بسم اهلل الرمحن الرحيم

 6251هـ  5002 -م

أي تنمـــية لفلسطــــين "الواقـــع واآلفـــاق "
ورقة عمل
مقدمة إلى المؤتمر العممي األول

االستثمار والتمويل في فلسطين
بين آفـاق التنميـة والتحديـات المعـاصـرة
المنعقد بكمية التجارة في الجامعة اإلسالمية
في الفترة من  9 - 8مايو 5002م
مقدمة من:

أ .غازي الصوراني
و ازرة االقتصاد الوطني  -غزة
مايو  5002م

تمهيد:

زادت في اآلونة األخيرة األصوات المطالبة باإلصالح االقتصادي والسياسي في المجتمع

الفمسطيني بيف االقتصادييف ورجاؿ األعماؿ مف ناحية ،وبيف األحزاب والقوى السياسية في السمطة
والمعارضة مف ناحية ثانية خصوصاً بعدما دخمت القضية الفمسطينية مرحمة بالغة التعقيد والخطورة

بسبب المحاوالت الجارية لفرض " خطة شاروف " اليادفة إلى مصادرة األراضي الفمسطينية واليبوط

بمشروع الحكـ الذاتي الموسع كما ورد في " اتفاؽ أوسمو " إلى حكـ إداري ذاتي ضيؽ عمى مساحة

قطاع غزة وجزء مف الضفة الفمسطينية استناداً إلى الدعـ األمريكي الصريح والمباشر الذي عبر عف

نفسو بعد أحداث  11سبتمبر واحتالؿ العراؽ لتجسيد الييمنة األمريكية -الصييونية عمى مقدرات
شعوب المنطقة العربية عموماً وشعبنا الفمسطيني خصوصاً.

ومع تصاعد اليجمات العدوانية التوسعية اإلسرائيمية ،وآثارىا الضارة المباشرة وغير

المباشػرة ،عمى كػؿ مناحي الحياة في مجتمعنا الفمسػطيني ،فقد تعػرض اقتصػادنا– وما زاؿ – لمزيد
مف األزمات والتراجع الذي أصاب كافة قطاعاتو ،بسبب ىذه الممارسات العدوانية وما رافقيا مف
حصار وا غالقات وحواجز ،إلى جانب إقامة " الجدار األمني " الفاصؿ ،وانعداـ السيطرة الفمسطينية
عمى المعابر الخارجية والداخمية بما يزيد في إخفاؽ قدرة االقتصاد الفمسطيني في التحكـ بموارده
وأنشطتو االقتصادية ،خاصة في ظؿ تراكـ مظاىر الخمؿ والتسيب ،وغياب مأسسة الو ازرات المعنية
في السمطة ،بصورة متكاممة ،مما أدى الى إضعاؼ قدرتيا عمى تنفيذ السياسات االقتصادية ،الكمية

والجزئية ،إلى جانب بقاء القيود والتعقيدات الناجمة عف تطبيؽ "بروتوكوؿ باريس".وآثاره ونتائجو
الضارة والمعوقة لتطوير االقتصاد الفمسطيني.
وبالتالي فإف الحديث عف اإلصالح في بالدنا ال ينحصر في عدد مف اإلجراءات اإلدارية

المسيرة لمنشاط االقتصادي فحسب ،ألف الواقع الراىف يتطمب القياـ بتنفيذ حزمة مف
واالقتصادية
ّ
التغييرات األساسية في النظاـ السياسي واألطر المؤسسية واألجيزة المسيطرة عمى ىذا الواقع،
خاصة األجيزة األمنية ،مع التحديد الواضح والممزـ لدورىا أو صالحياتيا ،عمى أف تقود ىذه
المتغيرات إلى تحقيؽ مبدأ الشفافية والكفاءة والديمقراطية كقاعدة أولية ليذا النظاـ ،بما يؤىمو كنظاـ

سياسي وطني ديمقراطي فمسطيني مف صياغة رؤية سياسية اقتصادية ،بعيداً عف الوصفات

والشروط الخارجية الضارة باقتصادنا ومستقبمنا السياسي ،كوف ىذه الشروط مرتبطة بمشروع "
إصالح ودمقرطة الشرؽ األوسط الكبير " الذي نعتبره مشروعاً يخدـ المصالح األمريكية /اإلسرائيمية

بالدرجة األولى ،ألنو ال يأخذ بعيف االعتبار المصالح االقتصادية /السياسية العربية عموماً
والمصالح السياسية واالقتصادية الفمسطينية خصوصاً ،ذلؾ أف ىذا المشروع " اإلصالح الديمقراطي
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األمريكي " ييدؼ بصورة واضحة إلى المزيد مف إضعاؼ دور الدولة أو السمطة في بالدنا،
وتحويميا إلى " أداة تنفيذية " لمصمحة رأس الماؿ االحتكاري – األمريكي /اإلسرائيمي الذي يتولى
العدو اإلسرائيمي إدارتو في منطقتنا تحت ذريعة اقتصاد السوؽ وسيادة الحرية االقتصادية لتكريس
عممية السيطرة والنيب األمريكي -اإلسرائيمي لمقدرات شعوبنا ،األمر الذي يفرض بالضرورة أف

تكوف عممية اإلصالح المطموبة لمجتمعنا الفمسطيني ،عممية شمولية تطاؿ البنية السياسية-

االقتصادية االجتماعية في تشابكيا الراىف والمستقبمي بحركة تطور المجتمعات العربية مف حولنا.
وبالتالي فإف فكرة اإلصالح السياسي -االجتماعي – االقتصادي الشامؿ ىو اليدؼ المركزي الذي
يجب أف تتضافر كافة جيود القوى والفعاليات الوطنية مف أجؿ العمؿ عمى بمورتو كإطار ناظـ

لمجتمعنا الفمسطيني في ىذه المرحمة الدقيقة ،بما يؤكد عمى االلتزاـ بثوابتنا الوطنية وتحقيؽ أىداؼ
شعبنا في االستقالؿ والدولة كاممة السيادة عمى أرضنا المحتمة.
وفي ىذا السياؽ يأتي الحديث عف اإلصالح االقتصادي كواحد مف أىـ العوامؿ أو الركائز
المطموبة لعممية اإلصالح الشامؿ والتنمية المنشودة.
لكف الحديث عف اإلصالح وبالتالي التخطيط والتنمية في بالدنا قد يبدو مفارقة أو ثنائية متناقضة

في ضوء واقعنا الراىف الذي تكاد أف تكوف فيو كافة السبؿ مغمقة في معظميا أماـ التخطيط والتنمية
– باعتبارىما أحد أىـ ركائز اإلصالح االقتصادي -وذلؾ بتأثير عامميف أساسييف ينفصؿ أحدىما
عف اآلخر-:
الثاني :أوضاعنا الداخمية

األول :العدو اإلسرائيمي

العامل األول :فبسبب االحتالؿ اإلسرائيمي وطبيعتو العنصرية واستراتيجيتو النقيضة لمبادئ الشرعية

