
Tel: +970 (2) 298 7053/4 | Fax: +970 (2) 298 7055
info@mas.ps | www.mas.ps

آفاق التنمية في فلسطين

2021

الصمود في وجه
العاصفة، التعبئة معًا



آفاق التنمية في فلسطين 2021
الصمود في وجه العاصفة، التعبئة معًا

فريق البحث:
رجا الخالدي (تحرير)

حبيب حن
رابح مرار

روان سمامرة
عصمت قزمار

لويس أبو غطاس

التصميم والتنسيق الفني
لينا عبد الله

حنين المصري
محمد سمحان

مشتاق خان
مسيف جميل

مصطفى خواجا
وئام حمودة

يوسف سروجي

تــم إعــداد هــذا التقريــر بدعــم مــن برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائي/برنامــج مســاعدة الشــعب 
الفلسطيني.

إن التســميات والمصطلحــات الــواردة فــي هــذه الوثيقــة واآلراء التــي تتضمنهــا تعكــس أراء المؤلف/المؤلفين 
وال تعبــر بالضــرورة عــن وجهــة نظــر برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ( UNDP) أو أي مــن الــدول األعضــاء فــي 
األمــم المتحــدة التــي تشــكل جــزءًا مــن مجلســه التنفيــذي. وال يدعمهــا بالضــرورة األشــخاص المذكــورون فــي 

الشكر والتقدير أو الذين جرى االقتباس عنهم.

معهد ابحاث السياسات االقتصادية الفلسطينية  (ماس)
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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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نظرة عامة

التنمية الفلسطينية معطلة . 1

إبـان توقيـع ترتيبـات الحكـم الذاتي المرحليـة في األرض 
الفلسـطينية المحتلـة )الضفـة الغربيـة وقطاع غـزة( منح 
الفلسـطينيين وعـدا بإقامة دولة فلسـطينية ذات سـيادة، 
عاصمتهـا القدس الشـرقية. اليوم وبعد خمسـة وعشـرون 
الفلسـطيني يقـف  للشـعب  التنميـة  عامـا، نجـد مسـار 
علـى مفتـرق طرق. فالبيئـة الهيكليـة المحيطـة بالتنميـة 
ال تـزال رهينـة للسياسـات القمعيـة التي يمارسـها الكيان 
االسـتعماري االستيطاني المتغلغل في األرض الفلسطينية، 
وتبعيـة اقتصـاد السـوق الـذي حالـت سياسـات االحتـال 
اإلسـرائيلي طـوال سـنوات وجـوده دون تنظيمـه. حيـث 
عجـز  الوضـع  هـذا  أفرزهـا  التـي  الديناميكيـات  تخفـي 
التنميـة المجتمعيـة تحـت غطـاء مـا أثمرتـه اإلنجـازات 
الفردية. فـي ذات الوقـت، ال تنفـك قيـود اتفاقية أوسـلو، 
ال سـيما انتهـاك اإلطـار الزمني للمرحلـة االنتقالية )خمس 
الدائـم،  الوضـع  قضايـا  علـى  التفـاوض  قبـل  سـنوات( 
تقـوض اإلطـار السياسـي والحوكمـي الفلسـطيني في ظل 
يمكـن  ال  والـذي  الفلسـطينية،  الوطنيـة  السـلطة  حكـم 
تحقيـق التنميـة دون وجـوده. عـاوة علـى ذلك، تسـيطر 
إسـرائيل علـى كافـة مناحـي حيـاة الفلسـطينيين وتعيـق 
إجـراء انتخابـات ديمقراطيـة حـرة ونزيهة تشـمل القدس 
الشـرقية وأراضي المنطقة المسـماة »ج«، وهو ما يشـكل 

انتهـاكا آخـر لاتفاقيـات الموقعـة بيـن الجانبين.

سياسـي  لحـل  للوصـول  الجهـود  كافـة  فشـل  أدى  كمـا 
الفلسـطيني  الشـعب  مـن  واسـعة  شـريحة  دفـع  إلـى 
ذلـك  سـاهم  وقـد  المسـلحة«.  »المقاومـة  خيـار  لتأييـد 
دفـع  فـي  إقليميـة  تطـورات  مـن  المنطقـة  ومـا شـهدته 
القيـادة الفلسـطينية إلـى إعـادة النظر فـي اسـتراتيجياتها. 
لعمليـة  الحاليـة  الصيغـة  أن  للعيـان  واضحـاً  بـات  لقـد 
الفلسـطينية  المؤسسـات  تطويـر  فـي  والمتمثلـة  السـام 
وإرسـاء الحكـم الذاتـي الفلسـطيني بالتـوازي مـع مواصلة 
مفاوضـات الوضـع الدائـم قـد فشـلت إلـى حد بعيـد نظرا 
لتبـرأ إسـرائيل مـن التزاماتهـا بموجـب االتفاقـات المبرمة. 
وبغـض النظـر عـن ذلـك، يتحمـل المجتمـع الدولـي أيضـا 
جـزءا مـن المسـؤولية، فقـد تقاعـس عـن فـرض العقوبات 
علـى االنتهـاكات اإلسـرائيلية المسـتمرة للقانـون الدولـي 

المتحـدة. الدولـي وقـرارات األمـم  والقانـون اإلنسـاني 

أمـام رفـض الحكومة اإلسـرائيلية السـابقة والحالية لحل 
الدولتيـن، لـم يجـد رئيس منظمـة التحرير الفلسـطينية 
محمـود عبـاس بـدا مـن التقـدم بمقتـرح لمبادرة سـام 
شـاملة ضمـن إطار زمنـي محدد، حيث ذكـر في خطابه 
أمـام الجمعيـة العامـة في أيلـول 2021: »أمام إسـرائيل 
-دولـة االحتـال- عـام واحـد لانسـحاب مـن األراضـي 
الفلسـطينية المحتلـة منذ العام 1967، بمـا فيها القدس 
الشـرقية، ونحـن مسـتعدون للعمـل خـال هـذا العـام 
علـى ترسـيم الحدود وإنهـاء جميع قضايـا الوضع الدائم 
وتحـت مظلـة اللجنـة الرباعيـة الدوليـة وبمـا يتفق مع 

قـرارات األمـم المتحدة«.

ليس غريبا أن صبر منظمة التحرير الفلسـطينية والشـعب 
تحـت  الفلسـطينيين  بقـاء  مـع  نفـد.  قـد  الفلسـطيني 
المانحيـن،  رحمـة االحتـال اإلسـرائيلي، وتراجـع تمويـل 
وانشـغال الحكومـات العربيـة باألزمـات األخـرى العديـدة 
االقتصـادي  األمـن  انعـدام  عـن  ناهيـك  المنطقـة،  فـي 
الفلسـطيني أكثـر من ذي قبل، تبدو آفـاق التحرر الوطني 
الفلسـطيني أبعـد مـا يكـون، أبعد حتـى من حقبة أوسـلو 
وباريـس وواشـنطن. فـي العـام 2021 تلوح فـي األفق آراء 
جديـدة تمثل تحديا للبرنامج السياسـي التاريخي لمنظمة 
التحريـر الفلسـطينية علـى مـدار وجودهـا الطويـل. مـن 
أبـرز هـذه األفـكار اعتقـاد البعـض أن حماس قـد خرجت 
مـن معركتهـا األخيرة أيـار الماضي أقوى مـن ذي قبل بعد 
االنتصار العسـكري والسياسـي غيـر العادي الـذي حققته، 
إال أنـه يتوجـب عليهـا أن تتعامـل مـع أزماتهـا الداخليـة. 
فتاريخهـا الحوكمـي ضعيـف، وشـعبيتها غيـر مؤكـدة، كما 
أنهـا لـم تحقـق الكثيـر خـال السـنوات الخمـس عشـرة 
الماضيـة التـي اسـتلمت فيهـا زمـام السـلطة فـي القطـاع 

سـوى تعزيز قـدرات المقاومة المسـلحة. 

مـن بيـن األجيـال الصاعـدة، تنشـط فـي السـاحة اليـوم 
مجموعـات متفرقـة مـن الحـراكات المجتمعية الشـبابية، 
حفزهـم وألهمهـم مـا عاصروه مـن الثـورات العربية التي 
قادهـا األشـقاء العـرب خـال عقـد كامـل، غيـر مقيـدة 
بـاإلرث الفصائلـي لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية وغيـر 
آبهـة فـي أغلبهـا بفكـرة الوحـدة الوطنيـة تحـت مظلـة 
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الحـزب الحاكـم الحالي وجبهتـه الوطنية. كما أنها ال تعول 
كثيـرا علـى مـا حققتـه سياسـات أوسـلو الناعمـة خـال 
الخمسـة والعشـرين عاما الماضية من مكاسـب مزعومة. 
يبـدو أن هـذه الحـراكات المجتمعيـة غيـر المنظمـة مـا 
زالـت تتلمـس خطواتهـا بجس نبض الشـارع الفلسـطيني 
خاصة وأن وسـائل التواصـل االجتماعي أصبحت أدوات ال 
غنـى عنهـا للتعبيـر عـن آراء الحركـة الشـعبية المعارضـة 

وإتاحـة مسـاحة لحريـة التعبيـر.

ومـع ذلـك، فـإن هـذه الفئـة مـن الجيـل الصاعـد ليسـوا 
هـم المقاتلون الوحيـدون في مواجهة الطريق المسـدود 
الفلسـطينيين. فهناك  ينتظـر  الـذي  واجتماعيـا  سياسـيا 
ترتكـز علـى مصالـح  العـام  الـرأي  شـريحة واسـعة مـن 
طبقيـة مغايـرة تؤيـد اسـتمرار الوضـع الراهـن، إمـا خوفا 
ممـا قـد تجلبـه ريـاح التغييـر أو ببسـاطة لعـدم إيمانهم 
بإمكانيـة إحـداث تغييـر إيجابـي بعد سـنوات عديدة من 
االنهزام. ليـس مـن السـهل جـر هـذه الشـريحة الصامتـة 
المناصـرة لبقـاء الوضـع الراهـن علـى مـا هو عليـه برغم 
مسـاوئه، إلى أي مغامرات جديدة. إن شـعور »المواطن« 
الفلسـطيني العـادي بالرضـا بما بيـن يديه، يسـلط الضوء 
وتأثيراتهـا،  النيوليبراليـة  للقيـم  الخاصـة  الطبيعـة  علـى 
والتـي يمكن أن تعكس أجنـدة حوكمية منفتحة وتطلعية 
تعمـل فـي الوقـت ذاته على ترسـيخ السياسـة االقتصادية 
المحافظـة فيمـا يتعلـق بتقلـص دور الدولـة )وتوقعـات 
الشـعب منهـا( وحالـة العدالـة االجتماعية، مقابـل إعطاء 
األولويـة للسـوق وحقـوق الملكيـة الفرديـة. الخطر الذي 
يواجـه فلسـطين، أنـه فيمـا أن مسـاحة الحريـة ال تتسـع، 

فـإن روح السـوق الحرة تتسـع وتسـود.

عقـب انـدالع االنتفاضـة الثانيـة المسـلحة التـي منيـت 
باإلخفـاق، تقبـل الكثيرون ممن يعيشـون تحـت االحتال 
المسـاحة التـي يتيحهـا الحكم الذاتي الفلسـطيني المقيد 
باالحتـال. يسـاعد هـذا الموقـف االفتراضـي فـي تفسـير 
اقتصـادي،  نمـو  تحقيـق  للفلسـطينيين  أمكـن  كيـف 
والحفـاظ علـى اسـتمرارية الخدمـات الحكوميـة، وإيجاد 
أي  دون  حتـى  مـا،  بطريقـة  األمـل  بعـض  فيهـا  حيـاة 
عمليـة سياسـية. تطـرح إسـرائيل خيـار السـام االقتصادي 
كأمـر واقـع يرسـخ اسـتمرار االحتـال إلـى مـا ال نهايـة 
يتوقـع  ال  والـذي  الفلسـطينيين،  أمـام  الوحيـد  كالخيـار 
الـذي  الواقـع  تغييـر حقيقـي فـي  أي  يتمخـض عـن  أن 
تدخـل  عـن  ذلـك  كشـف  وقـد  الفلسـطينيون.  يعيشـه 

أطـراف عديـدة إسـرائيلية وإقليميـة ودوليـة فـي الشـأن 
الفلسـطيني الداخلـي، مدفوعـة بنوايـا بعيـدة كل البعـد 
الوضـع  لترسـيخ  تهـدف  وإنمـا  فلسـطين،  تحريـر  عـن 
الفلسـطينية  الوطنيـة  السـلطة  دور  وإضعـاف  الراهـن 

وترسـيخ انقسـامها تحـت الهيمنـة اإلسـرائيلية.  

هنـاك فجوة حقيقية بيـن الواقع واإلمكانات الفلسـطينية 
أمكنهـا  لـو  لتحقيقهـا  التطلـع  لفلسـطين  الممكـن 
ومجالهـا  الطبيعيـة  ومواردهـا  علـى حدودهـا  السـيطرة 
الكهرومغناطيسـي والجـوي وحدودهـا البحريـة وغيرهـا 
مـن مقومـات أساسـية لقيـام دولة مسـتقلة ذات سـيادة. 
في غياب هذه المقومات، يسـتطيع االقتصاد الفلسـطيني 
أن يسـتمر فـي النمـو، ولكـن ببـطء. ببسـاطة، فـإن نهـج 
الحكومة اإلسـرائيلية التي تزعم أنه سـيمنح الفلسـطينيين 
»مسـاحة أكبـر مـن الحريـة« تحـت االحتال، أو سـيعمل 
علـى »تقليـص مسـاحة الصـراع« لـن يفشـل فحسـب، بل 
إنمـا هو اسـتمرار لنفس السياسـات المنهجيـة التي باتت 

تهـدد وجـود الشـعب الفلسـطيني وقضيتـه. 

السياسـية  االسـتراتيجية  تـزال  ال  نفسـه،  الوقـت  ففـي 
إعطـاء  يمكـن  ال  أنـه  بفرضيـة  متمسـكة  الفلسـطينية 
األوليـة للنضـاالت من أجـل التمثيل الديمقراطـي والعدالة 
االجتماعية على »التناقض الرئيسـي« مع االستعمار ونضال 
التحـرر الوطني. ولطالمـا افترض المؤمنون بهـذه الفرضية 
الحاجـة إلـى اإلذعـان لقيـادة منظمـة التحريـر المخضرمة 
والقبـول بتعريفهـا للمصالـح الوطنيـة.  وكان قبـول عامـة 
الشـعب باسـتعداد السـلطة الوطنية الفلسـطينية مواصلة 
مشـروطا   ،2010 العـام  بعـد  مـا  الذاتـي  الحكـم  إصـاح 
إلـى حـد بعيـد )بحسـب تفكيـر عامة الشـعب( بتحسـين 
القصيـر، وإحـراز بعـض  المـدى  العامـة علـى  الخدمـات 
التقـدم علـى طريـق حـل القضيـة الفلسـطينية، وهـو مـا 
يرقـى إلى شـكل مـا مـن العقـد الوطني/االجتماعـي. لكن 
تحويـل المقاومـة العسـكرية أو الشـعبية الكامنة تدريجيا 
بتحليـل  يذكرنـا  الممتثليـن،  الرعيـة  مـن  مجموعـة  إلـى 
المنظـر البـارز المناهـض لاسـتعمار، فرانتـز فانـون، حول 
كيـف نجـح قـادة مـا قبـل ومـا بعـد القوميـة، فـي بـاد 
وعصـور سـابقة، فـي عرقلـة المسـاءلة عـن نتائـج الحكـم 

االجتماعيـة أو االقتصاديـة أو السياسـية.
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أظهـرت أحـداث العـام الماضـي أن الشـعب الفلسـطيني 
يتحمـل وطـأة ضغـوط أكبـر بكثيـر مـن مجرد عـدم قدرة 
المجتمـع الدولـي أو حتى عـدم رغبته فـي حماية حقوقه 
واسـترداد مـا سـلب منهـا. فقـد كشـفت تداعيـات جائحة 
كوفيـد- 19 عـن تصدعات عديدة على المسـتوى الوطني، 
المـوارد  الفلسـطينية  الوطنيـة  السـلطة  امتـاك  لعـدم 
الكافيـة أو القـدرة على االسـتجابة كما يجـب لاحتياجات 
االجتماعية واالقتصادية والسياسـية المتنامية لشـعب حرم 
مـن حقه بالتحرر الوطني والسـيادة والحكم الديمقراطي. 
خلقـت هـذه العوامل الظـروف المواتية لمـا يمكن وصفه 
بــ »العاصفـة المثاليـة«. مـع فقدان الشـعب الفلسـطيني 
الثقـة فـي مؤسسـاته الوطنيـة، أدرك أن المجتمـع الدولـي 
الجمعيـة واحتياجاتـه  أعـرض عـن قضيتـه وحقوقـه  قـد 
اإلنسـانية األساسـية المحفوظة بموجب المواثيق الدولية، 
حتـى وإن بـدا أن الـرأي العام العالمي اليـوم يتعاطف مع 

محنتـه أكثـر مـن أي وقـت مضى.

فـي خضـم حالـة عـدم اليقيـن والفوضـى التـي شـهدتها 
األراضـي الفلسـطينية العـام 2020، بما فـي ذلك الموقف 
العدواني األمريكي-اإلسـرائيلي الذي يهـدد بإعادة صياغة 
أحاديـة الجانـب لــكل جهـود »عملية السـام« على مدار 
والمجتمعـات  الهيئـات  كانـت  الماضيـة،  عامـا   25 الــ 
المحليـة فـي طليعـة الجهـات المسـتجيبة لاحتياجـات 
المناطـق  فـي  سـيما  ال  للشـعب،  والمتغيـرة  المختلفـة 
النائيـة واألكثـر تضـررا. برغـم النتائـج المتباينة السـتجابة 
الصحيـة  الجهـات  بيـن  التنسـيق  لجـان  وأداء  الحكومـة 
واالجتماعيـة واالقتصاديـة المختلفـة للتصـدي للجائحـة، 
الفئـات  إلـى  األقـرب  الفاعلـة  المحليـة  الجهـات  أثبـت 
المحتاجـة مرونتها واسـتجابتها للدور المتوقـع منها برغم 
شـح المـوارد الماليـة والتشـغيلية وقلة الخبرات البشـرية 

المتخصصـة فـي إدارة األزمـات )مـاس، 2021أ(. 

لقـد ولّـدت حالـة االسـتقرار النسـبي فـي الضفـة الغربيـة 
المسـتمرة علـى مـدار السـنوات الخمـس عشـرة الماضيـة، 
تقبـا لنمط معيشـي آمن ومنظـم ونزوعا للرضـى واالعتياد 
علـى سـيرورة هـذا النمـط من الحيـاة، مما جعـل الحكومة 
الوطنيـة واإلقليميـة والمحليـة تغفـل االسـتعداد لمواجهـة 
أي أزمـات طارئـة، كحالـة الطـوارئ الصحيـة واالقتصاديـة 
والسياسـية المطولـة فـي العـام 2020. وهو ما يفسـر حالة 

اإلربـاك العام التي شـهدتها األنظمة الصحيـة الحكومية في 
الضفـة الغربيـة وقطـاع غزة انتشـار الوبـاء في أوائـل العام 
2021 نتيجـة الضغوطـات الهائلـة التـي تعرضـت لهـا ممـا 
أوجـد صعوبـات مالية جديـدة لاقتصاد الخـاص. ال يتطلب 
المضـي قدمـا، وإعـادة البناء علـى نحو أفضل، مجـرد الحد 
مـن خسـارة المكتسـبات التـي حققتهـا التنميـة للشـعب 
الفلسـطيني، ولكـن أيضـا دعـم صمـود الجهـات المحليـة 
مـن  الصغيـرة  والشـركات  المنتجيـن،  وصغـار  الفاعلـة، 
خـال تعزيـز مرونتهـا وقدرتهـا علـى إدارة األزمـات، لتلبية 
الشـركات  مـن  ولحمايتهـم  للنـاس،  الناشـئة  االحتياجـات 
الكبـرى في السـوق التي تسـعى إلخراجهم من المنافسـة. 

يقصـد بالصمـود في وجـه عاصفة من األزمـات المتعددة 
والمتراكمـة في سـياق تقرير »آفاق التنمية في فلسـطين 
2021«، البنـاء علـى مـا حققته خطط االسـتجابة والقيادة 
المحليـة، انسـجاما مـع رؤية إعادة البنـاء على نحو أفضل 
ممـا يخلـق فرصـا للتعافـي ضمـن مسـار مسـتدام لتعزيز 
التنمية. فـي حيـن أن هنـاك حاجـة لتقديـم المزيـد مـن 
الدعـم لضمـان الحفـاظ علـى التقـدم الـذي أحـرز، إال أن 
جسـامة الصدمـات األخيـرة تذكرنـا باالختـاالت الهيكليـة 
العميقـة والمتغلغلـة والتـي تشـكل عائقـا أمـام تحقيـق 
التنمية الفلسـطينية المسـتدامة، ومنهـا القيود المفروضة 
علـى حرية الحركـة لألفراد والبضائـع، ومحدودية الوصول 
إلـى المـوارد الوطنيـة بمـا فـي ذلـك األراضـي، وغيـاب 

السـيادة على الحـدود الدولية. 

التعبئة الجمعية. 3

عنـد معالجـة مـا اسـتعرضه هـذا التقريـر مـن إنجـازات 
فلسـطين،  فـي  التنميـة  تقـدم  صعيـد  علـى  ومعيقـات 
االسـتجابات  لتعزيـز  المبذولـة  الجهـود  تتبـع  أن  يجـب 
المحليـة والتعافي الوطني المنسـجمة مـع أجندة التنمية 
المسـتدامة لعـام 2030 ومبـادئ التنميـة البشـرية، نهجـا 
متسـقا متعـدد األبعـاد.  وهـذا يتطلـب أن تنصـب هـذه 
الجهـود فـي جوهرهـا علـى إصـاح الفروقـات الهيكليـة 
شـموالً  أكثـر  مجتمعـات  لخلـق  المسـاواة  وانعـدام 
ومسـاواة وعدالة. فـي فلسـطين، يُترجـم هـذا إلـى تعبير 
قـدرات  الحـال  فـي  يعـزز  والـذي  للصمـود،  »انعتاقـي« 
الطاقـات  وتمّكيـن  الصمـود،  علـى  والمجتمعـات  األسـر 
االجتماعيـة الناشـئة غيـر المسـتغلة )خاصـة بيـن فئـات 
النسـاء والشـباب( فـي المجـاالت االقتصاديـة المبتكـرة، 
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وتوفيـر الركائـز التـي تقـوم عليهـا التنمية السـيادية وبناء 
الدولـة مما سـيتيح بعـض الفرص الحقيقيـة لتحقيق تقدم 

على هـذا الصعيد.

فقـد شـكلت التطـورات الدراماتيكيـة المتسـارعة خـال 
الـذي  الراهـن  للوضـع  تحديـا  و2021   2020 العاميـن 
الصدمـات  وأولوهـا  نهايـة،  ال  مـا  إلـى  مسـتداما  يبـدو 
االجتماعيـة واالقتصاديـة الناجمـة عـن وبـاء كوفيـد- 19، 
الـذي لـم يسـلم منـه أحـد. ومـا زاد هـذا الوضـع غيـر 
المسـتقر أصـا اختمـارا، مـا كشـفته أحـداث أيـار األخيرة 
االضطرابـات  مـن  موجـة  انطـاق  بعـد  وضـوح  بـكل 
الشـتات  أنحـاء  جميـع  وفـي  البحـر«  إلـى  النهـر  »مـن 
الشـريف وقطـاع غـزة  القـدس  الفلسـطيني دفاعـا عـن 
المحاصـر، ملقيـة إضـاءة جديـدة علـى تعريـف العقـد 
االجتماعـي الوطنـي الفلسـطيني. لوهلة، بـدا أن أحـداث 
أيـار 2021 قـد أذابـت الحـدود الماديـة والقانونيـة بيـن 
كافـة أطيـاف الشـعب الفلسـطيني )سـواء فـي األراضـي 
الفلسـطينية المحتلـة أو فـي الشـتات أو داخل إسـرائيل( 
بوتقـة  فـي  أسـباب حرمانهـم )1948 و1967(  وصهـرت 
واحـدة وحدتهـم فـي جبهـة موحـدة انفجرت علـى هيئة 
مواجهـات ضـد نفس النظـام القمعي، والـذي أصبح ينظر 
لـه علـى الصعيـد الدولـي اليوم أكثـر من أي وقت سـبق، 
كنظـام فصـل عنصري يفـرض وجـوده بحكم األمـر الواقع

.)ESCWA, 2017; HRW, 2021; B›Tselem, 2021(

حـول  المتنامـي  الجـدل  حديثـا  صـدر  تحليـل  يناقـش 
الموضـوع ويبحـث فـي هـذا المصطلـح - ليـس كتشـبيه 
نظـام  بصفتـه  وإنمـا  إفريقيـا،  بجنـوب  باغي/خطابـي 
»يسـتمر وجـود  فلسـطين:  تقسـيم  علـى  مبنـي  هيمنـة 
بحكـم  فلسـطين  فـي  لليهـود  كوطـن  اليـوم  إسـرائيل 
أي  لمنـع  تنتهجهـا  التـي  والتقسـيم  الهيمنـة  أنظمـة 
محـاوالت إلدامـة النكبـة. وهكـذا كان التقسـيم، وال يزال، 
إلسـرائيل،  الديموغرافـي  الفصـل  لبنيـة  أساسـية  ركيـزة 
التـي توطـد منطـق الفصـل العنصـري، كوسـيلة لحمايـة 
التحـركات  تؤكـد  النكبـة«1.  وإدامـة  اليهوديـة  الدولـة 
فلسـطينية  منظمـات  سـت  بحظـر  األخيـرة  اإلسـرائيلية 
اإلنسـان  حقـوق  مجـال  فـي  ناشـطة  حكوميـة  غيـر 
 والعمـل اإلنمائـي بحجـة ادعـاءات وهميـة ال أسـاس لها،2

1. Tareq Baconi, “What Apartheid means for Israel”, New York Review of Books, November 5, 2021.

Magazine +972 ،»الملف األمني اإلسرائيلي ال يقدم أي إثبات يدعم اإلعان عن المنظمات األهلية الفلسطينية بأنها إرهابية«  .2

https://www.972mag.com/shin-bet-dossier-palestinian-ngos/

القـدس  فـي  المتظاهريـن  مـع  المتكـررة  واالشـتباكات 
علـى  هـوادة  وبـا  مجـددا  الغربيـة،  والضفـة  الشـرقية 
العبـرة المسـتنتجة سـابقا، وهـي بـأن الفلسـطينيين فـي 
هـذا الوطـن، وفـي أي مـكان، ملتزمـون بالنضـال وبكافـة 
وحريتهم.  فقـد  حقوقهـم  تحصيـل  أجـل  مـن  أشـكاله 
كان هـذا العام عـام توحيـد الهويـة الفلسـطينية والوعـي 
وجـدوا.  أينمـا  الفلسـطينيين  لكافـة  والفـردي  الجمعـي 
ربمـا نجحـت »حـرب المائـة سـنة علـى فلسـطين« كمـا 
بـارز، فـي مـد جـذور مشـروع  لقبهـا مـؤرخ فلسـطيني 
اسـتيطاني اسـتعماري، لكنهـا صقلـت أيضاً هويـة وأجندة 
وطنيـة فلسـطينية تعـزز الصمود الفلسـطيني في أشـكاله 

.)Khalidi, 2020( العديـدة 

مـع تصاعـد حـدة التوتـر بيـن صفـوف المعارضـة السياسـية 
الفلسـطينية، اشـتدت قـوة  إثـر إلغـاء االنتخابـات  الداخليـة 
التوتـرات  وتيـرة   ازديـاد  مـع  خاصـة  المثاليـة«،  »العاصفـة 
المحيطـة بحقوق اإلنسـان خـال العام الماضـي. تعكس هذه 
اللحظـة تكالب عوامل عدة أولها حرمان الشـعب الفلسـطيني 
مـن حقـه في تقريـر المصيـر، وتطلعاته نحو تحصيـل حقوقه 
السياسـية واالقتصاديـة واالجتماعيـة، وتجـرأ  سـلطة االحتـال 
أكثـر فأكثـر علـى حقوقـه لغيـاب المسـاءلة أمـام أي طرف أو 
معاهـدة، وإضفـاء طابـع أمنـي للحوكمـة، واتسـاع خيبـة أمل 

الشـعب والشـباب والنخـب الفكريـة مـن إرث أوسـلو.

توفـر هـذه العوامـل مـادة غنيـة للتفكيـر فـي المكونات 
والشـكل واالتجاه الممكنـة إلحياء حراك مجتمعي جمعي 
فلسـطيني يسـعى السـترداد الحقـوق الوطنيـة، وإصـاح 
االجتماعيـة  الحقـوق  وإعطـاء  الوطنيـة،  المؤسسـات 
واالقتصاديـة والفرديـة المشـتركة األولويـة ضمـن الجهود 
الراميـة لتحقيـق أهـداف التنمية الفلسـطينية، بما ال يقل 
عـن أولويـة بنـاء الدولـة الوطنيـة. تبحـث أقسـام أخـرى 
فـي هـذا التقريـر دور هـذه األبعـاد العميقة فـي معضلة 
التنميـة الفلسـطينية، والتـي تسـاعد في تفسـير الفجوات 
بيـن األرقـام والحقائـق التـي يسـتعرضها التقريـر. وبرغم 
هـذه المعطيـات، ال يجـب أن يغطـي ذلـك علـى التقـدم 
الـذي أحرزته فلسـطين علـى صعيد العديد من مؤشـرات 
التنميـة البشـرية المعياريـة فـي سـياق الجهـود المبذولة 
لتحقيـق أهـداف التنمية المسـتدامة بحلـول العام 2030.
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الجزء األول
التقدم في التنمية البشرية، 2020-2014

النتائج الرئيسية: 
مجاالت العجز الهيكلي في التنمية البشرية الفلسطينية

بينمـا يظهـر أن مؤشـرات التنميـة البشـرية فـي فلسـطين تتبـع مسـارا إيجابيـا إجمـاال ومقارنـة بعـدد مـن دول العالـم، إال أن تحقيق 
أهـداف التنميـة المسـتدامة فـي فلسـطين مـا يـزال هدفـا بعيـد المنـال فـي ظـل كل هـذه االختـاالت الهيكليـة التـي تعيـق تحقيق 
التنميـة وتسـلبها أي مجـال للسـيطرة علـى آفـاق التنميـة فـي أراضيها. علـى الرغم من أن الشـعب الفلسـطيني كاما يخضـع لاحتال 
اإلسـرائيلي بأشـكاله المختلفـة، إال أن أكثـر مـن ثلـث الفلسـطينيين، أي من يعيشـون في قطاع غـزة، قد ُحرموا إلى حـد كبير من بعض 
هـذه المكاسـب المتحققـة فـي مناطق أخرى من األراضي الفلسـطينية المحتلة. كما أن الشـباب والنسـاء والفئات المهمشـة اجتماعياً 
أو جغرافيـاً هـم أيضـاً مـن بيـن الفلسـطينيين الذيـن تُركـوا خلـف الركـب. تعـزى هـذه التطـورات اإليجابيـة إلـى حـد كبير إلـى ما تم 
مراكمتـه مـن االسـتثمارات االجتماعية والحكومية )عقب تأسـيس السـلطة الوطنية الفلسـطينية( التي تعطي األولويـة للتعليم والصحة 
باعتبارهمـا حجـر الزاويـة لتحقيـق التنميـة الفلسـطينية. ممـا ال شـك فيـه أن هـذا االسـتثمار علـى مدار التاريـخ قد سـاهم في وصول 
فلسـطين لفئـة »الـدول ذات التنميـة البشـرية المرتفعـة« في مؤشـر التنميـة. إال أن ذلـك يتناقض مع مظاهـر التنميـة االقتصادية غير 

المتكافئـة، والفروقـات االجتماعيـة الواضحـة وانعـدام المسـاواة، وسـلطة حاكمـة ال يمكنها تغييـر أو تحدي الوضـع الراهن.

منـذ أوسـلو، كان محـور المسـاعدات اإلنمائيـة الموجهـة لفلسـطين هو الشـعب الفلسـطيني، فقد تمركزت مسـوغات المسـاعدات حول 
مبـادئ الحريـات الفرديـة والجماعيـة، والفرص االقتصادية والعدالـة االجتماعية، وكانت تهدف عموما لتعزيز صمود الشـعب الفلسـطيني 
فـي وجـه المعيقـات العديـدة التـي تهـدد حيـاة الفلسـطينيين ومصـادر رزقهـم، خاصـة وأنه ال يمكـن فعل شـيء إلزالة هـذه المعيقات 
هيكليـا. ومـع ذلـك، علـى مـدار نصـف القـرن الماضـي، أدى واقع االحتال المسـتعصي عن الحـل وتقلبات اقتصاد السـوق سـيئ التنظيم 
لتقويـض مكتسـبات التنميـة الفلسـطينية، لدرجـة تشـكك إذا كانـت التنميـة فعليـا تتمحـور حول الشـعب والقدرات البشـرية. سـاهمت 
المسـاعدات الدوليـة الوفيـرة، وأجنـدات السياسـة الخارجيـة أو السياسـات اإلنمائيـة، وقصـور مسـاءلة نظـام الحكـم الوطني، فـي حماية 
عمليـة السـام العقيمـة بـدالً مـن حمايـة البشـر. وقـد أدى ذلـك إلـى خلق حالة مـن الوضـع الراهن لفلسـطين التـي كما يبـدو ال تنتهي 

أبـدا بترسـيخها لوجـود االحتـال، ممـا تسـبب في إرهـاق المانحين والـوكاالت الدولية وبالطبع الشـعب الفلسـطيني نفسـه.

يسـلط العجـز المزمـن فـي العديـد من مؤشـرات التنمية البشـرية الفلسـطينية، ال سـيما في مجـاالت الفقر والتشـغيل واالقتصاد 
والنـوع االجتماعـي، الضـوء علـى مـا ال يمكـن لتصنيـف مثـل »تنميـة بشـرية مرتفعـة« أن يعكسـه كما يجـب. وهو ما يسـتدعي 
بحثـا أعمـق فـي المعيقـات الهيكليـة االقتصاديـة واالجتماعيـة والحوكميـة التـي تحـول دون تحقيـق التنميـة الفلسـطينية– أي 

الحلقـات المفقـودة فـي الروايـة التفسـيرية التـي تسـاعد فـي إعطـاء فهم حالـة التنميـة الفلسـطينية المترديـة اليوم.
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1-1 تحديد خط األساس للتنمية البشرية

بعيـد  واقعـاً  تـزال  ال  كغايـة  فلسـطين  فـي  التنميـة  إن 
المنـال فـي غياب الحريـات الفرديـة والجماعيـة والحقوق 
بسـبب  منهـا  والحرمـان  االجتماعيـة،  والعدالـة  األساسـية 
االحتـال المسـتمر. التنمية البشـرية تعني تحسـين الحياة 
التـي يعيشـها النـاس، وتوفير الفـرص للنـاس للحصول على 
حريـة أن يعيشـوا الحيـاة التي يقدرونها، وتوسـيع الطاقات 
مقيـدة  العوامـل  هـذه  جميـع  االختيـار.  وإمكانيـات 
بشـدة فـي ظـل الحواجـز الهيكليـة والمنهجيـة أمـام حياة 
العديـد  أبـرزت  قـد  وحركتهـم.  وتنميتهـم  الفلسـطينيين 
االحتـال  الدوليـة كيـف يشـكل  المنظمـات  تقاريـر  مـن 
الحقـوق  أمـام  أهـم حاجـز هيكلـي  المطـول  اإلسـرائيلي 
الفلسـطينية الفردية والجماعية في إطار التنمية البشـرية.

مـع ذلـك، يذكرنـا تقريـر آفـاق التنميـة في فلسـطين بأن 
العاصفـة والتنميـة رحلـة مسـتمرة،  الصمـود فـي وجـه 
رحلـة تتوسـع إلى مـا هو أبعد مـن االحتياجات األساسـية 
نحـو تمكيـن النـاس وتوسـيع الحريـات. على هـذا النحو، 
فـإن أحـد المواضيـع الرئيسـية فـي تقريـر افـاق التنميـة 
فـي فلسـطين يتمثـل فـي أن التنميـة يجـب أن تعمـل 
فـي إطـار يكـون فيـه النـاس فاعليـن وليـس مسـتفيدين. 
مـن خـال ذلـك، ياحـظ التقريـر ضـرورة النظـر تحديـداً 
فـي الطريقـة التـي تـوزع بهـا أشـكال السـلطة المختلفـة 
وتمـارس )UNDP, 2020(. مـن ثـم، فـإن تأكيـد التعبئـة 
معـاً مـن أجـل الحقـوق األساسـية يقـر بالحاجة إلـى فهم 
جديـد للمعونـات والتنمية في فلسـطين، فهم يضع إرادة 
الشـعب الفلسـطيني فـي الصميـم، بـدالً من عملية سـام 

فاشـلة ومعونـات مـن مانحيـن يـزدادون عزوفاً.

يقيـم هـذا الجـزء حالـة التنميـة فـي فلسـطين اليـوم من 
خـال دراسـة مؤشـرات التنمية البشـرية المعتمـدة دولياً 
والتقـدم المحـرز فيهـا الفتـرة مـن 2014 إلـى 2020. من 
المؤكـد أن مؤشـر التنميـة البشـرية يوفـر مرجعـاً لخـط 
األسـاس فـي رصـد وتقييـم األبعـاد األساسـية للتنميـة في 
جميـع البلـدان. غير أن إطاره التحليلـي والتجريبي لقياس 
األداء يمكـن أن يوفـر صورة أحاديـة البعد فقط ال تعكس 
الحواجـز الهيكليـة والمنهجيـة التـي تعتـرض التنمية، إلى 
جانـب الطـرق التـي تـوزع بهـا السـلطة وتمـارس. كما أن 

تقاريـر التنمية البشـرية الفلسـطينية 

السـابقة التـي أصدرهـا برنامـج األمـم المتحـدة اإلنمائـي 
أشـارت إلـى محدودية مؤشـرات التنميـة التقليديـة ألنها ال 
يمكن أن تراعي تعقيدات السـياق الفلسـطيني المتمثل في 
محاولـة السـعي إلـى تحقيـق التنميـة االقتصاديـة فـي ظل 
االحتـال. مـع ذلـك، توفـر هذه المؤشـرات مدخـاً ضرورياً 
لتقييـم االتجاهـات اإلنمائيـة في فلسـطين ومقارنتهـا. يبدأ 
هـذا الجـزء من تقرير آفـاق التنمية في فلسـطين بمراجعة 
أداء مؤشـر التنميـة البشـرية للفتـرة بيـن 2014-2019 )إذ 
أن بيانـات عـام 2020 غيـر متوفـرة إلـى حـد كبيـر(، ومـن 
ثـم يسـتعرض أحـدث البيانـات المتوفـرة لمقاييـس التنمية 

التقليديـة األخـرى مـن أجل التوسـع فـي التحليل.

1-2 مؤشر التنمية البشرية: نظرة عامة

التقـدم  لتقييـم  البشـرية كداللـة  التنميـة  يسـتخدم مؤشـر 
ثاثـة جوانـب  باسـتخدام  الطويـل  المـدى  علـى  المحـرز 
وصحيـة،  مديـدة  حيـاة  البشـرية:  للتنميـة  أساسـية 
والوصـول إلـى المعرفـة، ومسـتوى معيشـي الئـق. تقاس 
المتوقـع.  العمـر  بواسـطة  والصحيـة  المديـدة  الحيـاة 
يقـاس الوصـول إلـى التعلـم والمعرفـة بمتوسـط سـنوات 
التعليـم بين السـكان البالغين وسـنوات التعليم المتوقعة 
لألطفـال في سـن االلتحـاق بالمدارس. يتم قياس مسـتوى 
المعيشـة مـن خـال نصيـب الفـرد مـن الدخـل القومـي 
اإلجمالـي الـذي يتم التعبير عنـه بالدوالر الدولـي الثابت 
لعـام 2017 المحول باسـتخدام معـدالت التحويل الخاصة 

بتعـادل القـوة الشـرائية.

ال يوفـر مؤشـر التنميـة البشـرية تجميعـاً شـاماً لحالـة 
التنميـة فـي فلسـطين ألنـه ال يتضمـن مؤشـرات حاسـمة 
للتنميـة  هيكليـاً  والمقيـدة  الخاصـة  الظـروف  تعكـس 
الفلسـطينية، بمـا فـي ذلـك منـع الوصـول إلـى المـوارد 
عامـاً  يوفـر فهمـاً  فهـو  ذلـك،  والسـيادة. مـع  الطبيعيـة 
للتقـدم المحـرز نحو التنمية في فلسـطين لغايـات إجراء 
مقارنـات بيـن البلـدان. بمـا أن مؤشـر التنميـة البشـرية 
يقـدم لمحـة أوليـة عـن التنميـة فـي فلسـطين، فـإن هذا 
الفصـل سـيتضمن أيضـاً تحليـاً للمؤشـرات االجتماعيـة-

فـي  التـي تلعـب دوراً  الصلـة  االقتصاديـة األخـرى ذات 
الحقائـق المعقـدة علـى أرض الواقـع.
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يبلـغ مؤشـر التنميـة البشـرية الحالـي لفلسـطين 0.708، 
ممـا يضعهـا ضمـن فئـة التنميـة البشـرية »العليـا« للمرة 
أصـل  مـن   115 المرتبـة  فـي  فلسـطين  ويضـع  األولـى، 
189 دولـة وإقليمـاً. لقـد ارتفـع مؤشـر التنميـة البشـرية 
فـي فلسـطين منـذ عـام 2014 مـن 0.697 إلـى 0.708، 
بزيـادة قدرهـا 1.6%. خـال هـذه الفتـرة، زاد متوسـط 
العمـر المتوقـع عنـد الـوالدة بمقـدار 0.8 سـنة، وزادت 

سـنوات التعليـم المدرسـي المتوقعـة بمقـدار 0.2 سـنة، 
0.3 سـنة، وزاد  بمقـدار  التعليـم  وزاد متوسـط سـنوات 
)تعـادل  اإلجمالـي  القومـي  الدخـل  مـن  الفـرد  نصيـب 
القـوة الشـرائية بقيمة الـدوالر لعـام 2017( بمقدار 377، 
 0.011 بمقـدار  البشـرية  التنميـة  مؤشـر  قيمـة  وزادت 

)UNDP, 2020(

الشكل 2: مؤرش التنمية البرشية لبلدان مختارة 2014-2019 الشكل 1: حالة مؤرش التنمية البرشية الفلسطيني 2019-2014

0.697 0.701 0.704 0.706 0.708 0.708

1 2 3 4 5 6

0.909 0.91 0.913 0.913 0.916 0.919

0.748 0.744 0.741 0.748 0.747 0.7440.729 0.73 0.729 0.726 0.728 0.729

0.685 0.691 0.696 0.698 0.701 0.707

2014 2015 2016 2017 2018 2019

إسرائيل لبنان األردن مصر

املصدر: برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، تقرير التنمية البرشية 2020

باإلجمـال، حافظـت فلسـطين علـى مسـار نمـو إيجابـي 
تراكمـي فـي مؤشـر التنميـة البشـرية منـذ عـام 2014، 
وتظهـر عامة مؤشـرها للتنمية البشـرية بالقيمة االسـمية 
أن التحسن ممكن حتى في ظل القيود الحالية. بالمقارنة 
بعيـداً  نفسـها  فلسـطين  تجـد  اإلقليمـي،  الصعيـد  علـى 
المتحـدة  العربيـة  واإلمـارات   ،)0.919( إسـرائيل  خلـف 
)0.890(، والمملكـة العربيـة السـعودية )0.854(، وقطـر 
)0.848(، وعمـان )0.813(، وحتـى لبنان )0.744( واألردن 
)0.729(. يأتـي مؤشـر التنمية البشـرية الفلسـطيني على 

 )0.674( العـراق  مـن  وأفضـل   )0.707( مصـر  مسـتوى 
والسـودان )0.510( واليمـن )0.470(. علـى الرغـم مـن 
هـذا التحسـن، ومـع ترقيـة فلسـطين إلـى فئـة التنميـة 
العليـا فـي العـام الماضـي، إال أنهـا تراجعت فـي تصنيفها 
حسـب مؤشـر التنميـة البشـرية من المرتبـة 109 في عام 
2014 إلى 115 حسـب عام UNDP, 2020( 2019(. هذا 
يعنـي أن بلدانـاً أخـرى أحـرزت تقدمـاً أكبـر فـي مقاييس 

مؤشـر التنميـة البشـرية فـي تلـك السـنوات الخمس.
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الشكل 3: التغري يف ترتيب مؤرش التنمية البرشية لبلدان مختارة 2019-2014
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املصدر: برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، تقرير التنمية البرشية 2020

أمـا بالنسـبة للتفـاوت بيـن الجنسـين في مؤشـر التنمية 
البشـرية، فإن مؤشـر التنمية بين الجنسـين في فلسطين 
يعـادل 0.870، وهـو مـا يمثل زيـادة طفيفة عـن 0.865 
وجـود  عـن  القيمـة  هـذه  تكشـف   .2014 عـام  منـذ 
فـرق كبيـر فـي التنميـة البشـرية بيـن الذكـور واإلنـاث 
فـي فلسـطين. فمتوسـط العمـر المتوقـع عنـد الـوالدة 
التعليـم المتوقعـة أعلـى بيـن اإلنـاث )75.6  وسـنوات 
و13.7 مقابـل 71.8 و12 علـى التوالـي(، فـي حيـن أن 
نصيـب الفـرد من الدخـل القومي اإلجمالي أقل بالنسـبة 

سـنوات  ومتوسـط   )10,666 مقابـل   2,045( لإلنـاث 
الدراسـة هـو نفسـه تقريبـاً )11.11 مقابـل 11.06(. من 
المرجـح أن يكـون الفـرق الكبيـر فـي نصيـب الفـرد من 
الدخـل القومـي اإلجمالـي هو الذي يدفع مؤشـر التنمية 
بكثيـر ممـا هـو  أقـل  أن يكـون  إلـى  لإلنـاث  البشـرية 
 UNDP,( للذكـور بقيمـة 0.638 لإلنـاث و0.733 للذكور
القسـم أدنـاه مؤشـرات أخـرى عـن  2020(. يسـتعرض 
التفـاوت بين الجنسـين، سـواًء قائمة أو غيـر قائمة على 

النـوع االجتماعـي.

الشكل 4: مؤرش التنمية البرشية لدولة فلسطني مصنفاً حسب الجنس 2019-2014

0.624 0.629 0.63 0.631 0.633 0.638

0.721 0.723 0.725 0.727 0.728 0.733

2014 2015 2016 2017 2018 2019

مؤشر اإلناث مؤشر الذكور

املصدر: برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، تقرير التنمية البرشية 2020
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الجدول 1: توزيع مؤرش التنمية البرشية مصنفاً حسب الجنس

نصيب الفرد التقديري من 
الدخل القومي اإلجمالي

متوسط سنوات التعليمسنوات التعليم المتوقعةالعمر المتوقع

ذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناث

2014198610,17375.171.613.712.110.4010.74

2015207510,44275.271.813.71210.5610.77

2016206610,81975.371.913.611.910.6610.77

2017204510,91675.472.113.71211.8512.26

2018208110,95475.672.313.71210.9410.91

2019204510,66675.872.414.312.611.1111.06

املصدر: برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، تقرير التنمية البرشية 2020

تجريبيـة  مؤشـرات  عـدة  فـي  المقبلـة  األقسـام  تبحـث 
السـياق  فـي  التغيـرات  أن  فيـه  شـك  ال  ممـا  تقليديـة. 
السياسـي أدت إلى تراجع نمو االقتصاد الفلسـطيني وفي 
تطـوره كمـا يبـرز هـذا الفصـل. قـد زادت هـذه العوامـل 
مـن حالـة عـدم اليقيـن، وزعزعت اسـتقرار نمـو االقتصاد 
المعونـات  تقليـص  بسـبب  أكبـر  بقـدر  الفلسـطيني 
نحـو  التقـدم  وأعاقـت  الضرائـب،  وانخفـاض مدفوعـات 
السـيادة الفلسـطينية. عـاوة علـى ذلـك، جـاءت جائحـة 
كوفيـد- 19 لتصـدم العالـم وتدفعـه نحـو ركـود اقتصادي 

لـم تسـتثَن فلسـطين منـه.

1-3 التطورات الديموغرافية

ياحـظ علـى المجتمـع الفلسـطيني أنـه مجتمـع فتـي 
ومتنامـي الحجـم. قـد أحصـى آخر تعـداد أجـراه الجهاز 
المركزي لإلحصاء الفلسـطيني فـي عام 2017 أن إجمالي 
نسـمة،   5,101,152 بلـغ  الفلسـطينيين  السـكان  عـدد 
منهـم 3,053,183 يعيشـون فـي الضفـة الغربيـة )بمـا 
الشـرقية( و2,047,969 فـي قطـاع غـزة.  القـدس  فيهـا 
يبلـغ معـدل النمـو السـكاني 2.5% سـنوياً، وهـو معدل 
مرتفـع نسـبياً. مـع ذلـك، فـإن معـدالت المواليـد آخـذة 
فـي االنخفـاض باضطـراد مـع مـرور الوقـت، وهـي اآلن 
29.9 والدة فـي فلسـطين، بواقـع 27.5 والدة فـي الضفة 
الغربيـة )بانخفـاض عـن 30.6 فـي عـام 2008( و 33.4 
والدة فـي قطـاع غـزة )بانخفـاض عـن 35.6 فـي عـام 

2008(. الفئـة السـكانية األكبـر حجمـاً هـي الفئـة التـي 
تتـراوح أعمارهـا بيـن صفـر و14 عاماً، إذ تشـكل %38.1 
مـن مجمـوع السـكان في فلسـطين )36.1% فـي الضفة 
الغربيـة و41.3% فـي غـزة(. يقـل عمـر غالبيـة السـكان 
عـن 29 عامـاً، بنسـبة 66.8% من مجموع السـكان. يبلغ 
متوسـط حجم األسـرة في فلسـطين 5.5 شخص )5.2 في 
.)PCBS, 2018a( )الضفـة الغربيـة و6.1 في قطاع غـزة

يظهـر تحليـل الفئـات فـي سـن العمـل مقابـل اإلعالة أن 
معظـم السـكان فـي فلسـطين يوجـدون في سـن العمل: 
ففـي عـام 2017، تراوحـت أعمـار 57.5% مـن السـكان 
بيـن 15-64 سـنة. كانـت ثانـي أكبـر فئة عمريـة هي فئة 
أقـل مـن 15 سـنة )38.9% مـن مجمـوع السـكان(، فيمـا 
كانـت الفئـة البالغـة 65 سـنة فمـا فـوق أصغـر الفئـات 
حجمـاً )3.2%(. مـع أن كبـر حجـم الفئـة في سـن العمل 
إال أن  الغربيـة وغـزة،  الضفـة  أنحـاء  ثابـت فـي جميـع 
المنطقتيـن. فقطـاع غـزة  بيـن  أخـرى  اختافـات  هنـاك 
منطقـة أصغـر سـناً، حيـث ترتفـع أعـداد األشـخاص دون 
سـن الخامسـة عشـرة، فـي حيـن يوجـد عـدد أكبـر مـن 
الفئتيـن األخرييـن بيـن سـكان الضفـة الغربية. قـد يعزى 
ذلـك إلـى عـدد من االختافـات بيـن المنطقتيـن، بما في 
ذلـك ارتفـاع معـدالت الخصوبة وانخفاض سـن الزواج في 
قطـاع غـزة مقارنـة بالضفـة الغربيـة، فضـاً عـن انخفاض 

معـدالت وفيـات األطفـال.



11

الشكل 5: توزيع السكان يف فلسطني حسب العمر والجنس )باآلالف(، 2017
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1-4 الفقر المتعدد األبعاد

فـي عـام 2010، أدخـل البنك الدولي مؤشـر الفقر المتعدد 
األبعـاد اعترافـاً بالعوامـل غيـر النقديـة التـي تسـهم أيضـاً 
فـي الفقـر. قـد تبنـت السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية هـذا 
المؤشـر رسـمياً باعتبـاره اإلطـار الـذي تسـتخدمه لتحليـل 
ومكافحـة الفقـر. يشـمل هـذا المؤشـر مجـاالت الحرمـان 
المتداخلـة والمتعـددة التـي يعانـي منها األفـراد عبر ثاثة 
أبعاد: الصحة والتعليم ومسـتوى المعيشـة. تعود تقديرات 

مؤشـر الفقـر المتعـدد األبعاد لفلسـطين، حسـب البيانات 
المتاحـة للجمهـور مـن أحدث مسـح أجـراه مكتـب تقرير 
التنميـة البشـرية، إلـى عـام 2014. وفقـاً لهـذه البيانـات، 
يعـد 1% مـن السـكان فقـراء متعـددي األبعـاد، فـي حيـن 
يصنـف 5.4% آخـرون على أنهم ضعفاء. يبلغ معدل شـدة 
الحرمـان 37.5%، وهو متوسـط درجـة الحرمان التي يعاني 
منهـا األشـخاص الذيـن يعيشـون فـي فقـر متعـدد األبعاد. 
تبلـغ قيمـة مؤشـر الفقر المتعـدد األبعاد لفلسـطين، وهي 
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 0.004 األبعـاد،  متعـدد  بشـكل  الفقـراء  السـكان  نسـبة 
.)UNDP, 2020(

مـع ذلـك، ونظـراً للسـياق الخـاص لفلسـطين والعوامـل 
غيـر النقديـة المختلفـة التـي تسـهم فـي الفقـر المتعدد 
المركـزي  الجهـاز  وضـع  مختلفـة،  أماكـن  فـي  األبعـاد 
لإلحصـاء الفلسـطيني فـي عـام 2020 لمحـة عـن حالـة 

وضـع تعريـف فلسـطيني رسـمي للفقـر فـي عـام 1997، يتضمن خطين للفقر مسـتندين إلى إنفاق األسـرة )باسـتخدام أسـرة مكونـة من شـخصين بالغين وثالثة   .3

أطفـال كمرجـع( لقيـاس الفقـر بيـن الفلسـطينيين فـي الضفـة الغربيـة وغـزة: األول، يطلـق عليـه »خـط الفقـر المدقـع«، وتـم حسـابه ليعكـس ميزانيـة للغـذاء 

والمالبـس والسـكن، فيمـا يضيـف الخـط الثانـي ضـرورات أخـرى، بمـا فـي ذلـك الرعايـة الصحيـة والتعليـم والنقـل والرعاية الشـخصية ولـوازم التدبيـر المنزلي. 

الفقـر المتعدد األبعاد على مسـتوى وطني في فلسـطين. 
اسـتند فـي ذلـك إلـى المؤشـر العالمـي للفقـر المتعـدد 
األبعـاد مـع إدراج فئـات إضافيـة مـن المؤشـرات الوثيقة 
واإلسـكان  السـامة  ذلـك  فـي  بمـا  بفلسـطين،  الصلـة 
والحريـة الشـخصية. يشـمل هـذا اإلطـار الجديـد تحليـاً 
قائمـاً علـى الحقوق وإحصـاءات الفقر النقـدي كجزء من 

.)PCBS, 2020a( المؤشـر 

الجدول 2: مؤرش الفقر املتعدد األبعاد لفلسطني حسب املنطقة )2017(

الشدة )%(األفراد )%( قيمة مؤشر الفقر المتعدد األبعاد

0.10424.442.4فلسطين

0.04310.640.0الضفة الغربية

0.19444.743.3غزة

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني

الجدول 3: إحصاءات الفقر النقدي حسب املنطقة )2017( )%(

الفقر
وفقاً للدخل

الفقر المدقع
وفقاً للدخل

الفقر
وفقاً لالستهالك

الفقر المدقع
وفقاً لالستهالك

41.130.329.216.8فلسطين

24.015.113.95.8الضفة الغربية

67.653.953.033.8غزة

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني

فـي  الفـروق  مـدى  المنطقـة  البيانـات حسـب  تظهـر 
مسـتويات الفقـر بيـن الضفـة الغربيـة وقطاع غـزة. في 
حيـن يعيـش 24% مـن سـكان الضفـة الغربية فـي فقر 
وفقـاً لمسـتوى دخلهـم، فـإن 67.6% مـن سـكان قطـاع 
غـزة يندرجـون ضمـن هـذه الفئـة. عـاوة علـى ذلـك، 
يصنـف 15% مـن سـكان الضفـة الغربيـة علـى أنهـم 
يعيشـون فـي فقـر شـديد، فـي حيـن يعانـي أكثـر مـن 
نصـف سـكان قطـاع غـزة مـن هـذا الحرمـان الشـديد 
)53.9%(. تظهـر األرقـام وفقاً لاسـتهاك اتجاهاً مماثاً، 
إذ يعيـش 13.9% مـن سـكان الضفـة الغربيـة فـي فقـر 

و5.8% فـي فقـر شـديد، فيمـا ينـدرج 53% و%33.8 
 .)PCBS, 2020b( ضمـن هاتيـن الفئتين في قطاع غـزة
هـذه التفاوتـات الهيكليـة بيـن المنطقتيـن غيـر ممثلـة 
فـي التحليل التقليدي لمؤشـر الفقر المتعـدد األبعاد أو 
مؤشـر التنميـة البشـرية، حيـث أنهما يجمعـان البيانات 

بيـن المنطقتيـن.

منـذ إنشـاء السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية، ظـل معـدل 
الفقـر فـي دولـة فلسـطين )مقاسـاً بالنفقـات النسـبية 
والمطلقـة لألسـر المعيشـية(3 مرتفعـاً نسـبيا فـي الضفة 



13

الغربيـة وارتفع بقدر ملموس في غزة والقدس الشـرقية. 
تنتشـر معدالت الفقر على نطاق أوسـع ممـا كان يعتقد 
سـابقاً. فقـد حـدث تغييـر كبيـر فـي اتجاهـات الفقـر 
حسـب المنطقـة بيـن عامـي 2011 و2017، إلـى جانب 
زيـادة بنسـبة 3% فـي الفقـر علـى المسـتوى الوطنـي. 
بحلـول عام 2017، كان معدل انتشـار الفقـر أعلى بكثير 
فـي قطـاع غـزة )53.0%( ممـا هـو فـي الضفـة الغربيـة 
)13.9%(. األمـر المهـم من منظور السياسـات العامة أن 
قطـاع غزة يسـاهم أكثـر من الضفة الغربيـة في مجموع 
الفقـراء  السـكان  مـن   %71.2 أن  إذ  الفقـراء:  السـكان 
موجـودون فـي غـزة، بالمقارنـة مـع 28.8% فـي الضفـة 
الغربيـة )PCBS, 2020b(. قـد ترافـق هـذا االتسـاع في 

يجـري تعديـل الخطيـن ليعكسـا االحتياجـات االسـتهالكية المختلفـة لألسـر المعيشـية علـى أسـاس تركيبتهـا )حجم األسـرة المعيشـية وعـدد األطفال(. يسـتخدم 

معامـل مكانـي النكمـاش األسـعار يغطـي المناطـق الثـالث: الضفـة الغربيـة والقدس الشـرقية وغـزة. في اآلونـة األخيرة، أصبـح ينظر إلـى الفقر على أنـه ظاهرة 

متعـددة األوجـه تشـمل الحرمـان علـى أبعـاد ال تقتصـر علـى اإلنفاق أو االسـتهالك، بل تشـمل أيضاً التعليـم والصحة. ال بد من طرح التسـاؤالت عـن مدى فائدة 

هـذه األدوات فـي السـياق الفلسـطيني إذا اسـتثنت أبعاداً مثل األمن الشـخصي )ضـد االعتقال أو التعرض للقتـل أو اإلصابة، وهدم المنـازل والعقوبات الجماعية 

ومصـادرة األراضـي والحصـار(، والقـدرة كشـعب على ممارسـة حـق تقرير المصيـر والحق في دولـة ذات سـيادة، وحرية الحركـة والتعبير.
.https://www.english.acri.org.il/east-jerusalem-2019 ،جمعية حقوق المواطن في إسرائيل )2019(، القدس الشرقية – حقائق ومعطيات  .4

الفقـر فـي قطاع غزة بين عامـي 2011 و2018 بانخفاض 
مقلـق فـي فـرص الوصـول إلـى الخدمـات األساسـية، وال 
سـيما النقـص الحـاد فـي الميـاه والكهربـاء. فـي أعقـاب 
تأثيـر جائحـة كوفيـد- 19، قـدر البنـك الدولـي أن الفقر 
 World Bank,( ارتفـع إلـى 64% و30% علـى التوالـي
بقـدر  غـزة  وقطـاع  الغربيـة  الضفـة  تختلـف   .)2020a
ملمـوس فـي المـوارد الطبيعيـة، ووفـرة البنيـة التحتيـة، 
وحجـم األسـواق، والكثافة السـكانية، والتركيبـة الريفية-

الحضريـة، ونسـبة الاجئيـن، مـن بيـن أمور أخـرى. تؤثر 
هـذه االختافـات فـي مـدى االحتمـال بـأن تكون األسـر 

فقيـرة فـي كل منطقة.

الشكل 7: معدالت الفقر 2004-2017 )% من السكان(
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عانـي الفلسـطينيون فـي القـدس الشـرقية أيضـاً من مسـتويات 

القـدس  فـي  الفلسـطينيين  أن  مـن  الرغـم  علـى  عاليـة.  فقـر 

يخضعون كلياً لإلدارة اإلسـرائيلية، إال أنهم مهمشـون اجتماعياً 

واقتصاديـاً بالمقارنـة مـع مواطنيـن إسـرائيليين مقيميـن 
فـي المدينـة. تبدو معـدالت الفقر بين الفلسـطينيين في 
القـدس الشـرقية مرتفعـة إلـى حـد كبيـر إذا مـا قورنـت 
الفقـر  خـط  باسـتخدام  اإلسـرائيليين.  بيـن  بمثياتهـا 
القـدس  فـي  الفلسـطينيين  مـن   %72 كان  اإلسـرائيلي، 

الشـرقية )و81% مـن أطفالهـم( يعيشـون فـي فقـر فـي 
عـام 2019، بالمقارنـة مـع 26% من اإلسـرائيليين )و%36 
هـم  األخيريـن  هـؤالء  نصـف  وحوالـي  أطفالهـم(،  مـن 

مواطنـون عـرب فلسـطينيون فـي إسـرائيل.4

مـن شـأن توفـر وظيفة بدوام كامـل أن تقلل بشـكل كبير 
مـن احتمـال بلـوغ الفقـر: فـي عـام 2017، كان أكثـر من 
نصـف )55%( األفـراد الذيـن يعيشـون فـي أسـر عمـل 
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معيلوهـا لمـدة تصـل إلـى سـتة أشـهر فـي العام السـابق 
)2016( فقـراء، أي أكثـر مـن ضعـف المعـدل )%20.9( 
بيـن أولئـك الذيـن عملـوا بـدوام كامل فـي العام السـابق 

القانـون الـذي أقـره الكنيسـت في عـام 2018 يطالب الحكومة بخصم نفقات موازنة الحكومة الفلسـطينية المخصصة للسـجناء والشـهداء وأسـرهم من عائدات   .5

الضرائـب المسـتحقة للحكومـة الفلسـطينية التـي تجمعهـا إسـرائيل بموجب آليـة المقاصة.

)PCBS, 2020b(. مـع ذلـك، يشـير الرقـم األخيـر إلى أنه 
فـي حيـن أن العمـل بـدوام كامل يقلـل من احتمـال فقر 

األسـر المعيشـية، فإنـه ال يحميهـا مـن الفقر.

الجدول 4: أثر العمل عىل احتامل أن يكون الشخص فقرياً، 2017 )% من السكان(

عدد األشهر التي كان رب 
األسرةيعمل فيها

الفقر المدقعشدة الفقرفجوة الفقرمعدل الفقر

المساهمةالقيمةالمساهمةالقيمةالمساهمةالقيمةالمساهمةالقيمة

155.025.817.833.48.139.636.832.9-6 أشهر

723.113.86.214.92.616.213.014.9-11 شهراً

1220.960.44.551.71.544.29.552.2 شهراً

25.8100.06.5100.02.5100.013.5100.0داخل القوى العاملة

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني

جـزء كبيـر مـن الفقـراء يتكـون مـن العامليـن. بالتالـي، 
أن تخفـف  العمـل  إيجـاد فـرص  بينمـا يمكـن لسياسـة 
مـن الفقـر ومـن شـدته، فـإن ذلـك وحـده ال يقضـي على 
الحرمـان. مـن أجـل تحقيـق هـذه الغايـة، مـن الضـروري 
تهيئـة الظـروف التـي تعزز األمـن الوظيفي الائـق، وترفع 
نظامـاً  الفقـر، وتوفـر  فـوق خـط  األدنـى لألجـور  الحـد 

شـاماً للضمـان االجتماعـي يلبـي احتياجـات الفقـراء.

1-5 االقتصاد والتشغيل

الفلسـطينية  البشـرية  للتنميـة  األخيـر  التقريـر  منـذ 
)2014(، تدهـور األداء فـي مجـال االقتصـاد والتشـغيل 
فـي فلسـطين بشـكل كبيـر. فـي ظـل التدهـور فـي بيئة 
الحكـم السياسـية والمشـحونة، انخفض النمـو االقتصادي 
من متوسـط سـنوي قـدره 5.2% إلـى 2.6% بين الفترتين 
2011-2014 وPCBS, 2020a( 2018-2015(. فـي عـام 
اآلثـار  مـن  وغيرهـا   19 كوفيـد-  جائحـة  أدت   ،2020
السـلبية إلـى انخفـاض بنحـو 12% فـي الناتـج المحلـي 
اإلجمالـي، بحيث يتوقـع أن يحتاج التعافـي والعودة إلى 

المسـتويات السـابقة إلـى 2-3 سـنوات.

مـن  دوامـة  فـي  غـزة  قطـاع  عـاش   ،2007 عـام  منـذ 
الحرمـان مـن الفـرص االقتصاديـة، وسـوء اإلدارة، وتدهور 
وتعـرض  اإلنتاجيـة،  قاعدتـه  تفريـغ  تـم  قـد  الخدمـات. 
الضحايـا  آالف  سـقوط  مـع  حـروب،  ألربـع  سـكانه 
وفقـدان مليـارات الـدوالرات مـن قيمـة رأس مالـه. أكثـر 
وقـد  العمـل  عـن  عاطلـة  العاملـة  القـوى  نصـف   مـن 
وقعـت فـي براثـن الفقـر. إن العواقـب اإلنسـانية لهـذا 

تدابيـر طارئـة. اتخـاذ  تسـتدعي  المتواصـل  التدهـور 

مـع ذلـك، تشـير التوقعـات للسـنوات المقبلـة إلـى مزيد 
مـن التدهـور، الناجم عن عوامل هيكليـة مثل: االنخفاض 
المتوقـع فـي الدعـم الخارجي )مـن 12% إلـى 3.8% من 
و2022(   2015 عامـي  بيـن  اإلجمالـي  المحلـي  الناتـج 
المقاصـة  إيـرادات  وانخفـاض   ،)World Bank, 2018(
)خسـارة %2  الجديـدة  اإلسـرائيلية  التشـريعات  بسـبب 
مـن الناتـج المحلـي اإلجمالـي(،5 وتعميـق فصـل غزة عن 
الضفـة الغربية، والمزيـد من تجزئة األراضي الفلسـطينية 
بسـبب التوسـع االسـتيطاني فـي المنطقـة )ج( والقـدس 
الشـرقية، وانكماش االسـتثمارات الجديـدة للقطاع الخاص 

فـي ظـل المنـاخ غير المسـتقر.
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يبلـغ معـدل البطالـة فـي فلسـطين )2020( 25.9% مـن 
مقابـل  الغربيـة  الضفـة  فـي   %15.7( العاملـة  القـوى 
46.6% فـي قطـاع غـزة(. قـد ارتفـع المعدل مـن %20.5 
فـي عام 2014. كما انخفضت نسـبة المشـاركة في القوى 
العاملـة مـن 41.7% فـي عـام 2014 إلـى 40.9% في عام 
2020، ممـا يمثـل ارتـداداً عكسـياً عن االتجـاه التصاعدي 

بيـن عامـي 2014 و2019. مـن المهـم أيضـاً ماحظـة أن 
المشـاركة فـي القـوى العاملة فـي فلسـطين يهيمن عليها 
الرجـال، حيـث تبلـغ نسـبة مشـاركة الذكـور فـي القـوى 
العاملـة 69.1% مقابـل 16.1% لإلنـاث في عام 2020. قد 
ارتفعت هذه النسـبة للجنسـين من 66.8% و15.4% في 

.)World Bank, 2018( عـام 2014 علـى التوالـي

الشكل 8: إحصاءات القوى العاملة 2020-2014
 

41.7 44 43.8 44 43.5 44.3 40.9

20.5 23 23.9 25.7 26.2 25.3 25.9
17.5 16.6 17.5 18.4 17.3 14.6 15.7

43.7 34.8
25.4 28.8

43.1 45.1 46.6

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

معدل المشاركة في القوى العاملة البطالة
الضفة الغربية-البطالة قطاع غزة-البطالة 

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني

يتأثـر الشـباب والنسـاء بالبطالة بصـورة غير متناسـبة. فقد 
بلـغ معـدل البطالـة بين الشـباب )الذيـن تتـراوح أعمارهم 
بيـن 15 و29 عامـاً( 41.7% فـي عـام 2020، بعـد أن كان 
36.1% فـي عـام 2014. مـع ذلـك، فإن نسـبة الشـباب غير 
الموجوديـن فـي المـدارس أو فـي التشـغيل بلغـت %23.4 
بانخفـاض عـن 32.2% فـي عـام 2014.  فـي عـام 2019، 
كمـا أن أكثـر مـن نصـف )53%( النسـاء )الحاصـات علـى 
13 سـنة مـن التعليـم( ومـا يقـرب مـن نصـف )%44.6( 
سـنة(  و24   20 بيـن  أعمارهـم  تتـراوح  )الذيـن  الشـباب 
.)PCBS, 2020b; PCBS, 2020c( العمـل   عاطلـون عـن 

المتعلمـات  اإلنـاث  بيـن  البطالـة  معـدل  ارتفـاع  يـؤدي 
إلـى تثبيـط مشـاركتهن فـي القـوى العاملـة، فـي حيـن أن 
الشـباب العاطليـن عـن العمـل معرضـون لخطـر التهميش، 
ممـا يـؤدي إلـى تفاقـم التشـرذم االجتماعـي. هـذا الوضـع 
يسـتدعي اعتمـاد برامـج تشـغيل وتدريب موجهـة، وإعادة 
إدمـاج نشـطة في سـوق العمل، وخلق فـرص عمل جديدة، 

وتيسـير الوصـول إلـى فـرص التمويـل وتطويـر األعمـال.

وجـود  فمـع  مريـع.  فلسـطين  فـي  التشـغيل  وضـع  إن 
مـا يقـرب مـن ربـع األشـخاص الذيـن تبلـغ أعمارهـم 15 
سـنة فمـا فـوق )وحوالي نصـف الذيـن تتـراوح أعمارهم 
بيـن 15 و24 سـنة( فـي صفـوف العاطليـن عـن العمـل، 
يتضـح لنـا أن البطالـة تعـد أحد أسـوأ المؤشـرات أداًء في 
فلسـطين عندمـا يتعلق األمـر بحالة التنمية البشـرية. بل 
وينطبـق األمـر بشـكل أكبـر على غـزة، حيـث ترتفع هذه 

األرقـام بشـكل ملحوظ.

فـي  العامليـن  مـن   %23.1 يصنـف  ذلـك،  علـى  عـاوة 
تعـرف  يعملـون »بشـكل هـش«.  أنهـم  فلسـطين علـى 
منظمـة العمـل الدوليـة العمالـة الهشـة بأنها مقيـاس لما 
يعتبـر أكثـر األوضـاع هشاشـة فـي العمـل، أي العامليـن 
األسـرة  مـن  المسـاهمين  والعامليـن  الخـاص  لحسـابهم 
انخفـض  حيـن  فـي  العامليـن.  مجمـوع  مـن  كنسـبة 
الرقـم مـن 25.9% فـي عـام 2014، فإنـه ال يـزال  هـذا 
اقتصـاد  هـو  الفلسـطيني  االقتصـاد  إن  نسـبياً.  مرتفعـاً 



16

خدمـات إلـى حـد كبيـر، حيـث بلـغ إجمالـي العامليـن 
عـام  فـي   %62.3 الخدمـات  قطـاع  يوظفهـم  الذيـن 
2019. عـاوة علـى ذلـك، كان مـا يقـرب مـن 13% مـن 
األفـراد العامليـن يعملـون فـي إسـرائيل أو المسـتعمرات 

معـرض  مسـار  وهـو   ،2019 عـام  فـي  اإلسـرائيلية 
 بطبيعتـه للقيـود األمنيـة وغيرهـا مـن القيـود اإلسـرائيلية

.)PCBS, 2020b(

الشكل 9: معدل البطالة 2020-2000
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إناث-البطالة  ذكور-البطالة 

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة 2020

1-6 الصحة

تعـد الصحـة أحـد األبعـاد األساسـية للتنمية البشـرية، وقد 
تجلـت أهميتها بوضوح من خـال تداعيات جائحة كوفيد- 
االجتماعية-االقتصاديـة  الصحـة  مؤشـرات  أظهـرت   .19
اتجاهـات إيجابيـة. فـي عـام 2019، بلـغ متوسـط العمـر 
المتوقـع فـي فلسـطين 74.1 سـنة، بزيادة قدرها 0.8 سـنة 
عـن الرقم 73.3 المسـجل فـي عام 2014. بالنسـبة لإلناث، 
يبلـغ متوسـط العمـر المتوقـع 75.8 سـنة مقارنـة بالعمـر 
المتوقـع للذكـور وهـو 72.4 )2014(. هـذه األرقـام تضـع 
مؤشـر العمـر المتوقـع فـي فلسـطين عنـد 0.832 في عام 
2019، مشـيراً إلـى اتجـاه تصاعـدي منذ عـام 2014، عندما 

.)UNDP, 2020( 0.820 كان يقـف عنـد

وقد تحسـنت مؤشـرات الصحة الفلسـطينية بقدر ملموس مع 
مـرور الوقـت، ويرجـع ذلـك إلى حد كبيـر إلى تركيـز الحكومة 
علـى الصحـة العامـة والرعايـة األوليـة. إذ جـرى تعزيـز برامـج 
التطعيـم وصحـة األم والطفـل، فـي حيـن ازداد عـدد عيـادات 
صحـة األم والطفـل. مـع ذلـك، ال تـزال هنـاك عـدة تحديـات 
نظـام  علـى  البنـاء  علـى  الفلسـطينيين  قـدرة  بشـدة  تقـوض 

الرعايـة الصحيـة وتحسـينه.

