن حمايـة البشـر. وقـد أدى ذلـك إلى خلـق حالة مـن الوضع 

الراهـن لفلسـطين التـي كمـا يبـدو ال تنتهـي أبـدا بترسـيخها 

لوجـود االحتـال، ممـا تسـبب في إرهـاق المانحيـن والوكاالت 

الدوليـة وبالطبـع الشـعب الفلسـطيني نفسـه.

التنميـة  العديـد مـن مؤشـرات  المزمـن فـي  العجـز  يسـلط 

البشـرية الفلسـطينية، ال سـيما في مجـاالت الفقر والتشـغيل 

يمكـن  ال  مـا  علـى  الضـوء  االجتماعـي،  والنـوع  واالقتصـاد 

كمـا  يعكسـه  أن  مرتفعـة«  بشـرية  »تنميـة  مثـل  لتصنيـف 

يجـب. وهـو ما يسـتدعي بحثا أعمـق في المعيقـات الهيكلية 

االقتصاديـة واالجتماعيـة والحوكميـة التي تحـول دون تحقيق 

الروايـة  المفقـودة فـي  الحلقـات  الفلسـطينية– أي  التنميـة 

لحالـة  أفضـل  فهـم  إعطـاء  علـى  تسـاعد  التـي  التفسـيرية 

اليـوم. المترديـة  الفلسـطينية  التنميـة 

هل يشكل العام 1	0	 نقطة . 6
تحول في آفاق التنمية 

الفلسطينية؟

إن مفتـرق الطـرق الـذي فرضـه العـام 2021، والـذي يتجلـى 

فـي ظهـور تحالفـات إقليمية جديـدة وتغير القـوى واألجندات 

فرصـة  يوفـر  والدوليـة،  واإلسـرائيلية  الفلسـطينية  السياسـية 

حـول  تصـور  ووضـع  السـابقة  التوجهـات  لتقييـم  مناسـبة 

الخيـارات إلحـداث تحـول فـي آفـاق التنميـة الفلسـطينية. لـم 

تكـن أهـداف التنمية المسـتدامة ومضمونهـا موضع خاف في 

السـياق الفلسـطيني، إال أنـه ال بـد مـن البحـث فـي الظـروف 

الماديـة التـي تحـدد وتيرتهـا وإمكانيـة تحقيقها بشـكل أوسـع 

ممـا تقدمـه المؤشـرات التقليديـة والمقارنـات العالميـة. لـذا، 

وعلـى الرغـم مـن أن فلسـطين قـد سـجلت تقدماً فـي التنمية 

البشـرية، إال أن اإلخفاقات في بعض المجاالت واألداء المشـوه 

هيكليـاً فـي مجـاالت غيرهـا يشـيران إلـى أن هنـاك عوامـل 

مؤثـرة أخـرى هنـا أكثر مـن مجرد العمليـات المعتـادة للتنمية 

االجتماعيـة واالقتصاديـة.

مـن شـأن اسـتغال الفـرص الناشـئة أن يغيـر بشـكل جـذري 

ميـزان القـوى فـي فلسـطين ومـع إسـرائيل لصالـح التوصـل 

إلـى صيغـة عادلـة وممكنـة التطبيق لحـل الدولتيـن. ويمكن 

تسـريع العمليـة إذا نجـح الفلسـطينيون فـي الضغـط علـى 

المانحيـن السـتخدام نسـبة أكبـر مـن المعونـات للمسـاعدة 

هـذه  تطويـر  مجـال  فـي  الفلسـطينية  القـدرات  بنـاء  فـي 

الحـركات الحقوقيـة واالنخـراط فيهـا. وفـي حيـن أن نضـال 

الفلسـطينيين فـي إسـرائيل مـن أجـل أجنداتهـم الحقوقيـة 

الخاصـة ال يـزال مسـتمراً علـى طريـق مـواٍز، فـإن التـآزر مـع 

الفلسـطينية  األرض  فـي  واالجتماعيـة  السياسـية  التحـركات 

المحتلـة يمكـن أن يعـود بفائـدة متبادلة وأن يقـوي الموقف 

الفلسـطيني فـي ميـزان النـزاع مـع إسـرائيل.

فـي  يبحـث  أن  التقريـر  هـذا  مـن  يتطلـب  بـدوره  وهـذا 

فـي  للمسـاعدة  الفلسـطينية  للتنميـة  المفقـودة  الحلقـات 

تفسـير مفارقـات النمو والركـود، والثروة والفقـر، والخصخصة 

والمحافظـة  والتبعيـة،  واالسـتقالية  النظاميـة،  غيـر  واألطـر 

فـي  تبـرز  والتـي  القانـون،  وغيـاب  والمواطنـة  والليبراليـة، 

الفلسـطيني. السـياق 
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يخلـص هـذا التقييـم إلى اسـتنتاج مفاده أن تعزيـز التنمية في 

فلسـطين يتطلب اسـتراتيجية جديدة ال مجرد أهداف جديدة. 

السـنوات  مـدى  علـى  األطـراف  جميـع  تركيـز  انصـب  فقـد 

الماضيـة، إن لـم يكـن لعقـود، علـى تحصيـل الحـق الوطنـي 

للشـعب الفلسـطيني فـي تقريـر المصيـر فـي إطـار »عمليـة« 

أوسـلو باتجـاه حـل الدولتيـن المتمثل في الفصل بين إسـرائيل 

وفلسـطين. وفـي حيـن أن هـذا الهـدف كان أقـل مـا يمكـن 

وصفـه أنـه بعيـد المنـال، يبدو أن حقوقـاً أخرى ال تقـل أهمية 

تـم إهمالهـا. هـذه الحقوق ال تقتصـر على الحقـوق الممنوحة 

بموجـب القانـون الدولـي لاجئيـن الفلسـطينيين، أو الحق في 

السـيادة على الموارد الطبيعيـة، أو الحق في التنمية، وجميعها 

حقـوق تكفلهـا قـرارات األمـم المتحـدة المتكررة. بـل تتعداها 

موقعهـم  بحسـب  تتفـاوت  بدرجـات  الفلسـطينيين،  لحرمـان 

الجغرافـي والنظـام السياسـي/القانوني الـذي يحتكمون له، من 

ممارسـة حقوقهـم االقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافيـة، فبعـض 

المجتمعـات المحليـة والطبقـات االجتماعيـة تعانـي أكثـر من 

التبايـن الواسـع بيـن الفلسـطينيين فـي  غيرهـا. ناهيـك عـن 

قطـاع غـزة أو القـدس أو رام اللـه أو حيفـا علـى صعيـد التمتع 

بالحقـوق اإلنسـانية الفردية.

مـا يعنيـه ذلـك هنـا أنـه بالنظـر إلـى ضعـف مـا حقـق علـى 

صعيـد التنميـة، ومـع وقـوف الفلسـطينيين علـى المنعطـف 

لتقريـر  السياسـي  األفـق  يـزال  ال  حيـث  الراهـن  التاريخـي 

المصيـر الوطنـي قاصيـا، هناك خيـار طبيعـي ومنطقي وفعال 

أمـام الشـعب الفلسـطيني فـي األرض الفلسـطينية المحتلـة 

ومؤيديهـم فـي المجتمعـات األخـرى وعلـى الصعيـد الدولي؛ 

وهـو أن يسـعوا معـاً لتشـكيل أجنـدة قضايا مشـتركة وائتاف 

الجمعيـة  ديموغرافـي واسـع ومتماسـك، ويحشـدوا قواهـم 

حقوقهـم  كامـل  تحصيـل  سـبيل  فـي  واحـد،  وقـت  وفـي 

األساسـية الجمعية/الوطنيـة والفرديـة. ففـي نهايـة المطـاف، 

ال يمكـن الفصـل بيـن هـذه الحقـوق وهـي متجـذرة بنفـس 

القـدر فـي صلـب جميـع الحقـوق والحريـات األخـرى. وقـد 

بـأن  السـائد  السياسـي  الخطـاب  فـي  متزايـد  اعتـراف  بـرز 

هنـاك مـا يبـرر الحاجـة لتعديـل الهدف نحـو تعزيـز الحقوق 

عمليـة  مـن  بـدالً  األخـرى  الفلسـطينية  والحقـوق  الوطنيـة 

السـام الثنائيـة اإلسرائيلية-الفلسـطينية المحتضـرة، كأسـاس 

والجهـود  الدولتيـن  حـل  إرسـاء  نحـو  السياسـية  للعمليـات 

اإلنمائيـة المصاحبـة لهـا. 

