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صالح الزرو التميمي*

التـنميــة األســيرة
سياسات التنمية في فلسطين وتأثيرها في فرص العمل

تبحث هذه الدراسة يف سياسات التنمية يف فلسطني ،وعالقتها بإجياد فرص العمل ،وتتطرق إىل
االسرتاتيجيات الوطنية للتنمية ،وتبني مدى تأثري سياسات التنمية املتبعة وأهداف تشغيل العاملة
فيها ،وحتاول تقيص العوامل املؤثرة الداخلية منها واخلارجية عىل أداء السياسات التنموية .إن
الفكرة األساس تشري إىل أن سياسات التنمية وخططها التي ُب ِذلت منذ قيام السلطة الفلسطينية
كانت جمر َد ُمس ِّك ٍ
نات لتفادي انفجا ٍر اجتامعي ،ومل تؤد إىل إحداث تنمية حقيقية شاملة ومستدامة،
َ
أو نمو اقتصادي حقيقي .فالتنمية يف فلسطني حمارص ٌة وأسرية .أما النمو االقتصادي املتحققَ الذي
وجزئي ومعاق ،وقد
ظاهري
نمو
ٌ
تشري إليه أدبيات السلطة الفلسطينية وتقاريرها الرسمية ،فهو ٌ
ٌ
الحظ أن كل اجلهود التي بذلت منذ العام  2000مل تفلح
اعتمد عىل تدفق املساعدات اخلارجية .و ُي َ
مغزى يف معدالت البطالة.
يف إحداث تراجع حقيقي وذي
ً
ختلص الدراسة إىل أن من أجل حتقيق تنمية مستدامة ،ال مناص أمام الفلسطينيني من اخلروج من
إشكالية اتفاقية أوسلو ،والقيود السياسية واجلغرافية واالقتصادية التي فرضتها هذه االتفاقية.

مقدمــة
تشكل دراسة العالقة بني سياسات التنمية والتشغيل أحد العنارص األساسية التي يمكن من خالهلا
احلكم عىل تأثري خطط التنمية وسياساهتا عىل اجلمهور املستهدف هبا ،ودراسة العالقة بني قوى
العرض والطلب من القوى العاملة يف سوق العمل ،باعتبار ان نظريات اقتصاديات التنمية احلديثة تتبنى مفهوم
حمور التنمية وليس السلع واخلدمات ،بحيث غدا
«التنمية الشاملة املستدامة» التي تركز عىل اإلنسان باعتباره َ
ً
مرتبطا بمفهوم «الرفاهية البرشية» .فالنمو االقتصادي احلقيقي هو ذلك القادر عىل رفع مستوى
مفهوم التنمية
املعيشة ،وإجياد فرص العمل ،واملسامهة يف عملية التمكني التي ال تقترص عىل اجلانب االقتصادي فحسب بل
تغطي ً
أيضا اجلوانب االجتامعية والسياسية.
* جامعة بوليتكنِك فلسطني /فلسطني.
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يميز االقتصاديون بني النمو((( والتنمية(((؛ فالنمو ليس التنمية ،ومع إقرارهم بأن النمو هو رشط رئيس
إلحداث عملية التنمية ،إذ ال تنمية من دون نمو ،فإهنم يؤكدون أن النمو ،وإنْ حصل ،قد ال يؤدي إىل إحداث
عملية تنمية حقيقية إذا مل يصاحب ذلك زيادة يف فرص العمل وحتسن يف نوعية احلياة(((.

وتتأثر كل من سياسات التنمية والتشغيل بعوامل خارجية وأخرى داخلية ،أما اخلارجية فأمهها البيئة املحيطة
والتواصل والتعاون مع دول اجلوار ،وحراك العاملة يف املنطقة ،وغريها .وأما الداخلية فأمهها اخلصائص

السكانية ،ومنها معدل النمو السكاين ،ونسبة السكان دون اخلامسة عرشة ،ونسبة ذوي النشاط االقتصادي،

ونسبة مشاركة النساء يف النشاط االقتصادي ويف قوة العمل ،وأعداد امللتحقني اجلدد بسوق العمل ،وحجم
القطاع العام ،والقطاع غري املنظم .كام تتأثر ً
أيضا بالسياسات االجتامعية والتعليمية ،مثل درجة املواءمة بني
خمرجات أنظمة التدريب والتعليم من جانب ،وحاجات سوق العمل احلقيقية من جانب آخر.

ً
كبريا باملكاسب التي سيجنيها املواطن الفلسطيني من توقيع اتفاق
لقد أشاع قيام السلطة الفلسطينية
تفاؤال ً
أوسلو للسالم ،وفرص تطبيق سياسات تنموية طموحة ،وتوفري مناخ اقتصادي مستقر ،وخلق فرص عمل
للعاطلني عن العمل ،وبيئة استثامرية جاذبة لرؤوس األموال وتدفق املساعدات الدولية للسلطة الوليدة ،وخلق
فرص جديدة لتصدير السلع الفلسطينية.

تبحث هذه الورقة يف سياسات التنمية يف فلسطني ،وعالقتها بإجياد فرص العمل ،وبخاصة للشباب الفلسطيني،
وهي تعالج خطط التنمية املعتمدة يف فلسطني ،وتتطرق إىل اخلطط واالسرتاتيجيات الوطنية للتنمية ،وتقييم

مدى مالءمة سياسات التنمية يف فلسطني وهدف تشغيل العاملة فيها ،مع إشارة خاصة إىل تشغيل الشباب،

وحتاول تقصيّ العوامل املؤثرة  -الداخلية منها واخلارجية  -عىل أداء السياسات التنموية .وتقرتح مجلة من
اإلصالحات يف هذه السياسات.
تتكون الورقة من حماور ثالثة واستنتاجات .يتناول املحور األول املقدمة التي تتضمن مشكلة البحث وأسئلته
وحمدداته ومنهجيته ،ويتناول املحور الثاين األدبيات السابقة ،أما املحور الثالث فيستعرض سياسات التنمية
وخططها ،مع تقييم عام هلذه اخلطط ،ومسألة النمو االقتصادي ،تيل ذلك االستنتاجات الرئيسة.

مشكلة البحث
حتاول هذه الورقة فحص العالقة بني سياسات التنمية وفرص التشغيل يف فلسطني ،وتأثري الرصاع يف كل ذلك،

وهي حتاول اإلجابة عن األسئلة التالية:

هل حدث نمو اقتصادي يف فلسطني منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية؟
 1النمو مصطلح اقتصادي يشري إىل مقدار الزيادة يف الدخل املحيل أو القومي عرب الزمن ،انظر :جامعة بريزيت ،برنامج دراسات
التنمية .السياسات االقتصادية والتنمية البرشية يف فلسطني( 1999 -1994 ،رام اهلل :الربنامج ،)2001 ،ص .17
 2التنمية تعني :التغريات التي حتدث يف املجتمع بجوانبها املختلفة االقتصادية واالجتامعية والسياسية والتنظيمية من أجل توفري حياة
أفضل إلفراد املجتمع ،انظر :املصدر نفسه ،ص .17
 3انظر :املصدر نفسه ،ص .10
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هل أدى مثل هذا النمو  -إن حصل  -إىل تنمية يف فلسطني؟
هل كانت هذه التنمية شاملة ومستدامة؟
هل أدت هذه التنمية إىل خلق فرص العمل الالزمة الستيعاب األعداد املتزايدة من الشباب الراغبني يف

االلتحاق بسوق العمل؟

ما هو تأثري الرصاع القائم يف عمليات النمو ،والتنمية ،والتشغيل؟

حدود البحث
تستهدف هذه الدراسة التنمية والتشغيل يف األرض الفلسطينية املسماَّ ة جمازً ا يف هذه الدراسة «فلسطني» ،رغم
أهنا ال تشمل كل حدود فلسطني التارخيية ،وإنام تعني حدو َد الرابعِ من حزيران /يونيو  ،1967وتشمل الضفة
الغربية بام فيها القدس ،وقطاع غزة .لكن هذه احلدود مل تعد قائمة إال عىل الورق ،إذ ال متلك السلطة الفلسطينية
السيطرة احلقيقية عىل كل هذه املناطق .كام أن االنقسام الفلسطيني عام  2007أفقد السلطة الفلسطينية السيطرة
عمليا عىل
عىل كامل قطاع غزة وسكانه .مع مالحظة أن خطط التنمية التي تعلنها السلطة الفلسطينية تقترص
ً
الضفة الغربية ،إذ يصعب احلديث عن أي جهد تنموي حقيقي يف قطاع غزة الذي يتعرض منذ العام 2007
إىل عملية خنق اقتصادي شامل وممنهج .لذا ،فإن هذه الدراسة تستثني أي نشاط اقتصادي حصل أو حيصل يف
قطاع غزة خارج إطار موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية.
زمانيا ،تغطي هذه الدراسة الفرتة املمتدة من العام  ،1994وهو العام الذي ُأنشئت فيه السلطة الفلسطينية،
ً
نظرا إىل أن خطط التنمية ارتبطت به
إىل اآلن ( ،)2012مع مالحظة أن تركيز الدراسة كان عىل العقد األخريً ،
بعدما غابت خالل العقد األول من عمر السلطة.