مثـل  السـارية،  غيـر  لألمـراض  المتزايـد  العـبء  يشـكل 
أمـراض القلـب واألوعيـة الدمويـة وارتفـاع ضغـط الـدم 
يركـز  الرئيسـية.  التحديـات  أحـد  والسـرطان،  والسـكري 
نظـام الرعايـة الصحيـة الفلسـطيني الحالـي علـى الرعاية 
العاجيـة بـدالً من الرعايـة الوقائية، ومـن األهمية بمكان 
إجـراء تحـول نحـو الوقايـة مـن أجـل معالجـة االرتفـاع 
فـي معـدالت حـدوث األمـراض غير السـارية. فقـد تحول 
عـبء األمـراض بشـكل عـام مـن العـدوى وسـوء التغذية 
المرتبـط بالمـرض إلـى السـمنة واألمـراض غيـر السـارية 
)WHO, 2016(. كمـا أن ارتفـاع معـدالت انعـدام األمـن 
الغذائـي يشـكل تحديـاً مقلقـاً، إذ يقـدر أن ثلث السـكان 
يعانـون من انعدام األمن الغذائي، وينقسـمون بالتسـاوي 
 .)WFP, 2020( الاجئيـن  وغيـر  الاجئيـن  بيـن  تقريبـاً 
ازداد انعـدام األمـن الغذائـي بشـكل حـاد فـي قطـاع غزة 
بعـد عـام 2014، حيـث افتقـر إلى األمـن الغذائي %51.6 
مـن األسـر هناك في عـام 2018، مقارنة بنسـبة 9.3% في 
الضفـة الغربيـة. مـن بين هذه األسـر، وجـد أن 8.6% في 
قطـاع غـزة و1.6% في الضفة الغربيـة يعانون من انعدام 
األمـن الغذائـي الشـديد. كمـا تبيـن أن األسـر المعيشـية 

مغـادرة  مـن  والخـوف  الخدمـات،  مقابـل  الدفـع  علـى 
.)PCBS, 2020d( المنـزل

سـنوات  منـذ  غـزة  فـي  الصحيـة  الرعايـة  نظـام  يعانـي 
عديـدة، وقـد ضعفـت قدرتـه علـى ضمـان صحـة ورفـاه 
أكثـر مـن مليوني فلسـطيني إلى حد كبير. وفقـاً لألونروا، 
فـإن سـنوات مـن التدهـور االجتماعي-االقتصادي بسـبب 
الصحـي  القطـاع  جعلـت  والصـراع  المسـتمر  الحصـار 
فـي جميـع أنحـاء قطـاع غـزة يفتقـر إلـى البنيـة التحتيـة 
الكافيـة. فالمرافـق مثقلـة باألعبـاء، والخدمـات تتعطـل 
كان  كمـا  الكهربائـي.  التيـار  انقطـاع  بسـبب  باسـتمرار 
للصدمـات النفسـية والفقـر والتدهور البيئي تأثير سـلبي 
علـى الصحة الجسـدية والنفسـية للفلسـطينيين في غزة. 
إذ يعانـي الكثيـرون، بمـن فيهم األطفال، من مشـاكل في 
الصحـة النفسـية – بمـا فيهـا القلـق واالكتئـاب. قـد أظهر 
برنامـج غـزة للصحة النفسـية المجتمعية، فـي عام 2016، 
أن مـا يقـرب من 23% مـن األطفال يعانـون من اضطراب 
مـا بعـد الصدمـة و18% مـن التبـول الـاإرادي. باإلضافـة 
إلـى ذلـك، عانـى 8% مـن البالغين مـن اضطـراب ما بعد 
الصدمـة، فـي حيـن عانى 25% مـن االضطـراب االكتئابي 
الشـديد.6 وال شـك أن الحـرب األخيـرة على غـزة في أيار/
مايـو 2021 قـد فاقمـت االحتياجات والقـدرات في مجال 
الخدمـات الصحيـة والصحـة النفسـية. حتى قبـل الحرب، 

إناث
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التـي تعيلهـا نسـاء معرضـة لخطـر أعلى بـأن تفتقر لألمن 
الغذائـي، إذ تبيـن أن حوالـي 30% من األسـر التي تعيلها 
نسـاء تعانـي مـن انعـدام األمـن الغذائـي بالمقارنـة مـع 
حوالـي 25.8% من األسـر التـي يعيلها ذكـور. المفارقة أن 
انعـدام األمـن الغذائـي يقتـرن بعـبء مـزدوج مـن سـوء 
التغذيـة، على شـكل اسـتمرار المعاناة من نقـص التغذية 
 مـع حـدوث ارتفـاع سـريع فـي زيـادة الـوزن والسـمنة

.)Tanumihardjo et. Al, 2007(

إجمـاال، ال يـزال نظـام الرعاية الصحية الفلسـطيني هشـاً 
ومجـزأً وغيـر متماسـك، وقـد تفاقمـت التحديـات أمامه 
بقـدر أكبر منـذ بداية جائحـة كوفيد- 19. وفقـاً لمنظمة 
الصحـة العالميـة، واجه قطاع الصحة الفلسـطيني صدمة 
كبيـرة فـي الطلـب علـى الخدمـات الصحيـة ممـا يمكـن 
أن يخفـض مـن جـودة بعـض الخدمـات عندمـا تتحـول 
األولويـات نحـو التركيـز علـى مكافحـة الجائحـة. يبيـن 
مسـح أجـراه الجهـاز المركـزي لإلحصـاء الفلسـطيني أثـر 
الجائحـة علـى إمكانيـة الوصـول إلـى الخدمـات الصحية 
فـي الربعيـن األول والثانـي مـن عـام 2020، مشـيراً إلـى 
أن 4% مـن األسـر التـي احتاجت إلى خدمـات صحية لم 
تتمكـن مـن الحصول عليها. تتضمن أسـباب عـدم القدرة 
اسـتقبال  عـدم  الخدمـات  هـذه  علـى  الحصـول  علـى 
المراكـز الصحيـة والمستشـفيات للمرضى، وعـدم القدرة 

.https://gcmhp.ps/publications/4/121 ،برنامج غزة للصحة النفسية المجتمعية  .6

مغـادرة  مـن  والخـوف  الخدمـات،  مقابـل  الدفـع  علـى 
.)PCBS, 2020d( المنـزل

سـنوات  منـذ  غـزة  فـي  الصحيـة  الرعايـة  نظـام  يعانـي 
عديـدة، وقـد ضعفـت قدرتـه علـى ضمـان صحـة ورفـاه 
أكثـر مـن مليوني فلسـطيني إلى حد كبير. وفقـاً لألونروا، 
فـإن سـنوات مـن التدهـور االجتماعي-االقتصادي بسـبب 
الصحـي  القطـاع  جعلـت  والصـراع  المسـتمر  الحصـار 
فـي جميـع أنحـاء قطـاع غـزة يفتقـر إلـى البنيـة التحتيـة 
الكافيـة. فالمرافـق مثقلـة باألعبـاء، والخدمـات تتعطـل 
كان  كمـا  الكهربائـي.  التيـار  انقطـاع  بسـبب  باسـتمرار 
للصدمـات النفسـية والفقـر والتدهور البيئي تأثير سـلبي 
علـى الصحة الجسـدية والنفسـية للفلسـطينيين في غزة. 
إذ يعانـي الكثيـرون، بمـن فيهم األطفال، من مشـاكل في 
الصحـة النفسـية – بمـا فيهـا القلـق واالكتئـاب. قـد أظهر 
برنامـج غـزة للصحة النفسـية المجتمعية، فـي عام 2016، 
أن مـا يقـرب من 23% مـن األطفال يعانـون من اضطراب 
مـا بعـد الصدمـة و18% مـن التبـول الـاإرادي. باإلضافـة 
إلـى ذلـك، عانـى 8% مـن البالغين مـن اضطـراب ما بعد 
الصدمـة، فـي حيـن عانى 25% مـن االضطـراب االكتئابي 
الشـديد.6 وال شـك أن الحـرب األخيـرة على غـزة في أيار/
مايـو 2021 قـد فاقمـت االحتياجات والقـدرات في مجال 
الخدمـات الصحيـة والصحـة النفسـية. حتى قبـل الحرب، 

إناث

الشكل 10: العمر املتوقع عند الوالدة – فلسطني 2019-2014

املصدر: برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، تقرير التنمية البرشية 2020
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الصدمـة  بشـأن  دعـم  إلـى  بحاجـة  األطفـال  ثلـث  كان 
المرتبطـة بالنـزاع )UNICEF, 2020(. أدت الحـرب إلـى 
مصـرع 278 شـخصاً وإصابـة أكثـر من 9,000 شـخص في 
غـزة. هـذا باإلضافـة إلـى تعـرض مـا يصـل إلـى 30 مرفقاً 

صحيـاً لألضـرار.7

1-7 التعليم

إن حالة التعليم في فلسـطين جيدة نسـبياً. الفلسطينيون 
عمومـاً يتمتعـون بتعليـم جيد، وتنخفض نسـبة األمية في 
أوسـاطهم، كمـا تنخفـض نسـبة التسـرب مـن المدرسـة 
 %64.2 فـإن  ذلـك،  علـى  عـاوة   .%1.1 إلـى  األساسـية 
التعليـم  بعـض  علـى  حاصلـون  البالغيـن  السـكان  مـن 
فـي  مدرسـة   3,074 حاليـاً  توجـد  األقـل.  علـى  الثانـوي 
فلسـطين بالمقارنـة مـع 2,856 مدرسـة فـي عـام 2014. 
المـدارس 1,309,165 طالبـاً وطالبـة،  ينتظـم فـي هـذه 

أخبار األمم المتحدة )2021(، احتياجات صحية صاعقة تظهر في غزة في أعقاب النزاع بين إسرائيل وحماس«، 2 حزيران/يونيو 2021،  .7

https://news.un.org/en/story/2021/06/1093262.

 بواقـع 734,316 فـي الضفـة الغربيـة و574,849 فـي غزة
.)PCBS, 2021a(

ظلت سـنوات التعليم المتوقعة ومتوسـط سـنوات التعليم 
مسـتقرة نسـبياً فـي الفترة بين عامـي 2014 و2019، حيث 
ارتفعـت سـنوات التعليـم المتوقعـة بشـكل طفيـف مـن 
13.2 سـنة إلى 13.4 سـنة وارتفع متوسـط سـنوات التعليم 
مـن 8.9 سـنوات إلـى 9.2 سـنة. كما تظهر مؤشـرات أخرى 
اتجاهـات إيجابيـة فـي فلسـطين، حيث بلغ معـدل معرفة 
القـراءة والكتابـة بيـن البالغيـن 97.2% فـي عـام 2019، 
وهـو مـا يمثـل ارتفاعاً عـن 96.4% فـي عـام 2014. عاوة 
علـى ذلـك، وحسـب عـام 2019، بلغـت النسـبة اإلجمالية 
لالتحـاق بالمـدارس األساسـية 99%، وبالمـدارس الثانويـة 
89%، وبالتعليـم العالـي 44%، وكل هـذه األرقـام ظلـت 
 2014 عـام  منـذ  طفيفـة  زيـادات  مـع  نسـبياً  مسـتقرة 

.)UNDP, 2020(

الشكل 11: التوزيع النسبي للتحصيل التعليمي للسكان )15 سنة فام فوق(، 2020-2014
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املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، فلسطين يف أرقام، 2021

قـد طـرأ تحسـن كبيـر علـى الوصـول إلـى اإلنترنـت فـي 
المـدارس  مـن   %95 أن  حيـث  الفلسـطينية،  المـدارس 
الثانويـة لديهـا إمكانيـة الوصـول إلـى اإلنترنـت مقارنـة 
بنسـبة 65% فـي عام 2014. شـهدت المـدارس االبتدائية 
بلـغ  حيـث  اإلنترنـت،  إلـى  الوصـول  فـي  أكبـر  زيـادة 
الوصـول 85% فـي عـام 2019 مقارنـة بنسـبة 39% فقط 

التعليـم  فـي عـام 2014. ظـل اإلنفـاق الحكومـي علـى 
مسـتقراً نسـبياً، حيـث تشـير أحـدث البيانـات المتاحـة 
لعـام 2017 إلـى أن 5.3% مـن الناتـج المحلـي اإلجمالـي 
ينفـق علـى التعليـم، بعـد أن كان 5.1% فـي عـام 2015 

.)UNDP, 2020(
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فـي حيـن أن األرقـام اإلجماليـة لالتحـاق بالمـدارس كانـت 
إيجابيـة، فـإن هـذا ال يصـور واقـع الوضـع التعليمـي فـي 
فلسـطين. وفقـاً لمكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية التابـع 
المسـتمران  واالحتـال  النـزاع  يتسـبب  المتحـدة،  لألمـم 
بتهديدات شـديدة لفـرص الوصول إلى التعليـم في المناطق 
المعرضـة للخطـر. فـي الضفة الغربيـة، تتقيد فـرص الوصول 
إلـى التعليـم بسـبب اعتقال األطفـال، والعمليات العسـكرية 
البنيـة  إلـى  واالفتقـار  بالمسـتوطنين،  المتصلـة  والحـوادث 
التحتيـة الماديـة بسـبب القيـود المفروضـة علـى البنـاء في 
المنطقـة )ج( والقـدس الشـرقية، والقيـود المفروضـة علـى 
التنقـل مثـل نقـاط التفتيش وجـدار الفصل. في غـزة، تعطل 
النظام التعليمي بشـكل كبير وتضرر بشـدة نتيجة لما يقرب 
مـن 15 عاماً مـن الحصار. أدت النزاعات المسـلحة المتكررة 
إلـى إلحـاق الضـرر والدمـار بالمرافـق التعليميـة فـي جميع 
أنحـاء قطـاع غزة. تشـمل مؤشـرات تراجـع النظـام التعليمي 
اكتظـاظ الغرف الصفيـة، وارتفاع معدالت التسـرب، والغياب 
المتكـرر للمعلميـن. فـي حيـن أن معدالت االلتحـاق ال تزال 
مرتفعـة علـى الرغـم مـن هـذه الحواجـز، فقـد أثـرت هـذه 

العوامـل علـى رفـاه الطلبـة وأدائهـم ومعـدالت نجاحهم.

كان لجائحـة كوفيـد- 19 أيضـاً تأثيـر شـديد علـى الخدمات 
التعليميـة وفـرص الوصـول إلـى تعليـم جيـد في فلسـطين. 
تظهـر نتائـج المسـح الذي أجـراه الجهـاز المركـزي لإلحصاء 
الفلسـطيني مؤخـراً أن 51% فقـط مـن األسـر الفلسـطينية 
التعليـم  فـي  ملتحقيـن  سـنة(   18-6( أطفـال  لديهـا  التـي 
تمكنـت مـن الحفـاظ على فرص الوصـول إلى التعليـم أثناء 
اإلغـاق. مـن ناحيـة أخـرى، أفـاد مـا يقـرب مـن 50% مـن 
األسـر بـأن عـدم الوصول إلى اإلنترنت هو السـبب الرئيسـي 
لعـدم تمكـن أطفالهـم من المشـاركة فـي التعليـم عن بعد 

.)PCBS, 2021d(

ال تـزال هنـاك تحديات رئيسـية فيما يتعلـق باالنتقال من 
التعليـم إلـى العمـل. ينعكـس ذلـك فـي ارتفـاع معدالت 
البطالـة بشـكل غيـر متناسـب بيـن الخريجيـن الشـباب. 
قـد بلغت نسـبة البطالـة بين الخريجين الشـباب %54.4، 
مـع وجـود أعلـى معـدل للبطالـة بيـن طلبـة الرياضيـات 
واإلحصـاء )PCBS, 2021b(. تواجـه الخريجات الشـابات 
معـدالت بطالـة أعلـى مـن نظرائهـن الذكـور. فـي حيـن 

8. Kabeer 2003.

انظر الماحظة رقم 6.  .9

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة، 2016: 116.  .10

أن إمكانيـة توظيـف النسـاء تـزداد بقـدر كبير مـع ارتفاع 
مسـتويات التعليـم، فـإن هـذا ال يضمـن الحصـول علـى 
الخريجـات  ارتفـاع عـدد  يتضـح مـن  فرصـة عمـل كمـا 
اإلنـاث  تشـكل  التشـغيل.  مسـتويات  انخفـاض  مقابـل 
61% مـن العـدد اإلجمالـي للطلبـة الملتحقيـن بالتعليـم 
العالـي، بمـا يعني مواصلـة االتجاه المتزايد الذي شـهدته 
السـنوات السـابقة. علـى الرغـم مـن ذلـك، بلغـت نسـبة 
البطالـة 69% بيـن الخريجـات الشـابات فـي عـام 2020 
الشـباب  الذكـور  الخريجيـن  بيـن   %39 مـع  بالمقارنـة 

.)PCBS, 2021b(

1-8 المساواة بين الجنسين

إن تعزيـز التمكيـن االقتصـادي للمـرأة وتحقيق المسـاواة 
بيـن الجنسـين شـرط أساسـي مهـم للتنميـة المسـتدامة 
والنمـو االقتصـادي الشـامل للجميـع. باإلضافـة إلـى زيادة 
الدخـل القومـي، فـإن التمكيـن االقتصـادي للمـرأة يتيـح 
للنسـاء تعزيز سبل عيشهن وتحسـين مستويات المعيشة، 
بمـا فـي ذلك مـن خال زيادة فـرص الوصول إلـى التعليم 
والتدريـب الجيديـن، وخفـض مسـتويات الفقر، وتحسـين 

مكانـة النسـاء فـي أسـرهن ومجتمعاتهـن المحلية.8

العمـل  سـوق  فـي  النسـاء  بيـن  البطالـة  معـدل  يرتفـع 
ففـي  المتعلمـات.  النسـاء  بيـن  سـيما  وال  الفلسـطيني، 
الفتـرة مـن 2014 إلـى 2019، انخفضـت مشـاركة المـرأة 
فـي القـوى العاملـة مـن 19.4% إلـى 16.1%.9 وقـد أدى 
ذلـك إلـى انخفاض مشـاركة المرأة في القـوى العاملة في 
فلسـطين عـن المتوسـط اإلقليمـي. هنـاك عاقة عكسـية 
بيـن تعليـم اإلنـاث والتشـغيل: إذ أن 84.5% مـن النسـاء 
الائـي نلـن 13 سـنة أو أكثـر مـن التعليـم عاطـات عـن 
العمـل، مقابـل 10.8% مـن النسـاء الاتـي تعلمـن لفتـرة 
10-12 سـنة. األمـر الملحـوظ أن األثـر يبـدو على العكس 
بيـن الرجـال: إذ أن 23.5% مـن الرجـال الحاصليـن علـى 
العمـل، مقارنـة  العالـي عاطلـون عـن  التعليـم  مسـتوى 
بنسـبة 40% مـن الرجال الذين يتـراوح تعليمهم بين 10-

12 سـنة.10 تبيـن المقارنـة المباشـرة بين النسـاء والرجال 
أن البطالـة بيـن النسـاء الحاصـات علـى تعليم عـاٍل تبلغ 
علـى  الحاصليـن  الرجـال  بيـن  مثيلتهـا  أضعـاف  أربعـة 
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تعليـم عـاٍل، فـي حيـن أن العكـس صحيـح بيـن النسـاء 
والرجـال الحاصليـن علـى مسـتويات تعليـم أدنـى.

المـرأة  مشـاركة  معـدالت  علـى  مفاجـئ  أثـر  للتعليـم 
طرفـي  أقصـى  علـى  فالنسـاء  العاملـة.  القـوى  فـي 
مسـتويات  أدنـى  أو  أعلـى  )مثـاً،  التعليمـي  الطيـف 
أعلـى  بنسـبة  العاملـة  القـوى  فـي  يشـاركن  التعليـم( 
فأعلـى  الفلسـطينيات:  للنسـاء  بالنسـبة  المتوسـط  مـن 
النسـاء  بيـن  يوجـد   )%45.6( النسـاء  لمشـاركة  معـدل 
الحاصـات علـى 13 سـنة أو أكثـر مـن التعليـم، وكذلـك 
النسـاء الحاصـات علـى 1-6 سـنوات مـن التعليـم وإن 
بيـن   %8.3 مـع  بالمقارنـة   ،)%11( أقـل  بنسـبة  كان 
التعليـم.11 مـن  سـنة   12-10 علـى  الحاصـات   النسـاء 

 تشـير هـذه المعـدالت إلـى أن أكبـر فئـة مـن النسـاء 
اللواتـي حصلـن علـى 10-12 سـنة  أي   - الفلسـطينيات 
مـن التعليـم - مسـتبعدات تمامـاً من سـوق العمـل. هذا 
يعطـي فكرة عـن المشـاكل الهيكلية لاقتصـاد الذي ينتج 
فـرص عمـل للفئـات األعلـى واألدنـى تعليمـاً، ولكن ليس 
المتطـرف عـن  الوضـع  نتـج هـذا  قـد  الرئيسـية.  للفئـة 
اعتمـاد االقتصاد الفلسـطيني على السياسـات اإلسـرائيلية 
عـن  إمـا  واإلنتـاج،  العمـل  سـوق  توسـع  تعرقـل  التـي 
طريـق السـيطرة علـى عمليـة اإلنتاج أو عـن طريق وضع 

العراقيـل التـي تعـزل السـوق وتحـول دون نمـوه.

هنـاك أيضـا عـدة أسـباب اجتماعيـة وثقافيـة وقانونيـة 
واختـاالت بيـن الجنسـين تحـد مـن مشـاركة المـرأة في 
سـوق العمل. على سـبيل المثـال، في عـام 2016، أوردت 
لعـدم  كسـبب  المنزليـة  األشـغال  النسـاء  مـن   %62.6
العمـل، فـي حين لـم يورد أي رجـل هذا السـبب.12 تظهر 
أحـدث البيانـات الصـادرة عـن الجهـاز المركـزي لإلحصاء 
فـي عـام 2013 أنـه في حيـن أن الرجـال يفيـدون بإنفاق 
المدفوعـة  غيـر  الرعايـة  أعمـال  علـى  وقتهـم  مـن   %3
األجـر، فإن النسـاء يفدن بإنفـاق 18% على ذلك، أي أكثر 
مـن الرجـال بسـتة أضعـاف. فـي اآلونـة األخيـرة، أظهرت 
دراسـة أجراهـا مركـز أوراد فـي أيار/مايـو 2020 أن %68 

المرجع السابق.  .11

المرجع السابق.  .12

انخفضـت مسـاهمة القطـاع الزراعـي فـي الناتـج المحلـي اإلجمالي، التي بلغت 12% في عـام 1994، إلى 2.9% فـي عام 2016. كما انخفضت مسـاهمة القطاع   .13

الصناعـي مـن 21.3% إلـى 13.9% خال نفـس الفترة.
أصالة، 2010.  .14

مؤسسة التمويل الدولية، 2007.  .15

على سبيل المثال، ال يقدم قانون الشركات األردني لعام 1964 الساري المفعول في فلسطين حوافزاً أو إجراءات تمكينية للنساء في قطاع الشركات  .16

مـن النسـاء أفـدن بزيـادة كبيـرة فـي الواجبـات المنزليـة 
مقارنـة بنسـبة 44% مـن الرجـال. قد ضعفـت القطاعات 
 - الفلسـطينيين  معظـم  تشـغل  تاريخيـاً  كانـت  التـي 
والنسـاء الفلسـطينيات - )أي الزراعـة والصناعـة(13 نتيجة 
والمـواد  الرأسـمالية  السـلع  علـى  اإلسـرائيلية  للسـيطرة 
األسـواق  إلـى  الوصـول  ومحدوديـة  المسـتوردة،  الخـام 

الخارجيـة، وعـدم االسـتقرار السياسـي.

إقامـة  علـى  النسـاء  عديـدة  إنمائيـة  منظمـات  تشـجع 
مشـاريعهن الصغيـرة أو المتناهيـة الصغـر، ولكـن هنـاك 
مـن  تجعـل   – أدنـاه  مبيـن  هـو  كمـا   – كثيـرة  عوامـل 
المشـاريع  هـذه  نطـاق  توسـيع  النسـاء  علـى  الصعـب 
وزيـادة أرباحهـا. فبالمقارنـة مـع الرجـال، عادة مـا تكون 
المشـاريع الصغيـرة للنسـاء غيـر مسـجلة، وتجـري فـي 
المنـزل، وتوفـر دخـاً منخفضـاً، وتوظـف عـدداً أقـل من 
العمـال، وفقـاً السـتطاعات القـروض االئتمانيـة الصغيرة. 
مـع  تركيـز  مجموعـات  علـى  قائمـة  دراسـات  أشـارت 
رائـدات أعمـال فـي غـزة إلـى أن نقـص األصول األساسـية 
الازمـة فـي بدايـة المشـاريع كانـت تمثـل عقبة رئيسـية 
أمـام توسـيع نطـاق أعمالهـن.14 كمـا أنهن لـم يتمكّن من 
توسـيع قاعـدة الزبائن ألن االفتقار إلـى أماكن عمل عامة 
أجبرهـن علـى العمـل مـن المنـزل. كمـا أن آليـة اإلقراض 
تنطـوي علـى مشـاكل، حيـث تميل النسـاء إلـى الحصول 
علـى قـروض أصغـر حجمـاً بالمقارنـة مـع الرجـال، ممـا 
يجعـل مـن الصعـب عليهن توسـيع نطـاق مشـاريعهن.15

يحتـاج اإلطار التشـريعي إلى تحسـين لدعم المـرأة العاملة 
أمـام  المثـال، هنـاك قيـد إضافـي  وحمايتهـا. علـى سـبيل 
المشـاريع الصغيـرة أو المتناهيـة الصغر التي تديرها نسـاء، 
وهـو أن التشـريع الحالـي ال يحمـي أو يقوي قطـاع األعمال 
التجاريـة الصغيـرة، وال سـيما مشـاريع النسـاء.16 باإلضافـة 
التشـريعية  الحمايـة  إلـى  االفتقـار  وبسـبب  ذلـك،  إلـى 
للمنتجـات الشـعبية، تواجـه النسـاء العامـات فـي القطـاع 
غيـر  منافسـة  اليدويـة  الحـرف  إنتـاج  فـي  النظامـي  غيـر 
عادلـة مـع المنتجـات المسـتوردة. ال يزال اإلطار التشـريعي 
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للحمايـة فـي مـكان العمل يعاني مـن ثغرات، بمـا في ذلك 
التصديـق المنتظـر علـى قانـون تنظيـم النقابـات العماليـة 
وقانـون عمـل التعاونيـات، وعـدم وجود تشـريع بشـأن منع 
العمـل،  قانـون  انتهـاكات  أو  العمـل  مـكان  فـي  التحـرش 

وبشـأن دعـم قضايـا التأميـن االجتماعـي.

تعمـل مـا يقـرب مـن 40% مـن النسـاء فـي مجـاالت العمـل 
غيـر الزراعيـة غير الرسـمية مقابـل 66.2% من الرجـال.17 وفي 
الوقـت نفسـه، يجـري تضييـق الفجـوة بيـن توظيـف اإلنـاث 

.https://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2528.pdf ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )2020(. المرأة والرجل في فلسطين  .17

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )2016(. المرأة والرجل في فلسطين،  .18

https://www.pcbs.gov.ps/PCBS_2012/Publications.aspx?CatId=15&scatId=277
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )2019(. النتائج األولية لمسح العنف في المجتمع الفلسطيني،  .19

https://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2480.pdf.

وتوظيـف الذكـور فـي القطـاع الحكومـي )42.6% من موظفي 
الخدمـة المدنيـة مـن النسـاء، و57.4% مـن الرجـال(.18

الخدمـات  قطـاع  فـي  الجنسـين  بيـن  التـوازن  أن  كمـا 
العامـة يتحسـن بشـكل هامشـي، حيـث شـكلت النسـاء 
42.6% مـن إجمالـي موظفـي الخدمـة المدنيـة فـي عام 
2016، مقارنـة بنسـبة 40.5% فـي عـام 2013. غيـر أن 
نسـبة النسـاء إلـى الرجـال تتفاوت بشـكل واسـع حسـب 
المسـتوى الوظيفـي، كمـا هـو مبيـن فـي الشـكل التالـي.

الشكل 12: موظفو الخدمة املدنية حسب الجنس واملنصب
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ذكر أنثى

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني

كمـا يمثـل العنـف القائـم علـى النـوع االجتماعـي عائقـاً 
شـديداً أمـام تحقيـق المسـاواة بيـن الجنسـين والتنميـة 
البشـرية المسـتدامة والشـاملة للجميع في فلسـطين. قد 
كان لعقـود مـن االحتـال اإلسـرائيلي واألزمـة المطولـة، 
المتأصلـة فـي  التقليديـة  األبويـة  المعاييـر  إلـى جانـب 
المجتمـع الفلسـطيني، تأثيـر كبيـر علـى عاقـات النـوع 
االجتماعـي وديناميـات األسـرة، وأدت إلـى تفاقـم العنف 
القائـم علـى النـوع االجتماعـي بجميع أشـكاله، بمـا فيها 
العنـف األسـري. وفقـاً آلخـر اإلحصـاءات، تعرضـت %27 
مـن النسـاء المتزوجـات حاليـا أو الاتي سـبق لهن الزواج 

فـي فلسـطين للعنـف علـى يـد أزواجهـن - مـع ارتفـاع 
معـدل انتشـار العنف األسـري في قطاع غـزة )35%( عما 
هـو فـي الضفـة الغربيـة )22%(.19 ويعد العنف النفسـي 

واالقتصـادي أكثـر أشـكال العنـف المنزلـي انتشـاراً.

1-9 أثر كوفيد- 19 على التنمية 
البشرية في فلسطين

 19 كوفيـد-  تسـبب  العالـم،  أنحـاء  معظـم  غـرار  علـى 
بتأثيـر مباشـر علـى الدخـل القومـي ومعـدالت التشـغيل 
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مـن  الفـرد  نصيـب  انخفـض  فلسـطين.  فـي  والفقـر 
الثابتـة  باألسـعار  )مقاسـاً  اإلجمالـي  القومـي  الدخـل 
الربـع  إلـى  األول  الربـع  مـن  الثلـث  بنحـو   )2015 لعـام 
عنـد  دوالر.   724.6 إلـى  ليصـل   2020 عـام  مـن   الثانـي 
مقارنة هذا الربع بمثيله في األعوام السابقة، نجد أن هذا هو 
 أدنى مسـتوى للدخل القومي منذ أكثر من عقد من الزمان

.)PCBS, 2021a(

فيمـا يتعلـق بالتشـغيل، شـهد عـدد العامليـن انخفاضـاً 
حـاداً بنسـبة 12% )بمـا يصل إلـى نحـو 121,000 عامل( 
بيـن الربعيـن األول والثانـي مـن عـام 2020. كان هـذا 
الجائحـة.  بتداعيـات  الغالـب  فـي  مدفوعـاً  االنخفـاض 
أمـا بالنسـبة لمعـدل البطالـة، فقـد تأثـر بشـكل طفيـف 
بالجائحـة، إذ ارتفـع مـن 25% فـي الربـع األول مـن عـام 
2020 إلـى 26.6% فـي الربـع الثانـي. اقتـرن ذلـك أيضـاً 
بزيـادة فـي معـدل البطالـة بيـن الذكـور مـن 21.4% إلى 
23%، وزيـادة مـن 39.6% إلـى 41.1% فـي بطالة اإلناث 

.)PCBS, 2021b(

خـال ذروة اإلغاقـات اثنـاء الجائحـة، توقف عـن العمل 
مـا يعـادل سـبع المعيليـن فـي الضفـة الغربيـة )%14(، 
فـي حيـن أن الثمـن )13%( لـم يكونوا يعملـون قبل فترة 
اإلغـاق. أمـا بالنسـبة ألولئـك الذين اسـتمروا فـي العمل، 
فـإن 52% مـن العامليـن فـي الضفـة الغربيـة لـم يتلقـوا 
أي أجـور أو رواتـب خـال تلـك الفتـرة )آذار/مـارس إلـى 
أيار/مايـو 2020( و23% فقـط تلقـوا أجورهـم كالمعتـاد، 
هنـاك كان  جزئيـة.  أجـور  علـى   %25 حصـل   بينمـا 

 أيضـاً تفـاوت بيـن الجنسـين فـي الحصـول علـى األجـور 
يعتبـرن  اللواتـي  النسـاء  مـن   %26 إن  حيـث  الكاملـة، 
المعيـات األساسـيات ألسـرهن لم يحصلن علـى أجورهن 
الذكـور  المعيليـن  مـن   %52 بنسـبة  مقارنـة  الكاملـة، 
العامليـن. نتيجـة لذلـك، انخفـض دخـل 42% مـن األسـر 
الفلسـطينية بمقـدار النصـف أو أكثـر خال فتـرة اإلغاق 
مقارنـة بشـهر شـباط/فبراير 2020. وفقاً لتقديـرات وزارة 
التنميـة االجتماعيـة، أدت آثـار الجائحـة إلـى زيـادة عدد 
األسـر الفقيـرة فـي فلسـطين بنسـبة 53% مـن 275,819 
أسـرة إلـى 422,915 أسـرة، خـال أول إغـاق اقتصـادي 

.)PCBS, 2021d( 2020 كلـي فـي عـام

.https://www.nhm.ac.uk/discover/what-is-the-anthropocene.html :الموقع اإللكتروني لمتحف التاريخ الوطني  .20

عمومـاً، إن األثـر الـذي تركتـه جائحـة فيـروس كورونا على 
مؤشـرات التنمية البشـرية هو تأثير شـامل لكافة النواحي، 
وال تـزال مخاطـر »النـدب« التـي سـيخلفها كبيـرة، حيـث 
أن األثـر يشـبه تأثيـر مـا يسـمى بالركـود على شـكل حرف 
K، حيـث تتعافـى بعـض القطاعـات والفئـات االجتماعيـة 
وتظـل قطاعـات أخـرى عالقـة فـي القـاع. في حيـن أن أثر 
الجائحـة على التنمية االجتماعية-االقتصادية في فلسـطين 
ليـس فريـداً مـن نوعه، فـإن الحواجـز الهيكليـة والمنهجية 
التـي تعتـرض سـبيل التنمية الفلسـطينية تحد مـن إمكانية 
أو  الخسـائر  التعويـض عـن  إلـى  الراميـة  التدابيـر  اتخـاذ 
تحفيـز االنتعـاش. مسـألة مـدى عمـق األثـر علـى المـدى 
الطويـل سـتعتمد علـى مجموعـة متنوعـة مـن العوامـل، 
بمـا فـي ذلـك تلـك المرتبطـة بالسـياق السياسـي وقـدرة 

اسـتجابة الحوكمـة فـي السـلطة الوطنية الفلسـطينية.

1-10 البيئة الفلسطينية وعصر 
األنثروبوسين

نعيـش في عصر يشـار إليـه أحياناً باسـم األنثروبوسـين، 
حيـث أصبح البشـر النـوع الوحيد األكثر تأثيـراً على هذا 
الكوكـب، مسـبباً درجـة ملموسـة مـن االحتـرار العالمي 
وتغيـرات أخـرى فـي األرض والبيئـة والميـاه والكائنـات 
األنثروبوسـين  إلـى  بالنظـر  الجـوي.20  والغـاف  الحيـة 
علـى أنـه يفتـح بابـاً محتمـاً للتغلـب علـى الجغرافيـا 
السياسـية التـي تفرقنـا، فـإن المفهـوم متشـابك بشـكل 
تشـكيله  وإعـادة  االسـتعماري  االسـتاب  مـع  أساسـي 
الوجـودي للعاقـات البشـرية وغير البشـرية عبر المكان 
طغـت  لطالمـا   .)Salih & Corry, 2020( والزمـان 
قـد  المحليـة.  البيئـات  علـى  االسـتعمارية  الشـركات 
بـدأت الـدول األوروبيـة توسـعاً عالميـاً ال مثيـل لـه أدى 
إلـى تغييـرات غير مسـبوقة فـي العمليـات اإليكولوجية 
وصحـة وحيويـة البيئـات النباتية والحيوانيـة األصلية في 
جميـع أنحـاء العالـم. في وقـت االسـتعمار األوروبي في 
األمريكتيـن مـن حوالـي عـام 1500 إلـى أوائـل القـرن 
التاسـع عشـر، ونحـن نـدرك أن عمليـات العولمـة التـي 
أطلـق لهـا العنـان، والتـي شـملت االسـتعمار، وتعديات 
المشـهد الطبيعـي، والتبـادل والتجارة لمسـافات طويلة، 
وزيـادة اسـتخراج المـوارد الطبيعيـة، لـم تكـن جديـدة 

.)Lightfoot, 2013( علـى الجنـس البشـري
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في فلسـطين، كما هو الحال في السـياقات االسـتيطانية-
االسـتعمارية األخرى، اسـتند نـزوح السـكان األصليين إلى 
أكثـر من مجرد التهجير المـادي والتدمير والتغيير البيئي. 
فقد سـاوى االسـتعمار االسـتيطاني بيـن الحيـاة والاحياة 
األصليـة، حيـث تـم تحجير أو صحرنة البشـر وغير البشـر 
من قبل المشـروع االسـتيطاني االسـتعماري الجاري الذي 
هـدف إلـى تحويـل المسـتوطنين إلـى السـكان األصليين 
الجـدد )Salih & Corry, 2020(. لـم يتـم مجـرد تدميـر 

الطبيعـة، بل جـرى تحويلها.

ترتبـط السياسـات والممارسـات اإلسـرائيلية تجـاه البيئـة 
وغيـر  البشـرية  الحيـاة  جوانـب  بجميـع  الفلسـطينية 
البشـرية علـى حـد سـواء، وتؤدي إلـى تدهور بيئـي يغير 
العاقـات القائمـة مـن قبـل بين اإلنسـان واألرض. تشـمل 
هـذه الممارسـات زراعـة أشـجار الصنوبـر والتشـجير، في 
نفـس الوقـت الذي يتم فيه إزالة الغابات واقتاع األشـجار 
األصليـة. فالصنوبـر، كمـا يظهـر، هـو مؤشـر على سـيطرة 
الفلسـطينية  األرض  علـى  اليهوديـة  اإلسـرائيلية  الدولـة 
)Braverman, 2008(. قد أقدمت السـلطات اإلسـرائيلية، 
بيـن عامـي 2015 و2020، علـى اقتـاع أكثر مـن 70,000 
شـجرة زيتـون فـي الضفـة الغربيـة )Arij 2021(. تشـمل 
الممارسـات األخرى تصريـف بحيرة الحولـة، وبناء الطرق 
العسـكرية،  والقواعـد  الفصـل  جـدار  وبنـاء  االلتفافيـة، 
وزيـادة التلـوث الناجم عن المسـتعمرات، وزيادة الطلب 

علـى المـوارد الطبيعيـة والميـاه والطاقة.

 %9 اقتطـع  الفصـل  جـدار  فـإن  المثـال،  سـبيل  علـى 
مـن األراضـي وجعـل 25,000 فلسـطيني معزوليـن عـن 
بقيـة الضفـة الغربيـة )UNRWA, 2013(. لـم يتسـبب 
فقـط فـي فقـدان األراضـي والممتلـكات الفلسـطينية، 
بـل فصـل أيضـاً الممـرات اإليكولوجيـة، وتسـبب بتأثير 
مدمـر علـى البيئـة وعلـى الثدييـات التـي تعيـش فـي 
األراضـي. سـاهم الجدار فـي تقليص التنـوع البيولوجي، 
وعرقـل  اإليكولوجيـة،  المناطـق  تفتيـت  فـي  وتسـبب 
حركـة الحيوانـات البريـة في المنطقة، وحـد من مناطق 
الرعـي والمناطـق المزروعـة، وضـم إلى إسـرائيل موارد 
مائيـة قيمـة. كانـت الحيوانـات تمـر عبر هـذه األراضي 
منـذ آالف السـنين، وتهاجـر وفقاً للمواسـم، ناثـرة بذور 

21. Environmental Impunity: “The impact of Settlements Waste Water Discharge in the West Bank,” Premiere Urgence Internationale, 

January 21, 2021,

https://www.premiere-urgence.org/en/environmental-impunity-the-impact-of-settlements-waste-water-discharge-in-the-west-bank-2/

النباتـات علـى طـول الطريـق، ممـا يضمـن حيويـة هذا 
الممـر اإليكولوجـي القديـم. قـد تعطلـت طـرق الهجرة 
هـذه وتوقفـت فجـأة، بحيـث عزلـت الحيوانـات عـن 
 .)Deprez, 2013( مناطـق تغذيتهـا وتكاثرهـا األصليـة
فـي بعـض المناطـق، علقـت أعـداد كبيـرة مـن األنـواع 
الحيوانيـة، مثـل الخنازيـر البرية، على جانـب واحد من 
الجـدار، ممـا ضاعـف عددهـا في تلـك المنطقـة. كانت 
األصلـي.  موئلهـا  عـن  مختلفـة  الجديـدة  البيئـة  هـذه 

بالنتيجـة، تأثـر السـكان بقـدر بالغ.

فـي الضفـة الغربيـة، يحاط الفلسـطينيون بأكثـر من 250 
مسـتوطنة وبؤرة اسـتيطانية إسـرائيلية مقامة في مخالفة 
ميـاه  بتصريـف  العديـد منهـا  الدولـي، ويقـوم  للقانـون 
تشـير  المزروعـة.  الفلسـطينية  األراضـي  إلـى  المجـاري 
التقديـرات إلـى أن مـا ال يقـل عـن 50 مسـتوطنة تقـوم 
بتصريـف مـا يقـرب من 35 مليون متر مكعـب من المياه 
العادمـة علـى األراضـي الفلسـطينية سـنوياً. هـذا الرقـم 
يعـادل 14,000 بركـة سـباحة بالحجـم األولمبـي، ويـزداد 
كل عـام مـع اسـتمرار بنـاء المسـتعمرات وتوسـيعها. كما 
أن أنشـطة التوسـع هـذه تخلـق »حقائـق علـى األرض« 
وتسـهم فـي ضـم أراضـي الضفة الغربيـة بحكـم الواقع.21

هناك مسـتوطنات إسـرائيلية أخرى في الضفـة الغربية هي 
فـي المقـام األول مـزارع للماشـية والثـروة الحيوانيـة. يتـم 
أيضـاً إلقـاء الـروث مـن هـذه المـزارع فـي شـكل مركّز في 
الوديـان واألراضـي الزراعيـة الفلسـطينية، ممـا يدمـر بنيـة 
التربـة ويلـوث المـوارد المائيـة. باإلضافـة إلـى ذلـك، فـإن 
إلقـاء الـروث الحيوانـي يوفـر أرضـاً خصبـة لتكاثـر البعوض 

والذبـاب، ممـا يزيـد مـن احتمـال انتشـار أمـراض خطيرة.
أثـرت ممارسـات الفصـل المكانـي هـذه علـى التنـوع 
البريـة فـي فلسـطين، وأزال بنـاء  البيولوجـي والحيـاة 
الطـرق االلتفافيـة والمسـتعمرات العديـد مـن المناطق 
الخضـراء والغابـات، واختفـت أعـداد كبيـرة مـن األنواع 
النباتيـة والحيوانيـة ولـم يسـمح لهـا بالنمـو مـرة أخرى 
فـي نفـس المنطقـة. أدى تجريـف األراضـي إلـى إزالـة 
وهـدم موائـل الحيوانـات البريـة، ممـا أدى إلـى هروبها 
وهجرتهـا إلـى أماكـن أخـرى. هـذه الممارسـات تحـرم 
اسـتخدام  فـي  حقوقهـم  مـن  الفلسـطينيين  السـكان 
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أراضيهـم، ممـا أدى إلـى فقدان السـيطرة على مواردهم 
الطبيعيـة وإحـداث تفتـت وتدهور بيئي في فلسـطين. 
إن االحتـال اإلسـرائيلي، فـي حالـة فلسـطين، يجسـد 

جميـع أخطـار األنثروبوسـين.

تعتبـر اإلدارة المتكاملـة والمسـتدامة للمـوارد الطبيعيـة 
وحفـظ التنـوع البيولوجـي أساسـيين لتماسـك فلسـطين 
في المسـتقبل وتنميتها المسـتدامة. غيـر أن ضعف األطر 
المؤسسـية والتنظيميـة، إلـى جانـب االفتقـار إلـى الوعي 
المدمـرة  اإلسـرائيلي  االحتـال  وسياسـات  العـام  البيئـي 
للبيئـة، يـؤدي إلـى تدهـور المـوارد الطبيعيـة، بمـا فـي 
ذلـك تلـوث األراضي والهـواء والميـاه، والتصحـر وتدهور 
األراضـي، وفقـدان التنـوع البيولوجـي. يعـزى ذلـك فـي 
معظمـه إلى االسـتخدام غير المسـتدام للمـوارد الطبيعية 
والتلـوث وسـوء إدارة النفايـات الفلسـطينية واإلسـرائيلية 
)مثـل النفايـات الصناعية22 والصلبـة، والميـاه العادمة23(، 
فـي  واإلفـراط  المحظـورة،  اآلفـات  مبيـدات  واسـتخدام 
المسـتعمرات  بنـاء  عـن  فضـًا  األسـمدة،24  اسـتخدام 
الفصـل،26  وجـدار  اإلسـرائيلية  االلتفافيـة25  والطـرق 
وجميعهـا تقيـد قـدرة الفلسـطينيين علـى إدارة األراضـي 

والمـوارد الطبيعيـة داخـل أراضيهـم.

الطبيعيـة  المـوارد  لمحدوديـة  الجـذري  السـبب  يكمـن 
فـي فلسـطين فـي تأثيـر االحتـال المطـول، والـذي يقيد 
وصـول الفلسـطينيين إلـى المـوارد الطبيعيـة وتحكمهـم 

تعـد صناعـات قـص الحجـارة وصناعـة الرخام فـي الضفة الغربية، إلـى جانب محاجر الكثبـان الرملية في غزة، سـبباً رئيسـياً لتدهور الماجـئ الطبيعية، وفقدان   .22

التنـوع البيولوجي وتشـويه الطابـع الجمالي.

التلـوث الناجـم عـن سـوء إدارة النفايـات الصلبـة وميـاه الصرف الصحي بسـبب سـوء جمعها والتخلـص منها وعـدم كفاية معالجتهـا، وحرق النفايات فـي الهواء   .23

الطلـق فـي مواقـع طـرح النفايات.

يتسـبب اسـتخدام مبيـدات اآلفـات المحظـورة دوليـاً واإلفـراط في اسـتخدام األسـمدة ومبيدات األعشـاب بأثر سـلبي في تلـوث التربـة والمياه والهـواء، ويعتبر   .24

مسـألة خطيـرة بالنسـبة للصحـة العامـة. كمـا أنـه يؤثر سـلباً على التنـوع البيولوجي من حيـث تعريض العديد مـن األنواع الطبيعية المسـتخدمة فـي المكافحة 

البيولوجيـة لآلفـات للخطر.

إن بنـاء المسـتوطنات والطـرق االلتفافيـة اإلسـرائيلية، الـذي يـؤدي إلـى اقتـاع األشـجار وإتـاف آالف الدونمات مـن األراضي الزراعيـة، يحرم الفلسـطينيين من   .25

الوصـول إلـى أراضيهـم ومواردهـم المائيـة ومناطـق الرعـي الطبيعـي، وينتـج ملوثـات علـى شـكل أطنان مـن النفايـات الصلبة والسـائلة عـادة ما يتـم تصريفها 

فـي األوديـة واألراضـي الزراعيـة الفلسـطينية المجاورة.

يعتبـر بنـاء جـدار الفصـل سـبباً رئيسـياً لتصحـر األراضـي وفقـدان التنـوع البيولوجـي والحياة البريـة. خال بنـاء الجدار، صـادر اإلسـرائيليون أكثر مـن 124,323   .26

قطعـة أرض تعـود ملكيتهـا للفلسـطينيين ويحتـوي معظمهـا علـى بسـاتين ومحاصيل حقليـة ودفيئات زراعيـة، واقتلعوا أكثر من 100,000 شـجرة مـن أجل بناء 

الجـدار. كمـا صـادرت إسـرائيل وعزلـت نحـو 26 بئـراً كانـت توفـر الميـاه لاسـتخدامات البلديـة ولـري المحاصيـل. عاوة علـى ذلك، عـزل الجـدار أراٍض زراعية 

تبلـغ مسـاحتها 207,645 دونمـاً، أي مـا يعـادل 73.6% مـن إجمالـي مسـاحة األراضي الزراعيـة في الضفة الغربيـة، وحـرم المزارعين من الوصول إلـى أراضيهم، 

األمـر الـذي مـن شـأنه أن يشـجع التصحـر فـي نهاية المطـاف. كما عـزل الجدار الكثير مـن موارد الميـاه في الضفـة الغربية. يسـتخدم المزارعون الفلسـطينيون 

هـذه الينابيـع واآلبـار ألغـراض الشـرب والـري، ممـا أثـر بشـدة على كميـة مياه الشـرب المتاحـة للفلسـطينيين ومنتجاتهـم الزراعية. غنـي عن القـول أن الجدار 

يتداخـل بشـكل معاكـس مـع التنـوع البيولوجي والمشـهد الطبيعي ويشـوه البيئـة الجمالية للحيـاة الطبيعية الفلسـطينية.
27. Water Supply to Gaza Preparatory Studies for the Seawater Desalination Plant, European Investment Bank, December 2012.

يسـتطيع  فـا  مسـتدامة.  بطريقـة  لهـا  وإدارتهـم  بهـا 
الفلسـطينيون الوصـول إلـى أكثـر مـن 15% مـن المـوارد 
المائيـة المتاحـة وتطويرهـا، مما يـؤدي إلى فجـوة كبيرة 
)41.6 مليـون متـر مكعـب( )PWA, 2005( بيـن الطلـب 
الفلسـطينيين  للسـكان  الميـاه  وإمـدادات  الميـاه  علـى 
فـي الضفـة الغربيـة وحدهـا. تتطلـب مشـاريع التنميـة 
)مثـل خطـوط نقـل إمـدادات الميـاه الرئيسـية ومحطات 
اللجنـة  مـن  وترخيصـاً  مصادقـة  المركزيـة(  المعالجـة 
يقيـد  ممـا  للميـاه،  المشـتركة  الفلسـطينية  اإلسـرائيلية 
قـدرة الفلسـطينيين علـى تنفيـذ برامـج الميـاه والبيئـة 
وتطويـر البنيـة التحتيـة المناسـبة الازمـة لدعـم القطـاع 
رفـاه  وتعزيـز  األساسـية  الخدمـات  تقديـم  وتحسـين 

الفلسـطيني. الشـعب 

إن الحالـة األشـد إقاقـاً وحرجـاً فيمـا يتعلـق باسـتنزاف 
المـوارد الطبيعيـة هـي تدهـور الحـوض المائـي الجوفـي 
الوحيـد  المصـدر  يشـكل  والـذي  غـزة،  فـي  السـاحلي 
االسـتخدام  تسـبب  لقـد  غـزة.  فـي  الميـاه  إلمـدادات 
غيـر المسـتدام واالسـتخراج المفـرط )141 مليـون متـر 
مكعـب27 سـنوياً( فـي تسـرب ميـاه البحـر، ممـا أدى إلى 
إلـى  الكلوريـدات  الميـاه وارتفـاع تركيـز  زيـادة ملوحـة 
مسـتويات غيـر مقبولة لاسـتهاك البشـري. يعتبر تدهور 
حـوض الميـاه الجوفيـة السـاحلي قضيـة بالغـة األهميـة 
للصحـة العامـة، حيـث سـبق أن حـذرت األمـم المتحـدة 
مـن أن الحـوض الجوفـي سـيتضرر بشـكل ال رجعـة فيـه 
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المنطقـة  تتعـرض   28.)UN, 2012(  2020 عـام  بحلـول 
السـاحلية فـي غـزة لضغوط شـديدة فيما يحـدث تدهور 
كبيـر مـن ناحيـة التلـوث البـري والبحـري علـى السـواء. 
فميـاه الصـرف الصحـي غيـر المعالجـة والنفايـات الصلبة 
تلـوث المنطقـة السـاحلية وتهـدد بشـكل مباشـر سـامة  
النظـام البيئـي البحـري فـي غزة، حيـث تتعـرض األرصدة 
السـمكية أيضـاً لضغـوط بسـبب الصيـد الجائـر الناجـم 
االحتـال  لسـلطات  والتعسـفي  المتكـرر  التعـدي  عـن 
فيهـا.  بالصيـد  يسـمح  التـي  المناطـق  علـى  اإلسـرائيلي 
عـاوة علـى ذلـك، أدت العمليـات العسـكرية المتكـررة 
وتدميـر  األشـجار  آالف  واقتـاع  حـرق  إلـى  غـزة  ضـد 
الدفيئـات الزراعيـة وآبـار الـري واآلبـار البلديـة ومرافـق 
البنيـة التحتيـة، ممـا أدى إلـى توليـد 1.2 مليـون طن من 
األنقـاض )UNDP, 2005( مسـبباً المزيـد من التفاقم في 
التدهـور البيئي ونضوب المـوارد الطبيعية في قطاع غزة.

يعـد تعميـم االعتبـارات البيئيـة مفهوماً جديداً نسـبياً في 
فلسـطين، بالنظر إلى طائفة األزمات اإلنسـانية المباشـرة 
وترميمهـا،  وحفظهـا  البيئـة  حمايـة  إن  تواجههـا.  التـي 
بوصفهـا قطاعـاً شـاماً، تتطلب تعميـم االسـتدامة البيئية 
والسياسـات  المؤسسـات  جميـع  فـي  منهجيـة  بصـورة 
واإلجـراءات علـى الصعيديـن الوطنـي والمحلـي. لذا، من 

28. Gaza in 2020: a liveable place? / By the United Nations Country Team in the occupied Palestinian territory

الرئيسـية  البيئيـة  والشـواغل  التحديـات  تحديـد  المهـم 
القائمـة حاليـاً فـي فلسـطين وتقييمهـا، كنقطـة انطـاق 
أساسـية نحـو وضـع وتنفيـذ سياسـات وتدخـات فعالـة 
القيـام  أثنـاء  االنتبـاه،  ينبغـي  البيئيـة.  االسـتدامة  تعـزز 
المسـتدامة  واإلدارة  البيئيـة  الحوكمـة  أن  إلـى  بذلـك، 
للمـوارد الطبيعيـة الفلسـطينية مقيدتـان إلـى حـد كبيـر 
بالتحديـات الهيكليـة الناجمـة عـن االحتـال اإلسـرائيلي 
– بمـا فـي ذلـك مجموعـات القوانيـن المختلفـة وقدرات 
المؤسسـات  مختلـف  تطبقهـا  التـي  القانـون  إنفـاذ 
اإلسـرائيلية والفلسـطينية في األجزاء المختلفة من األرض 
الفلسـطينية المحتلـة. كمـا أن قـدرات اإلدارة البيئية لدى 
عـدم  بسـبب  أيضـاً  تضـررت  قـد  الفلسـطينية  السـلطة 
االسـتقرار السياسـي واألزمـة المالية المطولـة والتحديات 

.)UN, 2020a( الداخليـة  الحوكمـة  أمـام  المسـتمرة 
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الجزء الثاني
تحديات وآفاق التنمية في فلسطين





التعبئة الجمعية من اجل الحقوق والتنمية

النتائج الرئيسية: 
البحث عن الحلقات المفقودة للتنمية الفلسطينية

إن مفتـرق الطـرق الـذي فرضـه العـام 2021، والـذي يتجلـى فـي ظهـور تحالفات إقليميـة جديـدة وتغير القـوى واألجندات 

السياسـية الفلسـطينية واإلسـرائيلية والدوليـة، يوفـر فرصـة مناسـبة لتقييـم التوجهات السـابقة ووضع تصور حـول الخيارات 

إلحـداث تحـول فـي آفـاق التنميـة الفلسـطينية. لـم تكن أهـداف التنميـة المسـتدامة ومضمونهـا موضع خاف في السـياق 

الفلسـطيني، إال أنـه ال بـد مـن البحـث في الظـروف المادية التي تحـدد وتيرتها وإمكانية تحقيقها بشـكل أوسـع مما تقدمه 

المؤشـرات التقليديـة والمقارنـات العالميـة. لـذا، وعلـى الرغـم من أن فلسـطين قد سـجلت تقدماً فـي التنمية البشـرية، إال 

أن اإلخفاقـات فـي بعـض المجـاالت واألداء المشـوه هيكليـاً فـي مجـاالت غيرهـا يشـيران إلى أن هنـاك عوامل مؤثـرة أخرى 

هنـا أكثـر من مجـرد العمليات المعتـادة للتنميـة االجتماعيـة واالقتصادية.

مـن شـأن اسـتغال الفـرص الناشـئة أن يغيـر بشـكل جـذري ميـزان القـوى فـي فلسـطين ومـع إسـرائيل لصالح التوصـل إلى 

صيغـة عادلـة وممكنـة التطبيـق لحـل الدولتيـن. ويمكن تسـريع العمليـة إذا نجح الفلسـطينيون في الضغط علـى المانحين 

السـتخدام نسـبة أكبـر مـن المعونـات للمسـاعدة في بنـاء القدرات الفلسـطينية فـي مجال تطوير هـذه الحـركات الحقوقية 

واالنخـراط فيهـا. وفـي حيـن أن نضـال الفلسـطينيين فـي إسـرائيل مـن أجـل أجنداتهـم الحقوقيـة الخاصـة ال يـزال مسـتمراً 

علـى طريـق مـواٍز، فـإن التآزر مع التحـركات السياسـية واالجتماعية فـي األرض الفلسـطينية المحتلة يمكن أن يعـود بفائدة 

متبادلـة وأن يقـوي الموقـف الفلسـطيني فـي ميـزان النزاع مع إسـرائيل.

وهـذا بـدوره يتطلـب مـن تقريـر آفـاق التنمية فـي فلسـطين 2021 أن يبحث فـي الحلقات المفقـودة للتنمية الفلسـطينية 

للمسـاعدة فـي تفسـير مفارقـات النمـو والركود، والثـروة والفقـر، والخصخصة واألطـر غير النظاميـة، واالسـتقالية والتبعية، 

والمحافظـة والليبراليـة، والمواطنـة وغيـاب القانـون، والتي تبرز في السـياق الفلسـطيني.

الفصل األول
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1-  التعبئة الجمعية من اجل الحقوق والتنمية

اليـوم وآفاقهـا  الفلسـطينية  التنميـة  عنـد تقييـم حالـة 
فـي السـنوات المقبلـة، فإن هنـاك مجموعة واسـعة من 
العوامـل الخارجيـة، بـدءاً مـن 55 عامـاً مـن االحتـال، 
قـد  تجاهلهـا.  يمكـن  الفعلـي وال  األداء  تشـكل سـياق 
أثـر المـأزق السياسـي الذي أحدثتـه الفتـرة »المرحلية« 
غيـر المحـددة علـى أداء وقـدرات الحكـم والمؤسسـات 
الفلسـطينية بشـكل معاكـس، فـزاد مـن التحديـات أمـام 
مفهـوم  إن  علمـاً  األوسـع.  بمعناهـا  التنميـة  تحقيـق 
»التنميـة تحـت االحتـال« بحد ذاتـه كان دائمـاً متضارباً، 

إن لـم يكـن عبثيـاً.

ال شـك أن إزالـة هـذه القيـود، التي أخرت السـيادة وقيام 
الدولـة مـراراً وتكـراراً، تمثـل الهـدف الرئيسـي للشـعب 
الحريـة  أجـل  مـن  الطويـل  كفاحـه  فـي  الفلسـطيني 
والرخـاء والحقـوق األساسـية األخـرى. هي ال تقـل أهمية 
بالنسـبة للمجتمـع الدولـي، الذي اسـتثمر موارد سياسـية 
السـنين فـي محاولـة لتحريـك  وماليـة كبيـرة علـى مـر 
التنميـة والحكـم الذاتـي الفلسـطينيين فـي غيـاب حـل 
سياسـي يضمـن تقريـر المصيـر الوطني. لكن إلـى جانب 
تدارك األزمات اإلنسـانية المتكررة، فإن سـجل مسـاعدات 
المانحيـن والحكـم الذاتي الفلسـطيني، والتفاعـل بينهما، 
النجاحـات.  مـن  تأثيـراً  أكثـر  اإلخفاقـات  أن  إلـى  يشـير 
فـاألداء المتوسـط لمؤشـرات التنميـة البشـرية الرئيسـية 
التـي اسـتعرضت فـي الجـزء األول مـن هـذا التقريـر ال 

يقـدم الكثيـر مـن األدلـة علـى عكـس ذلـك.

1-1 المعونات وبناء الدولة والتنمية تحت 
االحتالل المطول

الرسـمية  المسـاعدات  ارتبطـت  أوسـلو،  اتفاقـات  منـذ 
بـ»بنـاء  ومؤخـراً  السـام«  بـ»عمليـة  بشـدة  لفلسـطين 
السـلطة  األول مـن خـال  المقـام  فـي  الدولـة«، وذلـك 
الوطنيـة الفلسـطينية والمنظمـات غيـر الحكومية في كل 
مـن الضفـة الغربيـة وغـزة. علـى الرغـم مـن أن السـلطة 
الوطنية الفلسـطينية لم تتلق الكثير من الدعم السياسـي 
الدولـي فـي صراعهـا مـع االحتـال اإلسـرائيلي، إال أنهـا 
تحظـى باالعتـراف الدولـي بصفتهـا الشـريك الفلسـطيني 
الوحيـد فـي مـا أصبـح حالـة دائمـة مـن المفاوضـات مع 
تلـك  الرسـمية«  »المسـاعدات  مـن  تسـتثنى  إسـرائيل. 

المسـاعدات التـي تلقتهـا حمـاس وغيرهـا مـن األطـراف 
مـن مصـادر أخـرى لدعـم مقاومتهـا المسـلحة، وخاصـة 
فـي قطـاع غـزة. فقد جـاءت هـذه التدفقـات الخفية من 
مجموعـة مختلفـة مـن المصـادر، وال تتوفر بيانـات عامة 

لتتبـع شـكلها أو حجمهـا أو منشـأها.

االسـتمرار  للفلسـطينيين  الرسـمية  المعونـات  أتاحـت 
يمنـع  وتعجيـزي  طويـل  احتـال  ظـل  فـي  الحيـاة  فـي 
يحقـق  شـكل  بـأي  العمـل  مـن  الفلسـطيني  االقتصـاد 
االحتـال،  باسـتمرار  أيضـاً  سـمحت  لكنهـا  إمكاناتـه. 
اسـتراتيجيتها  فـي  االسـتمرار  إلسـرائيل  وأتاحـت 
خـال  مـن  دائـم  بشـكل  الصـراع  إدارة  فـي  المتمثلـة 
مكانـه يـراوح  الفلسـطينية  األراضـي  وضـع   إبقـاء 
 .)Calis, 2013; Khan, 2005, Khan et al, 2004(
فـي حيـن انخفـض الدعـم الـذي يقدمـه شـركاء التنميـة 
»للحكـم الرشـيد« والعمليات الديمقراطيـة بقدر ملموس 
بعـد عـام Farsakh, 2012( 2007(، تحـول التركيـز إلـى 
دعـم سـبل العيـش االقتصاديـة. حـال ذلـك دون حـدوث 
انهيـار حـاد فـي مسـتويات المعيشـة ولكنـه لـم يقـدم 
اسـتراتيجية متماسـكة لتطوير االقتصاد الفلسـطيني. فمن 
يسـاعد  أن  إنمائيـة  اقتصاديـة  اسـتراتيجية  وجـود  شـأن 
الفلسـطينيين علـى أن يحـددوا ويدعمـوا تطويـر أنشـطة 
إقليميـة  تنافسـية  قـدرة  تحقـق  أن  يمكنهـا  مسـتدامة 

وعالميـة وأن تصبـح محـركاً للتشـغيل والدخـل.

المعونـات وحجمهـا  المانحـون باألسـاس أشـكال  يحـدد 
والشـروط التـي تقـدم بهـا. لكـن المتلقيـن لديهـم بعـض 
القـدرة علـى التأثيـر علـى أشـكال المسـاعدات ومجاالت 
تخصيصهـا. كمـا أن المنظمات الحكوميـة وغير الحكومية 
بحريـة  المعونـات يمكـن أن تتمتـع أيضـاً  التـي تتلقـى 
كبيـرة في اسـتخدام التمويـل بطرق مختلفـة أو في رفض 
المسـاعدات التـي تأتـي بشـروط غيـر مقبولة. هـذا األمر 
يثيـر سـؤاالً اسـتراتيجياً مهماً: كيـف ينبغي للفلسـطينيين 
إلـى  المقدمـة  المسـاعدات  علـى  التأثيـر  يحاولـوا  أن 
فلسـطين واالسـتجابة للمخاطـر والفـرص المحتملـة التـي 
إنهـاء  فـي  فرصهـم  لزيـادة  الراهـن  الوقـت  فـي  تنشـأ 
السياسـية  إلـى أقصـى حـد وتعزيـز حقوقهـم  االحتـال 

واالقتصاديـة؟
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إن معالجـة هذا السـؤال تسـتدعي افتراضـات حول كيف 
يمكـن أن تتكيـف دوافـع المانحيـن اسـتجابًة للحقائـق 
عـاوة  إسرائيل-فلسـطين.  فـي  المتغيـرة  السياسـية 
علـى ذلـك، قـد تتأثـر تدفقـات المعونـة وشـروطها فـي 
المسـتقبل بالظـروف االقتصاديـة للمانحيـن، التـي يرجـح 
أن تتأثـر بالتداعيـات الطويلـة األجل للجائحـة والتحوالت 
أفضـل  إلـى  ينظـر  قـد  أخيـراً،  العالمـي.  االقتصـاد  فـي 
االسـتراتيجيات علـى الجانب الفلسـطيني بشـكل مختلف 
مـن قبـل مختلـف مراكز السـلطة المؤسسـية والسياسـية 
االجتماعيـة  المنظمـات  قبـل  ومـن  فلسـطين،  فـي 
االقتصاديـة  الجهـات  وشـتى  المختلفـة،  والسياسـية 
الفاعلـة. مـع ذلـك، ال يـزال مـن المفيـد دراسـة السـمات 
العريضـة لهـذه الترابطـات مـن أجل فهم أفضـل للحواجز 
التـي تعتـرض طريـق التنميـة، ولتمكيـن إجراء مناقشـات 
بشـأن أفضـل السـبل لحمايـة وتعزيـز الحقـوق الفرديـة 
والوطنيـة للفلسـطينيين، والتـي أصبحت أكثر تشـابكاً في 

المنعطـف الحالـي مـن أي وقـت مضـى.

إن اسـتراتيجيات األطراف المتأثرة بالمسـاعدات الخارجية 
لفلسـطين تؤثـر حتمـاً بعضهـا على بعـض، ولكـن ترابطها 
ليـس متعـادالً أو متماثـاً ألن القـوة النسـبية لألطراف غير 
للمنظمـات  النسـبية  القـوة  إن  عـام،  فبشـكل  متكافئـة. 
المتأثـرة بأية سياسـة )»التسـوية السياسـية«( ال تؤثر على 
تصميـم السياسـات التـي تنشـأ فحسـب، بـل تؤثـر أيضـاً 
علـى كيفية تنفيذهـا )Khan, 2018(. إن إطار التسـويات 
السياسـية مفيد السـتيضاح كيف أن طريقة تشـكيل القوة 
التنظيميـة في سـياق المسـاعدات المقدمة إلى فلسـطين 
قـد حافـظ على تـوازن بحيـث دعمت المسـاعدات سـبل 
العيـش ولكنهـا حافظـت أيضـاً علـى االحتال وفـي الواقع 
فأكثـر  أكثـر  مسـتبعداً  الدولتيـن  حـل  تحقيـق  جعلـت 

.)MAS, 2010(

والسـؤال المهـم هـو مـا إذا كانـت هنـاك اسـتراتيجيات 
تـوازن  لتحقيـق  اليـوم  للفلسـطينيين  متاحـة  جديـدة 
أفضـل، تـوازن يوصـف بأنـه يحقـق نتائـج أفضـل وأكثـر 
اسـتدامة للتنميـة للفلسـطينيين. ثمة ثاثة سـيناريوهات 
سياسـية تصـوغ آفـاق التنمية يبـدو أنها وثيقـة الصلة من 

الفلسـطيني. المنظـور 

الراهـن  لوضـع  اسـتمرار  يتضمـن  األول  السـيناريو 
حـل  نحـو  التحـرك  ظاهريـاً  المسـاعدات  تدعـم  حيـث 

الدولتيـن، ولكنهـا فـي الواقـع تحافـظ علـى توازن سـلبي 
حـل  لنشـوء  ممكنـة  آفـاق  وجـود  دون  للفلسـطينيين 
 Calis( أعمـال  فـي  ذلـك  وصـف  جـرى  قـد  الدولتيـن. 
وخـان   )2010( مـاس  ومعهـد   )2012( وفرسـخ   )2013
)2005، 2004( وآخريـن. السـمة الرئيسـية لهـذا التـوازن 
هـي أنـه فـي ظل ضعـف القـوة التنظيميـة الفلسـطينية، 
وعـدم وجـود مصلحـة إسـرائيلية ملحـة فـي التوصـل إلى 
حـل الدولتيـن، وعـدم رغبـة المانحيـن الخارجييـن فـي 
مواجهـة إسـرائيل، تظـل الحقـوق والتنميـة الفلسـطينية 
فـي حالـة ركـود دائـم. مـا دامـت هـذه التشـكيلة للقـوة 
والمصالـح قائمـة، فـإن المطالبـة بإجـراء تغييـرات فـي 
تخصيـص المعونـات، علـى سـبيل المثـال لدعـم المزيـد 
مـن االكتفـاء الذاتي الفلسـطيني أو االعتمـاد على الذات، 
مـن غيـر المرجح أن تحسـن كثيراً من النتاجـات اإلنمائية 
أو قـدرة الفلسـطينيين علـى التعبئـة مـن أجـل حقوقهم.

أمـا السـيناريو الثانـي الـذي ال يمكـن إغفالـه نظـراً لتزايد 
السياسـي  المشـهد  فـي  والتحـوالت  المانحيـن  إعيـاء 
اإلقليمـي، فيتصف بالتحـول من المعونات إلى االسـتثمار 
كاسـتراتيجية للحفـاظ على سـبل العيش الفلسـطينية. قد 
نوقشـت منذ بعض الوقت مسـألة اسـتخدام المسـاعدات 
فلسـطينية  إسـرائيلية  أنشـطة  لتطويـر  واالسـتثمارات 
مشـتركة باعتبارهـا اسـتراتيجية »لبنـاء الثقـة« يمكـن أن 
 .)Brown, 2018( تقلـل مـن احتمال وقـوع أعمال عنـف
سـبل  علـى  للحفـاظ  كلفـة  أقـل  اسـتراتيجية  أنهـا  كمـا 
العيـش الفلسـطينية مقارنـة باالسـتراتيجية التـي تعتمـد 
علـى المسـاعدات فقـط. كمـا تنسـجم مـع التراجـع عـن 
بشـكل  تتحـدى  التـي  الرسـمية  اإلنمائيـة  المسـاعدات 
التقليديـة  االقتصاديـة  العاقـات  وإطـار  مبـادئ  متزايـد 
بيـن الشـمال والجنـوب فـي مرحلـة مـا بعـد االسـتعمار. 
فـي هـذا السـياق، سـعت »االتفاقـات اإلبراهيميـة« لعام 
2020 إلـى تطبيـع العاقـات بيـن إسـرائيل وعـدة بلـدان 
عربيـة، ممـا يزيـد مـن احتمال االسـتثمار في إسـرائيل و/
أو فلسـطين مـن جانـب دول الخليـج العربيـة وغيرهـا.

جديـدة  وفرصـاً  مخاطـر  السـيناريو  هـذا  يخلـق 
للفلسـطينيين. فاالسـتثمارات فـي مناطق معزولة تشـكل 
مخاطـر من خـال إضعاف فـرص العمل الجماعـي والحد 
مـن القـوة النسـبية للمنظمـات الفلسـطينية. لكـن هـذه 
االسـتثمارات يمكـن أن تخلـق أيضـاً فرصـاً إلقامـة روابـط 
خلفيـة وأماميـة يمكنها، إذا اسـتغلت بطريقة سـليمة، أن 
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تعـزز القـوة التنظيميـة الفلسـطينية وتقـوي المطالبـات 
هـذه  اسـتغال  أن  كمـا  الفرديـة.  والقـدرات  بالحقـوق 
الفـرص يتطلـب اسـتخدام المعونـات بحكمـة لاسـتثمار 
باالسـتثمارات  ترتبـط  التـي  والقـدرات  المهـارات  فـي 
المحتملـة التـي يرجـح قدومهـا، مـع عـدم السـماح لقوى 
السـوق ورأس المـال بإمـاء النتاجات السياسـية. إن مدى 
قـدرة الفلسـطينيين علـى اسـتغال هـذه الفرص الناشـئة 
مـع تخفيـف المخاطـر سـيحدد فرصهـم فـي المسـاومة 

الفعالـة علـى الحقـوق الفرديـة والوطنيـة.

يسـتند السـيناريو الثالـث إلـى اآلثـار المترتبـة علـى حـدوث 
تحـول فـي قـدرة المسـاومة الجماعيـة للفلسـطينيين، نتيجة 
لحركـة ناشـئة من أجـل الحقوق السياسـية والفرديـة تحتضن 
جميـع الفلسـطينيين بصـرف النظـر عـن موقعهـم الجغرافي 
أو مواطنتهـم. يمكـن أن تـؤدي هذه الحركة إلـى زيادة كبيرة 
فـي القـوة التنظيميـة الفلسـطينية من خال السـماح بالربط 
بيـن التحـركات عبـر الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة وإسـرائيل 
وفـي أماكـن تواجـد الاجئيـن في الشـتات. يمكـن للتغييرات 
فـي القـوة النسـبية للمنظمـات الفلسـطينية واإلسـرائيلية أن 
تغير حسـابات اإلسـرائيليين بشـأن جدوى إدارة الفلسطينيين 
أن  التسـليم بحقوقهـم. مـن شـأن ذلـك  بشـكل دائـم دون 
يكسـر التوازن السـلبي السـابق ويـؤدي إلى تحسـينات كبيرة 
فـي النتائـج مـن المنظـور الفلسـطيني. إن إمكانيـة السـعي 
بشـكل فعـال لتحدي التفـاوت الهيكلي الذي سـاد على مدى 
السـنوات الخمـس والعشـرين الماضيـة قـد نوقشـت نظريـاً 
قبـل عقـد مـن الزمـن )MAS, 2010(. لكـن هـذه النتيجـة 
أصبحـت فجـأة قابلـة للتصـور بعـد التحـركات التـي ربطـت 
بيـن الفلسـطينيين فـي الضفـة الغربية وقطاع غزة وإسـرائيل 

والخـارج والتـي نشـأت بشـكل عفـوي في أيـار 2021.