وفـي الوقـت نفسـه، عنـد اإلشـارة إلـى الحقـوق، مـن المهـم 

للحقـوق  الجمعيـة  الطبيعـة  وحمايـة  تعزيـز  أهميـة  إبـراز 

للحقـوق  األفضليـة  تعطـى  مـا  غالبـاً  الغائبـة.  الفلسـطينية 

الفرديـة فـي مسـارات التنميـة المسـتندة إلـى الحقـوق، ممـا 

يسـهم فـي اسـتمرار التشـرذم وعـدم المسـاواة. وفيمـا يتعلق 

»الصالـح  مـن  نـوع  هـي  الجمعيـة  الحقـوق  فـإن  بالتنميـة، 

العـام«. إن سـبل العيـش الفرديـة والجمعيـة للفلسـطينيين، 

التـي توسـع نطاق الحريـة الجمعية للفلسـطينيين فـي اختيار 

الفـرص والحيـاة التـي يطمحـون إليهـا، ال يمكـن تحقيقها لفرد 

واحـد دون تحقيقهـا للجميـع.

إن الهشاشـة البيئيـة التـي نشـهدها فـي عصـر تغيـر المنـاخ 

والجائحـات تبـرز أهميـة الحاجـة إلـى االعتـراف بمسـؤوليتنا 

تجـاه األجيـال القادمـة. وتمتد هذه المسـؤولية إلـى األوضاع 

السياسـية واالجتماعيـة واالقتصاديـة التـي تسـهم بهـا األجيال 

يتعامـل  لكـي  الفلسـطيني  للشـباب  سـتترك  والتـي  الحاليـة 

معهـا. ومـع تقلص الفـرص المتاحة أمام الشـباب الفلسـطيني 

وتنامـي أعـداد الفئـات الشـابة، تتضـاءل الحريـات والفـرص 

الجمعيـة. لـذا ينبغـي أن تشـمل حمايـة الحقـوق الجمعيـة 

أيضـاً المسـؤولية تجـاه األجيـال المقبلة، مع العمـل على بناء 

اللبنـات األساسـية فـي صـرح التنميـة المسـتدامة.

سـلطت األحـداث األخيـرة الضـوء علـى إمكانيـة حشـد القوة 

التفاوضيـة الجمعيـة الفلسـطينية )السياسـية والديموغرافيـة 

واالقتصاديـة واالجتماعية-الثقافيـة( فـي صـراع غيـر متكافـئ 

مـع االحتـال والقـوة العسـكرية، ممـا فـرض علـى الجميـع 

ضـرورة إعـادة النظـر فـي القضية الفلسـطينية، مـن دبي وتل 

أبيـب إلى بروكسـل وواشـنطن العاصمـة، وواقع أن المشـاكل 

التـي تواجهنـا اليـوم والناشـئة عن احتـال الضفـة الغربية في 

عـام 1967 تعـود جذورهـا إلى فشـل رفـع الظلـم الواقع على 

الفلسـطينيين فـي عـام 1948، أصبـح مـرة أخـرى فـي مقدمة 

الوعي الشـعبي والسياسـي الفلسـطيني. 

الحكـم  تحـت  فلسـطيني  ماييـن  سـتة  مـن  أكثـر  يعيـش 

اإلسـرائيلي بشـكل أو بآخـر، و عـدد مسـاوي مـن أشـقائهم 

مشـتتون فـي جميـع أنحـاء العالـم، ويشـكلون معاً »الشـعب 

أو  القانونيـة  الحواجـز  عـن  النظـر  بصـرف  الفلسـطيني«، 

هـذا  يوفـر  بينهـم.  الثقافيـة  أو  السياسـية  أو  الجغرافيـة 

اإلدراك قـوة مشـروعة لمنظـور التحـرر، وإمكانـات متجـددة 
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للتنميـة الفلسـطينية. ومـع ذلـك، مـن دون التعبئـة والتعاون 

البشـرية  للطاقـات  المنهجـي  والتوجيـه  المسـتمرين 

الفلسـطينية، لـن يكـون من الممكـن تجاهل مخاطر اسـتمرار 

الوضـع الراهـن واسـتمراره في خنـق االسـتراتيجيات الجديدة 

الجماهيـري. التنظيـم  قمـع  أو 

فـي خضـم كل هـذا، نحن نسـعى إلى إعـادة اكتشـاف معنى 

التنميـة فـي فلسـطين المحتلـة وتأكيـد أهميتهـا علـى الرغم 

مـن الوضـع الراهـن الكئيب. بعبـارة أخرى، يعتبـر إعداد هذا 

التقريـر أمـراً بالـغ األهميـة ليـس فقـط لقيـاس التقـدم الذي 

التدابيـر العالميـة فـي  أحـرزه الفلسـطينيون بالمقارنـة مـع 

سـياق التحديـات السياسـية، بـل كذلـك إلبـراز كيـف تسـاهم 

هيـاكل القـوة والديناميكيـات االقتصادية العالميـة في انعدام 

المسـاواة القائـم بيـن الدول فـي المنظومـة الدوليـة، وكذلك 

أوجـه عـدم المسـاواة بيـن أبناء الشـعب الفلسـطيني.

يبـرز تقريـر آفـاق التنميـة فـي فلسـطين كاً مـن اإلنجـازات 

التـي تحققـت فـي مجـال التنميـة فـي فلسـطين خـال ربـع 

القـرن الماضـي، وكذلـك أوجـه القصـور فـي إطار السياسـات 

التـي لـم يتـم التغلـب عليهـا. وكان مـن الممكـن أن يكـون 

تقييمنـا للتنميـة الفلسـطينية كافياً بهذا االسـتعراض وبالبحث 

فـي األسـباب الكامنـة التـي ينبغـي معالجتهـا لتسـريع مسـار 

التنميـة مـن خـال اإلشـارة إلـى مجموعـة األدوات التقليديـة 

ببيئـة  المتعلقـة  األعـم  القضايـا  أن  إال  السياسـات.  إلصـاح 

السياسـات التـي يسـتعرضها هـذا التقريـر، وطائفـة النتائـج 

اإلنمائيـة المتناقضـة فـي فلسـطين، تتطلـب تحليـاً أعمـق 

لمواطـن الضعـف فـي عجـز التنميـة في فلسـطين. يتـم ذلك 

مـن خـال تحليـل الحلقـات الرئيسـية المفقـودة في سلسـلة 

والتوسـع  االقتصـادي،  التشـوه  وهـي  الفلسـطينية،  التنميـة 

وتعطـل  االجتماعـي،  والحرمـان  الليبرالـي،  والنهـج  المالـي 

الحوكمـة فـي العقـود الماضية. ومـن خال التعمـق في حالة 

التنميـة الفلسـطينية بهـذا الشـكل، سـيتضح نـوع السياسـات 

واالسـتراتيجيات المطلوبـة فـي المسـتقبل.

خصائص االقتصاد الكلي لتراجع . 	
التنمية الفلسطينية

إن التشـوهات فـي أداء وبنيـة »االقتصاد الكلي« الفلسـطيني 

السـيادية  السياسـات  إلـى أدوات  الـذي ال يمكنـه االسـتناد 

المعتـادة هـي نتيجـة طبيعيـة لاحتـال المطـول وهيمنـة 

االقتصـاد اإلسـرائيلي األكبـر حجمـاً واألكثـر تقدمـاً واندماجـاً 

علـى الصعيـد الدولي. ولهـذا العائق الدائم الـذي يواجه هذا 

االقتصـاد السـاعي جاهـداً إلى تكوين نفسـه فـي إطار وطني 

وسـط صـراع مـن أجل إقامة الدولـة تداعيات عميقة. تشـمل 

هـذه التداعيـات عجـز االقتصـاد عـن توليـد نمـو مسـتدام 

ومسـتقر، واالسـتخدام األمثـل للمـوارد المحـدودة، وتنشـيط 

عمليـة التصنيـع والتحـول الهيكلـي التـي مـن المفهـوم أنهـا 

تمثـل شـرطاً مسـبقاً ألي اسـتهداف واقعـي ألهـداف التنمية. 