منهجية البحث
ٍ
ٍ
وثانوية .أما
أولية
مصادر
تم احلصول عىل املعلومات من
َ
تستخدم هذه الدراسة املنهجني الكمي والكيفي ،وقد ّ
املصادر األولية ،فاعتمدت عىل معلومات الباحث باعتباره باحثًا من الداخل ،و ُيقصد بذلك اخلربة واملعلومات
التي تراكمت لديه خالل عمله أكثر من عقد من الزمن مع السلطة الوطنية الفلسطينية يف الوزارة املسؤولة
مسؤولية مبارشة عن اإلرشاف عىل قطاع التشغيل .كذلك تكونت املصادر األولية من تقارير ودراسات
غري منشورة تم احلصول عليها مبارشة من مؤسسات السلطة الفلسطينية ،ومن اجلهاز الفلسطيني املركزي
لإلحصاء .أما املصادر الثانوية فتكونت من األدبيات املطبوعة واملنشورات املتوافرة.
ً
متخصصا يربط سياسات التنمية يف فلسطني بنظريات التنمية،
حتليال اقتصاد ًيا
ال ُيقصد من هذه الورقة أن تكون
ً
والنمو االقتصادي املعروفة ،وأن تعج باألرقام واجلداول اإلحصائية ،والتفاصيل التي يمكن أن تشوش القارئ،
ِ
ِ
كرا عىل
وإنام هي قراءة ُقصدَ منها أن تكون سهلة ،ومبسطة ،حتى يدركها أوسع قطاع من القراء ،فال تكون ح ً
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فئة من أهل االختصاص ،ويؤ َم ُل منها أن تكون قراءة موضوعية جلهود التنمية الفلسطينية ،وعالقتها بالتشغيل
وخلق فرص العمل .إهنا يف النهاية قراءة من الداخل ،ليس من داخل فلسطني فقط ،وإنام من داخل السلطة
الوطنية الفلسطينية ً
أيضا.

مراجعة البحوث السابقة
عىل رغم تعدد الدراسات التي تناولت موضوع التنمية يف فلسطني ،وقضايا التشغيل والبطالة يف فرتات خمتلفة،
وبخاصة بعد نشوء السلطة الفلسطينية ،فإن الدراسات التي حاولت الربط بني التنمية والتشغيل يف فلسطني
تكاد تكون نادرة .يتم فيام يأيت استعراض ألهم الدراسات واملحاوالت التي حاولت التطرق إىل هذين املفهومني
ً
ً
مبارشا أو غري مبارش.
بينهامربطا
موضوع الدراسة والربط

تقريرا محل عنوان :السياسات االقتصادية
يف العام  2001أصدر مركز دراسات التنمية يف جامعة بريزيت
ً
والتنمية البرشية يف فلسطني  .1999 -1994ويعد هذا التقرير من املحاوالت األوىل لتقييم خطط التنمية
الفلسطينية وعالقتها بالتشغيل .وقد تضمن جمموعة من األوراق لباحثني اقتصاديني فلسطينيني .ويف ورقة
محلت عنوان «السياسات االقتصادية الكلية والتنمية البرشية يف فلسطني»((( ،حيلل صالح عبد الشايف العالقة
موضحا الدور الرئيس للسلطة يف هذا املجال ،وهو يؤكد
بني السياسات االقتصادية والتنمية البرشية املستدامة،
ً
رتج َم هذا النمو إىل حتسن ملموس يف صحة
أمهية النمو االقتصادي كرشط مسبق للتنمية البرشية ،ورضورة أن ُي َ
تلقائيا بحكم قوى السوق بمفردها التي يصفها بأهنا
الفرد وتعليمه ،ولكنه يرى أن مثل هذا التحول ال حيدث
ً
يس.
«عمياء» ،وإنام حيتاج إىل تدخل واع من قبل السلطة احلاكمة عرب أدوات وسياسات حمددة ،وبناء ُم َؤ َّس ٍّ
وعرج عبد الشايف عىل جهود التنمية الفلسطينية خالل الفرتة  2000 -1998منتقدً ا افتقارها إىل مبدأ
ّ
املشاركة وعدم الرؤية الكلية لالقتصاد الفلسطيني ،وهو ما جيعل عملها يتسم برد الفعل ،واخلضوع إلمالءات
الدول املانحة.
أما عمر عبد الرازق وباسم مكحول ،فقد ناقشا يف ورقتيهام دور القطاعني العام واخلاص ،والعالقة بينهام يف
فلسطني((( ،واتفقا عىل أمهية كل من هذين القطاعني يف عملية التنمية ،وأكدا أن خلق فرص عمل ،وحتسني
ظروف العمل ،والكفاءة يف استخدام املوارد ،وتوفري السلع واخلدمات للمواطنني ،واملسامهة يف احلفاظ عىل
البيئة ،متثل مجيعها أوجه نشاط ترتبط بالتنمية البرشية املستدامة ،وتعزز دور القطاع اخلاص يف هذه العملية.
وأشار الباحثان إىل ما سمياه «اإلخفاق األكرب» للسلطة الفلسطينية يف جمال السياسات االقتصادية.

وركز باسم مكحول يف ورقته بعنوان «النمو والتوظيف من منظور التنمية البرشية يف فلسطني»((( عىل املفهوم
الواسع للتنمية ،وهو يرى أن النمو االقتصادي وسيلة لتحقيق التنمية البرشية ،وهو ٌ
رضوري هلا ،ولكنه
رشط
ٌ
ٍ
بكاف َوحده ،والعالقة بني النمو والتنمية البرشية ليست تلقائية أو طردية دائماً  ،فقد يؤدي نمو اقتصادي
ليس
رسيع إىل تنمية برشية بطيئة ،وقد يؤدي نمو اقتصادي بطيء إىل تنمية برشية رسيعة .وهو يميز بني النمو اجليد
الذي تصحبه زيادة يف فرص العمل وحتسني اإلنتاجية ،وعدالة أفضل يف توزيع الدخل ،وحتسني ظروف العمل،
 4املصدر نفسه ،ص .72-60
 5املصدر نفسه ،ص .97-73
 6املصدر نفسه ،ص .37-15
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اجيابيا عىل حياة الفرد واملجتمع .كام يؤكد الباحث
وإدامة التنمية البرشية ،وبني النمو غري اجليد الذي ال ينعكسً ،
ً
ومقدار العاملة التي تتبلور
تشغيال،
أن العالقة بني النمو والتشغيل ليست تلقائية ،فالنمو ال خيلق بالرضورة
ُ
ونوعها يعتمدان عىل نمط النمو ،والتكنولوجيا املستخدمة ،وتنظيم اإلنتاج ،وتوزيع األصول اإلنتاجية .وهو
الكمي (عدد فرص العمل املتاحة) ،بل يشمل
يؤكد أن تأثري عملية التنمية يف التشغيل ال يقترص عىل اجلانب
ِّ
ً
أيضا نوع هذه الفرص (دائمة – مؤقتة) ،ومستوى إنتاجيتها ومستوى أجورها ،وقطاعاهتا.