الدولية والسالـ العادؿ ،يتعرض شعبنا ألشكاؿ مف المعاناة السياسية واالقتصادية واالجتماعية في
ظؿ الحصار والعدواف واالضطياد ،تتجمى في العديد مف الممارسات والمظاىر :غياب السيادة
السياسية واالقتصادية/الضغوط اإلسرائيمية عمى العمالة واالستيراد والتصدير وحرية الحركة والتنقؿ

والتصاريح واإلذالؿ والتحكـ في المعابر /وتجزئة األرض إلى وحدات سكانية وجغرافية مغمقة،
محاصرة بالمستوطنات ،والجدار العازؿ ،إلى جانب الحصار االقتصادي المستند إلى الوحدة
الجمركية والتبعية االقتصادية الكاممة لالقتصاد اإلسرائيمي كما حددىا بروتوكوؿ باريس ،بحيث
أصبح اقتصادنا رىينة لالقتصاد اإلسرائيمي وآلياتو وشروطو.
العامل الثاني :أوضاعنا الداخمية المتردية التي أصبح تشخيصيا واضحاً لكؿ الناس ،غياب ىيبة

القانوف والنظاـ/غياب تطبيؽ النظاـ الدستوري /التداخؿ بيف السمطات /الفوضى ومظاىر الفساد

واإلنفاؽ الباذخ في الو ازرات واألجيزة والمؤسسات /واإلثراء غير المشروع /غياب تطبيؽ مبدأ تكافؤ
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الفرص  /الفساد االقتصادي /الفساد اإلداري /تنامي قطاع الخدمات /تراجع قطاعي الزراعة
والصناعة  /تراجع نسبة النمو وغياب السياسة االقتصادية الواضحة المحددة المعالـ ،وىي أوضاع
أسيمت في تراكـ وتعميؽ عوامؿ الخمؿ ورموز وأدوات الفساد في مجتمعنا بحيث لـ يكف غريباً
الوصوؿ إلى حالة مف الفوضى والتسيب كما جرى ويجري في مدف وقرى ومخيمات الضفة وقطاع

غزة في ظؿ حالة الفمتاف األمني التي باتت اليوـ عنواناً رئيساً فرض نفسو عمى المجتمع الفمسطيني

الذي بات يعيش أوضاع تختمط فيو عوامؿ القمؽ واالستياء واالحباط واألمؿ بصورة لـ يعرفيا
مجتمعنا مف قبؿ.
ولكف رغـ شدة المعوقات الكامنة في ىذيف العامميف ،فإننا نؤكد بكؿ وعي وموضوعية ،أف بإمكاننا

ليس فقط الحديث عف اإلصالح والتنمية والتخطيط ،وانما يمكف الحديث عف آفاؽ تطبيقية ليذه

المفاىيـ تتناسب مع واقعنا ،انطالقاً مف أف أحد أىـ سبؿ مواجيتنا لمضغوط العدوانية اإلسرائيمية،
يكمف في ترتيب البيت الفمسطيني ،ووقؼ كافة مظاىر الخمؿ والفساد فيو ،إذ أف إعادة النظر في كؿ
ىذه المظاىر السالبة ،والمحاسبة القانونية لكؿ متسبب فييا أو مستفيد منيا ،ليس ليا سوى مخرج
وحيد يتمثؿ في الديمقراطية وسيادة القانوف وتكافؤ الفرص ،لكي يصبح كؿ مواطف في بالدنا مالكاً

لحريتو مف جية ،واثقاً مف أنو مواطف كامؿ الحقوؽ في مقابؿ أداء الواجب ...ولكي نوفر القناعة

والوعي لدى ىذا المواطف أف بإمكانو الوصوؿ إلى أي موقع مف مواقع المسئولية عبر االنتخابات،

في مقابؿ ادراؾ الرئيس أو المسؤوؿ أنو سيعود فور انتياء مدة واليتو مواطناً يمارس حياتو كما

يعيشيا الجميع مف جية ثانية.

إننا ندرؾ صعوبة أوضاعنا الراىنة لموصوؿ إلى ىذا اليدؼ ...الديمقراطية والمساواة والعدالة

االجتماعية ،..وبالتالي فإف حديثنا عف اإلصالح والتنمية مرىوف بالخطوة األولى التي تستيدؼ
إصالح وترتيب البيت الداخمي ...ومواجية االحتالؿ وممارساتو ،كميمتيف ال إنفصاـ بينيما ،وىو
أمر قابؿ لمتحقؽ اذا كاف خيارنا الوطني واضحا بالنسبة لعممية االصالح المنشود ،اذ اف لمتصحيح

أو االصالح كما يقوؿ د.رمزي زكي "مدخالف رئيسياف :تصحيح في اطار االستمرار في التبعية،
وتصحيح كمقدمة لمخالص مف التبعية ،وثمة فرؽ كبير بيف طبيعة التصحيح في ىذيف االطاريف،
وما يتطمبو مف سياسات ،وما يتمخض عنو مف نتائج" .ومع ادراكنا لصعوبة ووعورة طريؽ التصحيح
*

نحو الخالص مف التبعية لالقتصاد االسرائيمي ،واآلثار الضارة الناجمة عف سياسات الخصخصة

*حػػوؿ تعريػػؼ الخصخصػػة :الخحصصػػة تشػػير إلػػى أكثػػر مػػف معنػػى أو داللػػة فيػػي تعنػػي سػػيطرة القطػػاع الخػػاص عمػػى
القطاعات االقتصادية و عمى عممية االنتػاج و االعتمػاد عمػى آليػات السػوؽ ،و الػتخمص مػف تػدخؿ الدولػة فػي االقتصػاد،
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وآليات السوؽ الحر عمى المستوى المحمي والعربي والدولي في ىذه المرحمة ،اال اننا ندرؾ بالمقابؿ
اف ىذه السياسات بعد اكثر مف ثالثة عقود مف الممارسات الميبرالية المطبقة عمى االقتصادات
العربية ،فشمت في رفع وتائر النمو االقتصادي ،بؿ انيا انخفضت في كثير مف الحاالت ،كما
انخفضت معدالت نمو االنتاجية ،وارتفعت معدالت البطالة والفقر ،وتزايدت اشكاؿ المعاناة والتدىور

التي أصابت الفئات والشرائح الفقيرة والوسطى في مقابؿ اتساع الفروؽ في توزيع الثروة والدخؿ
بصورة مشوىة وغير مسبوقة ،بحيث اصبحت األوضاع عندنا وفي البمداف العربية عموما ،بالغة
التردي والتعاسة ،وال تحتاج لمزيد مف الشرح في ظؿ استشراء تراكـ عوامؿ ومظاىر الخمؿ والفساد

االقتصادي واالجتماعي ،بحيث باتت مجتمعاتنا ضحية ىذه الميبرالية االقتصادية وسياساتيا وأدواتيا،

بما يؤشر بوضوح الى اف ما رسمو وخطط لو وقاـ بتنفيذه نظاـ العولمة الرأسمالي األمريكي –عبر
ادواتو في بالدنا -قد جعؿ ثمف خروج الرأسمالية المعولمة مف ازمتيا الحالية ،تدفعو اآلف شعوب
العالـ الثالث وشعوبنا العربية عموما وشعبنا الفمسطيني بشكؿ خاص ،ذلؾ ىو منطؽ الميبرالية
الجديدة الذي يتجسد في الخصخصة واالنفتاح وما يرتبط بيما بالضرورة مف توليد ادوات ومظاىر
الخمؿ والفساد ،يشيد عمى ذلؾ ما يجري في بالدنا اليوـ ،االمر الذي يفرض عمينا جميعا ،وعمى