وفـي ظـل درجـة عالية من االنفتـاح الدولي، فـإن الديناميات 

التقـدم  ومحدوديـة  اإلنتاجيـة  نمـو  النخفـاض  األعمـق 

التكنولوجـي وضعف القدرة التنافسـية تكشـف عـن واقع أن 

السـلع والخدمـات وأسـواق العمـل بعيـدة إلى حـد كبير عن 

الخضـوع ألدوات السياسـات التقليديـة، وال سـيما داخل حيز 

للسـلطة  المتـاح  المحـدود  التشـريعية  والواليـة  السياسـات 

الوطنيـة الفلسـطينية.

السياسـات  إطـار  مـن  سـنة  وعشـرون  خمـس  أفضـت  لقـد 

التنميـة  مصالـح  إخضـاع  إلـى  ألوسـلو-باريس  االقتصاديـة 

تمامـاً  المختلـف  اإلسـرائيلي  االقتصـاد  لمصالـح  الفلسـطينية 

والمعولـم بالكامـل، ممـا جعـل مـن مجـرد مفهـوم االقتصـاد 

ذلـك مـن عجـز  تـا  إشـكالياً. ومـا  أمـراً  الفلسـطيني  الكلـي 

فـي النمـو والتنميـة تراكـم علـى مـر العقـود، يشـكل إحـدى 

التنميـة  قـدرة  عـدم  سـبب  فهـم  فـي  المفقـودة  الحلقـات 

الفلسـطينية علـى التقـدم مـا لـم يحـدث تحـول عميـق فـي 

جانـب  إلـى  وأطرهـا،  الفلسـطينية  السياسـية  اآلفـاق  أسـس 

تحـول فـي السياسـات نحـو حمايـة أكبـر »لاقتصـاد الوليـد«.

تـم الترويـج للمصطلحـات الليبراليـة المحدثـة، مثـل »الحكـم 

الرشـيد«، و«النمـو الـذي يدفعه القطاع الخـاص«، و«االنضباط 

الفقـر«،  مـن  و«الحـد  الصـادرات«،  و«تعزيـز  المالـي«، 

و«اإلصـاح االقتصـادي«، كأدوات مبتكـرة تعتمدها الدول التي 

تسـعى لتقليص حجـم القطاع العام والدعـم الحكومي للرعاية 

االجتماعيـة. غيـر أن حالـة فلسـطين فريدة من نوعهـا باعتبار 

أن الفلسـطينيين يسـعون إلـى التحـرر الوطنـي مـن السـيطرة 

االسـتعمارية االسـتيطانية وهـم يمرون في مرحلـة من التنمية 

االقتصاديـة تحبـذ االنفتاح االقتصـادي، وهو أمـر يختلف كثيراً 

عـن تجـارب أغلـب حـركات التحـرر الوطنـي األخرى.
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تظهـر علـى االقتصـاد الفلسـطيني سـمات أوليـة القتصـاد ذا 

طابـع مالـي او مـا يعرف بــ »األمولة«، ولكنها ليسـت منتشـرة 

فـي هيـاكل االقتصاد والمجتمع كما نشـهدها فـي بلدان أخرى 

أكثـر تقدمـاً. وال يمكـن ماحظتها إال في سـياق تزايـد القروض 

ومديونيـة األسـر. ويقتصـر تأثيرهـا أيضـاً على مجـاالت محددة 

– مثـل تغذيـة التحـول الهيكلـي نحـو االقتصـاد االسـتهاكي، 

تخلـق  وكلهـا   - الديـن  علـى  واالعتمـاد  العقـارات،  وفقاعـة 

بيئـة مضاربـة. لطالمـا اتبعـت السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية 

النصيحـة الليبراليـة المحدثـة  إلجمـاع واشـنطن، والتي تنطوي 

علـى القليـل مـن التدخـل في كيفيـة ومـكان توجيـه القروض، 

أسـاس  علـى  المحلـي،  االقتصـاد  باحتياجـات  االرتبـاط  وفـك 

علـى  المـوارد  األسـواق سـتخصص  بـأن  النظريـة  االفتراضـات 

النحـو األمثـل. علـى الرغـم مـن التحـول فـي القطـاع المالـي 

أعلـى  فـي تحقيـق مسـتويات  ذلـك  يترجـم  لـم  والمصرفـي، 

مـن االسـتثمار المنتـج وتطويـر سـوق محليـة أكثـر ديناميكية، 

تتماشـى  وال  للربـح  تسـعى  مؤسسـات  الخاصـة  فالمصـارف 

أهدافهـا تلقائيـاً مـع األهـداف اإلنمائيـة.

والمصرفـي،  المالـي  القطـاع  فـي  التحـول  مـن  الرغـم  علـى 

القطـاع  لتحفيـز  الفلسـطينية  الوطنيـة  السـلطة  تسـعى  لـم 

علـى تحقيـق مسـتويات أعلـى مـن االسـتثمار وتطوير سـوق 

محليـة أكثـر ديناميكيـة يمكنهـا تعزيـز خلـق فـرص العمـل 

والحـد مـن االعتمـاد علـى المسـاعدات. فتوزيـع التسـهيات 

االئتمانيـة يبيـن أن المصـارف فعلـت العكس تمامـاً، بحثاً عن 

عائـد مرتفـع وآمـن. فقـد تجنـب القطـاع المصرفـي قطاعات 

مثـل الزراعـة والمشـاريع الصغيـرة والمتوسـطة الحجـم التـي 

لهـا عوائـد اجتماعيـة عاليـة. وبـدالً مـن ذلـك، قـام علـى نحو 

بأصـول  المضمونـة  العقاريـة  االسـتثمارات  بتمويـل  متزايـد 

واالسـتهاك الخـاص اآلمـن، مدفوعـاً بالحافـز لرفع مسـتويات 

الطلـب الكلـي مـن موظفـي القطـاع العـام الذيـن يشـكلون 

شـريحة واسـعة.

بالنظـر إلـى المـأزق الحالـي، سـتواجه فلسـطين تحديـات إنمائيـة 

للنمـو  مسـتدامة  معـدالت  ولتحقيـق  المسـتقبل.  فـي  جسـيمة 

االقتصـادي وتوليـد فـرص عمـل الئقـة للقـوى العاملـة المتناميـة، 

لسـكانها  العـام  الرفـاه  وتحسـين  والنسـاء،  للشـباب  وتحديـداً 

بالتدريـج، سـيكون مـن الضـروري إعـادة هيكلـة اقتصادهـا بشـكل 

جـذري. وحتـى لـو انتهـى االحتـال، فـإن العديـد مـن التشـوهات 

الهيكليـة سـوف تسـتمر بـا شـك فـي غيـاب تدخـات سياسـاتية 

حاسـمة تعيـد هيكلـة االقتصاد المشـوه بشـكل جـذري وتجعل من 

الممكـن لفلسـطين أن تنتقل إلى مسـار تغيير هيكلـي معزز للنمو.

فـي  للنمـو  معـززاً  هيكليـاً  تحـوالً  فلسـطين  تحقـق  وحتـى 

اقتصادهـا، سـتحتاج إلـى كسـر التبعيـة لاقتصـاد اإلسـرائيلي، 

والهـروب مـن الحلقـة الملتويـة الحالية. كما يتطلـب التحدي 

الهائـل الـذي يواجه الفلسـطينيين تحـوالً جريئاً في سياسـات 

التنميـة. لهـذا مـن الضـروري الخـروج مـن دائـرة »سياسـات 

تعزيـز األسـواق« التقليديـة، التـي يوصـى بهـا عـادة لجميـع 

البلـدان الناميـة بالتركيـز علـى قـدرات الحوكمة التـي تخفض 

تكاليـف المعامات وتمكن األسـواق من العمـل بكفاءة أكبر. 