ويف دراسته الصادرة يف العام  2001عن «حمددات القدرة االستيعابية للعمل يف الضفة الغربية وقطاع غزة»(((،
حاول مكحول تقدير حمددات القدرة االستيعابية للعاملة يف االقتصاد الفلسطيني عىل املستويني الكيل والقطاعي،
وذلك باستخدام أساليب التحليل الوصفي والكمي للبيانات املتوافرة .و ّمتت دراسة تأثري أربعة متغريات عىل
القدرة االستيعابية للعمل وهي :اإلنتاج واإلنتاجية ،والتطورات التكنولوجية ،ومرونة اإلحالل بني عنرصي
العمل ورأس املال ،وتكلفة عنرص العمل النسبية .وخلص الباحث إىل أن سياسات خلق فرص عمل من خالل
زيادة اإلنتاج ستكون أكثر فاعلية يف املنشآت الكبرية .أما السياسات اهلادفة إىل خلق فرص عمل من خالل
تشجيع االستثامر ،أو ختفيض نصيب العامل من رأس املال ،فستكون أكثر فاعلية يف املنشآت الصغرية .وصدر
ملكحول يف العام نفسه (ٌ )2001
بحث عن «سياسات حتسني القدرة االستيعابية للعمل يف الضفة الغربية وقطاع
وصفيا للعديد
غزة هو البدائل املتاحة»((( وتعترب هذه الدراسة تتمة للدراسة التي سبقتها ،وتضمنت رس ًدا
ً
من اإلجراءات والسياسات التي تستخدمها احلكومات عادة للتأثري يف عرض العمل والطلب عليه ،وأمهها
سياسات العمل النشطة ،مثل برامج خلق فرص عمل مبارشة ،والتدريب وإعادة التدريب ،وسياسات العمل
غري النشطة ،وأمهها تقديم مساعدات مالية مبارشة للعاطلني عن العمل ،والسياسات الكلية ،وأمهها عىل املدى
القصري سياسة ختفيض كلفة العمل ،وعىل املديني املتوسط والطويل سياسة زيادة النمو االقتصادي.
وتطرق خليل نخلة يف دراسته املنشورة يف العام  2004بعنوان« :أسطورة التنمية يف فلسطني :الدعم السيايس
واملراوغة املستديمة»((( إىل جتربة التنمية يف فلسطني منذ عام  ،1967وبخاصة فرتة ما بعد أوسلو ،مع الرتكيز
عىل دور االحتاد األورويب يف الفرتة  ،2001 - 1993وهو خيلص إىل أن ما تم القيام به منذ بداية ما يعرف
ومهيا
داخليا،
بـ «عملية السالم» حتت مسميات «التنمية» كان جمرد أسطورة متكاملة مفتعلةَ ،و َر ِّو َج هلا
ً
وخداعا ً
ً
ِ
للذات ُمفاده أن أموال املانحني من شأهنا أن تساعد الشعب الفلسطيني الرازح حتت االحتالل عىل تأسيس
جمتمع حر وعادل.
وأتبع نخلة ذلك بكتاب صدر يف العام  2011حتت عنوان فلسطني :وطن للبيع( ((1يعترب تتمة لدراسته املشار
إليها .وقد تصدى يف هذا الكتاب لتحليل املحاوالت املجتزأة املختلفة لتطوير املجتمع الفلسطيني ،وأكد من
خالل حتليل نقدي ،واعتام ًدا عىل جتربته الشخصية الطويلة يف العمل مع ما يسمى «املؤسسات التنموية» املختلفة
 7باسم مكحول ،حمددات القدرة االستيعابية للعمل يف الضفة الغربية وقطاع غزة (رام اهلل :معهد أبحاث السياسات االقتصادية
الفلسطيني -ماس.)2001 ،
 8باسم مكحول ،نرص عطياين وسامية البطمة ،سياسات حتسني القدرة االستيعابية للعمل يف الضفة الغربية وقطاع غزة  :البدائل املتاحة
(رام اهلل :معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني -ماس.)2001 ،
 9خليل نخلة ،أسطورة التنمية يف فلسطني :الدعم السيايس واملراوغة املستديمة ،تعريب ألربت أغازريان ،سلسلة دراسات وأبحاث
(مواطن  -املؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية) (رام اهلل :مؤسسة الدراسات املقدسية.)2004 ،
 10خليل نخلة ،فلسطني :وطن للبيع (رام اهلل :مؤسسة روزا لوكسمبورغ.)2011 ،
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يف فلسطني ،أن ادعاءات التنمية الرسمية الفلسطينية هي «ادعاءات جمتزأة ومشوهة ومستأطرة» ،وأن التحالف
غري الرسمي بني النخبة السياسية الرأساملية الفلسطينية ،واملنظامت التنموية غري احلكومية ،ووكاالت املساعدة
عمليا ،بل قوض ،دعائم ما أسامه «التنمية التحررية املرتكزة عىل الناس»
العابرة للحدود الوطنية قد أعاق
ً
واهلادفة إىل خلق نسيج اجتامعي متامسك ،ينفذ إىل أعامق املجتمع الفلسطيني الرازح حتت االحتالل .وخيلص
نخلة إىل أنه يف ظل االحتالل ،ويف ظل غياب السيادة احلقيقية ،وعدم قدرة السلطة الفلسطينية عىل صنع القرار
الوطني ،ال يمكن أن تكون هناك أي تنمية حتررية مرتكزة عىل الناس .لكن الكاتب أمام هذا االستنتاج احلاسم
ال يقرتح عىل الفلسطينيني ما يفعلونه ،وال يشري إىل أي بدائل أخرى.
ويف مراجعة صارمة خلطط التنمية الفلسطينية ُكتبت بلغة يسارية ،أصدر «مركز بيسان للتنمية» يف العام 2010
دراسة بعنوان «وهم التنمية»( ،((1وتضم هذه الدراسة التي قامت ايلني ُك ّتاب بتحريرها ،وأعدهتا جمموعة من
الباحثني ،أربعة أقسام تتصدرها مقدمة يف نقد التنمية كتبتها املحررة وخلصت فيها ،اعتام ًدا عىل مؤرشات التنمية
فقريا،
الصادرة عن اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،إىل أن املجتمع الفلسطيني يف فلسطني أضحى
ً
جمتمعا ً
ليس فقط بسبب سياسات االحتالل ،وإنام ً
أيضا بسبب سياسات التنمية الوطنية «التي ركزت اقتصاد ًيا عىل
قطاعات خدماتية وغري إنتاجية مل تستطع تغيري بنية سوق العمل وتوسيعه ،أو تغيري البنية القائمة عىل أساس
النوع االجتامعي»( .((1لكن الكاتبة مل توضح كيف يمكن تغيري بنية سوق العمل ،أو تطرح ً
بديال لنموذج التنمية
الذي قامت بانتقاده.
ويف القسم األول من دراسة بعنوان «املال والسياسة وتشكيل خطاب التنمية»(((1يرى الباحث إياد الرياحي
َأن أخطر ما يواجه مرشوع التنمية الوطني استمرار تعامل السلطة الفلسطينية معه عنوانًا الستجالب التمويل
ً
مدخال لتحقيق «السالم» ال العكس .وقد أدى هذا إىل إخفاق
اخلارجي ال غري ،وتعامل املانحني مع التنمية
املستوى الرسمي الفلسطيني يف بناء تنمية ،وأخفق يف االنتقال إىل سلطة بصالحية سيادية واستقالل حقيقي،
ومنع تطور بنية إنتاجية فلسطينية منافسة .وانتقد الباحث سياسات السلطة الفلسطينية و«ارتباطات املستوى
الرسمي الفلسطيني» التي سامهت يف هذا الوضع.
ويف القسم الرابع« ،جمتمع املانحني وإعادة صياغة املح ّ
يل ..مراجعة نقدية يف زمن (التنمية) الفلسطيني»(،((1
يعتقد الباحث حازم النملة أنه جرى وضع خطاب «اإلصالح واحلكم الرشيد» يف فلسطني بمعزل عن أي سياق
تنموي حقيقي للفلسطينيني اخلاضعني الحتالل عسكري منذ أكثر من ستني عا ًما ،وبفعل القوة واملال استطاع
املانحون أن جيعلوا منه اخلطاب الرسمي للسلطة الفلسطينية .وقد انتقد الباحث النخب املثقفة الفلسطينية،
متهماً إياها باسترياد أفكار صندوق النقد الدويل ،ومشاريع البنك الدويل ،واملبادرات الدولية ،والدعم املادي
الغريب ملؤسساهتم.
11
12
13
14

ايلني ُكت ّاب [وآخرون] ،وهم التنمية :يف نقد خطاب التنمية الفلسطيني (رام اهلل :مؤسسة بيسان للبحوث واإلنامء.)2010 ،
املصدر نفسه ،ص .74-15
املصدر نفسه ،ص .113-75
املصدر نفسه ،ص  169-115و.227-175
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ً
يالحظ أن أغلب هذه الدراسات التي تم استعراضها ،والتي ُكتبت يف فرتات زمنية خمتلفة
إمجاال هلذا الفصلَ ،
من عمر السلطة ،قد التقت يف انتقادها لألداء االقتصادي للسلطة الفلسطينية ،ويف تشكيكها بقدرة هذه السلطة
يف إحداث تنمية مستدامة يف ظل املشكالت الداخلية التي تعاين بسببها ،واحلصار والقيود اإلرسائيلية املفروضة
بديال ً
نموذجا تنمو ًيا ً
قابال للتطبيق يف السياق الفلسطيني.
عليها ،لكن هذه الدراسات مل تقدم
ً
يالحظ أنه رغم إقرار أغلب هذه الدراسات بأمهية «العوامل غري االقتصادية» وتأثريها يف عملية التنمية،
كذلك َ
فإن هذه العوامل مل تؤخذ يف االعتبار عند تقييم هذه الدراسات ألداء االقتصاد الفلسطيني؛ فمعلوم ً
مثال
تأثري اخلصائص الديموغرافية يف عملية التنمية ،حيث إن فتوة املجتمع الفلسطيني ،وارتفاع معدل اخلصوبة
فيه يضغطان بشدة عىل سوق العمل الفلسطيني ،فقوة العمل الفلسطينية تنمو بام ال يقل عن  4يف املئة سنو ًيا،
وينضم سنو ًيا  45ألف طالب عمل جديد إىل سوق العمل الفلسطيني ،يف حني أن مشاركة املرأة يف سوق العمل
ال تتجاوز  16يف املئة(.((1
كذلك هو احلال بالنسبة إىل اخلصائص التعليمية وعالقة التعليم بسوق العمل؛ فعىل رغم أن فلسطني بحاجة
ماسة إىل دور فاعل للتعليم يف عملية التنمية العتامدها عىل توسع االقتصاد املعتمد عىل املعرفة بسبب نقص
املوارد الطبيعية ،وفقدان السيطرة عىل املتوافر منها( ،((1فام زال نظام التعليم الفلسطيني بخصائصه وجودته
وخمرجاته احلالية غري داعم لسوق العمل ،وغري مرتبط هبا ،وال يساهم يف خلق فرص عمل جديدة باملستوى
املأمول ،وإن عدم املواءمة بني خمرجات النظام التعليمي وحاجات سوق العمل هذه هي أحد أسباب البطالة
التي يعانيها املجتمع الفلسطيني.