للمعونـات  الناشـئ  التشـكيل  يجمـع  أن  المرجـح  مـن 
مـن  جوانـب  بيـن  التنميـة  وآفـاق  السياسـية  والفـرص 
جميـع هـذه السـيناريوهات. سـيكون من المهـم التوصل 
واالقتصاديـة  السياسـية  لاسـتجابات  أفضـل  فهـم  إلـى 
األكثـر فاعليـة مـن الجانـب الفلسـطيني لضمـان إحـراز 
أسـرع تقـدم ممكن نحو التنميـة االقتصادية الفلسـطينية 
وإعمـال الحقـوق الوطنيـة والفردية. سـنعود إلـى مفهوم 
»إطـار التسـويات السياسـية« الـوارد في الفصل السـادس 

أدنـاه، لتأطيـر تحليـل اآلفـاق المسـتقبلية.

1-2 سياق السياسات واألحداث الرئيسية التي 
تؤثر في شكل التنمية في فلسطين

منـذ التقريـر األخيـر للتنميـة البشـرية الفلسـطينية فـي 
عـام 2014، ظهـرت عـدة أحـداث وتغيـرات واتجاهـات 
بارزة على المسـتوى السياسـي وعلـى أرض الواقع وأثرت 
علـى تقـدم التنميـة وآفاقهـا فـي فلسـطين. قـد اندلعت 
عـدة موجـات مـن التصعيد في الضفـة الغربيـة، تخللتها 
مواجهـات وعمليـات عسـكرية بين قطاع غزة وإسـرائيل. 
فيمـا أصبـح التقلب فـي البيئة الخارجية معامـاً ثابتاً في 
حيـاة النـاس واتخـذت تدابير كثيـرة للتكيـف والتدبر مع 
الوضـع على مسـتوى الفرد واألسـرة والشـركة والمجتمع، 
فـإن الحقائـق الوحشـية للصـراع الذي اسـتمر لمـدة قرن 
مـن الزمان ليسـت بعيدة أبـداً عن السـطح، وهي بمثابة 

تحذيـر دائم مـن التهاون.

1-2-1 االحتالل والتوسع االستيطاني

فـي  بالتنميـة  المتعلقـة  المناقشـات  جميـع  توصلـت 
فلسـطين إلـى االعتـراف بـأن أقسـى وأوضح القيـود التي 
العسـكري  االحتـال  هـي  الفلسـطينية  التنميـة  تواجـه 
المسـتمر منـذ نصـف قـرن مـن الزمـان. فـكل فلسـطيني 
ألثـر  معـرض  المحتلـة  الفلسـطينية  األرض  فـي  يعيـش 
االحتـال إلـى حد ما، وال يـكاد يكون هناك مجـال للحياة 
ال يمسـه االحتـال. حتـى مـع وجـود السـلطة الوطنيـة 
الفلسـطينية منـذ عـام 1995 بواليـة محـدودة )تسـتثني 
القـدس الشـرقية و60% مـن الضفـة الغربيـة( فـي األرض 
إسـرائيلية  مدنيـة  إدارة  تتولـى  المحتلـة،  الفلسـطينية 
نشـطة )منسـق الشـؤون الحكوميـة فـي األراضـي( إدارة 
وغيرهـا  واالقتصاديـة  المدنيـة  إسـرائيل  عاقـات  شـتى 
مـع الفلسـطينيين، سـواًء مباشـرة أو مـن خـال السـلطة 
الوطنيـة الفلسـطينية )MAS, 2021b(. ال يزال قطاع غزة 
محاصـراً بطـوق عسـكري إسـرائيلي يتحكـم بشـكل صارم 
فـي حركـة النـاس والبضائع واألمـوال دخـوالً وخروجاً من 

المحاصـرة. المنطقـة 

فـي الضفـة الغربيـة، قامـت إسـرائيل علـى مـدى عقـود 
ببناء شـبكة من المسـتعمرات ونظام متعدد الطبقات من 
القيـود الماديـة واإلداريـة. اليـوم، وفقـاً لتقريـر المجلـس 
األوروبـي عـن المسـتعمرات اإلسـرائيلية )2021(، يوجـد 
مـا يقـرب مـن 220,000 مسـتوطن إسـرائيلي يعيشـون 
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فـي القـدس الشـرقية، فـي حيـن بلـغ عـدد المسـتوطنين 
فـي المنطقـة )ج( مـن الضفـة الغربيـة حوالـي 441,600 
مسـتوطن. بذلـك يصـل عـدد المسـتوطنين اإلسـرائيليين 
 170 فـي   647,800 حوالـي  إلـى  الغربيـة  الضفـة  فـي 

اسـتيطانية«.29 »بـؤرة  و134  مسـتوطنة 

اسـتمر تقديـم الخطـط إلنشـاء وحـدات اسـتيطانية فـي 
الشـرقية،  القـدس  فيهـا  بمـا  المحتلـة،  الغربيـة  الضفـة 
بمعـدل مرتفـع جـداً فـي النصـف األول مـن عـام 2020 
 14,794 علـى  العمـل  تقـدم  تمـوز(.   - الثانـي  )كانـون 
عمليـة  مـن  مختلفـة  مراحـل  فـي  اسـتيطانية  وحـدة 
التخطيـط والتنفيذ )خطـط وعطـاءات(. إن 5,525 وحدة 
مـن هـذه الوحـدات تخـص مسـتوطنات تقع فـي القدس 
الشـرقية المحتلـة، و9,269 وحدة تخص مسـتوطنات تقع 
فـي أجـزاء أخـرى مـن الضفـة الغربيـة، بمـا فـي ذلك في 

.)HRC, 2021( مواقـع فـي عمقهـا

فـي عهـد إدارة ترامـب فـي الواليـات المتحـدة األمريكية 
فـي  العدوانـي  التوسـع  مـن  مكنـت  التـي  والسياسـات 
والحقـوق  للتنميـة  المناهضـة  اإلسـرائيلية  السياسـات 
الفلسـطينية، شـهدت المستعمرات اإلسـرائيلية في الضفة 
الغربيـة تصاعداً ملموسـاً. وفقاً لمصادر إسـرائيلية، رفعت 
إسـرائيل متوسـط معـدل البناء السـنوي بنسـبة 25% في 
الفتـرة التـي تولـى فيهـا الرئيـس ترامـب منصبـه.30 عاوة 
علـى  واالسـتياء  الهـدم  عمليـات  اسـتمرت  ذلـك،  علـى 
المبانـي الفلسـطينية، وال سـيما فـي المنطقـة )ج(. كمـا 
ازدادت عمليـات اإلخـاء طوال عـام 2019، وكذلك أعمال 
والخليـل  الشـرقية  القـدس  كانـت  المسـتوطنين.  عنـف 
بؤرتيـن للتوتر المتزايد بين المسـتوطنين والفلسـطينيين.

لقـد اعتبـر مجلـس األمـن الدولي مبكـراً، منذ عـام 1980، 
إلـى  الدولـي، ودعـا  للقانـون  المسـتعمرات مخالفـة  أن 
مجلـس  كان   ،2016 عـام  بحلـول  وتفكيكهـا.31  إخائهـا 
األمـن الدولـي قـد تخلـى عـن مطلبـه األخيـر، لكـن قراره 
ردد  أوبامـا  رئاسـة  مـن  األخيـرة  األيـام  فـي   2334 رقـم 

29. https://eeas.europa.eu/sites/default/files/six_month_report_on_israeli_settlements_in_the_occupied_west_bank_including_

east_jerusalem_reporting_period_january_to_july_2020.pdf

30. https://apnews.com/article/joe-biden-donald-trump-israel-iran-nuclear-west-bank-2f0d9f2abbb84d29bbe9f28c61a59662

قـرار مجلـس األمـن رقـم 425. كمـا يؤكـد قـرار مجلـس األمـن الدولـي رقـم 2334 )2016( من جديـد أن قيام إسـرائيل بإنشـاء المسـتوطنات فـي األراضي   .31

الفلسـطينية المحتلـة منـذ عـام 1967، بمـا فيهـا القـدس الشـرقية، ليس له أي شـرعية قانونية ويشـكل انتهـاكاً صارخاً للقانـون الدولي وعقبة رئيسـية أمام 

تحقيـق حـل الدولتيـن والسـام العـادل والدائم والشـامل.

»الوقـف  إلـى  إسـرائيل  ودعـا  السـابقة  القلـق  بواعـث 
الفـوري والكلـي لجميـع األنشـطة االسـتيطانية في األرض 
الفلسـطينية المحتلـة، بمـا فيهـا القـدس الشـرقية«. قـد 
واصلـت إسـرائيل تجاهـل هـذا اإلجمـاع الدولي، بـل إنها 
تواصـل تعزيـز مشـروعها »لبنـاء الدولـة اليهوديـة« فـي 

جميـع أنحـاء األرض الفلسـطينية المحتلـة.

 1-2-2 قيود السياسات الناجمة عن اتفاقيات
أوسلو-باريس

والسياسـات  البحـوث  أدبيـات  مـن  مجلـدات  وثقـت 
الدوليـة والفلسـطينية واإلسـرائيلية كيـف يؤثـر االحتـال 
األراضـي  ويجـزئ  والبضائـع،  األشـخاص  حركـة  علـى 
جغرافيـاً واجتماعيـاً وسياسـياً، ويقيـد النمـو االقتصـادي، 
الحيويـة  للمـوارد  الفلسـطينيين  اسـتخدام  مـن  ويحـد 
مثـل األراضـي والميـاه والمعـادن. بـاألدوات ذاتهـا، يعيق 
االحتـال صنـع السياسـات والحوكمـة وتقديـم الخدمـات 
 .)UN, 2016:11( مـن قبل السـلطة الوطنية الفلسـطينية
إن بروتوكـول باريـس للعاقـات االقتصاديـة بين إسـرائيل 
ومنظمـة التحرير الفلسـطينية لعام 1994 يحرم فلسـطين 
مـن حيـز السياسـات االقتصادية السـيادية أو أدواتها، وقد 
ألحـق االقتصـاد الفلسـطيني باقتصـاد إسـرائيل فـي إطـار 

تبعيـة اسـتعمارية.

حدودهـا  علـى  تسـيطر  ال  الفلسـطينية  الحكومـة  إن 
عائداتهـا  علـى  أو   - البحريـة  أو  الجويـة  أو  البريـة   -
الصاحيـة  أو  الخاصـة  عملتهـا  لديهـا  ليـس  الجمركيـة. 
لطباعـة النقـود. هـي تفتقـر إلـى إمكانيـة الوصـول فـي 
المنطقـة )ج( والواليـة لفـرض السياسـات عليهـا. كمـا ال 
تملـك سـلطة علـى قطاع غـزة بسـبب التجزئـة الجغرافية 
واالنقسـام الفلسـطيني الداخلـي الذي يحـول دون تفعيل 
الفلسـطينية  األرض  فـي جميـع  وطنـي  توافـق  حكومـة 
الفلسـطينية  الوطنيـة  للسـلطة  المالـي  الحيـز  المحتلـة. 
مقيـد. يأتـي جـزء كبير من إيرادات السـلطة الفلسـطينية 
)60%-70%( مـن نظـام عوائـد المقاصة، والـذي بموجبه 
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تقـوم السـلطات الماليـة اإلسـرائيلية بالنيابة عن السـلطة 
الوطنيـة الفلسـطينية بتحصيـل جميع الضرائـب والعوائد 
المسـتحقة على الحـدود والموانئ البحريـة والجوية على 
مقابـل حصـول  وذلـك  الفلسـطينية،  والخدمـات  السـلع 

إسـرائيل علـى رسـوم إداريـة قيمتهـا %3.

تملك السـلطة الوطنية الفلسطينية أيضاً مساحة محدودة 
لتطويـر سياسـات فعالـة فـي مجـال الحكـم اإلقليمـي أو 
المحلـي والتنميـة المحليـة. تفرض إسـرائيل فـي المنطقة 
)ج( والقـدس الشـرقية نظـام تخطيـط تمييزيـاً وتقييديـاً، 
غيـر مصمـم لمصلحة السـكان المحميين. كمـا أن الحكم 
المحلـي الفلسـطيني وتقديم الخدمات محدودان بسـبب 
تزايـد التجزئـة الجغرافيـة. فغيـاب حريـة التنقـل وانعدام 
الواليـة القانونيـة في أجـزاء كبيرة من األرض الفلسـطينية 
القانـون  المثـال، يعيقـان سـيادة  المحتلـة، علـى سـبيل 

والحفـاظ علـى األمن وتقديـم خدمـات العدالة.

تشـكل القيـود المفروضـة علـى الحركة والوصـول والتجارة 
األرض  فـي  االقتصـادي  النمـو  أمـام  رئيسـية  عقبـات 
الفلسـطينية المحتلـة. يجـري فـرض هذه القيـود من خال 
التفتيـش والتصاريـح والحواجـز  نظـام معقـد مـن نقـاط 
االلتفافيـة  الطـرق  ونظـام  والمسـتعمرات  العسـكرية 
هـذه  أدت  قـد  والجـدار.  الموازيـة  القانونيـة  واألنظمـة 
القيـود إلـى تفتيت المشـهد الطبيعي الفلسـطيني. خلقت 
مجتمعـات محليـة معزولة، وقوضت التماسـك االجتماعي، 
ومزقـت الهويـة المشـتركة، وخفضـت النشـاط االقتصـادي 
األرض  فـي  المقسـمة  الفلسـطينية  السـكانية  للتجمعـات 
الفلسـطينية المحتلة، سـواًء داخل كل منهـا أو ما بينها. قد 
قـدر مؤتمـر األمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة )األونكتاد( 
الشـعب  يتحملهـا  التـي  لاحتـال  الماليـة  التكلفـة 
الفلسـطيني خـال الفتـرة 2000-2017 بمبلـغ 47.7 مليـار 
دوالر أمريكـي )UNCTAD, 2019: 40(. يجـادل األونكتاد 
بأنـه لـو تـم ضـخ هـذا المبلغ بـدالً من ذلـك فـي االقتصاد 
الفلسـطيني مـن خال سياسـات مالية توسـعية، لـكان من 

الممكـن إيجـاد آالف الوظائـف اإلضافيـة.

لذلـك، وفـي ظل مصفوفة السـيطرة اإلسـرائيلية السـائدة، 
اإلنمائـي  مصيرهـا  تحديـد  علـى  فلسـطين  قـدرة  تظـل 
ال  التـي  الفلسـطينية،  الحكومـة  إن  للغايـة.  محـدودة 
تسـيطر علـى حدودهـا وإيراداتهـا وسياسـتها النقديـة وال 
تسـتطيع الوصـول إلـى الكثيـر مـن مواردهـا الطبيعيـة، 

تشـرع فـي تنفيذ خطـة العـام 2030 وهي تواجـه عوائق 
.)UN, 2016: 13( هائلـة 

نظـرا للتسـاوق الدولـي مـع الركـود السياسـي، فـإن خيار 
تغييـر نمـوذج »المعونـة مقابل السـام« الفاشـل لم يكن 
ممكنـاً سياسـياً علـى الصعيـد العالمـي، فـي حيـن حـال 
دون  الداخليـة  الضعـف  ونقـاط  الفلسـطيني  االنقسـام 
مراكمـة أي وزن فـي موازيـن القـوى اإلقليميـة والعالمية 
المتغيـرة بسـرعة. حتـى مـع تقـدم القـوى األكثـر تطرفـاً 
الفلسـطينية  للدولـة  وعـداًء  لاسـتيطان  تأييـداً  واألكثـر 
علـى اإلطـاق لقيادة إسـرائيل في العقـد الماضي، يحاول 
كالمعتـاد.  أعمالهـا  مواصلـة  والفلسـطينيون  المانحـون 
بالتالـي، فقـد تـم تخصيـص مـوارد كبيـرة مـن المانحيـن 
لمعالجـة القيـود التـي يفرضهـا االحتـال اإلسـرائيلي على 
االقتصـاد والتجـارة والماليـة والقطـاع الخـاص مـن خـال 
مجموعـة مـن التدابيـر الجزئيـة. هـذا يرقـى إلـى ترقيـع 
اسـتمرار  تحـدي  مـن  بـدالً  الصنـدوق،  داخـل  الحلـول 
صاحيـة ووظائـف حقبـة أوسـلو المنصرمـة، والمتمثلـة 

فـي »ترتيبـات الحكـم الذاتـي المرحليـة«.

قامـت وكاالت اإلغاثـة وممثلو المانحين مؤخـراً بعمليات 
النقـد الذاتـي بشـأن فعالية المعونـات، مثيرين للتسـاؤل 
عـن جـدوى وأخاقية مواصلة الدعم الـذي يديم االحتال 
اإلسـرائيلي فـي نهايـة المطـاف. لقد حققت المسـاعدات 
المقـدرة بنحـو 36.2 مليـار دوالر التـي تـم توجيههـا إلـى 
بنـاء المؤسسـات والحكـم الرشـيد خـال السـنوات ال25 
الماضيـة، أكبـر قـدر مـن النجاح في إنشـاء سـلطة وطنية 
فلسـطينية، تخـدم وظائـف األمـن المحلـي والدولي على 
حـد سـواء )Wildeman, 2019(. فـي الوقت نفسـه، فإن 
كفـاءة وجـودة الخدمـات األساسـية التي تقدمها السـلطة 
الوطنيـة الفلسـطينية لنحـو 4.5 مليـون فلسـطيني يغلب 
عليها التشـوش، ال سـيما في االسـتجابة لتداعيـات جائحة 
كوفيـد-  19 التـي طرحـت تحديـات لـم يسـتطع العديـد 
السـيناريو  ظـل  فـي  معالجتهـا.  المتقدمـة  الـدول  مـن 
الحالـي، مـن المرجـح أن يظـل الشـرط األساسـي للتنميـة 
فـي فلسـطين، أي الحريـة، بعيـد المنـال فـي السـنوات 
المقبلـة. هـذا األمـر ال يمكـن أن يتغيـر إال إذا حدث مرة 
أخـرى، كمـا جرى في بعـض الحقب السـابقة، أن تمكنت 
القوة الجماعية والقدرات البشـرية لمايين الفلسـطينيين 
حـول العالـم المحروميـن مـن حقوقهم األساسـية ألجيال، 
مـن االلتفـاف حـول أهـداف مشـتركة مشـروعة تنسـجم 
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مـع القانـون الدولـي ومختلـف حقوقهـم، وطـرح خطاب 
موثـوق عـن االسـتاب والتحرر.

1-2-3 المشهد السياسي الدولي واإلقليمي

الفلسـطينية  التحريـر  منظمـة  بيـن  العاقـات  اسـتمرت 
وإسـرائيل فـي التدهـور في غيـاب عملية سياسـية تهدف 
إلـى إنهـاء الصـراع مـن خـال حـل الدولتيـن. منـذ فشـل 
مبـادرة أوباما/كيـري فـي الفتـرة 2014-2015، لـم تكـن 
التنسـيق  إدارة  تتجـاوز  مغـزى  ذات  مفاوضـات  هنـاك 
الجانبيـن.  بيـن  اليومـي  واالقتصـادي  واألمنـي  المدنـي 
بالمثل، انهارت العاقات بين منظمة التحرير الفلسـطينية 
والواليـات المتحـدة فـي ظـل إدارة ترامـب، بعـد اعتراف 
الواليـات المتحـدة بالقـدس عاصمـة »موحدة« إلسـرائيل 
ذلـك  صاحـب  ومـا   2017 األول/ديسـمبر  كانـون  فـي 
مـن إنهـاء المسـاعدات األمريكيـة للشـعب الفلسـطيني، 
إلـى جانـب تشـديد سـيطرة الكونغـرس علـى أي تمويـل 
للسـلطة الوطنيـة الفلسـطينية، حال اسـتئنافه. امتد قطع 
المسـاعدات ليشـمل األونروا في بادرة مشـؤومة تتجاهل 
محنـة الاجئيـن الفلسـطينيين وحقوقهـم، وأمـرت اإلدارة 
األمريكيـة منظمـة التحريـر الفلسـطينية بإغـاق بعثتهـا 
بدمـج  وقامـت  المتحـدة،  الواليـات  فـي  الدبلوماسـية 
وظائـف القنصليـة السـابقة فـي القـدس الشـرقية ضمـن 
سـفارة الواليـات المتحـدة الجديـدة فـي مدينـة القـدس.

فـي كانون الثاني 2020، تم الكشـف عـن »صفقة القرن« 
التـي أعلـن عنها الرئيـس األمريكي منذ فتـرة طويلة كحل 
كبـار  اإلسرائيلي-الفلسـطيني. فـي حيـن رحـب  للصـراع 
ممثلـي الحكومـة اإلسـرائيلية باالقتـراح وبـدأوا يتصرفـون 
رفضـاً  الفلسـطينية  التحريـر  منظمـة  رفضتـه  لـه،  وفقـاً 
قاطعـاً. أكـدت جامعـة الـدول العربيـة ومنظمـة التعاون 
اإلسـامي أن االقتـراح ال يلبـي الحـد األدنـى مـن حقـوق 
بلـدان  عـدة  أن  رغـم  الفلسـطيني،  الشـعب  وتطلعـات 
عربيـة لـم تبـد أي تعليـق أو بـدت مذعنـة، ممـا ينـذر 
بالتغيـرات البالغـة األهميـة التـي سـتتبع علـى الصعيـد 
اإلقليمـي. يبـدو أن االتحـاد األوروبـي، الـذي كان تقليديـاً 
مؤيـداً قويـاً لحقـوق الفلسـطينيين، كان مشـغوالً بأزماتـه 
في السـنوات األخيرة إلى حد ال يسـمح له بالسـعي ألخذ 
حصـة مـن أي موقـع نفـوذ فـي عمليـة السـام المتوقفة، 
علـى الرغـم من معارضته المبدئية لألنشـطة االسـتيطانية 

اإلسـرائيلية غيـر الشـرعية.

سـبق إطـاق مشـروع ترامب ورشـة عمـل دوليـة نظمتها 
 ،2019 حزيـران  فـي  البحريـن  فـي  المتحـدة  الواليـات 
ركـزت علـى الجوانـب االقتصاديـة للمقتـرح المسـتقبلي 
مـع تقديم إغراءات للفلسـطينيين والعرب للمشـاركة في 
هـذا الشـكل المتجـدد مـن مفهـوم »السـام االقتصـادي« 
البالـي. باإلضافـة إلـى ذلـك، تراجعـت حكومـة الواليـات 
المتحدة، في تشـرين الثاني 2019، عن سياسـتها القديمة 
الغربيـة،  الضفـة  فـي  اإلسـرائيلية  المسـتعمرات  بشـأن 
معلنـة أنهـا لـم تعـد تعتبرهـا مخالفـة للقانـون الدولـي. 
كان الرئيـس الفلسـطيني قـد أعلـن فـي تمـوز 2019 أنـه 
سـيعلق التقيـد باالتفاقـات الموقعـة مـع إسـرائيل. لكـن 
علـى عكـس التعابيـر اللفظية، لـم تتخذ السـلطة الوطنية 
الفلسـطينية أو منظمـة التحريـر الفلسـطينية أي خطوات 
عمليـة فـي هذا االتجاه منـذ ذلك الحين، باسـتثناء تعليق 
لترتيبـات التنسـيق األمنـي واالقتصـادي والمدنـي اسـتمر 
لمـدة سـتة أشـهر فـي عـام 2020. لـذا سـادت النظـرة 
إلـى التصريحـات الفلسـطينية علـى أنها تهديـدات بدون 
أيـة قـوة أو اسـتعداد حقيقـي لتنفيذهـا، ال سـيما عندمـا 
اسـتؤنف التنسـيق فـي شـكله السـابق فـي أواخـر عـام 

2020، بـل كثـف خـال عـام 2021.

إسـرائيل  ادعـاءات  بالكامـل  ترامـب  مشـروع  اسـتوعب 
ومنظورهـا مـن خـال إضفـاء الشـرعية علـى مبـدأ الضم، 
مـع تجاهـل أو إنـكار التطلعـات الفلسـطينية. قـد وصـل 
تهديـد إسـرائيل بضـم أجـزاء من الضفـة الغربيـة في عام 
2020، بدعـم مـن الواليـات المتحـدة، إلـى نقطـة حرجـة 
تهـدد باضطرابـات إقليميـة ودوليـة، ولكـن ما بدا وشـيكاً 
فـي 2020 هـو اليـوم »غيـر مطـروح علـى الطاولـة«. من 
المؤكـد أن الصفقـة المشـؤومة برمتهـا قـد ماتـت فعليـاً 
كخيـار سياسـي، حيـث لـم تتلـق سـوى القليـل جـداً مـن 
الدعـم الدولـي منـذ البدايـة، واليـوم لـم يعـد ال ترامـب 
وال نتنياهـو فـي السـلطة. مـع ذلك، ال يـزال يتعين تحدي 
وال  الواقـع،  أرض  علـى  الجاريـة  الفعلـي  الضـم  تدابيـر 
تـزال تصريحـات السياسـيين اإلسـرائيليين حـول السـيادة 
اإلسـرائيلية المطلقـة علـى منطقـة األغـوار وأجـزاء أخرى 
مـن الضفـة الغربيـة غير هامشـية في الخطاب السياسـي 

واإلعامـي اإلسـرائيلي.

فـي الوقـت نفسـه، أعلنـت اإلمـارات العربيـة المتحـدة 
عـن   2020 عـام  منـذ  والمغـرب  والسـودان  والبحريـن 
اتفاقيـات تطبيـع مثيـرة للجـدل لعاقاتهـا مـع إسـرائيل، 
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وهـي أول تحـركات مـن هـذا النـوع منـذ عقـود مضـت 
عندمـا وقعـت مصـر واألردن اتفاقيـات مـع إسـرائيل فـي 
1979 و1994 علـى التوالـي. قـد غـذت هـذه التطـورات 
األخيـرة روايـة تحريفيـة دفعـت بهـا اإلدارتـان األمريكيـة 
واإلسـرائيلية مفادهـا أن »المسـألة الفلسـطينية« القائمـة 
منـذ زمـن قـد تمـت اإلجابة عنها مـن خال فصـل القبول 
العربيـة  السـام  مبـادرة  عـن شـروط  العربـي إلسـرائيل 
إلعمـال الحقـوق الفلسـطينية. منـذ ذلـك الحيـن، ربمـا 
يكـون رحيـل كل مـن ترامـب ونتنياهـو عن السـاحة، إلى 
التـي  األخيـرة  الشـعبية  الحركـة  جانـب سـرعة وامتـداد 
أعـادت قضية الشـعب الفلسـطيني إلى األجنـدة العالمية 
واإلقليميـة، قـد وضـع حـداً لهـذا المجـرى. يزعـم أنصـار 
التقـارب العربـي اإلسـرائيلي أنـه سيسـمح للـدول  هـذا 
العربيـة بـأن تصبـح أقـوى تأثيـراً علـى إسـرائيل لصالـح 
بالنهـج  يعـرف  مـا  أي  الفلسـطينية،  المصالـح  تحقيـق 
»المقلـوب«. منـذ ذلـك الحيـن، جـرى تمتيـن العاقـات 
اإلسـرائيلية مـع هـذه الـدول العربيـة وازدادت التبـادالت 
بينمـا ال  اسـرائيل،  االقتصاديـة واآلمنيـة والسياسـية مـع 

تـزال عاقاتهـا مـع فلسـطين بـاردة.32

باختصـار، لـم يكـن هنـاك وقـت واجهـت فيـه اتفاقـات 
واالقتصاديـة  واألمنيـة  السياسـية  والعاقـات  أوسـلو، 
التـي أوجدتهـا، والعمليـة السياسـية الدوليـة المصاحبـة 
مـن  القـدر  هـذا  الفلسـطينية،  اإلقليميـة  والتحالفـات 
التحديـات كمـا كانـت فـي 2020. كل مـا لـم يتـآكل فـي 
السـنوات السـابقة قـد اهتز ووضـع إنجازات تلـك الحقبة 

فـي خطـر.

1-2-4 السلطة الوطنية الفلسطينية 

علـى مدى السـنوات العديدة الماضيـة، أصبحت صاحية 
الوطنيـة  للسـلطة  الوظيفـي«  و»الـدور  أوسـلو  إطـار 
الفلسـطينية ومسـاءلتها الديمقراطيـة قضايـا محورية في 
التكهنـات  وفـي  والعـام  الرسـمي  الفلسـطيني  الخطـاب 
بـرزت هشاشـة  قـد  المنطقـة.  مسـتقبل  حـول  الدوليـة 
السـلطة منذ عام 2020 نتيجة اإلدارة الضعيفة لاسـتجابة 
والناتجـة  االجتماعية-االقتصاديـة   19 كوفيـد-  ألزمـات 
أساسـا عـن قلـة اإلمكانـات الماليـة، ولكـن بصفـة خاصـة 

32. Times of Israel “Israel’s trade with Arab states has surged since 2020 peace deals”, 4 September 2021. Accessed on 15/09/21 at:

 https://www.timesofisrael.com/israels-trade-with-arab-states-has-surged-since-2020-peace-deals-data-shows/

مما أدى إلى حدث نادر حين قامت منظمات حقوق إنسان دولية مثل منظمة العفو الدولية بانتقاد السلطة الوطنية الفلسطينية بشدة.  .33

بسـبب عـدم الوفاء بالوعـود المتكـررة بالوحـدة الوطنية 
والتجديـد الديمقراطـي. فـي اآلونـة األخيرة، جـاء موقف 
السـلطة مـن المواجهـة الفلسطينية-اإلسـرائيلية فـي عام 
2021 ومنطـق »األمـن أوالً« فـي التعامل مع االحتجاجات 
السياسـية ليضعهـا علـى خـاف مـع شـريحة واسـعة مـن 
الـرأي العـام الفلسـطيني وليدق أجراس اإلنـذار الدولية.33

أدى ضعـف السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية إلـى ضعـف 
المسـاءلة، فهـي مـا زالـت ماليـاً قـادرة بالكاد على سـداد 
المعيـل  فيـه  كانـت  الـذي  الوقـت  فـي  حتـى  ديونهـا، 
خدمـة  موظـف   150,000 لنحـو  الرئيسـي  أو  الوحيـد 
العامليـن إجمالـي  ربـع  حوالـي  أي  فلسـطيني،   مدنيـة 
العامـة  الماليـة  كانـت   .)Dana & Farraj, 2021(
للسـلطة الوطنيـة الفلسـطينية، طـوال معظم عـام 2019، 
غارقـة فـي أزمـة عميقـة بسـبب رفـض تسـلم مدفوعـات 
الجمـارك والمقاصـة مـن إسـرائيل مـا لـم تكـن كاملـة. 
إلـى  كانـت إسـرائيل قـد حجبـت مبلغـاً كبيـراً، اسـتناداً 
تشـريع أقـره الكنيسـت فـي عـام 2018 يقضـي بتخفيض 
المدفوعـة  المبالـغ  يعـادل  بمـا  المحولـة  المدفوعـات 
السـلطة  لـدى  الشـهداء  صنـدوق  مـن  للمسـتفيدين 
الوطنيـة الفلسـطينية. رغـم التداعيـات الماليـة الخطيرة، 
بقـي الموقف المبدئي الفلسـطيني بااللتـزام بمخصصات 
الشـهداء واألسـرى. نتيجـة لذلـك، تأخـرت أجـور القطـاع 
العـام فـي الضفـة الغربيـة وأرجئـت النفقـات الرئيسـية 
لعـدة أشـهر. عانـى االسـتهاك الحكومـي، والـذي يشـكل 
دعامـة أساسـية للطلـب الكلـي فـي االقتصـاد. اسـتمرت 
المواجهـة حتـى تشـرين األول 2019 وأدت فـي البدايـة 
ميزانيـة  خففـت  قـد  اإليـرادات.  ثلثـي  خسـارة  إلـى 
الطـوارئ، المسـتندة إلـى زيـادة االقتراض، مـن اآلثار إلى 
حـد مـا. تبعـاً لاتفاقـات المبرمـة بيـن الطرفيـن فـي آب 
وتشـرين األول 2019، حولـت إسـرائيل مبلغيـن بقيمـة 
568 مليـون دوالر و425 مليـون دوالر علـى التوالـي إلـى 
السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية كمدفوعـات بأثـر رجعـي. 
بيـد أن المسـألة لم تحل بعد، وسـاهم تجـدد المواجهات 
حـول هـذه التحويـات )وغيرهـا مـن النزاعات السياسـية 
مـع إسـرائيل( في عدم االسـتقرار المالي المزمن للسـلطة 
زعزعتهـا  التـي  ذاتهـا  الفتـرة  فـي  الفلسـطينية  الوطنيـة 

تداعيـات كوفيـد- 19.
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1-2-5 هل يعاد تجهيز المقاومة الفلسطينية لالحتالل 
من جديد؟

قـد يبـدو أن نوعـاً مـن »الهـدوء« قـد سـاد منـذ إخمـاد 
االنتفاضـة الثانيـة، في الضفـة الغربية علـى األقل، تخللته 
التـي  والمدمـرة  الدمويـة  الحـروب  مـن  جـوالت  عـدة 
اجتاحـت قطـاع غـزة ووصلـت أصداؤهـا إلـى أبعـد مـن 
ذلـك بكثيـر. يواجـه كل فلسـطيني، بشـكل شـبه يومـي، 
االحتـال وجبروتـه العسـكري عنـد نقاط التفتيـش أو في 
الحيـاة  ليليـة للمـدن والقـرى. تحـت سـطح  اقتحامـات 
اليوميـة، مـع وضع اعتبـارات نوعيـة الحياة جانبـاً، أكدت 
السـنوات الماضيـة أن قلـة مـن الفلسـطينيين قـد أذعنوا 
لفكرة الهيمنة اإلسـرائيلية الدائمـة. الواقع أن الكثيرين ما 
زالـوا يقاومونهـا بطـرق مختلفـة، فـي حيـن تطالب بعض 
االتجاهـات علـى نحو متزايد بـ»المسـاواة فـي الحقوق«، 
وفقـاً لتقليـد الدعـوة التاريخيـة الفلسـطينية إلـى إقامـة 
دولـة ديمقراطيـة علمانيـة واحـدة للعـرب الفلسـطينيين 

واليهـود اإلسـرائيليين.

وتكـراراً  مـراراً  والشـعبية  العنيفـة  المقاومـة  اندلعـت 
وبشـكل درامي، ال سـيما في القدس الشـرقية الساكنة في 
العـادة: مـن المعارك في شـوارع شـعفاط عـام 2014 في 
أعقـاب جريمـة قتـل محمد أبـو خضير، إلى فتـرة 2015-

2016 المأسـاوية، وعمليـات الطعـن والدهس العشـوائية 
والفرديـة ضـد اإلسـرائيليين، إلـى حركة العصيـان المدني 
اإلسـرائيلية  األمـن  أجهـزة  ضـد   2017 لعـام  الجماعيـة 
فـي الحـرم الشـريف. ناهيـك عـن حملـة مسـتمرة مـن 
احتجاجـات المقاومـة الشـعبية فـي جميـع أنحـاء الضفة 
الغربيـة ضـد المسـتعمرات اإلسـرائيلية ونقـاط التفتيـش 
وجـدار الفصـل، وكذلـك الهجمات المسـلحة غيـر القليلة 

ضـد المسـتوطنين.

لـم يغيـر أي مـن هـذه األحـداث المروعـة فـي الوضـع 
السياسـي واالقتصـادي القائم منذ نهايـة االنتفاضة الثانية، 
ولكن يمكن االسـتدالل على تأثيرها التراكمي على المدى 
الطويـل فـي عـام 2021. فـي حيـن أن الوضـع السياسـي 
الراهـن دون تغييـر - ال حـرب، وال سـام، وال ديمقراطيـة، 
اإلسـرائيلية  المقولـة  يعـزز  انـه  يبـدو  قـد   - تنميـة  وال 
بـأن »كبـار السـن سـيموتون والشـباب سينسـون«، فـإن 
األحـداث علـى أرض الواقـع تشـير إلـى عكـس ذلـك. قـد 
أحيـت أحـداث هـذا العام االعتقـاد بأن مقاومـة االحتال 

اإلسـرائيلي مشـروعة فـي التعاريف الفلسـطينية والدولية 
وال يمكـن إخمادهـا. ظهـرت مركزية القـدس في الحمض 
الموحـدة  قوتهـا  الفلسـطينيين وبـرزت  لجميـع  النـووي 
بشـكل كبيـر عندمـا تدفق الفلسـطينيون مـن القدس إلى 
الطـرق السـريعة المركزيـة فـي إسـرائيل لكسـر الحصـار 
الـذي فرضتـه السـلطات لمنـع المواطنيـن الفلسـطينيين 
فـي إسـرائيل من الوصـول إلى المدينة ألداء صلوات شـهر 
رمضـان. ابـرزت هذه األحـداث مصداقيـة أيضـاً لإلمكانية 
)التـي الحـت في السـنوات األولـى من االنتفاضـة األولى( 
بأنـه علـى الرغم مـن الهزائـم الوجودية لألجيـال الماضية 
)1939، و1948، و1967، و1982، و2004( ال يـزال بإمكان 
الشـعب الفلسـطيني التوحد والتعبئة لقيـادة حركة فعالة 

مـن أجـل تقريـر المصيـر الوطني، حتـى بشـكل عفوّي.

أدى شـهر أيـار 2021 إلـى تضافـر الجهود بيـن الحركات 
الشـعبية الفلسـطينية من أجل حقوق السـكن األساسية 
فـي القـدس الشـرقية، وضـد االحتـال فـي سـائر الضفة 
الغربيـة، فـي مناهضـة للتمييـز الراسـخ الـذي تفرضـه 
إسـرائيل،  فـي  الفلسـطينيين  المواطنيـن  علـى  الدولـة 
العسـكري  للحصـار  العنيفـة  المناهضـة  فـي  وأخيـراً 
اإلسـرائيلي علـى قطاع غزة. قـد تخلت منظمـة التحرير 
المقاومـة  فـي  الحـق  عـن  أوسـلو  منـذ  الفلسـطينية 
القانـون  أقـره  الـذي  لاحتـال،  المشـروعة  المسـلحة 
الدولـي تاريخيـاً، لصالـح المقاومة الشـعبية والمبادرات 
الدبلوماسـية والمواجهة بالقانـون. لكن حدود الخيارات 
للقـدرات  ظاهريـاً  الناجـح  الـرادع  والتأثيـر  األخيـرة، 
العسـكرية لحمـاس، إلـى جانـب الهبـات الشـعبية فـي 
فتـرات أخـرى مـن عـام 2021، قـد خلقـت مجموعـة 
جديـدة مـن األدوار لمختلـف سـاحات القتـال وشـتى 
الجهـات الفاعلـة. إن الحنيـن إلـى البطولة لـدى العديد 
مـن الفلسـطينيين الذيـن اختـاروا أن يضحوا، أو شـعروا 
أجـل  مـن  بحياتهـم  التضحيـة،  علـى  مجبـرون  بأنهـم 
القضيـة الكبـرى قـد ينـذر بمخاطـر االنحـدار إلى عنف 
غير مشـروع وغيـر مأذون. لكن اللحظة تشـير أيضاً إلى 
إمكانيـة تحقيـق زخـم متماسـك بقـدر أكبر ومحسـوب 
وموجـه بفاعليـة نحـو »اسـتعادة المشـروعية« الدوليـة 
لكفـاح الشـعب الفلسـطيني مـن أجـل التحـرر الوطني 

والسـام والتنميـة )فـي هـذا التسلسـل المنطقـي(.
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1-3 هل يشكل العام 2021 نقطة تحول في آفاق 
التنمية البشرية الفلسطينية؟

أن  مفـاده  اسـتنتاج  إلـى  يـؤدي  الصريـح  تقييمنـا  إن 
هنـاك حاجـة إلـى اسـتراتيجية جديـدة بدالً مـن أهداف 
انصـب  لقـد  فلسـطين.  فـي  التنميـة  لتعزيـز  جديـدة 
التركيـز المكثـف لجميـع األطـراف علـى مـدى السـنوات 
الماضيـة، إن لـم يكـن علـى مـدى عقـود، علـى إعمـال 
الحـق الوطنـي للشـعب الفلسـطيني فـي تقريـر المصير 
الدولتيـن  حـل  باتجـاه  أوسـلو  »عمليـة«  أسـاس  علـى 
المتمثـل فـي الفصـل بيـن إسـرائيل وفلسـطين. في حين 
بعيـد  بأنـه  بـه  يوصـف  مـا  أقـل  كان  الهـدف  أن هـذا 
تمـت  قيمـة  تقـل  أخـرى ال  أن حقوقـاً  فيبـدو  المنـال، 
علـى  تقتصـر  ال  الحقـوق  كذلـك. هـذه  تنحيتهـا جانبـاً 
الحقـوق المكرسـة دولياً لاجئين الفلسـطينيين فحسـب، 
أو الحـق فـي السـيادة علـى المـوارد الطبيعيـة، أو الحق 
فـي التنميـة، وجميعهـا حقـوق تؤيدهـا قـرارات األمـم 
المتحـدة المتكـررة. بـل يحـرم الفلسـطينيون، بدرجـات 
متفاوتـة حسـب الجغرافيـا والنظـام السياسـي/القانوني، 
من ممارسـة حقوقهـم االقتصادية واالجتماعيـة والثقافية 
المحليـة  المجتمعـات  بعـض  تعانـي  حيـث  المشـتركة، 
والطبقـات االجتماعيـة مـن حرمـان أعمـق. ناهيـك عـن 
التبايـن الواسـع فـي مسـتويات التمتـع بحقـوق اإلنسـان 
الفرديـة بيـن الفلسـطينيين فـي قطـاع غـزة أو القدس أو 

رام اللـه أو حيفـا.

مـا يعنيـه ذلـك هنـا أنـه بالنظـر إلـى ضعـف األداء فـي 
مجـال التنميـة، وعنـد المنعطـف التاريخي الحالـي الذي 
ال يـزال فيـه األفق السياسـي لتقرير المصيـر الوطني بعيد 
المنـال، هنـاك خيـار طبيعـي ومنطقـي وفعـال للشـعب 
الفلسـطينية المحتلـة ومؤيديـه  الفلسـطيني فـي األرض 
الصعيـد  وعلـى  األخـرى  الفلسـطينية  المجتمعـات  فـي 
مواضيعـي  ائتـاف  فـي  معـاً  يسـعوا  أن  هـو  الدولـي. 
وديموغرافي واسـع ومتماسـك، ويحشـدوا قواهم بشـكل 
جماعـي وفـي وقـت واحـد، فـي سـبيل الائحـة الكاملـة 
مـن حقوقهـم األساسـية الجمعية/الوطنيـة والفردية. ففي 
الحقـوق  بيـن هـذه  الفصـل  يمكـن  ال  المطـاف،  نهايـة 
وهـي متجـذرة بنفـس القـدر فـي صلـب جميـع الحقوق 
والحريـات. قد بـرز اعتراف متزايد في الخطاب السياسـي 
السـائد بـأن هنـاك مـا يبـرر الحاجـة لتعديـل التركيز نحو 

تعزيـز الحقـوق الوطنيـة والحقـوق الفلسـطينية األخـرى 
بـدالً مـن عمليـة السـام الثنائيـة اإلسرائيلية-الفلسـطينية 
حـل  نحـو  السياسـية  للعمليـات  كأسـاس  المحتضـرة، 

الدولتيـن والجهـود اإلنمائيـة المصاحبـة لهـا. 

فـي الوقت نفسـه، عند اإلشـارة إلـى الحقوق، مـن المهم 
إبـراز أهميـة تعزيـز وحمايـة الطبيعة الجماعيـة للحقوق 
الفلسـطينية الغائبـة. غالبـاً مـا تعطـى األفضليـة للحقوق 
الفرديـة فـي مسـارات التنميـة المسـتندة إلـى الحقـوق، 
ممـا يسـهم في اسـتمرار التشـرذم وعـدم المسـاواة. فيما 
يتعلـق بالتنميـة ، فـإن الحقـوق الجماعيـة هـي نـوع من 
»السـلعة العامـة«. إن سـبل العيـش الفرديـة والجماعيـة 
الجماعيـة  الحريـة  نطـاق  توسـع  التـي  للفلسـطينيين، 
للفلسـطينيين فـي الفرص وفـي اختيار أن يعيشـوا الحياة 
التـي يطمحـون إليهـا، ال يمكـن تحقيقها لفـرد واحد دون 

للجميع. تحقيقهـا 

تغيـر  عصـر  فـي  نشـهدها  التـي  البيئيـة  الهشاشـة  إن 
المنـاخ والجائحـات تبـرز أهميـة الحاجـة إلـى االعتـراف 
بمسـؤوليتنا تجـاه األجيال المقبلة. تمتد هذه المسـؤولية 
إلـى األوضـاع السياسـية واالجتماعيـة واالقتصاديـة التـي 
للشـباب  سـتترك  والتـي  الحاليـة  األجيـال  بهـا  تسـهم 
الفـرص  تقلـص  مـع  معهـا.  يتعامـل  لكـي  الفلسـطيني 
المتاحـة أمام الشـباب الفلسـطيني وتنامي أعـداد الفئات 
الشـابة، تتضـاءل الحريات والفـرص الجماعية. لـذا ينبغي 
أن تشـمل حمايـة الحقـوق الجماعيـة أيضـاً المسـؤولية 
تجـاه األجيـال المقبلـة، مـع العمـل علـى بنـاء اللبنـات 

األساسـية فـي صـرح التنميـة المسـتدامة.

سـلطت األحـداث األخيـرة الضـوء علـى إمكانيـة حشـد قوة 
المسـاومة الجماعية الفلسـطينية )السياسـية والديموغرافية 
واالقتصاديـة واالجتماعية-الثقافيـة( فـي صـراع غير متكافئ 
مـع االحتـال والقـوة العسـكرية، ممـا أجبـر الجميـع علـى 
إعـادة التفكيـر تجـاه فلسـطين مـن دبـي وتـل أبيـب إلـى 
بروكسـل وواشـنطن العاصمـة. الحقيقـة أن المشـاكل التـي 
تواجهنـا اليـوم والناشـئة عـن احتـال الضفـة الغربيـة فـي 
عـام 1967 تعـود جذورهـا إلى الفشـل فـي معالجـة مظالم 
الوعـي  مقدمـة  فـي  أخـرى  مـرة  أصبـح  قـد   ،1948 عـام 
سـبعة  قرابـة  يعيـش  الفلسـطيني.  والسياسـي  الشـعبي 
ماييـن فلسـطيني تحت الحكم اإلسـرائيلي بشـكل أو بآخر، 
ويعيـش عـدد مماثـل من أشـقائهم في جميع أنحـاء العالم، 



39

ويشـكلون معـاً »الشـعب الفلسـطيني«، بصـرف النظـر عن 
الحواجـز القانونيـة أو الجغرافيـة أو السياسـية أو الثقافيـة 
بينهـم. يوفـر هـذا اإلدراك قـوة مشـروعة لمنظـور التحـرر، 
وإمكانـات متجددة للتنمية الفلسـطينية. مع ذلك، من دون 
التعبئـة والتعـاون المسـتمرين والتوجيه المنهجـي للطاقات 
تجاهـل  الممكـن  مـن  يكـون  لـن  الفلسـطينية،  البشـرية 
مخاطـر اسـتمرار الوضـع الراهن قائمـاً واسـتمراره في خنق 

االسـتراتيجيات الجديـدة أو قمـع التنظيـم الجماهيـري.

فـي خضـم كل هـذا، نحـن نسـعى إلـى إعـادة اكتشـاف 
معنـى التنميـة في فلسـطين المحتلة وتأكيـد أهميتها على 
الرغـم مـن الوضـع الراهـن الكئيب. بعبـارة أخـرى، إن هذا 
التقريـر أمـر بالـغ األهميـة ليـس فقـط لإلعـام عـن التقدم 
الفلسـطيني بالمقارنـة مـع التدابيـر العالميـة فـي سـياق 
تسـاهم  كيـف  إلبـراز  وكذلـك  بـل  السياسـية،  التحديـات 
هيـاكل القـوة والديناميكيات االقتصاديـة العالمية في عدم 
المسـاواة القائـم بيـن الدول في المنظومـة الدولية، وكذلك 

أوجـه عـدم المسـاواة بيـن أبناء الشـعب الفلسـطيني.

أبـرز التحليـل حتـى اآلن كاً مـن اإلنجـازات التـي تحققـت 
فـي مجـال التنمية في فلسـطين خال ربع القـرن الماضي، 
وكذلـك أوجـه القصـور فـي إطـار السياسـات التـي لـم يتم 
االسـتكفاء  يكـون  أن  الممكـن  مـن  كان  عليهـا.  التغلـب 
وبالبحـث  الفلسـطينية  البشـرية  للتنميـة  أعـاه  بتقييمنـا 
فـي األسـباب الكامنـة التي ينبغي معالجتها لتسـريع مسـار 
التنميـة مـن خال اإلشـارة إلى مجموعـة األدوات التقليدية 
إلصاح السياسـات. إال أن القضايا المتعلقة ببيئة السياسـات 
التـي تـم توضيحهـا فـي هـذا الفصـل، وطائفـة النتاجـات 
اإلنمائيـة المتناقضـة فـي فلسـطين، تتطلـب تحليـاً أعمق 
لموطـن الضعـف فـي عجز التنميـة في فلسـطين. يتم ذلك 
فـي الفصـول التاليـة مـن خـال تحليـل الحلقات الرئيسـية 
المفقـودة فـي سلسـلة التنميـة الفلسـطينية، وهي التشـوه 
االقتصـادي، والتوسـع المالـي والنهـج الليبرالـي، والحرمـان 
االجتماعـي، وركـود نتاجـات الحكـم فـي العقـود الماضيـة. 
مـن خـال التعمـق فـي حالـة التنميـة الفلسـطينية بهـذا 
الشـكل فـي الفصـول مـن الثانـي وحتـى الخامس، سـيتضح 
نـوع السياسـات واالسـتراتيجيات المطلوبة في المسـتقبل، 

كمـا هـو مطـروح فـي الفصل السـادس.





اقتصاد مشوه هيكليًا

النتائج الرئيسية: 
خصائص االقتصاد الكلي لتراجع التنمية الفلسطينية

إن التشـوهات فـي أداء وبنيـة »االقتصـاد الكلـي« الفلسـطيني الـذي ال يمكنـه االسـتناد إلـى أدوات السياسـات السـيادية 

المعتـادة هـي نتيجـة طبيعيـة لاحتـال المطـول وهيمنـة االقتصـاد اإلسـرائيلي األكبـر حجمـاً واألكثر تقدمـاً واندماجـاً على 

الصعيـد الدولـي. ولهـذا العائـق الدائـم الـذي يواجـه هذا االقتصاد السـاعي جاهـداً إلى تكوين نفسـه في إطار وطني وسـط 

صـراع مـن أجـل إقامـة الدولـة تداعيـات عميقـة. تشـمل هـذه التداعيـات عجـز االقتصاد عـن توليد نمو مسـتدام ومسـتقر، 

واالسـتخدام األمثـل للمـوارد المحـدودة، وتنشـيط عمليـة التصنيـع والتحـول الهيكلـي التـي مـن المفهـوم أنهـا تمثـل شـرطاً 

مسـبقاً ألي اسـتهداف واقعـي ألهـداف التنميـة. وفـي ظـل درجـة عاليـة مـن االنفتـاح الدولـي، فـإن الديناميـات األعمـق 

النخفـاض نمـو اإلنتاجيـة ومحدوديـة التقـدم التكنولوجـي وضعف القدرة التنافسـية تكشـف عن واقع أن السـلع والخدمات 

وأسـواق العمـل بعيـدة إلـى حـد كبيـر عـن الخضـوع ألدوات السياسـات التقليدية، وال سـيما داخل حيـز السياسـات والوالية 

التشـريعية المحـدود المتـاح للسـلطة الوطنية الفلسـطينية.

لقـد أفضـت خمس وعشـرون سـنة من إطـار السياسـات االقتصادية ألوسـلو-باريس إلى إخضـاع مصالح التنمية الفلسـطينية 

لمصالـح االقتصـاد اإلسـرائيلي المختلـف تمامـاً والمعولـم بالكامـل، مما جعل مـن مجرد مفهـوم االقتصاد الكلي الفلسـطيني 

أمـراً إشـكالياً. ومـا تـا ذلـك مـن عجز في النمـو والتنمية تراكـم على مر العقود، يشـكل إحـدى الحلقات المفقـودة في فهم 

سـبب عـدم قـدرة التنميـة الفلسـطينية علـى التقـدم مـا لـم يحـدث تحـول عميق في أسـس اآلفـاق السياسـية الفلسـطينية 

وأطرهـا، إلـى جانـب تحول في السياسـات نحـو حماية أكبـر »لاقتصـاد الوليد«.

الفصل الثاني
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2- اقتصاد مشوه هيكليًا

34. https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators

يحلـل هـذا الفصـل أبـرز االتجاهـات فـي أداء االقتصـاد 
الفلسـطيني علـى المـدى الطويـل ويسـلط الضـوء علـى 
القضايـا التـي ينبغـي النظـر فيهـا عنـد وضـع سياسـات 
التنميـة والتجـارة التـي من شـأنها أن تسـمح لـه باالنتقال 
إلـى مسـار للتحـول المعـزز للنمـو بمـا يضمـن تحقيـق 

تحسـين مسـتدام فـي رفـاه السـكان.

2-1 تشوهات االقتصاد الكلي

هنـاك إجمـاع واسـع وموثـق جيـداً حـول أربـع سـمات 
رئيسـية تحـدد مسـار نمـو االقتصـاد الكلـي الفلسـطيني 

خـال العقـود الماضيـة.

2-1-1 عقود التنمية الضائعة

الفلسـطيني  االقتصـاد  أداء  أن  علـى  اتفـاق  هنـاك  أوالً، 
كان ضعيفـاً إلـى حـد كبيـر، سـواًء مـن حيـث إمكاناته أو 
فيمـا يتعلـق في بلـدان المقارنـة ذات الصلـة. قد أظهرت 
تقديـرات مختلفـة أن معـدل نمـو االقتصـاد الفلسـطيني 
كان يمكـن أن يكـون أعلـى بكثيـر مـن المعـدالت التـي 
تحققـت تاريخيـاً، بما يصل إلى ضعفيـن أو ثاثة أضعاف 
أخفـق  ذلـك،  علـى  عـاوة   .)Rock and Gal, 2018(
معـدل النمـو فـي نصيـب الفرد مـن الدخل فـي االقتصاد 
الفلسـطيني علـى المـدى الطويـل فـي مواكبـة مثيله في 
البلـدان العربيـة غيـر المصـدرة للنفـط بهامـش ملموس. 
لعـل األمـر األكثـر داللـة هـو أن نصيب الفـرد مـن الناتج 
للقـوة  وفقـاً  المعـدل  الفلسـطيني،  اإلجمالـي  المحلـي 
الشـرائية )تعـادل القـوة الشـرائية(، يبلـغ أقـل من نصف 
 World( مـا هـو عليـه فـي بلـدان المقارنـة ذات الصلـة
Bank, 2017a(. فـي هـذا الصـدد، كان متوسـط نصيـب 
الفـرد مـن الناتـج المحلـي اإلجمالـي لفلسـطين، حسـب 
تعادل القوة الشـرائية، خال الفتـرة 2011-2015 أقل من 
ثلـث مثيلـه فـي لبنـان، وهو بلـد عانـى أيضا مـن الصراع 
وعـدم االسـتقرار السياسـي؛ وحوالـي 40% مـن مثيله في 
األردن، وهـو بلـد يتشـارك مـع فلسـطين فـي الكثيـر مـن 
السـمات )USAID, 2017(. فـي عـام 2019، لـم يتجـاوز 
الناتـج المحلـي اإلجمالـي حسـب تعـادل القوة الشـرائية 
)بسـعر الـدوالر األمريكـي الثابـت لعـام 2017( %28.6 

مـن مثيلـه فـي األردن، و29.2% مـن مثيلـه فـي لبنـان 
)قاعـدة بيانـات مؤشـرات التنمية لـدى البنـك الدولي(.34

فيمـا يتعلـق بالتجـارة، تشـير تقديـرات نمـوذج الجاذبية 
إلـى أن صـادرات االقتصـاد الفلسـطيني ووارداته، اسـتناداً 
إلـى حجمـه ومسـتوى دخله وقربـه من األسـواق الكبيرة، 
الحاليـة  لمسـتوياتها  مضاعفـة  تكـون  أن  باإلمـكان  كان 
 .)World Bank, 2017a( مرتيـن على األقـل، وربما أكثـر
الفلسـطيني، حتـى  االقتصـاد  أداء  أن  أيضـاً  الثابـت  مـن 
فـي ظـل المشـاركة المنخفضـة بقـدر ملموس فـي القوى 
العاملـة، لـم يتمكـن من توليـد الوظائـف الائقـة الازمة 
لقوتـه العاملـة المتناميـة، وبالتالـي حافـظ علـى معـدل 
 World Bank, 2019a; ILO,( مرتفـع  هيكلـي  بطالـة 

.)2018

2-1-2 األثر الضار لالحتالل المطول

ثانيـاً، هناك اتفاق بين المحلليـن على االعتراف بأن األداء 
المخيـب لاقتصـاد الفلسـطيني هو نتيجة مباشـرة للنظام 
المتعـدد الطبقـات الـذي يديـم االحتـال. ال تـزال القيود 
المفروضـة علـى الوصـول إلـى المـوارد، وحركـة السـلع 
واألشـخاص، وغيـر ذلـك مـن التدابيـر التي تزيـد تكاليف 
العائـق  تشـكل  االسـتثمار،  قـرارات  وتشـوه  المعامـات 
الرئيسـي أمـام النمو االقتصـادي والتنمية المسـتدامة في 
األراضـي الفلسـطينية. قـد أثبتـت العديـد مـن التقاريـر 

والدراسـات ضخامـة التكلفـة االقتصاديـة لاحتـال 
)MoNE & ARIJ, 2011; ARIJ, 2015; UN-ESCWA, 
2015; UNCTAD, 2016; World Bank, 2017b; 

UNCTAD, 2019a; UNGA, 2020(.

تعـد تكلفـة االحتـال جانباً مهمـا من جوانـب تقييم األثر 
الضـار لاحتـال على آفـاق التنميـة الفلسـطينية، وقد تم 

بحثهـا من زوايـا عديدة.

أفـاد صنـدوق النقـد الدولـي )2016( بأنـه لـو لـم يكـن 
هنـاك احتـال، لـكان نصيـب الفـرد الحقيقـي مـن الناتج 
المحلـي اإلجمالـي فـي فلسـطين أعلـى بنسـبة تتـراوح 
المسـتخدمة.  المنهجيـة  علـى  اعتمـاداً  بيـن 40 و%83، 



43

عـاوة علـى ذلـك، لـو تـم الحفـاظ علـى معـدالت النمـو 
فـي الفتـرة 1968-1987، لـكان نصيـب الفـرد مـن الناتـج 
المحلـي اإلجمالـي الحقيقـي أعلـى بنسـبة 130%. قـدر 
البنـك الدولي )2014a( أن إجمالـي االرتفاع المحتمل في 
القيمـة المضافـة مـن مجـرد تخفيـف القيـود المفروضـة 
علـى الوصـول إلـى المنطقـة )ج( والنشـاط واإلنتـاج فيها 
كان سـيبلغ حوالـي 35% مـن الناتـج المحلـي اإلجمالـي 
الفلسـطيني فـي عـام 2011. خلصـت دراسـة لتقييـم أثـر 
القيـود المفروضـة علـى الحركـة إلـى أن نقـاط التفتيـش 
وحدهـا تكلـف اقتصـاد الضفة الغربية مـا ال يقل عن %6 
 .)Cali & Miaari, 2013( مـن الناتـج المحلـي اإلجمالـي
يشـير تحليـل أحدث أجـراه البنـك الدولـي )2017b( إلى 
أن تخفيـف بعـض القيـود التـي تـم تحديدهـا كميـاً فـي 
الدراسـة يمكن أن يرفع الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 
بنحـو 36% فـي الضفـة الغربيـة و40% فـي قطـاع غـزة 
بحلـول عـام 2025، وأن تخفيـف قائمـة مـواد االسـتخدام 
المـزدوج فقـط مـن شـأنه أن يجلب نمـواً تراكميـاً إضافياً 
 بمقـدار 6% فـي الضفـة الغربيـة و11% في قطـاع غزة.35
 ويقـدر أن تخفيـف القيـود علـى قطـاع غـزة مـن شـأنه 
أن يـؤدي إلـى زيـادة بنسـبة 39% فـي الناتـج المحلـي 
اإلجمالـي، وزيادة بنسـبة 55% في القوة الشـرائية لألسـر 
المعيشـية، وانخفاضـاً بنسـبة 23% فـي البطالـة، وزيـادة 
بنسـبة 625% فـي الصـادرات، وزيـادة بنسـبة 105% في 

.)Rock & Gal, 2018b( الـواردات

2-1-3 أسواق مشوهة وغير فاعلة

التدابيـر  أن  التحليـات علـى واقـع  ثالثـاً، تؤكـد معظـم 
المفروضـة بهـدف إدامـة االحتـال، مـن خـال تشـويه 
األسـعار وقـرارات االسـتثمار، والحـد بشـدة مـن درجـة 
لهـا  العمـل، كان  الخـاص والعـام فـي  القطاعيـن  حريـة 
أثـر كبيـر علـى هيكليـة االقتصـاد الفلسـطيني بمـا يؤدي 
إلـى »اقتصـاد مشـوه«، وهـو مـا تشـهد عليه التشـوهات 
 Roy, 2001; Abugattas, 2017;( واالنحرافـات العميقـة
 Khalidi, 2019; UNCTAD, 2012; UNCTAD,
World Bank, 2017a ;2017(. فالتدابيـر التـي يفرضهـا 

يحظـر نظـام قائمـة مـواد االسـتخدام المـزدوج اسـتيراد التكنولوجيـا، وتتضمـن المدخـات الحساسـة 56 صنفـاً تتطلـب »موافقـة خاصـة« لدخول غـزة والضفة   .35

الغربيـة و61 صنفـاً إضافيـاً تنطبـق علـى غـزة فقـط. لاطـاع علـى نقـاش لقائمـة السـلع ذات االسـتخدام المـزدوج وتأثيرها علـى االقتصـاد الفلسـطيني، يرجى 

الرجـوع إلـى: البنـك الدولـي )2019(. تقريـر إلـى لجنـة االتصـال المخصصـة، 30 نيسـان/أبريل 2019. متـاح علـى:

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/31550/Economic-Monitoring-Report-to-the-Ad-Hoc-Liaison-

Committee.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

االحتـال تعمـل باسـتمرار علـى تغذية نمط من السـلوك 
إدامـة  إلـى  يميـل  االقتصاديـة  األطـراف  جانـب  مـن 
التشـويه الهيكلـي لاقتصاد وتعميقه بشـكل تصاعدي. إن 
التشـوهات الهيكليـة متعـددة، ومنهـا: تضخـم القطاعات 
غيـر القابلـة للتـداول ومـا يصاحـب ذلك مـن ضعف نمو 
فـي  الملمـوس  والتخلـف  للتـداول؛  القابلـة  القطاعـات 
تنميـة القطاع الخاص؛ وتشـظي السـوق المحلية؛ وتضخم 
السـكان  ونـزوح  االقتصـاد؛  فـي  النظامـي  غيـر  النمـط 
االقتصـادي؛  للنشـاط  المشـوه  المكانـي  والتخصيـص 
وتجزئـة سـوق العمـل، مـن جملة أمـور أخـرى. إن آثارها 
الشـديدة الوطـأة تعـزز بعضها بعضاً، وتجسـد معاً ضعف 
أداء النمـو والتنميـة علـى المـدى الطويـل في فلسـطين.

2-1-4 التجزئة الجغرافية وصغر الحجم

أخيـراً، إن إحدى السـمات المميزة للمسـار الطويل األجل 
لاقتصـاد الفلسـطيني هـي أن أنمـاط النمـو والتنمية في 
كل مـن الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة قـد اختلفـت بقـدر 
كبيـر فـي أعقـاب اسـتياء حركـة حمـاس عـام 2006 على 
أجهـزة السـلطة الوطنيـة فـي قطـاع غـزة، ومـا اعقبه من 
انقسـام جغرافي وسياسـي مدمر. فقد تطورت المنطقتان 
إلـى حالـة أصبحتـا فيهـا تعمـان بصفـة أساسـية ككيانين 
إقليمييـن منفصليـن، سـواًء مـن الناحيـة االقتصاديـة أو 
السياسـية. قـد أدى هذا االنقسـام في األرض الفلسـطينية 
إلـى تضخيـم القيود المختلفـة والحرجة التـي تعاني منها 
جميـع  االقتصـادات الصغيرة الفقيرة بالمـوارد، مما يقوض 
آفـاق التنميـة فـي كا اإلقليمين. قد أولي معظـم االهتمام 
أثـر انقسـام األراضـي  لمحنـة قطـاع غـزة، فـي حيـن أن 
الفلسـطينية بيـن إقليميـن رئيسـيين لـم يحـظ باالهتمـام 
الكافي. بالنسـبة للشـركات في الضفة الغربية، فا شـك أن 
خسـارة 33% من سـوقها المحتملة ليست مسـألة بسيطة.

إن القيـود التـي يفرضها صغر الحجم قـد تضاعف تأثيرها 
بقـدر أكبـر ألن اقتصـاد الضفـة الغربيـة هو في حـد ذاته 
مجـزأ بشـدة بسـبب القيـود التـي يفرضهـا االحتـال، مما 
أدى إلى ما أسـماه البنك الدولي »اقتصاد أرخبيل« يعاني 
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 World( »مـن ضعـف الروابـط االقتصاديـة بيـن »الجـزر
Bank, 2019a(. فالشـركات تنحصـر فـي قطاعات صغيرة 
معزولـة من السـوق، حيـث تواجه ظروفاً وقيـوداً مختلفة 
تبعـاً لموقعهـا. قـد كان لهـذا الوضـع أثر سـلبي كبير على 
ديناميـات تنميـة القطاع الخـاص، وبالتالي علـى االقتصاد 
.)World Bank, 2014b; Marazzi et al, 2010( ككل 
لقـد انهـار اقتصـاد قطـاع غـزة فعليـاً فـي خضـم تدهـور 
حـاد فـي األوضـاع اإلنسـانية، وأصبـح أساسـاً غيـر قابـل 
 UNCTAD, 2019b;( الوظيفيـة  الناحيـة  مـن  للحيـاة 

.)OCHA, 2019

2-2 مسار النمو – الهشاشة والتقلبات

بلـغ معـدل النمـو الحقيقـي السـنوي المركـب لاقتصـاد 
مـا  منـذ عـام 1994  الطويـل  المـدى  الفلسـطيني علـى 

السـكاني،  النمـو  معـدل  الرتفـاع  نظـراً   .%4.65 نسـبته 
كان نصيـب الفـرد مـن معـدل النمـو الحقيقـي المركـب 
السـنوي للناتـج المحلـي اإلجمالـي علـى المـدى الطويـل 
متقلبـاً  النمـو  كان   .%1.45 يتجـاوز  لـم  إذ  متواضعـاً، 
للغايـة، ممـا جعـل أي مقارنـة مـن لحظة إلى أخـرى غير 
مائمـة. يعـرض الشـكل 13 المعدالت السـنوية للنمو في 
الناتـج المحلـي اإلجمالـي الحقيقـي وفـي نصيـب الفـرد 
مـن الناتـج المحلـي اإلجمالـي للفتـرة 1994-2020. كمـا 
ياحـظ، أظهر النمو دورات ازدهار وكسـاد، وتبايناً سـنوياً 
كبيـراً. خـال الفتـرة 2013-2019، تقلـص النمـو بشـكل 
كبيـر ليصـل إلى معدل حقيقي سـنوي قـدره 2.6% فقط. 
كبيـر  تأثيـر   19 كوفيـد-  لجائحـة  كان   ،2020 عـام  فـي 
علـى النمـو؛ ونتيجـة لذلـك، كان نصيـب الفرد مـن الناتج 
المحلـي اإلجمالـي فـي تلك السـنة أقل بنسـبة 7.4% من 

مسـتوى عـام 2013.

الشكل 13: فلسطني – معدالت النمو الحقيقي يف الناتج املحيل اإلجاميل ونصيب الفرد 
من الناتج املحيل اإلجاميل 1995-2020 )بأسعار الدوالر األمرييك الثابتة لعام 2015(

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

يتعلـق  فيمـا  العامـة  الماحظـات  بعـض  طـرح  يتعيـن 
ينبغـي  األول،  المقـام  فـي  الفلسـطيني.  النمـو  بمسـار 
التأكيـد علـى أن المحـرك الرئيسـي للنمـو االقتصـادي هو 
إجمالـي االسـتهاك النهائـي، الذي تجـاوز مسـتوى الناتج 
المحلـي اإلجمالـي بفـارق كبيـر عبـر الوقـت علـى نحـو 
مسـتدام. تجـري تغذيـة االسـتهاك بواسـطة التحويـات 
الماليـة وغيرهـا مـن عناصـر الدخـل القومـي اإلجمالـي 

المخصـص لإلنفـاق، وهـو مسـنود بالـواردات أساسـاً. إن 
النمـو الـذي يحفـزه االسـتهاك، علـى غـرار النمـو الـذي 
شـهدته فلسـطين، ال يـؤدي إلـى تطويـر اإلنتـاج المحلي، 
وال إلـى إيجـاد فـرص عمـل علـى المـدى الطويـل أو على 

المـدى القصيـر بـأي قـدر ملمـوس.
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ثانيـاً، كمـا ورد أعـاه، إن مسـار النمـو فـي الضفـة الغربية 
وقطـاع غـزة قد اختلف بشـكل كبير منذ االنقسـام. يعرض 
الشـكل 14 معـدل النمـو السـنوي فـي اإلقليميـن للفتـرة 
1994-2020. فمنـذ عـام 2006، عندمـا انقسـم اإلقليمـان 
بين السـلطات السياسـية المتنافسـة وجرت عدة اعتداءات 
عسـكرية إسـرائيلية علـى قطاع غـزة، حقق اقتصـاد الضفة 
الغربيـة معـدل نمـو سـنوي مركـب بلـغ 6.4%، فـي حيـن 
أن معـدل النمـو فـي قطاع غـزة لم يتجـاوز 0.38%. نتيجة 
لذلـك، اسـتمر وزن قطـاع غـزة فـي االقتصـاد الفلسـطيني 
ككل فـي االنخفـاض. في عام 2019، لم يسـاهم قطاع غزة 

تم تحليل اآلثار على مستوى الشركات والمترتبة على تقلب النمو الناجم عن الصراع في فلسطين في دراسة مثيرة للتفكير. يرحى الرجوع إلى:  .36

Amodio, F, and M Di Maio )2018(. “Making do with what you have: Conflict, input misallocation and firm performance”, 

The Economic Journal 128: 2559–2612. August.

إال بنسـبة 21% مـن إجمالـي الناتـج المحلـي الفلسـطيني 
الكلـي، بعـد أن كانـت مسـاهمته 31% في عـام 2006. قد 
أدى التبايـن فـي أداء النمـو وفـي معدالت النمو السـكاني 
إلـى توسـيع التفـاوت في نصيـب الفرد من الناتـج المحلي 
اإلجمالـي بيـن اإلقليميـن. ففي حين كان نصيـب الفرد من 
الناتـج المحلـي اإلجمالـي فـي المنطقتيـن متكافئـاً تقريبـاً 
فـي عـام 1994، فـإن نصيـب الفـرد مـن الناتـج المحلـي 
اإلجمالـي فـي قطـاع غزة في عـام 2019 لم يـزد عن %29 

مـن نصيـب الفرد فـي الضفـة الغربية.

الشكل 14: الضفة الغربية وغزة: معدالت النمو الحقيقي السنوي للناتج
املحيل اإلجاميل )بأسعار الدوالر األمرييك الثابتة لعام 2015(
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المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، تقديرات 2020.