وهنـاك توافـق متزايـد فـي اآلراء الداعيـة إلـى إدارة االقتصـاد 

الكلـي بطريقـة صديقـة للتنميـة بهـدف التقليـل مـن تقلبـات 

النمـو للحـد األدنـى وضمـان أسـعار صـرف ومعـدالت فائـدة 

تنافسـية مـن خـال آليـات إدارة قائمـة علـى السـوق. ويقتـرح 

هـذا النهـج أيضاً سياسـات صناعية نشـطة تعالج فشـل السـوق 

وتولـد عوامـل خارجيـة إيجابيـة، مـع التركيـز فـي الوقـت ذاتـه 

علـى اإلنصـاف وسياسـات التوزيع الموجهة لصالـح الفقراء على 

النقيـض مـن مفهـوم »اآلثـار االقتصاديـة المنسـابة« المتأصـل 

فـي الليبراليـة المحدثـة. كما ويدعو إلى سياسـات مالية نشـطة 

تحـدد مصـادر المـوارد وحريـة التصـرف بهـا لتمويـل البرامـج 

اإلنمائيـة بمـا يوسـع الحيـز المالي المتاح، واسـتخدام السياسـة 

الماليـة لتسـهيل الـدورات االقتصاديـة. عاوة على ذلك، يشـدد 

النهـج علـى ضـرورة أن تسـتكمل هـذه السياسـات بنهج صديق 

للبيئـة ال يسـعى وراء المكاسـب االقتصاديـة قصيـرة األجل على 

حسـاب االسـتدامة طويلـة األجل. 

ينبغـي أن يكـون واضحاً اآلن أنه في الحالة الفلسـطينية، كما 

كان الحـال فـي العديد مـن البلدان النامية األخـرى التي تتبع 

سياسـات مماثلـة، يمكـن أن تكـون البيئـة المواتيـة لألعمـال 

التجاريـة شـرطاً ضروريـاً، ولكنهـا ال تكفـي بالتأكيـد لتعزيـز 

تنميـة سـليمة لقطـاع خـاص عصـري ولتعزيـز مسـاهمته في 

الدخـل والتشـغيل والصادرات من السـلع والخدمـات. ينبغي 

أن تهـدف سياسـات التنمية الفلسـطينية إلـى اإلفات من فخ 

مسـار النمـو المنخفـض وتعزيـز نمو يقـوي التحـول الهيكلي 

لاقتصـاد، لانتقال باالقتصاد الفلسـطيني المشـوه من مسـار 

نمـو قائـم علـى االسـتهاك وموجـه نحـو الداخـل ومدفـوع 

االبتـكار  علـى  قائـم  مسـار  نحـو  األوليـة،  اإلنتـاج  بعوامـل 
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وموجـه نحـو التصديـر. ولن يتسـنى ذلك إال من خـال تنفيذ 

القـدرات، حيـث  إلـى  اسـتراتيجية شـاملة جديـدة مرتكـزة 

يكـون توسـيع األصـول المحليـة القائمـة علـى المعرفـة فـي 

صميـم السـعي لتحقيـق مزايـا تنافسـية تتجـاوز المنتجـات 

الماهـرة  غيـر  العمالـة  علـى  المعتمـدة  والسـلع  األوليـة 

والخدمـات التقليديـة.

سـيتطلب ذلـك بكل تأكيـد تدخـات حكومية مبـادرة بقدر 

االجتماعيـة وقـدرات  القـدرات  تعزيـز  إلـى  تهـدف  أكبـر، 

الترتيبـات  عـن  الخـروج  النهـج  هـذا  يتطلـب  الشـركات. 

التجارية الحالية مع إسـرائيل وتنفيذ سياسـة تجارية موجهة 

نحـو التنميـة، بحيث تصـاغ بجانب سياسـات صناعية وثيقة 

الصلـة بهـا، مـع تشـجيع اسـتيعاب األنشـطة القائمـة علـى 

االبتـكار علـى نطـاق أوسـع بشـكل تصاعـدي. وسـيتطلب 

التحـول االقتصـادي اسـتثمارات طويلـة األجـل فـي البنيـة 

التحتيـة األساسـية التي تدعم األنشـطة اإلنتاجيـة وتقلل من 

العراقيـل فـي عمـل النظـم. ويعتبر توسـيع حيز السياسـات 

المالية شـرطاً ضرورياً لتحقيق مسـتوى االسـتثمارات العامة 

الازمـة لتحقيـق هذه األغراض. لذا تحتاج فلسـطين بشـكل 

عاجـل إلـى اعتـراف دولـي باسـتقالها المالي.

لـذا سـيكون أي تقـدم حقيقـي مرهونـاً بإحـراز تقدم سياسـي 

كبيـر ينهـي االحتـال وإقامـة دولـة فلسـطينية ذات سـيادة 

ومسـتقبلها.  وسياسـاتها  أراضيهـا  علـى  بالكامـل  تسـيطر 

باإلضافـة إلـى ذلـك، سـيتطلب إحـداث تغييـر بعيـد المـدى 

فـي اتجـاه سياسـات التنميـة تخليـص عملية صنع السياسـات 

تحريـر  أليديولوجيـة  المسـدود  الطريـق  مـن  الفلسـطينية 

السـوق مـن أي تدخـل، وبناء ائتاف سياسـي قوي، في سـياق 

المصالحـة السياسـية الداخليـة، يسـهم بشـكل مسـتدام فـي 

دعـم مسـار جديـد فـي التنميـة االقتصاديـة لصالـح األغلبيـة 

العظمـى مـن الفلسـطينيين.

عجز التنمية االجتماعية . 8
الفلسطينية

العامـة منهجيـا فـي  السياسـات  إلـى فشـل  الحرمـان  يشـير 

تلبيـة احتياجـات التنميـة. فعلـى أرض الواقـع تسـير عمليـة 

الركـب،  خلـف  الكثيريـن  تاركـة  عشـوائيا  الهيكلـي  التحـول 

فيمـا تدفـع آخريـن، وفـي كثيـر مـن األحيـان لسـبب غيـر 

التبذيـر،  أو  االسـتهاك  مـن  مرتفـع  مسـتوى  إلـى  مفهـوم، 

إن لـم يكـن اإلسـراف. فـي ظـل ارتفـاع معـدالت الفقـر فـي 

النـاس  األرض الفلسـطينية المحتلـة، أصبحـت حمايـة أفقـر 

شـعاراً ثابتـاً ألجنـدة التنميـة والتزامـات اإلنفـاق العـام لـدى 

أصبحـت  أنهـا  عـن  فضـاً  الفلسـطينية،  الوطنيـة  السـلطة 

المانحـة  الجهـات  تقدمهـا  التـي  السـخية  للمعونـات  هدفـاً 

للمسـاعدة فـي وقف التدهـور االجتماعي. وقـد أضحت عدم 

المسـاواة تشـكل مصـدر قلـق متزايـد بالنظـر إلـى المفعـول 

المشـترك لبيئـة السياسـات الخارجيـة التقييديـة، والتقلبـات، 

واقتصـاد السـوق المشـوه الـذي يعتمـد نمـوه علـى مصـادر 

الخـاص  االسـتهاك  مـن  عاليـة  ومسـتويات  خارجيـة  دخـل 

والمديونيـة. ومـع ذلـك، فهذا الموضـوع لم يتم بحثه بشـكل 

كاٍف، علـى الرغـم مـن العامات الواضحـة والصارخة في كثير 

مـن األحيـان على تعايـش الثـراء الفاحش والفقـر المدقع في 

نفـس المدينـة أو القريـة أو الشـارع.

ونظـراً لضعـف تنظيـم االقتصـاد وضيـق قاعدتـه الضريبيـة 

وطابعـه غيـر النظامـي إلـى حـد كبيـر، فمـن المفهـوم أنـه 

ليـس من السـهل تحديد أسـباب ومصادر تراكـم الثروة وعدم 

المسـاواة فـي فلسـطين. والواقـع أن ظاهرتـي الفقـر وعـدم 

المسـاواة تتعايشـان في سـياق فلسـطيني واسـع النطاق من 

الحرمان االجتماعي-الوطني الناشـئ عن العوامل السياسـاتية 

التـي ترسـم معالـم المشـهد السـائد. إن اإلنجـازات الهزيلـة 

وغيـر المتماسـكة التـي تحققت في التنميـة االجتماعية على 

مـدى 25 عامـاً مـن الجهود الفلسـطينية والدوليـة التي ترمي 

إلـى »عـدم تـرك أحـد خلـف الركـب« تبـدو نتيجـة طبيعيـة 

أخـرى للتفاعل بيـن الثغرات السياسـية واالقتصادية واإلدارية 

فـي ظـل ظروف االحتـال. لقـد تُـرِك الكثيرون خلـف الركب 

وال يمكـن إنـكار أن هنـاك أيضـاً دوراً ومسـؤولية فلسـطينية 

عـن العجـز المتزايـد فـي التنميـة االجتماعية.