سياسات التنمية في فلسطين
فرص التنمية :وجهتا نظر

إن مراجعة رسيعة جلل األدبيات املتعلقة بالتنمية والتشغيل يف فلسطني تشري إىل أن بني أوساط الباحثني
واملفكرين واملهتمني بالشأن الفلسطيني مدرستني متناقضتني يف نظرهتام إىل التنمية يف فلسطني .املدرسة
األوىل ال تؤمن بالتنمية يف ظل االحتالل ،أما الثانية فتؤمن بإمكان حدوث التنمية يف فلسطني عىل
رغم االحتالل.
املدرسة األوىل متثلها قوى سياسية معارضة للسلطة الفلسطينية ،وعدد من الباحثني واملثقفني( .((1وترى هذه
املدرسة أنه ال يمكن إحداث تنمية حقيقية يف ظل وجود االحتالل ،وأن االحتالل ال يسمح ً
أصال بذلك .ويعترب
هؤالء أن اتفاق باريس االقتصادي ،والسياسات االحتاللية حتول دون سيطرة السلطة الفلسطينية عىل سياسات
االقتصاد الكيل التي من دوهنا ال يمكن أن حتدث تنمية حقيقية ـ لذا فإن كل اخلطط التنموية التي ِ
وضعت،
 15معلومات مبارشة تم احلصول عليها من وزارة العمل الفلسطينية يف رام اهلل يف أيلول /سبتمرب .2011
 16جامعة بريزيت ،مركز دراسات التنمية ،حتسني تدفق املعلومات بني اجلامعات والشباب وسوق العمل واالرتقاء بالتعليم وتطوير
القوة العاملة (عريب  -انجليزي) (رام اهلل :املركز.)2010 ،
 17انظر عىل سبيل املثال كتابات :عادل سامرة ،وخليل نخلة ،وعبد الستار قاسم ،وصالح عبد الشايف ،وإيلني ُك ّتاب ،ونرص عبد الكريم،
وعبد الستار قاسم وغريهم.
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واجلهود التنموية التي بذلت ،كانت أوها ًما خادعة ،ودعاية إعالمية ،شوهت يف احلقيقة املجتمع الفلسطيني ومل
تُساهم يف تنميته ،وجعلته أكثر تابعية لالقتصاد اإلرسائييل ،وأكثر اعتام ًدا عىل املساعدات اخلارجية غري الربيئة،
تأثرا شديدً ا باملواقف والوقائع السياسية(.((1
والتي تتأثر ً
وأما املدرسة الثانية التي يمكن تسميتها «مدرسة السلطة الفلسطينية» ،فرتى أنه ال مناص من بذل اجلهود
لتنمية املجتمع الفلسطيني ومتكينه وتقويته من أجل تقديم اخلدمات األساسية والرضورية له ،ومساعدته عىل
االستمرار يف العيش عىل أرضه وتثبيته حتى يستطيع مقاومة السياسات االحتاللية اهلادفة إىل اقتالع اإلنسان
الفلسطيني والسيطرة عىل أرضه ومقدساته(.((1
إن لسان حال أنصار هذه املدرسة يقول إن الشعب الفقري واجلائع ال يستطيع الصمود أو املقاومة وال يفكر
فيهام ،لذا ال بد من إطالق خطط تنمية رغم وجود االحتالل ومعوقاته ،وحتى لو مل حتقق هذه اخلطط ّ
جل
أهدافها فإهنا يف النهاية تساهم يف تثبيت الناس عىل أرضهم وتعزيز صمودهم .وأشهر رموز هذه املدرسة هو
مدافعا عن منهجه« :هناك من يقول ما شأننا
عراب التنمية يف فلسطني( .((2يقول فياض
ً
سالم فياض الذي ُيعترب ّ
بالتنمية ونحن حتت االحتالل وحواجز وهتويد؟ وأنا أقول إن التنمية حتافظ عىل اهلوية ،وتُقيم الدولة ،وترفع
ودوليا ،وتعزز صمود أهلنا وشعبنا»( .((2حتظى هذه املدرسة بدعم من احلكومات الغربية،
عربيا
ً
عاليا ً
من شأننا ً
(((2
(((2
واملؤسسات الدولية مثل البنك الدويل  ،وصندوق النقد الدويل  ،ومنظامت األمم املتحدة املختلفة ،مثل
برنامج األمم املتحدة اإلنامئي ( ،)UNDPومنظمة العمل الدولية (.((2()ILO
قاد أنصار هذه املدرسة الشعب الفلسطيني بعد التوقيع عىل اتفاق أوسلو ،وكانوا وراء إطالق أكثر من خطة
تنمية يتناوهلا القسم التايل بإجياز.

خطط التنميــة
بعد انكفاء حركة محاس داخل قطاع غزة ،تم يف العام  2007تشكيل حكومة تسيري أعامل يف الضفة الغربية
برئاسة سالم فياض .وقد طرحت هذه احلكومة خطتني للتنمية خالل الفرتة  ،2011-2007وكانت هناك
خطة ُأطلقت يف العام  ،2005هذه اخلطط الثالث وعالقتها بالتشغيل هي حمور النقاش التايل.
 18انظر ً
مثال :عادل سامرة ،منظامت غري حكومية أم قواعد لآلخر؟ ( !NGOs ،القدس :مركز املرشق للدراسات التنموية والثقافية،
.)2003
 19انظر :السلطة الوطنية الفلسطينية ،وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية ،خطة االصالح والتنمية الفلسطينية2010-2008 ،
(رام اهلل[ :الوزارة] ،)2008 ،ص .iv
 20سالم فياض« ،يا معرش اخلرباء :ارأفوا باحلقيقة» ،)2006/5/4( ،عىل املوقع اإللكرتوين:
)<http://www.miftah.org/display.cfm?DocId=5099> (15/9/2001
 21وكالة «معا» اإلخبارية 2011/2/6 ،و.2011/11/30
« 22البنك الدويل يشيد بخطة فياض وان اجلاهزية وشيكة إلقامة دولة فلسطني( »،وكالة «معا» االخبارية.)2011/9/17 ،
 23انظر تقرير خرباء صندوق النقد الدويل « ،2009تقرير حول اإلصالحات التي أجرهتا السلطة »،األيام (فلسطني)،2009/3/- ،
ص .1
 24انظر :تقرير املدير العام حول وضع عامل األرايض العربية املحتلة (جنيف :مكتب العمل الدويل.)2010 ،
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خطة التنمية المتوسطة المدى ()2007-2005

متثلت أهداف هذه اخلطة يف معاجلة الفقر بشكل دائم ،واحلد من البطالة ،وبناء رأس املال االجتامعي ،وتفعيل
مؤسسات الدولة .ولتحقيق هذه األهداف ركزت اخلطة عىل أربعة حماور هي( :((2احلامية االجتامعية ،واالستثامر
يف الرأسامل البرشي والرأساميل ،واالستثامر يف مؤسسات احلكم الرشيد ،ودعم تنمية القطاع اخلاص.

ٍ
ٍ
وجهود بذلتها وزارة التخطيط بالتعاون مع عدد من الوزارات واملسؤولني
تعاون
كانت هذه اخلطة ثمر َة
الفلسطينيني ،وبدعم من البنك الدويل وصندوق النقد الدويل(.((2

انخفاضا طفي ًفا يف عدد العامل الفلسطينيني العاملني داخل إرسائيل خالل مدة
ً
قامت اخلطة عىل تصور يفرتض
خطة التنمية هذه ،كام يفرتض حتس ًنا يف القيود املفروضة عىل احلركة داخل فلسطني ،وحتس ًنا تا ًما يف القدرة عىل
الوصول إىل األصول اإلنتاجية الفلسطينية ،بام فيها األرايض الواقعة يف حميط جدار الفصل عىل األقل(.((2

تركيزا عىل موضوع البطالة ،وقضايا التشغيل ،وهي
يمكن القول إن هذه اخلطة كانت أكثر اخلطط الثالث
ً

اخلطة الوحيدة التي تضمنت اسرتاتيجية خللق فرص العمل( .((2وكان موضوع مكافحة البطالة وتوفري فرص
ٍ
عمل أحد أهدافها .وتقر اخلطة بأن معاجلة الفقر يتطلب ختفيض مستويات البطالة ،وإجياد فرص العمل يزيد
من استثامر القطاع اخلاص( .((2ولوحظ أنه كان ضمن املعايري العامة ألغلب برامج اخلطة معيار «إمكانية خلق
فرص عمل وفرص تشغيل مستدامة»( ،((3كذلك تضمنت اخلطة أكثر من برنامج خللق فرص عمل وتشغيل

الشباب(.((3

عمليا ،إذ أدى انغالق األفق السيايس ،وتوقف
تطبق
ً
مل حتقق اخلطة أي إنجازات يمكن اإلشارة إليها ،فهي مل َّ

املفاوضات مع اجلانب اإلرسائييل ،وتآكل قوة السلطة الوطنية الفلسطينية وما تبعه من انتخابات للمجلس
الترشيعي وفوز حركة محاس وتشكيلها حلكومتها األوىل ،وما رافقه من حصار ومقاطعة دولية وتوقف
مساعدات الدول املانحة للفلسطينيني ،والرصاع والتناحر الفلسطيني الداخيل الذي أفىض إىل سيطرة حركة

محاس عىل قطاع غزة ،كل ذلك أدى إىل إجهاض هذه اخلطة وتوقفها.
خطة اإلصالح والتنمية ()2010 -2008