ثالثـاً، عنـد دراسـة مسـار النمـو الطويـل األجـل لاقتصـاد 
التقلبـات  أن  واقـع  علـى  التأكيـد  ينبغـي  الفلسـطيني، 
والتنميـة  االقتصـادي  للنمـو  مواتيـة  غيـر  االقتصاديـة 
مثـل  تشـهد  التـي  البلـدان  أن  تبيـن  فقـد  المسـتدامة. 
هـذه االتجاهـات تميـل إلـى النمـو عبـر الوقـت بمعـدل 
غيـر  الرفـاه  تكلفـة  وأن   ،)Loayza et. al, 2007( أقـل 
المباشـرة للتقلبـات مـن خـال انخفاض النمـو االقتصادي 
التطـور  الضعيفـة  أو  الفقيـرة  البلـدان  فـي  أكبـر  تكـون 
تنفيـذ سياسـات  القـادرة علـى  أو غيـر  ماليـاً ومؤسسـياً 
ماليـة لمواجهـة التقلبـات الدوريـة، كمـا هـو الحـال فـي 

فلسـطين. تولـد تذبذبـات النمـو الشـديدة بيئـة أعمـال 
غيـر خاضعـة للتنبـؤ وتتسـم بعـدم اليقيـن، ممـا يثبـط 
االسـتثمار الطويـل األجـل، ويـؤدي إلـى تدميـر األصـول 
عندمـا ال تسـتطيع الشـركات الصمـود فـي وجـه فتـرات 
الركـود، ويؤثـر علـى قـرارات األعمـال مسـبباً نتائـج دون 
 36.)Amodio and Di Maio, 2018( المسـتوى األمثـل
فـي حالـة فلسـطين، فـإن الوضع السياسـي غير المسـتقر 
يزيـد مـن درجـة عـدم اليقيـن الـذي يتغلغـل فـي جميع 

االقتصاديـة. األنشـطة 
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لعوامـل  نتيجـًة  فلسـطين  فـي  النمـو  تقلـب  كان 
حاسـم  عامـل  هنـاك  كان  األول،  المقـام  فـي  مختلفـة. 
يتمثـل فـي تأثيـر الصدمـات غيـر االقتصاديـة الخارجيـة 
النمـو،  لتقلبـات  رئيسـياً  مصـدراً  الصـراع  كان  المنشـأ. 
كان  مـا  مـع  والكسـاد،  االزدهـار  مـن  دورات  مولـداً 
 لذلـك مـن آثـار منهكـة علـى الناتـج المحلـي اإلجمالـي
 .)World Bank, 2011a; Abu Eideh, 2014(
يمكـن  الشـديد  الصـراع  أن  الدراسـات  إحـدى  قـدرت 
الفلسـطيني  اإلجمالـي  المحلـي  الناتـج  يخفـض  أن 
.)RAND Corporation, 2015(  %46  بنسـبة 

هنـاك دالئـل تشـير إلـى أن تقلـب النمـو بسـبب الصـراع 
يضـر بـأداء االقتصـاد علـى المـدى الطويـل علـى نطـاق 
أوسـع من األضـرار التي تولدهـا تقلبات األعمـال العادية، 
 Rodrik, 1998;( وأن التداعيـات تكـون أكثـر ثباتاً بكثيـر

.)Novta and Pugacheva, 2020

معـدالت  ترتبـط  الكبـرى،  الصـراع  أحـداث  جانـب  إلـى 
النسـبية  بالشـدة  بقـوة  فلسـطين  فـي  السـنوية  النمـو 
وبحالـة  المعنيـة،  الفتـرة  فـي  السـائدة  لاضطرابـات 
العاقـات بيـن السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية وإسـرائيل، 
والتـي تعتمد عليهـا تحويات اإليـرادات المالية وتخفيف 
المقيـدة  للتدابيـر  الخاصـة  وبالطبيعـة  القيـود،  بعـض 
األخـرى  المهمـة  المصـادر  مـن  إسـرائيل.  تطبقهـا  التـي 
معامـل  مسـتوى  فـي  الكبيـرة  التقلبـات  النمـو  لتقلـب 
الفلسـطينيين  العمـال  أجـور  سـيما  وال  الوافـد،  الدخـل 
هـي  التـي   – مقابـل  دون  والتحويـات  إسـرائيل،  فـي 
واألهـم  الخـارج،  مـن  الماليـة  التحويـات  األسـاس  فـي 
مـن ذلـك المسـاعدات األجنبيـة التـي، كمـا أشـير أعـاه، 
تسـند مسـتويات االسـتهاك األسـري والحكومـي بصفتهـا 
فلسـطين.  فـي  االقتصـادي  للنمـو  الرئيسـية  المحـركات 
اإلسـرائيلي،  لاقتصـاد  الشـديدة  للتبعيـة  نظـراً  أخيـراً، 
فـإن معـدالت النمـو فـي فلسـطين خـال فتـرات الهدوء 
النسـبي تعكـس دورات عمـل االقتصـاد اإلسـرائيلي، التـي 
تنتقـل فـي المقـام األول مـن خـال التجـارة الخارجيـة 

الفلسـطينيين. العمـال  وتشـغيل 

القطاعـات المؤسسـية األخـرى هـي: األسـر المعيشـية )26.7%(، والمؤسسـات غيـر الهادفـة للربـح التي تخدم األسـر المعيشـية )3.5%( في عـام 2019، بعد أن   .37

كانـت نسـبة كل منهمـا 45.2%  و 6.6% علـى التوالـي. يعـزو الجهـاز المركـزي لإلحصـاء الفلسـطيني جميـع القيمـة المضافـة الزراعيـة إلـى قطـاع األسـر المعيشـية.

2-3 اقتصاد ضعيف التطور هيكلياً

منـذ عام 1994، شـهد تكويـن االقتصاد الفلسـطيني تحوالً 
لمختلـف  النسـبية  المسـاهمة  حيـث  مـن  سـواًء  كبيـراً، 
المضافـة  القيمـة  فـي  االقتصـادي  النشـاط  قطاعـات 
المؤسسـية  القطاعـات  حصـة  حيـث  مـن  أو  اإلجماليـة، 
زيـادة  حدثـت  األخيـرة،  الحالـة  فـي  فيـه.  المختلفـة 
حسـاب  علـى  الشـركات  قطـاع  مشـاركة  فـي  تدريجيـة 
القطاعـات المؤسسـية األخـرى.37 فـي عـام 2019، حقـق 
قطـاع الشـركات غيـر الماليـة 51.7% مـن إجمالـي القيمة 
المضافـة التي أنتجها االقتصاد الفلسـطيني، مقابل %22.3 
فـي عـام 2004. عنـد إدراج الشـركات الماليـة، يتبيـن أن 
قطاع الشـركات الخاصة الرسـمي حقـق 56.2% من الناتج 
المحلـي اإلجمالي في عـام 2019، بعد أن كان 26.4% في 
عـام 2004. قـد حـدث انخفـاض حـاد في حصـة الحكومة 
العامـة مـن الناتـج المحلي اإلجمالي، مـن 21.8% في عام 
2004 إلـى 13.6% فـي عـام 2019. غيـر أنـه ال بـد مـن 
اإلشـارة إلـى أن القطاعـات غيـر الشـركاتية ال تـزال تمثـل 
حصـة كبيـرة مـن الناتـج المحلـي اإلجمالـي الفلسـطيني.

االقتصـاد  فـي  الشـركات  قطـاع  حصـة  زيـادة  تشـير  ال 
الفلسـطيني بالضـرورة إلـى ظهـور قطـاع خـاص حديـث 
مـن  أساسـاً  يتألـف  فلسـطين  فـي  فالقطـاع  ونشـط. 
عائـات،  تملكهـا  الصغـر  ومتناهيـة  صغيـرة  مشـاريع 
ويتسـم بانخفـاض تراكـم رأس المـال وقـدرات اسـتيعاب 
التكنولوجيـا، حيـث أن القطـاع غيـر النظامـي هـو القطاع 
السـائد. إن سـيادة القطـاع غيـر النظامـي تقـوض إنتاجية 
العمـل وتكشـف عـن اعتـال صحـة االقتصاد. قـد وجدت 
اقتصـاد  كان   ،2012-1995 الفتـرة  خـال  أنـه  دراسـة 
الظـل – المكـون مـن أنشـطة غيـر نظاميـة - يمثـل %58 
الفلسـطيني  اإلجمالـي  المحلـي  الناتـج  مـن   %89 إلـى 
تقديـرات  تشـير   .)Sabra, Eltalla & Alfar, 2015(
النظامـي  غيـر  القطـاع  أن  إلـى  عهـداً  أحـدث  دراسـة 
 يمثـل نحـو ثلـث الناتـج المحلـي اإلجمالـي الفلسـطيني

منظمـة  لتعريـف  فقـاً   .)Awad & Alazzeh, 2020(
النظامـي  غيـر  القطـاع  يشـمل   ،)2018( الدوليـة  العمـل 
وظائـف بـدون حمايـة قانونيـة واجتماعيـة سـواًء كانـت 
تتـم فـي شـركات رسـمية أو غير ذلـك. على هذا األسـاس، 
غيـر  العمالـة  مـن   %64.3 النظامـي  غيـر  العمـل  يمثـل 
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الزراعيـة في فلسـطين: منهم 31.2% يعملون في أنشـطة 
فـي  رسـمية  غيـر  وظائـف  فـي  و%30.8  نظاميـة،  غيـر 
 ILO,( القطـاع النظامـي، و2.3% يعملـون لصالـح أسـرهم
2018(. إن نشـاط ريـادة األعمـال فـي فلسـطين مدفـوع 
أساسـاً بالضـرورة، كونـه آليـة للصمـود تهـدف إلـى إيجاد 
فـرص عمـل للحسـاب الشـخصي ووظائـف ألفـراد األسـرة 
فـي غيـاب فـرص العمـل بأجـر، ممـا يغـذي الطابـع غيـر 
النظامـي. هـذا النمط، في سـيناريو االسـتمرار فـي العمل 
كالمعتاد، ال يبشـر بمسـتقبل ميمون جـداً للقطاع الخاص.

يظـل  االحتـال،  ظـل  فـي  السـائدة  الظـروف  بسـبب 
األساسـية  السـلع  إنتـاج  أنشـطة  فـي  الخـاص  االسـتثمار 
والخدمـات المعتمـدة علـى التكنولوجيـا الحديثة بشـكل 
مكثـف بعيـداً كل البعـد عمـا هـو ضـروري لتوليـد قطاع 
معـدالت  تحفيـز  علـى  وقـادر  ونشـط  حديـث  خـاص 
نمـو كافيـة تولـد فـرص العمـل الازمـة للقـوى العاملـة 
المتناميـة. حققت فلسـطين نتائج جيدة نسـبياً بالمقارنة 
مـع البلـدان المتخـذة أساسـاً للمقارنـة من حيـث تكوين 
رأس المـال الثابـت اإلجمالـي، وفي سـنوات عديدة كانت 
النمـو  تقريـر  فـي  المحـددة   %25 النسـبة  مـن  أعلـى 
الصـادر عن البنـك الدولي )2008( باعتبارهـا الحد األدنى 
المطلـوب السـتمرار النمـو. مـع ذلـك، فـإن االسـتثمار في 
فلسـطين يوجـه فـي الغالـب إلـى البنـاء، وبقيـت حصـة 
اإلنتاجيـة،  األصـول  فـي  أي  البنـاء،  غيـر  فـي  االسـتثمار 
منخفضة بشـكل اسـتثنائي. خال السـنوات الثاث عشـرة 
الماضيـة، بلـغ مجمـوع االسـتثمارات فـي غير البنـاء، في 
القطاعيـن الخـاص والعـام علـى السـواء، 5.9% فقـط من 
الناتـج المحلـي اإلجمالـي، أو مـا يعـادل 26% فقـط مـن 

مجمـوع تكويـن رأس المـال الثابـت اإلجمالـي.

المـال  رأس  كفايـة  عـدم  إلـى  يرجـع  ال  األمـر  هـذا 
إلـى عـدم وجـود فـرص  االسـتثماري، بـل يرجـع أساسـاً 
وحالـة  الفلسـطينية،  األراضـي  فـي  مربحـة  اسـتثمارية 
عـدم اليقيـن السـائدة التي تحـدد بيئة األعمـال التجارية. 
يتمتـع  الـذي  المالـي  النظـام  سـلوك  يؤكـده  مـا  هـذا 
اسـتثمارية،  أمـوال  لتوفيـر  الازمـة  بالسـيولة   باسـتمرار 

نسـتخدم فـي هـذا القسـم تغطيـة الخدمـات حسـب االتفـاق العـام المتعلـق بالتجـارة فـي الخدمـات، منظمة التجـارة العالميـة، والتي تشـمل جميع األنشـطة   .38

باسـتثناء الزراعـة وصيـد األسـماك والحراجـة والتعديـن والمحاجـر والتصنيـع. كمـا أدرجنـا خدمـات توزيـع الكهربـاء والميـاه والصـرف الصحـي ضمـن الخدمـات.

ولكنهـا توجـه فـي معظمهـا إلـى وظائـف أخـرى )تتـم 
فـإن  ذلـك،  علـى  عـاوة  أدنـاه(.  أكبـر  بقـدر  مناقشـتها 
بكثيـر  أقـل  دائمـاً  هـي  للبنـوك  االئتمانيـة  التسـهيات 
مـن إجمالـي الودائـع، ويتم إيـداع السـيولة الزائـدة لدى 
سـلطة النقد الفلسـطينية، حيـث تتاح في نهايـة المطاف 
للمسـاعدة فـي تمويـل عجـز الموازنـة الحكومية. تشـهد 
االسـتثمارات الكبيرة للفلسـطينيين في الخـارج أيضاً على 
توافـر رأس المـال االسـتثماري، الـذي ال يسـاهم في النمو 

والتنميـة فـي األراضـي الفلسـطينية.

منـذ اتفاقـات أوسـلو، تغيـر تكويـن االقتصاد الفلسـطيني 
مـن حيـث األنشـطة االقتصادية بقـدر ملموس أيضـاً. من 
السـمات المميـزة تضخـم قطـاع الخدمـات على حسـاب 
القطاعـات المنتجـة للسـلع األساسـية.38قد بـرز االقتصـاد 
 Shikaki, 2021;( ًالفلسـطيني كاقتصـاد خدمـات أساسـا
Morrar & Gallouj, 2016; Al-Fallah, 2013(. كانـت 
أنشـطة الخدمـات فـي عـام 2019، فـي الضفـة الغربيـة 
وقطـاع غـزة، ممثلـة بنسـبة أعلـى بقليـل مـن 80% مـن 
الناتـج المحلـي اإلجمالـي، فـي حيـن لم تسـهم الخدمات 
الناتـج المحلـي  فـي عـام 1994 إال بنسـبة 67.7% مـن 
تراجعـت  ذلـك،  مـع  بالتـوازي  الفلسـطيني.  اإلجمالـي 
القطاعـات المنتجة للسـلع األساسـية تدريجيـاً. انخفضت 
مسـاهمة الزراعـة فـي إجمالي القيمـة المضافة من %12 
فـي عـام 1994 إلـى 6.95% فـي عـام 2019، فـي حيـن 
انخفضـت مسـاهمة الصناعـة من 19.51% إلـى %11.23 
خـال الفترة نفسـها. كان للتعدين والمحاجـر، التي تتركز 
فـي الضفـة الغربية، مسـاهمة ضئيلـة في الناتـج المحلي 
اإلجمالـي، بنسـبة 0.43% فـي عـام 2019، بعـد أن كانت 
0.65% فـي عـام 1994. لـم تتمكـن األنشـطة المنتجـة 
للسـلع األساسـية مـن إطـاق العنـان لجميـع طاقاتهـا، إذ 
تأثـرت بالصدمـات بشـكل خطيـر وخنقتها طائفـة القيود 
الممتـدة التـي فرضتهـا إسـرائيل، والتـي أعاقـت قدرتهـا 
اإلنتاجيـة والتنافسـية. يعـرض الشـكل 15 تطـور الناتـج 
المحلـي اإلجمالـي الحقيقـي لمختلـف قطاعات النشـاط 

االقتصادي.
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الشكل 15: فلسطني: الناتج املحيل اإلجاميل حسب القطاعات الرئيسية 
للنشاط االقتصادي )مليون دوالر أمرييك 2015(

إن التحـول نحـو الخدمـات هـو انحـراف طبيعـي مـع تطـور 
المحلـي  الناتـج  مـن  الفـرد  نصيـب  وزيـادة  االقتصـادات 
 Herrendorf,( ؛)Chenery and Moshe 1975( اإلجمالـي
الحالـة  أن  غيـر   .)Rogerson, and Valentinyi 2014
الفلسـطينية شـاذة وال تعكـس حالة بلد نموذجـي يعبر نحو 
درجـة أعلـى مـن التعقيـد االقتصـادي والتنميـة االقتصاديـة. 
فـي فلسـطين، تبلـغ حصـة الخدمـات فـي الناتـج المحلـي 
اإلجمالـي أعلـى بكثيـر مـن تلـك المتوقعـة حسـب مسـتوى 
نصيـب الفـرد مـن الناتـج المحلي اإلجمالـي. تشـير المقارنة 
الدوليـة بوضـوح إلـى أنهـا تبـرز باعتبارهـا أبعـد مـا تكـون 
عـن الواقـع، إذ تظهـر ربمـا واحـدة مـن أعلـى مسـاهمات 
الخدمـات فـي الناتـج المحلي اإلجمالي فـي العالم، بل أعلى 
 Abugattas,( ممـا هـي في بعـض البلدان المتقدمـة للغايـة
.)2017; World Bank, 2017a; USAID, 2017 

إن النمـو غيـر المتناسـب فـي أنشـطة الخدمـات هـو أحـد 
المفروضـة  التدابيـر  عـن  الناجمـة  الرئيسـية  التشـوهات 
للحفـاظ على االحتـال. فالقوى التي حركهـا االحتال أعادت 
هيكلـة االقتصـاد الفلسـطيني وجعلـت أداء نمـوه مدفوعـاً 
اإلنتاجيـة  ذات  للتـداول  القابلـة  غيـر  بالخدمـات  باألسـاس 
المنخفضـة، وهـو مـا أطلق عليـه الشـقاقي )2021( مصطلح 
األنشـطة االقتصاديـة »الملتفـة حول االحتـال«. تبعاً لتحليل 
التطـور  ضعيـف  اقتصـاداً  فلسـطين  تظهـر   ،)Sen, 2019(
هيكليـاً، حيـث جـرى نقـل قـوة العمـل تدريجياً مـن الزراعة 
المنخفضـة  اإلنتاجيـة  ذات  التجاريـة  غيـر  الخدمـات  إلـى 

.)Sen, 2019(

2-4 القطاعات المنتجة للسلع األساسية – 
محركات النمو والتنمية المهملة

كان أداء الزراعـة والتصنيـع أقـل مـن المسـتوى المطلـوب 
منـذ عـام 1994، وهمـا ينتجـان أقـل بكثيـر مـن إمكاناتهما. 
المحلـي  الناتـج  فـي  فـإن مسـاهمتها  أعـاه،  ناقشـنا  كمـا 
اإلجمالـي قـد انخفضت بقـدر ملموس، وهي أقـل كثيراً مما 
يمكـن توقعـه بالنظـر إلى مسـتوى نصيب الفـرد من الدخل 
الفلسـطيني قياسـاً بالبلـدان المتخـذة أساسـاً للمقارنـة. قـد 
عمـل االحتـال علـى إضعـاف هذه األنشـطة بشـكل خاص. 
بدراسـة فتـرة مـا بعـد عـام 1994، ياحـظ بوضـوح أن كا 
القطاعيـن شـهدا فترة طويلة مـن الركود. في حالـة الزراعة، 
الفتـرة  للزراعـة فـي  المركـب  السـنوي  النمـو  بلـغ معـدل 
1994-2005 نسـبة 1.38% فقـط، ولـم يتـم تجاوز مسـتوى 
الناتـج المحلـي اإلجمالي لعـام 1994 إال في عـام 2004. أما 
فـي حالـة التصنيـع، فـكان األداء أسـوأ. إذ بلـغ معـدل النمو 
السـنوي المركـب للفتـرة 1994-2008 نسـبة 0.21% فقـط، 
ولـم يسـترد مسـتوى الناتـج المحلـي اإلجمالـي لعـام 1994 
إال بعـد أربعـة عشـر عامـاً. شـهدت الزراعة بعـض الدينامية 
بعـد االنتفاضـة الثانيـة، حيـث نمـت بنسـبة 4.6% خـال 
الفتـرة 2004-2009، إال أنهـا عـادت إلى الركـود خال العقد 
الماضـي، حيـث لـم يشـهد الناتـج المحلـي اإلجمالـي عملياً 
أي نمـو علـى اإلطـاق. أمـا التصنيـع فقـد كان أفضـل حـاالً 
نسـبياً منـذ عام 2008، وشـهد معدل نمو قـدره 4.4% خال 

الفترة. تلـك 
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أعلـى ممـا  النمـو  فـي  تقلبـات  القطاعـان  شـهد هـذان 
شـهده مجمـوع الناتـج المحلـي اإلجمالي، مما يشـير إلى 
أن أنشـطة الخدمـات أكثـر قدرة نسـبياً علـى الصمود في 
وجـه الصدمـات )الشـكل 16(. يـدل ذلـك علـى أن األثـر 
السـلبي لتقلبـات النمـو ربمـا كان أشـد وقعـاً فـي هـذه 
األنشـطة، ومـن شـأنه أن يفسـر جزئياً أداءهـا. على الرغم 
مـن أن المحاجـر تلعـب دوراً مهماً نسـبياً فـي الصادرات، 

تسـتولي السـلطات اإلسـرائيلية علـى األراضـي تحـت مبـررات مختلفـة، مـن بينهـا: إعانهـا أراضـي دولـة، أو تخصيصهـا كمناطـق عسـكرية، أو محميـات طبيعيـة، ولبنـاء   .39

المسـتوطنات، وإعـان األراضـي علـى أنهـا أرض متروكـة إن لـم تتـم زراعتهـا لمـدة ثـاث سـنوات، وتطبيـق قانـون حـارس أمـاك الغائبيـن لاسـتياء علـى أراض ملكيتهـا خاصة.

حركـة السـام اآلن )2018(. 99.8% مـن األراضـي المخصصـة كأراضـي دولـة فـي الضفـة الغربيـة منحت لإلسـرائيليين. لـم يمنح الفلسـطينيون أي شـيء تقريباً.   .40

كانـت  اإلجمالـي  المحلـي  الناتـج  فـي  مسـاهمتها  فـإن 
هامشـية خـال هـذه الفتـرة. لـم تتمكـن فلسـطين مـن 
إطـاق العنـان لجميـع طاقـات هذا النشـاط ألن إسـرائيل 
رفضـت منـذ عـام 1994 إصـدار تصاريح جديدة لشـركات 
تشـغل  كانـت  بينمـا  الفلسـطينية،  والمحاجـر  المقالـع 
نحـو 11 محجـراً، وبعضهـا فـي المنطقـة )ج(، لاسـتخدام 

اإلسـرائيلي.

الشكل 16: فلسطني – معدالت النمو السنوية – دوالر أمرييك 2015
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الصناعة الزراعة الناتج المحلي اإلجمالي

لاقتصـاد  األساسـية  الدعامـة  تقليديـاً  الزراعـة  كانـت 
االقتصـادي  النشـاط  وكانـت  الفلسـطينيين،  والمجتمـع 
السـائد بالنسـبة لغالبيـة السـكان. إال أن الزراعة تعرضت 
لضغـوط منذ بدء االحتال بسـبب القيود المفروضة على 
الوصـول إلـى الميـاه واألراضي. يعـد الوصول إلـى المياه 
وتوزيعهـا مـن بين أهـم القضايا الحرجة والحساسـة التي 
انبثقـت عـن االحتـال. مـن المهـم تسـليط الضـوء علـى 
أن متوسـط توافـر الميـاه للفرد سـنوياً في فلسـطين يعد 
مـن بيـن أدنى المعـدالت في العالـم، وأن الفلسـطينيين 
فـي الضفـة الغربيـة ال يحصلـون إال علـى 15 إلـى %20 
مـن الميـاه المتاحـة فـي المنطقـة، أمـا الباقـي فيخصص 
إسـرائيل  داخـل  ولاسـتعمال  اإلسـرائيلية  للمسـتوطنات 
نفسـها. فـي قطـاع غـزة، أدت نـدرة الميـاه وتدهورهـا 
إلـى اعتبـار أن المنطقـة لـن تكـون صالحـة للعيـش فـي 
المسـتقبل القريـب. إن إمدادات المياه الفلسـطينية غير 

كافية لتلبية الطلب، سـواًء بالنسـبة لألسـر التي تسـتهلك 
أقـل مـن مسـتوى الحـد األدنـى الـذي يوصـى بـه دوليـاً، 
يتـم ري سـوى %5.5  االقتصاديـة. ال  لألنشـطة  وكذلـك 
مـن األراضـي الزراعيـة المتاحـة فـي فلسـطين، فيمـا أن 
مصـادرة إسـرائيل لمـوارد الميـاه الفلسـطينية وسـيطرتها 
فـي  المسـتدامة  للتنميـة  إمكانيـة  أيـة  تقوضـان  عليهـا 

مجـال الزراعـة، وفـي التصنيـع أيضاً.

الرئيسـية  القيـود  أحـد  الزراعيـة  األراضـي  توافـر  يعـد 
األخـرى التـي تواجـه فلسـطين.39 وقـد اسـتولت إسـرائيل 
علـى األراضـي لبنـاء الطـرق االلتفافيـة وغيرها مـن البنى 
التحتيـة لخدمـة المسـتوطنين. تخضـع األراضـي الزراعية 
آلليـة قانونيـة بيروقراطيـة معقـدة تهـدف إلـى تسـهيل 
نقـل األراضي إلى المسـتوطنين )Smith 2020(. تخصص 
أراضـي الدولـة حصـراً للمواطنيـن اإلسـرائيليين اليهـود،40 
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ويتـم االسـتياء علـى األراضـي ألغـراض عسـكرية لصالـح 
.)Hass, 2019( المسـتعمرات 

إن آفـاق التنميـة الزراعيـة فـي فلسـطين سـتظل قاتمـة 
إلـى  الوصـول  علـى  القـدرة  دون  مـن  بـا شـك  للغايـة 
الكافيـة. عـاوة علـى ذلـك،  الزراعيـة والميـاه  األراضـي 
القطـاع  هيكليـة  تشـكل  القيـود،  هـذه  جانـب  وإلـى 
الزراعـي الفلسـطيني نفسـه عامـاً آخـر يعـوق تنميتـه. 
فالقطـاع يتصـف بانتشـار حيـازات أراٍض صغيـرة مملوكة 
الذاتـي،  االسـتهاك  إلـى  معظمهـا  فـي  توجـه  لألسـر، 
حيـث ال تكـون الزراعـة فـي نسـبة كبيـرة مـن الحـاالت 
 Marzin et. al, 2019;( المهنـة الرئيسـية لمالـك األرض
MoA, 2016(. تفتقـر نسـبة كبيـرة مـن مـاك األراضـي 
إلـى صكـوك ملكيـة عقاراتهـم، ممـا يحـد مـن إمكانيـة 
الحصـول علـى التمويـل. قـد بـرزت الزراعـة كمـاذ أخيـر 
عنـد غيـاب فـرص العمـل، وال تـزال توظـف، بصـورة غيـر 
رسـمية فـي الغالـب، نحـو 11% مـن السـكان العامليـن. 
لعوامـل  الكليـة  واإلنتاجيـة  العمـل  قـوة  إنتاجيـة  إن 
اإلنتـاج األوليـة منخفضـة نسـبياً فـي الزراعة الفلسـطينية 
)FAO, 2019(. فالمقارنـة مـع البلـدان التـي توجـد فيهـا 
ظـروف منـاخ وتربـة مماثلـة تبيـن أن المحصـول لـكل 
منطقـة فـي فلسـطين يصـل إلـى حوالـي نصـف مثيلـه 
إسـرائيل فـي  مثيلـه  مـن   %40 وحوالـي  األردن   فـي 

 .)UNCTAD, 2015(

تفرضهـا  التـي  بالقيـود  أيضـاً  اإلنتاجيـة  تتعرقـل  كمـا 
الوصـول  تحظـر  التـي  المـزدوج  االسـتخدام  قائمـة 
تكلفـة  وارتفـاع  الجيـدة،  النوعيـة  ذات  األسـمدة  إلـى 
عليهـا  تعتمـد  التـي  األخـرى  المسـتوردة  المدخـات 
الزراعـة الفلسـطينية علـى نطـاق واسـع. كما تأثـر اإلنتاج 
الزراعـي بشـكل متزايـد بعنـف المسـتوطنين ومصـادرة 
األراضـي، ومـا يرافـق ذلـك مـن تجريـف واقتاع ألشـجار 
الزيتـون واألشـجار المثمرة، والتي تشـكل أهـم المقومات 

الفلسـطينية. للزراعـة  األساسـية 

القطـاع  بكثيـر. فهـذا  أفضـل  التصنيـع  أداء قطـاع  يبـدو  ال 
يتكـون باألسـاس من شـركات صغيرة ومتناهية الصغر تتسـم 
بانخفـاض تراكـم رأس المـال وقدرات اسـتيعاب التكنولوجيا، 
ولـم يظهـر أي تحـول ملحوظ نحـو التحديـث والتطور خال 
تغييـر  القطـاع دون  الماضيـة. قـد ظلـت هيكليـة  العقـود 

www.peacenow.org.il/en/settlements-watch/ settlements-data/population :متاح على

فـي الغالـب، وهنـاك بعـض المؤشـرات التـي تشـير حتـى 
إلـى تراجـع مـن حيـث إمكاناتـه األساسـية لتحقيـق إنتاجية 
وكفـاءة أعلـى. يتركـز نشـاط التصنيـع فـي الضفـة الغربيـة، 
ويـزداد هـذا االتجاه عمقـاً نتيجة للدمار الـذي لحق بالقطاع 
فـي قطـاع غـزة، الـذي يسـتضيف 76% مـن جميع منشـآت 
التصنيـع.  العاملـة فـي قطـاع  القـوى  التصنيـع و95% مـن 
فـي فلسـطين، تمثـل الشـركات الصغـرى، التـي تضـم أربعـة 
عمـال أو أقـل، 77.6% مـن جميـع الشـركات، فـي حيـن أن 
الشـركات التـي تضـم مـا بيـن 5 إلـى 9 عمـال تشـكل نسـبة 
14.2% إضافيـة. لـذا فـإن 8% فقـط مـن شـركات التصنيـع 
لديهـا 10 عمـال أو أكثـر. هناك 107 شـركات فقط، أو %0.5 

مـن المجمـوع، تشـغل 50 عامـاً أو أكثـر.

فـي  مفقـودة  شـبه  الحجـم«  »المتوسـطة  الشـركات  إن 
قطـاع التصنيـع الفلسـطيني مقارنـة بالشـركات الصغـرى 
ومتناهيـة الصغـر السـائدة، وهـي الشـريحة التـي تبيـن 
واالبتـكار،  للتشـغيل  محـرك  أنهـا  المختلفـة  الدراسـات 
 Tybout,( ويشـكل غيابها عقبة كبيرة أمام تطوير القطاع
2000(. الشـركات فـي فلسـطين ال تنمو فـي معظمها ألن 
الشـركات الصغيـرة والمتناهيـة الصغـر تميـل إلـى البقـاء 
علـى هـذا النحـو، وبالتالـي فـإن وفـورات اإلنتـاج الكبيـر 
 .)World Bank, 2014b( الحجـم ال تـزال غيـر مسـتغلة
قـد أظهـر التصنيع بعـض الدينامية خال العقـد الماضي، 
حيـن نمـا بمعـدل نمـو سـنوي مركـب قـدرة 3.3%. غيـر 
أن ذلـك لـم يتبعـه نمـو فـي خلـق فـرص العمـل، حيـث 
زاد التشـغيل فـي هـذا القطـاع بمعـدل نصف هـذا الرقم 

فقـط، ممـا كشـف عـن انخفاض فـي مرونـة التشـغيل.

يولـد قطـاع التصنيـع الفلسـطيني عمومـاً قيمـة مضافـة 
منخفضـة ويعتمـد بقـدر كبيـر علـى المدخـات والسـلع 
الرأسـمالية المسـتوردة. بشـكل عـام، فـإن إنتاجيـة قـوة 
العمل في قطاع التصنيع منخفضة نسـبياً، وتشـير دراسـة 
تفحصـت اإلنتاجية على مسـتوى الشـركات في فلسـطين 
إلـى أن رأس المـال المـادي ومدخـات قـوة العمـل تعـد 
عوامـل مهمـة فـي تحديد مسـتوى المخرجـات، في حين 
الحجـم  مقابـل  العائـدات  تناقـص  التكنولوجيـا  تظهـر 
)Kashiwagi, 2016(. قـد سـاد نمـط متراجـع فـي كثافة 
رأس المـال منـذ أوائل التسـعينات. من السـمات المميزة 
لتطـور قطـاع التصنيـع فـي فلسـطين أن النمو، سـواًء من 
حيـث عـدد المنشـآت أو قـوة العمـل، قـد حـدث أساسـاً 
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فـي تلـك الشـركات واألنشـطة التـي تظهـر إنتاجيـة أقـل 
نسـبياً، ممـا يقلـل من مسـتوى اإلنتاجيـة الكليـة للقطاع.

بالطبـع، هنـاك بعض »جيـوب التميز« في قطـاع الصناعة 
وبعـض  األدويـة،  شـركات  مثـل  الفلسـطينية،  الخفيفـة 
الشـركات فـي قطـاع األغذيـة والمشـروبات، وغيرهـا فـي 
إنتـاج األثـاث والمعـادن والباسـتيك. لكـن هـذه الجيوب 
ال تشـكل معـاً كتلـة حرجـة يمكـن أن يكـون لهـا تأثيـر 
آثارهـا  خـال  مـن  سـواًء  بأكملـه،  االقتصـاد  علـى  عـام 
التكنولوجيـة غيـر المباشـرة، أو مـن خـال اندماجهـا مـع 
الشـركات فـي قطاعـات أخـرى مـن النشـاط االقتصـادي 
فـي ساسـل القيمـة؛ ربمـا مـع وجـود اسـتثناء ملحـوظ 
فـي مجـال األعمـال التجاريـة الزراعيـة. بيـد أن تطويـر 
األعمـال التجاريـة الزراعيـة يعوقـه األداء العـام الضعيـف 
التسـويق.  علـى  المفروضـة  والقيـود  الزراعـة  لقطـاع 
بشـكل عـام، فـإن غيـاب أي اسـتثمار أجنبـي مباشـر كبير 
مـن  الفلسـطينية  الصناعـة  قـد حـرم  القطـاع  فـي هـذا 
الفوائـد المرتبطـة عـادة بدورهـا التاريخـي فـي التنميـة 
االقتصاديـة، مـن خـال أمـور مـن بينهـا فائـض الخبـرة 

العمليـة واالندمـاج فـي ساسـل القيمـة الدوليـة.

فـي  التصنيـع  ألهميـة  ألوانـه  السـابق  االنخفـاض  إن 
االقتصـاد الفلسـطيني واألداء المحبـط ألنشـطة التصنيـع 
والسياسـات  لاحتـال  القائمـة  التـركات  إحـدى  يعـدان 
تواجـه  توجيههـا.  أسـيء  التـي  الفلسـطينية  اإلنمائيـة 
مرتفعـة  معامـات  تكاليـف  فلسـطين  فـي  الشـركات 
ناجمـة عـن السياسـات األمنيـة اإلسـرائيلية، ممـا يقـوض 
قدرتهـا التنافسـية فيمـا هـي تتنافـس في سـوق مفتوحة. 
فـي االقتصـاد المعتمـد علـى االسـتيراد، تواجـه الشـركات 
وقيـود  االنتظـار،  فتـرات  زيـادة  بسـبب  أعلـى  تكاليـف 
البنيـة التحتيـة للتفتيـش األمنـي، وزيـادة تكاليـف النقل، 
األمنـي التفتيـش  وتكاليـف  التخزيـن،  رسـوم   وارتفـاع 
 Fesen, 2021; World Bank, 2019a; UNCTAD,(
2014a(. هـذه التدابيـر تقـوض أيضـاً إمكانيـات التصدير 
لـدى الشـركات، ممـا يعـوق عمليـة »التعلـم عـن طريـق 
لتحسـين  مهـم  مصـدر  بأنهـا  تشـتهر  والتـي  التصديـر«، 

إنتاجيـة الشـركات.

 2-5 القدرة التنافسية على الصعيد الدولي
والتغيير الهيكلي الذي يحد من النمو

إن التشـوه فـي سـعرين أساسـيين فـي االقتصـاد الفلسـطيني، 
وهمـا سـعر الصـرف واألجـور، يؤثـر بقـدر بالـغ علـى قطاعـات 
حاسـماً  عامـاً  الصـرف  سـعر  يعـد  للتـداول.  القابلـة  اإلنتـاج 
فـي القـدرة التنافسـية للشـركات، سـواًء فـي السـوق المحليـة 
التجاريـة  التدفقـات  فـي  وبالتالـي  الثالثـة،  األسـواق  فـي  أو 
)IMF, 2015(. ارتفـاع سـعر الصـرف يزيـد مـن سـعر الصادرات 
سـعر  ويخفـض  المسـتهدفة  السـوق  بعملـة  عنـه  المعبـر 
الـواردات المعبـر عنـه بالعملـة الوطنيـة فـي السـوق المحليـة، 
ممـا يزيـد مـن حـدة المنافسـة مـع اإلنتـاج المحلـي. يعكـس 
أداء  األخـرى  العمـات  مقابـل  اإلسـرائيلي  الشـيكل  سـلوك 
بواقـع  صلـة  أي  دون  النقديـة،  وسياسـاتها  إسـرائيل  اقتصـاد 
االقتصـاد الفلسـطيني. قـد شـهد الشـيكل خـال فتـرة طويلـة 
الرئيسـية الدوليـة  العمـات  مقابـل  ومسـتمراً  كبيـراً   ارتفاعـاً 
.)Fridman and Lior, 2015; Palanic et. al, 2019; IMF, 2021( 

هـذا يعنـي أن األسـعار المحليـة فـي فلسـطين، بمـا فـي ذلـك 
العمـل  قـوة  وتكاليـف  للتـداول،  القابلـة  غيـر  السـلع  أسـعار 
والمدخـات المحليـة لإلنتـاج، المعبـر عنهـا بالـدوالر األمريكـي 
قـد زادت بشـكل كبير، ممـا يعوق القدرة التنافسـية للشـركات، 
والتـي تتعـرض بشـكل متزايد لمنافسـة قوية من الـواردات. كما 
أن المبالغـة فـي تقدير سـعر الصرف قد أعاقت نمـو الصادرات. 
مـن خـال تقليـص فرص االسـتثمار فـي السـلع القابلـة للتداول، 
أحدثـت المبالغـة فـي تقييـم الشـيكل أثـراً سـلبياً علـى آفـاق 
النمـو الطويـل األجـل فـي فلسـطين. إن مـا قـد يكـون مفيـداً 

للتجـارة اإلسـرائيلية ليـس جيـداً علـى العمـوم لفلسـطين.

تمثـل تكلفـة قـوة العمـل عامـاً آخـر يؤثـر علـى القـدرة 
الصعيـد  علـى  الفلسـطينيين  للمنتجيـن  التنافسـية 
الدولـي. فاألجـور مرتفعـة، نسـبة إلـى األجور فـي البلدان 
إلـى  التنافسـية  القـدرة  لتقييـد  يكفـي  بمـا  المتنافسـة، 
حـد كبيـر فـي األنشـطة التـي تتطلـب عمـاً مكثفـاً، وال 
المبالغـة  تأثيـر  إلـى جانـب  التصنيـع.  سـيما فـي قطـاع 
فـي تقديـر سـعر الصرف علـى تكلفة قـوة العمـل المعبر 
عنهـا بالـدوالر، فـإن تشـغيل الفلسـطينيين فـي إسـرائيل 
األجـور  علـى  تصاعديـاً  ضغطـاً  يشـكل  والمسـتعمرات 
السـائدة فـي القطاع الخاص الفلسـطيني. هـذا األثر يزداد 
قـوة بفعـل عـاوة أجـور التوظيـف العـام، والتـي تشـكل 
تشـويهاً مهمـاً في سـوق العمـل، مما يحد مـن خلق فرص 
.)World Bank, 2019a( الخـاص  القطـاع  فـي   العمـل 

كمـا أن عامـل جـذب التشـغيل فـي دول مجلـس التعـاون 
ومسـتوى  العاليـة،  المهـارات  ذوي  للعامليـن  الخليجـي 
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الحـد األدنـى لألجـور، يشـكان ضغطـاً على أجـور القطاع 
الرسـمية.41 الخاص 

 إن تدفق الدخل المكتسب في إسرائيل وفي المستعمرات 
للتـداول  القابلـة  غيـر  للسـلع  النسـبي  السـعر  مـن  يزيـد 
مقارنـة بسـعر السـلع القابلـة للتـداول في فلسـطين، وهذا 
األثـر مماثـل لتأثيـر ارتفاع قيمة سـعر الصـرف الحقيقي، إذ 
أنـه يضعـف القدرة التنافسـية للصـادرات واإلنتـاج المحلي 

الـذي ينافس السـلع القابلة لاسـتيراد.

عمليـة  نتـاج  الشـاملة  والتنميـة  االقتصـادي  النمـو  إن 
العمـل  وقـوة  لاسـتثمار  القابـل  الفائـض  فيهـا  يتحـول 
إنتاجيـة أعلـى مـع زيـادة  نحـو أنشـطة ذات  تدريجيـاً 
العائـدات  وزيـادة  المباشـرة  غيـر  التكنولوجيـة  اآلثـار 
وارتفـاع مرونـة الطلـب. مـا يتـم إنتاجـه وتصديـره مهم. 
حتـى تتـم هـذه العملية، يجـب أن يكون نظام اإلشـارات 
االقتصاديـة علـى نحـو بحيـث يضطر القطـاع الخاص إلى 
االسـتثمار فـي تحسـين وتنويع اإلنتـاج، وتحويـل الموارد 
باسـتمرار نحـو المنتجـات التـي من شـأنها أن تسـهم في 
تحسـين العـرض علـى طـول منحنـى التعلـم، وتكييـف 
الطلـب مـن خـال تكييـف القـدرة اإلنتاجيـة التصديرية 
 Palma( للبلـد مـع الطلـب الدولـي المتغيـر باسـتمرار
2009(. فـي حالـة االقتصـادات الصغيـرة مثـل فلسـطين، 
حيـث يشـكل حجـم السـوق المحليـة قيـداً كبيـراً علـى 
إطـاق عمليـة مـن هـذا النـوع، يتم اللجـوء إلـى التجارة 
الخارجيـة للقيـام بـدور قيـادي يجعـل مـن الممكـن رفع 
مسـتوى التعقيـد االقتصـادي وتحقيـق وفـورات اإلنتـاج 
الكبيـر المطلوبـة. بيـد أن الصـادرات فـي فلسـطين لـم 

تسـاهم فـي تحقيـق هـذه األهـداف.

كمـا أشـار)McMillan and Rodrick, 2011(، إن زيـادة 
اإلنتاجيـة اإلجماليـة فـي االقتصـاد يمكن أن تكـون نتيجة 
مـن  العمـل  قـوة  توزيـع  إلعـادة  نتيجـة  إمـا  عمليتيـن، 
ذات  أنشـطة  إلـى  المنخفضـة  اإلنتاجيـة  ذات  األنشـطة 
إنتاجيـة أعلـى، أي تأثيـر التغييـر الهيكلـي، أو عـن طريق 

الحـد األدنـى لألجـور هـو حـق منصـوص عليه في قانون العمل الفلسـطيني، وقـد اعتمد ألول مرة فـي الضفة الغربية في تشـرين األول/أكتوبـر 2012 ودخل حيز   .41

التنفيـذ فـي كانـون الثاني/ينايـر 2013. قـد تـم تحديـده على مسـتوى 1450 شـيكاً شـهرياً )حوالـي 375 دوالراً أمريكيـاً في ذلك الوقـت( ومن المقـرر رفعه إلى 

1800 شـيكل إسـرائيلي اعتبـاراً مـن عـام 2022. هـذا المسـتوى مرتفـع نسـبياً بالمقارنـة مع البلـدان األخرى المتوسـطة الدخل من الشـريحة الدنيا. غير أن نسـبة 

كبيـرة مـن العامليـن الفلسـطينيين يحصلـون علـى أجـور تقـل عن الحد األدنـى، ومعظمهم فـي الشـركات الصغيـرة والمتناهية الصغر وفـي القطاع غيـر النظامي.

النشـاط  زيـادة اإلنتاجيـة فـي كل قطـاع مـن قطاعـات 
االقتصـادي، أي التأثير من الداخل. لقد شـهدت فلسـطين 
عمليـة تغييـر هيكلـي مخفـض للنمـو. يعرض الشـكل 17 
مسـاهمة األنشـطة االقتصادية المختلفة لقطاع الشـركات 
غيـر الزراعيـة فـي توليد فرص العمل خـال الفترة 1998-
2018، واإلنتاجيـة النسـبية لقـوة العمل التـي تقابل ذلك، 
حيـث حـددت أعلى إنتاجية قطاعيـة لقوة العمل في عام 
2018 على مسـتوى 100. إن الشـكل يفسـر نفسه بنفسه. 
قـد تـم توليـد معظم فـرص العمل في تلك األنشـطة التي 
تكـون فيهـا إنتاجيـة العمـل أقـل نسـبياً، وهـي األنشـطة 
التـي ال تتجـاوز إنتاجيتهـا خمـس إنتاجية القطـاع األفضل 
أداًء أو حتـى أقـل من ذلك. األمر الملحـوظ هنا هو األداء 
الكئيـب لإلنتاجيـة خـال الفتـرة التـي جـرى تحليلهـا، وال 
سـيما في مجـال التصنيع. فأنشـطة التصنيـع التي توظف 
معظـم العمـال تعـد مـن بيـن أسـوأ األنشـطة أداًء، كمـا 
هـو الحـال فـي إنتـاج المنسـوجات والمابـس وصناعـة 
المنتجـات الغذائيـة. يمكـن ماحظـة معـدالت إيجابيـة 
الخدمـات  فـي  الطويـل  المـدى  علـى  اإلنتاجيـة  لنمـو 
العامـة وعـدد قليـل من أنشـطة الخدمات األخـرى، ولكن 
كل هـذه األنشـطة توظف نسـبة ضئيلة مـن العاملين في 

قطـاع الشـركات غيـر الزراعية.

يعرض الشـكل 18 معدل النمو السـنوي المركب إلنتاجية 
غيـر  الشـركات  قطاعـات  لمختلـف  بالنسـبة  العمـل 
الزراعيـة للفتـرة 1998-2018. يمكن ماحظـة األداء العام 
الكئيـب لإلنتاجيـة خال هذه الفترة، وال سـيما أداء قطاع 
التصنيـع. فباسـتثناء التبـغ والمنتجات الجلديـة والمعادن 
األساسـية واألثـاث، تظهر جميع قطاعـات التصنيع األخرى 
معـدالت ضئيلة أو سـلبية لنمو اإلنتاجيـة. يمكن ماحظة 
معـدالت إيجابيـة لنمـو اإلنتاجيـة علـى المـدى الطويـل 
فـي الخدمـات العامـة وعدد قليـل من أنشـطة الخدمات 
األخـرى، ولكـن هـذه األنشـطة توظـف نسـبة ضئيلـة من 

العامليـن فـي قطاع الشـركات.
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الشكل 17: فلسطني – توليد فرص العمل القطاعية واإلنتاجية النسبية لقوة العمل 2018-1998
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الشكل 18: فلسطني – معدل النمو السنوي املركب إلنتاجية قوة العمل 
حسب القطاع 1998-2018 )بسعر الشيكل الثابت لعام 1998(
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2-6 االندماج غير الفعال في النظام التجاري 
العالمي

االقتصاد الفلسـطيني منفتح نسـبياً، حيث مثلت صادرات 
الناتـج  مـن   %61.5 فيـه  والخدمـات  السـلع  وواردات 
المحلـي اإلجمالـي في عـام 2019. غير أن الوزن النسـبي 
للتجـارة فـي االقتصـاد قد تضاءل منـذ أوائل التسـعينيات 
عندمـا كان انفتـاح االقتصـاد أعلـى بقليـل مـن 80%. كان 
ذلـك نتيجـة لنمو األنشـطة غيـر القابلـة للتـداول بمعدل 

أعلـى من الصـادرات والـواردات.

فلسـطين  اندمـاج  تحـددان  رئيسـيتان  سـمتان  هنـاك 
فـي النظـام التجـاري العالمـي. أوالً، تتصـف فلسـطين 
باقتصـاد اسـتيرادي فـي الغالـب، حيـث تمثـل واردات 
السـلع والخدمـات معظـم درجـة االنفتـاح الملحوظـة. 
لـم تتمكـن فلسـطين مـن تطوير أنشـطة التصديـر بأي 
قـدر ملمـوس، ال فـي السـلع وال الخدمـات. ثانياً، يتسـم 
وغيـر  الكبيـر  باالعتمـاد  لفلسـطين  التجـاري  التكامـل 
المتكافـئ على االقتصاد اإلسـرائيلي، الذي تضاءل بمرور 
الوقـت ولكنـه ال يزال سـائداً. إن بيانات التجـارة الثنائية 
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بين فلسـطين وإسـرائيل غير موثوقة كثيراً، ولكن تشـير 
التقديـرات إلـى أن الصـادرات والـواردات الثنائيـة أكبـر 
بكثيـر ممـا توقعتـه نمـاذج جاذبيـة التجـارة، وأن هناك 
القليـل مـن التوافـق بين واردات فلسـطين من إسـرائيل 
إلـى  يشـير  ممـا  العالـم،  إلـى  إسـرائيل  تصـدره  ومـا 
وجـود قـدر ملمـوس مـن تحويـل مجـرى التجـارة. هذا 
يشـهد علـى اختـال الترتيبـات التجاريـة المدرجـة فـي 
اتفاقـات أوسـلو، التي رسـخت تبعية فلسـطين وحولتها 
 إلـى سـوق أسـيرة إلسـرائيل بتكاليـف اقتصاديـة باهظة

.)World Bank, 2017a(

يبيـن تحليـل أداء مجمـوع التجـارة والسـلع والخدمـات 
الفلسـطينية أنـه لـم يحـدث أي تحسـن خـال العقديـن 
العجـز  إجمالـي  انخفـاض  مـن  الرغـم  علـى  الماضييـن. 
التجـاري كنسـبة مئويـة مـن الناتـج المحلـي اإلجمالـي، 
فإنـه ال يـزال يبلـغ 38%، وهـو واحـد مـن أعلـى نسـب 
العجـز المسـجلة فـي العالـم. انخفضـت نسـبة تغطيـة 
الصـادرات للـواردات بشـكل طفيـف مـن 24.7% في عام 
2000 إلـى 23.6% فـي عـام 2019، مما يشـير إلى معدل 
نمـو طفيـف فـي الـواردات مقارنـة بمعـدل الصـادرات. 
ظلـت نسـبة تغطيـة التجـارة بالسـلع علـى حالهـا تقريباً، 
حيـث بلغـت نحـو 16.6%، ممـا يشـير إلى معـدالت نمو 
متماثلـة للصـادرات والـواردات، فـي حيـن أظهرت نسـبة 
تغطيـة التجـارة بالخدمـات انخفاضـاً كبيـراً، مـن %61.5 
إلـى 47.9% فـي عـام 2019. هـذا االتجـاه األخيـر يبعـث 
علـى القلـق ألنه إذا اسـتمر فسـيؤدي إلى تفاقـم المكانة 
الخارجيـة لاقتصـاد الفلسـطيني والتـي هي هشـة للغاية 
فـي األصـل. تشـير التوقعـات المسـتندة إلـى االتجاهـات 
السـابقة إلـى أنـه حتى مع ارتفـاع معدل نمـو الصادرات، 
فـإن العجز سـيواصل النمو بالقيمـة المطلقة لفترة طويلة 
مـن الوقـت، وسـتمر عقـود قبـل أن يتسـنى االرتـداد عن 

نهائياً. العجـز 

نتيجـة لـألداء التجـاري الضعيـف الـذي أدى إلـى عجـز 
مرتفـع ومسـتمر فـي كل من التجـارة بالسـلع والخدمات 
معـاً، شـغلت فلسـطين مع مـرور الوقـت مكانـة خارجية 
الحسـاب  تعانـي مـن عجـز مسـتمر فـي  للغايـة  هشـة 
دخـل  صافـي  مـن  جزئيـاً  تمويلـه  تـم  والـذي  الجـاري، 
العمـال  دخـل  مـن  وباألسـاس  األوليـة،  اإلنتـاج  عوامـل 

الخاصـة،  التحويـات  إسـرائيل، ومـن  الفلسـطينيين فـي 
وال سـيما تحويـات العامليـن الفلسـطينيين فـي بلـدان 
خارجية، ومن التحويات الرسـمية، وال سـيما المسـاعدات 
الحكوميـة مـن الجهـات الثنائيـة المانحـة. فـي سـيناريو 
العمـل كالمعتـاد، مـن المتوقـع أن يظـل عجـز الحسـاب 
الجـاري مرتفعـاً علـى المـدى المتوسـط والطويـل. ففـي 
الحسـاب  تمويـل  مصـادر  تقلـب  أدى  السـيناريو،  هـذا 
الجـاري، إلـى جانـب غياب حيز للسياسـات لدى السـلطة 
الوطنيـة الفلسـطينية لمواجهـة اختال التـوازن الخارجي، 
إلـى تكويـن شـكوك جديـة لـدى العديـد مـن المراقبيـن 
بشـأن االسـتدامة العامة لاقتصاد الكلي الفلسـطيني على 
المـدى الطويـل في غيـاب أي تحول بارز في السياسـات.

لقـد عانت فلسـطين من عجز كبير ومسـتمر فـي التجارة 
بالسـلع بلـغ 32% مـن الناتـج المحلـي اإلجمالـي في عام 
2019. يعـرض الشـكل 19 تطـور التجـارة بالسـلع بالقيمة 
المطلقـة، حيـث انخفض العجز في تجارة السـلع كنسـبة 
مئويـة مـن الناتـج المحلـي اإلجمالـي عـن المسـتويات 
المسـجلة فـي أواخـر التسـعينات، عندمـا بلـغ المتوسـط 
السـنوي نحـو 60% مـن الناتـج المحلـي اإلجمالـي. غيـر 
أن ذلـك لـم يكن نتيجـة لحيوية الصـادرات الرئيسـية، بل 
لتضخـم األنشـطة االقتصاديـة غيـر القابلـة للتـداول فـي 
االقتصـاد الفلسـطيني. الواقـع أن صادرات السـلع كنسـبة 
عـن  انخفضـت  اإلجمالـي  المحلـي  الناتـج  مـن  مئويـة 
المسـتوى المسـجل فـي النصـف الثاني من التسـعينيات، 
من متوسـط سـنوي 9.6% إلى 6.6% فقط خال السنوات 
منخفضـاً  مسـتوى  فلسـطين  تظهـر  الماضيـة.  الخمـس 
جـداً مـن نسـبة التصديـر إلـى الناتـج المحلـي اإلجمالـي 
تبلـغ  والتـي  األخـرى،  الصغيـرة  باالقتصـادات  مقارنـة 
النسـبة لديهـا 28.8%، ومقارنـة بمتوسـط جميـع البلدان 
المتوسـطة الدخـل من الشـريحة الدنيا )وهـي الفئة التي 
تنتمـي إليهـا فلسـطين(، والتـي تبلغ النسـبة فيهـا حوالي 
17%. بالنظـر إلـى انخفـاض القيمـة المضافـة لإلنتاج في 
فلسـطين وانخفـاض ثقـل إعـادة التصديـر، التـي بلغـت 
30% مـن إجمالـي الصادرات خـال الفتـرة 2019/2018، 
سـيكون مـن الممكـن اسـتنتاج أن صـادرات السـلع قـد 

قدمـت مسـاهمة ضئيلـة فـي االقتصـاد الفلسـطيني.
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الشكل 19: فلسطني: التجارة بالسلع 1996-2019 )دوالر أمرييك(
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الواردات الصادرات الرصيد

تصـدر الضفة الغربية جميع صادرات السـلع الفلسـطينية 
تقريبـاً. فقـد توقـف قطـاع غـزة عـن التصديـر منـذ بضع 
الصـادرات  إجمالـي  مـن  فقـط   %1.2 ومثـل  سـنوات، 
تتمتـع  فلسـطين  أن  الرغـم مـن  عـام 2019. علـى  فـي 
بوصـول تفضيلـي إلى أسـواق االتحاد األوروبـي والواليات 
المشـتركة  الجنوبيـة  والسـوق  األمريكيـة  المتحـدة 
الحـرة  التجـارة  منطقـة  أعضـاء  ومـع   )MERCOSUR(
العربيـة الكبـرى، إال أنهـا لـم تتمكـن مـن جنـي الفوائـد 
مـن هـذه الترتيبات نتيجـة القيود والتشـوهات المتعددة 
القائمـة. لـم تشـهد فلسـطين أي تنويـع تجـاري كبيـر، ال 
مـن حيـث السـلع المصـدرة أو األسـواق التـي تخدمهـا. 
قـد حـدث نمـو الصـادرات أساسـاً فـي الهامـش المكثف، 
مـن خـال تصدير نفس السـلع إلـى نفس األسـواق. يبين 
التحليـل )علـى أسـاس تصنيـف مـن ثمانيـة أرقـام للنظام 
المنسـق لتوصيف السـلع وترميزها( أن هنـاك تركيزاً عالياً 
للصـادرات فـي المنتجات الرئيسـية العشـرة، والتي مثلت 
62.5% مـن إجمالـي الصـادرات المحليـة في عـام 2019. 
المنتجـات األوليـة والتـي تتطلب قـوة عمـل مكثفة، مثل 
الزيتـون  وزيـت  والخـردة  والنفايـات  والمعـادن  الحجـر 
واألحذيـة واألثـاث، مـن بيـن عـدد قليـل مـن المنتجـات 
األخـرى، تشـكل الجـزء األكبر مـن الصـادرات. ال يوجد إال 
القليـل من الصـادرات المحلية المتقدمـة تكنولوجياً، كما 
هـو الحـال في مجال المسـتحضرات الصيدالنية، ولكنها ال 
تشـكل سـوى جـزء ضئيل من مجمـوع الصـادرات. معظم 
المنتجـات تسـجل قيمـة تصديـر سـنوية منخفضـة إلـى 
حـد كبيـر، ويسـود عدم اسـتقرار كبيـر في الصـادرات، إذ 

أن عـدداً قليـاً مـن المنتجـات يسـجل ضمـن الصـادرات 
فـي عـدد مقبول مـن السـنوات المتسلسـلة.

االقتصـاد  علـى  تهيمـن  الخدمـات  أن  مـن  الرغـم  علـى 
تكـن محـركاً  لـم  بالخدمـات  التجـارة  فـإن  الفلسـطيني، 
رئيسـياً للنمـو االقتصـادي أو إلحـداث تحـول هيكلـي في 
االقتصـاد. مثلـت صـادرات الخدمـات 5.9% مـن الناتـج 
المحلـي اإلجمالـي لعـام 2019، في حين بلغـت الواردات 
11%. كمـا هـو الحـال فـي تجـارة السـلع، انخفـض وزن 
تجـارة الخدمـات فـي االقتصاد منـذ عام 2000، وسـجلت 
فلسـطين عجزاً مسـتمراً في التجارة بالخدمـات، آخذا في 
االتسـاع بمـرور الوقـت، حيـث سـجلت الصـادرات معدل 
نمـو سـنوي مركب قـدره 5.7% منذ عـام 2000، في حين 
نمـت الواردات بنسـبة 7% )الشـكل 20(. منذ عام 2014، 
نمـت الـواردات بمعـدل سـنوي متوسـط 11.6% بينما لم 
يـزد نمـو الصـادرات عـن 2.2%، ممـا يشـير إلـى أنـه إذا 
اسـتمر هـذا االتجـاه فقـد ينمـو العجـز بشـكل تصاعدي. 
القادميـن(  السـياح  )أي  السـفر  خدمـات  مثلـت  قـد 
واإلنشـاءات واالتصـاالت نحو 80% مـن مجموع صادرات 
واردات  بينمـا  األخيـرة.  السـنوات  خـال  الخدمـات 
الخدمـات فهـي أكثـر تنوعـاً، فأن خدمـات السـفر تهيمن 
عليهـا بنسـبة 50%، ويمثـل النقـل الدولـي الـذي تعتمـد 
عليـه فلسـطين كليـاً تقريبـاً نحـو 22%، وتمثـل خدمـات 
األعمـال األخرى نسـبة إضافية قدرهـا 13.5%. هناك وزن 

كبيـر نسـبياً للتجـارة الثنائيـة بالخدمـات مع إسـرائيل. 
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الشكل 20: فلسطني: التجارة بالخدمات 2000 - 2019 )دوالر أمرييك(
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االمولة والنهج الليبرالي في ظل االحتالل

النتائج الرئيسية: 
تعظيم الفوائد وتذليل المخاطر لألمولة الليبرالية

تظهـر علـى االقتصـاد الفلسـطيني سـمات أوليـة القتصاد مأمول، ولكنها ليسـت منتشـرة في هيـاكل االقتصـاد والمجتمع كما 

نشـهدها فـي بلـدان أخـرى أكثـر تقدماً. ال يمكـن ماحظتها إال في سـياق تزايـد القروض ومديونية األسـر المعيشـية. يقتصر 

تأثيرهـا أيضـاً علـى مجـاالت محددة – مثـل تغذية التحـول الهيكلي نحـو االقتصاد االسـتهاكي، وفقاعة العقـارات، واالعتماد 

علـى الديـن - وكلهـا تخلـق بيئة مضاربـة. لطالما اتبعت السـلطة الوطنية الفلسـطينية النصيحـة الليبراليـة المحدثة  إلجماع 

واشـنطن، والتـي تنطـوي علـى القليـل مـن التدخـل فـي كيفية ومـكان توجيـه القروض، وفـك االرتبـاط باحتياجـات االقتصاد 

المحلـي، علـى أسـاس االفتراضـات النظريـة بـأن األسـواق سـتخصص المـوارد علـى النحـو األمثـل. بيـد أن المصـارف الخاصة 

مؤسسـات تسـعى للربـح وال تتماشـى أهدافها تلقائيـاً مع األهـداف اإلنمائية.

تقدمـت األمولـة فـي سـياق الترويج للمصطلحـات الليبراليـة المحدثة، مثـل »الحكم الرشـيد«، و»النمو الـذي يدفعه القطاع 

الخـاص«، و»االنضبـاط المالـي«، و»تعزيـز الصـادرات«، و»الحـد مـن الفقر«، و»اإلصـاح االقتصـادي«، على اعتبارهـا أدوات 

مبتكـرة تعتمدهـا الـدول التـي تسـعى لتقليـص حجـم القطـاع العـام والدعـم الحكومـي للرعايـة االجتماعيـة. غيـر أن حالـة 

فلسـطين فريـدة مـن نوعهـا باعتبـار أن الفلسـطينيين يسـعون إلـى التحـرر الوطني من السـيطرة االسـتعمارية االسـتيطانية 

وهـم يمـرون فـي مرحلـة مـن التنميـة االقتصاديـة تحبـذ االنفتـاح االقتصـادي، وهـو أمـر يختلـف كثيـراً عـن تجـارب أغلب 

حـركات التحـرر الوطنـي األخرى.

علـى الرغـم مـن التحـول فـي القطـاع المالـي والمصرفي، لـم  يترجم ذلك فـي تحقيق مسـتويات أعلى من االسـتثمار المنتج 

وتطويـر سـوق محليـة أكثـر ديناميكيـة يمكنهـا تعزيـز خلـق فـرص العمـل والحـد مـن االعتمـاد علـى المسـاعدات. فتوزيع 

التسـهيات االئتمانيـة يبيـن أن المصـارف فعلـت العكـس تمامـاً، بحثـاً عن عائـد مرتفع وآمن. لقـد تجنب القطـاع المصرفي 

قطاعـات مثـل الزراعـة والمشـاريع الصغيـرة والمتوسـطة الحجـم التـي لهـا عوائـد اجتماعيـة عالية. بـدالً من ذلـك، قام على 

نحـو متزايـد بتمويـل االسـتثمارات العقارية المضمونة بأصولها واالسـتهاك الخـاص المؤمن، مدفوعاً بالحافز لرفع مسـتويات 

الطلـب مـن جانـب الفئـات العريضة التي تكسـب أجورهـا من القطـاع العام.

الفصل الثالث
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42. https://cds.birzeit.edu/ar/home-ar/

بتبعيـة  المعـزول  الفلسـطيني  االقتصـاد  اتسـم  لطالمـا 
عاليـة إلسـرائيل، بحيـث يجـري تحفيـز النمـو مـن خـال 
ضـخ دعـم المانحيـن وتحويـات العاملين في الخـارج أو 
فـي إسـرائيل. مـع ذلك، بحلـول نهاية عـام 2007، خففت 
المحافظـة  سياسـاتها  مـن  الفلسـطينية  النقـد  سـلطة 
السـابقة بشـأن اإلقـراض، ممـا وضـع القطـاع المصرفـي 
فلسـطين.42 فـي  االقتصـادي  المشـهد  مقدمـة   فـي 
مـن  المتزايـدة  للموجـة  المختلطـة  اآلثـار  جلبـت  قـد 
التنميـة الماليـة تحديات جديدة إلى سـلطات السياسـات 
النظـام  غيّـر  كيـف  الفصـل  هـذا  يتفحـص  االقتصاديـة. 
المالـي فـي ديناميـات االقتصاد الفلسـطيني وكيف يمكن 

أن يكـون لذلـك بـدوره آثـار علـى التنميـة.

أنتـج العقـد الماضـي الكثيـر مـن البحـوث األكاديمية عن 
السـوق،  ليبراليـة  أي  المالـي،  للتوسـع  الطبيعـي  التـوأم 
معظـم  ركـزت  الواقـع،  فـي  الفلسـطيني.  السـياق  فـي 
هـذه اإلصـدارات علـى البرنامجيـن المتتالييـن للحكومـة 
الفلسـطينية الثالثة عشـرة »إنهاء االحتال وإقامة الدولة« 
لعـام 2010، وهمـا  الحريـة«  مـع  لعـام 2009 و»موعـد 
برنامجان مسـتوحيان من الحوكمـة الليبرالية إلى حد كبير 
ومصاغـان بلغتهـا علـى نحو مـا حددته مؤسسـات بريتون 
وودز ومـا يسـمى بتوافـق آراء مـا بعد واشـنطن. مع ذلك، 
هنـاك اتفـاق واسـع علـى أن »نشـأة هـذه األيديولوجيـة 
فـي السـياق الفلسـطيني تعـود إلـى وقـت أبكـر بكثيـر 
ولهـا جـذور أعمـق« )الخالـدي وسـمور، 2011: 8(. نظـراً 
السـتمرار الجـدال حـول الليبراليـة المحدثـة فـي السـياق 
السياسـات  إطـار  علـى  المحتملـة  وآثارهـا  الفلسـطيني 

للتنميـة، فسـتتم أيضـاً دراسـتها بقـدر أكبـر أدنـاه.

3-1 تهيئة المشهد

كمـا هـو الحال مـع العولمة والنهـج الليبرالـي، إن األمولة 
مصطلـح معقـد يشـمل مواضيـع كثيـرة ويمكـن معالجته 
مـن عـدة زوايا. غيـر أن هذا المصطلح يشـير مـن منظور 
األسـواق  ذات  األصغـر  االقتصـادات  سـياق  وفـي  عـام، 
الماليـة الناشـئة، إلـى ظاهـرة مرتبطـة بالتوسـع السـريع 
نسـبياً فـي القطـاع المالـي مقارنـة باالقتصـاد الحقيقـي، 

مـع التركيـز علـى القطـاع المصرفـي.

ًاقتصاديـاً  تطـورا  المالـي  القطـاع  توسـع  اعتبـر  لطالمـا 
 Karwowski and( يوضـح  كمـا  ولكـن  إيجابيـاً، 
)فـي  الكبيـر  الركـود  كشـف   ،)Stockhammer, 2017
النشـاط  مـن  الكثيـر  فيهـا  يـؤدي  حـاالت  عـن   )2008
المالـي فـي االقتصـاد إلـى تخفيض النمـو الحقيقـي. هما 
والنمـو  المالـي  النشـاط  بيـن  العاقـة  أن  فـي  يجـادالن 
تتخـذ  شـكل منحنـى U مقلوبـاً، حيـث أن النمـو النظري 
يرفـع مـن مسـتوى النشـاط المالـي إلـى أقصى حـد. هذا 
يعنـي أن توسـع القطـاع المالـي، حتـى مرحلـة معينـة، 
يسـهم فـي النمـو والتنميـة، ولكـن العاقـة تنعكـس بعد 
ذلـك. بـل إن Stiglitz وآخريـن )2001( أشـاروا إلـى أن 
هنـاك عتبـة لزيـادة النمـو إلـى أقصـى حـد تتحـدد عنـد 
الخـاص  للقطـاع  االئتمانـات  فيهـا  تصـل  التـي  النقطـة 
يشـير اإلجمالـي.  المحلـي  الناتـج  مـن   %100  إلـى 

)Cecchetti and Kharroubi )2012 إلـى أنـه مـع نمـو 
القطـاع المالـي، يبـدأ فـي التنافس مع االقتصـاد الحقيقي 
نمـو  أمـام  يخلـق عقبـة  الشـحيحة، ممـا  المـوارد  علـى 
اإلنتاجية. هما يوضحان أن نقطة التحول تقترب من %90 
مـن الناتـج المحلـي اإلجمالـي. في إطـار نفـس الفرضية، 
يجـادل Sahay وآخـرون )2015( بأن االقتصادات الناشـئة 
لـم تصـل بعـد إلـى المسـتوى األمثـل للنشـاط المالـي، 
 وأنهـا ال تـزال تتطلـب المزيد مـن التعميق المالي. يشـير
قويـة  إيجابيـة  عاقـة  وجـود  إلـى   Beck )2012(
المنخفضـة  البلـدان  فـي  والنمـو  المالـي  النشـاط  بيـن 
المرتفعـة  بالبلـدان  تلحـق  التـي  الدخـل  والمتوسـطة 
الدخـل فـي مسـتويات إنتاجيتهـا. هـذا يثيـر سـؤاالً مهماً 

العمليـة. هـذه  فـي  فلسـطين  موقـف  بشـأن 

فـي فلسـطين، اشـتد اقتـراض األسـر والشـركات خـال اثني 
عشـر عامـاً، مـن 25% مـن الناتـج المحلـي اإلجمالـي فـي 
عـام 2008 إلـى 64.7% حتـى 2020، أو مـا يسـاوي 10.1 
مليـار دوالر. بيـن عامـي 2008 و2020، طـرأت زيـادة فـي 
بمـا  أضعـاف،  خمسـة  مـن  بأكثـر  االئتمانيـة  التسـهيات 
قـروض  فـي  تقريبـاً  ضعفـاً   20 بمقـدار  زيـادة  ذلـك  فـي 
االسـتهاك الشـخصي و10 أضعـاف فـي قـروض العقـارات 
واإلنشـاءات وتطويـر األراضـي. فـي المتوسـط، علـى مـدى 
السـنوات االثنتي عشـرة الماضية، كان كل دوالر إضافي من 
المخرجـات المحليـة مصحوبـاً بـدوالر إضافـي مـن الديون.
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نسـتعرض أدنـاه مجموعـة مـن الحقائـق المجـردة ذات 
الصلـة إلثبـات أن االقتصـاد الفلسـطيني ليس اسـتثناًء من 
عمليـة األمولـة الجاريـة فـي جميـع أنحـاء العالـم، مـع 
احتفاظـه بخصائصـه المميـزة. قـد يكـون لذلـك تداعيات 
وتحديـد  فلسـطين  فـي  التنميـة  عمليـة  لفهـم  مهمـة 
المجـاالت التـي تحتـاج إلـى مزيـد مـن االهتمـام. نحـن 
نركـز التحليل بشـكل أساسـي علـى المؤشـرات المصرفية 
ألن القطـاع المصرفـي يهيمـن علـى النظـام المالـي فـي 
فلسـطين. ينظـر القسـم إلـى التوسـع المالـي بشـكل عام 
بـدالً مـن االنخـراط  التمويـل ودوره،  مـن حيـث تطـور 
فـي المناقشـات الجاريـة حاليـاً حـول هذا الموضـوع بين 

االقتصادييـن.

3-2 القطاع المالي في فلسطين43

ال يـزال القطـاع المالـي الفلسـطيني فـي مرحلـة مبكـرة 
مـن التطـور، ويهيمـن عليه القطاع المصرفـي ويفتقر، في 
جملـة أمـور، إلـى أسـواق للسـندات والمشـتقات المالية. 
فـي عـام 2019، بلغـت أصـول القطـاع المصرفـي حوالـي 
17.9 مليـار دوالر أو 95% مـن إجمالـي أصـول القطـاع 
المالـي، مقارنـة بأقل من 1 مليار دوالر )5%( لمؤسسـات 
اإلقـراض المتخصصـة وشـركات التأميـن وشـركات التأجير 
المالـي مجتمعـة.44 كمـا يهيمـن القطـاع المصرفـي علـى 
مـن   %30.1 يمثـل  حيـث  الفلسـطينية،  األسـهم  سـوق 
القيمـة السـوقية و42.8% مـن عـدد األسـهم المتداولـة. 
إن النمـو غيـر المتناسـب للقطـاع المصرفـي يشـكل أحد 
السـمات المميـزة لعمليـة التوسـع المالـي. يتضـح ذلـك 
بشـكل خـاص منـذ عـام 2008، حينمـا أصـدرت سـلطة 
النقـد الفلسـطينية تعليمـات بتخفيـف اللوائـح المتعلقة 
مقترنـاً  ذلـك،  أتـاح  قـد  االئتمانيـة.  التسـهيات  بتوفيـر 
بارتفـاع حـاد فـي التحويات وتمويـل المانحيـن في فترة 
مـا بعـد عـام 2006، تحقيـق نمـو سـنوي متوسـط قـدره 
7.5% فـي الناتـج المحلـي اإلجمالـي بيـن عامـي 2008 
و2012. مـع ذلـك، عندما تقلصت المسـاعدات واشـتدت 
االئتمانيـة  التسـهيات  أصبحـت  السياسـية،  التوتـرات 

جميع اإلحصاءات في هذا القسم مصدرها سلطة النقد الفلسطينية، ما لم يشر إلى غير ذلك.  .43

44. https://www.pma.ps/Portals/0/Users/002/02/2/Publications/Arabic/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20

% D 8 % B 3 % D 9 % 8 6 % D 9 % 8 8 % D 9 % 8 A % D 8 % A 9 / % D 8 % A A % D 9 % 8 2 % D 8 % B 1 % D 9 % 8 A % D 8 % B 1 % 2 0

%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%

86%D9%88%D9%8A/Annual_Report_2019_Arabic.pdf?ver=2020-09-06-132526-380.

تملـي لوائـح سـلطة النقـد الفلسـطينية بضـرورة أن توضـع 9% مـن الودائع كاحتياطي لدى سـلطة النقد الفلسـطينية وضـرورة االحتفاظ بنسـبة 6% أخرى   .45

مـن الودائـع كاحتياطي سـيولة فـي خزائـن البنوك.

المصرفيـة مصـدراً حيويـاً لتحفيـز االقتصـاد بالمقارنة مع 
فتـرة مـا قبـل عـام 2012.