التيار الديمقراطي الفمسطينيى والعربي بشكؿ خاص ،اف يحدد رؤيتو ودربو التنموي الوطني في
مواجية منطؽ الميبرالية والسوؽ الحر المنفمت وآثاره الضارة عمى حاضرنا ومستقبمنا.
إف ىػػذه الرؤيػػة تكتسػػب أىميػػة محوريػػة خاصػػة ،عمػػى أسػػاس أف التبعيػػة والتخمػػؼ فػػي بالدنػػا العربيػػة،
وبمداف األطراؼ عموما ،ليست ،ولف تكوف ،حالة أبدية تتسـ بيا ىذه الػبالد دوف غيرىػا ،ومػف ىنػا ال

بد مف إثارة السؤاؿ األساسي :لماذا تخمفنا؟ ولماذا تقػدـ غيرنػا؟ لعػؿ فػي اإلجابػة عمػى ىػذا السػؤاؿ مػا
يدفع نحو وضوح الرؤية والتحميؿ مف ناحية ،والبحث عػف الػرؤى أو األيػديولوجيات واآلليػات النقيضػة
التػػي ال تتوقػػؼ عنػػد إ ازحػػة التخمػػؼ فحسػػب ،بػػؿ تػػدفع – عبػػر رؤيػػة عربيػػة – صػػوب كسػػر عالقػػة
التبعية التي باتت اليوـ أحد أىـ منابع التخمؼ والركود في بالدنا ،وىػي عالقػة تحولػت الػى حالػة مػف
االحت ػواء االقتصػػادي والسياسػػي عم ػػى الصػػعيد العرب ػػي الرسػػمي تتجػػاور وتتواف ػػؽ م ػػع ج ػػوىر الوج ػػود
الصييوني في فمسطيف الذي يتجسد دوره اليػوـ فػي خدمػة المشػروع اإلمبريػالي باعتبػاره جػزءاً عضػوياً
و قيػػؿ أيض ػاً أنيػػا تعنػػي السػػماح لمقطػػاع الخػػاص بتنفيػػذ الخػػدمات العامػػة (كالصػػحة ،التعمػػيـ ،الم ارفػػؽ العامػػة )..ثػػـ قيػػؿ

أيضػاً ،أف الخصخصػػة تعنػػي ىيمنػػة الممكيػػة الخاصػػة وفػػؽ قواعػػد تحريػػر التجػػارة ،و إلغػػاء الممكيػػة العامػػة ،و التحػػوؿ نحػػو
التصػدير و إلغػػاء دور الدولػػة فػػي االقتصػػاد (حسػػب المدرسػػة الميبراليػػة الجديػػدة  /ميمتػػوف فريػػدماف و فػػوف ىايػػؾ) .عمػػى أف
المعنى األخير ىو المراد تطبيقو في حالػة الػبالد الناميػة المدينػة و ىػو معنػى يشػير إلػى داللػة جوىريػة ،فحواىػا أف القصػد
مف الخصخصة ىو القضاء عمى الممكية العامة و إعادة توزيع الثروة لصالح أصحاب رؤوس األمواؿ.
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في مكونات النظػاـ اإلمبريػالي ال أرسػمالي ولػيس مشػروعا دينيػاً توراتيػاً بػاي حػاؿ مػف األحػواؿ ،إال بمػا

يخدـ أغراض النظاـ الرأسمالي المعولـ الراىف في إعاقة تطػور بمػداف الػوطف العربػي ،وتجديػد تخمفيػا
وتعريضيا لمزيد مف الخضوع والتفكؾ كما يجري اليوـ في العراؽ والسوداف وغيرىا مف بمداف المغرب
والمشرؽ العربي جنباً الى جنب مع تراجع مشروع الدولة الفمسػطينية المسػتقمة ووصػوليا الػى مػا يشػبو

األفؽ المسدود في ظؿ التوحد العضوي لممصالح اإلمبريالية /الصييونية ،بحيػث تحولػت إسػرائيؿ فػي
ظػػؿ العولمػػة األمريكيػػة الراىنػػة الػػى القػػوة العسػػكرية المييمنػػة الوحيػػدة فػػي منطقتنػػا ،الػػى جانػػب قوتيػػا
االقتصػػادية وتقػػدميا الصػػناعي والتكنولػػوجي بمػػا دفػػع باإلسػػتراتيجية الصػػييونية الػػى الكشػػؼ الص ػريح
عػػف كػػؿ أبعادىػػا ومرامييػػا الكامنػػة فػػي الػػرفض الص ػريح إلقامػػة الدولػػة الفمسػػطينية المسػػتقمة واليبػػوط

بمشروع الحكـ الذاتي الموسع كما ورد في اتفاقات أوسػمو ،الػى حكػـ إداري ذاتػي ضػيؽ عمػى مسػاحة
قطاع غزة وجزء مف الضفة الفمسطينية.
إف ىػػذا الم ػآؿ الػػذي وصػػمنا إليػػو فػػي سػػياؽ الص ػراع يكشػػؼ بوضػػوح صػػارخ ،أوىػػاـ الحػػؿ السياسػػي
المش ػػوه ال ػػذي فرض ػػتو اتفاق ػػات كام ػػب ديفيػ ػد واوس ػػمو ووادي عرب ػػة وم ػػا بع ػػدىا ال ػػى خارط ػػة الطري ػػؽ
واالنسػػحاب المزعػػوـ أو إعػػادة االنتشػػار مػػف قطػػاع غػػزة وبعػػض المػػدف الفمس ػػطينية فػػي الضػػفة مػػف

ناحيػة ،بمثػؿ مػا يكشػؼ بوضػوح أقػوى ،خطيئػة القػرار الفمسػطيني المسػتقؿ وأوىامػو وسػرابو مػف ناحيػػة
ثانيػػة ،األمػػر الػػذي يطػػرح مجػػدداً " إعػػادة البحػػث فػػي المشػػروع الصػػييوني مػػف حيػػث طبيعتػػو وعالقتػػو
بالرأسمالية العالمية ،بما يوضح أف فمسطيف ليسػت اليػدؼ النيػائي انطالقػاً مػف الػزعـ "التػوراتي " مػف
أنيػػا أرض الميعػػاد أو أرض بنػػي إس ػرائيؿ" ،وانمػػا ىػػي المػػدخؿ صػػوب السػػيطرة عمػػى الػػوطف العربػػي

عموماً ،وعمى النفط والمػواد الخػاـ خصوصػاً ،ىنػا " نشػير الػى أف المسػالة الفمسػطينية ىػي -مػف ىػذه

الزاويػػة -مسػػألة عربيػػة ،واف الوجػػود الصػػييوني مؤسػػس لكػػي يكػػوف معنيػاً بالوضػػع العربػػي ،وفمسػػطيف

ىي القاعدة أو المرتكز ،األمر الذي يجعؿ الحؿ محدد في اإلطار العربي"1وقواه الشعبية لمخروج مف

ىذا الواقع الميزوـ والمأزوـ في آف معا.