جاءت خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية ( )2010-2008لتحديد األسس التي من شأهنا توطيد مبدأ
احلكم الرشيد ،وترسيخ األمن وسيادة القانون ،وإرساء دعائم االستقرار االجتامعي واالقتصادي يف فلسطني،
 25السلطة الوطنية الفلسطينية ،وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية ،خطة التنمية متوسطة املدى( 2007 -2005 ،رام اهلل[ :الوزارة]،
 ،)2005ص  50 ،8و.54
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وتوفري أساس متكامل لتوزيع املوارد احلكومية( .((3وحظيت خطة اإلصالح والتنمية بمساندة واسعة النطاق
سخي من الدول واجلهات املانحة ،وذلك يف مؤمتر املانحني الذي استضافته احلكومة الفرنسية يف
وبدعمٍ ما ٍّيل
ٍّ
باريس بتاريخ  17كانون األول /ديسمرب ،2007إذ تعهدت اجلهات املانحة بتقديم  7.7مليار دوالر بينام
طلبت السلطة الفلسطينية  5.6مليار دوالر(.((3
تولت وزارتا التخطيط واملالية اإلرشاف عىل إعداد خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية .وكانت هيكلية العمل
عىل هذه اخلطة مقسمة عىل أساس القطاعات املعنية من أجل تسهيل عملية حتديد األولويات وضامن انسجام
السياسات واخلطط وتوزيع املوارد املالية( .((3وقد قدمت مجيع وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية وأكرب
املؤسسات العامة فيها املشاريع التفصيلية للخطط واملوازنات التي أعدهتا وحددت فيها أهدافها االسرتاتيجية
وغاياهتا ومقرتحاهتا املتعلقة بالنفقات اجلارية والنفقات الرأساملية والنفقات التطويرية(.((3
تضمنت اخلطة أربعة حماور هي( :((3السالمة واألمن (خصص هلذا املحور ثلث املوازنة) ،واحلكم الرشيد،
وتعزيز التقدم واالزدهار الوطني ،وحتسني مستوى احلياة وجودهتا .ويفرتض التصور األساس هلذه اخلطة
حدوث حتسن طفيف يف الظروف السياسية واألمنية ،بام يؤدي إىل التخفيف التدرجيي من القيود التي يفرضها
االحتالل اإلرسائييل عىل حركة األفراد والبضائع ،وازدياد تدرجيي يف حجم النشاط.
كام تفرتض اخلطة التزام املانحني اخلارجيني بالوفاء بتعهداهتم التي تصل إىل حواىل  6مليارات دوالر لسنوات
اخلطة الثالث .التي تصل تكلفتها إىل  10مليارات دوالر( ،((3وتقر اخلطة بأن أي تردد من جانب املانحني يف سد
عجز املوازنة سيؤدي إىل تعميق األزمة املالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية واستفحاهلا ،أي إىل هاوية اهنيار
اقتصادي ،وارتفاع معدل البطالة ،وزيادة نسبة الفقر(.((3
ً
مبارشا ملكافحة البطالة ُخصص له  57مليون دوالر عىل مدى سنوات
تضمنت خطة التنمية واإلصالح برناجمًا
اخلطط الثالث ،أما بخصوص قطاع الشباب ،فقد تضمنت اخلطة ختصيص  13مليون دوالر عىل مدى سنوات
اخلطط الثالث لتمكني الشباب ،وهو ما يضمن فتح جماالت مشاركتهم يف خمتلف جماالت احلياة ،وبخاصة
القطاع االقتصادي(.((3
حددهتا يف خطة اإلصالح والتنمية وباألجندة العامة التي
ترى السلطة الفلسطينية أهنا أوفت بااللتزامات التي ّ
املؤسسات الفلسطينية ضمن أقىص ما كان باإلمكان حتقيقه ،ويف ظل وجود االحتالل .كام أهنا
اعتمدهتا يف بناء ّ
التزمت اخلطط التي أعدهتا لتقليص العجز يف املوازنة اجلارية ،وزيادة حجم االستثامر العام يف مشاريع التنمية
االجتامعية واالقتصادية .وعملت كذلك عىل تعزيز االستقرار يف االقتصاد الفلسطيني ،من خالل إجراءات
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اإلصالح التي متت يف القطاع املايل ،بام شمله ذلك من تنظيم القطاع املرصيف وإنفاذ التدابري التي تسعى إىل
ترسيخ املامرسات النزهية يف عمليات اإلقراض املايل(.((4
قطاعي العدالة واألمن
وترى السلطة كذلك أن التدخالت التي استهدفت إعادة بناء قدرات املؤسسات يف
ْ
وتقويتها ،سامهت يف االرتقاء باملفاهيم التي حيملها املواطنون بشأن األمان وسيادة القانون بقد ٍر كب ٍ
ري ،وهو ما
أسهم يف النهوض بالبيئة املواتية لالستثامر والنمو االقتصادي(.((4

ويف جمال تقديم اخلدمات األساسية ،وتشييد مشاريع البنية التحتية العامة  -بام فيها املدارس ،والعيادات
الصحية ،واملستشفيات والطرق وشبكات املياه والرصف الصحي والكهرباء ،واإلسكان ،والزراعة -أشارت
احلكومة إىل قيامها بتنفيذ مشاريع التنمية الصغرية واملتوسطة ،عىل نحو ناجعٍ وفعال( ،((4إذ أعلن سالم فياض
يقر بأنّ هذه املشاريع كانت
يف مطلع العام  2011أن حكوماته نفذت  2000مرشوع يف خمتلف القطاعات ،وهو ّ
صغرية لكنها كانت مهمة للمناطق الصغرية(.((4
خطة التنمية الوطنية ()2013-2011

جاءت هذه اخلطة لتعد العدة ،وتتخذ التحضريات املسبقة من أجل قيام دولة فلسطينية .وتلخص هذه اخلطة
السياسيات الوطنية التي تتبناها احلكومة ،وخطة احلكومة عىل مستوى االقتصاد الكيل ،واملستوى املايل الكيل،
وإطار املساءلة الذي ستنفذه احلكومة عىل مدى السنوات الثالث املقبلة .وضمت اخلطة أربعة حماور رئيسة
هي( :((4احلكم ،والتنمية االقتصادية ،والتنمية االجتامعية ،والبنية التحتية.
تم من أجل إعداد هذه اخلطة صوغ  23اسرتاتيجيا قطاعية وعرب قطاعية تستهدف إطالق مبادرات وتدخالت
اإلصالح والتنمية يف خمتلف القطاعات .وأكدت وثيقة اخلطة مبدأي الشفافية واملشاركة يف إعدادها وتنفيذها،
وأشارت إىل أنه تم تعميم خطة اإلصالح والتنمية عىل قطاعات واسعة من املجتمع الفلسطيني ،وجرى
إخضاعها لنقاشات عامة ومستفيضة مع ممثيل خمتلف القطاعات واملنظامت غري احلكومية ومؤسسات املجتمع
املدين ،ومؤسسات القطاع اخلاص ،وهيئات احلكم املحيل ،واملؤسسات الدولية(.((4
يستند إطار االقتصاد الكيل الذي تعتمده هذه اخلطة ضمن ما يستند إليه ،إىل تصور أساس يفرتض اإلرساع
يف إزالة العوائق اخلارجية املفروضة عىل االقتصاد الفلسطيني بام يشمل إزالة مجيع القيود املفروضة عىل حركة
األفراد والبضائع والتجارة اخلارجية ،وإطالق مشاريع التنمية االقتصادية يف املناطق املصنفة ( ،)Cورفع
احلصار املفروض عىل قطاع غزة ،وتوفري القدر الكايف من الدعم املايل الدويل.
 40السلطة الوطنية الفلسطينية ،وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية ،تقرير متابعة خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية لألعوام -2008
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توقعت اخلطة أن يصل النمو السنوي يف الناتج املحيل اإلمجايل احلقيقي إىل  9يف املئة يف العام  2011ليصل إىل
 12يف املئة يف العام  .2013كام توقعت اخلطة أن ترتاجع معدالت البطالة من  24.5يف املئة يف العام  2009إىل
 15يف املئة يف العام  ،2013وتقليص عجز املوازنة اجلارية من  25.9يف املئة من الناتج املحيل اإلمجايل يف العام
 2009إىل  4.1يف املئة يف العام .((4( 2013
ومن الواضح أن اخلطة مل تعط األولوية ملكافحة البطالة؛ فعىل رغم أن هدف «مكافحة البطالة وتعزيز سوق
العمل» قد ورد كهدف اسرتاتيجي ملحور التنمية االقتصادية( ،((4بقصد ختفيض معدل البطالة اإلمجايل(،((4
فقد ُخصص هلذا البند مبلغ متواضع جدً ا يف اخلطة مل يتجاوز  31مليون دوالر لسنوات اخلطة الثالث( ،((4فيام
ُخصص لألجهزة األمنية أكثر من  232مليون دوالر للفرتة نفسها(.((5