شـهد النشـاط المصرفـي نمـواً اسـتثنائياً وغير متناسـب في 
القيمـة منـذ تشـكيله، حيث بلـغ إجمالي األصـول الموحدة 
للبنـوك العاملـة فـي فلسـطين 19.9 مليـار دوالر أمريكـي 
اإلجمالـي(،  المحلـي  الناتـج  مـن   %128(  2020 عـام  فـي 
بمتوسـط نمـو مركـب سـنوي بلـغ 9.6% منـذ عـام 1996 
مقارنـة بنسـبة نمـو 7.3% فـي الناتـج المحلـي اإلجمالـي 
)باألسـعار الحاليـة(. قـد يكون مـن المتوقـع أن يحدث ذلك 
بالنسـبة لقطـاع لـم يكـن موجـوداً عمليـاً في حقبـة ما قبل 
النمـو  عـام 1994. مـع ذلـك، مـن الجديـر بالماحظـة أن 
فـي الناتـج المحلـي اإلجمالـي قـد تباين بشـكل واسـع تبعاً 
للتغيـرات فـي الظـروف السياسـية ومسـتوى األمـوال التـي 
يتـم ضخهـا فـي االقتصاد، ولكن علـى األقل منذ عـام 2007، 
كشـفت أصـول القطـاع المصرفـي عـن نمـو مسـتقر نسـبياً 
)9.3% فـي المتوسـط(. هـذا يثيـر تسـاؤالت حـول كيفيـة 
تمكـن القطـاع من النمـو وتحسـين قدرته علـى الربح حتى 
عندمـا كان االقتصـاد ينكمـش، ممـا يلقـي بظال من الشـك 
المالـي. والقطـاع  الحقيقـي  االقتصـاد  بيـن  التفاعـل   علـى 

بلغـت التسـهيات االئتمانيـة، والتي هـي المحرك الرئيسـي 
لألصـول المصرفيـة، 10 مليـارات دوالر أمريكـي فـي عـام 
مـن   %68.3 أو  األصـول.  إجمالـي  مـن   %50.0 أي   ،2020
الودائـع الخاصـة، بعـد أن كانـت 18.3% فـي عـام 1996. 
يمنـح مـا يصل إلى 78.1% مـن مجموع االئتمانـات للقطاع 
الخـاص.45 كمـا نمـا إجمالـي الودائـع غيـر المصرفية بنسـبة 
9.2% سـنوياً، ليصـل إلـى 15.1 مليـار دوالر أمريكـي فـي 
عـام 2020، نسـبة 96.9% منهـا ودائـع خاصـة. قـد شـهد 
القطـاع المصرفي نمـواً ملحوظاً في الودائع )االسـتحقاقات( 
ومحافـظ القـروض )األصـول( على مدى العقـد الماضي، بما 
يعلـو بكثيـر عـن المتوسـط العالمـي. مـع ذلـك، فـإن هـذا 
أمـر مفهـوم بمـا أن القطـاع ال يـزال ناشـئاً بالمقارنـة مـع 
القطاعـات المصرفيـة األخـرى األقدم سـناً والراسـخة. عاوة 
علـى ذلـك، يتركـز معظـم النشـاط المصرفـي فـي الضفـة 
الغربيـة بمسـاهمة محـدودة مـن قطـاع غـزة، بمـا يعكـس 
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أثـر الحصـار المسـتمر منـذ 14 عامـاً واالنقسـام والحـروب 
المتتاليـة وعـدم االسـتقرار. يأتـي حوالـي 90% مـن ودائـع 
العمـاء مـن الضفـة الغربيـة، التـي تمثـل أيضـا 90% مـن 

االئتمانيـة. التسـهيات 

3-3 استكشاف التوسع المالي في فلسطين

تعـد زيـادة حجـم الديـون غيـر المسـددة مـن السـمات 
المميـزة لاقتصـاد الفلسـطيني علـى مـدى العقـد الماضي، 
مـن جملـة أمـور أخـرى. هـذا األمر واضـح في الشـكل 21، 
الـذي يبيـن تطور مجموع التسـهيات االئتمانيـة بين عامي 
1996 و2020، بالقيمـة المطلقـة وكنسـبة مئويـة من الناتج 
المحلـي اإلجمالـي. خـال هـذه الفتـرة، نما إجمالـي الدين 
بشـكل أسـرع بكثير مـن الناتج المحلي اإلجمالـي، إذ ارتفع 

46. https://cds.birzeit.edu/ar/home-ar/

47. https://data.worldbank.org/indicator/FS.AST.PRVT.GD.ZS.

48. https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=1250&series=GFDD.SI.04.

مـن 11.8% إلـى 64.7% مـن الناتج المحلـي اإلجمالي. كما 
نمـا فـي الضفـة الغربيـة بوتيـرة أسـرع بكثيـر ممـا هو في 
قطـاع غـزة، مـن 13.3% إلـى 71.7% بالمقارنـة مـع نمـوه 
الفتـرة  خـال   %32.3 إلـى   %10.8 مـن  غـزة  قطـاع  فـي 
نفسـها. يبـدو أن عـام 2008 يمثـل نقطـة فاصلـة، حيـث 
ازداد إجمالـي الديـن بسـرعة أكبـر بالمقارنـة مـع فتـرة مـا 
قبـل عـام 2008. قـد حـدث ذلك فـي الوقت الـذي خففت 
فيـه السـلطة الوطنية الفلسـطينية من سياسـاتها المحافظة 
بشـأن اإلقـراض.46 بلـغ إجمالـي االئتمـان المحلـي للقطـاع 
الخاص كنسـبة مئويـة من الناتج المحلـي اإلجمالي %52.2 
فـي عـام 2020، بالمقارنة مـع 83.1% فـي األردن و%65.4 
في إسـرائيل.47 هذا يدل على أن فلسـطين تلحق بمسـتوى 
التعمـق المالـي الذي تشـهده مناطـق أخرى فـي المنطقة.

الشكل 21: إجاميل التسهيالت االئتامنية مباليني الدوالرات األمريكية وكنسبة
 من الناتج املحيل اإلجاميل، 2020-1996
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(مليون دوالر)التسهيالت اإلئتمانية  من الناتج المحلي االجمالي %

مـن السـمات المميزة األخرى تطور التسـهيات االئتمانية 
كنسـبة مئويـة مـن مجمـوع الودائـع. لقـد تجـاوز نمـو 
التسـهيات االئتمانيـة النمـو فـي الودائع، حيـث ارتفعت 
إجمالـي  إلـى  االئتمانيـة  للتسـهيات  المئويـة  النسـبة 
الودائـع مـن 23.5% فـي عـام 1996 إلـى 66.6% في عام 
2020. هذا المؤشـر يبلـغ 78.1% في األردن و86.5% في 

إسـرائيل حسـب عـام 48.2017

ارتفعـت ديـون كل مـن قطـاع األعمـال واألسـر المعيشـية 
بشـكل حـاد منـذ عـام 2008، ولكـن ديـون األسـر ارتفعـت 
بشـكل أسـرع بكثيـر بيـن عامـي 2008 و2016. منـذ عـام 
2017، اسـتمرت الديـون فـي النمـو فـي جميـع القطاعـات، 
لكنهـا تنمو بشـكل أسـرع في قطـاع األعمال. يمكن تقسـيم 
ديون األسـر المعيشـية إلى االقتراض لتمويل شـراء العقارات 
 ،)2020 عـام  حسـب  المجمـوع  مـن   %38.9( السـكنية 



63

والسـيارات )13.3%(، واالسـتهاك الشـخصي )45.9%(. فـي 
حيـن سـاهمت المكونـات الثاثة فـي نمو ديون األسـر، فإن 
قروض االسـتهاك الشـخصي ارتفعت بسـرعة خاصة، بزيادة 
قدرهـا 20 ضعفـاً بيـن عامـي 2008 و2020. كانـت هـذه 
الزيـادة حـادة بشـكل خـاص فـي العاميـن 2011 و2012، 
عندمـا شـهدت البـاد مظاهرات ضـد السياسـات االقتصادية 
للسـلطة الوطنيـة الفلسـطينية وارتفـاع تكاليـف المعيشـة. 
عنـد ربـط النقـاط بعضهـا ببعـض، يمكـن أن يميـل المـرء 
إلـى االسـتنتاج بـأن األسـر رأت بديـاً فـي القطـاع المصرفي 
لتغطيـة النفقـات المتزايـدة ألن الحكومـة لـم تكـن قـادرة 
علـى مواكبـة مسـؤوليتها االجتماعيـة. أدى هـذا فـي نهايـة 
المطـاف إلـى ارتفـاع المديونيـة، وال سـيما بيـن األسـر التي 
تفتقـر إلـى المعرفـة الماليـة والتـي لـم تكـن قـادرة علـى 

الوصـول إلـى القـروض مـن قبل.

أمـا بالنسـبة لديـون قطاع األعمـال، فـإن االتجاهات تعكس 
التشـوه الهيكلـي الذي تـم تحليله أعاه، حيـث حصة قطاع 
مـن   %34( األكبـر  االسـتهاكية هـي  والخدمـات  األعمـال 
اإلجمالـي حسـب عـام 2020(، تليهـا العقارات واإلنشـاءات 
)27%( فالتصنيـع )14.2%(. تبلـغ الحصة المجمعة للزراعة 
والسـياحة والنقـل حوالـي 8.1%. قـد ارتفـع ديـن قطـاع 
عامـي  بيـن  أضعـاف   10 بمقـدار  واإلنشـاءات  العقـارات 
بيـن  بشـكل خـاص  االرتفـاع واضحـاً  2008 و2020، وكان 
عامـي 2014 و2019، ممـا قد يعكس نشـأة فقاعة عقارات.

وتطويـر  اإلنشـاءات  شـكلت   ،2019 عـام  مـن  اعتبـاراً 
مجتمعـة  الشـخصية  والقـروض  والسـيارات  األراضـي 
41.6% مـن إجمالي المبالغ المسـتحقة، وكانت الحكومة 
وخطابـات  التجـاري  والتمويـل   %17.2 عـن  مسـؤولة 
االعتمـادات 17.4%. في 31 كانون األول/ديسـمبر 2019، 
شـكلت هـذه الفئات الثـاث حوالي 76.2% مـن محفظة 
القـروض، فـي حيـن كانـت جميـع الفئـات األخـرى، أي 
مجتمعـة،  والخدمـات  والسـياحة  والزراعـة  التصنيـع 
مسـؤولة عـن النسـبة المتبقيـة. عـاوة علـى ذلـك، فـإن 
مصـادر تمويـل المشـاريع الصغيـرة والمتوسـطة الحجـم 
فـي فلسـطين، والتـي تمثـل أكثـر مـن 96% مـن جميـع 
المنشـآت االقتصاديـة، محـدودة أيضاً. فمحفظـة القروض 
اإلجماليـة لمؤسسـات اإلقـراض المتخصصـة، التـي تعمـل 
فـي الغالـب مع المشـاريع الصغيـرة والمتوسـطة الحجم، 
تبلـغ 262.5 مليـون دوالر، أو أقـل مـن 2.6% من محفظة 

قـروض البنـوك.

49. https://www.pcma.ps/News_Docs/Anuual_Report_2019%20.pd

هـذه الهيكليـة مـن التسـهيات االئتمانيـة فـي فلسـطين 
بنـاء قاعـدة  بالـكاد تسـاهم فـي  غيـر مسـتدامة، فهـي 
إسـرائيل  علـى  االعتمـاد  حالـة  تعـزز  وهـي  إنتاجيـة 
والتحويـات الخارجيـة. بإمكان القروض بغرض االسـتهاك 
أن تحفـز النشـاط االقتصـادي علـى المـدى القصيـر، أو 
طالمـا أن البلـد قـادر علـى توليـد المزيد مـن االئتمانات. 
مـع ذلـك، فإن تحسـين قـدرة االقتصاد على توليـد المزيد 
مـن التدفقـات النقديـة فـي المسـتقبل يتطلـب توسـيع 
االسـتثمارات فـي البنيـة التحتيـة واالبتـكار والتكنولوجيـا 
قاعـدة  توسـيع  يتـم  لـم  مـا  الحقيقـي.  االقتصـاد  وفـي 
اإلسـرائيلية،  القيـود  علـى  تتغلـب  بطـرق  االسـتثمار 
سـتواصل فلسـطين االعتمـاد علـى العمـال فـي إسـرائيل 

المانحيـن. وتمويـل 

االرتفـاع  سـيما  وال  اآلن،  حتـى  المقدمـة  البيانـات  تظهـر 
الكبير في مسـتويات الديون، سـمات األمولة في السـنوات 
األخيـرة. مـع ذلـك، ال تـزال نسـبة إجمالـي أصـول قطـاع 
وتظهـر  صغيـرة  اإلجمالـي  المحلـي  الناتـج  إلـى  التأميـن 
اتجاهـاً متراجعـاً بيـن عامـي 2006 و2016. معظم أقسـاط 
التأميـن )67.5% حسـب عام 2019( تأتـي من التأمين على 
المركبـات، ممـا يعكس ضعف تطور القطاعـات ومحدودية 
الصعـب  الخصـوص، مـن  المحفظـات.49 فـي هـذا  تنويـع 
اسـتنهاض أي عامـات علـى التوسـع المالـي، بـل مـا نجـده 
هنـا هـو قطـاع غيـر مسـتغل بشـكل جيـد يقدم مسـاهمة 

محـدودة فـي االسـتثمار والنمـو والنشـاط االقتصـادي.

حـدث  فقـد  الماليـة،  األوراق  لسـوق  بالنسـبة  أمـا 
التـداول  وحجـم  السـوقية  القيمـة  فـي  كبيـر  انخفـاض 
بيـن  اإلجمالـي  المحلـي  الناتـج  مـن  مئويـة  كنسـبة 
الكبيـرة  الزيـادة  مـن  الرغـم  علـى  عامـي 2006 و2020، 
شـركة  48 إلـى   33 مـن  المسـجلة  الشـركات  عـدد  فـي 

فـإن فلسـطين ال تظهـر  بالتالـي،  الفتـرة نفسـها.  خـال 
نمـواً فـي سـوق األوراق الماليـة مقارنـة بالناتـج المحلـي 
اإلجمالـي كمـا لوحـظ فـي أماكـن أخـرى. باإلضافـة إلـى 
ذلـك، فـي حيـن ارتفعـت حصـة أربـاح الشـركات المالية 
)البنـوك وشـركات التأميـن( فـي إجمالـي أرباح الشـركات 
أظهـرت  أنهـا  إال  و2018،   2012 عامـي  بيـن  المسـجلة 
اتجاهـاً تنازليـاً فـي العاميـن الماضييـن. فقـد بلغت هذه 
الحصـة 35.7% فـي عـام 2012، وارتفعت إلى 48.4% في 
عـام 2018، ثـم انخفضـت إلـى 39.1% فـي عـام 2020.
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3-4 دمج االقتصاد الحقيقي

يبيـن الشـكل 22 أنـه علـى الرغم مـن الزيـادة الكبيرة في 
التمويـل  قطـاع  مسـاهمة  االئتمانيـة، ظلـت  التسـهيات 
والتأميـن فـي الناتـج المحلـي اإلجمالـي متواضعـة، حيث 
ارتفعـت مـن 2.1% فـي عـام 1996 إلـى 4.7% فـي عـام 
50.2020 فـي الوقـت نفسـه، ارتفعت حصة قطـاع التمويل 
والتأميـن مـن إجمالـي قـوة العمـل فـي القطـاع الخـاص 

50. http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__en/741/default.aspx

51. http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2535.pdf

52. http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/jor170691.pdf

53. https://investinlebanon.gov.lb/en/lebanon_at_a_glance/lebanon_in_figures/economic_performance و

 https://www.giz.de/en/downloads/ELMA_Lebanon_2019.pdf.

مـن 2.0% إلـى 2.7% بيـن عامـي 2004 و51.2017 فـي 
األردن، تبلـغ مسـاهمة القطـاع المالي في الناتـج المحلي 
اإلجمالـي حوالـي 20% وحصتـه مـن قـوة العمـل حوالـي 
2%.52 الوضـع فـي لبنـان مختلـف بعـض الشـيء حيـث 
تبلـغ المسـاهمة فـي الناتج المحلي اإلجمالـي 8.5% وفي 
قـوة العمـل 7.3%.53 هـذا يـدل أيضـاً علـى أن فلسـطين 
ال تـزال تسـعى للحـاق بمسـتوى التعمـق المالـي الـذي 

تشـهده أماكـن أخـرى فـي المنطقـة.

الشكل 22: القيمة املضافة لقطاع التمويل والتأمني مباليني الدوالرات وكنسبة مئوية 
من الناتج املحيل اإلجاميل، 2020-1996
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الناتج المحلي االجمالي % القيمة المضافة

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

علـى مسـتوى االقتصـاد الكلـي، يبيـن الشـكل 23 وجـود 
بعـض االرتبـاط بين نمو التسـهيات االئتمانيـة ونمو الناتج 
 ،2020-1997 الفتـرة  خـال  االسـمي  اإلجمالـي  المحلـي 
بمعامـل ارتبـاط قدره 46.6%. مع ذلـك، يبدو أن النمو في 
كا المؤشـرين يظهـر اتجاهـاً نحو التباطؤ فـي فترة ما بعد 
عـام 2010. عـاوة علـى ذلك، وإلى جانب نمو التسـهيات 
االئتمانيـة فـي فتـرة مـا بعـد عـام 2008، كان هنـاك اتجاه 
تصاعـدي متواضـع في تكوين رأس المـال اإلجمالي كحصة 

مـن الناتـج المحلـي اإلجمالـي، حيـث ارتفـع مـن %19.8 
ينعكـس   .2019 عـام  فـي   %26.4 إلـى   2008 عـام  فـي 
ذلـك أيضـاً فـي ضعـف االرتبـاط اإليجابـي )26.8%( بيـن 
النمـو فـي تكويـن رأس المـال اإلجمالـي ونمو التسـهيات 
االئتمانيـة )الشـكل 23(. بالنظـر إلـى الطفـرة الكبيـرة فـي 
االسـتثمار السـكني، كان اإلنفاق االسـتثماري علـى األعمال 
التجاريـة ضعيفاً بشـكل خاص، إذ بلغ 8.8% كنسـبة مئوية 

مـن الناتـج المحلـي اإلجمالـي في عـام 2019.
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الشكل 23: معدل النمو السنوي يف الناتج املحيل اإلجاميل 
ويف التسهيالت االئتامنية، 2020-1997
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النمو في الناتج المحلي اإلجمالي التسهيالت االئتمانية

بنـاًء على التشـخيص أعـاه، يمكننا االسـتنتاج بأن االقتصاد 
الفلسـطيني يظهـر بعـض سـمات األمولـة التـي شـوهدت 
المصرفـي.  القطـاع  أماكـن أخـرى، علـى األقـل فـي  فـي 
مـع ذلـك، ومـع مراعـاة طابعه الخـاص وهيكليتـه الخاصة 
فـي ظـل االحتـال واالعتمـاد على تمويـل المانحيـن، فإن 
األقـل  أو علـى  المالـي فـي فلسـطين مختلـف،  التوسـع 
يتحقـق بطريقـة مميـزة. فضـخ األمـوال مـن خـال دعـم 
المانحيـن وأجـور العامليـن فـي إسـرائيل يوجـد وفـورات 
وأنمـاط اسـتهاك أعلـى بين األسـر المعيشـية العاملة في 
األنشـطة ذات الصلـة )العاملـون فـي المنظمـات األهليـة 
وإسـرائيل(، وذلـك فـي الغالـب مـن خـال أجـور ورواتب 
بـدوره  هـذا  والعـام.  الخـاص  بالقطاعيـن  مقارنـة  أعلـى 
االرتبـاط  معامـل  مـن  يتضـح  كمـا  الودائـع،  نمـو  يحفـز 
المرتفـع نسـبيا والبالـغ 57.1% بيـن نمـو الودائـع ونمـو 
المسـاعدات الدولية وأجور العمال في إسـرائيل، ويسـمح 

بتوفيـر المزيـد مـن التسـهيات االئتمانيـة.

مـع ذلـك، ومـع ركـود األجـور الحقيقيـة فـي القطاعيـن 
الخـاص والعـام إلى حد ما، بدأت األسـر تعتمـد أكثر على 
االسـتدانة للحفـاظ علـى مسـتوى معين من المعيشـة، أو 
حتـى لتمويـل االسـتهاك األساسـي عندما تتزايد األسـعار. 
فـي مواجهـة الطلـب المتزايـد وبيئـة األعمـال التجاريـة 
غيـر المسـتقرة، قام القطـاع المصرفي بشـكل متزايد أيضاً 
بتقديـم القـروض االسـتهاكية، وهـو أمر يمكـن فهمه من 

منظور تشـغيلي.

بما أن فلسـطين تسـتورد معظم اسـتهاكها، وتسـتورد في 
الغالـب مـن إسـرائيل، فـإن معظـم األموال التي سـمحت 
فـي األصـل بنمو الودائـع ينتهي بهـا المطاف في السـوق 
اإلسـرائيلية. هـذه الـدورة تعزز حالـة التبعيـة االقتصادية 
إلسـرائيل وتزيـد من هشاشـة فلسـطين اقتصاديـاً. كما أن 
هـذا الوضـع غيـر مسـتدام ويزيـد مـن تعـرض المصـارف 
للمخاطـر، ألن أي تطـور سياسـي سـلبي ذي صلـة مـن 
شـأنه أن يوقـف دورة اإلقـراض هـذه، ممـا يـؤدي إلـى 
اضطـراب االقتصـاد. حتـى إذا كانـت المصـارف حالياً ترى 
فـي القـروض االسـتهاكية نهجـاً أكثـر أمانا وربحيـة، على 
المـدى الطويـل وفـي إطـار تعقيـد السـياق الفلسـطيني، 
فـإن هـذه القـروض بطبيعتها تنطـوي على مخاطـرة أكبر 

بالنسـبة السـتمراريتها.

3-5 التمويل والتنمية

ال يـزال الترابـط بيـن التمويـل والتنميـة غامضاً مـع وجود 
آراء ونتائـج متناقضة في السـياقات المختلفة. إن تحسـين 
فـرص الوصـول إلـى التمويـل يسـهم فـي نهايـة المطـاف 
فـي رفـع مسـتويات الرفـاه واإلنتاجية عن طريق السـماح 
باالسـتثمار فـي رأس المال المادي والبشـري على السـواء. 
المـال  رأس  تخصيـص  فـي  الكفـاءة  تحسـين  شـأن  مـن 
وتخفيـف القيـود االئتمانيـة عـن الفقـراء أن يسـرعا النمو 
الكلـي ويحـدا مـن الفقر وعدم المسـاواة فـي الدخل. مع 
ذلـك، يجـادل كـم متنامي من البحوث  بـأن القطاع المالي 
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يشـارك بشـكل متزايد في أنشـطة السـعي وراء الريع بدالً 
المتمثلـة فـي تخصيـص  الوفـاء بوظيفتـه األساسـية  مـن 
  Storm يوضـح   اإلنتاجيـة.  لاسـتخدامات  المـال   رأس 
 2018( أن التحرير المالي، مقترناً بالتقدم في التكنولوجيا، 
سـمح للتمويـل بالهيمنة على المشـهد االقتصادي العالمي 
المعاييـر  إلـى  يسـتند  جديـداً  اجتماعيـاً  خطابـاً  وخلـق 
الماليـة للجـدارة االئتمانيـة. نشـأ نظـام اجتماعـي يتسـم 
بزيـادة اسـتقطاب الدخل حيـث أن األغنيـاء، أولئك الذين 
مـن  غنـًى  يـزدادون  الماليـة،  األصـول  غالبيـة  يملكـون 
خـال السـعي وراء الريع واالسـتغال والمضاربـة باألصول 

.)Taylor et. al, 2015; Goda et. al, 2017(

االجتماعي  الوضع  عن  المتحدة  األمــم  تقرير  يضيف 
العالمي لعام 2010 أن التحرير المالي قد يؤدي إلى تفاقم 
تستفيد  التوزيع،  منظور  من  إذ  المساواة.  وعدم  الفقر 
فئات مختلفة من التنمية المالية بدرجات متفاوتة. تكون 
وضع  في  الفقيرة  المعيشية  واألسر  الصغيرة  الشركات 
تواجهها  التي  المخاطر  مستوى  ارتفاع  بسبب  مؤات  غير 
نتيجة االفتقار إلى الضمانات والتاريخ االئتماني، وال سيما 
  Beck االقتصادية. يضيف للتنمية  األدنى  المستويات  في 
2012(( أنه من الصعب إقامة صلة تجريبية بين الوصول 
إلى االئتمانات والرفاه االجتماعي، ال سيما بين األسر التي 
فالبلدان،   .Beck )2012( االستهاك  على  المزيد  تنفق 
ونظم  التصنيع  من  أقل  حصة  لديها  التي  فلسطين،  مثل 
مالية أكثر توجهاً نحو السوق تكون لديها حصة أعلى من 
االئتمان األسري. فرضيتنا هي أن األسواق المشوهة وسيئة 
التنظيم تحت االحتال ال تنطوي فقط على مخاطر على 
النمو(،  يحفز  الذي  المالي  التوسع  )أو  المالي  االستقرار 
ولكنها أيضاً تعزز مجموعة من عمليات السعي وراء الريع 

ومراكمة الثروة تستمر دون رادع ودون تقييم.

فيما يتعلق بمسـتويات المعيشـة، ربما تكون قيمة مؤشر 
التنميـة البشـرية قد ارتفعـت، وانخفض معـدل الفقر في 
الضفـة الغربيـة )التـي شـهدت الجـزء األكبـر مـن التنمية 
 الماليـة علـى مـدى العقـد الماضـي(. مـع ذلك، وحسـب
الفقـر  فـإن   ،Atamanov and Palaniswamy )2018(
فـي الضفـة الغربيـة حسـاس للغايـة للصدمـات الصغيـرة 
التـي تؤثـر فـي النفقـات والدخـول. همـا يوضحـان أنـه 

54. https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/985801536125679274/west-bank-and-gaza-

poverty-and-shared-prosperity-diagnostic-2011-2017

55. https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?view=map&year=2019

حتـى انخفـاض اإلنفـاق بنسـبة 5% فـي الضفـة الغربيـة 
يمكـن أن يزيـد مـن الفقـر بنسـبة تصـل إلـى 16%. مـن 
خـال انخفـاض اإلنفـاق بنسـبة 15% سـيزيد الفقـر فـي 
الضفـة الغربيـة بنسـبة تصـل إلـى 50%.54 يعكـس ذلـك 
ضعـف األسـر المعيشـية فـي الضفـة الغربيـة وتعرضهـا 
العاليـة نسـبياً لتقلبـات السـوق، حيـث تكـون النفقـات 
حساسـة للصـراع ومعتمدة علـى المعونـات والقدرة على 
الوصـول إلـى القـروض، ونجـد فـي عـام الجائحـة 2020 

مثـاالً يشـهد علـى ذلـك.

أمـا بالنسـبة لعـدم المسـاواة فـي الدخـل، فقـد انخفـض 
مؤشـر جينـي لتفاوت االسـتهاك فـي الضفـة الغربية، في 
حيـن بلـغ اسـتهاك أغنـى 10% مـن األسـر 4.5 أضعـاف 
اسـتهاك أفقـر 10% مـن األسـر في عـام 2017، بانخفاض 
التفسـيرات  مـن   .2011 عـام  فـي  أضعـاف   4.8 عـن 
المحتملـة الرتفـاع التفـاوت فـي الدخـل )الـذي يناقـش 
باسـتفاضة أكبـر أدنـاه( بالمقارنـة مـع انخفـاض التفاوت 
في االسـتهاك، أن توافر االئتمان سـاعد األسـر المعيشـية 
نمـط  فـي  االسـتمرار  علـى  المنخفـض  الدخـل  ذات 
اسـتهاكها مـن خال الديون. هذا سـمح لها بأن تسـتهلك 
أكثـر اليـوم في ظـل توقعات بارتفـاع الدخل غـداً. يحتاج 
هـذا االفتـراض إلـى فحـص إحصائـي دقيـق. غير أنـه، إذا 
صـح، فقد يشـير إلـى أن النمو فـي التسـهيات االئتمانية 
قـد واكـب انخفاضـاً فـي التفـاوت ألن االسـتهاك يمكـن 
أن يوفـر فهمـاً أفضـل لمعاييـر المعيشـة مقارنـة بالدخل. 
االسـتهاك  فـي  التفـاوت  أن  بالماحظـة  الجديـر  مـن 
الفلسـطيني منخفـض بالمعاييـر العالميـة، ولكنـه قريـب 

مـن المتوسـطات اإلقليميـة.55

فلسـطين  فـي  المسـاواة  لعـدم  المميـزة  السـمات  مـن 
الفجـوة الكبيـرة بيـن مـن يملكـون أراٍض وأولئـك الذيـن 
المعـدل  الشـهري  الدخـل  فمتوسـط  أراٍض.  يملكـون  ال 
لمالكـي األراضـي يصـل إلـى 1,705.2 شـيكل، بينمـا يبلغ 
1,184.6 شـيكل لغيـر المالكيـن، وهـو مـا يمثـل فجـوة 
بنسـبة 30.5%. تنخفـض الفجـوة إلى حوالـي 17.2% من 
حيـث االسـتهاك. هـذا األمـر يثيـر مسـألة باعثـة للقلـق 
فيمـا يتعلـق بالتوسـع المالي لاقتصـاد الفلسـطيني. فقد 
شـهدت فتـرة نمـو االئتمانـات بعـد عـام 2008 ارتفاعـاً 
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فـي أسـعار العقـارات، وخاصـة فـي مـدن مثـل رام اللـه 
التـي حصلـت علـى حصـة كبيرة مـن إجمالي التسـهيات 
االئتمانيـة. بشـكل عـام، فـإن أسـعار األراضـي والعقارات 
السـكنية مرتفعـة فـي فلسـطين وتتميـز بأعلـى قيمة من 
أصـول الثـروة للعديـد مـن الفلسـطينيين. لطالمـا كانـت 
والقيـود  األراضـي  مصـادرة  فـي  اإلسـرائيلية  السياسـات 
)ج(  المنطقـة  فـي  التصاريـح  إصـدار  علـى  المفروضـة 
عامـاً مسـاهماً فـي ارتفـاع أسـعار األراضي. هذه مسـألة 

ذات أهميـة كبيـرة تتطلـب تحليـاً خاصـاً بهـا.

مـن  السـكنية  للعقـارات  االئتمانيـة  التسـهيات  نمـت 
124.9 مليـون دوالر أمريكـي فـي عـام 2008 إلـى حوالي 
بنسـبة  أو   2020 عـام  فـي  أمريكـي  دوالر  مليـار   1.2
11.7% مـن إجمالـي التسـهيات االئتمانيـة. كمـا نمـت 
االئتمانـات لإلنشـاءات وتطوير األراضـي بنحو 10 أضعاف 
مـن 5.3% مـن إجمالـي التسـهيات االئتمانيـة فـي عـام 
2008 إلـى 9.5% فـي عـام 2020. في عام 2020، شـكلت 
مـن   %21.2 حوالـي  بالعقـارات  المتعلقـة  االئتمانـات 
إجمالـي التسـهيات االئتمانيـة. عنـد مقابلة هـذه األرقام 
يبـدو وجـود  لإلنشـاءات،  المضافـة  القيمـة  فـي  بالنمـو 
بعـض االرتبـاط بينهمـا )بمعامـل ارتبـاط قـدره %36.8(. 
مـع ذلـك، ظلـت حصـة اإلنشـاءات مـن القيمـة المضافة 

اإلجماليـة وإجمالـي التشـغيل متواضعـة، تقـارب %5.

المؤسسـي  اإلطـار  ووضـع  التمويـل  توافـر  سـاهم 
والتنظيمـي الـازم فـي زيـادة الطلـب علـى السـكن بيـن 
األفـراد ذوي الدخـل المضمـون، ومعظمهم مـن العاملين 
فـي المؤسسـات العامـة والمنظمـات األهليـة والشـركات 
الكبيـرة. هـذا األمـر، إلـى جانب زيـادة التمويل لشـركات 
علـى  تصاعديـاً  ضغطـاً  شـكل  والتطويـر،  اإلنشـاءات 
األسـعار. قـد يسـر االسـتثمار فـي قطـاع اإلنشـاءات ممـا 
فجـوة  إلـى تداعيـات إيجابيـة، ولكنـه خلـق أيضـاً  أدى 
بيـن فئـات الدخـل علـى أسـاس قدرتهـا علـى الوصـول 
إلـى التمويـل. كانـت الفئات األكثـر تضرراً هـي العاملون 
نظامـي،  غيـر  بشـكل  والعاملـون  الخـاص،  لحسـابهم 
والموظفـون فـي المشـاريع الصغيرة والمتوسـطة الحجم، 
والفئـات الضعيفـة مثـل الاجئين والنسـاء والشـباب، من 

56. http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2419.pdf

57. https://portlandtrust.org/sites/default/files/pubs/beyond_aid_-_a_palestinian_private_sector_initiative_for_investment_growth_and_

employment.pdf

58. http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2529.pdf

بيـن فئـات أخرى. لـم تقم السـلطة الوطنية الفلسـطينية، 
التـي تركـت مسـؤولية توفيـر اإلسـكان إلـى قوى السـوق، 
الفجـوة  هـذه  لتقليـص  وتدخـات  سياسـات  باعتمـاد 

والتعامـل مـع العوامـل الخارجيـة السـلبية.

أدى التوسـع المالـي وتخفيـف متطلبـات الرهـن العقاري 
إلـى زيـادة تطوير أسـواق الرهن العقاري، وتحسـين فرص 
الوصـول إلـى االئتمـان العقاري، وتيسـير تملك المسـاكن. 
مـع زيادة فرص الوصول إلى المسـاكن، ازدادت المنافسـة 
علـى المنـازل، األمـر الـذي ربمـا أدى إلـى زيـادات فـي 
أسـعار المسـاكن. بطبيعـة الحـال، يشـكل توافـر االئتمـان 
العقـاري فائـدة ألولئـك الذيـن يرغبـون فـي شـراء منـزل، 
ملكيـة  أصبحـت  األسـعار،  فـي  االندفـاع  بسـبب  ولكـن 
 Aalbers,( المنـازل، للمفارقـة، أكثـر سـهولة وأكثر تكلفـة
2016(. بالتالـي، فـإن النمـو فـي أسـواق الرهـن العقـاري 
لـم يحسـن بالضرورة القـدرة على تحمل تكاليف السـكن.

حوالـي  تمثـل  األرض  أن   )2015( الـرازق  عبـد  يوضـح 
40.5% مـن تكاليـف الوحـدة السـكنية فـي قطـاع غـزة 
و23.3% فـي الضفـة الغربيـة، حيـث أن ارتفـاع أسـعار 
األراضـي يؤثـر سـلباً علـى القـدرة علـى تحمـل تكاليـف 
السـكن. كان هنـاك نمـو كبيـر فـي بنـاء المسـاكن علـى 
مـدى العقـد الماضـي )زيـادة بنسـبة 43.4% فـي عـدد 
وحـدات اإلسـكان المأهولـة(،56 وهـو ما سـاهم في دفعه 
اإلقـراض  العقـاري وحـزم  الرهـن  قـروض  إدخـال  جزئيـاً 
الجديـدة التـي لـم تكـن متاحـة قبـل عـام 2008. لكـن 
مـا يـزال هنـاك نقـص ملحـوظ فـي المسـاكن الميسـورة 
التكلفـة لألسـر ذات الدخـل المنخفـض. ففـرص اإلسـكان 
بالنسـبة  للغايـة  مكلفـة  حاليـاً  المعروضـة  المعياريـة 
التمويليـة  والبدائـل  المنخفـض،  الدخـل  ذات  للفئـات 
تسـتبعد عمومـاً العامليـن لحسـابهم الخـاص والعامليـن 
فـي القطـاع غيـر النظامـي، ممـا يتـرك بدائـل محـدودة 
ويخلـق  الفلسـطيني  المجتمـع  مـن  كبيـرة  لشـريحة 
فجـوة كبيـرة بيـن الطلـب المحتمـل والطلـب الفعلـي.57 
وفقـا للجهـاز المركـزي لإلحصـاء الفلسـطيني، لـن يكـون 
بإمـكان 70.1% مـن األسـر الفلسـطينية بنـاء أي وحـدات 
المقبلـة،58 فـي  العشـرة  سـكنية جديـدة خـال األعـوام 
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سـكنية  وحـدة  إلـى  حاجـة  فـي  هـم   %62.2 أن  حيـن 
المقبلـة. العشـر  السـنوات  خـال  األقـل  علـى   واحـدة 
 كمـا أشـار مسـح آخر أجـراه مكتـب اللجنـة الرباعية إلى 
أن 70% من األسـر المعيشـية ال تسـتطيع تحمل متوسـط 

أسـعار المسـاكن في األسـواق المشـمولة في العينة.59

النمـو  منتقـدي  بيـن  القلـق  تثيـر  أخـرى  مسـألة  ثمـة 
الليبرالـي فـي القطـاع المالـي في فلسـطين، وهـي تأثيره 
علـى المشـاركة االجتماعيـة والحريـات، إذ يزعمـون أنـه 
التكافـل  مـن  وحـد  والفرديـة  المـادي  االسـتهاك  عـزز 
القـروض  بـأن   )2014( الرياحـي  يجـادل  االجتماعـي. 
االسـتهاكية أيـدت الفرديـة علـى حسـاب االنخـراط فـي 
األفـراد  أن  أضـاف  السياسـية.  والمشـاركة  العـام  الشـأن 
بقلـق  بالتزاماتهـم أصبحـوا يشـعرون  بالوفـاء  المعنييـن 
إلـى  يدفعهـم  ممـا  بوظائفهـم،  االحتفـاظ  إزاء  متزايـد 
تجنـب محـاوالت تغييـر ميزان القـوى، حتى لـو كان ذلك 
علـى حسـاب حرياتهـم الخاصـة. كمـا يوضـح أن ارتفـاع 
تكلفـة المعارضـة يمكـن ماحظته في القطـاع العام وفي 
المنظمـات األهليـة الممولـة مـن المانحين، حيـث زادت 
مديونيـة موظفيهـا أكثر من غيرهم. يحتـاج هذا االفتراض 
إلـى مزيد من الدراسـة ألن المؤلـف ال يقدم إحصاءات أو 

أدلـة تجريبيـة لدعـم هـذه الحجـة.

علـى  ينبغـي  أنـه   Epstein )2005( يوضـح  الختـام،  فـي 
التراكـم والتوزيـع بطريقـة مرغوبـة  الحكومـات أن تنظـم 
اجتماعيـاً لكـي يكـون للتمويـل تأثيـر إيجابـي علـى التنمية 
الوطنيـة  السـلطة  تطرقـه  لـم  نهـج  وهـو  االقتصاديـة، 
يضيـف  الحجـة،  هـذه  علـى  بالبنـاء  بعـد.  الفلسـطينية 
)Storm )2018 أن االقتصـادات المعجـزة فـي شـرق آسـيا 
تقـدم مثـاالً جيـداً يمكـن فيـه للتمويـل أن يكمـل التقـدم 
اإلنمائيـة  »العقليـة  فـي  يدمـج  أن  فيجـب  االجتماعـي. 
والترتيبات المؤسسـية واإللزامات السياسـية لدولة إنمائية... 
بـدالً مـن السـماح لألسـواق الماليـة بضبـط بقيـة االقتصـاد 
والمجتمـع بأسـره، يتعيـن ضبـط التمويـل نفسـه مـن قبـل 
سـلطة اجتماعيـة موازنـة تتولـى تنظيمـه لكـي يعمـل فـي 

.)Storm, 2018( اجتماعيـاً«  المرغوبـة  االتجاهـات 

59. http://www.quartetoffice.org/files/150119%20Housing%20Demand%20Survey%20vFinal%20WEBSITE.pdf.

3-6 السياسات الليبرالية والحوكمة االقتصادية 
الفلسطينية

يجـادل خـان، مـن بيـن آخرين، بـأن النقـاش حـول قضايا 
فلسـطين  فـي  الرشـيد  والحكـم  والخصخصـة  التحريـر 
»يبـدو أنـه اسـتبق األحـداث« )MAS, 2010a:3(. بعبارة 
الدولـة، نحـن نتجـادل حـول مـا  نبنـي  أخـرى، قبـل أن 
ينبغـي علـى الدولـة أن تفعلـه. عاوة على ذلك، اتسـمت 
السـنوات الخمـس والعشـرين الماضية بتبايـن واضح بين 
إجـراء نضـال تحـرري وتشـغيل وبنـاء مؤسسـات الدولـة، 
مثـل  آخـرون  يؤكـد  متميزتـان.  العمليتيـن  هاتيـن  ألن 
)2020( Morrison، وحـداد )2012(، ونخلـة )2011( أنه 
تحـت تأثيـر المؤسسـات الدولية والـدول المانحـة، تبنت 
السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية منـذ فتـرة طويلـة خطابـاً 
وحزمـة سياسـات تنمويـة غالبـاً مـا توصـف بأنهـا تنميـة 
الحـرة، يقودهـا  السـوق  إلـى  ليبراليـة محدثـة، مرتكـزة 

القطـاع الخـاص، ومحافظـة ماليـاً.

مـن المفارقـات فـي الجـدال القائـم منـذ العقـد األخيـر 
الليبراليـة المحدثـة فـي فلسـطين االعتـراف بـأن  حـول 
الشـروط  إلـى  تفتقـر  الفلسـطينية  الوطنيـة  السـلطة 
األساسـية لتنفيـذ السياسـات االقتصاديـة بفعاليـة. مهمـا 
الوطنيـة  السـلطة  فـإن  ليبراليـة،  ولغتهـا  نظرتهـا  كانـت 
والحـدود  الدوليـة  بالتجـارة  تتحكـم  ال  الفلسـطينية 
محرومـة  وهـي  إسـرائيل،  مـع  تجاريـاً  نظامـاً  وتتقاسـم 
مـن عملـة خاصـة بهـا أو سياسـة نقديـة تقليديـة وحيـز 
مالـي، وتفتقـر إلـى أي أدوات لصنع السياسـات السـيادية 
التـي تتطلبهـا اسـتراتيجية ليبراليـة محدثـة حقـة. قد كان 
مؤتمـر بيـت لحم لاسـتثمار الـذي جرى تنظيمـه في عام 
2010 تحـت شـعار »فلسـطين مفتوحـة لألعمـال«، ومـا 
رافقـه مـن افتتـاح مدينـة الطبقـة المتوسـطة النموذجية 
الجديـدة روابـي، بمثابـة لحظـة عابـرة تـم فيهـا تجاهـل 
إن   .)Rabee, 2021( المتشـددة  القبضـة  سياسـة  واقـع 
مثـل هـذه التصريحـات الجريئـة والمسـاهمات العديـدة 
كان  مهمـا  الفلسـطينية،  المحدثـة  الليبراليـة  نقـد  فـي 
تعريفهـا، وموقعهـا فـي تحليـل أوجـه العجز فـي التنمية 
الفلسـطينية، تسـتحق المزيـد مـن التدقيـق مـن حيـث 

تفاعلهـا مـع التنميـة.
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الفلسطيني-اإلسـرائيلي  الصـراع  إلـى  النظـر  خـال  مـن 
 Peterson )2019( مـن منظـور ليبرالـي محـدث، يجـادل
لليبراليـة  حالـة  دراسـة  تقـدم  الفلسـطينية  الحالـة  بـأن 
المحدثـة الفعليـة فـي القـرن الحـادي والعشـرين، حيـث 
يحقـق عمـاء غير محلييـن )إسـرائيليين وغيرهـم( فوائد 
اقتصاديـة متعـددة وذات أوجـه متعددة حاليـاً من إدامة 
الصـراع بيـن الجماعات القوميـة المتحاربة فـي المنطقة. 
تنجـم هـذه الفوائـد المادية عن التصاميم السياسـية التي 
تسـمح للجهـات الفاعلـة عابـرة الـدول، بتوليـد األربـاح 
حتـى فـي إطـار صـراع سياسـي حـدي ومتصنـع ظاهريـاً. 
أي أن المكائـد المعقـدة للسياسـة الدوليـة المتوطنـة في 
فلسـطين وإسـرائيل لـم تمنع النخـب الراأسـمالية )بغض 
النظـر عـن جنسـياتهم(  مـن تأميـن األسـواق واسـتخراج 

األربـاح مـن العمليـات التجاريـة فـي المنطقة.

وإطـار  الفلسـطينية  الوطنيـة  السـلطة  إقامـة  جـاءت   
سياسـاتها االقتصاديـة فـي لحظـة تاريخيـة سـيطر خالهـا 
الليبراليـة المحدثـة علـى  الفكـر والسياسـات االقتصاديـة 
النظـام العالمـي، ال سـيما »فـي غيـاب إطـار أيديولوجـي 
بديـل يمكنه أن يعزز هيمنته« )Morrison 2020: 3(. في 
ذلـك الوقت، كانـت االقتصـادات اإلقليمية تمـر بإصاحات 
اقتصاديـة هيكليـة فرضهـا صنـدوق النقـد الدولـي وغيـره 
مـن المؤسسـات الماليـة الدوليـة مقابـل تخفيـض خدمـة 
محليـة  نمـاذج  وفـر  ممـا  الماليـة،  والمسـاعدات  الديـن 
يمكـن لواضعـي السياسـات الفلسـطينيين أن يطمحـوا إلى 

محاكاتهـا، أو حتـى تحقيـق مـا هـو أفضـل منهـا.

قـد تـم الترويـج لمفاهيـم الليبراليـة المحدثـة كمنطلقـات 
مبتكـرة إلنشـاء دول فعالة تقلص حجـم القطاع العام وتقلل 
مـن توفيـر الحكومـة للرعايـة االجتماعية. غير أنـه في حالة 
فلسـطين، يسـعى الفلسـطينيون إلـى التحـرر الوطنـي مـن 
السـيطرة االستعمارية-االسـتيطانية وهم مـا زالوا يمرون في 
مرحلـة مـن تنميتهـم االقتصاديـة تحبذ االنفتـاح االقتصادي، 
وهـو أمـر يختلـف كثيـراً عـن تجارب أغلـب حـركات التحرر 

.)Hilal, 2006; Khalidi, 2012( الوطنـي األخـرى

الدوليـة  المؤسسـات  أن  فـي   Morrison )2020( يجـادل 
بطريقتيـن  المحـدث  الليبرالـي  للوضـع  فلسـطين  تهيـئ 
رئيسـيتين. أوالً، لعبت المؤسسـات الدولية دوراً رئيسـياً في 
تحديد مفهوم تشـكيل الدولة الفلسـطينية من خال عاقتها 

60. https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/democracy-and-palestinian-authority-good-governance-essential-peace

مع إسـرائيل. شـجعت المؤسسـات الدولية مشـروعاً ليبرالياً 
محدثـاً فـي مخطـط تشـكيل الدولـة الفلسـطينية من خال 
وصفـات سياسـات ومشـاريع تنمويـة يفتـرض أنهـا مبتكـرة 
توجـه مفهـوم الدولة الفلسـطينية المحتملـة والتخطيط لها. 
وفقـاً لهـذا التحليل )دعنـا 2020(، توافق القـوى االجتماعية 
االتفـاق  يتـم  التـي  الشـروط  علـى  النخبويـة  الفلسـطينية 
الدولييـن بسـبب مراكمتهـم  الشـركاء  بالتبـادل مـع  عليهـا 
لـرأس المـال الفـردي في هـذه العملية. تتألف هـذه القوى 
مـن النافذيـن في السـلطة الوطنية الفلسـطينية وفي مواقع 
ذات مكانـة سياسـية بـارزة، إلـى جانـب قـوى رأس المـال 

الفلسـطيني الخـاص كبيـر الحجـم  )دعنـا 2020(.

رغـم التحاليـل والمواقـف المتباينـة فـي األدبيـات حـول 
مـدى تأثيـر الفكـر الليبرالـي علـى الحوكمـة االقتصاديـة 
فـي فلسـطين، مـن الواضـح أنـه ومنـذ انشـاء م.ت.ف.، 
أدت عاقـة خاصـة بيـن كبـار الرأسـماليين الفلسـطينيين 
السياسـية واالقتصاديـة  السـلطة  إلـى تركيـز  والمنظمـة، 
السياسـي  المشـروع  ربـط  مـن  تمكنـت  دوائـر  فـي 
الوطنـي بعاقـة قائمـة على المصالح الساسـية المشـتركة 
هـو  هـذا  كان   .)Khalidi, 2012; Merz, 2012;62(
الوضـع إلدارة احتـكارات القطاعيـن العـام والخـاص فـي 
أولـى مراحـل أوسـلو كاسـتراتيجية لمواجهة عـدم التماثل 
أدت  قـد   .)Khan, 2004( إسـرائيل  مـع  الصـراع  فـي 
االحتـكارات، وفقـاً لبعـض النقـاد، إلـى إحداث أثـر مدمر 
علـى االقتصـاد الفلسـطيني ومصالـح األعمـال الصغيـرة، 

 .)Clarno 2017:63( اإلسـرائيلي  االقتصـاد  وأفـادت 

مـن الناحية األخـرى، كانت الديمقراطية مسـألة ذات أهمية 
ثانويـة فـي سـياق »عمليـة السـام« الفلسطينية-اإلسـرائيلية 
إلـى ما بعـد االنتفاضة الثانية، حين قامـت الواليات المتحدة 
والمجتمـع الدولـي بطـرح قضايـا الحكـم الديمقراطـي علـى 
الطاولـة للمـرة األولـى. كان االفتـراض هـو أن سـلطة وطنيـة 
فلسـطينية أكثـر ديمقراطيـة من شـأنها أن تعزز األمـن، وأنه 
فـي الطريـق إلـى اتفـاق سـام مـع إسـرائيل، سـيطلب مـن 
الفلسـطينيين تقديـم تنـازالت سـيكون مـن األسـهل تحقيقها 
إذا تـم بنـاء توافـق شـعبي فـي اآلراء بشـأن التنـازالت مـن 
خـال عمليـة ديمقراطيـة. بحسـب هـذه الرؤيـة الليبراليـة 
)األميركيـة(، مـن شـأن الديمقراطيـة تعزيـز الحوكمـة، األمـر 
الـذي سـيؤدي إلـى تحسـين االقتصـاد وبالتالي إلى تحسـين 

الجوار الفلسـطيني إلسـرائيل.60
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قـد حظيـت السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية بالكثيـر مـن 
الثنـاء الدولـي قبـل عشـر سـنوات علـى إنجازاتهـا فيمـا 
 World Bank, 2011 & 2012;( يتعلـق ببناء المؤسسـات
IMF, 2011 & 2012(. بصـرف النظـر عـن األثـر اإليجابي 
فـإن  االقتصاديـة  التنميـة  علـى  النظـام  لهـذا  المحتمـل 
المخاطـر المصاحبـة لصعـود مثـل هـذه األنظمـة تتجاوز 
الدولـة  هيكليـة  علـى  وخيمـة  عواقـب  لهـا  االقتصـاد. 
والديناميـات المجتمعيـة، ممـا يجعـل القانـون ليـس أداة 
االجتماعيـة  للسـيطرة  أداة  بـل  االجتماعيـة،  للهندسـة 

.)Khalil, 2010: 8(

منـذ 2015 خاصـة، تخبطـت جهـود اإلصـاح الديمقراطي 
عمليـة  تعثـرت  بينمـا  السياسـية،  الوطنيـة  والمصالحـة 
السـام. فـي وقـت مبكـر مـن عـام 2013، ذكـر تقريـر 
لجنـة االتصـال المخصصـة )AHLC( أن »التدابير الرامية 
إلـى زيـادة اإليـرادات تعرقلهـا القيـود الخارجيـة، وأبرزها 
القيـود اإلسـرائيلية، وأي زيادة أخرى في اقتراض السـلطة 
الفلسـطينية مـن المصـارف التجاريـة المحليـة تعتبر غير 
آمنـة السـتقرار القطـاع المصرفـي، ويتأثر تقديم السـلطة 
الفلسـطينية للخدمـات األساسـية بشـكل متزايـد، وهنـاك 
خطـر مـن أن تتـآكل المكاسـب فـي بنـاء المؤسسـات« 

.)World Bank, 2013:2(

فـي  الفلسـطينية  الرسـمية  والمواقـف  التصريحـات  تقـر 
وكذلـك  برمتـه،  الفلسـطينية  الوطنيـة  السـلطة  جهـاز  أن 
منظمـة التحريـر الفلسـطينية، بحاجـة إلـى إصـاح جـذري 
وعميـق للتوفيـق بيـن قوى السـوق الحرة ونوعيـة الحوكمة 
االقتصاديـة والسياسـية، ناهيك عن ضمـان توظيف الحوكمة 
لصالـح التنميـة والتحـرر الوطني على حد سـواء. يجب عدم 
التقليـل مـن شـأن الحاجة إلـى مثل هذا اإلصـاح لوضع حد 
للمحسـوبية واسـتغال النفـوذ والفسـاد المتصـور، وإرسـاء 
الشـفافية وسـيادة القانـون. لكـن بحسـب أحـد المحلليـن 
)Kayyal, 2018( هنـاك مشـكلة فـي إقامـة حملـة تهـدف 
ظاهريـا إلى إرسـاء الشـفافية وسـيادة القانـون ولكنها تؤدي 
فـي الواقـع الـى إعـادة هيكلـة النظـام المالـي الفلسـطيني 
بمـا يعتمـد بشـكل متزايد على إسـرائيل. مـن المفارقات أن 
الليبراليـة االقتصاديـة لـم تعـزز إمكانيـة التحـرر أو التنمية.

61. http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=17187

 https://maqam.najah.edu/media/uploads/2021/02/

legislations/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%و  

AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84.pdf.

3-7 هل أطلق العنان للتوسع المالي؟

يهيمـن القطاع المصرفي على القطاع المالي الفلسـطيني، 
كمـا هـو الحـال فـي العديـد مـن البلـدان الناميـة. قـد 
أظهـر القطـاع المصرفـي أداًء متميـزاً على مـدى العقدين 
الماضييـن، ومـع ذلك فإنه ال يزال ضعيفاً بسـبب اعتماده 
علـى النظـام المصرفـي األردنـي، وعلى النظام اإلسـرائيلي 
مـن المنظـور التشـغيلي. نظـراً لعدم االسـتقرار السياسـي 
الحالـي وإلـى ركـود النشـاط االقتصـادي، إلـى حـد كبيـر، 
فـإن المصـارف تلعب دوراً محـدوداً في تمويـل اإلنتاجية 
فـي االقتصـاد الفلسـطيني. تتوخـى المصـارف الحـذر في 
المشـاكل  مختلـف  يعكـس  مـا  وهـو  القـروض،  تقديـم 
الهيكليـة مثـل عدم وجـود ضمانات مناسـبة وعدم اليقين 

مـن نتائـج تحصيـل الديون.

يوضـح تقريـر األمم المتحـدة )2009( عن إعـادة التفكير 
ضـد  تميـز  الخاصـة  التجاريـة  »البنـوك  أن  الفقـر  فـي 
القطاعـات التـي تعتمـد علـى كثافـة قـوة العمـل بسـبب 
ارتفـاع تكاليـف المعامـات إلقـراض عدد أكبـر من صغار 
المقترضيـن وعـدم وجود أصـول تصلح كضمانـات لصغار 
المزارعيـن وأصحـاب المشـاريع الصغيـرة والمتوسـطة«. 
ثمـة حاجـة لزيـادة التركيـز علـى الوظائـف االجتماعيـة 
االسـتثمارات  دعـم  فـي  سـيما  وال  للتمويـل،  المهمـة 
اإلنمائيـة ذات األولويـة والصناعـات الناشـئة التـي تملـك 
إمكانيـة التوسـع في أسـواق التصدير. هنـاك بعض العمل 
الجـاري فـي إطـار هـذه الرؤيـة فـي فلسـطين، وال سـيما 
فيمـا يتعلـق بوضـع اإلطـار التنظيمي إلنشـاء مصرف عام 
لاسـتثمار والتنميـة.61 وإلـى أن ينشـط مصـرف التنميـة 
هـذا ويزدهـر، ينبغـي للحكومـة أن تنظـر فـي خيـارات 
القـروض  المزيـد مـن  التـي تسـمح بتوجيـه  السياسـات 
إلـى المناطـق المحرومـة والزراعـة والمشـاريع الصغيـرة 
والمتوسـطة الحجم والفئـات االجتماعيـة المحرومة، مثاً 
عـن طريـق تحديـد نسـبة مئويـة دنيـا مـن القـروض في 

كل مصـرف 
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يتعيـن توجيههـا إلـى القطاعـات ذات األولويـة. يمكن أن 
يتـم الجمـع بين ذلك وأدوات أخرى من شـأنها أن تشـجع 

المصـارف علـى االمتثال لهذه السياسـات.

المخاطـر  مـن  للتخفيـف  جـادة  إصاحـات  إجـراء  يلـزم 
التوسـع وغيـر مقيـد،  المرتبطـة بقطـاع مالـي آخـذ فـي 
وتفـادي الجزء السـلبي من منحنى نمـو التمويل. لذا يصبح 
مـن الضـروري إعـادة النظر في أداء النظـام المالي، وكذلك 
الـدور الـذي يجـب أن تلعبـه سـلطة النقـد الفلسـطينية 
لضمـان مسـارات جديـدة فـي تمويـل القطـاع اإلنتاجـي 
مـن أجـل تحريـك االقتصـاد ومسـاعدته على الوصـول إلى 

مسـتويات نمـو مسـتدام تتيـح تحقيـق التنميـة.

يتسـم االقتصـاد الفلسـطيني بارتفـاع مسـتويات البطالـة 
وعـدم الخضـوع للتنبـؤات والضعـف. أي سـيناريو يـؤدي 
الوفـاء  عـن  الفلسـطينية  الوطنيـة  السـلطة  عجـز  إلـى 
بالتزاماتهـا الماليـة تجـاه موظفيهـا مـن شـأنه أن يـؤدي 
 إلـى فقـدان عشـرات اآلالف مـن األسـر المثقلـة بالديـون 

As in 2016: http://www.mas.ps/files/server/20172111152152-1.pdf  ،2016 حسب عام  .62

التخلـف  معـدالت  أن  رغـم  الرئيسـي.  دخلهـا  لمصـدر 
عـن السـداد منخفضـة حاليـاً، ويصنـف النظـام المصرفي 
مديونيـة موظفـي السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية )%19 
بعـض  حسـب  االئتمانيـة  التسـهيات  إجمالـي  مـن 
الحسـابات62( علـى أنها غير محفوفـة بالمخاطر، إال أنه ال 
يمكـن االسـتهانة بالمخاطـر البنيويـة غيـر المتوقعة وغير 
القابلـة للحصـر التـي يمكن أن تسـتحثها عوامل سياسـية. 
فعلـى سـبيل المثال، هناك خطـر وقوع عدوان إسـرائيلي 
آخـر يمكـن أن يقضـي بيـن عشـية وضحاهـا علـى عقـود 
مـن تراكـم الثـروة فـي المسـاكن ويترك األسـر المعيشـية 
غارقـة فـي الديـن فقـط. إن الهجـوم األخيـر علـى قطـاع 
غـزة ليـس اسـتثناًء، والشـعور بارتفـاع خطـر المواجهـة 
فـي الضفـة الغربيـة يشـكل بالضبـط نـوع المخاطـر التي 
فـي  االعتبـار  فـي  أن يضعهـا  المالـي  للقطـاع  يمكـن  ال 
الميزانيـات العموميـة المعتـادة. هـذا األمر يفـرض مزيداً 
مـن التحديـات أمام إصاح القطـاع المالي ويتطلب يقظة 
كبيـرة فـي صياغـة السياسـات االئتمانيـة فـي المسـتقبل.





الحرمان االجتماعي

النتائج الرئيسية: 
إعادة االعتبار للتنمية االجتماعية الفلسطينية

يشـير مفهـوم » الحرمـان« فـي علـم االجتمـاع إلـى فشـل السياسـات العامـة فـي تلبيـة احتياجـات التنميـة. فعلـى أرض 

الواقـع تسـير عمليـة التحـول الهيكلـي عشـوائيا تاركـة الكثيريـن خلـف الركـب، فيما تدفـع آخرين، وفـي كثير مـن األحيان 

لسـبب غيـر مفهـوم، إلـى مسـتوى مرتفـع مـن االسـتهاك أو التبذيـر، إن لـم يكن اإلسـراف. في ظـل ارتفاع معـدالت الفقر 

فـي األرض الفلسـطينية المحتلـة، أصبحـت حمايـة أفقـر النـاس شـعاراً ثابتـاً ألجندة التنميـة والتزامـات اإلنفـاق العام لدى 

السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية، فضـاً عـن أنها أصبحـت هدفاً للمعونات السـخية التي تقدمهـا الجهات المانحة للمسـاعدة 

فـي وقـف التدهـور االجتماعـي. وقـد أضحـت عـدم المسـاواة تشـكل مصـدر قلـق متزايـد بالنظر إلـى المفعول المشـترك 

لبيئـة السياسـات الخارجيـة التقييديـة، والتقلبـات، واقتصاد السـوق المشـوه الذي يعتمد نمـوه على مصـادر دخل خارجية 

ومسـتويات عاليـة مـن االسـتهاك الخـاص والمديونيـة. ومـع ذلـك، فهـذا الموضوع لم يتـم بحثه بشـكل كاٍف، علـى الرغم 

مـن العامـات الواضحـة والصارخـة فـي كثيـر مـن األحيـان على تعايـش الثـراء الفاحـش والفقر المدقـع في نفـس المدينة 

أو القرية أو الشـارع.

ونظـراً لضعـف تنظيـم االقتصـاد وضيـق قاعدتـه الضريبيـة وطابعـه غيـر النظامـي إلى حـد كبير، فمـن المفهـوم أنه ليس 

مـن السـهل تحديـد أسـباب ومصـادر تراكـم الثـروة وعـدم 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 غيـر المتماسـكة التـي تحققـت فـي التنميـة االجتماعيـة علـى مـدى 

25 عامـاً مـن الجهـود الفلسـطينية والدوليـة التـي ترمـي إلـى »عـدم ترك أحـد خلف الركـب« تبـدو نتيجة طبيعيـة أخرى 

للتفاعـل بيـن الثغـرات السياسـية واالقتصاديـة واإلداريـة فـي ظـل ظـروف االحتـال. لقـد تُرِك الكثيـرون خلـف الركب وال 

يمكـن إنـكار أن هنـاك أيضـاً دوراً ومسـؤولية فلسـطينية فـي التنميـة االجتماعية.

الفصل الرابع
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4- الحرمان االجتماعي

4-1 الدخل وعدم المساواة

63.  يرجى االطاع على الماحظة رقم 2.

جـرت اإلشـارة فـي الفصـل الثانـي أعـاه إلـى أن حوالـي 
أربعـة أخمـاس الدخـل القومـي فقط يتـم إدرارهـا محلياً 
)الناتـج المحلـي اإلجمالي(، مع إضافـة الدخل من العمل 
في إسـرائيل إلـى الناتج المحلي اإلجمالي ليشـكل الدخل 
)المسـاعدات  التحويـات  وتضـاف  اإلجمالـي،  القومـي 
أساسـاً( مـن الخارج لكـي يصبح المجموع معـادالً للدخل 

القومـي اإلجمالـي المخصـص لإلنفاق لقد شـهدت الفترة 
بيـن عامـي 2014-2019 نمـواً تدريجيـاً لـكل مـن نصيب 
الفـرد من الدخـل القومي اإلجمالي )حسـب تعادل القوة 
لعـام 2017( ونصيـب  الثابـت  الـدوالر  بسـعر  الشـرائية 
الفـرد مـن الناتج المحلي اإلجمالي )حسـب تعـادل القوة 

الشـرائية بسـعر الدوالر لعـام 2017( )الشـكل 24(.

الشكل 24: الدخل/تشكيلة املوارد 2019-2014
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حصة العمل من الناتج المحلي اإلجمالي، بما يشمل األجور وتعويضات الضمان االجتماعي

المصدر: سلطة النقد الفلسطينية

عـدم  إلـى  النظـر  عنـد  خـاص  بشـكل  مهـم  أمـر  هـذا 
المسـاواة، الـذي ال يتعلـق فقط بالتفاوت فـي الثروة بين 
األفـراد، حيـث يمكننـا أن نـرى كيـف أصبحـت نتاجـات 
سـبل العيـش غيـر متكافئـة. بـل يظهـر عـدم المسـاواة 
أيضـاً فـي الفـرص، حيـث ال يسـتطيع األشـخاص الذيـن 
لديهـم خيـارات واختيـارات محـدودة سـد الفجـوة بيـن 
التنميـة  النـاس وأغناهـم. لذلـك، عندمـا نتفحـص  أفقـر 
البشـرية، علينـا االعتراف بمـا هو ملموس وغيـر ملموس، 
واألهـم مـن ذلـك أن ندرك أن التقدم ليس خطياً، ال سـيما 
فـي البلـدان التـي تشـهد أزمـات مطولة مثل فلسـطين – 

بسـبب حالـة عـدم االسـتقرار وعـدم اليقيـن. 

وفـي حين ظـل معامل جينـي الذي يقيس عدم المسـاواة 
فـي الدخـل مسـتقراً منـذ عـام 2014 عنـد 33.7، انخفـض 
التفـاوت فـي التعليـم مـن 16.5% فـي عـام 2014 إلـى 
11.6% فـي عـام 2019 )الجـدول 5(. كما انخفض التفاوت 
فـي متوسـط العمـر المتوقـع مـن 13.1% إلـى 12%، فـي 
حيـن ارتفـع التفـاوت فـي الدخـل مـن 15% إلـى %16.6 
فـي عـام 2019. حسـب عـام 2019، بلـغ مؤشـر التنميـة 
البشـرية المعـدل لعـدم المسـاواة فـي فلسـطين 0.613، 
وهـو مـا يمثل خسـارة بنسـبة 13.4% فـي مؤشـر التنمية 
البشـرية بسـبب عدم المسـاواة. لقد تحسنت هذه األرقام 
منـذ عـام 2014، حينمـا بلـغ مؤشـر التنميـة البشـرية في 
فلسـطين 0.593، بمـا يمثـل خسـارة بنسـبة 14.9% فـي 

مؤشـر التنمية البشـرية بسـبب عـدم المسـاواة.63
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الجدول 5: مؤرش التنمية البرشية املعدل لعدم املساواة وتفصيله يف فلسطني للفرتة 2019-2014

عدم المساواة 
في التعليم )%(

عدم المساواة 
في الدخل )%(

عدم المساواة في 
العمر المتوقع 

)%(

مؤشر التنمية 
البشرية المعدل 
لعدم المساواة

الخسارة في مؤشر 
التنمية البشرية بسبب 

عدم المساواة

201416.51513.10.59314.9

201516.51513.70.59515.1

201613.318.512.20.60014.8

201714.118.512.20.60114.9

201811.916.6120.61213.6

201911.616.6120.61313.4

علـى الرغـم مـن التحسـينات الملموسـة فـي الخدمـات 
نطـاق واليـة  فـي  السـكان  العامـة ومسـتويات معيشـة 
الحكومـة  تجزئـة  أدت  الفلسـطينية،  الوطنيـة  السـلطة 
إلـى  الوصـول  فـي  تفـاوت  إلـى  الفلسـطينية  والدولـة 
الفـرص والخدمـات تبعـاً للمـكان الـذي يعيش فيـه الفرد 
في فلسـطين. تسـبب هذا التشـرذم الجغرافي وسياسـات 
االحتـال فـي خلـق أوضـاع متباينة وتحديـات معقدة في 
مناطـق ال تشـهد نصيبهـا العـادل مـن التنميـة البشـرية. 
إجـراء مقارنـات  فيهـا  حالـة يصعـب  أيضـاً  ذلـك  أوجـد 
وبسـبب  مصنفـة  بيانـات  وجـود  عـدم  بسـبب  دقيقـة 
يتطلـب  ممـا  منطقـة  كل  سـياق  فـي  الكبيـر  االختـاف 
وضـع مؤشـرات مختلفـة مـن أجـل تحديـد حالـة التنمية 
البشـرية ورصدهـا بشـكل كامـل. فعلـى سـبيل المثال، ال 
يمكـن جنـي فائدة كبيرة من اسـتخدام مسـتويات الدخل 
لقيـاس عـدم المسـاواة دون فهـم الفـروق فـي تكاليـف 
المعيشـة التـي يمكن أن تتفـاوت بقدر كبيـر بين القدس 
الشـرقية والمنطقـة )ج( وقطاع غزة ومخيمـات الاجئين، 

ناهيـك عـن تبايـن مسـتويات الوصـول إلـى الخدمـات.

ارتفعـت  الفلسـطيني،  لإلحصـاء  المركـزي  للجهـاز  وفقـاً 
تكلفـة المعيشـة في فلسـطين منذ عـام 2014، حيث بلغ 
مؤشـر أسـعار المسـتهلك لعام 2020 )عام األساس للدوالر 
األمريكـي 2010( 111.69، بزيـادة قدرهـا 2.1% عـن عام 
2014. علـى الرغم من انخفاض مؤشـر أسـعار المسـتهلك 
فـي الفتـرة مـن 2019 إلـى 2020، فقـد زادت التكلفـة 
اإلجماليـة للمعيشـة فـي حين ظل الدخل مسـتقراً نسـبياً 
منـذ عـام 2014. تبـرز التغيـرات فـي تكاليـف المعيشـة 

حسـب المنطقـة أن تكاليـف المعيشـة تـزداد منـذ عـام 
2010 فـي القـدس الشـرقية بشـكل أسـرع مما هـي عليه 
فـي الضفـة الغربيـة وقطـاع غزة، مـع عدم تخلـف الضفة 
الغربيـة كثيـراً. باإلضافـة إلـى ذلـك، وفي حيـن أن جائحة 
كوفيـد- 19 قـد خفضـت أسـعار المسـتهلك عمومـاً فـي 
الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة، فـإن تكاليف المعيشـة في 
القـدس الشـرقية ال تـزال تتبـع اتجاهـاً تصاعديـاً. مـع أن 
الدخـل فـي القـدس الشـرقية أعلـى بكثيـر ممـا هـو فـي 
الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة، نظـراً إلمكانيـة الوصول إلى 
سـوق العمـل اإلسـرائيلية حيـث يبلغ الحـد األدنى لألجور 
ضعـف الحـد األدنـى لألجـور فـي فلسـطين، إال أن الفقـر 
والبطالـة فـي القـدس الشـرقية ال يـزاالن مرتفعيـن. مـع 
ارتفـاع تكاليـف المعيشـة بنسـبة 4.8% منـذ عـام 2014 
واسـتمرار هـذا االتجـاه التصاعـدي، يواجـه المقدسـيون 
تحديـات اجتماعية-اقتصادية في سـبيل البقـاء متجذرين 

المدينة. فـي 

جينـي  معامـل  بلـغ  األخيـرة،  التقديـرات  إلـى  اسـتناداً 
اإلجمالـي 33.7، ممـا يشـير إلـى قـدر ملمـوس من عدم 
اتسـاع أوجـه عـدم  المسـاواة مـع وجـود دالئـل علـى 
 UN, 2020b; PCBS,(المسـاواة داخـل الضفـة الغربيـة
الفـرد مـن االسـتهاك ألفقـر  2020f(. انخفـض نصيـب 
إلـى   1996 عـام  فـي   %26.0 مـن  السـكان  مـن   %40
23.4% فـي عـام 2017. باإلضافـة إلـى ذلـك، فـإن أغنـى 
10% مـن السـكان علـى أسـاس الدخـل بلغـت حصتهـم 
من مجموع اسـتهاك األسر المعيشـية 17.9% بالمقارنة 

مـع 4% ألفقـر 10% مـن األسـر المعيشـية.
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ينطبـق هـذا االتجـاه أيضـاً علـى الدخـل. فكمـا يتضـح 
مـن الشـكل 25، فيمـا بـدأ متوسـط الدخـل يتحسـن بعد 
انخفاضـه فـي بداية االنتفاضة الثانية فـي عام 2000، كان 
هذا التحسـن أكثر وضوحاً بالنسـبة ألغنى 10%، وبشـكل 
خـاص ألغنـى 1% من السـكان. فقـد بلغ متوسـط الدخل 

السـنوي ألغنـى 1% مـن السـكان فـي عـام 2002 حوالـي 
28,345 دوالراً وارتفـع إلـى 46,544 دوالراً فـي عام 2019 
بالمقارنـة مـع متوسـط الدخـل السـنوي ألفقـر 50% مـن 
السـكان الـذي بلـغ 504 و718 دوالراً علـى التوالـي، ممـا 

يكشـف عـن فجـوة فاغـرة بالفعل.

الشكل 25: متوسط الدخل للشخص البالغ حسب فئة الدخل )دوالر أمرييك(
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ويقـدم الشـكل 26 دليـاً علـى عـدم المسـاواة فـي حصة 
الدخـل حسـب الشـريحة العشـرية، علـى غـرار االتجـاه 
حيـث  أعـاه،  المذكـور  المعيشـية  األسـر  اسـتهاك  فـي 
زادت حصـة الدخـل ألغنى فئـات الدخل بينمـا انخفضت 

باطـراد بالنسـبة ألفقـر 50% من السـكان، والذين كسـبوا 
نحـو 12.5% مـن مجمـوع الدخـل، بالمقارنة مـع %16.3 

ألعلـى 1% وحوالـي 51% ألعلـى %10.

الشكل 26: عدم املساواة يف الدخل – الحصة من الدخل حسب فئة الدخل
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بعبـارة أخـرى، فـإن أعلـى 1% مـن السـكان يحتفظـون 
أدنـى 50%، فـي  أكبـر مـن حصـة  الدخـل  بحصـة مـن 
حيـن أن حصـة الدخـل ألعلـى 10% هـي أكثر مـن أربعة 
أضعـاف حصـة أدنـى 50%. هـذا يـدل علـى تفاقـم عدم 
المسـاواة، الـذي يبعـد األرض الفلسـطينية المحتلـة أكثـر 
فأكثـر عـن تحقيق أهـداف التنميـة المسـتدامة، ويواصل 
تهديـد النسـيج االجتماعـي داخـل األراضـي الفلسـطينية 
المحتلـة، إذ تشـير الدالئـل إلـى أن زيـادة أوجـه عـدم 
المسـاواة تـؤدي إلـى مزيـد من الصـراع االجتماعـي وإلى 

تدهـور التنميـة االجتماعيـة عمومـاً.

االجتماعيـة  التنميـة  مؤشـرات  أبـرز  تحليـل  يقـدم 
مختلـف  عبـر  المسـاواة  عـدم  علـى  إضافيـاً  دليـاً 
وفئـة  الجنـس،  حسـب  ذلـك  فـي  بمـا  المؤشـرات، 
64.)World Bank, 2019b( والموقـع   الدخـل، 
 فـي سـياق ارتفـاع معـدالت البطالـة وانخفـاض نصيـب 
الفـرد مـن الناتـج المحلي اإلجمالـي الحقيقـي بين عامي 
2000 و2018، مـن المهـم النظـر في اآلثـار المترتبة على 
هـذه الظـروف، ال سـيما بالنسـبة للمجتمعـات المحليـة 
الهيكليـة  الظـروف  بسـبب  أكثـر ضعفـاً  أصبحـت  التـي 
الناجمـة عـن االحتـال والتوسـع االسـتيطاني. تضـم هذه 
الفئـة سـكان قطـاع غـزة، والمنطقـة )ج(، بمـا فـي ذلـك 
منطقـة األغـوار، الذين تسـتحق محنتهم تركيـزاً خاصاً في 

أي مناقشـة لقضيـة الحرمـان فـي فلسـطين.