إن نسـيج الحماية االجتماعية في فلسـطين في الوقت الحالي 

مجـزأ وغيـر متماسـك ومنقـوص. وال تفـي الجهـود المبذولـة 

حتـى اآلن بالمعاييـر العالميـة أو حتـى اإلقليميـة المطلوبـة، 

والمهمشـة.  الفقيـرة  للفئـات  واألمـان  الحمايـة  تكفـل  وال 

هـي  االجتماعيـة  الحمايـة  لقطـاع  األساسـية  المشـكلة  إن 

عـدم وجـود تـأزر بيـن قطـاع المسـاعدات التنمويـة وقطـاع 

المسـاعدات اإلنسـانية، وكذلـك القصـور فـي التغطيـة لعـدم 

توفـر الغـاف المالـي، وكذلـك ضعـف االسـتجابة والبـطء في 
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االسـتجابة أثنـاء الصدمـات واألزمات. وهناك توافق واسـع في 

اآلراء علـى الصعيـد االجتماعـي وبيـن الخبـراء علـى ضـرورة 

بـذل جهـود مكثفـة وفوريـة مـن أجـل إقامـة نظـام ال يلبـي 

احتياجـات أفقـر النـاس فحسـب )شـبكة األمـان االجتماعـي 

التـي تديرهـا السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية حاليـاً(، بـل يوفر 

تغطيـة شـاملة للجميع، بحيث ينشـئ بالفعل عقـداً اجتماعياً 

حقيقيـاً لفلسـطين. وال بـد من العمل بنشـاط، عاجـاً ال آجاً، 

علـى معالجـة هـذا الملـف الشـائك ولكـن الحيـوي.

يتطلب ذلك إدماج المبادئ التالية: 

االسـتفادة من تجربـة الجائحة ومن الصدمـة االجتماعية-	 

االقتصاديـة الناجمـة عنهـا، ومـا نتـج عـن ذلك مـن إعادة 

الحكومـات  دور  فـي  العالمـي  الصعيـد  علـى  تفكيـر 

االحتياجـات  تأميـن  فـي  العامـة  المـوارد  وأهميـة 

االجتماعيـة واالقتصاديـة للمواطنيـن. وهـذا يتطلب، على 

أي حـال، وضـع لوائـح وقوانيـن تكفل الحق فـي خدمات 

صحيـة للمواطنيـن، وحمايـة الضعفـاء، ورعاية المسـنين، 

وتعويـض العاطليـن عـن العمـل، وكلهـا عناصـر ال تتجـزأ 

فـي العقـد االجتماعـي وسـيادة القانـون.

مراعـاة مصالـح الفئـات الفقيـرة والمهمشـة عنـد وضـع 	 

لمواجهـة  العامـة،  واالجتماعيـة  االقتصاديـة  السياسـات 

التحـدي المتمثـل في زيادة أعداد الفقـراء بانضمام فقراء 

جـدد. يتطلـب ذلـك تغييـر مفهـوم الحمايـة االجتماعيـة، 

مـن كونهـا قطـاع إغاثة يقـوم علـى التبرعات الموسـمية، 

إلـى العمـل كقطـاع تمكينـي يضمـن حقـوق هـذه الفئات.

ضـرورة تأطيـر برامـج الحمايـة االجتماعيـة، التـي تشـرف 	 

جميـع  يشـمل  متكامـل  نظـام  فـي  الحكومـة،  عليهـا 

ويوسـع  المجتمـع  فئـات  وجميـع  الحمايـة  مجـاالت 

التغطيـة واالسـتحقاقات بشـكل تصاعـدي. يتطلـب ذلـك 

وتوحيـد  االجتماعيـة،  الحمايـة  برامـج  إدارة  تحسـين 

مصـادر التمويـل وتوجيههـا بطريقـة مركـزة نحـو الفئـات 

األشـد احتياجـاً فـي مختلـف المناطق في الضفـة الغربية 

وقطـاع غـزة. كمـا يتطلـب تحديـث السـجل االجتماعـي 

المعيشـية لجميـع  الظـروف  بيانـات عـن  قاعـدة  وبنـاء 

شـرائح المجتمع. سيسـاعد ذلك قبل أي شـيء في توجيه 

المسـاعدات االجتماعيـة إلـى مـن هـم في أمـس الحاجة 

إليهـا، بشـفافية وعـدل.

مأزق الحوكمة والدور . 	
الفلسطيني في التنمية 

يصـور تحليـل هـذا التقريـر العوامـل السياسـية واالقتصاديـة 

واالجتماعيـة الكامنـة التـي كانـت بمثابـة قيـود قائمـة بذاتها 

ويتعمـق  فلسـطين.  فـي  التنميـة  إمكانـات  تحقيـق  تعرقـل 

التحليـل فـي محاولة تبين وتفحص اآلثار المهلكة والمعاكسـة 

األراضـي  فـي  اسـتعماري  مـع مشـروع  المطولـة  للمواجهـة 

عليهـا.  السـيادة  ذات  الفلسـطينية  الدولـة  إقامـة  المفتـرض 

كذلـك، فـان تجـارب الـدول تشـير إلـى أن تطويـر الحوكمـة 

يأتـي كنتيجـة للتنمية وليس كشـرط مسـبق لتحقيقها.  إال أنه 

ال ينبغـي لذلـك أن يبـرر أي طـرح يحـرم أو ينتقـص من قدرة 

الفلسـطينيين علـى مواجهـة مـأزق التنميـة الحالـي. 

تدخـل فلسـطين اليـوم العام الخامس والعشـرين مـن الحكم 

الذاتـي دون سـيادة، الـذي كان يفتـرض بـه فـي األصـل أن 

يكـون مرحلـة قصيـرة تمهـد إلقامـة دولـة مسـتقلة. وتـم في 

هـذه العمليـة حرث المليـارات بالدوالر واليـورو من معونات 

المانحيـن إلقامـة حكـم فلسـطيني رشـيد. لذا فمـن الطبيعي، 

إن لـم يكـن مـن الضـروري، تقييـم واقـع الحكـم الفلسـطيني 

مسـتوى  دون  النتائـج  جعلـت  التـي  المقيـدة  والعوامـل 

الشـعارات الجريئـة التـي رفعـت تباعـا فـي العقـد الماضـي، 

وإقامـة  االحتـال  »إنهـاء  ثـم  والتنميـة«،  »اإلصـاح  و  مثـل 

الدولـة«، وصـوالً الـى »المواطـن أوالً«.

إن أداء السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية في العقـد الماضي في 

إدارة التنميـة االجتماعيـة واالقتصاديـة، ناهيـك عـن الحفـاظ 

علـى مسـؤولياتها، وشـرعيتها، وسـيادة القانـون، يشـير ضمنـاً 

إلـى أجنـدة حوكمة غيـر مكتملـة ومحدودية االثر اسـتنفدت 

حـدود ومصداقيـة تجربـة »الحكـم الذاتـي بـا دولـة«. كانت 

العاصفـة المثاليـة فـي فلسـطين تختمـر لسـنوات، تفاقمهـا 

اجـراء  وصعوبـة  السياسـي،  للوضـع  المـكان  فـي  المراوحـة 

المزيـد مـن اصـاح حكـم السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية في 

غيـاب عمليـة ديمقراطيـة وقـدر مـا مـن »الوحـدة الوطنية«. 

للركـود  كوصفـة  اليـوم  تبـدو  مجتمعـًة  العوامـل  هـذه 

االقتصـادي والتوترات االجتماعية وصعود النزعات العشـائرية 

واالقليميـة، بـدالً مـن صيغـة العقـد االجتماعـي القائـم، الذي 

يجـادل مؤيـدوه في أنـه يمثل مصلحـة عليا لجميـع األطراف، 

وال سـيما المواطنيـن األكثـر محروميـن. 
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يظهـر التحليـل حلقـة مـن األسـباب واآلثـار التـي تربـط بيـن 

المسـتوى المتوسـط للحوكمـة، وإسـناد أمنـي عالـي للنظـام 

السياسـي، وضعـف تنظيـم اقتصـاد السـوق الليبرالـي، وعـدم 

االجتماعيـة  للضغـوط  لاسـتجابة  العامـة  المـوارد  كفايـة 

بنـاًء  الهيكليـة.  الماليـة  والهشاشـة  المتزايـدة،  واالقتصاديـة 

علـى ذلـك، يـزداد وضـوح مسـببات تدهـور حالـة التنمية في 

فلسـطين وآفاقهـا بسـبب العجـز فـي الحوكمـة، وهـو حلقـة 

أخـرى مفقـودة فـي مواجهـة العاصفـة المثاليـة، حيـث تبدو 

التحديـات المطروحـة مسـتعصية علـى الحـل بشـكل متزايد.