تقييم عام لخطط التنمية الفلسطينية
منهجيا ،يالحظ التطور التصاعدي يف مستوى املشاركة يف وضع خطط التنمية ما بني خطة التنمية املتوسطة
ً
خالصا لوزارة التخطيط ،وخطة اإلصالح والتنمية التي كانت خالصة خطط الوزارات
ا
كانت
التي
املدى
جهدً
ً
واملؤسسات العامة ،وخطة التنمية الوطنية التي شهدت مشاركة أوسع من أغلب األطراف ذوي العالقة .إال
أن صفة االستعجال التي الزمت اخلطط الثالث نتيجة الظرف االستثنائي الذي عاشته فلسطني قد حالت دون
مشاركة شعبية أوسع يف إنتاج هذه اخلطط.
تُبنى خطط التنمية املتتالية عادة بعضها عىل بعض ،وحتاول أن تكمل بعضها ً
بعضا .ومل يكن األمر كذلك يف
خطط التنمية االقتصادية الفلسطينية ،فخطة التنمية املتوسطة املدى ِ
وضعت ملحاولة إصالح ما دمر خالل
انتفاضة األقىص ،واستنقاذ الوضع الفلسطيني من االهنيار التام ،لكن تطبيقها اصطدم بتطورات سياسية أدت
عمليا عام تالها من اخلطط .وخطة اإلصالح والتنمية
عمليا إىل إجهاضها يف مهدها .وكانت هذه اخلطة مفصولة ً
ً
ً
كانت األوفر حظا يف التطبيق والدعم ،واقرتنت بعودة الدعم الدويل ،وعوائد الرضائب من اجلانب اإلرسائييل،
كثريا من املؤرشات التي توقعتها اخلطة
لكنها مل ختضع ألي عملية تقييم ملعرفة األثر الذي أحدثته .وقد لوحظ أن ً
ً
مكمال خلطة اإلصالح والتنمية ،لكن الذي حقق هذه التكاملية
مل تتحقق ،أما خطة التنمية الوطنية فكانت جز ًءا
الظاهرية ليس وجود منهجية مؤسسية معتمدة لبناء خطط تنمية تراكمية يف فلسطني ،وإنام كان بسبب وجود
رئيس الوزراء نفسه عىل رأس احلكومتني اللتني أقرتا اخلطتني وتب ّنتامها.
استقرارا يف البيئة االقتصادية واالجتامعية والسياسية ،وهو
من البدهيي أن تنفيذ خطط تنموية طموحة يتطلب
ً
استقرار مل يتوافر يف أي وقت من األوقات يف فلسطني .هذا يعني أن خطط التنمية التي ِ
وضعت جتاهلت حقيقة
وجود االحتالل ،بل أكثر من ذلك ،إذ افرتضت مجيع اخلطط تعاون اجلانب االرسائييل معها من خالل عدم
عرقلتها ،واالستمرار يف حتويل عوائد الرضائب للجانب الفلسطيني ،وختفيف احلصار واإلجراءات االحتاللية
46
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ضد الشعب الفلسطيني ،وافرتاضها ً
أيضا التزام الدول املانحة بتعهداهتا املالية جتاه السلطة الفلسطينية ،ومها
فرضيتان مل يتوافر هلام أي ضامنات يف أي وقت من األوقات .وقد أثبتت التجارب أن مبالغ اإليرادات املحلية،
إىل جانب حجم املساعدات اخلارجية وطبيعتها ،يتأثران بصورة كبرية بالعالقات السياسية واألمنية القائمة مع
إرسائيل ،وبذلك يتأثر تنفيذ خطط التنمية وفقًا ملنحى هذه العالقات واجتاهها ،ومدى وفاء إرسائيل بالتزاماهتا،
علماً أن إرسائيل واجلهات املانحة مجدت حتويالهتا إىل السلطة الفلسطينية أكثر من مرة ،يف حماولة للضغط
السيايس عليها.
يالحظ ً
أيضا أن خطة اإلصالح والتنمية قد خصصت حواىل ثلث املوازنة لدعم األجهزة األمنية ،وهي نسبة
َ
كثريا ما ُخصص لقطاعات احلكم ،والبنية التحتية ،واالقتصاد جمتمعة ،أو ما خصص للتعليم
عالية ،وتتجاوز ً
أو للصحة عىل مدار سنوات اخلطة الثالث .ومن الالفت أن اخلطة قد اعتربت أن تفاقم مشكلة البطالة هو
أحد املربرات لتخصيص هذه النسبة العالية من املوازنة للقطاع األمني ،حيث أشارت إىل أن «األعداد املتزايدة
رئيسا يواجه األجهزة األمنية الفلسطينية يف
للعاطلني عن العمل ،وال سيام يف أوساط الشباب ،تشكل حتد ًيا ً
عملها عىل فرض القانون والنظام»( .((5وربام كان األجدر توفري خمصصات مالية كافية لفتح فرص عمل
للعاطلني عن العملً ،
بدال من ختصيص املبالغ لزيادة عدد قوات األمن ملواجهة التهديدات األمنية التي يمكن
أن يشكلها هؤالء العاطلون عن العمل.
صحيح أن هذه اخلطة خصصت  57مليون دوالر لربنامج مكافحة البطالة ،لكن هذا املبلغ متواضع جدً ا إذا
ما قورن بحجم مشكلة البطالة يف املجتمع الفلسطيني التي طاولت أكثر من خمُ س القوى العاملة خالل العقد
ويالحظ أن هذا البند ورد ضمن القطاع االجتامعي ،وهذا يشري إىل خطأ أو جهل غري مربر من قبل
االخري.
َ
أصحاب القرار خلطورة مشكلة البطالة يف املجتمع الفلسطيني .فمسألة البطالة أمر هيم القطاعني االجتامعي
واالقتصادي ،بل إن توفري فرص العمل هو مسألة ختص أكثر القطاع االقتصادي .وباإلمجال ،فإن هذه اخلطة مل
عرضا أو معاجلة متكاملة ملسألة البطالة ،ودور كل قطاع من القطاعات يف مواجهتها؛ ففي الوقت الذي
تضمن ً
تضمنت فيه تنفيذ برنامج مكافحة البطالة من خالل وزارة العمل ،كام أشارت النقطة السابقة ،لوحظ أن برامج
وزارات أخرى مثل الزراعة والصناعة ،وبرامج متكني املرأة والشباب تتضمن ً
نشاطا من املفرتض أن يؤدي إىل
زيادة التوظيف والتشغيل لكنها جاءت مجُ زأ ًة ومبترسة ،األمر الذي حيول دون معرفة عدد العاطلني عن العمل
الذين يمكن أن يستوعبهم تطبيق خطة اإلصالح والتنمية ،ونسبة االنخفاض املتوقع يف معدالت البطالة.
أما بخصوص خطة التنمية الوطنية ( ،)2013-2011ورغم أن من املبكر احلديث عن إنجازاهتا وتقييم هذه
اإلنجازات ،وذلك بسبب حداثة هذه اخلطة ،فإن األزمة املالية التي تعصف بالسلطة الفلسطينية منذ منتصف
العام  2010جتعل التوقّعات االقتصادية املتفائلة هلذه اخلطة وانخفاض معدالت البطالة بصورة دراماتيكية
جمرد أحالم ،وتضع هذه اخلطة بمجملها يف مهب الريح.
إن أغلب خطط التنمية الفلسطينية كانت يف احلقيقة خطط طوارئ وإغاثة ملواجهة واقع متأزم ،وملنع انفجار
اجتامعي ،واحليلولة دون اهنيار اقتصادي شامل ،فركزت عىل تعزيز أدوات السيطرة احلكومية من جانب،
واإلنفاق عىل القطاعات غري اإلنتاجية وخاصة القطاع االجتامعي من جانب آخر .إن الرتكيز عىل اجلانب
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االجتامعي قد تم بتشجيع من الدول واجلهات املانحة التي مل تبد اهتام ًما بتنمية القطاع اإلنتاجي ،وانصب ُجل
سعيا إىل إعادة تشكيل املجتمع الفلسطيني وترويضه
اهتاممها عىل «اهلندسة االجتامعية» للشعب الفلسطيني ً
وتطويعه بام ينسجم مع متطلبات عملية السالم .إن هذا يعني أن سياسات التنمية الوطنية الفلسطينية كانت
أسرية لقوى «العرض» التي تفرضها اجلهات املمولة ،ومل تكن مدفوعة بقوى «الطلب» التي من املفرتض أن
حيددها الشعب الفلسطيني يف ضوء احتياجاته احلقيقية.

عمليا ،والتنمية االقتصادية مل تتحقق ،لكن ماذا عن النمو االقتصادي ،هل حتقق؟
إ ًذا ،خطط التنمية مل تطبق
ً
وهل هو نمو حقيقي؟ وهل ساهم هذا النمو يف خلق فرص عمل؟ هذا ما سيناقشه القسم التايل.
هل حدث نمو اقتصادي في مناطق السلطة الفلسطينية؟

لقد اتسم معدل النمو االقتصادي يف فلسطني بالتقلبات الكبرية بسبب العراقيل والقيود والسياسات ِّ
املعطلة
التي يفرضها االحتالل اإلرسائييل بصورة متغرية عىل فلسطني .فخالل الفرتة  2004 - 2000كان معدل
موجبا ووصل إىل 2.7
النمو االقتصادي املع َلن يف فلسطني بالسالب ،وخالل الفرتة  2008 - 2004أصبح
ً
يف املئة( .((5ويف العام  2008قفز إىل  7.1يف املئة ،ليصل إىل  9.3يف املئة عام  2010وفقًا للبيانات الرسمية
ٍ
جغرافيا،
متوازن
الصادرة عن وزارة املالية الفلسطينية ،كام يظهر يف اجلدول رقم ( .)1لكن هذا النمو كان غري
ً
سالبا ،أي
إذ لوحظ اقتصاره عىل الضفة الغربية دون قطاع غزة ،ففي قطاع غزة كان معدل النمو االقتصادي ً
 4.5يف املئة خالل الفرتة . ((5( 2008- 2004ومن أجل سرب غور هذا النمو االقتصادي وإدراك حقيقته ،من املفيد عرض جمموعة من املؤرشات ذات العالقة
بالنمو االقتصادي يف مناطق السلطة الفلسطينية ،وهي:

فقدان السيطرة على اإليرادات

إن أغلب إيرادات السلطة الفلسطينية ال خيضع لسيطرهتا ،وهو ما يعني أن الفلسطينيني ال يمسكون بمفاتيح
التنمية وقاطرة النمو بأيدهيم .هناك ثالثة مصادر أساسية إليرادات السلطة كام يظهر يف اجلدول رقم (:)1
املحيل ،واإلرسائييل ،والدويل .أما املحيل ،الذي يتكون من اإليرادات الرضيبية وغري الرضيبية ،فهو ال
وتسمى إيرادات
يتجاوز  22يف املئة من اإليرادات( .((5يف حني تستحوذ اإليرادات من اجلانب اإلرسائييل -
ّ
املقاصة( –((5عىل حواىل ثلث اإليرادات( .((5أما اإليرادات الدولية التي تتكون من املنح واملساعدات اخلارجية
فتتجاوز 40يف املئة من إمجايل اإليرادات(.((5
 52السلطة الوطنية الفلسطينية ،اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،احلسابات القومية (رام اهلل :اجلهاز.)2010 ،
 53املصدر نفسه.
 54وفقًا لبيانات وزارة املالية الفلسطينية ،بلغت اإليرادات املحلية  21.1يف املئة يف العام  .2010انظر املوقع اإللكرتوينhttp://< :

.>www.pmof.ps/news/plugins/spaw/uploads/files/budget2011/financial%20situation%20USD.pdf

 55إيرادات املقاصة عبارة عن جمموع اإليرادات التي تقوم إرسائيل بجبايتها نيابة عن السلطة الفلسطينية ،وذلك وفقًا التفاق باريس
االقتصادي .ومن املفرتض أن تقوم إرسائيل بتحصيل هذه اإليرادات وحتويلها للسلطة ،لكنها قامت أكثر من مرة بحجز هذه األموال
وتعليق حتويلها للسلطة ألسباب سياسية .انظر :املراقب االقتصادي واالجتامعي ،العدد  ،)2011( 25ص .22
 56وفقًا لبيانات وزارة املالية الفلسطينية بلغت إيرادات املقاصة  35.7يف املئة يف العام  2010انظر :املصدر نفسه.
 57وفقًا لبيانات وزارة املالية الفلسطينية بلغت اإليرادات اخلارجية  43.2يف املئة يف العام  2010انظر :املصدر نفسه.