4-2 مساحات من الحرمان: قطاع غزة والمنطقة 
)ج( ومجتمعات األغوار

إن الثغـرات فـي المؤشـرات الرئيسـية المتعلقـة بالفقـر 
وانعـدام األمـن الغذائـي والبطالـة تتجلـى بشـكل خـاص 
بيـن الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة، ممـا يبـرز أن الحرمـان 
ال يتعلـق بالدخـل فقـط. كمـا تجـادل Sara Roy، تنبـع 
ظـروف قطـاع غزة من عملية منهجيـة طويلة من »نكوص 
التنميـة« أصبحـت أكثـر وضوحـاً مـع الحصـار المسـتمر 
منـذ 14 عامـاً والهجمـات العسـكرية المختلفـة بين عامي 
فـإن  أعـاه،  الحظنـا  كمـا   .)Roy, 2016( و2021   2008
الفقـر فـي قطـاع غزة متوطـن. قد أفاد أكثـر من 73% من 

64. Poverty map for the Palestinian Territories Palestinian Expenditure and Consumption Survey 2016 and Census 2017 Technical 

report, 2019. https://documents1.worldbank.org/curated/en/294671581117041764/pdf/Poverty-Map-of-the-Palestinian-Territories-
Palestinian-Expenditure-and-Consumption-Survey-2016-and-Census-2017-Technical-Report.pdf

65. https://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?lang=en&ItemID=3787

البالغيـن فـي قطـاع غـزة بأنهـم يشـعرون بالحرمـان قلياً 
علـى األقـل، وأفـاد حوالـي 54.3% منهم بأنهـم محرومون 
بشـكل متوسـط علـى األقل. عـاوة على ذلك، فـإن حوالي 
68.1% مـن األسـر فـي قطـاع غـزة قلقـة بشـأن قدرتهـا 
علـى تلبيـة احتياجاتهـا، بالمقارنـة مـع 14% فـي الضفـة 
الغربيـة، فـي حيـن أن أكثر مـن 60% من األسـر في قطاع 
غـزة غيـر قـادرة علـى إعالة نفسـها ماليـاً أو تواجـه وضعاً 
ماليـاً حرجـاً. علـى الرغـم من التحصيـل التعليمـي العالي، 
ارتفعـت البطالـة فـي قطاع غزة بشـكل بالغ، ال سـيما بين 
الشـباب الذيـن يواجهـون معـدل بطالـة يزيـد عـن %63 
فـي عـام 2019 بالمقارنـة مـع 23% في الضفـة الغربية.65 
تظهـر معـدالت بطالـة أعلـى بيـن الشـباب المتعلـم وبين 
الشـابات اإلنـاث بالمقارنـة مـع الذكـور، ممـا يحـد بشـدة 
منهـم  الكثيريـن  ويدفـع  للشـباب  المتاحـة  الفـرص  مـن 
إلـى المخاطـرة بالهجـرة غير المضمونـة باعتبارهـا البديل 

الوحيـد الممكـن لحيـاة أفضل.

كمـا أن األوضـاع فـي قطاع غـزة تزيد من ترسـيخ االعتماد 
علـى  تعتمـد  األسـر  مـن   %68 فنحـو  المعونـة.  علـى 
شـكل مـن أشـكال المسـاعدة، بمـا فـي ذلك المسـاعدات 
الغذائيـة والتحويـات النقديـة. علـى الرغـم مـن ارتفـاع 
مسـتويات المعونة، ال يـزال انعدام األمـن الغذائي مرتفعاً 
ويتزايـد. ففـي عـام 2018، أشـار نحـو 87% مـن األسـر 
إلـى أنهـم بحاجـة إلـى المسـاعدة إلى حـد ما علـى األقل 
لتلبيـة االحتياجـات، فيما أشـار نحـو 59% إلى أن أسـرهم 
بحاجـة إلـى المسـاعدة »كثيـراً«. كمـا أن هـذه الظـروف 
الهيكليـة تحـدد أيضـاً حيـاة ورفـاه النـاس الذين يعيشـون 
فـي قطـاع غـزة. إذ أن بعـض المؤشـرات الصحيـة تظهـر 
عامـات علـى التدهور، مثـل توقف االنخفـاض في معدل 
وفيـات الرضـع )Van den Berg, 2018(، وتراجـع الصحة 
النفسـية علـى مسـتوى السـكان، ومـا تسـببه الجائحة من 
قيـود إضافيـة علـى نظـام الرعايـة الصحيـة المثقـل فـي 

.)Ghandour et al., 2020( األصـل

ثمـة مسـاحة أخـرى للحرمـان تتألـف مـن المجتمعـات 
المتفرقـة في المنطقـة )ج(، بما في ذلك تلك التي تعيش 
فـي منطقـة األغـوار، والتـي هـي مـن بيـن المجتمعـات 
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التـي أصبحـت ضعيفـة بشـكل خـاص بسـبب الظـروف 
الهيكليـة )UN, 2016(. هـذه المجتمعـات التـي تقـف 
فـي الخطـوط األماميـة للمواجهـة مـع االحتـال تتعـرض 
األراضـي  المسـتوطنين ومصـادرة  لعنـف  بشـكل خـاص 
وهـدم المنـازل. كمـا أنهـا غيـر قـادرة علـى الوصـول إلى 
التـي يمكـن أن تـؤدي دوراً محوريـاً  الطبيعيـة  المـوارد 
فـي التنميـة المحليـة واالقتصاديـة.66 تشـمل المجتمعات 
البدويـة والرعويـة القديمـة، التـي يعيـش أفرادهـا أيضـاً 
فـي ظـروف غيـر مواتيـة إلـى حـد كبيـر ويواجهـون قدراً 
أكبـر مـن انعـدام األمـن نظـراً لتهديـدات الهـدم والقيـود 
المـوارد. كمـا  إلـى  تنقلهـم ووصولهـم  المفروضـة علـى 
أن هـذه المجتمعـات المحليـة تواجـه قيـوداً أكثـر مـن 
سـواها فـي الوصول إلـى الخدمات الصحيـة واالجتماعية، 

وتخضـع للواليـة األمنيـة والمدنيـة للجيـش اإلسـرائيلي.

الظـروف  لهـذه  فـإن  الحـال فـي قطـاع غـزة،  كمـا هـو 
أبـرز  علـى  خطيـرة  تبعـات  نطاقـاً  األوسـع  الهيكليـة 
مؤشـرات التنميـة االجتماعيـة. فعلى سـبيل المثال، توجد 
فـي المنطقـة )ج( والمجتمعـات البدويـة أعلـى معدالت 
التسـرب مـن المـدارس فـي األرض الفلسـطينية المحتلـة، 
حوالـي  يضطـر  البطالـة.  معـدالت  ارتفـاع  جانـب  إلـى 
2,500 طفـل لعبـور نقـاط التفتيش من أجـل الوصول إلى 
المـدارس )PNA, 2016(. عـاوة علـى ذلـك، فـإن %26 
مـن األسـر فـي المنطقـة )ج( تفتقـر إلـى األمـن الغذائي 
بالمقارنـة مـع 9.3% فـي الضفـة الغربيـة ككل. هـذا أمر 
مثيـر لانتبـاه بالنظـر إلى أن هـذه المجتمعـات تقيم في 
المناطـق التـي توفر سـلة الغـذاء للضفة الغربيـة. كما أن 
معـدالت توقـف النمـو بيـن األطفال دون سـن الخامسـة 
هـذه  تصـل  حيـث  األغـوار،  منطقـة  فـي  بكثيـر  أعلـى 
المعـدالت إلـى 16% من األطفال دون سـن الخامسـة في 
منطقـة األغـوار و23% مـن األطفـال البـدو فـي األغـوار، 
المحتلـة  الفلسـطينية  األرض  فـي   %7.4 مـع  بالمقارنـة 

.)WHO, 2019; PCBS, 2015; MoH, 2017(

مسـاحات  فـي  والهيكليـة  المزمنـة  الضعـف  أوجـه  إن 
الحرمـان هـذه تزيـد فـي تقليص إمكانـات التنميـة وتحد 
من الفرص المتاحة لسـكانها، وال سـيما الشـباب. العوامل 
والمتعـددة  اإلضافيـة  الثغـرات  هـذه  وراء  تقـف  التـي 
يمكـن فصلهـا عـن  الطبقـات هـي عوامـل هيكليـة وال 
يتـم  أنـه  حيـن  فـي  نطاقـاً.  األوسـع  السياسـي  السـياق 

البنك الدولي.  .66

توفيـر المسـاعدات اإلنسـانية لهـذه المجتمعـات، فإنهـا 
غالبـاً مـا تكـون غيـر كافيـة أو غيـر منتظمـة. األهـم مـن 
ذلـك أن المسـاعدات اإلنسـانية وحدهـا لـن تخفـف مـن 
آثـار الظـروف الهيكليـة ولـن تؤدي إلـى تنمية مسـتدامة 
طويلـة األجـل. علـى الرغم مـن اإلمكانـات التي تعكسـها 
مؤشـرات التنمية البشـرية الفلسـطينية العالية، فإن هذه 
المجتمعـات تحـرم مـن اسـتغال الفـرص بصـورة منهجية 
بسـبب االسـتيطان واالحتـال العسـكري اللذيـن يحددان 
طبيعة ظروف معيشـة السـكان. في إطار اقتصاد السـوق 
الحـرة، تصبـح المجتمعـات المهمشـة أكثـر ضعفاً بشـكل 
متزايـد وتـكاد ال تسـاهم الحمايـة االجتماعيـة المحدودة 

فـي التخفيـف مـن حـدة هـذه اآلثار.

4-3 األمن االجتماعي

تعـد الحمايـة االجتماعية اسـتثماراً طويـل األجل، وهي لم 
تحـظ باهتمـام كاٍف فـي فلسـطين، وال سـيما بالنظـر إلى 
حجـم وخطـورة تحديـات التنميـة التـي يسـتعرضها هـذا 
واالقتصاديـة  االجتماعيـة  الصدمـات  أن  الواقـع  التقريـر. 
الناجمـة عـن جائحة كوفيد- 19 قد كشـفت عن التباينات 
النـاس  أفقـر  حمايـة  عـن  فلسـطين  عجـز  بيـن  الحـادة 
وأكثرهـم حرمانـاً مـن التعـرض ألسـوأ الصدمـات من جهة 
ومـا تمكنـت مـن تحقيقـه بلـدان أخـرى لديها نظـم قوية 
وشـاملة للحمايـة االجتماعيـة، بمـا في ذلك بعـض البلدان 
المتوسـطة الدخـل والبلـدان الناميـة، من الجهـة المقابلة.

الـذي  الحقـوق  لنظـام  تجسـيد  االجتماعيـة  الحمايـة  إن 
يجـب أن يكـون متاحـاً لألفراد فـي جميع مراحـل حياتهم. 
معظـم نظـم الضمـان االجتماعـي والتأميـن الصحـي حول 
األعمـال  قطـاع  فـي  العامليـن  سـوى  تغطـي  ال  العالـم 
النظاميـة )الرسـمية(، وكذلـك العامليـن في القطـاع العام. 
هـي تسـتبعد العامليـن فـي القطاع غيـر النظامـي، الذين 
ال يدفعـون اشـتراكات فـي برامج الضمـان االجتماعي و/أو 
التأميـن الصحـي، أو الذيـن ال يدفـع أربـاب عملهـم هـذه 
االشـتراكات نيابـة عنهـم. هـذا أمـر وثيـق الصلـة بوجـه 
خاص في السـياق الفلسـطيني، مما يعني أن العاملين في 
القطـاع غيـر النظامـي، ومعظمهـم مـن الفئات المهمشـة 
والفقيـرة فـي المجتمـع، يعانـون مـن بعـد آخر مـن أبعاد 

الحرمـان، أال وهـو الحرمـان مـن الحـق فـي الحماية.
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تعنـي الحمايـة االجتماعيـة »منع الحاالت التي تؤثر سـلباً 
علـى رفـاه النـاس وإدارتهـا والتغلـب عليها«. هـي تتكون 
الفقـر  مـن  الحـد  إلـى  تهـدف  وبرامـج  »سياسـات  مـن 
والضعـف مـن خال تعزيـز كفاءة أسـواق العمـل، والحد 
مـن تعـرض النـاس للمخاطـر، وتعزيـز قدرتهم علـى إدارة 
المخاطـر االقتصاديـة واالجتماعيـة، مثل البطالـة واإلقصاء 
والمـرض واإلعاقـة والشـيخوخة«. تشـمل أكثر أنـواع نظم 

الحمايـة االجتماعيـة شـيوعاً مـا يلي: 

مـن  االجتماعـي  التأميـن  يخفـف  االجتماعـي:  الضمـان 
المخاطـر المرتبطـة بالبطالـة، واعتـال الصحـة، واإلعاقة، 
وإصابـات العمـل، والشـيخوخة، مثـل التأميـن الصحي أو 

التأميـن ضـد البطالـة.

تحويـل  	 يتـم  عندمـا  االجتماعـي:  األمـان  شـبكات 
المـوارد، سـواًء النقدية أو العينية، إلـى األفراد الضعفاء 
أو األسـر المعيشـية التـي ال تتوفـر لهـا وسـائل أخـرى 
للدعـم الكافـي، بمـا يشـمل األسـر الوحيـدة الوالـد، أو 
المشـردين، أو األشـخاص ذوي اإلعاقـة، أو األكثـر عـوزاً.67

تدخالت سـوق العمل: السياسـات والبرامج المصممة  	
لتعزيز فرص العمل والتشـغيل الفعال ألسـواق العمل 

العمال. وحماية 

مـن الناحيـة العمليـة، يمكـن تصنيـف نظـام الحمايـة 
لـكل  متاحـاً  كان  إذا  »معمـم«  أنـه  علـى  االجتماعيـة 
ذلـك  تـم  وإن  إليـه، حتـى  الوصـول  إلـى  يحتـاج  مـن 
باشـتراك.68  المسـاهمة  تتطلـب  ال  آليـات  خـال  مـن 
وفقـاً لتجـارب بعـض البلـدان، يتطلـب تحقيـق الحماية 
االجتماعيـة المعممـة تغطيـة كاملـة لغير المسـاهمين 
إلـى  اسـتناداً  المباشـر،  الحكومـي  الدعـم  خـال  مـن 
المعاييـر االجتماعيـة والسياسـات الحكوميـة المحددة. 
يشـمل ذلـك تقديـم المعونة الطارئـة أو الدعـم المادي 
أو العينـي المباشـر، مثـل الطـرود الغذائية. كما يشـمل 
جانـب  إلـى  المدرسـية،  الرسـوم  مـن  الفقـراء  إعفـاء 
اإلعفـاءات األخـرى والمعونة والمخصصـات االجتماعية.

ويكيبيديا »حماية اجتماعية«،  .67

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8 % A7% 

d8% B9% D9% 8A% d8% A9.

اللجنة المستقلة لحقوق اإلنسان – ديوان المظالم، 2015، الحماية االجتماعية، برنامج المساعدات النقدية في وزارة الشؤون االجتماعية، ص 7،  

https://cdn1.ichr.ps/cached_uploads/view/ichr-files/files/000000467.pdf.

إن فكـرة إقامـة الضمـان االجتماعـي هـي لصالـح مـن ليس لديهم ضامـن، والحمايـة االجتماعية لمن ليس لديهـم حاٍم. هذا يتطلـب توزيـع األدوار بين الحكومة   .68

كحـاٍم وضامـن. يجـب أن يكـون القطـاع الخـاص والعاملون مسـاهمين مـن أجل تحقيق الشـمولية.

مزيجـاً  الفلسـطيني  االجتماعيـة  الحمايـة  قطـاع  يشـمل 
والقطـاع  واألهليـة  الحكوميـة  المؤسسـات  مـن  مجـزأً 
الخـاص والمؤسسـات الدولية أيضاً. هـذه الجهات الفاعلة 
المتعـددة فـي القطـاع تقودهـا مجموعـة مـن الـوزارات 
ومؤسسـات الدولـة، وال سـيما وزارة التنميـة االجتماعيـة، 
التـي هـي أول مـن يقـدم خدمـات الحمايـة االجتماعيـة 
ألشـد النـاس فقـراً. تشـمل المؤسسـات األخـرى مؤسسـة 
رعايـة أسـر الشـهداء والجرحـى، وهيئـة شـؤون األسـرى 
الفلسـطيني  والصنـدوق  العمـل،  ووزارة  والمحرريـن، 
ذلـك،  إلـى  باإلضافـة  االجتماعيـة.  والحمايـة  للتشـغيل 
الخيريـة،  الـزكاة  لجـان  مثـل  أهليـة،  مؤسسـات  تنشـط 
والهال األحمر الفلسـطيني، ومؤسسـات اإلقراض الصغير، 
والقطـاع الخـاص، علـى الرغـم مـن أن دوره فـي مجـال 
الحمايـة االجتماعيـة تحـت شـعار المسـؤولية االجتماعية 
للشـركات ال يـزال غيـر واضـح. باإلضافـة إلى ذلـك، تمول 
مؤسسـات دوليـة أو تنفـذ مسـاعدات اجتماعيـة وبرامـج 
تمكيـن مهمـة ، وكذلـك وكالـة غـوث وتشـغيل الاجئيـن 

)األونـروا(. الفلسـطينيين 

عمومـاً  الفلسـطيني  االجتماعيـة  الحمايـة  قطـاع  يتسـم 
مسـتندة  مأسسـة  إلـى  يفتقـر  والـذي  اإلغاثـة،  بطابـع 
إلـى مؤسسـات قويـة تقـدم خدمـات عاليـة الجـودة. قـد 
أضعـف االحتـال اإلسـرائيلي المطـول مؤسسـات الدولة، 
كمـا أعاقتهـا التشـريعات والقوانيـن الباليـة المسـتخدمة 
فـي تنظيـم القطـاع. يضـاف إلـى ذلـك ضعـف معاييـر 
الجـو  وغلبـة  البشـري،  المـال  رأس  ونقـص  االسـتهداف، 
بيـن  المسـؤوليات  فـي  التداخـل  عـن  فضـاً  التنافسـي، 
مختلـف الشـركاء/الجهات الفاعلـة. ثمـة مشـكلة أخـرى 
وغيـاب  الفاعلـة،  الجهـات  بيـن  التنسـيق  عـدم  هـي 
التنسـيق  حيـث  الراسـخة،  المؤسسـية  الترتيبـات 
»موسـمي« أو يقتصـر علـى أغـراض أو أوقـات محـددة. 
كمـا أن محدوديـة المـوارد المالية العامة تشـكل مشـكلة 
رئيسـية، حيـث تعتمـد المؤسسـات الحكوميـة واألهليـة 
لتمويـل  الخارجيـة  المسـاعدات  علـى  الفلسـطينية 
المشـاريع واألنشـطة. المشـكلة األساسـية لقطاع الحماية 
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االجتماعيـة هـي عدم وجود تـآزر بين قطاع المسـاعدات 
التنمويـة وقطـاع المسـاعدات اإلنسـانية، وكذلـك القصور 
فـي التغطيـة لعـدم توفـر الغـاف المالـي، وكذلك ضعف 
الصدمـات  أثنـاء  االسـتجابة  فـي  والبـطء  االسـتجابة 
واألزمات.عـاوة علـى ذلـك، فـإن البنيـة التحتيـة للقطـاع 
غيـر كافيـة وال تسـتجيب لاحتياجات المتزايدة للسـكان، 
إعـادة  ومرافـق  العـاج،  مراكـز  )مثـل  المرافـق  وتتركـز 
التأهيـل أو اإليـواء، ومراكـز التدريـب( فـي المـدن، ممـا 
يتسـبب بإهمـال القـرى والمخيمـات والمناطـق النائيـة 
فـي  الفجـوات جزئيـاً  يمكـن تحديـد هـذه  والمهمشـة. 
أحـد برامـج الحمايـة االجتماعية الرئيسـية في فلسـطين، 
مـن  الرغـم  فعلـى  النقديـة.  المسـاعدات  برنامـج  وهـو 
التقـدم الـذي أحـرزه البرنامـج وأهميتـه الحيويـة آلالف 
المحتاجيـن، إال أنـه ال يسـتطيع أن يسـتجيب فـي جميـع 
باسـتمرار  والمتغيـرة  المتزايـدة  لاحتياجـات  األوقـات 
للفقـراء والفئات االجتماعية المهمشـة، ال سـيما في ضوء 
تزايـد معـدالت الفقـر والبطالـة وانعـدام األمـن الغذائـي 

فـي أعقـاب جائحـة كوفيـد- 19.

عطفـاً علـى مـا ورد أعـاه، وبالنظـر إلـى واقـع الحمايـة 
بيـن  واسـعة  فجـوة  توجـد  فلسـطين،  فـي  االجتماعيـة 
الظـروف الحاليـة والمثاليـة للحمايـة االجتماعيـة، ويمكن 

اسـتنتاجها مـن خـال مـا يلـي: 

يشـكل الضمـان االجتماعـي أحـد المكونات األساسـية  	
البلـدان.  معظـم  فـي  االجتماعيـة  الحمايـة  لنظـام 
فـي الحالـة الفلسـطينية، ال يوجـد حتـى اآلن قانـون 
للضمـان االجتماعـي، وتوجـد تغطيـة جزئية فحسـب 
تشـمل أجـزاًء مـن القـوى العاملـة المسـتخدمة، على 
الرغـم مـن أن العديـد مـن القضايـا االجتماعيـة مثـل 

التقاعـد والعمـل مشـمولة بقوانيـن خاصـة بهـا.

أكثـر من 50% مـن المجتمع الفلسـطيني ال يتمتعون  	
بـأي نـوع مـن الضمـان أو الحمايـة االجتماعيـة. أكثر 
مـا هـو متـاح لهـم هـو التأميـن الصحـي، والـذي ال 
يغطـي سـوى 55% مـن السـكان الفلسـطينيين. هـو 

مجانـي لصالـح 27% فقـط مـن السـكان. 

يتمتـع 23% فقـط مـن العامليـن بضمـان اجتماعـي  	
)بشـكل رئيسـي مـن خال نظـام التقاعـد الحكومي(، 
ممـا يعنـي أن 77% مـن العاملين ليـس لديهم ضمان 

اجتماعـي )أكثـر مـن مليـون موظف(.

يكسـب 38.8% مـن العامليـن أقـل مـن الحـد األدنى  	
لألجـور، والـذي يبلـغ حوالـي 420 دوالراً. تلتـزم %25 
فقط من المؤسسـات في فلسـطين بدفـع مخصصات 

نهايـة الخدمـة لموظفيها.







مأزق الحوكمة

النتائج الرئيسية: 
الدور الفلسطيني في التنمية

يصـور تحليـل تقريـر التنميـة البشـرية العوامـل السياسـية واالقتصاديـة واالجتماعيـة الكامنـة التـي كانـت بمثابـة قيـود 

قائمـة بذاتهـا تعرقـل تحقيـق إمكانـات التنميـة فـي فلسـطين. ويتعمـق التحليـل في محاولـة تبيـن وتفحص اآلثـار المهلكة 

والمعاكسـة للمواجهـة المطولـة مـع مشـروع اسـتعماري فـي األراضـي المفتـرض إقامـة الدولـة الفلسـطينية ذات السـيادة 

عليهـا. . كذلـك، فـان تجـارب الـدول تشـير الـى ان تطويـر الحوكمـة يأتي كنتيجـة للتنمية وليس كشـرط مسـبق لتحقيها.  إال 

أنـه ال ينبغـي لذلـك أن يبـرر أي طـرح يحـرم أو ينتقـص مـن قـدرة الفلسـطينيين علـى مواجهـة مـأزق التنميـة الحالـي.

تدخـل فلسـطين اليـوم العـام الخامـس والعشـرين مـن الحكم الذاتي دون سـيادة  الـذي كان يفترض به في األصـل أن يكون 

مرحلـة قصيـرة تمهـد إلقامـة دولة مسـتقلة. وتم في هـذه العملية حـرث المليارات بالـدوالر واليورو من معونـات المانحين 

إلقامـة حكـم فلسـطيني رشـيد. لـذا فمـن الطبيعـي، إن لـم يكـن مـن الضـروري، تقييـم واقـع الحكـم الفلسـطيني والعوامل 

المقيـدة التـي جعلـت النتائج دون مسـتوى الشـعارات الجريئـة التي لوح بها تباعـا العقد الماضي، مثل »اإلصـاح والتنمية«، 

ثـم »إنهـاء االحتـال وإقامة الدولـة«، وصوال إلـى »المواطن أوالً«.

إن أداء السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية فـي العقـد الماضـي فـي إدارة التنميـة االجتماعيـة واالقتصاديـة، ناهيـك عـن الحفاظ 

علـى مسـاءلتها وشـرعيتها وسـيادة القانـون، يشـير ضمناً إلـى أجندة حوكمة غيـر مكتملة ومحـدودة األثر، اسـتنفدت حدود 

ومصداقيـة تجربـة »الحكـم الذاتـي دون دولـة«. كانـت العاصفـة المثاليـة في فلسـطين تختمر لسـنوات، تفاقمهـا المراوحة 

فـي المـكان للوضـع السياسـي، وصعوبـة اجـراء المزيـد مـن اصـاح حكـم السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية فـي غيـاب عملية 

ديمقراطيـة وقـدر مـا مـن »الوحـدة الوطنيـة«. هـذه العوامـل مجتمعـًة تبـدو اليـوم كوصفـة للركـود االقتصـادي والتوترات 

االجتماعيـة وصعـود النزعـات العشـائرية واالقليميـة، بدالً من صيغـة العقد االجتماعـي القائم، الذي يجادل مؤيـدوه في أنه 

يمثـل مصلحـة عليـا لجميـع األطـراف، وال سـيما المواطنين األكثـر حرمانا.

الفصل الخامس
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5- مأزق الحوكمة

5-1 لماذا الحوكمة؟

تشـير الحوكمة إلى ممارسـة السـلطة السياسـية واإلدارية 
علـى جميـع المسـتويات إلدارة شـؤون البلد. هي تشـمل 
اآلليـات والعمليـات والمؤسسـات التـي يعبـر مـن خالها 
ويمارسـون  مصالحهـم  عـن  والجماعـات  المواطنـون 
حقوقهـم القانونيـة ويفـون بالتزاماتهـم ويتوسـطون فـي 
خافاتهـم )UNDESA, 2012(. يشـار بشـكل خـاص إلى 
الحكـم الديمقراطـي باعتباره »عمليـة تهيئة وإدامة البيئة 
لعمليـات وتسـويات سياسـية شـاملة للجميـع ومتجاوبة« 

.)UNDP, 2011: 2(

ولكـن  الحوكمـة،  مفهـوم  لتنـاول  مختلفـة  زوايـا  هنـاك 
جميعـاً.  فيهـا  لمسـها  يمكـن  مشـتركة  عناصـر  هنـاك 
تعـرف األمـم المتحـدة الحوكمـة بأنهـا طريقـة ممارسـة 
عمليـة صنـع القـرار، والطريقـة التـي يتـم بهـا تنفيـذ )أو 
 .)3  :2019 )الرفاعـي،  الناتجـة  القـرارات  تنفيـذ(  عـدم 
يشـار أيضـاً إلـى تعريـف الحكـم الرشـيد بأنـه ممارسـة 
السـلطة االقتصاديـة والسياسـية واإلداريـة إلدارة شـؤون 
 UNDP, 1998:( المسـتويات  جميـع  علـى  الدولـة 
لعـام  العربيـة  البشـرية  التنميـة  تقريـر  يعـرف   .)1
»المؤسسـات  مـن  نظـام  بأنـه  الرشـيد  الحكـم   2002
المجتمعيـة التـي تعبـر عـن النـاس تعبيـراً سـليماً، تربـط 
والمسـاءلة  الضبـط  عاقـات  مـن  متينـة  شـبكة  بينهـا 
النـاس« بواسـطة  النهايـة  وفـي  المؤسسـات،   بواسـطة 

.)UNDP, 2002: 102(

فـي مجـرى االسـتجابة للطلـب المتزايـد علـى مقاييـس 
لجـودة الحكـم، تـم وضـع عـدد مـن المؤشـرات الكليـة 
تغطـي  المعتمـد،  الحوكمـة  لتعريـف  وفقـاً  للحوكمـة، 
أبعـاداً مختلفـة. هنـاك مؤشـرات البنـك الدولـي للحوكمة 
العالميـة، التـي يجـري الرجـوع إليهـا علـى نطـاق واسـع، 
بيانـات  وتوفـر  بلد/منطقـة،   200 مـن  أكثـر  وتغطـي 
تاريخيـة وتغطيـة عالميـة شـاملة. في هذا اإلطـار، تتألف 
الحوكمـة مـن »التقاليـد والمؤسسـات التـي تمـارس مـن 
خالهـا السـلطة فـي بلـد مـا. يشـمل ذلـك العمليـة التـي 
يتـم مـن خالهـا اختيـار الحكومـات ورقابتها واسـتبدالها؛ 
وقـدرة الحكومـة على صياغة سياسـات سـليمة وتنفيذها 
بفاعليـة، واحتـرام المواطنيـن والدولـة للمؤسسـات التـي 

تحكـم التفاعـات االقتصاديـة واالجتماعيـة فيمـا بينهم«. 
المؤشـرات ليسـت مقاييـس مطلقـة للحوكمـة، بـل هـي 
المؤشـر  بهـذا  يتعلـق  فيمـا  البلـدان  لترتيـب  مقاييـس 

مقارنـة بالبلـدان األخـرى. 

يتضمن هذا المقياس سـتة مؤشـرات، هي: سـيادة القانون، 
والمشـاركة والمسـاءلة، والسـيطرة علـى الفسـاد، وفعاليـة 
الحكومـة، وجـودة التشـريع، واالسـتقرار السياسـي وغياب 
العنـف. تسـتند هـذه المؤشـرات إلـى مئـات المتغيـرات، 

بحيـث أن القيـم األعلـى تعبـر عـن نتائـج أفضل.

يبـدأ تقييـم تقريـر افـاق التنميـة فـي فلسـطين لتفاعـل 
لهـذه  بمراجعـة  التنميـة  مـع  الفلسـطينية  الحوكمـة 
مـن  الرغـم  وعلـى  ذاتـي،  تفسـير  أي  دون  المؤشـرات، 
أي شـكوك قـد تكـون موجـودة بشـأن هـذه المؤشـرات 
العالميـة فـي ضـوء التوقـف األخير عن »مؤشـر ممارسـة 
أنشـطة األعمـال« للبنـك الدولـي الـذي يستشـهد به على 
الموجهـة  االنتقـادات  التقييـم  يتنـاول  ال  واسـع.  نطـاق 
لهـذا المقيـاس العالمـي، مثـل بواعـث القلـق المتعلقـة 
بقابليـة المؤشـرات للمقارنـة بيـن البلـدان وعبـر الزمـن، 
وحـول التحيـز فـي اسـتطاعات رأي الخبـراء أو في بعض 
البيانـات  مصـادر  اسـتقالية  وحـول  المعينـة،  المصـادر 

المختلفـة وتبعـات ذلـك بالنسـبة للمؤشـرات الكليـة.

الكميـة  القياسـات  تكـون  قـد  فلسـطين،  حالـة  فـي 
محـدودة االسـتخدام عنـد حسـابها لنظـام سياسـي غيـر 
الرشـيد  بالحكـم  إليـه  للمقارنـة بطبيعتـه يعهـد  قابـل 
ولكنـه مقيـد هيكليـاً ويواجـه انقسـاماً سياسـياً وتـآكاً 
للمسـاءلة. لكنهـا توفـر خـط أسـاس يمكن على أساسـه 
الحوكمـة السـتكمال  فـي  تؤثـر  أخـرى  إدخـال عوامـل 
بهـذا  المشـمول  التنميـة  فـي  الثاثـي  العجـز  تحليـل 
التقريـر. إن تفـرد المـأزق السياسـي الفلسـطيني، كمـا 
هـو الحال بالنسـبة للتحديـات االقتصاديـة واالجتماعية 
للتنميـة، لـه بالطبـع تأثيـر كبيـر علـى الحوكمـة. كمـا 
أن الحاجـة إلـى الحفـاظ علـى نظـام السـلطة الوطنيـة 
نقطـة  يمثـل  تاريخيـاً  إنجـازاً  باعتبـاره  الفلسـطينية، 
االنطـاق المؤسسـية المقصـودة نحـو إقامـة الدولـة، ال 
ينبغـي تجاهلهـا، حيث دلت تجـارب التنميـة المختلفة 
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ال  والسـيادة  الوطنـي  التحـرر  غيـاب  فـي  أنـه  علـى 
يمكـن بنـاء نظـم ديمقراطيـة وال ضمـان الحكم الرشـيد 
)Khalidi, 2004(. مـع ذلـك، إذا كان مطلوبـاً أخذ ذلك 
فـي االعتبـار فـي الفتـرات الماضيـة، فلـم يعـد مفيـدا 
االحتجـاج بهـذه الخصوصية لتفسـير محدودية إنجازات 
السـلطة الوطنية الفلسـطينية في جهودهـا خال العقد 
األخيـر خاصـة، بتحسـين الحوكمـة وااللتـزام بمسـاءلتها 
أمـام شـعبها والرأي العـام الدولي المتضامـن الذي يريد 
رؤيـة فلسـطين كدولة مسـتقلة، تتمتـع بالحرية والنظم 

الديمقراطيـة والعدالـة االجتماعية.

تشـير القيمـة األعلـى إلـى تحسـن األداء فـي هـذا المؤشـر، وال تنخـرط المناقشـة هنـا فـي إجـراء تحليـل إقليمـي مقـارن، ولكـن أداء فلسـطين عـادة مـا يكون   .69

متوسـطاً إن قيـس بالتجـارب العربيـة المماثلـة.

70. https://databank.worldbank.org/source/worldwide-governance-indicators 

5-2 مؤشرات الحوكمة العالمية في السياق 
الفلسطيني

يتضـح مـن أداء فلسـطين فـي مؤشـرات الحوكمـة السـتة 
أنـه، خـال  الدولـي،  البنـك  ويرصدهـا  يحددهـا  التـي   ،
السـنوات الخمـس المنتهيـة في عـام 2019، احتل مؤشـر 
يليـه   ،%57 بنسـبة  األعلـى  المرتبـة  التشـريع  جـودة 
السـيطرة علـى الفسـاد بنسـبة 47% تقريبـاً، يليـه سـيادة 
والمشـاركة   )%23( الحكومـة  وفعاليـة   )%34( القانـون 
يبيـن   .)%5( السياسـي  واالسـتقرار   )%21( والمسـاءلة 
السـتة،  المؤشـرات  تقـدم  فـي  االتجاهـات   27 الشـكل 
ضمـن األبعـاد والمجـاالت التـي تـم إنجازهـا، سـواًء مـن 
حيـث األطـر القانونيـة أو من الناحية العمليـة، بما يغطي 
كامـل الفتـرة منذ إنشـاء السـلطة الوطنية الفلسـطينية.69

الشكل 27: مؤرشات الحوكمة العاملية يف فلسطني: 1996-2019 )جميع املؤرشات الستة(
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المشاركة والمساءلة  االستقرار السياسي وغياب العنف  فعالية الحكومة 

جودة التشريع  السيطرة على الفساد  سيادة القانون 

المصدر: البنك الدولي، 2021، قاعدة بيانات مؤشرات الحوكمة العالمية70

 
5-2-1 المشاركة والمساءلة

يتنـاول هـذا المؤشـر مـدى مشـاركة مواطنـي البلـد فـي 
وحريـة  التعبيـر  حريـة  عـن  فضـاً  حكومتهـم،  اختيـار 
قيـاس  يغطـي  هـو  الحـر.  واإلعـام  الجمعيـات  تكويـن 
االنتخابـات،  أشـكال  جميـع  فـي  المواطنيـن  مشـاركة 

وحرية التعبير، وتشـكيل المؤسسـات الشـعبية ومنظمات 
المجتمـع المدنـي، إلـى جانب مسـاءلة المسـؤولين أمام 
المواطنيـن والهيئـات العامـة علـى جميـع المسـتويات. 
يجمـع هـذا المؤشـر بين مزيج مـن المعلومـات، والتي ال 
ترتبـط بالضرورة بإجـراء االنتخابات وحدهـا، أو بالقوانين 
واللوائـح المتعلقـة بحريـة التعبيـر وممارسـة هـذا الحق، 
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ولكنهـا تشـمل حريـة تكويـن الجمعيـات، وسـيادة ثقافة 
التعبيـر عـن الـرأي، وحريـة النقـد، وغيرهـا.

كانـت أعلـى قيمـة سـجلها هـذا المؤشـر 33% فـي عـام 
المجلـس  انتخابـات  تنفيـذ  2006، وهـو مـا تزامـن مـع 
التشـريعي الفلسـطيني واالنتخابـات الرئاسـية الثانية. قد 
انخفضت القيمة األخيرة لهذا المؤشـر - لعام 2019 - إلى 
20% فقـط، وهـو مـا يعكـس تراجعـاً مذهاً في المؤشـر 
الـذي لـم يكـن أبـداً مؤشـراً قويـاً علـى جـودة الحوكمـة 
الفلسـطينية. مـن الصعـب تصـور إلـى أي مـدى انخفـض 
هـذا المؤشـر حتـى عـام 2021، في ضـوء التطـورات التي 

حدثـت فـي ذلـك العام.

هـذا  تراجـع  فـي  دوراً  لعبـت  التـي  الواضحـة  العوامـل 
المؤشـر فـي فلسـطين هـي الفشـل فـي عقـد االنتخابات 
التشـريعية والرئاسـية. فقـد كان ينبغـي أن تشـهد هـذه 
ثالثـة.  لـدورة  واسـتعدادات  انتخابيتيـن  الفتـرة دورتيـن 
المجالـس/ انتخابـات  تعقـد  لـم  ذلـك،  علـى  عـاوة 
الهيئـات البلديـة والمحليـة إال جزئيـاً، وغالباً ما اسـتعيض 
عنهـا بالتعييـن المباشـر لرؤسـاء وأعضـاء هـذه المجالس 
والهيئـات. قـد صاحـب ذلـك غيـاب الجهـود الراميـة إلـى 
خـال  مـن  السياسـية  المشـاركة  نطـاق  توسـيع  ضمـان 

القائمـة. والسياسـية  التنظيميـة  واألطـر  الهيـاكل 

فـي هـذا السـياق، شـكل قـرار القيـادة الفلسـطينية بعـدم 
إجراء انتخابات تشـريعية ورئاسـية كان مقـرراً إجراؤها في 
أيـار 2021، نتيجـة تعقيـدات إجراء االنتخابـات في القدس 
الشـرقية، ضربة لثقة المواطنين في قدرة النظام السياسـي 
والفصائـل السياسـية علـى تجديـد األطـر الديمقراطيـة. أياً 
كانـت األسـباب، فـإن هذا التأجيـل يمثل خطوة إلـى الوراء 

في المشـاركة السياسـية ومسـاءلة الحكومة.

يعبـر  أن  مـن  أدق  والمسـاءلة  المشـاركة  سـجل  لعـل 
عنـه بنسـبة مئويـة. علـى سـبيل المثـال، صـدر التقريـر 
يحمـل  )الـذي  أمـان  الئتـاف  عشـر  الثالـث  السـنوي 
النزاهـة  واقـع  عـن  العمـوم(  علـى  ناقـداً  طابعـاً 
»تراجـع  بعنـوان   2020 لعـام  الفسـاد  ومكافحـة 
الحكـم«، نزاهـة  أضعفـا  والمشـاركة   الشـفافية 
)AMAN 2021a(. بينمـا يشـير التقريـر بشـكل خـاص 
إلـى ضعف التنسـيق بين الكيانات الرسـمية ومؤسسـات 
المجتمـع المدنـي فـي إدارة جائحـة كورونـا ومعالجـة 

تداعياتهـا المختلفـة، مـن الناحيـة األخـرى، يشـير كذلك 
إلـى التطـورات اإليجابية فـي عام 2020، مـن بينها التزام 
المنظمـات األهليـة والقطـاع الخـاص في الضفـة الغربية 
وقطـاع غـزة باإلجـراءات واآلليـات األساسـية والداخليـة 
األهليـة  والمنظمـات  اإلعـام  وسـائط  ودور  للمسـاءلة، 
العامـة  الشـؤون  إدارة  علـى  المسـاءلة  ممارسـة  فـي 
والمـال العـام. قد اتسـع نطاق اسـتخدام مواقـع التواصل 
االجتماعـي كأداة للمسـاءلة االجتماعيـة، واسـتمرت فـي 
التزمـت بالكشـف عـن  التـي  االرتفـاع نسـبة الشـركات 
المعلومات األساسـية فـي التقارير الماليـة التي تصدرها. 

5-2-2 السيطرة على الفساد

يقيـس هـذا المؤشـر ، بحسـب مصطلحات البنـك الدولي، 
مـدى ممارسـة السـلطة العامـة لتحقيـق مكاسـب خاصة، 
بما في ذلك األشـكال الصغيرة والكبيرة من الفسـاد، فضاً 
عـن »اسـتياء« النخـب والمصالـح الخاصـة علـى الدولـة. 
هـو يصـور عملية صنع القرار للكشـف عن حاالت الفسـاد 
بجميـع أنواعهـا: المالية واإلدارية والسياسـية واالقتصادية، 
إلـى جانـب الجهود المبذولة لمحاسـبة األطراف الفاسـدة، 
وصياغـة سياسـات وتدابيـر لمكافحـة الفسـاد والحـد مـن 

سـيطرة جماعـات المصالح علـى الحكم.

فـي  الفسـاد  مكافحـة  مؤشـر  بلـغ   ،2019 عـام  فـي 
فلسـطين، بحسـب منهجية قيـاس البنك الدولـي، حوالي 
المؤشـر  فـي هـذا  االنخفـاض  مـن  الرغـم  علـى   .%47
التقلبـات  السـابقة، فـإن مسـتويات  بالسـنوات  مقارنـة 
تسـترعي  و%59،   %39 بيـن  تتـراوح  التـي  المرتفعـة، 
االنتبـاه. يمكـن ربـط هـذا المؤشـر بالممارسـات علـى 
أرض الواقـع مـن سـنة إلـى أخـرى. فعلـى سـبيل المثال، 
تلقـت هيئـة مكافحة الفسـاد، الهيئـة الرسـمية المكلفة 
بقيـادة الجهـود الراميـة إلـى مكافحـة الفسـاد، 1,191 
شـكوى وتقريـراً خـال عـام 2020، تمـت معالجـة %77 
منهـا. لـم تحال إلـى المدعـي العام سـوى 155 حالة من 
هـذه القضايـا )AMAN, 2021(. وفقـاً لمـا ذكره ائتاف 
أمـان، حدثـت زيـادة فـي عـدد الملفـات المحالـة مـن 
هيئـة مكافحة الفسـاد إلـى المدعي العام للسـنة الثانية 
تتضمـن  الشـكاوى  أن  مـن  التأكـد  بعـد  التوالـي  علـى 

شـكوكاً حقيقيـة بالفسـاد فـي شـتى المجـاالت.
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خـال  تحسـناً  العامـة  المشـتريات  نظـام  شـهد  كمـا 
العطـاءات  وثائـق  نشـر  زيـادة  طريـق  عـن   2020 عـام 
والمشـتريات مـن خـال البوابـة الموحـدة للمشـتريات 
العـام  الشـراء  أن عـدم تحديـث عمليـات  العامـة. غيـر 
ووضـع سياسـات لحمايـة المبلغيـن عـن المخالفـات فـي 
قطـاع غـزة، فضـاً عن عـدم وضـوح العاقة بيـن الهيئات 
المعنية فيما يتعلق بطلبات اسـتثناءات للشـراء المباشـر، 
تعـد أبـرز المشـاكل المتعلقـة بالنزاهة. تعد االسـتثناءات 
وثيقـة صلـة علـى األخـص فـي ضـوء الحاجـة المتزايـدة 
إليهـا خـال حالة الطوارئ الناشـئة عن كوفيد- 19. شـمل 
ذلـك تشـكيل لجنـة لشـراء لقاحـات كوفيـد- 19 وكذلـك 
لقاحـات للحمـى القاعيـة، والتـي يجـب إجراؤهـا بدرجة 
عاليـة مـن الشـفافية والمسـاءلة، حتى ال يسـاء اسـتخدام 

هـذه المشـتريات لتحقيـق مصالـح خاصـة.

5-2-3 جودة التشريع

وفقـاً لمؤشـر الحوكمـة العالميـة، يسـعى هـذا المؤشـر 
إلـى قيـاس قـدرة الحكومـة علـى توفير سياسـات وأنظمة 
سـليمة تمكـن وتعـزز تطوير القطـاع الخـاص. يرتبط هذا 
المؤشـر بتقييم القوانين والتشـريعات األخـرى التي تنظم 
إلـى  الشـعب  بهـا  التـي يسـتجيب  المجتمـع، واآلليـات 
كيفيـة تنفيـذ الحكومـة لهـذه القوانين. كما يكشـف هذا 
المؤشـر عـن مـدى قـدرة الحكومـة علـى صياغـة اللوائح 
التنفيذيـة، ووجـود سياسـات عامـة لتنفيـذ القوانيـن مـن 

أجـل تحقيـق العدالـة االجتماعية.

شـهد العقـد الثانـي مـن عمـر السـلطة تحسـناً حـادا فـي 
هـذا المؤشـر، علـى الرغـم من غيـاب الـذراع التشـريعي 
للحكومـة واالنقسـام السياسـي الـذي يؤثـر علـى الـدور 
الضفـة  بيـن  الفلسـطينية  الوطنيـة  للسـلطة  التشـريعي 
الغربية وقطاع غزة. حسـب عام 2019، كان هذا المؤشـر 
أعلـى مـن جميـع مؤشـرات الحوكمـة األخـرى. يبـدو أن 
السياسـات العامة والقـرارات التنفيذية المنفذة لتشـجيع 
القطـاع الخـاص وتعزيـز االنتعـاش االقتصـادي قـد عززت 
التقـدم النسـبي في هـذا المؤشـر، وإن كان بقدر أقل في 
العقـد الماضـي. علـى الرغـم مـن المسـار اإليجابـي لهذا 
المؤشـر علـى المـدى الطويـل، ال تزال هنـاك حاجة ملحة 
للتركيـز علـى تحسـين البيئـة التشـريعية، وإعـادة النظـر 
فـي كثـرة الجهـات المؤثـرة علـى صنـع القـرار واآلليـات 
الجـودة  ضمـان  جانـب  إلـى  المعقـدة،  والعمليـات 

والماءمـة في التشـريعات وفـي اللوائح الخاصـة بتطبيق 
القوانيـن وإنفاذهـا.

المفارقـة هنـا هـي أن فلسـطين تحتـل مكانـة جيـدة فـي 
هـذا المؤشـر تسـبق العديـد مـن الـدول العربيـة، علـى 
الرغـم مـن الوضع العام تحـت االحتال، والغيـاب المطول 
للمجلـس التشـريعي خـال الفتـرة المنقضيـة منـذ إنشـاء 
فـي  العوامـل  أهـم  مـن  الفلسـطينية.  الوطنيـة  السـلطة 
مجلـس  انتخـاب  فلسـطين  فـي  التشـريع  تطويـر جـودة 
تشـريعي جديـد وفعـال يصـادق علـى القوانيـن ويراجـع 
القـرارات الرئاسـية أو تلـك الصـادرة عـن مجلـس الـوزراء. 
علـى المجلـس أن يجـري التعديـات الازمـة بما يتماشـى 
مـع أحـكام القانون األساسـي ونظـام حقوق اإلنسـان، وبما 
ينسـجم مـع الواقـع الفلسـطيني واحتياجاتـه وتطوراته في 
شـتى المجـاالت. فهنـاك نقـص فـي بعـض القوانيـن، فـي 
حيـن يلـزم وضـع لوائـح تنفيذيـة لتيسـير تنفيـذ قوانيـن 
تعتـرض  التـي  العقبـات  إزالـة  إلـى  حاجـة  ثمـة  أخـرى. 
اعتمـاد قوانيـن جديدة فـي بعض المجـاالت الحيوية، مثل 
قانـون الحـق في الحصول علـى المعلومـات، ووضع النظم 
الماليـة واإلداريـة الازمـة لتحسـين أداء بعـض القطاعـات 
العامـة مثـل قطاعي األمـن والصحة. إن الكـم المتراكم من 
القوانيـن التـي صـدرت بموجـب مرسـوم رئاسـي منـذ عام 
2007، والتـي يجـب مراجعتهـا جميعـاً من حيث االتسـاق 
الفنـي والقانونـي علـى السـواء، يشـكل مهمـة هائلـة ألي 
متاهـة  بـل  المسـتقبل،  فـي  فلسـطينية  تشـريعية  هيئـة 
قانونيـة ال يمكـن معالجتهـا سـوى من قبل هيئة تشـريعية 

منتخبـة تملـك المصداقيـة واالختصـاص.

5-2-4 »سيادة القانون«

بقواعـد  األطـراف  ثقـة  »مـدى  المؤشـر  هـذا  يتنـاول 
إنفـاذ  نوعيـة  ذلـك  فـي  بمـا  بهـا،  وتقيدهـم  المجتمـع 
العقـود وحقـوق الملكيـة، والشـرطة، والمحاكـم، وكذلـك 
احتمـاالت ارتـكاب الجريمة والعنف«. يعد مؤشـر سـيادة 
القانـون أحـد أكثـر المؤشـرات أخـذاً فـي االعتبـار فيمـا 
يتعلـق بمسـألة الحوكمـة. هـو يعكـس ثقـة األفـراد فـي 
تطبيـق القانـون، وال سـيما أولئك الذين لجأوا في السـابق 
أمـام  للمسـاواة  وتصورهـم  القانونيـة،  المؤسسـات  إلـى 
القانـون والضمانـات القائمـة لصيانة الحق فـي التقاضي. 
مـن ناحيـة أخـرى، ينبغـي أن تكـون القوانيـن السـارية 
شـاملة ومتسـقة ومتوافقـة مـع معاييـر ومبـادئ حقـوق 



88

اإلنسـان والحريـات المصانـة. كمـا تعـد سـيادة القانـون 
عنصـراً أساسـياً، إن لـم يكـن مقدسـاً، فـي اقتصاد السـوق 

الحـرة الليبرالـي.

بشـكل عـام، لـم يقـع هـذا المؤشـر فـي أي وقـت خـارج 
فـي  أعـاه.  الموضـح  الترتيـب  فـي  المتوسـط  النطـاق 
لـه  قيمـة  أعلـى  المؤشـر  هـذا  األحـوال، سـجل  أحسـن 
وهـي 50% خـال السـنوات التـي تلـت تشـكيل السـلطة 
دقـة  مـدى  عـن  النظـر  بصـرف  الفلسـطينية.  الوطنيـة 
هـذا المؤشـر في قيـاس الواقـع الفلسـطيني فيمـا يتعلق 
السـنوات  خـال  العـام  االتجـاه  فـإن  القانـون،  بسـيادة 
األخيـرة كان اتجاهـاً نحـو االنخفـاض، حيـث وصـل إلـى 
33% )أو ربمـا أقـل( اليـوم. سـجلت أدنـى قيمـة لـه فـي 
الفتـرة 2008/2007، وهـي الفتـرة التـي بلـغ فيهـا الصراع 
الفلسـطيني ذروتـه بسـبب االقتتال بين فتـح وحماس في 

قطـاع غـزة.

قـد أثر ضعف سـيادة القانون، مقترنـاً بتراجع ثقة العديد 
مـن المواطنيـن فـي دور ونزاهـة السـلطة القضائية، على 
بحسـب  إذ  القانـون.  سـيادة  عـن  السـائدة  التصـورات 
أحـد االسـتطاعات الفلسـطينية، فـإن حوالـي 75% مـن 
المواطنيـن فـي الضفـة الغربية يعتقدون أن هناك فسـاداً 
فـي النظـام القضائـي )AMAN, 2020(. ورد ذلـك فـي 
تقريـر ائتـاف أمـان حـول خطـة اإلصـاح القضائـي التـي 
تـم تكليـف المجلس األعلـى للقضاء االنتقالـي بها. يصف 
المجتمـع  منظمـات  مـن  العديـد  نظـر  وجهـة  التقريـر 
فـي  السياسـي  للتدخـل  بـأن هنـاك محـاوالت  المدنـي، 

السـلطة القضائيـة.

5-2-5 »فعاليـة الحكومـة«، مـع اإلشـارة بشـكل خـاص 
إلـى االسـتجابة إلـى جائحـة كوفيـد- 19

يعد مؤشـر فعالية الحكومة أحد الركائز األساسـية لمؤشـر 
البنـك الدولـي للحوكمـة، وربمـا يكـون واحـداً من أسـهل 
المؤشـرات التـي يمكـن أن تعكسـها األرقـام بصـدق. فهو 
يجمـع بيـن جـودة الخدمـات العامـة، وقـدرات الخدمـة 
وجـودة  السياسـية،  الضغـوط  عـن  واسـتقالها  المدنيـة 
صياغـة السياسـات. هـو يتضمـن جوانـب عمليـة مباشـرة 
إلدارة الشـؤون العامـة، مـع تسـليط الضـوء علـى مـدى 
اسـتقال المؤسسـات الحكوميـة عـن تفاعـات وضغـوط 
يتضمـن  كمـا  األخـرى.  النخـب  أو  السياسـية  األحـزاب 

المؤشـر جـودة القوانيـن واللوائـح ومدى التـزام الحكومة 
المؤسسـات  وكفـاءة  قـدرة  كذلـك  يقيـم  بتنفيذهـا. 
الحكوميـة فـي اسـتخدام المـوارد الوطنيـة بشـكل سـليم 
وفعـال، اسـتناداً إلى خطـط التنمية الشـاملة، وفي تقديم 

خدمـات ذات جـودة.

في فلسـطين، سـجل هذا المؤشر أقل من 25% في آخر عام 
مسـجل )قبـل الجائحـة(. هو يتقلـب تبعاً للحكومـة القائمة 
وتشـكيلتها والظـروف التـي تمـر بهـا وممارسـاتها. العامـل 
المحـوري هـو كيـف يقيـم المواطنـون هـذه الممارسـات. 
فـي السـنوات القليلـة األولـى التي أعقبت تشـكيل السـلطة 
الوطنيـة الفلسـطينية، كانـت قيمـة هـذا المؤشـر منخفضة، 
بمـا يعكـس علـى األرجـح قلـة الخبـرة المؤسسـية وبدايات 
بنـاء المؤسسـات. لـم يصل هذا المؤشـر في أحسـن أحواله 
إلـى قيمـة متوسـطة، وعلـى نحـو سـائر المؤشـرات األخرى، 

كانـت ذروة األداء فـي عـام 2010.

ركـزت جهـود الحكومة األخيرة خـال الجائحة على توفير 
اسـتجابة القطـاع الصحي فـي البداية، وضمان اسـتمرارية 
الخدمـات األساسـية، وخاصـة التعليـم المهنـي والتقنـي 
خدمـات  إلـى  باإلضافـة  وغيرهـا،  واالتصـاالت  والنقـل 
الميـاه والصـرف الصحـي والكهرباء )معهد مـاس 2021أ(، 
لمسـاعدة  اجتماعيـة  حمايـة  تدخـات  توفيـر  وجهـود 
عمـال المياومـة والفقـراء الجـدد. قـد كشـفت الجائحـة 
عـن تزايـد أهميـة دور قطـاع الحكـم المحلـي وهيئاتـه 
المختلفة، إلى جانب المسـتويات المتوسـطة والمناطقية 
للحوكمـة فـي مختلـف المحافظـات. منـذ ظهـور أولـى 
حـاالت اإلصابـة بالفيـروس فـي إحـدى المناطـق، لعبـت 
التنفيذيـة  والهيئـات  الفلسـطينية  الوطنيـة  السـلطة 
المرتبطـة بها )األجهـزة األمنية، والمحافظـون، والبلديات، 
فـي مواجهـة  المحلـي( دوراً محوريـاً  الحكـم  ووحـدات 
آثـار الجائحـة. على الرغم من االسـتجابة السـريعة نسـبياً 
مـن الحكومـة، وإعـان حالـة الطـوارئ، وتشـكيل لجـان 
الطـوارئ فـي مختلـف المناطق، كشـفت الجائحـة وجود 
بعـض الثغـرات المهمـة في نظـام الحوكمة في فلسـطين 
علـى مختلـف المسـتويات، بمـا فـي ذلـك فـرض سلسـلة 
غيـر منتظمـة مـن اإلغاقات وتدابيـر الصحـة العامة التي 
ال يجـري إنفاذهـا بفعاليـة، ووقـوف القطـاع الصحي على 
حافـة االنهيـار عنـد وصـول الحـاالت الحرجة إلـى ذروتها 

فـي موجـة أوائـل عـام 2021.
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بحسـب التقييـم الشـامل آلثـار الجائحة الـذي أعد  خال 
مجلـدات(،  سـتة  فـي  2021أ،  مـاس  )معهـد  الجائحـة 
لوحظـت نقـاط ضعـف فـي خطـة الحكومـة لاسـتجابة 
مـع  العمـل  فـي  دورهـا  فـي  سـيما  ال  الجائحـة،  إلـى 
اللجـان الشـعبية ولجـان الطـوارئ، بسـبب عـدم وجـود 
باسـتجابات  تسـمح  أن  شـأنها  مـن  قويـة  اسـتراتيجيات 
متعـددة األطـراف ومنسـقة مـع وحدات الحكـم المحلي. 
مختلـف  بيـن  والتعـاون  التنسـيق  بغيـاب  ذلـك  اقتـرن 
السـلطات المعنيـة )الحكومـة المركزيـة، والمحافظـات، 
ولجـان  المحلـي،  الحكـم  وهيئـات  األمنيـة،  واألجهـزة 
هـذا  والشـريكة(.  الداعمـة  والمؤسسـات  الطـوارئ، 
يعنـي أنـه لـم تكـن االسـتجابة فعالـة بمـا يكفـي )علـى 
الجائحـة،  لمواجهـة  والمحلـي(  المركـزي  المسـتويين 
رغـم الجهـود الحثيثـة مـن مختلـف الجهـات الحكوميـة، 
إلـى جانـب نقـاط الضعـف فـي التنسـيق المنهجـي بيـن 
المؤسسـات الحكوميـة فـي المـدن الرئيسـية والمناطـق 
البعيـدة عـن مراكزهـا، وال سـيما فـي المنطقـة )ج(. لكن 
مقارنـة بالعديـد مـن الـدول، فـإن الحكومـة الفلسـطينية 
أظهـرت تقديـراً عاليـاً لخطـورة الجائحـة ووظفـت كل مـا 
كان متاحـاً مـن مـوارد عامة قليلـة أصاً، لترتقـي خدماتها 
إلـى مسـتوى التحـدي علـى الرغـم مـن قلـة اإلمكانيـات.

ازداد تفاقـم التحديات التي تواجه الحكومة بسـبب شـح 
المـوارد الماليـة وضعـف قـدرات االتصـال وعـدم قـدرة 
االقتصاديـة  لآلثـار  االسـتجابة  المركزيـة علـى  الحكومـة 
الصغيـرة  االقتصاديـة  القطاعـات  تمـس  التـي  للجائحـة 
وغيـر النظاميـة والفئـات االجتماعية المهمشـة. بحسـب 
المؤسسـات  أعربـت  المذكـورة،  الشـاملة  الدراسـة 
والعديـد  المحلـي  الحكـم  ووحـدات  والخاصـة  العامـة 
مـن المواطنيـن عـن ضعـف الثقـة العامـة فـي اسـتجابة 
للجائحـة.  األولـى  المرحلـة  خـال  المركزيـة  الحكومـة 
علـى سـبيل المثـال، عـدم قدرتهـا علـى توفيـر المعدات 
الازمـة لمواجهـة الجائحـة على نحـو كاٍف )مثل شـرائط 
الفرز للكشـف عـن الفيروس، وأجهـزة التنفس، ووحدات 
العنايـة المركـزة، ومنتجـات النظافـة الصحيـة، ومـا إلـى 
ذلـك(. قـد خضعـت حملـة التطعيـم لتحقيـق رسـمي، 
إلـى جانـب تهكم العامـة وتعـرض الجمهـور للمعلومات 
المضللـة، مـا أدى بحلـول منتصـف عـام 2021، إلـى نوع 
مـن تسـليم سـلطات الصحـة العامـة الفلسـطينية )كمـا 
هـو الحـال فـي العديد مـن البلـدان( بحقيقة عـدم رغبة 
الجمهـور فـي تقبـل مسـتوى التطعيـم الـازم لمواجهـة 

أيـة موجات انتشـار مسـتقبلية للجائحة، وكذلـك بحتمية 
انتشـار الفيـروس والخـروج فـي 2022 مـن الجائحـة.

مـن الـدروس المشـجعة لتجربـة الحوكمـة خـال حالـة 
الطـوارئ، أظهـرت وحـدات الحكـم المحلي أنهـا العمود 
واإلدارة  األساسـية  الخدمـات  لقطـاع  الفعـال  الفقـري 
المهـم  الـدور  الرغـم مـن  العامـة فـي فلسـطين. علـى 
الـذي حاولـت السـلطات المحليـة القيـام بـه فـي إدارة 
والبشـرية،  الماليـة  المـوارد  شـح  مواجهـة  فـي  األزمـة 
فإنهـا كثيـرا مـا عانت مـن التداعيـات الخطيـرة للجائحة. 
فقـد كان لهـا أثـر سـلبي متعـدد المسـتويات علـى أداء 
العديـد مـن وحـدات الحكـم المحلي، كاشـفًة عـن نقاط 
ضعـف وعيـوب فـي إجـراءات التنظيـم واتخـاذ القرارات 
والتنسـيق مـع الهيئـات الحكوميـة األخـرى ذات الصلـة. 
أدى عـدم وجود تعليمـات واضحة من الهيئات الحكومية 
فـي بعـض المراحـل، إلـى اعتماد رؤسـاء وحـدات الحكم 
لجـان  تشـكيل  فـي  الشـخصي  علـى حكمهـم  المحلـي 
الطـوارئ. بطبيعـة الحـال، كان هـذا الحكـم الشـخصي 
يتفـاوت مـن شـخص إلـى آخر وبيـن مجتمع وآخـر، وفقاً 
للخبـرة والمعرفـة والعاقـات. كانت النتيجـة ظهور أنواع 

متعـددة مـن لجـان الطـوارئ فـي المناطـق المختلفـة.

5-3 الحوكمة ومؤشر التنمية البشرية

المتحـدة  األمـم  لجنـة  أجرتهـا  حديثـة  دراسـة  تتفحـص 
 )ESCWA, 2016( االقتصاديـة واالجتماعيـة لغربـي آسـيا
لألمـم  البشـرية  التنميـة  مؤشـر  حسـاب  إعـادة  إمكانيـة 
المتحـدة، عـن طريـق أخـذ الحوكمـة فـي الحسـبان، مـن 
خال اقتراح دمج مؤشـرين – المشاركة/المسـاءلة وسيادة 
القانـون – لكـي يخدمـا بصفتهمـا عاملي تمكيـن للحوكمة 
ذلـك  مـن  الهـدف  كان  البشـرية.  بالتنميـة  يتعلـق  فيمـا 
يتمثـل في دراسـة التغير في قيمة مؤشـر التنمية البشـرية 

للبلـدان عنـد إدراج مؤشـرات الحوكمـة »المعدلـة«.

تنقسـم البلـدان العربيـة العشـرين المدرجة فـي تصنيف 
برنامـج األمـم المتحـدة اإلنمائـي )فـي الجـدول 6( إلـى 
خمسـة بلـدان فـي كل تصنيـف: مسـتوى عـال جـداَ مـن 
والكويـت  المتحـدة  العربيـة  واإلمـارات  )قطـر  اإلنجـاز 
والبحريـن والمملكـة العربيـة السـعودية(، ومسـتوى عاٍل 
مـن اإلنجـاز )عمـان واألردن ولبنـان وتونـس والجزائـر(، 
والمغـرب  ومصـر  )فلسـطين  متوسـط  إنجـاز  ومسـتوى 
)جـزر  منخفـض  إنجـاز  ومسـتوى  وسـوريا(،  والعـراق 
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يقـف  القمـر وموريتانيـا واليمـن وجيبوتـي والسـودان(. 
المتوسـط العـام علـى عتبـة تصنيـٍف عـاٍل )0.679(. بعـد 
البشـرية،  التنميـة  مؤشـر  فـي  الحوكمـة  مؤشـري  دمـج 
يتراجـع االتجـاه العـام فـي إنجـاز مؤشـر التنمية البشـرية 
لجميـع البلـدان العربيـة. فـي حالـة فلسـطين، ينخفـض 
مؤشـر التنميـة البشـرية المعـدل حسـب الحوكمـة بنحـو 
10 نقـاط مئويـة، أي قريبـاً من متوسـط معـدل االنخفاض 

البالـغ 16% لجميـع البلـدان العربيـة. كان أقـل انخفـاض 
فـي مؤشـر التنميـة البشـرية المعـدل حسـب الحوكمـة 
والتـي  وموريتانيـا،  والمغـرب  وتونـس  القمـر  جـزر  فـي 
سـجلت انخفـاض مؤشـر التنمية البشـرية بنسـبة %10-8 
فقـط بسـبب العجـز فـي الحوكمـة. قـد وصـل المتوسـط 
الكلـي لمؤشـر التنميـة البشـرية إلـى عتبة تصنيـف متدٍن 

.)0.572(

الجدول 6: مؤرش التنمية البرشية املعدل حسب الحوكمة ومكوناته يف البلدان العربية )2013(

مؤشر الحوكمةالبلد
مؤشر التنمية 

البشرية
 مؤشر التنمية البشرية

المعدل حسب الحوكمة

0.4820.8520.739قطر

0.430.8390.710اإلمارات العربية المتحدة

0.4620.8150.707الكويت

0.4280.7840.674عمان

0.3670.8150.668البحرين

0.4410.7460.654األردن

0.3770.7650.641لبنان

0.4680.7120.641تونس

0.2730.8370.633المملكة العربية السعودية

0.3420.7170.596الجزائر

0.3670.6870.587فلسطين

0.3330.6820.570مصر

0.40.6170.554المغرب

0.240.6430.503العراق

0.1730.6580.471سوريا

0.3470.4870.447جزر القمر

0.3120.4860.435موريتانيا

0.2480.50.419اليمن

0.2710.4670.407جيبوتي

0.190.4730.377السودان

0.3480.6790.572المتوسط

المصدر: اإلسكوا 2016

ال تقتصـر الضربـة التـي تصيـب مؤشـر التنميـة البشـرية 
عنـد دمجـه مـع مقاييـس الحوكمة علـى الصعيـد العالمي 
علـى البلـدان ذات اإلنجـاز المنخفـض أو المتوسـط، بـل 

تشـمل جميـع البلـدان، بمـا في ذلـك البلدان التـي تتصدر 
مؤشـر التنميـة البشـرية. الفـرق يكمن في درجـة الضعف 
والتغييـر، حيـث كان أكبـر انخفـاض في األداء بيـن البلدان 
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الخمسـة عشـر األعلـى أداًء فـي مؤشـر التنميـة البشـرية 
موجـوداً فـي الواليـات المتحـدة وألمانيـا وأسـتراليا، حيث 
تراوحـت المعـدالت بيـن 3-4%. كان أدنـى أثـر للحوكمـة 
علـى المؤشـر في فنلنـدا والسـويد والدنمـارك، حيث أدت 
إلـى انخفاضـه بمقـدار نقطـة مئويـة واحـدة فقـط. أمـا 
البلـدان التسـعة المتبقيـة فقد انخفضت مؤشـرات التنمية 
البشـرية لديهـا بنحـو نقطتيـن مئويتيـن. إن هـذه النتائـج 
تعـزز االسـتنتاج بـأن البلـدان التي تتصـدر مؤشـرات البنك 
الدولـي فـي الحوكمـة وتقـدم نمـاذج للحوكمة تكـون أقل 

تأثـراً بمؤشـر التنميـة البشـرية »المعدل«.

المقدمـة أعـاه، تعتبـر قيمـة مؤشـرات  للبيانـات  وفقـاً 
أو  الغالـب  فـي  منخفضـة  فلسـطين  فـي  الحوكمـة 
معتدلـة بالمقارنـة مـع الـدول العربيـة. إن أمـام النظـام 
السياسـي الفلسـطيني العديـد من الخطوات والسياسـات 
والمؤسسـات التـي يجـب تطويرهـا، مـن خـال إنشـاء ما 
هـو غيـر قائـم منها، وتحسـين ما هـو قائـم، والتخلي عما 
ثبـت فشـله. سيسـاعد ذلـك علـى رفـع قيمـة مؤشـرات 
الحوكمـة فـي فلسـطين، وبالتالـي رفـع مسـتوى التنميـة 
ذلـك،  شـأن  مـن  والبشـرية.  واالقتصاديـة  االجتماعيـة 
إلـى  فلسـطين  تقـدم  فـي  يسـهم  أن  حتميـة،  كنتيجـة 
مسـتويات أعلـى فـي التصنيـف لتسـبق بلدانـاً مختلفـة، 

سـواًء علـى الصعيـد اإلقليمـي أو الدولـي.

إن حالـة فلسـطين الفريـدة تشـكل تحدياً كبيـراً. هي في 
الوقـت نفسـه تمثـل فرصـة للتنميـة. إن واقـع االحتـال 
القاسـي يشـوه واقـع الحوكمـة فـي فلسـطين. لكـن هـذا 
يشـكل حافـزاً إيجابيـاً للمواطـن الفلسـطيني والحكومـة 
إيجابيـة  بيئـة  يشـكل  هـو  السـواء.  علـى  الفلسـطينية 
ويدعـو  للفـرد،  الصالحـة  المواطنـة  تجسـيد  لمواصلـة 
الحكومـة ألن تكـون أكثـر فعاليـة، وأن تضمـن بنـاء نظام 

شـامل وقـوي للنزاهـة مـن أجـل حيـاة أفضـل.

5-4 الحوكمة في وسط صراعين سياسيين 
وهشاشة مالية

علـى مـدى العقـد الماضـي، شـكلت عمليتـان سياسـيتان 
رئيسـيتان مسـارات الحوكمـة في فلسـطين، وهما: عملية 
السـام الفاشلة مع إسـرائيل، واالنقسام السياسي الداخلي 
المريـر. قـد أدى التفاعـل بيـن العمليتين والمسـاومة مع 

71. https://www.mfa.gov.il/mfa/pressroom/2002/pages/speech%20by%20pm%20sharon%20at%20the%20herzliya%20conference%20-%204.aspx.

السياسـة االقتصاديـة الليبراليـة التـي يرعاهـا المانحـون، 
الحوكمـة  مـن  حالـة  تغذيـة  إلـى  المطـاف،  نهايـة  فـي 
المتعثـرة، حيـث ال يمكـن للنظـم السياسـية واالقتصاديـة 
واالجتماعيـة إال أن تستنسـخ الظـروف المزريـة للتنميـة 

بـدالً مـن أن تحـدث تحـوالً فيها.

 2000 أيار/مايـو  فـي  دوليـاً  رعايتـه  تمـت  جهـد  أول  منـذ 
إلعـادة تأهيـل سـجل الحوكمـة االقتصاديـة للسـلطة الوطنيـة 
واإلصـاح  والشـفافية  الفسـاد  قضايـا  أصبحـت  الفلسـطينية، 
 Khalidi,( متشـابكة مـع الجـدل السياسـي بشـكل ال ينفصـم
2005(. فـي عـام 2002، طرح رئيس الوزراء اإلسـرائيلي آنذاك، 
أرييـل شـارون، بوضوح مفهومه عن »اإلصاحـات االقتصادية« 
فـي خطـاب ألقـاه فـي منتجـع هرتسـليا اإلسـرائيلي،71 وهـو 
مفهـوم سـرعان مـا تبنتـه إدارة بـوش وأصبـح النـداء الصريـح 
للسـنوات الاحقـة مـن إصـاح األمـن والحوكمـة الفلسـطينية 
اإلصـاح  »خطـة  فـي  ذروتـه  وبلـغ  المانحيـن،  مـن  بدعـم 

والتنميـة الفلسـطينية« التـي دامـت ثـاث سـنوات.