عمػى أف الخطػػوة األولػػى صػوب ىػػذا الحػػؿ تتطمػػب كسػر ىػػذه العالقػػة القائمػة عمػػى التبعيػػة واالحتػواء،

باعتبارىا المدخؿ السياسي الوطني والقومي معاً ،الذي يفسح المجاؿ لوالدة العوامؿ الدينامية الداخمية
لعمميػػة التنميػػة االقتصػػادية المسػػتقمة اليادفػػة ال ػػى اسػػتكماؿ عناص ػػر ومقوم ػػات الق ػػوة الذاتيػػة ،والغػػاء

سيطرة واستغالؿ النظاـ اإلمبريالي الرأسمالي عمى مقدراتنا وثرواتنا ومواردنا ،والعمؿ عمى إلغػاء كافػة
المعوق ػػات الداخمي ػػة والخارجي ػػة لعممي ػػة تط ػػور مجتمعاتن ػػا ص ػػوب التن ػػوير العقالن ػػي والحداث ػػة والتق ػػدـ
1
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التكنول ػػوجي ف ػػي الص ػػناعة والز ارع ػػة وكاف ػػة القطاع ػػات االقتص ػػادية م ػػف أج ػػؿ رف ػػع مس ػػتوى المعيش ػػة
لجماىيرنا الشعبية العربية ،وبمشاركتيا الفعالة مف جية ،وتوجيو العممية االقتصػادية نحػو الػداخؿ فػي
خدمػػة احتياجػػات السػػوؽ المحمػػي عبػػر التخطػػيط والتنظػػيـ وبػرامج االسػػتثمار التػػي تسػػتيدؼ –بالدرجػػة
األولػػى -إشػػباع الحاجػػات األساسػػية ليػػذه الجمػػاىير (مػػف الغػػذاء والكسػػاء والمسػػكف والتعمػػيـ والصػػحة)

مف جيػة ثانيػة ،وىػذا يعنػي بالضػرورة ،تطبيػؽ مبػدأ المشػاركة الشػعبية لػيس كشػعار سياسػي عػاـ ،بػؿ
موقػػؼ عممػػي يقػػوـ عم ػػى "التجنيػػد الفعم ػػي لكافػػة الطاقػػات البشػ ػرية فػػي مختمػػؼ القطاعػػات واألنم ػػاط
اإلنتاجي ػػة وذل ػػؾ م ػػف خ ػػالؿ خم ػػؽ ف ػػرص لمعمال ػػة واالس ػػتثمار تتس ػػع بدرج ػػة كبيػ ػرة لتش ػػمؿ ك ػػؿ ى ػػذه
القطاعات ،وكذلؾ خمؽ االطر المؤسسية التي تكفؿ مشاركة القاعدة الشعبية فػي وضػع خطػة التنميػة

ومتابعة تنفيذىا" 2كمرحمة انتقالية صوب االشتراكية كخيار وحيد لمتحرر القومي الديمقراطي العربي.
المحور األول :أي تنمية لفمسطين؟  ......ولماذا التنمية ؟

إف التنمية التي نتحػدث عنيػا ،ىػي تنميػة نقيضػة لمفػاىيـ االقتصػاد ال أرسػمالي وآلياتػو ،خاصػة فػي

بالدن ػا وبمػػداف العػػالـ الثالػػث التػػي لػػف تػػتمكف مػػف الخػػروج مػػف مأزقيػػا ال ػراىف وأزماتيػػا المتراكمػػة وفػػؽ
منيجيػة وآليػات الميبراليػة الجديػدة أو النظػاـ ال أرسػمالي ،الػػذي بػدوره لػف يسػمح ليػذه البمػداف بػأي شػػكؿ
مف أشكاؿ التطور اال في ظؿ بقاء ىذه البمداف أسيرة وتابعة لمنظاـ الرأسمالي وخاضعة لشروطو.
وفي ىذا السياؽ ،فإف مف المفيد مراجعة تاريخ تطور بمداف العالـ الثالث والبمداف العربيػة ،فػي مرحمػة
الستينات مف القرف العشريف أو ما كاف يسمى آنذاؾ بمرحمة الثورة الوطنية الديمقراطية – ألخذ العبر

والػػدروس  ، -حيػػث شػػيدت تمػػؾ البمػػداف تجربػػة غيػػر اعتياديػػة فػػي مجػػاؿ التنميػػة والتطػػور الصػػناعي
والز ارع ػػي ،أثم ػػرت تق ػػدما ف ػػي العدي ػػد م ػػف القطاع ػػات اإلنتاجي ػػة واالجتماعي ػػة ،إال أف ى ػػذا التق ػػدـ ،أو
اإلنجػػاز المتحقػػؽ ،اتسػػـ بطابعػػو الكمػػي واألحػػادي الم ػرتبط فػػي ق ػ ارره ومسػػاره بالقيػػادة الوطني ػة آنػػذاؾ،

وطابعيػ ػػا الفػ ػػردي المركػ ػػزي شػ ػػبو المطمػ ػػؽ مػ ػػف ناحيػ ػػة  ،وبالرؤيػ ػػة الوسػ ػػطية األيديولوجيػ ػػة والسياسػ ػػية
واالقتصادية ليذه القيادة ،التػي عجػزت عػف الوصػوؿ الػى الجمػاىير الشػعبية واالعتمػاد عمييػا كقاعػدة
أساسية لنظاميا ،نظ ار لفشميا في بنػاء مأسسػة األطػر االقتصػادية واالجتماعيػة والسياسػية مػف ناحيػة،
وفشميا في بناء الحزب الطميعي المعبر عف مصالح تمؾ الجماىير ،التػي غػاب دورىػا ولػـ يسػمح ليػا
بالمشاركة أو التعبير عف مصالحيا مف ناحية ثانية ،وقد أدى ذلؾ الوضع الى إفساح المجاؿ لتنامي

الػػدور االنتيػػازي الطفيمػػي لمش ػرائح العميػػا مػػف البرجوازيػػة الصػػغيرة والمتوسػػطة فػػي إطػػار البيروقراطيػػة
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الحاكمػػة وحمفائيػػا  ،واسػػتفرادىا فػػي الػػتحكـ بكافػػة أجي ػزة الدولػػة ومؤسسػػاتيا  ،األمػػر الػػذي أدى الػػى
انييار منجزات "الثورة الوطنية الديمقراطية" فور غياب الزعيـ او القائد الفرد.
ولذلؾ لـ يكف مسػتغربا انييػار تمػؾ التجربػة الوطنيػة والتنمويػة ،بعػد أف تعرضػت لسمسػمة مػف األزمػات
السياسية واالقتصادية ،كاف مف أىـ نتائجيا إعادة إنتاج عالقات التبعية مع بمػداف النظػاـ ال أرسػمالي،