185

دراسات
التنمية األسيرة ،سياسات التنمية في فلسطين وتأثيرها على فرص العمل

اجلدول رقم ()1

الوضع املايل للسلطة الفلسطينية للفرتة ( 2010 -2008املبالغ باملليون دوالر)
2008

2009

2010

إمجايل اإليرادات العامة

3589

3459

3529

إيرادات حملية

759

585

745

إيرادات املقاصة

1122

1103

1259

التمويل اخلارجي

1708

1771

1525

إمجايل النفقات اجلارية

2886

3190

3076

األجور والرواتب

1453

1467

1613

نسبة الرواتب من إمجايل الناتج املحيل

%24

%24

%22

النفقات التطويرية

215

400

450

1708

1771

1525

نسبة من إمجايل الناتج املحيل

%28

%29

%21

إمجايل الناتج املحيل

6108

6158

7395

معدل التضخم

10

2.8

3.75

النمو االقتصادي

7.1

7.4

9.3

العجز (الفائض) الكيل
قبل املنح واملساعدات

املصدر :وزارة املالية ،اإلدارة العامة للموازنة.

تصاعد دور المساعدات والمؤسسات األجنبية

اعتربت فلسطني خالل الفرتة  2008 - 1993إحدى أعىل اجلهات احلاصلة عىل املساعدات اخلارجية
بالنسبة إىل الفرد يف العامل؛ فخالل الفرتة  2008 - 1999ازدادت املساعدات اخلارجية لألرايض
الفلسطينية بنسبة  600يف املئة ،فقفزت من  607ماليني دوالر عام  1999إىل  3.25مليار دوالر
عام .((5( 2008
 58انظر :ديفوير وترتري ،ص .16

186

العدد 2
خريف 2012

من املعروف ضم ًنا أن هذه املساعدات غري بريئة ،وقد ُأقرت بذريعة دعم وتشجيع جهود السالم يف املنطقة،
لكنها يف احلقيقة اس ُتخدمت للتأثري يف القرار السيايس الفلسطيني .كذلك يالحظ أنه مل يتم استخدام هذه
املساعدات لتحقيق التنمية املستدامة ،ومل يساهم تدفق هذه املساعدات يف احلد من مشكلتي الفقر والبطالة
يف فلسطني بصورة مؤثرة ،وهو ما يعكس عدم قدرة احلكومة عىل استثامر املساعدات اخلارجية يف مشاريع
خدم جلها ملواجهة املواقف الطارئة ،والنفقات
تنموية حقيقية ،فقد متيزت أغلب املساعدات بطابع إغاثي ،واس ُت َ
التشغيلية ال التنموية.

ولعل أخطر ما يف املساعدات اخلارجية املقدمة إىل فلسطني أهنا يف أحسن مقاصدها تعمل عىل إدارة األزمة
بدال من حل املشكلة ،مع مالحظة أن جز ًءا منها يعمل عىل جتميل آثار االحتالل اإلرسائييل وانتهاكاته ً
ً
بدال
من العمل عىل إهناء االحتالل باعتباره أصل كل املشكالت ،وسبب كل االنتهاكات ،وبالتايل تعمل هذه
املساعدات عىل تطبيع االحتالل وإجراءاته ورشعنتها ً
بدال من مقاومتها .كام أن جز ًءا آخر من هذه املساعدات
يعمل عىل تغريب املجتمع الفلسطيني ،والتأثري يف نسيجه االجتامعي ،وثقافته املوروثة من خالل الرتكيز
الشديد عىل برامج ليست ذات أولوية قصوى لدى الفلسطينيني ،مثل برامج النوع االجتامعي (اجلندر)،
والديمقراطية ،وحل النزاعات ،واملقاومة الالعنفية التي حظيت بدعم عرشات املؤسسات التمويلية ،ونُفذ
يف موضوعاهتا مئات املشاريع.
ّ
تضخم القطاع الحكومي

ُيعترب القطاع احلكومي املستوعب الرئيس لقوة العمل الفلسطينية( ،((5وهو ً
أيضا املستنفد األكرب للموارد املالية
املحدودة للسلطة الفلسطينية .وقد نام هذا القطاع بصورة غري طبيعية وحتت ضغوط خمتلفة ،وما زال التوظيف
ٍ
أسس غري مهنية ،وتغيب عنه مبادئ تكافؤ الفرص ،واملنافسة ،وهو مدفوع
يف القطاع احلكومي يقوم عىل
توسعا غري منضبط ،وربام
باعتبارات سياسية ،واجتامعية ،وفصائلية ،األمر الذي أدى اىل توسع هذا القطاع
ً
يكون التوظيف يف هذا القطاع قد حل بعض املشكالت اآلنية ،لكنه خلق أزمة مزمنة وأصبح عب ًئا ً
ثقيال عىل
أكتاف السلطة الضعيفة واملنهكة .ففي الوقت الذي ال تتجاوز فيه فاتورة الرواتب  9يف املئة من الناتج اإلمجايل
املحيل يف الدول املحيطة بفلسطني ويف إرسائيل ،فإن هذه النسبة وصلت يف العام  2010إىل  22يف املئة يف
فلسطني( ،((6وكانت هذه النسبة أعىل من ذلك يف سنوات سابقة كام يظهر اجلدول رقم (.)1

تضخم النفقات العامة ،ويشكل استنزا ًفا شديدً ا إليرادات اخلزينة؛ فوفقًا
تضخم هذا القطاع يؤدي إىل
إن
ّ
ّ
لبيانات العام ،2010كان  23.3يف املئة من القوة العاملة يف فلسطني تعمل يف القطاع العام ،وتصل نسبة
من يعملون يف القطاع العام يف قطاع غزة إىل أكثر من  45يف املئة ،ووصلت النفقات العامة عام  2010إىل
 59وفقًا لبيانات  ،2011يبلغ عدد العاملني يف القطاع احلكومي واملحسوبني عليه  152ألف شخص ،منهم  86أل ًفا يعملون يف
القطاع املدين و 66أل ًفا يف القطاع العسكري واألمني .ويتوزع هؤالء املوظفون ما بني الضفة الغربية التي يعمل هبا  74أل ًفا منهم ،وقطاع
غزة الذي يعمل به  78أل ًفا من املوظفني .ويف الواقع فإن عدد موظفي القطاع احلكومي يف غزة أكرب من ذلك ،حيث يضاف إىل الرقم
السابق حواىل  40ألف موظف وموظفة قامت احلكومة املقالة يف غزة التابعة حلامس بتوظيفهم وتدفع هلم مبارشة من مصادرها .املصدر:
معلومات تم احلصول عليها مبارشة من ديوان املوظفني العام يف رام اهلل يف أيلول /سبتمرب  ،2011ومن وزارة مالية احلكومة املقالة يف
غزة يف  ،2011/11/20وانظر ً
أيضا :حوار صحفي أجري مع سالم فياض ،يف :القدس ،2011/11/14 ،ص .33
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 3076مليون دوالر كام يتبني يف اجلدول ،واستحوذت النفقات اجلارية منها عىل  91.5يف املئة ،يف ما مل يتجاوز
املخصص للنفقات التطويرية  8.5يف املئة ،ويالحظ أن  52.4يف املئة من النفقات اجلارية ُخصص لتغطية
فاتورة رواتب وأجور العاملني يف القطاع احلكومي(.((6
ارتفاع اإلنفاق على األجهزة األمنية

يشري مرشوع املوازنة العامة للعام  2011إىل أن إمجايل النفقات املتوقعة كان  3069مليون دوالرُ ،خصص منها
 818مليون دوالر ( 27يف املئة) لوزارة الداخلية ُيرصد أغلبها لرواتب ونفقات لألجهزة األمنية( .((6ويبدو أن
السلطة الفلسطينية ،ويف ضوء الضغوط اخلارجية عليها لكبح مجاح «العنف» ،وحتت ضغط االنقسام الفلسطيني
وحالة االهنيار والفوىض التي بدأت تلوح يف األفق ،مل يكن هلا أي خيار سوى االستجابة هلذه الضغوط عرب
ختصيص هذه النسبة العالية من موازنتها ألغراض األمن.
تنامي الديون الخارجية

قفز الدين العام من  212مليون دوالر عام  1997إىل  1.191مليون دوالر عام  ،2001ووصل إىل 1602
مليون دوالر عام  ،2005ليبلغ  1883مليون دوالر يف العام .((6( 2010
العجز في الميزان التجاري

كبريا ،وبخاصة مع إرسائيل؛ فخالل عام  2010بلغت قيمة العجز يف
يعاين امليزان التجاري الفلسطيني ً
عجزا ً
امليزان التجاري  3.989.2مليون دوالر وبنسبة زيادة  6.3يف املئة ،مقارنة بعام  .((6( 2009ووفقًا للمصادر
الفلسطينية ،فإن  72يف املئة من الواردات الفلسطينية تأيت من إرسائيل ،بينام يأيت الباقي ( 28يف املئة) من بقية أنحاء
يصدر 90يف املئة
يقدر حجم الصادرات الفلسطينية بـ  400مليون دوالرَّ ،
العامل عن طريق املوانئ اإلرسائيلية ،بينام ّ
منها إىل إرسائيل(.((6
انتشار البطالة المزمنة

يعاين سوق العمل الفلسطيني عدم التوازن املزمن بني العرض من األيدي العاملة والطلب عليها ،ففي
العام  2011وصل حجم العرض من األيدي العاملة الفلسطينية إىل  1.081مليون عامل وعاملة يف
األرايض الفلسطينية ،ومن املتوقع أن يزداد عرض القوة العاملة الفلسطينية باطراد كبري بسبب معدل
 61انظر :املراقب االقتصادي واالجتامعي ،العدد  ،)2011( 25ص  ،19-16ووزارة املالية ،االدارة العامة للموازن ،عىل املوقع
اإللكرتوين.>http://www.pmof.ps/news/plugins/spaw/uploads/files/budget2011/financial%20situation%20USD.pdf<:
« 62مرشوع قانون املوازنة العامة للعام ( »2011وثيقة غري منشورة).
 63املراقب االقتصادي االجتامعي :العددان  )2010( 23و.)2011( 25
 64السلطة الوطنية الفلسطينية ،اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،أداء االقتصاد يف االرايض الفلسطينية للعام ( 2010رام اهلل:
اجلهاز.)2011 ،
واملصدرين الفلسطينيني ،عىل املوقع اإللكرتوينhttp://www.maannews.net/arb/< :
 65ترصيح لرئيس جملس إدارة مجعية املستوردين
ّ