إن الشـرطية التـي فرضهـا شـارون منـذ العقـد األول مـن 
القـرن 21 علـى اسـتمرار االنخـراط فـي بنـاء المؤسسـات/

الدولـة الفلسـطينية تتبدى بأكثر فظاظة فـي ذلك الخطاب 
الـذي قـال فيـه: »مـن األهميـة بمـكان أن تديـر السـلطة 
الفلسـطينية شـؤونها الماليـة بمـا يتفـق مـع قواعـد الحكم 
السـليم التـي تلـزم السـلطة الفلسـطينية، فـي جملـة أمور، 
بإعـداد ميزانيـة مفصلـة، فـي ظـل نظـام مراقبـة للميزانية. 
سـيكفل نظـام مراجعـة الميزانيـة هـذا توازنـاً بيـن الدخـل 
ال  الميزانيـة  علـى  اإلنفـاق  أن  مـن  وسـيتحقق  واإلنفـاق 
يخدم سـوى األغـراض االقتصادية المناسـبة لصالح الشـعب 
الفلسـطيني ورفاهـه. كمـا أن آليـة اإلشـراف هـذه سـتمنع 
تحويـل األمـوال لتمويـل المنظمـات أو األفـراد المتورطيـن 
فـي اإلرهـاب. إن إخـراج النظـام المالـي من أيـدي عرفات، 
وتعييـن وزيـر ماليـة قـوي يتمتـع بالسـلطة، يشـكل عامـاً 
السـلطة  تديـره  الـذي  اإلرهابـي  النظـام  لوقـف  مهمـاً 
الفلسـطينية«. بعد عشـرين عاماً، نجد أن مطالب إسـرائيل 
والواليـات المتحـدة لإلصـاح المالـي فـي السـلطة الوطنية 
الفلسـطينية تـردد صدى هـذا النهج، وتسـتهدف مدفوعات 
الذيـن فقـدوا  الرعايـة االجتماعيـة ألسـر األسـرى وأولئـك 
حياتهـم فـي الصـراع باعتبارهـا »تمويـاً إرهابيـاً« مزعومـاً.
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فـي ظـل الظـرف الدولـي السـائد، نجحت إسـرائيل فـي تحويل 
مطلبها »إلصاح السـلطة الفلسـطينية« إلى برنامج عمل دولي. 
طالبت إسـرائيل، في مقابل اسـتمرار عملية السـام، بإصاحات 
للسـلطة الوطنيـة الفلسـطينية فـي كل مجـال ممكـن، يتبعهـا 
المانحـون الذيـن شـعروا بالجـزع إزاء التهديد الـذي تصوروا أن 
السـلطة الوطنية الفلسـطينية تتعرض له في ظل صعود حماس 
مـن خـال العمليـة االنتخابية واالنقسـام السياسـي الاحق منذ 
عـام 2007. كانـت الفكـرة فـي المرحلـة األولـى هـي الحـد من 
دور ياسـر عرفـات ووضـع السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية تحت 
مراقبـة دوليـة، وتحويـل الجهـود بعيداً عـن معارضـة االحتال، 
لنظامهـا  والتطفلـي  المكثـف  اإلصـاح  خـال  مـن  سـيما  ال 
 المالـي وجهازهـا األمنـي فـي عهـد الجنـرال األمريكـي دايتـون

.)Leech, 2012; Kayyal, 2018(

 منذ عام 2004، أولى المانحون اهتماماً كبيراً إلعداد السـلطة 
الوطنيـة الفلسـطينية إلقامـة الدولـة مـن خـال تحسـين أداء 
جهازهـا األمنـي، وفـرض الصرامـة الماليـة والمسـاءلة، وتعزيز 
أداء الحكومـة وعمـل القضـاء )Farsakh, 2016(. رأى البعـض 
فـي مثـل هـذه الضغـوط »وصايـة مالية دوليـة فعالـة بآليات 
تدقيـق، وضوابـط مدمجـة فـي الميزانية، ومشـاريع مسـاعدة 
الدوليـة  والمؤسسـات  المانحـة  الجهـات  كانـت  لقـد  فنيـة. 
فـي وضـع جيـد لرصـد كيـف تـدار الماليـة العامـة للسـلطة 
 .)Khalidi 2004: 6( »الوطنيـة الفلسـطينية حتى آخر شـيكل
فـي القطـاع المالـي، جـرى اإلصـاح تحـت المراقبـة الدقيقـة 
لصنـدوق النقـد الدولي، الذي قـدم تقارير منتظمـة إلى لجنة 
االتصـال المخصصـة للبلـدان المانحـة. كانت النتائج حاسـمة: 
تشـديد الرقابـة علـى نفقـات السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية، 
واإلعـداد والتنفيـذ الصـارم للميزانيـة، وإعـادة تشـكيل نظـام 

إحصائـي، ووضـع إطـار قانونـي لمكافحـة اإلرهاب.

وفـي القطـاع المصرفـي، اعتمـدت قواعد صارمـة في الضفة 
الغربيـة وقطـاع غـزة. حرصـت سـلطة النقـد الفلسـطينية 
علـى أن تنفـذ المصـارف لوائـح لجنـة بـازل بشـكل فعـال، 
مطلوبـة،  ماليـة  معلومـات  أي  بإتاحـة  االلتـزام  سـيما  وال 
وقيـاس مخاطـر االئتمـان، ونظـام الدفـع اإللكترونـي للحـد 
لمواكبـة  قانونـي  إطـار  أنشـئ  قـد  السـيولة.  مـن مخاطـر 
المتطلبـات الدوليـة، مـع وضـع قوانيـن مصرفيـة جديـدة، 
»قانونـا  ليصبـح  )عـدل  األمـوال  غسـل  لمكافحـة  وقانـون 

اإلرهـاب«(. األمـوال ومكافحـة  لمكافحـة غسـل 

إيـرادات المقاصـة هـي أمـوال الضرائـب والجمـارك الفلسـطينية التـي تجمعهـا إسـرائيل نيابة عن السـلطة الفلسـطينية وتنقل شـهرياً إلـى الخزينة الفلسـطينية   .72

بعـد خصـم رسـوم التحصيـل البالغـة 3%، وفقـا للترتيبـات االقتصاديـة لعـام 1994 التـي يشـار إليهـا فـي العـادة باسـم بروتوكـول باريـس.

إن إطـار السياسـات االقتصاديـة لبروتوكـول باريـس لعـام 
إسـرائيل،  فرضتهـا  التـي  التدابيـر  جانـب  إلـى   ،1994
تمثـل عوامـل مهمـة تقـف وراء الهشاشـة الماليـة لدولـة 
فلسـطين، والخسـائر الماليـة، بمـا فيهـا التسـربات إلـى 
تزيـد  بدورهـا  هـذه   .)UNCTAD, 2019a( إسـرائيل 
مـن تـآكل إمكانيـة الحوكمـة الفعالـة أو المؤشـرات ذات 
الفلسـطينية  الوطنيـة  السـلطة  عائـدات  كانـت  الصلـة. 
تاريخيـاً تعتمـد علـى مصدريـن »غيـر أكيديـن«: إيرادات 
إيـرادات  وتشـكل  الخارجيـة.72  والمسـاعدات  المقاصـة 
المقاسـة، التـي تقدر بنحـو 2.4 مليار دوالر سـنوياً )%15 
مـن الناتـج المحلـي اإلجمالي(، العمـود الفقـري لميزانية 
أنهـا  إذ   )Samhouri, 2019: 2( الفلسـطينية  السـلطة 
تمثـل 66% مـن إجمالـي إيـرادات السـلطة وتغطـي أكثر 
مـن نصـف نفقاتهـا )انظـر الشـكل 28(. أما المسـاعدات 
الخارجيـة فقـد انخفضـت مـن 1.2 مليـار دوالر فـي عـام 
2010 )62% مـن إجمالـي اإليـرادات( إلـى 464 مليـون 
اإليـرادات -  دوالر فـي عـام 2020 )12% مـن إجمالـي 
الشـكل 29(. قـد أدى االنخفـاض الحـاد فـي المسـاعدات 
الخارجيـة واالنقطـاع المتكـرر إليـرادات المقاصة بسـبب 
التطـورات السياسـية إلـى تفاقـم األزمـة الماليـة المزمنـة 

للسـلطة الوطنيـة الفلسـطينية.

تماشـياً مـع وصفـات مؤسسـات بريتـون وودز والجهـات 
المانحـة، واصلـت السـلطة الوطنية الفلسـطينية جهودها 
منـذ عـام 2008 لخفـض العجـز فـي الميزانيـة، وتحقيـق 
االسـتدامة الماليـة، والحـد مـن االعتمـاد على مسـاعدات 
المانحيـن. فـي الفتـرة بيـن عامـي 2006 و2018، انخفض 
الناتـج  مـن   %30 مـن  المالـي  للعجـز  النسـبي  الحجـم 
إنجـاز  وهـو   -  %8 حوالـي  إلـى  اإلجمالـي  المحلـي 
نفـذت  قـد   .)World Bank, 2019d( لإلعجـاب  مثيـر 
بانخفـاض  تتسـم  غيـر مواتيـة  بيئـة  فـي  الجهـود  هـذه 
واالنقسـامات  اإلنمائيـة  النفقـات  وتراجـع  المسـاعدات 
القطـاع  ظـل  نفسـه،  الوقـت  فـي  الداخليـة.  السياسـية 
الخـاص عاجـزاً عـن تخفيـف العـبء الواقع على السـلطة 
الوطنيـة الفلسـطينية بتحفيـز الطلـب الكلـي مـن خـال 
توسـيع االسـتثمار واإلنتـاج، وبالتالـي خلـق فـرص العمل، 
وزيـادة اإليـرادات الضريبيـة، والحـد مـن الضغـط علـى 

الفلسـطينية. الوطنيـة  للسـلطة  االجتماعـي  اإلنفـاق 
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الشكل 28: إجاميل إيرادات املقاصة كنسبة مئوية من مجموع اإليرادات 2020-2010
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 مصدر البيانات: موقع سلطة النقد الفلسطينية على اإلنترنت73

الشكل 29: مجموع اإليرادات وإيرادات املقاصة واملساعدات الخارجية 2020-2010
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73. https://www.pma.ps/ar/Statistics//TimeSeriesData

يتنـاول األونكتـاد، فـي دراسـة رائـدة أجريـت عـام 2014 
)UNCTAD, 2014b(، اآلثـار السـلبية لبروتوكـول باريـس 
الفلسـطينية،  الوطنيـة  للسـلطة  الماليـة  اإليـرادات  علـى 
وكيفيـة تطبيق السـلطات اإلسـرائيلية لـه، والقيـود اإلضافية 
التـي تفرضهـا إسـرائيل من جانـب واحد. تركز الدراسـة على 
التسـرب المالي من تدفقات اإليرادات التي ينبغي أن تكون 
الخزانـة الفلسـطينية قـادرة علـى تحصيلهـا مـن الضرائـب 

غيـر المباشـرة المفروضـة علـى الـواردات الفلسـطينية. في 
دراسـة الحقـة نشـرت في عـام 2019، قدر األونكتـاد القيمة 
اإلجماليـة للتسـرب المالـي الناتـج عن سـتة مصادر رئيسـية 
بمبلـغ 473.4 مليـون دوالر فـي عـام 2015، وهـو مـا يمثـل 
حوالـي 3.7% مـن الناتـج المحلـي اإلجمالي الفلسـطيني أو 
17.8% مـن إجمالـي إيـرادات الضرائـب الفلسـطينية فـي 
ذلـك العـام. بعبـارة أخـرى، لـو توقـف التسـرب المالـي إلى 
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إسـرائيل، لـكان مـن الممكن تخفيـض عجز ميزانية السـلطة 
الفلسـطينية فـي عـام 2015 )علـى أسـاس االلتـزام( بنسـبة 
33%، مـن 1,431 مليـون دوالر إلـى 950 مليـون دوالر )من 

11.3% إلـى 7.6% مـن الناتـج المحلـي اإلجمالـي(.

قـد أشـارت دولـة فلسـطين، فـي ثاثـة تقاريـر مقدمـة إلـى 
المـواد  بعـض  تنفيـذ  أن  إلـى  المخصصـة،  االتصـال  لجنـة 
اإليـرادات  سـيزيد  االقتصاديـة  العاقـات  بروتوكـول  فـي 
 %2( مليـون دوالر سـنوياً  بنحـو 300  الفلسـطينية  العامـة 
مـن الناتـج المحلـي اإلجمالـي فـي عـام 2017(.74 وكانـت 
مصـادر التسـرب المالـي المذكـورة فـي هـذه التقاريـر هي: 
الفلسـطينية  للـواردات  الجمركـي  للتخليـص  الباليـة  اآلليـة 
عـن طريـق إسـرائيل؛ والرسـوم اإلداريـة المفرطـة المفروضة 
لتخليـص تلـك الـواردات؛ والتوزيـع غيـر العـادل لإليـرادات 
من رسـوم المغـادرة التي يدفعها المسـافرون الفلسـطينيون 
واحتجـاز  المحتلـة؛  الفلسـطينية  األرض  مغـادرة  عنـد 
العامليـن  الفلسـطينيين  أجـور  مـن  لاقتطاعـات  إسـرائيل 
المعادلـة،  فـي إسـرائيل والمسـتعمرات، وال سـيما ضريبـة 
وطابـع التأميـن الصحـي، والضمـان االجتماعـي، وصناديـق 
المعاشـات التقاعديـة؛ والـواردات غير المباشـرة؛ واإليرادات 
العامـة مـن المنطقـة )ج(. فـي حيـن أن مسـألة التسـرب 
المالـي قـد حظيـت باالهتمـام الكامـي مـن لجنـة االتصـال 
المخصصـة وصنـدوق النقـد الدولـي والجهـات المانحة، فإن 
عـدم رغبـة األطـراف الخارجيـة مجتمعـًة فـي الضغـط علـى 
إسـرائيل، والتعتيـم المبتكـر من جانب إسـرائيل على األرقام، 
والضغوط المالية األخرى على السـلطة الوطنية الفلسـطينية 
أدت إلـى إبقـاء القضيـة بعيـدة عن طاولـة النقـاش، مما زاد 
مـن إرهـاق السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية. فـي ضـوء هـذه 
التحديـات الهائلـة التـي تواجـه الحوكمـة الماليـة الرشـيدة، 
فـإن قـدرة السـلطة الوطنية الفلسـطينية على االسـتمرار في 
إدارة المـوارد العامـة بمهنيـة وشـفافية وخفـة حركـة، علـى 
 ،)AMAN, 2021( الرغـم مـن العديـد مـن أوجـه القصـور
لهـي شـهادة علـى أحـد تلـك اإلنجـازات المهمة »للمشـروع 

الوطنـي« )الـذي يفـرط بعـض النقـاد فـي اإلسـاءة إليـه(.

رغـم  الدوليـة،  المسـاعدات  فشـلت  نفسـه،  الوقـت  فـي 
أهميتهـا الحيويـة، فـي قيـادة االقتصـاد الفلسـطيني نحـو 
تحقيـق التنميـة المسـتدامة. قـد أصبـح حجمهـا يتناقـص 

دولـة فلسـطين، »تقريـر حكومـة دولة فلسـطين إلى لجنـة االتصال المخصصـة« )أيار/مايو 2017(؛ دولة فلسـطين، »تقرير حكومة فلسـطين إلـى لجنة االتصال   .74

المخصصـة«، )بروكسـل، 20 آذار/مـارس 2018(؛ دولـة فلسـطين، »وقف التسـربات المالية: تقرير حكومة فلسـطين إلـى اجتماع لجنة االتصـال المخصصة« )رام 

.http://www.lacs.ps/documentsShow.aspx?ATT_ID=36702 :اللـه، 2018(. متوفر علـى

للسـلطة  العـام  التمويـل  عناصـر  ضمـن  متزايـد  بشـكل 
الوطنية الفلسـطينية )الشـكل 30(، وإن بقيت للمساعدات 
السـلطة  ميزانيـة  فـي  الحساسـة  البنـود  لبعـض  أهميتهـا 
الوطنيـة الفلسـطينية. تلعـب السياسـات اإلسـرائيلية الدور 
الرئيسـي فـي تعطيل عملية التنمية، ألنهـا دفعت المانحين 
فـي مناسـبات عديـدة إلى تغييـر وجهة األمـوال التي كانت 
مخصصـة أصـاً ألغـراض التنميـة نحـو اسـتخدامات اإلغاثة 
الطارئـة فـي حـاالت األزمـات. حتـى فـي فتـرات الهـدوء 
األفـراد  تحـركات  علـى  اإلسـرائيلية  القيـود  فـإن  النسـبي، 
والسـلع والسـيطرة علـى المـوارد قـد نجحـت دائمـاً فـي 
خنـق هـذا االقتصـاد بما يكفـي إلعاقـة التنميـة االقتصادية 
الحقيقيـة. إذا كانـت الهشاشـة فـي ماليـة السـلطة الوطنية 
الفلسـطينية تـدل علـى أي شـيء، فإنهـا تـدل علـى أمرين: 
القضـاء  فـي  يواجهـون تحديـاً صعبـاً  المانحيـن  أن  األول، 
- بالمـال - علـى المشـاكل االقتصاديـة واالجتماعيـة التـي 
فـي أحسـن  أو  أنهـم فشـلوا،  والثانـي،  السياسـة؛  تخلقهـا 
األحـوال قصـروا فـي التغلـب على هـذا التحـدي حتى اآلن.

عـاوة علـى ذلـك، يجـادل الباحثـون فـي أن المسـاعدات 
أدت فـي الواقـع إلى »تراجع الديمقراطيـة« في المجتمع 
 Turner, Farsakh,( الفلسطيني وتسنيد النظام السياسي
Tartir, Siegal(. هنـاك علمـاء فلسـطينيون يذهبون بهذا 
التحليـل الـى مـا هو أبعـد، مثل كرمـة النابلسـي، من بين 
آخريـن، التـي تعتبـر أن المسـاعدات الدوليـة سـاهمت 
فـي ظهـور نظـام ليبرالـي محـدث، سـلطوي، مدعية ليس 
األساسـية  الحقـوق  يعـرض  الوضـع  مثـل هـذا  أن  فقـط 
الفلسـطينية فـي الحريـة والمشـاركة المدنيـة للخطر، بل 
 Nabulsi,( كذلك المشـروع الوطني التحرري الفلسـطيني
2005(. بغـض النظـر عـن رأي هذا الكاتـب أو ذاك، ينظر 
غالبيـة الباحثيـن المتخصصين في االقتصاد السياسـي إلى 
مسـاعدات المانحيـن علـى أنهـا تـروج ألجنـدة ليبراليـة، 
تجعـل مـن السـوق العامـل المركـزي للتغييـر والمدافـع 
عـن الديمقراطيـة، وهـو منظـور يـؤدي إلـى نـزع الطابع 
 .)Farsakh, 2016( السياسـي للمجتمـع بإسـم التمكيـن
فمـن خـال التركيز علـى تعزيـز العاقة الفرديـة بدالً من 
العاقـة الترابطيـة تجـاه السـلطة والدولة، تؤدي مشـاريع 
تعزيـز الديموقراطيـة فـي النهايـة إلـى إضعـاف األحزاب 

السياسـية والمشـاركة المدنيـة بحسـب هـذه الرؤى.
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الشكل 30: املساعدات الخارجية كنسبة مئوية من مجموع اإليرادات
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مصدر البيانات: موقع سلطة النقد الفلسطينية على اإلنترنت

للحفاظ على اإلنفاق الجاري األساسـي، كان على السـلطة 
الوطنيـة الفلسـطينية أن تراكـم متأخرات كبيـرة وأن تزيد 
االقتـراض مـن المصـارف المحليـة. قـد بلـغ إجمالي عجز 
السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية علـى أسـاس االلتـزام 804 
ماييـن دوالر أمريكـي فـي األشـهر التسـعة األولـى مـن 
عـام 2020، فـي حيـن بلغـت المسـاعدات الـواردة 380 
مليـون دوالر أمريكي. بعد حسـاب الخسـارة في إيرادات 
المقاصـة بيـن أيار/مايـو وأيلول/سـبتمبر، بلغـت الفجـوة 
التمويليـة بعـد المسـاعدات 1.27 مليـار دوالر أمريكـي 
فـي األشـهر التسـعة األولى مـن عـام 2020. لتمويل هذه 
الفجـوة، اضطـرت السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية تأخيـر 
القطـاع  مـن  وللمورديـن  لموظفيهـا  المسـتحقات  دفـع 
الخـاص ولصنـدوق التقاعـد العـام، ممـا أدى إلـى قيـود 
علـى السـيولة. تشـير بيانـات وزارة المالية إلـى أن صافي 
تراكـم المتأخـرات فـي عـام 2020 بلـغ 950 مليـون دوالر 
أمريكـي. كمـا لجـأت السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية إلـى 
االقتـراض اإلضافـي مـن القطـاع المصرفـي المحلـي، ممـا 
رفـع رصيدهـا مـن الديـون مـن 1.6 مليـار دوالر أمريكـي 
حتـى نهاية عـام 2019 إلى 2 مليار دوالر أمريكي حسـب 

.)World Bank, 2021( 2020 أيلول/سـبتمبر

تواصـل السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية إنفـاق أكبـر حصة 
قطاعيـة مـن الميزانيـة العامـة علـى قطـاع األمـن )وزارة 
الداخليـة واألمـن( أو مـا يعـادل 26% فـي عـام 2017، 

وهـي أعلى نسـبة مقارنة بـوزارة التعليـم والتعليم العالي 
بنسـبة 21%، والصحـة 11%، والتنميـة االجتماعيـة %6، 
بحيـث تضاعـف حجـم اإلنفـاق على قطـاع األمـن تقريباً 
منـذ عـام 2000 مقابـل حـدوث نمـو أقـل فـي القطاعات 
األمنيـة  النفقـات  أن  حيـن  فـي  األولويـة.  ذات  األخـرى 
قـد عملـت علـى الحفـاظ علـى السـلم األهلـي الداخلي، 
إال أنهـا عملـت أيضـاً علـى الحفـاظ علـى التـزام السـلطة 
ضـد  العنيفـة  الهجمـات  بمنـع  الفلسـطينية  الوطنيـة 
إسـرائيل، دون معارضـة العمليـات األمنيـة التـي تقوم بها 
إسـرائيل يوميـاً فـي شـتى أنحـاء الضفـة الغربيـة. ال تـزال 
حصتهـا الكبيـرة من الميزانيـة العامة تدعـو الجمهور إلى 
التسـاؤل بشـأن أولويـات السياسـات الماليـة، فـي حيـن 
يمكـن خدمـة التنميـة بشـكل أفضـل مـن خـال زيـادة 
التركيـز علـى التحديـات الجسـيمة للتنميـة االجتماعيـة 

واالقتصاديـة التـي تواجـه فلسـطين.

5-5 مزالق »الحكم الذاتي« الفلسطيني

يصـور التحليـل السـابق حلقـة غيـر فعالـة مـن األسـباب 
واآلثـار التـي تربـط بيـن المسـتوى المتوسـط للحوكمـة، 
وزيـادة تسـنيد النظـام السياسـي، وضعف تنظيـم اقتصاد 
السـوق الليبرالـي، وعدم كفايـة الموارد العامة لاسـتجابة 
للضغـوط االجتماعيـة واالقتصاديـة المتزايـدة، والهشاشـة 
الماليـة الهيكليـة. بنـاًء علـى ذلك، يـزداد وضـوح االنزالق 
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األساسـي نحو األسـفل لحالة التنمية في فلسـطين وآفاقها 
بسـبب العجـز فـي الحوكمـة، وهـو حلقة أخـرى مفقودة 
فـي مواجهـة العاصفـة المثاليـة، حيـث تبـدو التحديـات 

المطروحـة مسـتعصية علـى الحـل بشـكل متزايد.

الجديـد  االسـتعمار  علـى  المعلـق  الباحـث  تحليـل  فـي 
أكثـر  ليسـت  الوطنيـة«  »البرجوازيـة  إن  فانـون،  فرانتـز 
مـن »طبقـة وسـطى وطنيـة« ذات »مهمـة تاريخيـة: هي 
مهمـة الوسـيط«. فـي الحالـة الفلسـطينية، يشـمل ذلـك 
شـرائح مثـل مـا يسـميها فانـون »البرجوازيـة الجامعيـة 
و»البرجوازيـة  الشـرطة«،  وقـوة  و»الجيـش  والتجاريـة«، 
الوطنيـة الشـابة«، و»الحـزب«، و»الطبقـة المسـتفيدة«، 
الشـرفاء«،  و»المثقفيـن  األصليـة«،  و»البرجوازيـة 
و»برجوازيـة الخدمـة المدنيـة«. في رأي فانـون عن هذه 
الطفيليـة  الصغيـرة  البرجوازيـة  أو  البرجوازيـة  الطبقـة 
وغيـر المنتجـة وعمومـاً »عديمـة الفائـدة« التـي يسـهب 
فـي الحديـث عنهـا فـي الفصـل الرابـع »المزالـق« مـن 
كتابـه معذبـو األرض، ال يوجـد دور مهـم بشـكل خـاص 
والمغتربيـن.  المحلييـن  المـال  وأسـياد  للصناعييـن 
فقاعدتهـم الصناعيـة والتكنولوجيـة الضعيفـة وروابطهـم 
كـوكاء بـرؤوس األمـوال العالمية تحدد موقفهـم العدائي 
موضوعيـاً تجـاه مشـروع التحـرر الوطني، حتـى وإن كان 

مـن الممكـن لهـم أن يتكيفـوا معـه.

عـن  خـروج  وفـي  الفلسـطينية،  الحالـة  فـي  أنـه  إال 
تصنيـف فانـون، إن هـؤالء »المليونيـرات فـي الشـتات« 
ومواطنيهـم المحلييـن )القطـاع الخـاص( ليسـوا معاديـن 
للتحـرر الوطنـي، بـل إنهـم مـن الفاعلين المهميـن الذين 
كانـوا دائمـاً علـى توافـق وثيـق مـع المصالـح االقتصادية 
الفلسـطينية،  التحريـر  لمنظمـة  السياسـي  والبرنامـج 
وقامـوا بتأمينها مالياً، واسـتثمروا فـي القطاعات اإلنتاجية 
والتنميـة فـي فلسـطين )Khalidi, 2012(. إلـى جانـب 
الشـرائح األخـرى مـن الطبقـة الوسـطى الوطنيـة، يبـدو 
هـذا التشـكيل االجتماعـي بمثابـة المكـون األساسـي لمـا 
بعـد  لمـا  وطنيـة  فلسـطينية  »ليبراليـة  تسـميته  يمكـن 

االسـتعمار«.

خليـط  إلـى  يشـير  الغريـب  الفلسـطيني  المزيـج  هـذا 
هجيـن لـم يكـن معروفـاً مـن قبل يشـبك سـيناريو فانون 
للفشـل الثـوري فـي مرحلـة مـا بعـد االسـتعمار )والـذي 
يحـدث عـادة بعـد االسـتقال كما هـو الحال فـي أفريقيا 
والشـرق األوسـط( مـع مشـروع تحـرر وطنـي غيـر منجز 
باالسـتعمار الجديـد أو  )والـذي ال يكـون عـادة مرهونـاً 
بالتواطـؤ معـه(. فعلـى سـبيل المثـال، إن مـا جـرى فـي 
مرحلة ما بعد االسـتعمار من »تسـريح« للكـوادر القيادية 
العسـكرية السـابقة الـذي وصفـه فيجـاي براشـاد بوضوح 
فيمـا يتعلـق بالتجربـة الجزائرية سـعت السـلطة الوطنية 
 Prashad,(  2010 عـام  منـذ  إليـه  بقـوة  الفلسـطينية 
2008(. قـد حـل نظـام تكنوقـراط »ريـادي« جديـد محل 
مديـري منظمـة التحريـر الفلسـطينية والسـلطة الوطنيـة 
إلـى حرمـان  أدى  ممـا  عرفـات،  عهـد  فـي  الفلسـطينية 
قدامـى المناضليـن مـن إرثهـم النضالـي بعـد أن جعلـت 
الذاتـي  الحكـم  مشـروع  السـتينيات  منـذ  تضحياتهـم 
للسـلطة الوطنيـة الفلسـطينية ممكنـاً. لكـن هـذا النمـط 
المشـوه مـن الحكـم فـي مرحلـة مـا بعـد االسـتعمار أو 
مرحلـة االسـتعمار الجديـد لـم يشـهده أي مـكان حيث ال 
يـزال إنهـاء االسـتعمار غيـر منجـز أو فـي غياب السـيادة. 
فـي هـذا الصدد، فإن فلسـطين تقدم حالـة فريدة للحكم 
ال تسـتطيع تصويرهـا بسـهولة حتـى أكثـر المنهجيـات أو 
األيديولوجيـات تعقيـداً. هـي بـا شـك تنبـئ بسـيناريو ال 
يحـدث فيـه أي تغييـر سياسـي محلـي علـى الرغـم مـن 
القـوى االجتماعيـة الجبـارة التـي تطالـب بحكـم أفضـل، 
ديمقراطـي وخاضـع للمسـاءلة، ممـا يفـرض المزيـد مـن 

القيـود علـى آفـاق التنميـة البشـرية.







توظيف القوة الجمعية وإقامة الشراكات
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النتائج الرئيسية: 
الحقوق الوطنية وحقوق اإلنسان – بأية وسيلة كانت

كشـفت مراجعـة حالـة التنميـة الفلسـطينية عـن نقـاط الضعـف األساسـية فـي النسـيج االقتصـادي واالجتماعي والسياسـي 

لحيـاة الفلسـطينيين تحـت االحتـال. وقـد بدء النقاش باإلشـارة إلى االهتمـام الفلسـطيني المحلي بتحسـين التنمية، وكذلك 

إلـى اهتمـام المانحيـن الدولييـن الذيـن انشـغلوا بحتميـة إبقاء عملية السـام حية فـي العقـود الماضية. والواقـع أن التنمية 

الفلسـطينية ليسـت مجـرد مهمـة فلسـطينية جماعية، بـل هي أيضاً مسـؤولية وهـم دولي. 

غيـر أن الطريـق المسـدود الـذي وصلنـا إليـه فـي العـام 2021، والذي بـدا خاليا مـن أي أفق علـى صعيد العملية السياسـية 

وال أفـق للتنميـة، يدعـو إلـى مزيـد من التفكير في الدروس المسـتفادة مـن مرحلة أوسـلو والتفاعل بين السياسـة والمعونة 

ونتاجـات التنميـة. وهـذا يمكـن أن يسـمح بإعـادة ضبط االسـتراتيجيات التي قـد تكون ضروريـة وممكنة التطبيـق من أجل 

السـير فـي عمليـة تنميـة أكثـر شـموالً وتوازناً وعدالـًة، حتى في ظل اسـتمرار االحتـال والحرمان من السـيادة.

مـع ذلـك، قـد يسـجل التاريـخ أيـار 2021 كــ نقطـة تحول فـي شـروط التسـوية السياسـية بيـن إسرائيل-فلسـطين. فالتعبئة 

المتزامنـة للفلسـطينيين فـي القـدس الشـرقية وغـزة وإسـرائيل والضفة الغربية تشـير )وإن كانـت ال تزال وليـدة( إلى وجود 

حـراك جمعـي كامـن يعتمـد عليـه. ويمكن لهـذا الحراك الجمعي إذا ما اسـتمر بالظهور بمـرور الوقت أن يغيـر ميزان القوى 

والحسـابات في عملية السـام، شـريطة أن يلتف في نهاية المطاف حول الحقوق السياسـية الجمعية لجميع الفلسـطينيين. 

فمـن شـأن ظهـور تهديـد للوضـع الراهـن أن يتحـدى التصـور اإلسـرائيلي بأنـه باإلمـكان »إدارة« الفلسـطينيين بشـكل دائـم 

بتكتيـكات فـرق تسـد دون الحاجـة إلى التسـليم لهـم سـواًء بالحقوق أو بدولة مسـتقلة.

تتيـح السـيناريوهات المختلفـة المبينـة في هذا التقرير مجاالً واسـعاً لتأطير اآلفاق السياسـية المحتملة التي سـتحدد شـكل 

التنميـة الفلسـطينية فـي السـنوات المقبلـة. فديناميكيـات الوضـع الحالـي بمـا يحملـه مـن فـرص ومزالـق، يمكـن أن تتـرك 

أثرهـا بطـرق مختلفـة، تبعـاً لقـرارات وقـدرات الجهـات الفاعلـة المعنيـة، وأولهـا الشـعب الفلسـطيني مجتمعـا. إن عناصـر 

البرنامـج السياسـاتي لتحقيـق تنمية بشـرية فلسـطينية أفضل في السـنوات المقبلة تتجلـى في مجاالت االقتصـاد والمجتمع 

والحوكمـة التـي يتناولهـا هـذا التقريـر عـن التنميـة الفلسـطينية، وهي تـرد في اسـتنتاجاته. ولكن آفـاق تحقيـق أداء أفضل 

تتوقـف أساسـاً علـى قـدرة الشـعب الفلسـطيني علـى التعبئـة اجتماعيـاً واقتصاديـاً وسياسـياً، ليـس فقـط لـردع االحتـال 

واالسـتيطان، ولكـن أيضـاً إلعمـال حقوقـه الوطنيـة وحقـوق اإلنسـان التي يحـرم منهـا، بأية وسـيلة كانت.

الفصل السادس
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6- توظيف القوة الجمعية وإقامة
الشراكات واغتنام الفرص

6-1 منهجية »تحليل التسويات السياسية« وآفاق 
التنمية الفلسطينية؟

تنظر منهجية »تحليل التسـويات السياسـية« المسـتخدمة 
بيـن  التفاعـل  فـي  واالجتماعيـة،  السياسـية  العلـوم  فـي 
النسـبية  والقـوة  جهـة  مـن  المؤسسات/السياسـات 
للمنظمـات ذات الصلـة مـن جهـة أخـرى، لشـرح نتائـج 
السياسـات. بحسـب هـذه المنهجيـة العلمية، يعـد توزيع 
القـوة علـى المنظمات المتأثرة هو »التسـوية السياسـية« 
ذات الصلـة لهـذا التحليـل. هـذا التوزيـع للقـوة بالطبـع 
ليـس ثابتـاً، ويتغيـر مع مـرور الوقت. لكن عـادة ما تكون 
التغيـرات فـي توزيـع القـوة تدريجيـة وتحـدث ألسـباب 
يمكـن هـي بدورهـا تحديدهـا وتحليلها. يكتسـي التوزيع 
األولـي للقـوة أهميـة خاصـة، ولكـن مـن الواضـح أيضـاً 
أنـه مـن المهـم تتبـع الكيفيـة التـي يمكـن أن يتغيـر بهـا 
حجـم القـوة أثنـاء عمليـة تنفيذ السياسـات، نتيجـة إلدارة 
العمليـة نفسـها وعوامـل خارجية أخرى. لهـذه الديناميات 
أهميـة خاصـة في سـياق مفاوضات السـام عندمـا يمكن 

أن تتطـور القـوة النسـبية للطرفيـن بطـرق مهمـة.

علـى  يسـاعد  أن  السياسـية  التسـويات  لتحليـل  يمكـن 
تحديـد السـبب في أن السياسـة أو المؤسسـة، وفي حالة 
المسـاعدات  لتخصيـص  االسـتراتيجيات  نقصـد  دراسـتنا 
لدعـم عمليـة السـام، ال تحقـق النتيجـة المتوقعة. يمكن 
أن يسـاعد أيضـاً فـي تحديـد السـبل الممكنـة لتحسـين 
التنفيـذ مـن منظـور النتائـج المتوقعـة أو المرجـوة. فـي 
بعـض األحيـان، يمكـن تحسـين هـذه النتائـج عـن طريق 
المؤسسـات. علـى سـبيل  أو  السياسـات  إعـادة تصميـم 
المثـال يمكن تغيير السياسـات بحيث تكـون ذات أهمية 
لمجموعـة أوسـع مـن المنظمـات التـي لهـا اآلن مصلحـة 
فـي تنفيذهـا، والتي يمكنهـا أن تعترض قـوة أولئك الذين 
تجعـل  أن  يمكـن  كمـا  السـابقة.  السياسـات  يعرقلـون 
السياسـات أقـل تهديـداً لمـن يعارضونهـا، بحيـث تتيـح 

تنفيذهـا بطـرق ال تـزال تحقـق األهـداف الرئيسـية.

فـي أحيـان أخـرى، قـد ال يكـون مـن الممكـن تحسـين 
السياسـات  فـي  تغييـرات  بإجـراء  كبيـر  بشـكل  النتائـج 

بالنظـر إلـى التوزيـع القائـم للقوة. في هـذه الحاالت، قد 
يكـون النهـج العملـي الوحيد هـو النظر فـي تغيير توزيع 
غيـر  ليسـت  القـوة  تكوينـات  أن  الواقـع  نفسـه.  القـوة 
قابلـة للتغييـر. يمكـن للنشـاط التنظيمـي، مثـل مشـاركة 
المنظمـات فـي ائتافـات جديـدة، أو النشـاط السياسـي 
الـذي يخلـق تعبئـة اجتماعيـة جديـدة تدعـم منظمـات 
معينـة، أن يغيـر تشـكيلة القـوة ذات الصلـة بمـا يكفـي 
لتمكيـن توجيـه نتائـج السياسـات فـي االتجاه المنشـود.

إن الطـرق التـي يرجـح أن تسـتخدم بهـا المنظمـات قوتها 
لتعديـل سياسـات معينة أو تشـويهها أو حظرها سـتتوقف 
علـى نـوع السياسـات التـي يجـري النظـر فيهـا. تختلـف 
مسـائل القـوة واإلنفـاذ فـي كل حالـة. فبالنسـبة لبعـض 
معالجـة  سـوى  الناجـح  تنفيذهـا  يتطلـب  ال  السياسـات، 
مشـكلة فـي التنسـيق. بالنسـبة لسياسـات أخـرى، يعتمـد 
النجـاح على إيجـاد حلول فعالة لمشـاكل الركوب بالمجان 
)االسـتفادة مـن ظـرف مـا دون الدفـع مقابلهـا(. أخيـراً، ال 
يمكـن تنفيـذ بعض السياسـات بنجـاح إال إذا وجدت طرق 
للحـد مـن الصراعـات علـى التوزيـع أو التغلـب عليهـا. إن 
ممارسـة المنظمـات األقـوى لقوتها بقصد عرقلة أو تشـويه 
الهـدف  يكـون  عندمـا  خطـورة  أقـل  تكـون  السياسـات 
األساسـي هـو التنسـيق، وتكـون أكثـر خطـورة إلـى حد ما 
عندمـا تكـون هناك حوافـز قوية للركوب بالمجـان، وتكون 

األخطـر عندمـا توجـد صراعـات علـى التوزيـع.

الواقـع، يتعيـن علـى معظـم السياسـات أن تعالـج  فـي 
إن  متفاوتـة.  بنسـب  ولكـن  الثـاث  المشـاكل  جميـع 
يمكـن  التـي  المشـكات  أسـهل  التنسـيق هـي  مشـاكل 
إنفـاذ حلولهـا. لكن مشـاكل الركوب بالمجـان والصراعات 
علـى التوزيـع المتأصلـة فـي سياسـات معينـة قـد يكـون 
مـن الصعـب إلـى حـد مـا معالجتهـا رهنـاً بتوزيـع القـوة 
علـى المنظمـات المتأثـرة. يتيـح لنا هـذا اإلطار المبسـط 
تحليـل العاقـة بيـن سياسـات المانحيـن لدعـم عمليـة 
ضمـن  مـن  المتحققـة.  والنتائـج  بالمسـاعدات  السـام 
)أو  افترضـت ضمنـاً  أنهـا  أوسـلو  فـي عمليـة  المشـاكل 
فهمـت منظمـة التحريـر الفلسـطينية( أن تحقيق السـام 
الطرفيـن  وأن  تنسـيق،  مشـكلة  األسـاس  فـي  سـيكون 
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يحتاجـان حقـاً فقـط إلـى الجلـوس حـول طاولـة، وتوفير 
بعـض الحوافـز اإلضافيـة لحسـن السـلوك، ومـن ثـم فـإن 
المصلحـة الذاتيـة لـكا الجانبيـن سـتهتم بحل المشـكلة.
فـي الواقـع، كانت هناك مشـاكل خطيرة تتعلـق بالركوب 
بالمجـان، فضـاً عـن صراعـات كبـرى علـى التوزيـع لـم 
يتـم تحديدهـا بشـكل كاف، ولم يقـدم توزيـع القوة بين 
المنظمـات اإلسـرائيلية والفلسـطينية أيـة وسـيلة للتغلب 
علـى هـذه المشـاكل لتحقيـق الحـد األدنـى مـن النتائـج 
التـي يمكـن للفلسـطينيين قبولهـا. بـل علـى العكـس من 
ذلـك، أصبـح المانحـون الخارجيـون فاعليـن مؤثرين على 
السـاحة، وفـي حين لم يكن لديهـم الميل وال القدرة على 
فـرض قواعـد علـى الجانـب اإلسـرائيلي، فقـد اسـتطاعوا، 
بـل وقامـوا، بفـرض شـروط علـى الجانـب الفلسـطيني، 
مثـل اإلصـرار علـى أن يعطـوا األولويـة لاسـتثمارات فـي 
»الحكـم الرشـيد« و»األمـن أوالً« التـي زادت مـن تقييـد 
اإلنمائيـة  أولوياتهـم  تحديـد  فـي  الفلسـطينيين  حريـة 
 MAS,( إسـرائيل التفاوضيـة مـع  وحـدت مـن قدرتهـم 

 .)2010a; Khan et al., 2004

فـي األقسـام التاليـة، سـنوضح بعـض جوانـب العاقة بين 
القـوة والسياسـات والنتاجات في عملية أوسـلو، وسـننظر 
فـي بعض تداعيات التغيرات الجنينية في القوة التنظيمية 
الفلسـطينية التـي بـدأت تبـرز فـي أيـار 2021، والتغيرات 
فـي التدفقـات االقتصاديـة التي يمكـن أن تحدث )وإن لم 
يكـن بسـرعة كبيـرة بالضـرورة( إذا تواصـل مسـار التطبيع 
الـذي أعلنتـه االتفاقـات اإلبراهيمية لعام 2020. سيسـاعد 
ذلـك علـى صياغـة االسـتراتيجيات األكثـر قابليـة للتنفيـذ 
مـن أجل تسـريع التنميـة الفلسـطينية من خال الشـراكة 
الدوليـة، بمـا في ذلك عـن طريق معالجة مجـاالت العجز 
األساسـية فـي الميـدان االقتصـادي واالجتماعـي وميـدان 
الحوكمـة، مـع عـدم إغفـال أهـداف السياسـات الوطنيـة 

الفلسـطينية وسـط مشهد سياسـي متغير.

6-2 الخالصات من إخفاقات أوسلو وضرورة انهاء 
»الركوب بالمجان« االسرائيلي

إن النتائـج الضعيفـة السـتراتيجيات المعونـة التي دعمت 
 عملية السـام خال فترة أوسـلو موثقة اآلن بصورة جيدة
 Calis, 2013; Farsakh, 2012; Khan, 2020b, 2005,(
2004(. كان الهـدف مـن سياسـة المانحيـن خـال هـذه 

الفتـرة هو تيسـير المفاوضات، وتحقيق شـكل ما من حل 
الدولتيـن )علـى الرغـم من عدم ذكـر الدولة الفلسـطينية 
صراحـة في البداية(، ومسـاعدة الفلسـطينيين على إقامة 
دولـة ذات حكـم جيد وسـلمية يمكن أن تعيـش جنباً إلى 

جنب مع إسـرائيل.

علـى الرغـم مـن األهـداف المعلنة لهـذه السياسـة، يبدو 
لمعاييـر  وفقـاً  تمامـاً،  العكـس  تحقـق  المسـاعدات  أن 
عديـدة. فقـد تسـارعت وتيـرة المسـتعمرات فـي الضفـة 
الغربيـة، ممـا يقوض اإلمكانيـة الجغرافية لحـل الدولتين، 
واسـتمرت عمليـات اإلخـاء وهـدم المنـازل فـي القـدس 
الشـرقية وأماكـن أخـرى فـي األراضـي المحتلـة، وأعـاق 
تنفيـذ بروتوكـول باريـس محـاوالت الفلسـطينيين لتعزيز 
تنميتهـم االقتصاديـة )Khan et al., 2004(. أدى المـأزق 
وتزايـد   ،2007 عـام  انقسـام  إلـى  المطـاف  نهايـة  فـي 
االنفصال بين السـكان الفلسـطينيين ومؤسسـات السلطة 
الوطنيـة الفلسـطينية، وعـدم وجـود مفاوضـات واقعيـة 
بيـن إسـرائيل والفلسـطينيين خـال معظم فتـرات العقد 
لتنسـيق  المانحيـن  إطـار  مـن  الرغـم  علـى  الماضـي، 
تدفقـات المسـاعدات )لجنـة االتصـال المخصصـة( الـذي 
ظـل قائمـاً. يمكـن أن يؤدي تفسـير موجز لهـذه المفارقة 
باسـتخدام تفسـير قائـم على التسـويات السياسـية/القوة 
التنظيميـة إلى وضـع إطار للنظر في خيارات اسـتراتيجية 

وسياسـاتية أخـرى فـي المسـتقبل.

لتبسـيط تحليـل أوسـلو، ننظـر إلـى ثـاث مجموعـات مـن 
مـع  والخارجيـة،  والفلسـطينية  اإلسـرائيلية  المنظمـات: 
التمييـز داخـل هـذه المجموعـات حسـب االقتضاء. تشـمل 
المنظمـات اإلسـرائيلية والفلسـطينية ذات الصلة المنظمات 
جانـب،  كل  مـن  المفاوضـات  تجـري  التـي  السياسـية 
ومنظماتهـا البيروقراطيـة واألمنيـة، ومنظماتهـا االقتصاديـة. 
كان لـدى جميـع هـذه المنظمـات مـا تكسـبه أو تخسـره 
وكان لديهـا اهتمـام بكيفيـة تنفيذ وتفسـير مختلف جوانب 
المفاوضـات. بشـكل عام، كانـت المنظمات اإلسـرائيلية من 
كل نـوع أقـوى بكثيـر مـن نظيراتهـا الفلسـطينية مـن حيث 
كل معيـار تقريبـاً يحـدد االحتفاظ بالقوة كما نوقش سـابقاً. 
بالنظـر إلـى المنظمـات الدوليـة التـي ترعـى عملية السـام 
وتمولهـا، حتـى تلـك التـي حاولـت أن تكـون حياديـة، نجـد 
أنهـا ترتبـط بعاقات تاريخيـة وثقافية وسياسـية أوثق بكثير 
الجماهيريـة  قواعدهـا  وكانـت  اإلسـرائيلي،  الجانـب  مـع 
المحليـة أكثـر ميـاً للتعاطـف مع إسـرائيل، حتى فـي تقبل 
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الظلـم الـذي ألحـق بالفلسـطينيين، ممـا قادها للسـعي إلى 
حـل تفاوضـي مقبـول يمكـن لـكا الطرفيـن التعايـش معه.

علـى  عميقـاً  تأثيـراً  للقـوة  التشـكيل  وقـد أحـدث هـذا 
المبينـة  بالطـرق  اإلسـرائيلية  المنظمـات  حسـابات 
أدنـاه. الماحظـة األساسـية هـي أن التوصـل إلـى شـكل 
قابـل التطبيـق مـن حـل الدولتيـن لـم يكـن فـي المقـام 
نحـو  التقـدم  توقـع  ينبغـي  وال  تنسـيق،  مشـكلة  األول 
حـل الدولتيـن دون معالجـة مشـكلة الركـوب بالمجـان 
هـذا  اإلسـرائيلي.  الجانـب  مـن  التوزيـع  علـى  والصـراع 
يوضـح التحـدي األساسـي فـي صميـم عمليـة أوسـلو. إن 
حـل الدولتيـن لـن يخـرج ببسـاطة مـن المصلحـة الذاتية 
للمنظمـات اإلسـرائيلية القويـة دون تغييـر ملمـوس فـي 
تشـكيل القـوة. بمـا أن أي تغييـر فـي تشـكيل القـوة لـم 
يكـن وال يحتمـل أن يكون مدفوعـاً من جهات خارجية، أو 
مـن تهديـدات عسـكرية فعلية مـن الجانب الفلسـطيني، 
فـإن السـؤال المهـم بحـق هـو: مـا هـي البدائـل األخـرى 
القابـل  الفلسـطينية والسـام  المتاحـة لضمـان الحقـوق 
لتغييـر  بدائـل  ثاثـة  ربمـا  هنـاك  والمسـتدام؟  للحيـاة 

موازيـن القـوى بحسـب هـذا المنهـج التحليلـي.

1( ليسـت مشـكلة تنسـيق محضـة. منـذ بدايـة عملية 
الجانـب  مـن  قويـة  أصـوات  أي  تعبـر  لـم  أوسـلو، 
ذات  فلسـطينية  دولـة  قيـام  أن  عـن  اإلسـرائيلي 
سـيادة علـى حدود عـام 1967 هو الحـل الواضح. مع 
ذلـك، كان هـذا هـو الحـد األدنى مـن التوقعـات من 
الجانـب الفلسـطيني. نظـراً لهـذا االختـاف الكبيـر، 
ال يمكـن أن ينشـأ حـل الدولتيـن القابـل للتطبيـق 
بمجـرد القيـام بتنسـيق التوقعـات حيـث لـم يكـن 

هنـاك حـل اتفـق عليـه الجانبـان.

2( عـدم التماثـل فـي الركـوب بالمجـان. مـع عـدم وجود 
نتيجـة واضحـة يمكـن التنسـيق حولهـا، تحـول التركيز 
إلـى العمليـة وإلـى إنفـاذ االتفاقـات والبروتوكـوالت 
المرحليـة. لكن هذه االتفاقـات والبروتوكوالت صيغت 
بدورهـا وفسـرت ونفـذت بشـكل غيـر متكافـئ، ممـا 
 أدى إلـى »احتـواء غيـر متكافـئ« للتنمية الفلسـطينية
 Halper, 2007 & 2001; Hilal & Khan, 2004;(
يقـدم   .)Khan, 2004; Zagha & Zomlot, 2004
لذلـك:  واضحـاً  تفسـيراً  السياسـية  التسـويات  إطـار 
منظمـات  ذلـك  فـي  بمـا  اإلسـرائيلية،  فالمنظمـات 

المسـتوطنين واألحـزاب اليمينيـة والمصالـح التجاريـة 
وغيرهـا، كانـت أقـوى فـي سـلوكها للركـوب بالمجـان 
أو  الفلسـطينية  المنظمـات  عليهـا  تسـيطر  أن  مـن 
ذلـك،  مـن  العكـس  علـى  بـل  الخارجيـة.  الهيئـات 
تمكنـت إسـرائيل مـن إقنـاع الهيئـات الخارجيـة بـأن 
المؤسسـات الفلسـطينية يجب أن تلتزم أوالً بـ»الحكم 
الرشـيد« وأن توفـر »األمـن أوالً« إلسـرائيل لكي تشـعر 
باألمـان الكافـي للبدء فـي تقديم أي تنـازالت. من كان 
مـن الممكـن أن يقيـد الركـوب اإلسـرائيلي بالمجـان 
فـي هـذه المرحلـة؟ مـن الواضـح أنـه ال المنظمـات 
الخارجيـة وال الفلسـطينيين لديهم مزيـج من المصالح 
للمرحلـة  مختلفيـن  وتنفيـذ  تفسـير  لفـرض  والقـوة 
االنتقاليـة. إذا كان علـى الدولـة الفلسـطينية أن تخرج 
مـن المصلحـة الذاتية اإلسـرائيلية وتنفذ بهـا، فإن ذلك 
يتطلـب مـن المنظمـات اإلسـرائيلية القويـة أن تبـدأ 
فـي فـرض االلتزام بتفسـير معقـول للقواعـد االنتقالية 

لمصلحتهـا الخاصـة. لمـاذا لـم يحـدث هـذا؟

صراعاتهـا  لحـل  إسـرائيل  علـى  الضغـط  كفايـة  عـدم   )3
الداخليـة. لكـي يبـدأ الجانـب األقـوى بالسـيطرة علـى 
أن  أوالً  عليـه  بالمجـان،  الركـوب  فـي  الخـاص  سـلوكه 
يحـل صراعاتـه الداخليـة علـى التوزيـع. إذا لـم يكـن 
باإلمـكان حـل هـذه الصراعـات، فا جدوى مـن محاولة 
السـيطرة علـى الركـوب بالمجـان، ألن عملية السـام لن 
تـؤدي إلـى أي نتيجـة على أي حـال. كانـت »الصراعات 
علـى التوزيـع« مدفوعـة بقـوى نافـذة داخـل إسـرائيل 
لـم تكـن تـرى في تسـليم »يهـودا والسـامرة« ثمنـاً من 
المقبـول دفعـه مقابـل السـام. لـم يـر آخـرون كيـف 
يمكـن لمبدأ »األرض مقابل السـام« أن يحتوي مطالب 
الفلسـطينيين داخـل إسـرائيل بالمسـاواة فـي الحقـوق 
والمعاملـة، األمـر الذي قـد يحمل على أي حـال تهديداً 
لهيمنـة حقـوق اليهود بصـرف النظر عن حـل الدولتين. 
للفلسـطينيين  المحتمـل  الوطـن  حـدود  إبقـاء  إن 
ومكانتـه فـي غمـوض أبـدي جعـل مـن السـهل إدارة 
الفلسـطينيين داخليـا. لـم تظهـر أيـة قيـادة إسـرائيلية 
يمكـن أن تفـرض تنـازالت مـن معارضـي »األرض مقابل 
السـام« أو مـن أولئـك الذين رأوا فـي »اإلدارة« الدائمة 
وهـو  للصهيونيـة،  مقبولـة  اسـتراتيجية  للفلسـطينيين 
مـا عبـر عنـه فـي اآلونـة األخيـرة )وبصـدق فـظ( وزير 
الخارجيـة اإلسـرائيلي الجديـد على شـكل »األمن مقابل 
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االقتصـاد«.75 كان هـذا هـو كعب أخيل بالنسـبة لطريق 
أوسـلو إلـى حـل الدولتيـن. بدون حـل هـذه الصراعات 
الداخليـة وإنفـاذ حـل داخلـي، لـم يكـن مـن الممكـن 
لمـاذا  بالمجـان.  الركـوب  لمشـكلة  حـل  إيجـاد  أيضـاً 
فشـلت إسـرائيل فـي إيجـاد حـل لصراعاتهـا الداخليـة 

التـي أعاقـت حـل الدولتيـن؟

إن قضايا اإليديولوجيا والحسابات السياسية واالستراتيجية 
الخاطئـة مـن كا الجانبيـن، والمخاوف العميقـة، وانعدام 
الثقـة، كلهـا تشـكل جـزءاً مـن تفسـير هـذا الفشـل. لكن 
تحقيـق  عـدم  حـال  فـي  كان،  أهميـة  األكثـر  التفسـير 
المصالحـة والوحدة الفلسـطينية، غياب أي قـوة تنظيمية 
موثوقـة من الجانب الفلسـطيني يمكنها أن تظهر بشـكل 
موثـوق عواقـب الفشـل فـي تحقيـق حـل الدولتيـن. إن 
السـبب الوحيـد الـذي أتـى بأوسـلو مـن األسـاس هـو أنه 
األولـى  االنتفاضـة  أظهرتـه  محتمـل،  تهديـد  هنـاك  كان 
بوضـوح، بـأن الفلسـطينيين سيتسـاوون مع اليهـود قريباً 
مـن الناحيـة العددية، وسـيتعين علـى إسـرائيل بعد ذلك 
أن تختـار بيـن أن تكـون ديمقراطيـة وأن تبنـي سياسـتها 
كدولـة على أسـاس أي نـوع من الصهيونيـة. لقد كان هذا 
تهديـداً وجوديـاً محتماً للصهيونية. بيد أن المشـكلة هي 
أن التهديـد مـا كان ليكـون حقيقيـاً وموثوقـاً إال إذا تمكن 
الفلسـطينيون مـن تنظيـم صفوفهـم للمطالبـة بالحق في 

التمثيل السياسـي فـي إسرائيل-فلسـطين.

حـل  غيـاب  فـي  التحليـل،  هـذا  اسـتنتاجات  بحسـب 
النظـر عـن  بالحقـوق بصـرف  المطالبـة  الدولتيـن، فـإن 
إقامة الدولة سـتكون مطلباً معقوالً جداً وسـتجد إسـرائيل 
صعوبـة كبيـرة فـي رفضه فـي سـياق عالمي، ال سـيما إذا 
كانـت المطالبـة سـلمية ومثابـرة. غيـر أن هـذا التهديـد 
المحتمـل لن يصبح حقيقيـاً إال إذا ظهرت منظمات تربط 
الفلسـطينيين فـي تعبئـة متماسـكة مـن أجـل الحقـوق 
الواليـات  وفـي مختلـف  نفسـه  الوقـت  فـي  السياسـية، 
القضائيـة التـي تفرضهـا إسـرائيل علـى الفلسـطينيين في 
األرض المحتلـة، وكذلـك علـى المواطنيـن الفلسـطينيين 
لـن يكـون  تنظيميـة حقيقيـة،  فـي إسـرائيل. دون قـوة 
للتهديـد المحتمـل أي تأثير على تغيير سـلوك المنظمات 
األخـرى فـي تفاعاتهـا. يمكـن أن يسـتمر اإلسـرائيليون 
المعارضـون لحـل الدولتين في المجادلة بأنـه على الرغم 
مـن التهديـد المحتمـل، قـد ال يحقـق الفلسـطينيون أبداً 

https://www.ynetnews.com/article/rjq7v3smy  ،2021 لبيد يستعرض رؤية طويلة األجل للهدوء في غزة«، 21 أيلول/سبتمبر« ،tenY شبكة  .75

هـذه القـدرة التنظيمية، وبالتالي ينبغـي أن يكون التركيز 
اإلسـرائيلي على ضمان بقاء الفلسـطينيين منقسـمين إلى 

أجـل غيـر مسـمى ويتبعـون اسـتراتيجيات مختلفـة.

إن ضـرورة بنـاء قـوة تنظيميـة حقيقية يمكنهـا أن تفرض 
الجانـب  التنظيمـي علـى  السـلوك  تغييـرات فـي  عمليـاً 
اإلسـرائيلي ال تحظـى بالتقديـر الكافـي سـواًء مـن جانـب 
المنظمات الدولية أو الفلسـطينية. سـيقول الفلسـطينيون 
والجهـات الفاعلـة الدوليـة بتكـرار إنه دون حـل الدولتين 
سـيتعين علـى إسـرائيل قريبـاً أن تختـار بيـن أن تكـون 
ديمقراطيـة وأن تكـون دولـة يهوديـة. لكنهم سـيفاجؤون 
بنفـس التكـرار أن هـذا الخـط مـن الجـدل ال يملـك أي 

تأثيـر علـى االسـتراتيجيات اإلسـرائيلية.

يشـير تحليـل التسـويات السياسـية إلـى أن االسـتجابات 
اإلسـرائيلية كانـت فـي الواقع عقانية تمامـاً. فلكي تتقدم 
المنظمـات السياسـية واألمنيـة وغيرهـا مـن المنظمـات 
اإلسـرائيلية وتتحدى سياسـياً وتهزم المنظمات اإلسـرائيلية 
األخـرى المعارضـة لحـل الدولتيـن، يلـزم اسـتثمار ضخـم 
فـي المـوارد ورأس المـال السياسـي. ليـس مـن المرجـح 
أن تفعـل ذلـك إال إذا أحسـت بتهديـد وجـودي حقيقـي 
وفـوري. علـى أقـل تقديـر، يتعين علـى الفلسـطينيين أن 
يثبتـوا أنهـم بدأوا في تنظيم أنفسـهم والمطالبة بالحقوق 
بقـوة  تتمتـع  منظمـات  بنـاء  بإمكانهـم  وأن  السياسـية 
مؤثـرة لتقديـم هـذه المطالـب بصـورة سـلمية ومثابـرة. 
مـن شـأن ذلـك أن يجعـل االختيـار بيـن الديمقراطيـة/
الحقـوق والصهيونية/اإلقصـاء حقيقيـاً، وعندئذ فقط ربما 
تقـوم بعـض المنظمـات اإلسـرائيلية بتحـدي المعارضيـن 
لحـل الدولتيـن. إذا خرجـت هـذه المنظمات اإلسـرائيلية 
مـن هـذا الصـراع منتصـرة، عندهـا فقـط سـتتخذ أيضـاً 
فـي مجـرى  بالمجـان  الركـوب  لمنـع  خطـوات حقيقيـة 
السـعي لحـل الدولتين الـذي اعتبرته ضروريـاً من الناحية 
الوجوديـة. لكـن شـيئاً مـن هـذا لـم يحـدث ألن أيـاً مـن 
اإلسـرائيليين لـم يحـس بـأي تهديد وجـودي حقيقي يأتي 

.)MAS, 2010( مـن المنظمـات الفلسـطينية

تبعـات اسـتراتيجيات المعونـة فـي ظـل الوضـع الراهـن. 
فشـل  أن  إلـى  السياسـية  التسـويات  تحليـل  يشـير 
اسـتراتيجيات المعونة بموجب أوسـلو في تحقيق نتائجها 
المتوقعـة كان فـي نهايـة المطـاف بسـبب تشـكيل القوة 
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عبـر مختلـف أنـواع المنظمات. البعـد الوحيـد الذي كان 
بوسـع الفلسـطينيين أن يغيـروا مـن خالـه توزيـع القـوة 
لصالحهـم لـم يكـن مفهومـاً بالكامـل ولـم يتـم توظيفـه 

جيـداً خـال فتـرة أوسـلو.

إذا اسـتمر التشـكيل الحالـي للقـوة، فهـل هنـاك تغييرات 
فـي تصميم المسـاعدات وتوزيعها يمكـن أن تحدث فارقاً 
كبيـراً فـي النتائج من المنظور الفلسـطيني؟ يشـير تحليل 
القـوة والتسـويات السياسـية إلـى أن التغييـرات الممكنة 
فـي تصميـم المعونـة قـد تكـون لهـا فـي أحسـن األحوال 
آثـار هامشـية على بضعـة أبعاد اقتصاديـة، ولكن من غير 
المرجـح أن تغيـر احتمـال إعمـال الحقـوق الفلسـطينية، 
ناهيـك عـن إنهـاء االحتـال. تتطلـب تلـك النتائـج تغييراً 
كبيـراً فـي توزيع القـوة أو عوامل أخـرى يمكن أن تحدث 
تغييـرات عقانيـة في الخيـارات االسـتراتيجية للمنظمات 

اإلسـرائيلية القوية.

علـى سـبيل المثـال، قد يقبـل المانحـون طلب اسـتخدام 
المعونـة لخلـق فـرص عمـل مسـتدامة  أكبـر مـن  جـزء 
تقـوم علـى االكتفـاء الذاتـي االقتصـادي داخـل األراضـي 
مـن  قويـة  منظمـات  أي  يهـدد  ال  فهـذا  الفلسـطينية. 
أنـه قـد يتـم  الفلسـطيني، رغـم  الجانـب اإلسـرائيلي أو 
تحويـل المعونـة مـن بعـض القطاعـات مثـل المنظمـات 
المنتجـة  الشـركات  مثـل  أخـرى  قطاعـات  إلـى  األهليـة 
التـي تقـدم السـلع والخدمـات وتحتـاج إلى مسـاعدة في 
الحصـول علـى التكنولوجيـات والتدريـب. بـدالً مـن خلق 
فـرص عمـل فـي أنشـطة يحتمـل أن تنتهـي فـوراً بمجـرد 
تعليـق المعونـة، فـإن تخصيـص المعونـة لدعـم أنشـطة 
يحتمـل أن تكـون قـادرة علـى االسـتمرار ذاتيـاً وتزويـد 
األسـواق المحليـة باحتياجاتهـا قـد يخلـق بالفعل أنشـطة 
اقتصاديـة أكثـر قـدرة علـى الصمـود، وفـرص عمـل أكثـر 
اسـتدامة، ويعـزز قـدرة االقتصـاد المحلـي علـى التكيـف 

مـع اإلغاقـات اإلسـرائيلية والصراعـات المحليـة.

لذلـك فـإن مثـل هـذه التعديات فـي حزمة المسـاعدات 
مـن شـأنها أن تحسـن الرفـاه. لكـن مـن منظـور تحليـل 
التسـويات السياسـية، ال يوجـد سـبب يجعـل مثـل هـذه 
المسـاعدات تغيـر أي حسـابات  التعديـات فـي حزمـة 
اسـتراتيجية أساسـية لدى المنظمـات اإلسـرائيلية النافذة. 
لـذا ينبغـي أال نتوقـع أن يكـون لهـذه التغييـرات أي أثـر 
علـى تحقيـق التنميـة أو الحقـوق الفلسـطينية أو إنهـاء 

االحتـال. ال يمكـن تبريـر ارتفاع مسـتويات االعتماد على 
المعونة في فلسـطين إال إذا اسـتخدمت المعونة لتيسـير 
االنتقـال إلـى إقامة الدولة الفلسـطينية أو إعمال الحقوق 
االقتصاديـة  للتنميـة  العنـان  تطلـق  بطـرق  الفلسـطينية 
الحقيقيـة وتقلـل مـن االعتمـاد علـى المعونـة. ليـس من 
الواضـح علـى اإلطـاق كيـف يمكـن لتحقيـق قـدر أكبـر 
الفلسـطينيين  يعطـي  أن  وحـده  الذاتـي  االكتفـاء  مـن 
القـدرة التفاوضيـة أمـام المنظمـات اإلسـرائيلية لتحقيـق 

هـذه األهـداف.

6-3 أيار 2021: من »األرض مقابل السالم« إلى 
»الحقوق مقابل السالم«

لـو ظهـرت حركـة فلسـطينية قويـة للمطالبـة بالحقـوق 
السياسـية قبل عشـر أو خمس عشـرة سـنة، لـكان التقدم 
فـي حـل الدولتيـن قـد تغيـر جذريـاً كمـا سـبق طرحـه 
فـي ذلـك الوقـت )MAS,  2010(. ربمـا كانـت أفضـل 
اسـتراتيجية إلسـرائيل آنـذاك هـي التسـليم بإقامـة دولـة 
فلسـطينية على حدود عام 1967 والمسـاواة في الحقوق 
للفلسـطينيين اإلسـرائيليين. الواقـع أن المفاوضـات التـي 
جـرت فـي العاميـن 2000 و2008 مـع حكومتـي بـاراك 
وأولمـرت كشـفت بالضبـط عـن وجـود شـريك إسـرائيلي 
محتمـل مـن هـذا القبيـل. فقـد كان اليهـود اإلسـرائيليون 
مـن  وكان  السـكان،  مـن   %80 مـن  أكثـر  سـيصبحون 

الممكـن حمايـة حقـوق اليهـود ديمقراطيـاً.

واحـدة  دراميـة  ناحيـة  مـن  الحسـاب  هـذا  تغيـر  لقـد 
منـذ ذلـك الحيـن. قـد مكنـت فـرص الركـوب بالمجـان 
التـي أتاحتهـا أوسـلو إلسـرائيل، وعلـى األخـص فـي العقد 
الماضـي، مكنتهـا مـن بنـاء مسـتعمرات جديـدة وجدران 
وحواجـز. هـذه خلقت وقائـع جديدة علـى األرض بنجاح 
بحيـث يمكـن اآلن توقـع مقاومـة أعلى بكثيـر من جانب 
المنظمـات اإلسـرائيلية المعارضة لحـل الدولتين. إن قصة 
غـاف مجلـة اإليكونوميسـت فـي 29 أيـار 2021 بعنـوان 
»دولتـان أم دولة واحـدة؟ عملية السـام الميؤوس منها«، 
توضـح كيـف يبـدو الصـراع علـى األرض والدولـة لـم يعد 
ممكنـاً للفلسـطينيين، ويجـب أن يكـون الطريـق األكثـر 
جـدوى للمضـي قدمـاً اآلن هـو المطالبـة بالمسـاواة فـي 
إذا نظـر المـرء إلـى  الحقـوق. قـد يكـون هـذا منطقيـاً 
الخرائـط وتسـاءل عمـا قـد ينطـوي عليـه حـل الدولتيـن 
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عمليـاً مـن حيـث نقـل السـكان. إذا رفـض الفلسـطينيون 
ترتبـط أجزاؤهـا إال  بـدون تواصـل جغرافـي ال  »دولـة« 
باألنفـاق والجسـور، فإمـا أن تكون هناك عمليـات ترحيل 
كبيـرة للسـكان، أو أن يجري النقاش فـي المقام األول عن 

حقـوق األقليـات سـواًء فـي دولـة واحـدة أم ال.

فـي إحاطـة أمـام مجلـس األمـن الدولـي فـي عـام 2014، 
سـيري  روبـرت  المتحـدة  لألمـم  الخـاص  المنسـق  قـال 
بتبصـر وصراحـة: »هنـاك خيـارات صعبـة مطلوبـة اآلن 
مـن الطرفيـن. ينبغـي لهمـا أن يـدركا أن عـدم االختيـار 
هـو الخيـار األكثـر ضرراً علـى اإلطـاق – أي القبـول بأننا 
نسـلك الطريـق الذي يؤدي بنـا إلى واقع الدولـة الواحدة 
علـى أرض الواقـع. هذا هو الوقت المناسـب لكي يعكس 
الطرفـان مـا إذا كانا يرغبان فـي الوفـاء بالتزامهما المعلن 
بحـل الدولتيـن، أو ما إذا كانا سيسـمحان لـه بالتملص من 
تلقـاء ذاتـه«. هكـذا أصبحـت النتائـج الممكنـة للسـعي 
الفلسـطيني إلقامـة دولة أكثر تعقيداً وغموضـاً، وبالتأكيد 

مـن الناحيـة الجغرافية.

أن  ببسـاطة  هـو  الراهـن  الوقـت  فـي  المهـم  االسـتنتاج 
الفلسـطينيين لـن يحققـوا أي دولـة ذات مغـزى أو حقـوق 
سياسـية مـا لـم يتغيـر تشـكيل القـوة مـع إسـرائيل بشـكل 
كبيـر. لـن تمنـح أطـراف مـن الخـارج الدولـة أو الحقـوق. 
كمـا أن إسـرائيل لـن تتنـازل عنهـا مـا لـم تعتقـد أنهـا يجب 
هـو   2021 أيـار  فـي  الواعـد  الجانـب  عنهـا.  تتنـازل  أن 
ببسـاطة أنـه يمثـل وعيـاً فلسـطينياً ناشـئاً بأن هنـاك الكثير 
الموازيـة  الصراعـات  ممـا يمكـن كسـبه مـن خـال ربـط 
باسـتخدام لغـة الحقـوق المشـتركة. يبقـى أن نـرى مـا إذا 
سـتظهر منظمـات فعالـة يمكن أن تجعل هـذه التعبئة أكثر 
ترابطـاً وتماسـكاً. حتـى لـو بـدأت الروابـط التنظيميـة فـي 
الظهـور، فـإن تحقيـق تغييرات ذات مغزى فـي توزيع القوة 
فـي إسرائيل-فلسـطين سـيكون عمليـة طويلة: وفي أحسـن 
األحـوال، ليـس أيـار 2021 »بداية النهاية بـل نهاية البداية«.

هـل هناك تغييـرات ممكنة في اسـتراتيجية المسـاعدات 
مـن شـأنها أن تدعـم التعبئـة الناشـئة مـن أجـل حقـوق 
ولكـن  نعـم،  الجـواب  يكـون  أن  يجـب  الفلسـطينيين؟ 
أن  يمكنهـا  اإلسـرائيلي  الجانـب  فـي  القويـة  المصالـح 
تـرى الخطـر سـريعاً ومـن المرجـح أن تعمل علنـاً أو وراء 
الكواليـس لمنـع أي نـوع مـن الدعـم لتعبئـة المجتمـع 
المدنـي الفلسـطيني. إن تبعـات التزامـن فـي النضـاالت 

المنفصلـة بيـن الفلسـطينيين قـد نوقشـت بتكـرار فـي 
وسـائط اإلعـام الدوليـة التـي غطـت أحـداث أيـار، وال 
يمكـن أن تضيـع هـذه التبعـات عـن انتبـاه المخططيـن 
االسـتراتيجيين اإلسـرائيليين. مـن ناحيـة، تتمثـل الميـزة 
الفلسـطينية هنـا في أنـه من الصعب على شـركاء التنمية 
المحايديـن أن يقولـوا إنهم ال يؤيـدون المطالبة بالحقوق 
الحـزب  فـإن  أخـرى،  ناحيـة  مـن  والفرديـة.  السياسـية 
المهيمـن فـي قطاع غزة هـو حماس، وتقدم اسـتراتيجيته 
العسـكرية بسـهولة أسـباباً وجيهـة لبقـاء شـركاء التنميـة 
بعيـداً عن أية اسـتراتيجية مشـتركة تضفي الشـرعية على 

المقاومـة العنيفـة.

سـيكون ذلـك تحدياً مهمـاً للحركة الفلسـطينية. األمثل أن 
يكـون باإلمـكان إقنـاع حمـاس بـأن االنضمـام إلـى كفـاح 
فلسـطيني موحـد وغيـر عنيـف مـن أجـل الحقـوق هـو 
أكثـر تهديـداً إلسـرائيل مـن الهجمـات الصاروخيـة التـي 
تلحـق أضـراراً اسـتراتيجية ضئيلـة. قـد يكـون هـذا األمـر 
والجماهيـر  الفصائـل  علـى  حـوار  لكنـه  محتمـل،  غيـر 
الفلسـطينية أن تقـوم بـه. علـى أقـل تقديـر، يمكـن أن 
تقـوم منظمـات المجتمـع المدنـي بشـكل مسـتقل عـن 
حمـاس بصياغـة وتنظيـم المطالـب المتعلقـة بالحقـوق 
األساسـية لسـكان قطـاع غـزة، بمـا فـي ذلـك حقهـم فـي 
األمـن، وفـي السـلع االسـتهاكية األساسـية، وفـي السـفر، 

وغيـر ذلـك مـن الحقـوق األساسـية.

يشـكل الفلسطينيون اإلسـرائيليون أحد المكونات المهمة 
فـي العمـل الجماعـي المحتمـل الـذي يمكنـه أن يغيـر 
فالفلسـطينيون  إسرائيل-فلسـطين.  فـي  القـوة  تشـكيل 
اإلسـرائيليون أكثر فقراً مقارنة باإلسرائيليين العاديين، كما 
أن تحسـين أوضاعهـم االقتصاديـة واالجتماعيـة هـو أيضاً 
 نضـال مـن أجـل الحقـوق وضـد المعاملة غير المتسـاوية
)Khalidi & Shihadeh, 2017; Khalidi, 2018(. لقـد 
الفلسـطينية  بالحقـوق  المتعلقـة  المناقشـات  أغفلتهـم 
لوقـت طويـل، ويرجع ذلـك جزئياً إلى أنهم كثيـراً ما ظلوا 
عـن قصـد خـارج الصراعات اإلسـرائيلية مع الفلسـطينيين 
اآلخريـن. هـذا جزئيـاً نتيجـة لاسـتراتيجيات اإلسـرائيلية 
التـي تترك الحـدود واألوطان والحقـوق الخاصة بمختلف 
فئـات الفلسـطينيين غامضـة وغير مسـتقرة عمـداً لتثبيط 
االرتباطات السياسـية التـي يمكن أن تتحول ضد جماعات 
معينـة. يتجلـى ذلـك بأوضـح صـورة مـن خـال عمـوم 
إلـى »ترحيـل«  الذيـن يدعـون  السياسـيين اإلسـرائيليين 
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مئـات اآلالف مـن المواطنيـن اإلسـرائيليين الفلسـطينيين 
وقراهـم الموجـودة اآلن فـي وسـط إسـرائيل إلـى الدولـة 

الفلسـطينية حـال قيامهـا الحقاً.

لكن في أيار 2021، كشـف الفلسـطينيون في إسـرائيل أن 
لديهـم أيضـاً قـوة جماعيـة للمطالبـة بحقوقهـم المدنية، 
وأظهـر تفاعلهـم مـع القـدس علـى الفـور الـدور المهـم 
الـذي يمكنهـم القيـام بـه فـي تغييـر تشـكيل القـوة. هنا 
أيضـاً، علـى أقل تقديـر، يحتاج الفلسـطينيون إلى الضغط 
اإلسـرائيلية  األهليـة  المنظمـات  لدعـم  المانحيـن  علـى 
وتنميتهـم  الفلسـطينيين  حقـوق  تعزيـز  علـى  العاملـة 

البشـرية كأقليـة قوميـة فـي إسـرائيل.