خاصػػة الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ،وىػػي عالقػػات لػػـ تنقطػػع تمامػػا فػػي المرحمػػة السػػابقة ،الػػى جانػػب
تفػاقـ األزمػػات االقتصػػادية الداخميػػة التػي عبػرت عػػف الفشػػؿ فػػي اسػتكماؿ ميػػاـ مرحمػػة الثػػورة الوطنيػػة
الديمقراطيػػة ،و تفػػاقـ تبعيػػة ىػػذه البمػػداف وانكشػػافيا وضػػعؼ وت ارجػػع اقتصػػادىا وت ػراكـ ديونيػػا ،،بعػػد
انييار قاعدتيا اإلنتاجية في القطاع العاـ بالذات ،لحساب مصالح الشرائح الطبقية الطفيمية "الجديدة"

المتناميػػة ،البيروقراطيػػة والكومبرادوري ػػة والعقاريػػة وغيرى ػػا ،األم ػػر ال ػػذي أدى ال ػػى فق ػػداف ىػػذه البم ػػداف
لقػدراتيا فػي السػػيطرة الكاممػة عمػى مواردىػػا وثرواتيػا الطبيعيػة واالقتصػػادية ،واسػتفحاؿ مظػاىر الفسػػاد
والتضػػخـ والغػػالء واإلفقػػار لمس ػواد األعظػػـ مػػف سػػكانيا عموم ػاً ،والطبقػػات والش ػرائح الفقي ػرة الكادح ػة

والمض ػػطيدة خصوصػ ػاً  ،وبالت ػػالي الب ػػروز الح ػػاد لم ػػأزؽ التنمي ػػة فيي ػػا ،معمن ػػا بوض ػػوح اف ال امكاني ػػة
لمخػػروج م ػػف ى ػػذا الم ػػأزؽ اال وفػػؽ منيجي ػػة وبرن ػػامج وأيديولوجيػػة نقيض ػػة لمنيجيػػة النظ ػػاـ ال أرس ػػمالي

وبرنامج ػػو وأيديولوجيت ػػو ،ونقص ػػد ب ػػذلؾ النظ ػػاـ االش ػػتراكي ال ػػذي ال تمم ػػؾ ش ػػعوبنا  ،وش ػػعوب الع ػػالـ
الثالث ،خيا ار آخر سواه.
بيذا المدخؿ يمكف أف نتناوؿ واقع وآفاؽ التنمية في فمسػطيف ،بسػؤاؿ أي تنميػة لفمسػطيف؟ وىػو سػؤاؿ
تفرض ػػو عمين ػػا ظروفن ػػا الراىن ػػة ف ػػي الصػ ػراع والتن ػػاقض التن ػػاحري م ػػع الع ػػدو الص ػػييوني م ػػف ناحي ػػة،

والتناقضػ ػػات السياسػ ػػية المجتمعيػ ػػة الداخميػ ػػة التػ ػػي تػ ػػدفع الػ ػػى تغييػ ػػب أو إ ازحػ ػػة المجتمػ ػػع السياسػ ػػي
الفمسػطيني لحسػاب المجتمػع العصػبوي أو العشػائري ،ولحسػاب أجيػزة السػمطة ورموزىػا فػي منػاخ مػف
اليبػػوط السياسػػي واألخالقػػي والقيمػػي الم ػرتبط بت ازيػػد انتشػػار مظػػاىر التفكػػؾ واالنييػػار الػػداخمي.بكؿ
ابعػاده األمنيػػة والقانونيػة والمجتمعيػػة ،بمػا يجعػػؿ مػػف الحػديث عػػف التنميػة المسػػتقمة فػي ىػػذه الظػػروؼ

نوعاً مف السخرية والوىـ.

المسػػالة األخػػرى فػػي ىػػذا الجانػػب ،إننػػا حينمػػا نتحػػدث عػػف التنميػػة فػػي فمسػػطيف يتبػػادر إلػػى الػػذىف،

المسافة الواسعة بيف اإلمكانػات الضػعيفة والمحػدودة المتاحػة لمتنميػة مػف ناحيػة و المعوقػات الماديػة-
الداخميػػة والخارجيػػة خاصػػة االحػػتالؿ -مػػف ناحيػػة ثانيػػة ،التػػي تحػػوؿ دوف تفعيػػؿ تمػػؾ اإلمكانيػػات ،
بدرجػػة يتبػػدى معيػػا أف محاولػػة اإلجابػػة عػػف السػؤاؿ المطػػروح كعنػواف ليػػذه الورقػػة تظػػؿ تحمػػؿ طابعػاً
نظرياً ال يممػؾ القػدرة عمػى التفاعػؿ مػع الواقػع الػراىف بسػبب حجػـ التنػاقض بػيف الرؤيػة التػي نتوخاىػا

لواقػػع التنميػػة فػػي فمسػػطيف كجػػزء فعػػاؿ فػػي إطػػار مفيػػوـ التنميػػة المسػػتقمة العربيػػة مػػف جيػػة و بػػيف
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العوامػػؿ السػػمبية الذاتيػػة أو الداخميػػة و طريقػػة األداء التػػي ال تنسػػجـ فػػي جوىرىػػا مػػع تمػػؾ الرؤيػػة و
آلياتي ػػا المطموب ػػة ف ػػي الس ػػياؽ ال ػػوطني و الق ػػومي الع ػػاـ م ػػف جي ػػة أخ ػػرى  ،دوف إغف ػػاؿ دور العام ػػؿ
الخػػارجي المتمثػػؿ فػػي العػػدواف الصػػييوني اليمجػػي التػػدميري شػػبو اليػػومي لشػػعبنا ومقد ارتػػو ،بأسػػاليب
فاقت بما ال يقاس أبشع أساليب األنظمة العنصرية والفاشػية النازيػة فػي العصػر الحػديث ،وىػو عامػؿ

معرقػػؿ بصػػورة رئيسػػة لعمميػػة ربػػط التطػػور االقتصػػادي واالجتمػػاعي والسياسػػي الفمسػػطيني فػػي إطػػاره
العربػػي  ،مػػف خػػالؿ حػػرص دولػػة العػػدو اإلس ػرائيمي عمػػى إبقػػاء االقتصػػاد الفمسػػطيني أسػػي اًر وخاضػػعاً
لمقتضيات وشروط وآليات االقتصاد اإلسرائيمي .