فـي تحليـل لمـا كتـب الباحـث فرانـز فانـون حول االسـتعمار 

النيوليبرالـي، فـإن »البرجوازيـة الوطنيـة« ليسـت أكثـر مـن 

»طبقـة وسـطى وطنيـة« ذات »مهمـة تاريخيـة: هـي مهمـة 

شـرائح  ذلـك  يشـمل  الفلسـطينية،  الحالـة  وفـي  الوسـيط«. 

مثـل مـا يسـميها فانـون »البرجوازيـة الجامعيـة والتجاريـة«، 

و«الجيـش وقـوة الشـرطة«، و«البرجوازيـة الوطنيـة الشـابة«، 

و«الحـزب«، و«الطبقـة المتنفـذة«، و«البرجوازيـة األصليـة«، 

و«المثقفيـن الشـرفاء«، و«برجوازيـة الخدمـة المدنيـة«. فـي 

البرجوازيـة  أو  البرجوازيـة  الطبقـة  هـذه  عـن  فانـون  رأي 

الصغيـرة الطفيليـة وغيـر المنتجـة وعموماً »عديمـة الفائدة« 

التـي يسـهب فـي الحديث عنها فـي الفصل الرابـع »المزالق« 

مـن كتابـه معذبـو األرض، ال يوجـد دور مهـم بشـكل خـاص 

للصناعييـن المحلييـن والمغتربيـن وأسـياد المـال. فقاعدتهم 

الصناعيـة والتكنولوجيـة الضعيفـة وروابطهـم كـوكاء برؤوس 

األمـوال العالميـة تحـدد موقفهـم العدائـي موضوعيـاً تجـاه 

مشـروع التحـرر الوطنـي، حتـى وإن كان مـن الممكن لهم أن 

يتكيفـوا معـه.إال أنه في الحالة الفلسـطينية، وفـي خروج عن 

تصنيـف فانـون، فإن هؤالء المليونيرات في »الشـتات« أو في 

الوطـن )القطـاع الخـاص( ليسـوا معادين للتحـرر الوطني، بل 

إنهـم مـن الفاعليـن المهميـن الذيـن كانـوا دائماً علـى توافق 

وثيـق مـع المصالـح االقتصاديـة والبرنامـج السياسـي لمنظمة 

التحريـر الفلسـطينية، وقامـوا بتأمينهـا ماليـاً، واسـتثمروا فـي 

القطاعـات اإلنتاجيـة والتنميـة فـي فلسـطين. وإلـى جانـب 

الشـرائح األخـرى مـن الطبقـة الوسـطى الوطنيـة، يبـدو هـذا 

التشـكيل االجتماعـي بمثابـة المكـون األساسـي لمـا يمكـن 

تسـميته »ليبراليـة فلسـطينية وطنيـة لمـا بعـد االسـتعمار«.

تشـير هـذه التوليفـة الفلسـطينية الغريبـة إلـى خليـط هجين 

لـم يكـن معروفاً من قبل يحيك سـيناريو فانون للفشـل الثوري 

فـي مرحلـة مـا بعـد االسـتعمار )والـذي عـادة مـا يحـدث بعد 

االسـتقال كمـا هـو الحـال فـي أفريقيـا والشـرق األوسـط( مع 

مشـروع تحـرر وطني غيـر منجز )والذي ال يكون عـادة مرهوناً 

باالسـتعمار الجديـد أو بالتواطـؤ معه(. فعلى سـبيل المثال، إن 

مـا جـرى في مرحلة مـا بعد االسـتعمار من »تسـريح« للكوادر 

 Vijay Prashad الـذي وصفـه السـابقة  العسـكرية  القياديـة 

السـلطة  سـعت  الجزائريـة  بالتجربـة  يتعلـق  فيمـا  بوضـوح 

الوطنيـة الفلسـطينية بقـوة إليـه منذ عـام 2010. 

ولكـن هـذا النمـط المشـوه مـن الحكـم فـي مرحلـة مـا بعد 

االسـتعمار أو مرحلـة االسـتعمار الجديـد لـم يُشـهد فـي أي 

مـكان حيـث ال يـزال إنهـاء االسـتعمار مشـروعا غيـر منجز أو 

فـي غيـاب السـيادة. وفـي هـذا الصـدد، فـإن فلسـطين تقدم 

حالـة فريـدة للحكـم ال تسـتطيع حتـى أكثـر المنهجيـات أو 

بـا شـك  تصويرهـا بسـهولة. وهـي  تعقيـداً  األيديولوجيـات 

تنبـئ بسـيناريو ال يحـدث فيـه أي تغييـر سياسـي محلي على 

الرغـم مـن القـوى االجتماعيـة الجبـارة التـي تطالـب بحكـم 

أفضـل، ديمقراطـي وخاضـع للمسـاءلة.

الرسـمية  والمواقـف  التصريحـات  مـن  العديـد  حسـب 

الفلسـطينية، كان العجـز فـي الحوكمـة فـي فلسـطين، فـي 

بعمـق  متجـذراً  الماضيـة،  والعشـرين  الخمـس  السـنوات 

فـي النظـام السياسـي المعتمـد علـى اإلسـناد األمنـي بصـورة 

متناميـة، ومزالـق اقتصـاد السـوق الليبرالـي السـيء التنظيـم، 

وعـدم كفاية الموارد العامة لاسـتجابة للضغـوط االجتماعية-

االقتصاديـة المتزايـدة، والهشاشـة الماليـة الهيكليـة، مـع مـا 

يترتـب علـى ذلـك مـن عواقب سـلبية علـى حالـة التنمية في 

فلسـطين وآفاقهـا. إن التصـدي لهـذه التحديـات فـي نظـام 

الحوكمـة الفلسـطيني يتطلب االسـتمرار فـي ذات الوقت في 

المسـاعي الراميـة إلـى التحرر الوطنـي وإبرام عقـد اجتماعي 

انفتاحـاً  واقتصـادي جديـد يـؤدي إلـى نظـام سياسـي أكثـر 

وديمقراطيـة، تحكمـه سـيادة القانـون والشـفافية، والتمسـك 

أعـاه،  التأكيـد  تـم  وكمـا  اإلنسـان.  حقـوق  معاييـر  بأعلـى 

بحيـث  االقتصاديـة  الحوكمـة  نظـام  إصـاح  ذلـك  يسـتدعي 

االجتماعيـة،  والعدالـة  االقتصاديـة  السياسـات  بيـن  يوفـق 

الدولـة  تقـوم  حيـث  عاليـة  جـودة  ذات  الحوكمـة  ويكفـل 

نحـو  سـعياً  أفضـل  بقـدر  والتنظيمـي  االسـتراتيجي  بدورهـا 

اقتصـاد أكثـر شـموالً ونظـام موجـه إلعـادة التوزيـع وتقديـم 

خدمـات فعالـة لمواطنيهـا. وعلى الحكومة أن تـدرك أنه دون 
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معالجـة هـذه المسـائل، فـإن العاقـة بيـن الدولـة والمجتمع 

التدهـور. سـتواصل 

إن عجـز الحوكمـة، أو حالـة الحوكمـة المتعطلـة التي وصلت 

إليها فلسـطين تتطلـب اتخاذ إجراءات على جميع مسـتويات 

ضمـان  مـن  بـدءاً  أعـاه،  المذكـورة  الحوكمـة  مؤشـرات 

الحريـات السياسـية واسـتعادة نظـام الحوكمـة الديمقراطـي، 

بصـرف النظـر عـن آفـاق إقامـة دولـة ذات سـيادة. وتظـل 

األهـداف األوسـع نطاقاً المتمثلة في إنشـاء سـلطة تشـريعية 

ديمقراطية وسـلطة قضائية قوية أهدافاً اسـتراتيجية ال يمكن 

أن تصبـح قريبـة المنـال دون حدوث تغير فـي موازين القوى 

الداخليـة والخارجيـة. ومـع ذلـك، فـإن اسـتمرار الغايـة مـن 

وجـود السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية فـي نظـر المواطنيـن 

لـن يكـون فـي وظائفهـا األمنيـة أو السياسـية، بل فـي قدرتها 

علـى تقديـم الخدمـات األساسـية بكفـاءة وبتكلفـة معقولـة. 