ربمـا نجـد في الضفـة الغربية اضعف مبـرر لمقاومة دعم 
التعبئـة القائمـة علـى الحقـوق. هنـا أيضا، هنـاك ما يدعو 
إلـى الضغـط مـن أجـل توجيـه المزيـد مـن المسـاعدات 
إلـى جماعـات المجتمـع المدنـي التـي تحمـي الحقـوق 
الفلسـطينية، وال سـيما في القدس الشـرقية، والتي تضغط 
مـن أجـل المسـاءلة الديمقراطيـة. من المرجـح أن تحظى 
هـذه األنـواع مـن الدعـم بمقاومـة شـديدة مـن جانـب 
إسـرائيل، ألسـباب واضحـة، ولكـن التيـار قد يتحـول ببطء 
ضـد الحجـج القائلة بأنـه يمكن تجاهل الحقـوق إلى فيما 
بعـد. نظـراً لتنـوع التحديـات وأوجـه العجز فـي الحوكمة 
االقتصاديـة  الحقـوق  علـى  تؤثـر  والتـي  أعـاه،  المبينـة 
واالجتماعية والسياسـية، فإن أي أجندة إنمائية مسـتقبلية 
قائمـة علـى الحقـوق لـن تفـرض مطالبهـا علـى إسـرائيل 
فحسـب، بـل علـى النظـام السياسـي الفلسـطيني أيضـاً. 
قـد يكـون مـن المفيـد للفلسـطينيين اسـتثمار الكثير من 
وقتهـم وجهودهـم التنظيميـة المكرسـة للضغـط من أجل 
ضمـان أن يبـدأ المانحـون بجديـة في دعم األنشـطة التي 
تحمـي الحقـوق، وأن تكـون المنظمـات التـي تحصل على 
الدعـم قـادرة علـى تنسـيق أنشـطتها عبـر شـتى شـرائح 

الفلسـطينيين. السكان 

6-4 االتفاقات اإلبراهيمية التطبيعية: من 
المعونة إلى االستثمار

قبـل عـام 2021، لـم تكـن الخيـارات التـي تـم تقييمهـا 
فـي القسـم السـابق مطروحـة بشـكل جـدي، ولـم يكـن 
العدائيـة  األمريكيـة  السياسـة  مـن  سـنوات  أربـع  تأثيـر 
إدارة  حاولـت  لقـد  بعـد.  انقلـب  قـد  فلسـطين  تجـاه 

ترامـب كسـر الجمـود فـي مفاوضات السـام في الشـرق 
األوسـط، والـذي عزتـه إلـى تعنـت الفلسـطينيين وعـدم 
رغبتهـم فـي التوصـل إلـى حل وسـط. قبـل ترامـب تماماً 
موقـف الصقـور اإلسـرائيليين مثـل نتنياهـو، الذين سـعوا 
اسـتبدال شـعار »األرض مقابـل  إلـى  منـذ فتـرة طويلـة 
السـام« بشـعار »السـام مقابـل السـام« األقـل إشـكالية 
بكثيـر. جـادل البعـض فـي أنـه ليـس لـدى الفلسـطينيين 
الكثيـر ليكسـبوه مـن خـال التمسـك بإقامـة الدولة على 
أراض متصلـة جغرافيـاً، وهـو ما لم يعـد معروضاً على أي 
حـال. بـل سـوف يكسـبون المزيد مـن خـال الدخول في 
تبـادالت اقتصاديـة مـع إسـرائيل والعالـم الخارجـي، مـع 

التمتـع بحكـم ذاتـي محـدود فـي مناطـق متفرقـة.

لحـث الفلسـطينيين علـى قبـول النمـوذج الجديـد، سـعت 
إدارة ترامـب إلـى تطبيـع العاقـات بيـن إسـرائيل وعـدة 
إلـى  التطبيـع  يـؤدي  أن  المتوقـع  مـن  كان  عربيـة.  دول 
الضغـط علـى الفلسـطينيين »مـن الخـارج إلـى الداخـل« 
ألن قدرتهـم علـى المسـاومة مـع إسـرائيل سـتنخفض أكثـر 
العربيـة،  البلـدان  مـن  المقـدم  الدعـم  انخفـاض  بسـبب 
وهـو مـا تجلـى بوضـوح فـي االنخفـاض الحـاد فـي حجـم 
الوطنيـة  السـلطة  إلـى  العربيـة  الرسـمية  المسـاعدات 
الفلسـطينية فـي السـنوات القليلـة األخيـرة. كمـا أن هـذا 
التوجـه سـيخلق فرصاً لاسـتفادة من االسـتثمارات العربية-
اإلسـرائيلية المشـتركة التـي قـد تعقـب ذلـك، وقـد يميـل 
المزيـد مـن الفلسـطينيين رواد المشـاريع إلـى االسـتفادة 
 مـن هذه االسـتثمارات إذا قبلوا بالشـروط الجديدة للسـام

)Al-Agha & Khalidi, 2021(. مـن بيـن الـدول العربيـة 
التـي أشـركها ترامب، كانـت اإلمارات العربيـة المتحدة هي 
األكثـر أهميـة، نظـراً لمواردهـا االقتصادية ورغبتهـا الخاصة 
فـي االنخـراط فـي اسـتثمارات مشـتركة مـع إسـرائيل مـن 
أجـل الوصـول إلـى التكنولوجيـات التـي يمكـن أن تمنحهـا 

ميـزة فـي منافسـتها اإلقليميـة مـع إيران.

االتفاقـات  هـي   2020 عـام  أواخـر  فـي  النتيجـة  كانـت 
اإلبراهيميـة التـي كثـر الترويـج لهـا. علـى الرغـم مـن أن 
االتفاقـات لـم تسـفر عـن أي تغييـرات فوريـة علـى أرض 
المصالـح  فـي  تغييـرات  عـن  كشـفت  أنهـا  إال  الواقـع، 
والتصورات األساسـية، سـواًء في إسـرائيل أو في العديد من 
البلـدان المهمـة التي تقدم الدعم الخارجي للفلسـطينيين. 
مـع ذلـك، فـإن الدوافـع الكامنـة وراء االتفاقـات قـد تؤثـر 
علـى كيفيـة تطـور المعونـة واالسـتثمارات في المسـتقبل. 



107

تشـمل هـذه الدوافـع التصـور السـائد فـي بعـض الـدول 
العربيـة والخليجيـة بـأن التطبيـع سيسـمح لهـا بتحقيـق 
أهدافهـا الوطنيـة بدعـم مـن الواليـات المتحـدة، بمـا فـي 
ذلـك الوصـول إلـى التكنولوجيـات اإلسـرائيلية، وتحسـين 
هـذه  أخـرى.  أهـداف  أو  إيـران،  مواجهـة  علـى  قدرتهـا 

الحسـابات المحـددة ذاتهـا قـد تتغيـر بمـرور الوقـت.
لكـن باإلضافـة إلـى ذلـك، كانـت االتفاقـات مدفوعـة أيضـاً 
بتصـور متزايـد داخـل الواليـات المتحدة بأن عملية السـام 
قـد وصلـت إلـى طريـق مسـدود. لـم يكـن هـذا التصـور 
خاطئـاً وهـو يتماشـى مـع تحليلنـا لتوزيع القـوة على أرض 
الواقـع. لكـن التصـور مـع ذلـك مخطـئ فـي االعتقـاد بأنـه 
إذا كان مـن الممكـن ممارسـة المزيـد مـن الضغـوط علـى 
الفلسـطينيين لقبـول دولـة افتراضيـة »ذات حـدود مؤقتة« 
وحقـوق محـدودة، فـإن هـذه اإلجابـة سـتكون مسـتدامة 
بحـق  باإلشـارة  جديـرة  فلسـطين  أن  الواقـع  شـكل.  بـأي 
لكـون الرئيـس عبـاس هـو الزعيـم العربـي الوحيـد الـذي 
قـاوم علنـاً، ولسـنوات، عقيـدة ترامـب ودفـع الثمـن. مـع 
ذلـك، ونظـراً لمأزق عملية أوسـلو، من المفهـوم التصور أن 
المسـاعدات األمريكية لفلسـطين مرتفعة بشـكل غير مبرر 
بالنظـر إلـى قلـة مـا حققتـه. فـي الوقت الـذي تواجـه فيه 
الواليـات المتحـدة مطالـب بزيـادة االسـتثمار المحلـي في 
التصنيـع والبنيـة األساسـية، وتواجـه تحديـات مـن الصيـن، 
تـزداد صعوبـة تبريـر المسـاعدات المقدمة لعملية السـام 
التـي ال تقـود إلى أي مـكان. ليس من المسـتغرب أن يظهر 
أيضـاً فـي إدارة بايـدن الحاليـة عـدم الرغبـة فـي االنخـراط 
أو االلتـزام بـرأس مـال سياسـي أو مـوارد دبلوماسـية كبيـرة 
لصالـح عملية السـام في الشـرق األوسـط، علـى الرغم من 

الضغـوط التـي يمارسـها الديمقراطيـون التقدميـون.

نظـراً للمنافسـة المتزايـدة علـى المـوارد المحليـة داخـل 
البلـدان المتقدمـة، فمـن المرجح أن المانحيـن الغربيين، 
خفـض  فـي  سـيرغبون  المتحـدة،  الواليـات  وخاصـة 
فـي  الوقـت.  بمـرور  الحقيقيـة  بالقيمـة  المسـاعدات 
فلسـطين، يعنـي ذلـك أنهم سـيميلون إلى دعـم تدفقات 
العيـش  كسـب  سـبل  لتمويـل  بديلـة  كآليـة  االسـتثمار 
الفلسـطينية، ولـو للحد مـن االعتماد على التدفـق الدائم 
للمسـاعدات. قد طـرح مفهوم »ما بعـد المعونة« بالفعل 
فـي السـياق الفلسـطيني )Lang & deLeon, 2016( في 
العقـد الماضـي، وكثيـراً مـا يشـار إلـى »إعيـاء المانحين« 
فـي السـياق الفلسـطيني )مـع أنه نـادراً ما يتـم االعتراف 
بالجانـب الفلسـطيني من إعياء المانحيـن(. بهذا المعنى، 

تشـير االتفاقـات اإلبراهيميـة إلى ديناميـات أعمق يحتاج 
الفلسـطينيون إلـى أخذهـا في االعتبـار أثنـاء نضالهم من 
أجـل حقوقهـم. إذا أصبحـت االسـتثمارات أكثـر أهميـة 
كوسـيلة لدعـم سـبل العيـش، سـيكون مـن المهـم ضمان 
أن يسـتفيد أوسـع نطـاق مـن الفلسـطينيين مـن فـرص 
العمل واالسـتثمار المرتبطة بهذه االسـتثمارات، وتشـجيع 
الروابـط الخلفيـة واألماميـة فـي مناطـق االسـتثمار. هـذا 
ليـس فقـط لتعزيـز فرص العمـل والرفاه، بل أيضـاً لضمان 
أن  مـن  بـدالً  الفلسـطينية  التنظيميـة  القـوة  تتعـزز  أن 

تتقلـص نتيجـة لهـذه االسـتثمارات. 

لتطويـر  نشـطة  فلسـطينية  اسـتراتيجية  وجـود  دون 
المحتملـة،  االسـتثمارات  مـع  وأماميـة  خلفيـة  روابـط 
مـن المرجـح أن تكـون النتيجـة إنشـاء جيـوب للنشـاط 
حـدث  إذا  وتقسـيمهم.  الفلسـطينيين  عزلـة  مـن  تزيـد 
ذلـك، فـإن االسـتثمارات الخارجيـة التـي تحابـي السـوق 
تضعـف  قـد  االجتماعيـة  السـوق  حسـاب  علـى  الحـرة 
العمـل الجماعـي للفلسـطينيين وتجعـل إدارة المطالـب 
الفلسـطينية بالحقـوق أقـل إلحاحـاً. فـي الواقع، سـتكون 
اإلسـرائيليين  بيـن  للقـوة  سـلبية  أكثـر  توزيعـاً  النتيجـة 
والفلسـطينيين مـن خـال زيـادة تفتيـت الروابـط بيـن 

الفلسـطينية. األعمـال  مصالـح 

المؤسسـات  تمكنـت  إذا  ذلـك،  مـن  النقيـض  علـى 
الفلسـطينية مـن توقـع وصـول تدفق اسـتثمارات محددة 
الروابـط  لدعـم  واتخـاذ خطـوات  مناطـق محـددة  إلـى 
الخلفيـة واألماميـة عن طريق التخطيـط لتطوير المهارات 
التدريـب علـى تنظيـم المشـاريع، فقـد تكـون  وبرامـج 
النتيجـة عكـس ذلك تمامـاً. يمكن لاسـتثمارات الخارجية 
أكثـر  فلسـطيني  اقتصـاد  إنشـاء  إلـى  تدفـع  أن  عندئـذ 
تكامـاً وأن تعـزز قـدرة المسـاومة لـدى مصالـح األعمال 
والقـوى العاملـة والمنظمات السياسـية الفلسـطينية. في 
إطـار التحضيـر لهـذه الفـرص، يمكـن للمعونـة أن تـؤدي 
الفلسـطينية  المهـارات  تنميـة  تيسـير  فـي  حاسـماً  دوراً 
أقصـى  لتحقيـق  المطلوبـة  المشـاريع  تنظيـم  وقـدرات 
زيـادة فـي فـرص إقامـة الروابـط الخلفيـة واألماميـة مـع 
أنـواع محـددة مـن االسـتثمارات الخارجيـة. سـيكون مـن 
المهم للمؤسسـات الفلسطينية وشـركاء التنمية الداعمين 
لتقويـة الحقـوق وسـبل العيـش الفلسـطينية أن يرصـدوا 
وضـع خطط االسـتثمار الناشـئة ويخططوا لضمـان دعمها 
للتطلعـات الفلسـطينية للحقـوق بـدالً مـن تقييدهـا لها.
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6-5 ضرورة وضع استراتيجية جديدة للتنمية 
االقتصادية

بالنظـر إلـى المـأزق الحالـي لفلسـطين، فإنهـا سـتواجه 
تحديـات إنمائيـة كبيرة فـي المسـتقبل. لتحقيق معدالت 
مسـتدامة للنمـو االقتصـادي وتوليـد فـرص عمـل الئقـة 
والنسـاء،  للشـباب  المتناميـة، وتحديـداً  العاملـة  للقـوى 
وتحسـين الرفـاه العـام لسـكانها تصاعديـاً، سـيكون مـن 
جـذري.  بشـكل  اقتصادهـا  هيكلـة  إعـادة  الضـروري 
المسـتقبلية  والتجاريـة  اإلنمائيـة  السياسـات  دراسـة  إن 
إلـى  تسـتند  أن  يجـب  االحتـال  مـن  خاليـة  لفلسـطين 
االقـرار بأن فلسـطين ليسـت بأي حـال من األحـوال حالة 
عاديـة، وأن الوصفـات مـن نـوع »حجـم واحـد يناسـب 
الجميـع« التـي يوصـى بهـا عـادًة لجميـع البلـدان النامية 
لـن تكـون القيـاس المناسـب بالتأكيد لمثل هـذه المهمة 
مـن  العديـد  فـإن  االحتـال،  انتهـى  لـو  حتـى  الصعبـة. 
التشـوهات الهيكليـة سـوف تسـتمر بـا شـك فـي غيـاب 
تدخات سياسـية حاسـمة تعيـد هيكلة االقتصاد المشـوه 
بشـكل جـذري وتجعـل من الممكـن لفلسـطين أن تنتقل 

إلـى مسـار تغييـر هيكلـي معـزز للنمـو.

للنمـو  معـززاً  هيكليـاً  تحـوالً  فلسـطين  تحقـق  وحتـى 
لاقتصـاد  التبعيـة  كسـر  إلـى  سـتحتاج  اقتصادهـا،  فـي 
الحاليـة.  الملتويـة  الحلقـة  مـن  والهـروب  اإلسـرائيلي، 
إن تأثيـر االحتـال، عـن طريـق قمـع االقتصـاد وإعطـاء 
اإلشـارات الخطـأ لتوجيه سـلوك العامل االقتصـادي، يؤدي 
باسـتمرار إلـى تفاقـم التشـوهات البنيوية لاقتصـاد التي 
تقـوض النمـو وتسـد أي أفـق لتحقيـق تحسـين مسـتدام 
لرفـاه السـكان. التحـدي الهائل الذي يواجه الفلسـطينيين 
سـيكون  التنميـة.  سياسـات  فـي  جريئـاً  تحـوالً  يتطلـب 
مـن الضـروري الخـروج عـن »سياسـات تعزيـز األسـواق« 
التقليديـة، التـي يوصـى بها عـادة لجميع البلـدان النامية 
بالتركيـز علـى قـدرات الحوكمـة التـي تخفـض تكاليـف 
المعامـات وتمكن األسـواق من العمل بكفـاءة أكبر. لقد 
وجهـت هذه السياسـات فـي الغالـب النهج الـذي اتبعته 
السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية والجهـات المانحـة خـال 
العقـود الماضيـة. بدالً من ذلـك، ينبغي للسـلطة الوطنية 
القـدرات  الفلسـطينية أن تركـز علـى سياسـات »تعزيـز 
اإلنتاجيـة«، بالتركيـز علـى قـدرات الحوكمـة للتغلب على 
اإلخفاقات المترسخة في السوق، واكتساب التكنولوجيات 
المعززة لإلنتاجية، والحفاظ على االسـتقرار السياسـي في 

سـياق مـن التحول االقتصـادي واالجتماعي السـريع. تأتي 
برامـج الحكومة الفلسـطينية منـذ 2019 المتعلقة بتعزيز 
العناقيـد  القطاعـات اإلنتاجيـة، بمـا فـي ذلـك بواسـطة 
االفقيـة والعاموديـة، فـي سـياق توجـه عام لانفـكاك عن 
التبعية االقتصادية االسـتعمارية، لتؤسـس لمرحلة جديدة 
مـن رؤيـة تنمويـة طـال اعتمادها، لمـا ينطـوي عليها من 
عـودة الصـول الحجـة التنمويـة الفلسـطينية التـي تبنتهـا 
م.ت.ف. فـي برنامجهـا االنمائي الذي وضعه البروفيسـور 

يوسـف صايـغ الراحـل فـي مرحلـة مـا قبل أوسـلو.

فـي ضـوء فشـل وصفات توافق آراء واشـنطن في انتشـال 
البلـدان مـن براثـن الفقـر وتوليـد النمـو المسـتدام يمـا 
ممكنـاً،  المتقدمـة  البلـدان  مـع  الدخـل  تقـارب  يجعـل 
ظهـر رأي متبايـن يدعـو إلى وضـع حزمة سياسـات بديلة 
لليبراليـة المحدثـة. هنـاك توافـق متزايد فـي اآلراء يدعو 
إلـى إدارة االقتصـاد الكلي بطريقـة محابية للتنمية بهدف 
التقليـل إلـى أدنى حـد من تقلبـات النمو وضمان أسـعار 
صـرف ومعـدالت فائـدة تنافسـية من خـال آليـات إدارة 
قائمـة علـى السـوق. يقتـرح هـذا النهـج أيضـاً سياسـات 
صناعية نشـطة تعالج فشل السـوق وتولد عوامل خارجية 
إيجابيـة، مـع التركيـز فـي الوقـت ذاتـه علـى اإلنصـاف 
وسياسـات التوزيـع الموجهـة لصالح الفقـراء على النقيض 
مـن مفهـوم »اآلثـار المنسـابة« المتأصـل فـي الليبراليـة 
المحدثـة. كمـا ويدعـو إلـى سياسـات مالية نشـطة تحدد 
البرامـج  لتمويـل  بهـا  التصـرف  المـوارد وحريـة  مصـادر 
اإلنمائيـة بمـا يوسـع الحيـز المالـي المتـاح، واسـتخدام 
السياسـة الماليـة لتسـهيل الـدورات االقتصاديـة. عـاوة 
علـى ذلـك، يشـدد النهـج على ضـرورة أن تسـتكمل هذه 
السياسـات بنهـج صديـق للبيئة ال يسـعى وراء المكاسـب 
االسـتدامة  حسـاب  علـى  األجـل  القصيـرة  االقتصاديـة 

.)Abugattas & Paus, 2008( الطويلـة األجـل

باألسـاس، أعطـت  المحدثـة  الليبراليـة  للوصفـات  اتباعـاً 
السياسـة العامـة فـي فلسـطين، وكذلـك معظـم مشـاريع 
مواتيـة  »بيئـة  إلقامـة  األولويـة  الفنيـة،  المسـاعدات 
لألعمـال التجاريـة« مـن خـال تدخـات لتحسـين منـاخ 
االسـتثمار. كما شـجعت التجارة الحرة مـع توقع أن يكون 
هنـاك فـي النتيجـة رد فعـل إيجابـي تلقائـي مـن جانـب 
القطـاع الخـاص بحيـث يضطلـع بمسـتويات متزايـدة من 
االسـتثمارات فـي أنشـطة اإلنتـاج ويعـزز جهـود التطويـر 
األساسـية  المقترحـات  أن  إال  الشـركات.  مسـتوى  علـى 
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لليبراليـة المحدثـة، ال سـيما أن األسـواق الحـرة فـي حـد 
ذاتهـا وسياسـات التجـارة الليبراليـة يمكن أن توفر أساسـاً 
أصبحـت هدفـاً  قـد  والتنميـة،  االقتصـادي  للنمـو  متينـاً 
 لتحديـات متزايـدة من قبل مجموعة واسـعة من األدبيات
 Lall, 2005; Stiglitiz, 1998a &1998b; Arndt,(
1988(. قـد جـرى إبـراز التباعـد بيـن أسسـها النظريـة، 
حيـث تكـون األسـواق مثاليـة وكاملـة، والحقائـق الفعلية 
فـي معظـم البلـدان الناميـة، حيث تكـون األسـواق مليئة 
بالعيـوب واإلخفاقـات، وهـو مـا تعتبر فلسـطين با شـك 
إللقـاء  متينـاً  أساسـاً  يتيـح  المتطرفـة، ممـا  مـن حاالتـه 
الشـكوك حـول فعالية السياسـات المبنية علـى افتراضات 

الليبراليـة المحدثـة.

ينبغـي أن يكـون واضحـاً اآلن أنه في الحالة الفلسـطينية، 
الناميـة  البلـدان  مـن  للعديـد  بالنسـبة  الحـال  كان  كمـا 
األخـرى التـي تتبـع سياسـات مماثلـة، يمكـن أن تكـون 
ضروريـاً،  شـرطاً  التجاريـة  لألعمـال  المواتيـة  البيئـة 
ولكنهـا ال تكفـي بالتأكيـد لتعزيـز تنميـة سـليمة لقطـاع 
خـاص عصـري ولتعزيز مسـاهمته فـي الدخل والتشـغيل 
والصـادرات مـن السـلع والخدمـات. فهـذا يتطلـب إنهـاء 
االحتـال مـن كل بـد، ولكـن ال غنـى أيضـاً عـن تنفيـذ 
سياسـات مختلفـة جوهريـاً عن السياسـات المتبعـة. كما 
أشـار )Rodrik )2021 عـن حـق، فـإن »تحديـد الروابـط 
بيـن ظـروف العالـم الحقيقي والرغبـة في أنـواع مختلفة 
مـن التدخات هو ما تعنيه الممارسـة الجيـدة لاقتصاد«. 
مـن المؤكـد أن اتبـاع نهـج جديـد يتطلـب إجـراء تجارب 
كبيرة على السياسـات قبل أن يؤتي جميع ثماره، وبالتالي 
فـإن المطلـوب هو جرعات مـن الواقعية الواسـعة الخيال 
فـي صنـع السياسـات االقتصاديـة الموجهـة نحـو تحقيـق 
التـوازن المناسـب بيـن الدولـة والسـوق بمـا يتوافـق مع 

الظـروف السـائدة فـي البلد.

إلـى  الفلسـطينية  التنميـة  سياسـات  تهـدف  أن  ينبغـي 
اإلفـات من فخ مسـار النمو المنخفـض وتعزيز نمو يقوي 
التحـول الهيكلي لاقتصاد، لانتقال باالقتصاد الفلسـطيني 
المشـوه من مسـار نمو قائم على االسـتهاك وموجه نحو 
الداخـل ومدفـوع بعوامل اإلنتاج األولية، نحو مسـار قائم 
علـى االبتـكار وموجـه نحـو التصديـر. لن يتسـنى ذلك إال 
مـن خـال تنفيذ اسـتراتيجية شـاملة جديـدة مرتكزة إلى 
القـدرات، حيـث يكـون توسـيع األصـول المحليـة القائمة 
علـى المعرفـة فـي صميم السـعي لتحقيق مزايا تنافسـية 

تتجـاوز المنتجـات األولية والسـلع المعتمـدة على العمل 
غير الماهـر والخدمـات التقليدية.

سـيتطلب ذلـك بـكل تأكيـد تدخـات حكوميـة مبـادرة 
االجتماعيـة  القـدرات  تعزيـز  إلـى  تهـدف  أكبـر  بقـدر 
والقـدرات علـى مسـتوى الشـركات. يتطلـب هـذا النهـج 
الخـروج عـن الترتيبـات التجاريـة الحاليـة مـع إسـرائيل 
بحيـث  التنميـة،  نحـو  موجهـة  تجاريـة  سياسـة  وتنفيـذ 
تصـاغ بجانـب سياسـات صناعيـة وثيقـة الصلـة بهـا، مـع 
القائمـة علـى  التصاعـدي لألنشـطة  تشـجيع االسـتيعاب 

االبتـكار علـى نطـاق أوسـع.

سـيتطلب التحـول االقتصـادي كذلـك االسـتثمار الطويـل 
األجـل الرامـي إلى تعزيز القـدرات االجتماعية التي تدعم 
توسـيع القـدرات اإلنتاجيـة األكثـر تعقيـداً فـي كل مـن 
السـلع والخدمات. كما سـيتطلب أيضاً اسـتثمارات طويلة 
األجـل فـي البنيـة التحتيـة األساسـية التي تدعم األنشـطة 
اإلنتاجيـة وتقلـل مـن العراقيـل فـي عمـل النظـم. يعتبـر 
توسـيع الحيـز المالـي شـرطاً ضروريـاً لتحقيـق مسـتوى 
األغـراض.  هـذه  لتحقيـق  الازمـة  العامـة  االسـتثمارات 
فاالسـتثمار العـام منخفـض جـداً مقارنـة بالبلـدان النامية 
فـي ضـوء  كاٍف  غيـر  بالتأكيـد  الجيـد، وهـو  األداء  ذات 
االحتياجـات الفلسـطينية. يتم تمويل معظم االسـتثمارات 
العامـة مـن خـال المسـاعدات اإلنمائيـة الدوليـة، والتي 
تحتـاج  للغايـة.  ومتقلبـة  المـوارد  بتوافـر  هـي مرهونـة 
فلسـطين بشـكل عاجـل إلـى تحقيـق االسـتقال المالـي 
الضريبيـة  القاعـدة  وتوسـيع   )Khalidi, 2021( الدولـي 
تدريجيـاً وتحسـين كفـاءة التحصيـل بالتـوازي مـع نمـو 

القطـاع الخـاص.

بعوامـل  المدفـوع  النمـو  مـن  التحـول  أن  الثابـت  مـن 
يشـكل  باالبتـكار  المدفـوع  النمـو  إلـى  األوليـة  اإلنتـاج 
تحديـاً بالغـاً بالنسـبة لجميـع البلـدان المتوسـطة الدخل، 
التـي وقعـت في مـا أطلق عليـه »فخ الدخل المتوسـط«. 
يصـور هـذا المصطلـح حالـة فـي سـياق العولمـة الحالي 
فـي  يسـتمر  أن  الدخـل  لبلـد متوسـط  يمكـن  حيـث ال 
المنافسـة دوليـاً فـي السـلع الموحـدة التـي تتطلـب قوة 
عمـل مكثفـة ألن األجور مرتفعة نسـبياً. لكنه ال يسـتطيع 
المضافـة  القيمـة  ذات  األنشـطة  فـي  يتنافـس  أن  أيضـاً 
العاليـة واألنشـطة التـي تتطلـب تكنولوجيـا مكثفـة على 
نطـاق واسـع بمـا فيـه الكفايـة ألن اإلنتاجيـة منخفضـة 
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للغايـة، ممـا يـؤدي إلـى نمـو بطـيء وتدنـي إمكانية رفع 
مسـتويات المعيشـة للسـكان.

إن فلسـطين تبـدأ مـن خـط أسـاس غيـر مـواٍت للغايـة، 
وبالتالـي فالتحديـات التـي تواجههـا أكبـر بكثيـر من تلك 
التـي تواجههـا البلـدان األخـرى فـي الشـريحة الدنيـا مـن 
الدخـل المتوسـط. يفرض ذلك ضـرورة ملحـة لتنفيذ نهج 
إنمائـي جديـد في أقرب وقت ممكـن، بحيث يتم تطبيقه 
بشـكل تصاعدي حسـبما تسـمح به الحالة السياسية. غير 
أن درجـات الحريـة تحت االحتال لتنفيـذ التدابير الازمة 
االقتصـاد،  فـي  للنمـو  معـزز  تحـول  تحقيـق  أجـل  مـن 
وكذلـك فعاليـة هـذه التدابير، سـتكون بالتأكيـد محدودة 
جـداً. لـذا سـيكون أي تقدم حقيقـي مرهوناً بإحـراز تقدم 
سياسـي كبيـر ينهـي االحتـال وإقامـة دولـة فلسـطينية 
ذات سـيادة تسـيطر بالكامـل علـى أراضيهـا وسياسـاتها 
ومسـتقبلها. باإلضافـة إلـى ذلك، سـيتطلب إحـداث تغيير 
بعيـد المـدى في اتجـاه سياسـات التنمية تخليـص عملية 
المسـدود  الطريـق  مـن  الفلسـطينية  السياسـات  صنـع 
أليديولوجيـة تحريـر السـوق مـن أي تدخل، وبنـاء ائتاف 
سياسـي قوي، فـي سـياق المصالحـة السياسـية الداخلية، 
يسـهم بشـكل مسـتدام في دعم مسـار جديد في التنمية 
االقتصاديـة لصالـح األغلبيـة العظمـى من الفلسـطينيين.

6-6 الحق في حماية اجتماعية شاملة ومعممة

قـادرة،  غيـر  الفلسـطينية  الوطنيـة  السـلطة  أن  طالمـا 
ألسـباب سياسـية داخلية أو خارجية، على تحقيق أهداف 
التحـرر الوطنـي واالسـتقال أو تغييـر الوضـع الراهـن مع 
االحتـال نحـو األفضـل، وإذا كان التحـول فـي السياسـة 
الوقـت  فـي  المنـال  بعيـد  أعـاه  المقتـرح  االقتصاديـة 
للسـلطة  يمكـن  وظيفتـان  األقـل  علـى  فهنـاك  الراهـن، 
الوطنيـة الفلسـطينية أن تؤكدهمـا فـي جهودهـا للحفاظ 
علـى أهميتهـا لـدى الجماهيـر األقـل حظـاً وغايتهـا فـي 
خدمـة المواطـن ورعايـة الصالـح العـام.. إحـدى هاتيـن 
الوظيفتيـن، وهي جعـل الحوكمة والخدمـات المجتمعية 
أكثـر اسـتجابة وخضوعـاً للمسـاءلة، يحـري نقاشـها فـي 
القسـم التالـي. أمـا هنـا فسـنركز علـى »ثمرة دانيـة« من 
شـأنها أن توفـر زخماً مهماً نحو معالجـة أحد أوجه العجز 
اإلنمائـي الرئيسـية التـي نوقشـت في هـذا التقرير، وهي 
معالجـة الحرمـان االجتماعـي مـن خـال ضمـان الحماية 
.)MAS 2021c( االجتماعيـة الشـاملة لجميع المواطنيـن

6-6-1 العقد االجتماعي الحتمي

إن النسـيج الحالـي للحمايـة االجتماعيـة فـي فلسـطين 
الجهـود  تفـي  ال  مكتمـل.  وغيـر  متماسـك  وغيـر  مجـزأ 
المبذولـة حتـى اآلن بالمعايير العالميـة أو حتى اإلقليمية 
المطلوبـة، وال تكفـل الحمايـة واألمـان للفئـات الفقيـرة 
والمهمشـة. هنـاك توافـق واسـع فـي اآلراء علـى الصعيد 
االجتماعـي وبيـن الخبـراء على ضرورة بـذل جهود مكثفة 
وفوريـة مـن أجـل إقامـة نظـام ال يلبـي احتياجـات أفقـر 
النـاس فحسـب )شـبكة األمـان االجتماعـي التـي تديرهـا 
السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية حاليـاً(، بـل يوفـر تغطيـة 
شـاملة للجميـع، بحيـث ينشـئ بالفعـل عقـداً اجتماعيـاً 
حقيقيـاً لفلسـطين ال يسـتثني أحـدا. ال بـد مـن العمـل 
بنشـاط، عاجـاً ال آجاً، على معالجة هذا الملف الشـائك 

ولكـن الحيـوي. يتطلـب ذلـك إدمـاج المبـادئ التاليـة: 

االسـتفادة مـن تجربـة الصدمـة االجتماعية-االقتصادية  	
الناجمـة عـن الجائحـة، ومـا نتـج عـن ذلـك مـن إعادة 
الحكومـات  دور  فـي  العالمـي  الصعيـد  علـى  تفكيـر 
االحتياجـات  تأميـن  فـي  العامـة  المـوارد  وأهميـة 
يتطلـب،  هـذا  للمواطنيـن.  واالقتصاديـة  االجتماعيـة 
علـى أي حـال، وضـع لوائـح وقوانيـن تكفـل الحق في 
صحـة المواطنيـن، وحماية الضعفاء، ورعاية المسـنين، 
وتعويـض العاطليـن عـن العمل، وكلها عناصـر ال تتجزأ 

فـي العقـد االجتماعـي وسـيادة القانـون.

فـي  	 والمهمشـة  الفقيـرة  الفئـات  مصالـح  مراعـاة 
السياسـات االقتصاديـة واالجتماعيـة العامـة، لمواجهـة 
الفقـراء الجـدد.  المتمثـل فـي زيـادة أعـداد  التحـدي 
يتطلـب ذلـك تغييـر مفهـوم الحمايـة االجتماعيـة، مـن 
كونهـا قطاع إغاثـة يقوم على التبرعات الموسـمية، إلى 
العمـل كقطـاع تمكينـي يضمـن حقـوق هـذه الفئـات.

ضـرورة تأطير برامج الحماية االجتماعية، التي تشـرف  	
عليهـا الحكومـة، فـي نظـام متكامـل يشـمل جميـع 
مجـاالت الحمايـة وجميـع فئـات المجتمـع ويوسـع 
يتطلـب  تصاعـدي.  بشـكل  واالسـتحقاقات  التغطيـة 
االجتماعيـة،  الحمايـة  برامـج  إدارة  تحسـين  ذلـك 
وتوحيـد مصـادر التمويـل وتوجيههـا بطريقـة مركـزة 
نحـو الفئـات األشـد احتياجـاً فـي مختلـف المناطـق 
فـي الضفـة الغربيـة وقطاع غزة. كمـا يتطلب تحديث 
السـجل االجتماعي وبنـاء قاعدة بيانـات عن الظروف 
المعيشـية لجميـع شـرائح المجتمـع. سيسـاعد ذلـك 
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علـى توجيـه المسـاعدات االجتماعيـة أوالً إلـى مـن 
هـم فـي أمـس الحاجـة إليهـا، بشـفافية وعـدل.

6-6-2 تكاليـف وفوائـد نظـام الضمـان االجتماعـي علـى 
صعيـد االقتصـاد الكلي

لعـام  االجتماعـي  الضمـان  قانـون  تطبيـق  نمـوذج  إن 
2018 )الـذي لـم يكـن مـن الممكن تنفيـذه( من منظور 
االقتصـاد الكلـي يؤكـد الفوائـد االقتصاديـة واالجتماعيـة 
حيـن  فـي  النظـام  إنشـاء  فـي  للسـير  األجـل  الطويلـة 
سـتكون هناك بعض اآلثار السـلبية علـى المدى القصير. 
مـع ذلـك، هناك آثار إيجابية على المـدى الطويل، حيث 
يتـم تجميع جميع المسـاهمات وتحويلهـا إلى رأس مال 
مـادي بسـبب تحويـل المدخرات إلـى اسـتثمارات. هذا 
هـو االفتـراض الرئيسـي الـذي يولـد نمـواً طويـل األجل. 
جميـع  عـن  الخدمـة  نهايـة  اسـتحقاقات  دفـع  يـؤدي 
سـنوات العمـل السـابقة عنـد تطبيـق قانـون الضمـان 
االجتماعـي إلـى عواقـب سـلبية علـى االقتصـاد، تتفاقـم 
بسـبب قـرب فتـرات الدفـع. مـن الممكـن تطبيـق نظام 
الضمـان االجتماعـي في الشـركات الملتزمة حاليـاً بنظام 
نهايـة الخدمـة، وفقـاً لقانون العمل، كنقطـة انطاق، مع 
الحفـاظ علـى اسـتحقاقات نهايـة الخدمـة حتـى نهايـة 
العمـل أو دفعهـا علـى مـدى فتـرة مـن سـبع سـنوات، 

وهـو الخيـار األقل ضـرراً.

أما سـيناريو التنفيذ التدريجي لنظـام الضمان االجتماعي 
علـى مدى خمـس سـنوات، بدءاً مـن الشـركات الملتزمة 
حاليـاً بنظـام تعويض نهاية الخدمـة )31.1% من موظفي 
القطـاع الخـاص( للوصـول إلـى تغطيـة بنسـبة %53.7، 
فيظهـر نفـس األثـر السـلبي علـى المـدى القصيـر، ولكن 
التأثيـر اإليجابي على الناتج المحلـي اإلجمالي يتضاعف. 
لتحقيـق أفضـل النتائـج االقتصاديـة، في سـيناريو االلتزام 
الـذي يشـكل خط األسـاس، ينبغـي توجيه مـا ال يقل عن 
35% مـن مسـاهمات الضمـان االجتماعي إلى االسـتثمار 
فـي رأس مـال جديـد فـي األنشـطة االقتصاديـة األربعـة: 
والمعلومـات،  واالتصـاالت  والنقـل  والتجـارة  الصناعـة 
بهـدف الحـد مـن اآلثـار السـلبية علـى الناتـج المحلـي 

اإلجمالـي علـى المـدى القصير.

للحـد مـن األثـر السـلبي القصيـر األجـل لتنفيـذ الضمـان 
المـدى  علـى  إيجابـي  أثـر  أعلـى  وتحقيـق  االجتماعـي 

الفلسـطينية  الحكومـة  تنظـر  بـأن  يوصـى  الطويـل، 
ومؤسسـة الضمـان االجتماعـي المنتظـرة فـي السياسـات 

التاليـة:

علـى الحكومة الفلسـطينية أن تختـار بعناية التوقيت  	
المناسـب مـن منظـور االقتصـاد الكلـي لتنفيـذ قانون 
الضمـان االجتماعـي، للتأكـد من وجود نمـو اقتصادي 
كاٍف يسـاعد علـى الحـد مـن التأثير السـلبي المتوقع 

لتنفيـذ الضمـان االجتماعـي على المـدى القصير.

بصـورة  	 االجتماعـي  الضمـان  تنفيـذ  المهـم  مـن 
بااللتـزام  المرتبـط  السـلبي  األثـر  لتجنـب  تصاعديـة 
الواسـع النطـاق. يمكـن أن تكـون نقطـة البدايـة فـي 
نهايـة  مدفوعـات  بنظـام  حاليـاً  الملتزمـة  الشـركات 
الخدمـة، يلـي ذلـك توسـيع سـريع وتدريجـي لالتزام 

االجتماعـي. الضمـان  بتطبيـق 

تدريجيـة  	 زيـادة  لتحقيـق  مطلـوب  عنصـر  أهـم 
بنـاء  هـو  للقانـون  االمتثـال  معـدالت  فـي  وسـريعة 
الثقـة فـي نظـام الضمـان االجتماعـي. يتطلـب ذلـك 
االجتماعـي  الضمـان  قانـون  علـى  تعديـات  إدخـال 
ولوائحـه لزيـادة الثقـة فـي النظـام، والقيـام بحمات 
الضمـان االجتماعـي وفوائـده،  توعيـة حـول أهميـة 

واضحـة. اسـتثمارية  خطـط  عـن  واإلعـان 

يمكـن الحـد مـن األثـر السـلبي علـى المـدى القصير  	
القطاعـات  تسـتهدف  اسـتثمار  خطـط  خـال  مـن 
واالتصـاالت  والنقـل  والتجـارة  التصنيـع  اإلنتاجيـة: 
والمعلومـات. يلـزم اسـتثمار مـا ال يقل عـن 35% من 
اشـتراكات الضمـان االجتماعـي إللغـاء األثـر السـلبي 
القصيـر األجـل علـى نمـو الناتـج المحلـي اإلجمالـي.

ثمـة حاجـة إلـى تحسـين الكفـاءة فـي المؤسسـات  	
الماليـة، بغيـة تحويـل المدخرات إلى اسـتثمارات في 
القطاعـات اإلنتاجيـة. يمكـن أن يكـون إنشـاء مصرف 

وطنـي للتنميـة خطـوة فـي االتجـاه الصحيح.

مـن الضـروري إنفـاذ قانـون الحـد األدنى لألجـور قبل  	
تنفيـذ الضمـان االجتماعـي، وذلـك للحـد مـن األثـر 
السـلبي لالتـزام الواسـع النطاق بالضمـان االجتماعي 
الضمـان  قانـون  ينـص  االجتماعيـة.  الرعايـة  علـى 
االجتماعـي علـى أن األجـور الخاضعـة لنظـام الضمان 
االجتماعـي يجـب أال تقـل عـن الحـد األدنـى لألجور. 
ال يوصـى بدفـع اسـتحقاقات نهاية الخدمة للسـنوات 
السـابقة بمجـرد إنفـاذ القانون، ألن ذلك من شـأنه أن 
يزيـد مـن األثر السـلبي علـى المـدى القصيـر. الخيار 
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حيـث  الحالـي،  النظـام  علـى  الحفـاظ  هـو  األفضـل 
يدفـع تعويـض نهايـة الخدمـة عنـد مغـادرة العمـل.

6-6-3 أسس التأمين الصحي الناجح

الصحيـة  الحمايـة  لتوفيـر  المتبعـة  السـبل  تختلـف 
مـن  الشـاملة،  الصحيـة  التغطيـة  وبالتالـي  االجتماعيـة، 
بلـد إلـى آخـر. مـع ذلـك، فـإن القاسـم المشـترك بيـن 
جميـع البلـدان هـو نظام لتجميـع المخاطـر يمّكن جميع 
المواطنيـن، كل وفقـاً لقدراته، من تقاسـم مخاطر اإلصابة 
باألمـراض واللجـوء إلـى الرعايـة الصحيـة المكلفـة. هـذا 
يعنـي أن األمـوال المخصصة للرعاية الصحيـة يتم جمعها 
عـن طريـق الدفـع المسـبق وإدارتهـا بطريقـة تضمـن أن 
يتحمـل جميـع األفـراد تكاليـف الرعاية الصحيـة في حالة 
المـرض، بـدالً مـن أن يتحمـل كل فـرد هـذه التكاليـف 

بشـكل منفصـل.

بشـكل عـام، يعتمـد نظـام التأميـن الصحـي الناجـح على 
مبادئ اسـتراتيجية أساسـية:

الخدمـات  	 لجميـع  الكافـي  التمويـل  توافـر  ضمـان 
التـي يحتاجهـا المواطنـون، مع وجـود معايير واضحة 

ومقبولـة للجـودة. 

يكون إلزامياً للجميع، وفقاً لقواعد التكافل االجتماعي. 	

تغطيـة عامـة، حيـث يغطـي النظـام جميـع المخاطر  	
والتعويضـات.

تغطيـة حكوميـة لمسـاهمات الفئـات غيـر القـادرة  	
علـى الدفـع. 

فـرض الضرائـب علـى بعـض السـلع الكماليـة لتلبيـة  	
احتياجـات تمويـل نظـام التأميـن الصحـي ولتطويـر 

البنيـة التحتيـة الازمـة للنظـام الصحـي. 

تعزيـز التعـاون بيـن القطاعيـن العـام والخـاص فيمـا  	
يتعلـق بالمستشـفيات وتمويـل الخدمـات الصحيـة.

فـي  الحالـي  الصحـي  التأميـن  نظـام  بيـن مسـاوئ  مـن 
فلسـطين أنـه إلزامـي لموظفي الحكومة فقـط، واختياري 
لبقيـة المواطنيـن والمقيميـن فـي البـاد. بيـد أن التأمين 
اإللزامـي للجميـع سـيحقق العدالـة لجميـع المواطنيـن، 
علـى أسـاس نظـام اجتماعـي يوفـر الحـق فـي الصحة مع 
الحـد األدنـى مـن األعباء الماليـة على األسـر، ودون إثقال 
كاهـل ميزانيـات الدولـة، أو جعلهـا معتمـدة علـى المنح 

والمسـاعدات األجنبيـة. باإلضافـة إلـى أنـه يوفـر التمويل 
الذاتـي الـازم لتطويـر البنيـة التحتيـة الصحية، وتحسـين 
القـوى  تطويـر  جانـب  إلـى  الصحيـة،  الخدمـات  جـودة 

العاملـة الازمـة للعمـل فـي قطـاع الرعايـة الصحية.

يتطلب تحقيق التأمين الصحي الشـامل اعتماد السياسـات 
التالية: 

مراجعـة الدراسـة التـي أعدهـا الفريق الوطنـي الذي  	
تـم تشـكيله وفقـاً لقـرار مجلـس الـوزراء الصـادر في 

27 أيار/مايـو 2019. 

كأسـاس  	 الصحـي  التأميـن  قانـون  مشـروع  إنجـاز 
وإنشـاء  اإللزامـي  الصحـي  التأميـن  قانـون  إلصـدار 
اآلليـات الازمـة التـي تتطلـب مـن الجميـع الحصـول 
علـى تغطيـة كافيـة بالتأمين، بمـا يشـمل القطاع غير 
والعاطليـن  اجتماعيـاً  المحرومـة  والفئـات  النظامـي 

العمـل والمسـنين. عـن 

الصحـي،  	 للتأميـن  وطنيـة  مؤسسـة  إنشـاء  متابعـة 
بحيـث تكـون مسـتقلة إداريـاً وماليـاً، إلدارة صناديـق 
التأميـن الصحـي وكافـة التمويـات المتاحـة، وكذلـك 
المراكـز  مـن  المطلوبـة  الصحيـة  الخدمـات  شـراء 
الحكوميـة. وغيـر  الحكوميـة  والمستشـفيات  الصحيـة 

مـع  	 التعاقـد  أو  الشـراكات  إقامـة  وسـائل  تحديـد 
األونـروا. مثـل  الصحيـة،  الخدمـات  ممولـي 

تطويـر آليات لزيادة االسـتثمار في قطـاع الصحة، وتطوير  	
المؤسسـات الصحيـة القائمـة، وتأهيلهـا بمـا يتماشـى مع 

الحـق فـي تقديـم خدمات صحيـة ذات جودة.

إجراء دراسـات حول تكاليف وأسـعار الخدمات ألغراض  	
وإجـراء  المؤسسـة،  أمـوال  علـى  والحفـاظ  الشـراء، 

دراسـات أخـرى حـول احتياجـات النظـام الصحـي. 

كامـل  	 بـدوام  العمـل  إلزاميـة  لتنفيـذ  تصـور  وضـع 
وتوفيـر  الحكومـي،  الصحـة  قطـاع  فـي  للعامليـن 
كامـل،  بـدوام  للعمـل  الازمـة  الماليـة  المخصصـات 
لتحسـين  شـرطاً  يعـد  مـا  وهـو  تفـرغ،  إجـازة  مثـل 

للمواطنيـن. المقدمـة  الخدمـات  جـودة 

6-6-4 إحياء قانون الضمان االجتماعي

قـام رئيس السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية بتعليق قانون 
الضمـان االجتماعـي الفلسـطيني، حتـى بعـد تعديلـه. 
هـو ال يـزال يعانـي من مشـاكل كثيرة. تم إجـراء العديد 
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القـرار  بموجـب  عليهـا  والمصادقـة  التعديـات  مـن 
بقانـون رقـم )19( لسـنة 76،2016 الـذي ألغـى النسـخة 
األولـى مـن القانـون رقـم )6( لسـنة 2016. شـمل ذلـك 
تعديـل معـدالت الخصـم، أي توزيع األعبـاء، ورفع الحد 
األدنـى لألجـر الـذي يؤهـل للحصـول على اسـتحقاقات 
عشـرة  إلـى  المرتـب  أضعـاف  ثمانيـة  مـن  التقاعـد 
أضعـاف المرتـب. عـاوة علـى ذلـك، أدخلـت تعديات 
علـى إجـازة األمومـة للحوامـل، من حيـث تخفيض عدد 
الحامـل دفعهـا  المـرأة  التـي يجـب علـى  االشـتراكات 
خال السـنة السـابقة إلجـازة األمومة، والحـق في إجازة 
األمومـة بأجـر يتراوح بين سـتة أشـهر وثاثة أشـهر، إلى 
جانـب الحـق فـي توريـث معاشـها التقاعـدي. بيـد أن 
هـذه التعديـات لـم تعالـج بواعـث القلـق المشـروعة 
يـرق  لـم  القانـون.  ألحـكام  الخاضعيـن  أولئـك  لـدى 
االجتماعيـة  العدالـة  مسـتوى  إلـى  القانـون  مشـروع 
التـي تتطلـع إليهـا شـتى شـرائح المجتمـع، علـى الرغم 
مـن أنـه تـم وضعـه فـي األصـل تحقيقـاً لهـذه الغايـة. 
فـي ضـوء تصاعـد االحتجاجـات الشـعبية ضـد القانـون، 
أصـدر الرئيس الفلسـطيني القرار بقانون رقم )4( لسـنة 
2019، والـذي تـم علـى أساسـه تعليـق قانـون الضمـان 

االجتماعـي رقـم )19( لسـنة 77.2016

بنـاًء علـى مـا سـبق، تـرد فيمـا يلـي النقـاط اإلشـكالية 
المعلقـة ذات األولويـة التـي يجـب حلهـا حـول طاولـة 
حيـث  القانـون،  تقديـم  إلعـادة  تمهيـداً  المفاوضـات 
يوجـد أحـد عشـر مجـاالً محـدداً إلعـادة الصياغـة يمكـن 
للمـداوالت الثاثيـة حولهـا أن تسـاعد فـي إطـاق أجندة 

بسـرعة:  السياسـات  إصـاح 

ازدواجية في آليات وقواعد حسـاب معاشـات التقاعد  	
فـي حالة الشـيخوخة والعجز والوفاة الطبيعية.

حسـاب معـاش التقاعد في حالة العجـز الكلي الدائم  	
والعجـز الجزئي الدائم )المواد 59-56(.

وعـدد  	 الوفـاة  حالـة  فـي  التقاعـد  معـاش  حسـاب 
.)64 )المـادة  لألهليـة  المطلوبـة  االشـتراكات 

ازدواجيـة فـي األحـكام المتعلقـة بشـكل غيـر مباشـر  	
بحسـاب المعـاش التقاعـدي.

فيما يتعلق بتعديل الحد األدنى لألجور. 	

76.  نشر قانون الضمان االجتماعي رقم )19( لسنة 2016 في »الوقائع الفلسطينية« في 2016/01/02، ص 2.

ألغـى القـرار بقانـون رقـم )4( لسـنة 2019 قانـون الضمـان االجتماعـي رقم )19( لسـنة 2016 وتعدياته. نشـر فـي »الوقائع الفلسـطينية« في 19 شـباط/فبراير   .77

2019، العـدد 152، ص 4.

فيما يتعلق بحساب المخصصات الشخصية واألسرية. 	

تداخل/ازدواجية مع قوانين أخرى: 	

فيما يخص أحكام التقاعد المبكر )المادة 2/51(. 	

فيما يخص إجازة األمومة )المادة 90(. 	

فيمـا يخـص االختافـات المتعلقـة باسـتحقاقات  	
)المـادة 1/116/أ(. الخدمـة  نهايـة 

إنفـاذ  	 العمـل قبـل  فيمـا يخـص تسـوية حقـوق 
1/116/ب(. )المـادة  القانـون 

فيمـا يخـص تأميـن الشـيخوخة التكميلـي )المادة  	
10 والمـادة 3/116(.

التأميـن  	 مؤسسـة  إدارة  مجلـس  ومسـؤولية  تركيبـة 
.)18 )المـادة 

6-7 المساءلة والحوكمة ذات الجودة – الجائحة 
بمثابة اختبار حاسم

إن محدوديـة اإلنجـازات المسـجلة في الحوكمة في فلسـطين 
في السـنوات الخمس والعشـرين الماضية بحسـب المؤشـرات 
والتقاريـر الدوليـة المذكـورة سـابقا، لهـا صلـة بعـدة عوامـل 
أبعـد مـن آثـار االحتـال وحدهـا وخاصـة فـي ظـل ضعـف 
العمليـة الديمقراطيـة. هنالـك تأثيـرات علـى الحوكمـة بفعـل 
مزالـق اقتصـاد السـوق الليبرالـي، وعـدم كفاية المـوارد العامة 
المتزايـدة،  االجتماعية-االقتصاديـة  للضغـوط  لاسـتجابة 
والهشاشـة الهيكليـة فـي المـوارد المالية العامة، مـع ما يترتب 
علـى ذلـك من عواقب سـلبية علـى حالة التنمية في فلسـطين 
الحوكمـة  نظـام  فـي  التحديـات  لهـذه  التصـدي  إن  وآفاقهـا. 
الفلسـطيني يتطلـب االسـتمرار فـي عمليـات اإلصـاح اإلداري 
والمؤسسـية الجاريـة، بمـوازاة المسـاعي الراميـة إلـى إبـرام 
عقـد اجتماعـي واقتصـادي جديـد يـؤدي إلـى نظـام سياسـي 
أكثـر انفتاحـاً وديمقراطية، تحكمه سـيادة القانون والشـفافية، 
والتمسـك بأعلـى معاييـر حقـوق اإلنسـان. كمـا تـم التأكيـد 
االقتصاديـة  الحوكمـة  نظـام  تجديـد  ذلـك  يسـتدعي  أعـاه، 
بحيـث يوفق بين السياسـات االقتصادية والعدالـة االجتماعية، 
ويكفـل جـودة عاليـة في الحوكمـة حيث تقوم الدولـة بدورها 
اقتصـاد  نحـو  سـعياً  أكبـر،  بقـدر  والتنظيمـي  اإلسـتراتيجي 
أكثـر شـموالً ونظـام اقتصـادي موجـه إلعـادة التوزيـع وتقديم 
خدمـات فعالـة لمواطنيهـا. دون معالجـة هـذه المسـائل، فإن 

العاقـة بيـن الدولـة والمجتمـع تنـذر بالتدهـور.
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إن حالـة الحوكمـة الفلسـطينية المتعثـرة، أي أنها وصلت 
إلـى حدود مـا يمكن توقعه فـي ظروف انعدام السـيادة، 
تتطلـب اتخـاذ إجـراءات على جميع مسـتويات مؤشـرات 
الحريـات  مـن ضمـان  بـدءاً  أعـاه،  المذكـورة  الحوكمـة 
السياسـية واسـتعادة النظـام الديمقراطـي، بصـرف النظـر 
األهـداف  تظـل  سـيادة.  ذات  دولـة  إقامـة  آفـاق  عـن 
تشـريعية  سـلطة  إنشـاء  فـي  المتمثلـة  نطاقـاً  األوسـع 
اسـتراتيجية  أهدافـاً  مسـتقلة  قضائيـة  وسـلطة  منتخبـة 
المنـال دون حـدوث تغييـر  ال يمكـن أن تصبـح قريبـة 
فـي موازيـن القـوى الداخليـة والخارجيـة. مـع ذلـك، فإن 
اسـتمرار الغايـة من وجـود السـلطة الوطنية الفلسـطينية 
فـي نظـر المواطنيـن لـن يكـون فـي وظائفهـا األمنيـة أو 
السياسـية فحسـب، بـل كذلـك فـي قدرتهـا علـى تقديـم 
يمكـن  معقولـة.  وبتكلفـة  بكفـاءة  األساسـية  الخدمـات 
معالجـة جـزء مـن العجـز فـي الحوكمـة والديمقراطيـة 
عـن طريـق تعزيـز العمليات التشـاورية والتشـاركية، إلى 
جانـب آليات المسـاءلة للمسـؤولين والمؤسسـات العامة 
وكذلـك للهيئـات االقتصاديـة الكبرى ومصالـح رأس المال، 

وال سـيما فـي غيـاب الرقابـة التشـريعية.

الوطنيـة  السـلطة  واليـة  محدوديـة  مـن  الرغـم  علـى 
الفلسـطينية، فقـد حاولـت أن تديـر التنميـة مـن المركـز 
ومـن فـوق، وكان أحـدث مـا يتمثـل ذلـك فيه اسـتجابتها 
فـي مجـال الصحـة العامـة لجائحـة تتسـم بتعـدد مصادر 
العـدوى واالنتشـار جغرافيـاً. تلك التجربـة األخيرة )والتي 
ال تـزال جاريـة( تشـكل مثـاالً ممتـازاً لتقييـم مسـتند إلى 
التجربـة لخطوط الصـدع في الحوكمة الفلسـطينية خال 
حالـة طـوارئ مطولـة. قد اسـتطاعت الهيئـات الحكومية، 
مثـل وزارة الصحـة واألجهـزة األمنيـة، أن تضطلـع بـدور 
الجائحـة  لمكافحـة  الـازم  المركـزي  واإلنفـاذ  التنسـيق 
وضمـان االمتثـال المدنـي للتدابيـر الوقائيـة. لكـن هـذا 
الـدور أعاقته حالة التشـظي لألرض الفلسـطينية المحتلة. 
بالتالـي، فـإن فعالية اتخاذ القـرارات اليومية وجهود إدارة 
األزمـة واالحتـواء تتوقـف فـي نهايـة المطـاف علـى دور 
الجهـود المجتمعيـة )رأس المال االجتماعـي( على صعيد 
)المـدن  المحلـي  والمسـتوى  )المحافظـات(  المناطـق 
والمخيمـات والقـرى(. ينبغـي أن يبقـى ذلـك فـي الذهن 
عنـد االسـتعداد أليـة موجـة جديـدة قـد تكـون متوقعـة 

الحقـاً فـي عـام 2021.

 »K « أظهـر الركـود الـذي أعقـب ذلـك على شـكل حـرف
)حيـث تتعافـى بعـض القطاعـات والشـرائح االجتماعيـة 
كان  كيـف  ركـود(  حالـة  فـي  أخـرى  قطاعـات  وتبقـى 
ينبغـي تهيئـة نظـام الصحـة العامـة وتقويتـه لمكافحـة 
انتشـار األمـراض بمـوارد كافيـة ومشـاركة عامة-مدنية. ال 
يقـل عـن ذلـك أهميـة أن يتـم تخفيـف أثـر التداعيـات 
االقتصاديـة واالجتماعية بطريقـة أو بأخرى، بحيث يمكن 
مسـاعدة األسـر المعيشـية، إن لـم يكـن بتدابيـر اإلغاثـة 
فليكـن مـن خـال إعادة تنظيـم الطريقة التـي يتدبر فيها 
المجتمـع ويـوزع األعباء، لكي تتمكن األسـر مـن التكيف 
مـع األزمـة الطويلـة األمـد، وهـو أمـر قـد تمرّس الشـعب 
الفلسـطيني فيـه جيداً. حسـب منتصف عـام 2021، يبدو 
أن تهديـد كوفيـد- 19 قـد تضاءل بسـبب التدابيـر الطبية 
أو تدابيـر الصحـة العامـة. لكـن وتيـرة التعافـي واتجاهـه 
وحجمـه سـيعتمد إلـى حد كبيـر على مدى جـودة برامج 
اإلغاثـة واالسـتجابة الموجهة في ضمان هدفين رئيسـيين 
علـى المـدى القصيـر: أن تكـون الشـرائح األكثـر ضعفـاً 
فـي المجتمـع هـي األولـى فـي قائمـة المسـتفيدين مـن 
شـبكة الحمايـة االجتماعيـة، وأال تكون قطاعـات االقتصاد 
اإلنتاجيـة االسـتراتيجية قـد تضـررت بشـكل ال رجعة فيه.

إن تصميـم وتنفيـذ اسـتراتيجية قابلـة للتنفيـذ ومسـتدامة 
تنظـم التعافـي االجتماعي-االقتصـادي فـي ظـل اسـتمرار 
عدائيـة،  تكـن  لـم  إن  مسـتقرة،  غيـر  سياسـية  بيئـة 
مامـح هـذه  كانـت  وإن  المضمـون، حتـى  باألمـر  ليـس 
يتفاقـم  واضحيـن.  يبـدوان  قـد  ومضمونهـا  االسـتراتيجية 
هـذا التحـدي بسـبب انخفاض المـوارد وفعالية مؤسسـات 
الحكـم . فـي الوقـت الـذي تحتاج فيه فلسـطين إلـى ما ال 
يقـل عـن السـيادة لكـي تتمكـن بالكامـل من الصمـود في 
وجـه األزمـة والخـروج منها وهي تثبت مكانتها المشـروعة 
الدولـة  مفهـوم  جوهـر  يحتـاج  ربمـا  العالـم،  دول  بيـن 

الفلسـطينية فـي ظـل االحتـال إلـى إعـادة النظـر فيـه.

وإذا كانت السـيادة بحكم القانون لدولة فلسـطينية قائمة 
علـى حـدود 1967 ال تـزال احتمـاالً بعيـد المنـال، فهـل 
يمكننـا إذن بـدالً مـن ذلـك أن نتصـور مسـاراً يسـتند إلـى 
ممارسـات الحكم الذاتي االجتماعـي واالقتصادي واإلداري 
القائـم بحكـم الواقـع علـى مختلـف مسـتويات الدولـة، 
والتـي تمهـد السـاحة مادياً للسـيادة والتنميـة؟ هذا يعني 
تعزيز قدرة شـبكة مؤسسـات الدولة الفلسـطينية، ال سيما 
تعبئتهـا  فـي  والمحلـي، سـواًء  المناطقـي  الصعيـد  علـى 
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أو  المحليـة  االجتماعية-االقتصاديـة  االحتياجـات  لتلبيـة 
فـي مقاومتهـا الجماعيـة لانفـراد االسـتعماري اإلسـرائيلي 
بالقـرارات مـن جانـب واحـد، وفـي محاولـة رسـم مسـار 
منسـجم مـع أهـداف التنميـة. يمكـن تعزيـز ذلـك بدوره 
باتبـاع قـدر أكبـر مـن الامركزية علـى الصعيـد المناطقي 
وصاحياتهـا  الوطنيـة  الحوكمـة  هيكليـة  فـي  والمحلـي 
ووظائفهـا – علـى شـكل »النشـاط البلـدي« أو »التفكيـر 

محليـاً والتصـرف علـى الصعيـد الوطنـي«.

عندمـا تسـتطيع دولة فلسـطين أن تعمل بصفتهـا المجموع 
الكلي لجميع النظم والمؤسسـات الموجودة حالياً - المدنية 
الناظمـة،  والمؤسسـات  السـوق  ومؤسسـات  والحكوميـة، 
والتعدديـة،  والديمقراطيـة  النظاميـة،  وغيـر  والقانونيـة 
والريفيـة  والشـركات،  واألسـر  واالقتصاديـة،  واالجتماعيـة 
والحضريـة، واإلقليميـة والمحليـة – يصبـح واقعهـا وحتميتها 
أكثـر تحديـداً. كمـا أن إمكانـات فلسـطين كقـوة جماعيـة 
لوقـف تقـدم االسـتعمار االسـتيطاني بـل ورده إلـى الخلـف، 
تكتسـب قـوة أكبـر، في حيـن قد يصبـح من الممكـن تصور 

مسـار التعافـي والنمـو والحوكمـة السـيادية بجديـة.

فـي الختـام، أظهـرت األبحـاث أنه فـي أوقات شـح الموارد 
الماليـة لاسـتجابة أو التعافـي، وفـي مناخ سياسـي عدائي 
ونمـو اقتصـادي ضعيـف، وحصـار اقتصـادي غير مسـبوق، 
تصبـح الحكمـة التقليديـة بـأن أهـم أصـول فلسـطين هي 
مواردهـا البشـرية أو رأسـمالها االجتماعـي أكثـر صدقاً من 
أي وقـت مضـى. لقـد أظهرت أزمـات عامـي 2020 و2021 
نقاط القوة الكامنة للشـعب الفلسـطيني بقدر ما كشـفت 
عـن الثغـرات والتصدعـات االقتصاديـة واالجتماعية. لذلك، 
يجـب أن تركـز حوكمـة التنمية، قبل كل شـيء، على تعبئة 
المـوارد البشـرية وتنظيمهـا وتأطيرهـا، وتعزيـز التضامـن 
والتنسـيق االجتماعـي. بهـذه الطريقـة، ال تحتـاج الحلـول 
إلـى أن تكـون معتمـدة علـى توافـر المـوارد الماليـة بقدر 
مـا تتطلـب االعتمـاد علـى »اآلخـر« بـدالً مـن اسـتبعاده، 
واالهتمام بأكثر الناس تهميشـاً وفقراً، والتشـاور والتخطيط 

لتوجيـه الفعـل، بـدالً مـن رد الفعل. 

6-8 استراتيجية للتعبئة الجماعية من أجل 
التنمية

يمكـن لتحليـل العاقـة بيـن توزيعـات القـوة التنظيميـة 
إخفاقـات  تفسـير  علـى  يسـاعد  أن  المعونـة  وسياسـات 

السياسـات في الماضي وعلى تحديد االسـتجابات للفرص 
المعونـة  اسـتراتيجيات  فشـلت  والتحديـات.  الناشـئة 
الداعمـة لعملية أوسـلو فـي المقام األول بسـبب التوزيع 
المعاكـس للقـوة الـذي حـال دون ظهـور التزام إسـرائيلي 
العمليـة  مسـار  دفـع  أدى  قـد  الدولتيـن.  بحـل  داخلـي 
إلـى األمـام فـي ظـل هـذه الظـروف إلـى احتـواء ضعيف 
للركـوب اإلسـرائيلي بالمجـان، مما سـمح إلسـرائيل بخلق 
وقائـع جديـدة على األرض. في المقابـل، فرضت عقوبات 
علـى االنتهـاكات الفلسـطينية بقـدر أكبـر، ممـا أدى إلـى 
تقييد فعلي السـتراتيجيات الفلسـطينيين لتطوير قدراتهم 
االقتصاديـة والتنظيميـة عـن طريق االلتفاف حـول القيود 

اإلسـرائيلية بشـكل غير رسـمي.

كانـت النتيجـة تقويض الفـرص الجغرافية لحـل الدولتين. 
فـي الوقـت نفسـه، أدت الزيـادات السـريعة فـي أعـداد 
المسـتوطنين إلى زيـادة تكاليف التغلـب على الصراعات 
الداخليـة علـى التوزيـع داخـل إسـرائيل بيـن مـن يقفون 
بالنظـر  يقفـون ضـده.  الدولتيـن ومـن  فـي صـف حـل 
إلـى هـذا التوزيـع للقـوة، فـإن التحـول في اسـتراتيجيات 
المعونـة لصالـح دعـم االعتمـاد االقتصـادي علـى الـذات 
داخـل األرض الفلسـطينية المحتلـة مـن غيـر المرجـح أن 
يغيـر توزيـع القـوة بمـا يكفـي لتعزيـز احتمـال تحقيـق 

إقامـة الدولـة أو إعمـال الحقـوق بفاعليـة.

كان مـن الممكـن أن تـؤدي التعبئـة الفلسـطينية العابـرة 
للحـدود مـن أجـل الحقـوق السياسـية إلـى خلـق تهديـد 
حقيقـي إلسـرائيل يكون مقنعاً بما فيـه الكفاية. كانت هذه 
هـي االسـتراتيجية الوحيـدة التـي ربمـا أجبـرت المنظمات 
السياسـية العقانية داخل إسـرائيل على أن تسـعى، تحقيقاً 
لمصلحتهـا الخاصـة، لممارسـة سـيطرة فعالـة علـى أولئـك 
الذيـن يقاومـون حـل الدولتيـن. لقـد كان هـذا األمـر غائبـاً 
طـوال عمليـة أوسـلو. لـم تظهـر حركـة حقـوق فلسـطينية 
فـي وقـت مبكر بما فيـه الكفاية، لكن المقاومـة المتوحدة 
التـي أظهرهـا الفلسـطينيون فـي أيـار 2021 أظهـرت فـي 

شـكل جنينـي إمكانيـة مثـل هـذه الحركة.

شـركاء  علـى  بقـوة  يضغطـوا  أن  للفلسـطينيين  ينبغـي 
التنميـة السـتخدام المعونـة قـدر اإلمكان لدعـم الحركات 
المنسـقة  ثـم  ومـن  المنفصلـة  الفلسـطينية،  الحقوقيـة 
فيمـا بعـد، فـي جميـع األراضـي التـي تخضـع لسـيطرة 
دولـة إسـرائيل. مـن المرجـح أن تقاوم إسـرائيل، ألسـباب 
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واضحـة، أي تحـول كبير في اإلنفاق على المسـاعدات في 
هـذه االتجاهـات، ولكـن الفلسـطينيين يتمتعـون بميـزة 
هائلـة فـي المطالبـة بالحقـوق بمـا ال يقـل عـن المطالبة 
بالحـدود. يمكـن أن تكـون هناك دائماً خافـات حول أين 
يجـب أن تكـون الحـدود. لكـن ال يمكـن أن تكـون هنـاك 
خافـات حـول المطالـب المشـروعة بالحقـوق الوطنيـة 
تطويـر حركـة  دوليـاً. سـيحتاج  بهـا  المعتـرف  والفرديـة 
حقـوق مشـروعة من أجـل التحـرر والسـام والتنمية إلى 

وقـت واهتمـام كبيـر باالسـتراتيجية والتكتيك.

قـد يصعـب علـى الفلسـطينيين قبـول اعتبـارات اختـال 
اإلنسـان  حقـوق  ومبـررات  العسـكرية  القـوى  تـوازن 
للتخلـي عـن العنـف بعـد المواجهـة العسـكرية األخيـرة 
لقطـاع غـزة مـع إسـرائيل. لكـن ينبغـي أن يكـون المضي 
للمؤسسـات  مهـم  تركيـز  محـور  االتجـاه  هـذا  فـي 
الفلسـطينية فـي الفتـرة المقبلـة إذا كان الحصـول علـى 
قـدر أكبـر مـن الشـرعية الدوليـة لنضـال الفلسـطينيين 
الجماعـي هدفـاً واسـتراتيجية فـي آن واحـد. ينبغـي أن 
تهـدف أنشـطتها فـي التخطيط والضغـط والمناصـرة إلى 
زيـادة الدعـم الدولـي لحقـوق الفلسـطينيين إلـى أقصـى 
حـد ممكـن، واسـتخدام المعونـة كلمـا أمكـن لدعم هذه 

التنظيميـة. األنشـطة 

أخيـراً، إن الخطـوات المتخـذة نحو التطبيع بين إسـرائيل 
حـول  الناشـئ  والخطـاب  العربيـة،  البلـدان  مـن  وعـدد 
كوسـيلة  المسـاعدات  مـن  بـدالً  والتجـارة  االسـتثمارات 
تبـدو  قـد  فلسـطين  فـي  العيـش  سـبل  علـى  للحفـاظ 
متوقفـة فـي الوقـت الراهـن، ولكـن ال ينبغـي تجاهلهـا 
ألنها يمكن أن تظهر مرة أخرى بشـكل ما في المسـتقبل. 

هنـاك أسـباب اقتصاديـة قاهـرة قـد تدفـع بعـض البلدان 
إلـى  المتحـدة،  الواليـات  ذلـك  فـي  بمـا  المتقدمـة، 
المضـي قدمـاً فـي هـذا االتجـاه. عـاوة علـى ذلـك، فـإن 
المصلحـة الذاتيـة لبلـدان المنطقـة قـد تدفعهـا أيضاً إلى 
الضغـط مـن أجـل اسـتثمارات مشـتركة مـع إسـرائيل في 
فلسـطين. هنـا أيضـاً، يشـير إطـار التسـويات السياسـية 
إلـى المخاطـر والفـرص علـى السـواء. بـدون التخطيـط 
واإلعـداد الكافييـن، قد تـؤدي النتيجة إلى إضعـاف القوة 
التنظيميـة الفلسـطينية بقـدر أكبـر. قـد يؤدي ذلـك أيضاً 
إلـى ظهـور جيـوب إنمائيـة ويتيـح فـرض اسـتراتيجيات 
فـرق تسـد علـى اقتصـاد ونظـام حكـم مجزأين. لكـن إذا 
كانت المؤسسـات الفلسـطينية قد اسـتعدت لاستثمارات 
الخلفيـة واألماميـة، ووفـرت  الروابـط  الوافـدة، وطـورت 
المهـارات الازمـة والتدريب التنظيمـي، فيمكن أن تكون 
النتيجـة ليـس تقويـة سـبل العيـش الفلسـطينية فحسـب 

ولكـن تعزيـز القـوة الفلسـطينية أيضـاً.

الجمـع  بإمـكان  يكـون  قـد  السـيناريوهات،  أفضـل  فـي 
بيـن التعبئـة للمطالبـة بالحقـوق الفلسـطينية واألشـكال 
الجديـدة مـن القـوة االقتصاديـة المرتكـزة إلـى مناطـق 
إلـى  يـؤدي  أن  النمـو  وأقطـاب  االقتصـادي  االسـتثمار 
إسرائيل-فلسـطين  فـي  التنظيميـة  القـوة  توزيـع  تغييـر 
بالقـدر الكافـي، وقـد تـزداد صعوبـة تجاهـل المطالـب 
الفلسـطينية بالحقـوق أو قمعهـا. سـواًء أدى ذلـك إلـى 
حـل الدولتيـن المقبـول لـدى الفلسـطينيين أو إلـى واقع 
الدولـة الواحـدة القائـم علـى حقـوق مواطنـة متسـاوية، 
فـا شـك أن أيـاً مـن هاتيـن النتيجتيـن يظل أفضـل بكثير 

مـن البقـاء محاصريـن فـي المـأزق الحالـي.
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