عمػػى إننػػا فػػي م ػوازاة ىػػذه الصػػورة القاتمػػة ،ال يجػػب أف نقفػػز عػػف أسػػباب وعوامػػؿ داخميػػة أخػػرى

أفسحت المجاؿ -بيذه الدرجة أو تمؾ -الى تراكـ ىذه األحواؿ أو النتائج ،وفي المقدمة منيا ،ضعؼ
وتقاعس دور قوى المعارضة اليسارية والديمقراطية في فمسطيف ،وىشاشػتيا وعجزىػا عػف تقػديـ ونشػر
البرنػامج االقتصػػادي التنمػػوي البػػديؿ بػيف جماىيرىػػا مػػف جيػػة الػػى جانػب عجزىػػا عػػف اسػػتنباط الرؤيػػة
االستراتيجية السياسية الواضحة المستندة الى كػوف الصػراع ىػو صػراع عربػي – صػييوني باألسػاس،
األمر الذي أدى الى مزيد مف تراجع امكانات وقػدرات ىػذه القػوى فػي فضػح ومواجيػة ،ومػف ثػـ طػرح

البػػديؿ الشػػعبي المطمػػوب ،عبػػر الرؤيػػة النقديػػة والتغييريػػة الشػػاممة لواقعنػػا ،التػػي تقػػوـ عمػػى أف التنميػػة
بالنسبة لنا – كعرب فػي صػراعنا مػع المشػروع اإلمبريػالي الصػييوني – ىػي جػزء مػف رؤيػة اشػتراكية
نقيضة لمنظاـ اإلمبريالي ،وىي في جوىرىا ،جيد وطني اجتماعي كمي مؤسسي ،ييدؼ إلػى االرتقػاء
بالحيػػاة االجتماعيػػة إلػػى مسػػتويات أعمػػى عبػػر تطػػوير إنتاجيػػة العمػػؿ و تجسػػيد إنتػػاج فػػائض مػػادي و

ثقافي ،و استخدامو بشكؿ إيجابي يؤدي إلى توسػيع العمميػة االقتصػادية االجتماعيػة ،مػف أجػؿ تػوفير
افضػػؿ لمحاجػػات البش ػرية ،وفػػؽ مبػػدأ االعتمػػاد الجمػػاعي العربػػي عمػػى الػػذات ،الػػذي يعنػػي ض ػػرورة
التعبئة الرشيدة و القصوى لكؿ الموارد االقتصادية و البشرية و المالية و توجيييػا فػي خدمػة التنميػة،
و أف يكػػوف التعػػاوف مػػع العػػالـ الخػػارجي منطمق ػاً مػػف اسػػتراتيجية التوجػػو الػػداخمي التػػي تعتمػػد عمػػى

السوؽ المحمي الفمسطيني و العربي ،و أف تصاغ أىداؼ العممية التنموية لتتناسب مع متطمبػات ىػذه
االس ػػتراتيجية الت ػػي تض ػػمف ت ػػأميف ش ػػروط الس ػػيطرة عم ػػى مواردن ػػا وثرواتن ػػا الطبيعي ػػة ،والس ػػيطرة عم ػػى

أسواقنا وحماية منتجاتنا ،وامتالكنا آلليات التطور الصناعي و التكنولوجي كمدخؿ أساسي في عمميػة
التنمية المنشودة.
و في ىذا السياؽ فإف التنمية اليادفة إلى إشباع الحاجات األساسية لألغمبية الساحقة مف أبنػاء

شػػعبنا ( الطبقػػات و الش ػرائح الفقي ػرة ) وتقػػدميا وتطػػوير إنتاجيتيػػا ،ال بػػد و أف تسػػتند إلػػى المشػػاركة
الشػػعبية الفاعمػػة فػػي المؤسسػػات الديمقراطيػػة ،كضػػمانة وحيػػدة لعمميػػة التجنيػػد الطػػوعي لكافػػة الطاقػػات
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البشرية في مختمؼ القطاعات اإلنتاجية و غيرىا ،لمقياـ بأعباء التنمية الوطنية في إطارىا القومي ،و
مػػا تتطمبػػو مػػف معانػػاة و تضػػحيات فػػي بػػداياتيا األولػػى تعزي ػ اًز لمبػػدأ االلت ػزاـ المشػػروط بعالقػػة جدليػػة

صػػاعدة نحػػو آمػػاؿ واقعيػػة صػػوب العدالػػة االجتماعيػػة ،ىػػذا االلت ػزاـ الجمػػاىيري الطػػوعي لػػف يتحقػػؽ

بػػدوف أف يت ارفػػؽ مػػع تحقيػػؽ مبػػدأ المشػػاركة الديمقراطيػػة ،الػػذي يضػػمف ترسػػيخ وعػػي الجمػػاىير بػػأف
عمميا وانتاجيا يصػب فػي خدمػة مسػتقبميا ومسػتقبؿ أبنائيػا ،بمػا يػدفع ويحمػي التػراكـ اإليجػابي سػواء
فػػي األداء السياسػػي االجتمػػاعي أوالً ،أو فػػي أداء و تطػػوير القطاعػػات اإلنتاجيػػة و ارتفػػاع معػػدالت

النمو بشكؿ متدرج ثانياً ،و بما يكفؿ خمؽ المقومات المطموبة لبناء القاعدة المادية لإلنتػاج والنيػوض

والتقدـ االقتصادي والمجتمعي في اإلطار القومي الديمقراطي العربي ثالثاً.

بيػػذا المعنػػى فػػإف التنميػػة المطموبػػة لفمسػػطيف بػػالترابط الوثيػػؽ مػػع الرؤيػػة االسػػتراتيجية العربيػػة

تشػػكؿ مشػػروعاً أو حػػدثاً تاريخي ػاً ينتمػػي إلػػى المحظػػة  /الحاضػػر ،تفرضػػو احتياجػػات القػػوى الشػػعبية
كأس ػػاس لمس ػػتقبميا ،يص ػػيب مختم ػػؼ الجوان ػػب االقتص ػػادية و االجتماعي ػػة والثقافي ػػة و السياس ػػية ف ػػي

مجتمعنػػا ،و يحمػػؿ فػػي طياتػػو متغي ػرات نوعيػػة لكػػؿ أشػػكاؿ ىػػذه األطػػر و محتواىػػا .إنيػػا ليسػػت فقػػط
عمميػػة شػػمولية لكػػؿ جوانػػب الحيػػاة – كمػػا أسػػمفنا – بػػؿ ىػػي تقتػػرب مػػف كونيػػا عمميػػة تبادليػػة ذاتيػػة،

ىػػدفيا الجمػػاىير ،و أدواتيػػا المشػػاركة الجماىيريػػة فػػي إطػػار االسػػتراتيجية الوطنيػػة والقوميػػة التحرريػػة
والديمقراطية التقدمية باعتبارىا الحاضنة التي تتسع لخيارات التنمية المتعارؼ عمييا في بنػاء القػدرات
البشرية و تحسيف مستويات المعيشة و الصحة و المعرفػة و العمػـ و الميػارات ،كمػا تتسػع لضػرورات
التنػػاقض الرئيس ػي مػػع العػػدو اإلس ػرائيمي ،و مػػا تفرضػػو تمػػؾ الضػػرورات مػػف ت ػرابط مفيػػوـ التنميػػة و
تطبيقاتيػػا مػػع ىػػدؼ التحػػرر الػػوطني و االسػػتقالؿ و السػػيادة كجػػزء مػػف أىػػـ أىػػداؼ التحػػرر القػػومي

العربي المعاصر ،إذ أف تحقيؽ ىذا اليدؼ ىو في حد ذاتو أحد اىـ أولويات تمؾ االستراتيجية.
مػػف ىنػػا فػػإف اسػػتمرار حػػديثنا عػػف التنميػػة فػػي ظػػؿ االحػػتالؿ و اتفاقاتػػو مػػف جيػػة و اسػػتفحاؿ
مظاىر التردي و الفساد االجتماعي  /االقتصادي الداخمي –فػي بالدنػا كمػا فػي بمػداف النظػاـ العربػي