يمكـن معالجـة جـزء من العجـز الحوكمـي عن طريـق تعزيز 

العمليات التشـاورية والتشـاركية، إلى جانب آليات المسـاءلة 

للمسـؤولين والمؤسسـات العامـة وكذلك للهيئـات االقتصادية 

الكبـرى وقـوى رأس المال الفلسـطيني الخاص، كبيـر الحجم ، 

وال سـيما فـي غيـاب هيئـة للرقابة التشـريعية.

ومسـتدامة  للتنفيـذ  قابلـة  اسـتراتيجية  وتنفيـذ  تصميـم  إن 

اسـتمرار  ظـل  فـي  االجتماعي-االقتصـادي  التعافـي  تنظـم 

ليـس  عدائيـة،  تكـن  لـم  إن  مسـتقرة،  غيـر  سياسـية  بيئـة 

باألمـر المضمـون، حتـى وإن بـدت معالـم هذه االسـتراتيجية 

ومضمونهـا واضحـة. ويـزداد هـذا التحـدي صعوبـة مـع قلـة 

المـوارد وضعـف فعاليـة مؤسسـات الحكـم المركـزي وقدرتها 

علـى الوصـول، والتـي يعوقهـا بالغالـب الواليـة المحـدودة، 

وعجـز أو غياب اآلليات للمسـاءلة الديمقراطية أمام الشـعب 

أو حتـى الخبـراء. وفـي الوقـت الـذي ال تحتـاج فيه فلسـطين 

سـوى السـيادة لكـي تتمكـن بالكامـل مـن الصمـود فـي وجه 

األزمـة والخـروج منهـا وهـي تثبـت مكانتهـا المشـروعة بيـن 

دول العالـم، ربمـا يحتـاج جوهـر مفهـوم الدولة الفلسـطينية 

فـي ظـل االحتـال إلى إعادة النظـر فيه.عندما تسـتطيع دولة 

فلسـطين أن تعمـل بشـكل مترابـط علـى أنهـا جملـة واحـدة 

مـن النظم والمؤسسـات القائمة حاليـاً – المدنية والحكومية، 

والمؤسسـات الناظمـة والسـوقية، والقانونيـة وغيـر النظامية، 

والديمقراطيـة والتعددية، واالجتماعية واالقتصادية، واألسـرية 

 – والمحليـة  واإلقليميـة  والحضريـة،  والريفيـة  والشـركات، 

عندهـا يصبـح واقـع الدولـة وحتميتهـا هدفـا أقـرب. لذلـك، 

يجـب أن تركـز حوكمـة التنميـة، قبـل كل شـيء، علـى تعبئـة 

التضامـن  وتعزيـز  وتأطيرهـا،  وتنظيمهـا  البشـرية  المـوارد 

الحلـول  تحتـاج  ال  الطريقـة،  بهـذه  االجتماعـي.  والتنسـيق 

إلـى أن تكـون معتمـدة علـى توافـر المـوارد الماليـة بقدر ما 

تتطلـب االعتمـاد على »اآلخـر« بدالً من اسـتبعاده، واالهتمام 

بأكثـر النـاس تهميشـاً وفقـراً، والتشـاور والتخطيـط لتوجيـه 

الفعـل، بـدالً مـن رد الفعـل.

10. استراتيجية للتعبئة الجمعية من 
أجل التنمية: الحقوق الوطنية 

وحقوق اإلنسان – بأية وسيلة كانت

نقـاط  عـن  الفلسـطينية  التنميـة  حالـة  مراجعـة  كشـفت 

واالجتماعـي  االقتصـادي  النسـيج  فـي  األساسـية  الضعـف 

والسياسـي لحيـاة الفلسـطينيين الخاضعيـن لاحتـال. وقـد 

المحلـي  الفلسـطيني  االهتمـام  إلـى  باإلشـارة  النقـاش  بـدء 

بتحسـين التنميـة، وكذلـك إلـى اهتمـام المانحيـن الدولييـن 

الذيـن انشـغلوا بحتميـة إبقاء عملية السـام حية فـي العقود 

الماضيـة. والواقع أن التنمية الفلسـطينية ليسـت مجرد مهمة 

فلسـطينية جماعيـة، بـل هـي أيضـاً مسـؤولية وهـم دولـي. 

غيـر أن الطريـق المسـدود الـذي وصلنـا إليه في العـام 2021، 

والـذي بـدا خاليـا مـن أي أفـق علـى صعيـد العملية السياسـية 

وال أفـق للتنميـة، يدعـو إلـى مزيـد مـن التفكيـر فـي الـدروس 

المسـتفادة من مرحلة أوسـلو والتفاعل بين السياسـة والمعونة 

ضبـط  بإعـادة  يسـمح  أن  يمكـن  وهـذا  التنميـة.  ونتاجـات 

االسـتراتيجيات التـي قـد تكـون ضروريـة وممكنـة التطبيق من 

أجـل السـير فـي عمليـة تنميـة أكثـر شـموالً وتوازنـاً وعدالـًة، 

حتـى فـي ظـل اسـتمرار االحتـال والحرمـان من السـيادة.

مـع ذلـك، قـد يسـجل التاريـخ فـي أيـار 2021 نقطـة تحـول 

إسرائيل-فلسـطين.  بيـن  السياسـية  التسـوية  شـروط  فـي 

فالتعبئـة المتزامنـة للفلسـطينيين فـي القدس الشـرقية وغزة 

وإسـرائيل والضفـة الغربيـة تشـير )وإن كانت ال تـزال وليدة( 

إلـى وجـود حـراك جمعـي كامـن يعتمـد عليـه. ويمكـن لهذا 

الحـراك الجمعـي إذا مـا اسـتمر بالظهـور بمـرور الوقـت أن 

يغير ميزان القوى والحسـابات في عملية السـام، شـريطة أن 

يلتـف فـي نهايـة المطاف حـول الحقـوق السياسـية الجمعية 
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للوضـع  تهديـد  ظهـور  شـأن  فمـن  الفلسـطينيين.  لجميـع 

الراهـن أن يتحـدى التصـور اإلسـرائيلي بأنه باإلمـكان »إدارة« 

الفلسـطينيين بشـكل دائم بتكتيكات فرق تسـد دون الحاجة 

إلـى التسـليم لهـم سـواًء بالحقـوق أو بدولـة مسـتقلة.

تتيـح السـيناريوهات المختلفة المبينة فـي هذا التقرير مجاالً 

واسـعاً لتأطير اآلفاق السياسـية المحتملة التي سـتحدد شـكل 

فديناميكيـات  المقبلـة.  السـنوات  فـي  الفلسـطينية  التنميـة 

الوضـع الحالـي بمـا يحملـه مـن فـرص ومزالـق، يمكـن أن 

تتـرك أثرهـا بطـرق مختلفـة، تبعـاً لقـرارات وقـدرات الجهات 

الفاعلـة المعنيـة، وأولهـا الشـعب الفلسـطيني مجتمعـا. إن 

عناصر البرنامج السياسـاتي لتحقيق تنمية بشـرية فلسـطينية 

أفضـل فـي السـنوات المقبلـة تتجلـى فـي مجـاالت االقتصـاد 

والمجتمـع والحوكمـة التـي يتناولها هـذا التقرير عـن التنمية 

الفلسـطينية، وهـي تـرد فـي اسـتنتاجاته. ولكن آفـاق تحقيق 

أداء أفضـل تتوقـف أساسـاً علـى قـدرة الشـعب الفلسـطيني 

علـى التعبئـة اجتماعيـاً واقتصاديـاً وسياسـياً، ليـس فقط لردع 

االحتـال واالسـتيطان، ولكـن أيضـاً إلعمـال حقوقـه الوطنيـة 

وحقـوق اإلنسـان التـي يحـرم منهـا، بأيـة وسـيلة كانت.

القـوة  توزيعـات  بيـن  العاقـة  تحليـل  يسـاعد  أن  يمكـن 

التنظيمية وسياسـات المعونة في تفسـير إخفاقات السياسات 

في الماضي وتحديد االسـتجابات للفرص الناشـئة والتحديات. 