.>ViewDetails.aspx?ID=437889&MARK
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النمو السكاين املرتفع يف فلسطني ،الذي وصل يف املتوسط خالل الفرتة  2011 - 1997إىل  3يف املئة
تقريبا ،بسبب الرتكيب العمري الفتي للسكان الفلسطينيني ،إذ يشكل من هم دون الثامنة عرشة نصف
ً
(((6
تقريبا .
السكان
ً
مقابل هذا العرض من األيدي العاملة نجد أن الطلب عىل األيدي العاملة الفلسطينية يف النشاط االقتصادي
ضعيف؛ فربع القوة العاملة الفلسطينية عاطل عن العمل( .((6وعند تتبع معدالت البطالة يف فلسطني ،يتبني أنه
يف الوقت الذي انخفض فيه املعدل اإلمجايل للبطالة من  18.2يف املئة عام  1995إىل  14.3يف املئة عام ،2000
قفز هذا املعدل إىل أكثر من  20يف املئة خالل العقد األخري من عمر السلطة (انظر اجلدول رقم ( ،))2وبلغ أوجه
يف ذروة انتفاضة األقىص ( )2005-2000إذ وصل إىل  31.2يف املئة عام  .2002وتشري بيانات الربع الثالث
من العام  2011إىل أن عدد العاطلني من العمل يف فلسطني كان  242ألف شخص ،وأن معدل البطالة بلغ
 20.5يف املئة(.((6
و ُيالحظ أن عدم التوازن املزمن يف سوق العمل الفلسطيني بني العرض والطلب عىل األيدي العاملة موجود
يف ظل معدالت منخفضة للمشاركة يف القوة العاملة ترتاوح ما بني  41يف املئة إىل  42يف املئة ،ومعدل مشاركة
منخفض لإلناث وصل يف العام  2011إىل  14.7يف املئة مقابل  66.7يف املئة نسبة مشاركة الذكور يف القوى
العاملة( .((6وهذا يعني أنه إذا ارتفع معدل املشاركة العام يف فلسطني وكذلك معدل مسامهة اإلناث ،وبقي
االقتصاد الفلسطيني ضعي ًفا كام هو عليه اآلن ،فإن عدم التوازن أو االختالل يف سوق العمل الفلسطيني سيزداد
حاليا.
بشكل كبري ،وبالتايل سنشهد معدالت للبطالة أكرب بكثري من املعدالت املرتفعة ً
إن النقاط السبع أعاله تعني أنه عىل رغم كل البيانات «الرسمية» التي تشري إىل حدوث نمو اقتصادي خالل
السنوات اخلمس األخرية ،وبخاصة يف الضفة الغربية ،فإن هذا النمو كان هشً ا وظاهر ًيا وغري حقيقي ،وغري
وقطاعيا بطريقة متوازنة وعادلة ،وكان مصدره األساس اإلنفاق احلكومي الذي يتمثل يف رواتب
جغرافيا
موزع
ً
ً
القطاع العام ،ويف املشرتيات احلكومية من السلع واخلدمات ،وهو ما يفرس حقيقة أن كل اخلطط التي وضعتها
السلطة الفلسطينية ،واجلهود التي بذلتها منذ العام  2000وحتى اآلن مل تفلح يف خفض معدالت البطالة إىل ما
دون  20يف املئة ،كام أظهر اجلدول رقم (.)2

 66السلطة الوطنية الفلسطينية ،اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،نتائج مسح القوى العاملة :الربع الثالث( 2011 ،رام اهلل،
.)2011
 67املصدر نفسه.
 68املصدر نفسه.
 69املصدر نفسه.
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اجلدول رقم ( ) 2

التوزيع النسبي لألفراد  15سنة فأكثر ،حسب املنطقة،
وأهم سامت القوى العاملة ()2010-1995

عدد العاملني
باآلالف

العام

نسـبة البطالــــــة

نسبة من هم داخل القوى العاملة
الضفة الغربية

قطاع غزة

جمموع

ضفة غربية

قطاع غزة

جمموع

1995

417

40.6

35.4

39.0

13.9

29.4

18.2

1996

429

42.0

36.4

40.0

19.6

32.5

23.8

1997

481

43.2

35.7

40.5

17.3

26.8

20.3

1998

548

44.2

36.4

41.4

11.5

20.9

14.4

1999

588

43.4

38.0

41.6

9.5

16.9

11.8

2000

600

43.8

37.4

41.6

12.2

18.9

14.3

2001

505

41.3

33.2

38.5

21.6

34.0

25.3

2002

477

39.8

34.2

37.9

28.2

37.9

31.2

2003

564

41.5

37.3

40.0

23.7

29.1

25.5

2004

578

42.2

36.2

40.1

22.8

35.3

26.8

2005

603

42.5

36.5

40.4

20.4

30.3

23.5

2006

636

43.8

36.0

41.0

18.8

34.8

23.7

2007

690

43.7

37.9

41.7

17.9

29.7

21.7

2008

667

43.0

38.1

41.2

19.7

40.6

26.6

2009

718

43.8

37.6

41.6

17.8

38.6

24.5

2010

745

43.7

36.4

41.1

17.2

37.8

23.7

املصدر :اجلهاز املركزي لإلحصاء ،مركز خدمات اجلمهور.2011 ،
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استنتاجات
عىل رغم كل هذا احلديث عن سياسات التنمية وخططها يف فلسطني ،فإن خطط التنمية املعلنة مل تؤد إىل إحداث
رقميا
تنمية حقيقية مستدامة ،أو نمو اقتصادي راسخ األركان ،وإن بدا أهنا حققت ً
نموا اقتصاد ًيا يمكن رصده ً
يف فرتة حمددة ،وتلمسه يف الواقع املعيش يف بعض مناطق فلسطني؛ فالتنمية يف فلسطني هي تنمية أسرية ،وتفتقد
البيئة احلاضنة ،وعندما ال يسيطر الفلسطينيون عىل أغلب إيراداهتم التي تتحكم هبا عادة إرسائيل واجلهات
املانحة ،وعندما حتتكر إرسائيل السيطرة عىل األرض والبحر والفضاء الفلسطيني ،وهتيمن عىل التجارة
اخلارجية الفلسطينية ،فإنه يصعب احلديث عن أي تنمية مستدامة ،ونمو اقتصادي حقيقي.
أما النمو االقتصادي املتحقق الذي تشري إليه أدبيات السلطة الفلسطينية وتقاريرها الرسمية ،فهو نمو ظاهري
يصب يف دعم حماوالت التنمية يف فلسطني.
وجزئي ومؤقت ،ويعتمد عىل تدفق املساعدات اخلارجية ،ومل
ّ
حتسن حمدود يف مستوى املعيشة يف الضفة الغربية أدى إىل شيوع ثقافة استهالكية
إن ما حصل يف احلقيقة هو ّ
ال إنتاجية .أما النمو االقتصادي احلقيقي ،فقد غاب عن املشهد الفلسطيني ،حيث يعاين االقتصاد الفلسطيني
ً
كرسته عقود من االحتالل واحلصار والقمع والسيطرة ،وسياسة االحتواء االقتصادي ،والرشاكة
اختالال بنيو ًيا ّ
باإلكراه الذي متارسها إرسائيل ضده ،وهو األمر الذي حيول دون أي نمو اقتصادي حقيقي ،ويؤدي إىل إجهاض
جهود التنمية ،وهروب االستثامرات ،وهجرة العقول ،وانتشار البطالة.
هذا ال يعني أن عىل الفلسطينيني االستسالم والتسليم باألمر الواقع ،وإنام يتوجب عليهم دوام املحاولة لتقوية
أنفسهم وحتصينها ،وتعزيز مواقعهم .وبني املؤمنني بالتنمية يف ظل االحتالل واملنكرين هلا ،هناك يف احلقيقة
هامش ضيق متاح لنمو اقتصادي حمدد ،ومن ثم تنمية اقتصادية متواضعة .ويمكن القول إن هذا اهلامش املتاح
مل يستغله الفلسطينيون بصورة جيدة ،ليس بسبب االحتالل واحلصار اإلرسائييل فقط ،وإنام يعود ذلك ً
أيضا
إىل حداثة التجربة الفلسطينية يف احلكم واإلدارة ،واالستقطاب الشديد داخل املجتمع الفلسطيني من جانب،
ويعود من جانب آخر إىل جهود بعض اجلهات املانحة يف استخدام التحويالت املالية للفلسطينيني خلدمة
سياساهتا ،وترويض الفلسطينيني بام ينسجم مع سياساهتا ً
أيضا .إن هذا التعثر يف استخدام اهلامش الضيق املتاح
بصورة ناجعة قد فاقم من إشكالية البطالة يف فلسطني.
ومن أجل حتقيق تنمية مستدامة يف فلسطني حترر األرض واإلنسان ،فإنه ال مناص أمام الفلسطينيني عىل املديني
الطويل واملتوسط من اخلروج من إشكالية أوسلو ،وحتطيم القيود السياسية واجلغرافية واالقتصادية التي
فرضتها هذه االتفاقية وذراعها االقتصادية ،اتفاقية باريس البائسة عىل الفلسطينيني ،وهذه هي املهمة الرئيسة
التي جيب أن يعمل كل الفلسطينيني ومنارصهيم لتحقيقها بالسبل التي يرتؤوهنا مناسبة.
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