كمو  -مف جية ثانية ،سيجعؿ مف مفيوـ التنمية كائناً غريبػاً مشػوىاً لمشخصػية الوطنيػة ،قػد يػؤدي –
فػػي ظػػؿ اسػػتمرار المظػػاىر السػػالبة و تراكميػػا – إلػػى حالػػة مػػف اليػػأس تنػػذر بفقػػداف شػػعوبنا العربيػػة

لمقومات وعييا الوطني وىويتيا مقدمة لفقداف وعييا وانتمائيػا القػومي ،خاصػة و أف الفئػات الفقيػرة –
األغمبية الساحقة في بالدنا العربية عموماً – ىي أداة التنمية و التحرر و ىدفيما في آف واحد ،تنمو

و تت ازيػػد ،ال كنتيجػػة ألسػػباب خارجيػػة ،التحػػالؼ الصػػييوني/االمبريالي األمريكػػي ،فحسػػب،

و لكػػف

كنتيجػػة لمعديػػد مػػف الممارسػػات عمػػى الصػػعيد الػػداخمي فػػي نظػػاـ السػػمطة الفمسػػطينية كمػػا فػػي النظػػاـ
العربي ،بحيث بات الفقر في كؿ بمداننا أكثر مف حرماف مادي ،انو فقر في المشاركة،
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و فقر في

القػيـ ،و فقػػر ثقػػافي ،و فقػػر فػػي العالقػػات االجتماعيػػة ،وىػػو أيضػػا فقػػر فػػي االنتمػػاء الػػوطني والقػػومي
بحيػػث بػػات الميػػت فػػي ىػػذه المجتمعػػات أقػػوى مػػف الحػػي ،ممػػا أدى موضػػوعياً إلػػى زيػػادة مسػػاحة و

نوعية و حجـ التدىور السياسي واالنحطاط االجتماعي و االقتصادي في مجمؿ بمداف النظاـ العربي
الراىف عموماً ،وفي فمسطيف خصوصاً ،عبر قراءتنا لمؤشػرات الت ارجػع العػاـ فػي المجتمػع الفمسػطيني
خػػالؿ العشػػر سػػنوات الماضػػية ،الناجمػػة بيػػذه الدرجػػة أو تمػػؾ عػػف سياسػػات االنفتػػاح والخصخصػػة

واالقتصاد الحر و التي ال تختمؼ في معظميا مع المؤشرات والعوامؿ السائدة في البمداف العربية:
-1غياب االستراتيجية الوطنية السياسية واالجتماعية واالقتصادية الواضػحة النتفاضػة شػعبنا ،بػالرغـ
مف دخولنا في العاـ الخامس ليذه االنتفاضة ،ومػا زلنػا أسػرى لمفرديػة فػي الحكػـ واسػتمرار تػراكـ

مظػػاىر الفوضػػى والفسػػاد وغيػػاب سػػيادة القػػانوف ،الػػى جانػػب تغييػػب األىػػداؼ الوطنيػػة وثوابتيػػا
لحسػػاب المصػػالح األنانيػػة والشػرائح البيروقراطيػػة الطفيميػػة التػػي استشػػرت فػػي نظػػاـ السػػمطة وفػػي
المجتمع في آف واحد.
-2انتشػػار وتعميػػؽ مظػػاىر الفسػػاد والخمػػؿ فػػي منػػاخ أو وسػػط اجتمػػاعي تسػػوده وتت ػراكـ فيػػو عوامػػؿ
التخمػػؼ واالنحطػػاط والقمػػؽ واإلحبػػاط والخػػوؼ فػػي ظػػؿ العديػػد مػػف المؤش ػرات االجتماعيػػة الدالػػة
عمى عمؽ االنفصاـ بيف السمطة والشعب.

 " -3ت ػػدىور مس ػػتويات المعيش ػػة و ت ارج ػػع الن ػػاتج المحم ػػي و الق ػػومي اإلجم ػػالي  ،3و تض ػػاؤؿ الق ػػدرة
االستيعابية و التشغيمية لالقتصاد الفمسطيني  ،إلى جانب الغالء و ارتفاع التضخـ .
 " -4الب ػػروز الح ػػاد ف ػػي مظ ػػاىر اإلنف ػػاؽ االس ػػتيالكي عم ػػى حس ػػاب اإلنف ػػاؽ االس ػػتثماري ف ػػي كاف ػػة
مجاالت التنمية ،و تفاقـ البطالة و اتساع دائرة الفقر.

و في ىذا السياؽ فإف قراءتنا لمعدالت و أنمػاط االسػتيالؾ لمسػمع األساسػية تشػير بوضػوح إلػى
الفارؽ الكبيػر بػيف مجمػوع الفقػراء عنػد مسػتوى خػط الفقػر ومػا ىػـ دونػو الػذيف تتجػاوز نسػبتيـ 77
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حسب نتائج الحسابات القومية الفمسػطينية  ،2113باألسػعار الثابتػة المنشػورة مػف خػالؿ وكالػة األنبػاء الفمسػطينية " وفػا

" راـ اهلل بتاريخ  ،2115/11/13فإف قيمة الناتج المحمي اإلجمالي عمى مستوى الضفة الغربيػة وقطػاع غػزة ( عػدا القػدس
) وصمت الى  411108مميوف  $بما يعني تراجعاً بنسبة  %1101مقارنة مع العاـ  ،1999أمػا بالنسػبة لنصػيب الفػرد مػف
الناتج المحمي اإلجمالي لعاـ  2114فقد  $118408متراجعاً بنسبة  %2505عف العاـ .1999

أما عمى صعيد الدخؿ القومي اإلجمالي ،فقد بمغ في عاـ  2113ما قيمتو  437205مميوف $مسػجالً نمػواً بنسػبة %7

ع ػػف ع ػػاـ  ،2112وتراجعػ ػاً بنس ػػبة  %1703عػ ػف ع ػػاـ  ،1999أم ػػا نص ػػيب الف ػػرد م ػػف ال ػػدخؿ الق ػػومي اإلجم ػػالي فق ػػد بم ػػغ
 $129106خػػالؿ الع ػػاـ  ،2113بنس ػػبة نم ػػو ق ػػدرىا  %109ع ػػف العػػاـ  2112وتراجعػ ػاً بنس ػػبة  %3106مقارن ػػة م ػػع الع ػػاـ

. 1999
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 %مػف مجمػػوع السػػكاف فػػي الضػفة و القطػػاع ،و بػػيف غيػػر الفقػراء ،فقػد بمػػغ معػػدؿ اسػػتيالؾ الفػػرد
مػػف فئػػة الفقػػراء (  42دوالر ) شػػيرياً بينمػػا بمػػغ ىػػذا المعػػدؿ (  97دوالر ) لغيػػر الفقػ ػراء حس ػػب

بيانات تقرير التنمية البشرية لمعاـ 2772.