حيـث يعـود فشـل اسـتراتيجيات المعونـة الداعمـة لعمليـة 

أوسـلو، فـي المقـام األول إلـى التوزيع المعاكـس للقوى الذي 

حـال دون ظهـور التزام إسـرائيلي داخلي بحـل الدولتين. وقد 

أدى دفـع مسـار العمليـة إلـى األمـام فـي ظل هـذه الظروف 

إلـى عـدم احتـواء للركـوب اإلسـرائيلي بالمجـان، ممـا سـمح 

لهـا بخلـق وقائـع جديـدة علـى األرض. فـي المقابـل، قوبلت 

االنتهـاكات الفلسـطينية بعقوبـات أشـد، ممـا أدى إلـى تقييد 

فعلـي السـتراتيجيات الفلسـطينيين الذيـن اضطـروا لالتفاف 

حـول القيـود اإلسـرائيلية بطـرق غيـر رسـمية وغيـر تنظيميـة 

لتطويـر قدراتهـم االقتصاديـة والتنظيمية.

وكانـت النتيجـة تقويـض فـرص حـل الدولتيـن فـي المنطقـة. 

أعـداد  فـي  السـريعة  الزيـادات  أدت  نفسـه،  الوقـت  وفـي 

المسـتوطنين إلـى زيـادة تكاليـف التغلـب علـى الصراعـات 

الداخليـة فـي إسـرائيل بين من يقفون في صـف حل الدولتين 

ومـن يقفـون ضـده. وبالنظـر إلـى هـذا التوزيـع للقـوة، فـإن 

االعتمـاد  دعـم  لصالـح  المعونـة  اسـتراتيجيات  فـي  التحـول 

االقتصـادي على الـذات داخل األرض الفلسـطينية المحتلة من 

غيـر المرجـح أن يغيـر توزيع القـوة بما يكفـي لتعزيز احتمال 

تحقيـق إقامـة الدولـة أو إعمـال الحقـوق بفاعليـة.

مـن الممكـن أن تـؤدي التعبئة الفلسـطينية عبـر الوطنية من 

أجـل الحقـوق السياسـية إلـى خلـق تهديـد حقيقي إلسـرائيل  

قـادر علـى إعمال تغييـر حقيقي. ويمكـن لهذه االسـتراتيجية 

داخـل  العقانيـة  السياسـية  المنظمـات  تدفـع  أن  وحدهـا 

إسـرائيل للسـيطرة بصـورة فعالـة علـى التيـار المقـاوم لحـل 

األراضـي  تشـهد  فلـم  مبادئهـا.  مـع  يتوافـق  بمـا  الدولتيـن، 

مشـابها.  جمعيـا  حـراكا  أوسـلو  عمليـة  طـوال  الفلسـطينية 

وبرغـم أن ظهـور حركـة حقـوق فلسـطينية قـد طـال كثيـرا، 

الفلسـطينيون فـي  التـي أظهرهـا  الموحـدة  المقاومـة  لكـن 

أيـار2021 شـكلت والدة لمثـل هـذه الحركـة المنتظـرة.

ينبغـي علـى الفلسـطينيين أن يضغطـوا بقوة على شـركاء التنمية 

الحقوقيـة  الحـركات  لدعـم  اإلمـكان  قـدر  المعونـة  السـتخدام 

الفلسـطينية، المنفصلة والمنسـقة فيما بعد، فـي جميع األراضي 

التـي تخضـع لسـيطرة دولـة إسـرائيل. ومـن المرجـح أن تقـاوم 

إسـرائيل، ألسـباب واضحة، أي تحول كبير في توجيه المسـاعدات 

فـي هـذه االتجاهـات، ولكـن الفلسـطينيين معرفـون بقدرتهـم 

المطالبـة  عـن  يقـل  ال  بمـا  بالحقـوق  المطالبـة  علـى  الهائلـة 

بالحـدود. قـد يختلـف األطـراف دومـا حول شـكل الحـدود، لكن 

ال يمكـن أن تكـون هنـاك خافـات حـول المطالـب المشـروعة 

بالحقـوق الوطنيـة والفردية المعترف بها دولياً. وسـيحتاج تطوير 

حركـة حقـوق مشـروعة مـن أجـل التحـرر والسـام والتنمية إلى 

وقـت واهتمـام كبيـر باالسـتراتيجية والتكتيـك.

قـد يصعـب علـى الفلسـطينيين قبـول اعتبـارات اختـال تـوازن 

القـوى العسـكرية ومبـررات حقـوق اإلنسـان للتخلـي عـن خيـار 

المقاومة المسـلحة بعد المواجهة العسـكرية األخيـرة لقطاع غزة 

مـع إسـرائيل. ولكـن ينبغـي أن يكـون المضـي فـي هـذا االتجـاه 

محـور تركيـز مهـم للمؤسسـات الفلسـطينية فـي الفتـرة المقبلـة 

إذا كان الحصـول علـى قـدر أكبـر مـن الشـرعية الدوليـة لنضـال 

الفلسـطينيين الجماعي هدفاً واسـتراتيجية فـي آن واحد. وينبغي 

أن تهـدف أنشـطتها فـي التخطيط والضغط والمناصـرة إلى زيادة 

الدعـم الدولـي لحقـوق الفلسـطينيين إلـى أقصـى حـد ممكـن، 

واسـتخدام المعونـة كلمـا أمكن لدعم هـذه األنشـطة التنظيمية.
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أخيـراً، ال ينبغـي تجاهـل الخطـوات المتخـذة نحـو التطبيـع 

بيـن إسـرائيل وعـدد مـن البلـدان العربيـة، والخطاب الناشـئ 

حـول االسـتثمارات والتجـارة بـدالً مـن المسـاعدات كوسـيلة 

للحفـاظ علـى سـبل العيش في فلسـطين وإن  بـدت متوقفة 

فـي الوقـت الراهـن، فقـد تظهـر مـرة أخـرى بشـكل مـا فـي 

المسـتقبل. إذ هنـاك أسـباب اقتصادية قاهرة قـد تدفع بعض 

البلـدان المتقدمـة، بمـا فـي ذلـك الواليـات المتحـدة، إلـى 

المضـي قدمـاً في هذا االتجاه. عاوة على ذلك، فإن المصلحة 

الذاتيـة لبلـدان المنطقـة قـد تدفعهـا أيضـاً إلـى الضغـط من 

أجـل اسـتثمارات مشـتركة مـع إسـرائيل فـي فلسـطين. وهنـا 

أيضاً، يشـير إطار التسـويات السياسـية إلـى المخاطر والفرص 

علـى السـواء. وبـدون التخطيـط واإلعـداد الكافييـن، سـتكون 

النتيجـة إضعـاف القـوة التنظيميـة الفلسـطينية بقـدر أكبـر. 

وقـد يـؤدي ذلـك أيضاً إلى ظهـور جيوب إنمائيـة ويتيح فرض 

اسـتراتيجيات فـرق تسـد علـى اقتصـاد ونظام حكـم مجزأين. 

اسـتعدت  قـد  الفلسـطينية  المؤسسـات  كانـت  إذا  ولكـن 

لاسـتثمارات الوافـدة، وطـورت الروابـط الخلفيـة واألماميـة، 

ووفـرت المهـارات الازمـة والتدريـب التنظيمـي، فيمكـن أن 

تكـون النتيجة ليس تقوية سـبل العيش الفلسـطينية فحسـب 

ولكـن تعزيـز القـوى الفلسـطينية أيضاً.

وفـي أفضـل السـيناريوهات، قـد يكـون بإمـكان الجمـع بيـن 

التعبئـة للمطالبـة بالحقـوق الفلسـطينية واألشـكال الجديـدة 

االسـتثمار  مناطـق  إلـى  المرتكـزة  االقتصاديـة  القـوة  مـن 

االقتصـادي وأقطـاب النمـو تغييـر توزيع القـوة التنظيمية في 

إسرائيل-فلسـطين بالقـدر الكافـي، وقـد يصبـح مـن الصعـب 

تجاهل المطالب الفلسـطينية بالحقوق أو قمعها. وسـواًء أدى 

ذلـك إلـى حـل الدولتيـن المقبـول لـدى الفلسـطينيين أو إلى 

واقـع الدولـة الواحـدة القائـم على حقـوق مواطنة متسـاوية، 

فـا شـك أن أيـاً مـن هاتيـن النتيجتين يظـل أفضـل بكثير من 

البقـاء محاصريـن فـي المـأزق الحالي.