 -5اسػ ػػتمرار التبعيػ ػػة لالقتصػ ػػاد اإلس ػ ػرائيمي ،و مػ ػػا يعنيػ ػػو ذلػ ػػؾ مػ ػػف إخضػ ػػاع االقتصػ ػػاد الفمسػ ػػطيني
لمقتض ػػيات المس ػػار االقتص ػػادي اإلسػ ػرائيمي المس ػػيطر ،مم ػػا أدى – و م ػػا زاؿ – إل ػػى إعاق ػػة و
تيمػػيش عمميػػة التنميػػة ،و سػػاىـ فػػي تك ػريس الػػنيج السػػالب فػػي األداء العػػاـ ،بحيػػث أصػػبحت "
العمميــة التنمويــة " المحػػدودة الحاليػػة ال تعػػدو كونيػػا تنميػػة اركػػدة و رثّػػة ،ال تممػػؾ وضػػوحاً فػػي

اليدؼ البعيد ،أو في ماىية المناخ الداخمي الذي يحدد مسارىا ،وىو مناخ باتػت تخػتمط فيػو كػؿ
العناويف في لوحة فسيفسائية مشوىة تجمػع بػيف القطػاع الخػاص و العػاـ و االحتكػارات دوف أيػة

ضػوابط أو حدود ،و في ىذا السي ػاؽ ،فػإف دور المنظم ػات غيػر الحكومي ػة " التنمـوي " ال يبتعػد
فػ ػػي جػ ػػوىره عػ ػػف مفيػ ػػوـ التبعيػ ػػة و إطارىػ ػػا الػ ػػدولي الواسػ ػػع ،وفػ ػػؽ ب ػ ػرامج وتوجيػ ػػات أو شػ ػػروط

المنظمات أو الحكومات الغربية الممولة.
 -6أما فيما يتعمؽ بعممية التنمية في حد ذاتيا ،فإف الواقع الحالي يشير إلى غياب اسػتراتيجية البنػاء
و التراكـ المستقبمي ،حتى ضمف اإلمكانات المحدودة المتاحة لشعبنا وضمف ضػرورات الصػمود
المطموبة في مواجية غطرسػة العػدو الصػييوني وتػدميره اليػومي لمقػدرات شػعبنا .و مػف الواضػح
أف التوجػػو المركػػزي نحػػو مفيػػوـ االسػػتيالؾ المباشػػر –المسػػتمر حتػػى المحظػػة -قػػد شػػكؿ عائق ػاً

نحو تفعيؿ الرؤية الوطنية المستقبمية أو االستراتيجية المطموبة  ،عدا عف أف الممارسات السالبة
بكػػؿ مظاىرىػػا دفعػػت إلػػى تغييػػب مفيػػوـ " الدافعيــة " أو الحػػافز اإليجػػابي  ،و بػػروز المفػػاىيـ و
القػػيـ المضػػادة فػػي أوسػػاط الجمػػاىير كالالمبػػاالة و الكمػػوف و الميػػؿ نحػػو االستسػػالـ ،جنب ػاً الػػى

جنب مع قيـ االنتيازية واألنانية والمصالح الشخصية والمحسوبيات.
المحور الثاني:إمكانيــات وآفاق التنميـــة

إف مؤشرات وعوامؿ التراجع االقتصادي ،ومظاىر الخمؿ وشبو االنفػالش فػي النظػاـ العػاـ ،الػى

جانػػب اسػػتمرار االحػػتالؿ وىجماتػػو العدوانيػػة شػػبو اليوميػػة عمػػى مقػػدرات شػػعبنا ،ودوره الرئيسػػي فػػي
عرقمة العممية التنموية المنشودة ،تجعؿ مف الحديث عف تطبيقات فعالة لمبرامج التنمويػة فػي فمسػطيف

أم ػ اًر بػػالغ الصػػعوبة ،ولكػػف ،بػػالرغـ مػػف كػػؿ ىػػذه العوامػػؿ و العقبػػات ،الداخميػػة والخارجيػػة ،المسػػيطرة
عمى واقعنا في ىذه المرحمة ،إال أف ىذا الواقع – رغـ شػدة سػوداويتو فػي المػدى المنظػور  -ال يبػرر
لن ػػا إغف ػػاؿ اإلمكان ػػات المتواض ػػعة المتاح ػػة والكامن ػػة ف ػػي البنيػ ػة االقتص ػػادية والمجتمعي ػػة الفمس ػػطينية،
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وتحديداً في مواردنا البشرية والمادية عمى محدوديتيا ،بما يفػرض عمينا بداي ػة ،رغػـ شػدة الص ػراع مػػع
**

العػدو ،أف تصػػدى لعوامػؿ الخػػمؿ والفسػػاد الداخػػمي

وازاحتيا لحساب النظاـ وسيادة القانوف والعدالػة

االجتماعية والديمقراطية وتكافؤ الفرص ،واف نعمؿ عمى تجسيد الخطط االقتصادية الكفيمػة باسػتغالؿ
كػػؿ إمكاناتنػػا بصػػورة منيجيػػة ومبرمجػػة بمػػا يخػػدـ صػػمودنا ومقاومتنػػا حتػػى تحقيػػؽ اىػػدافنا فػػي الحريػػة
واالسػػتقالؿ ،خاصػػة واف ىػػذه االمكانػػات المتػػوفرة فػػي القػػدرات المتواضػػعة والنسػػبية فػػي بنيػػة االقتصػػاد
الفمسطيني يمكف اف تقدـ لنا مف حيث المبدأ -وباالسػتناد الػى خطػة وطنيػة تنمويػة -جانبػا مػف القػدرة
** الفساد ظاىرة تتعمؽ بتحوؿ الشأف العاـ لمجماعة الػى شػأف خػاص لفػرد او افػراد او لجماعػة صػغرى  ،انػو اغتصػاب السػمطة العامػة
لتحقيؽ مصمحة خاصة .

في العقديف األخيريف بات المشيد العاـ و كأننا في ( عصػر الفسػاد )  ،فقػد ت ارجػع الفسػاد الصػغير مػف حيػث أىميتػو النسػبية  ..وتقػدـ

الفسػػاد الكبيػػر  ..لػػـ يعػػد الالفػػت لألنظػػار الفسػػاد عمػػى سػػفح اليػػرـ حيػػث الرشػػاوى الصػػغيرة  ،لكػػف الالفػت لمنظػػر  ،بػػات فسػػاد القمػػة و
اخػػتالط السياسػػة باالقتصػػاد  .خػػالؿ السػػنوات األخيػرة أيضػػا انتقػػؿ الفسػػاد مػػف قضػػية ذات طػػابع أخالقػػي و محمػػي  ..إلػػى قضػػية ذات
طػابع مجتمعػػي و دولػػي  .الفسػػاد إذف  ،وعمػػى ضػػوء مػػا جػػرى فػػي السػػنوات األخيػرة  ،لػػيس قضػػية موظػػؼ صػػغير ينحػػرؼ  ،أو قضػػية

مجتمػػع يغمػػؽ عمػػى نفسػػو األبػواب  ..الفسػػاد بػػات لػػو شػػكؿ آخػػر يخػػرج مػػف دائػرة عمػػـ األخػػالؽ لػػدائرة عمػػـ االقتصػػاد و مػػف دائػرة عمػػـ
االقتصاد إلى دائرة االقتصاد السياسي والعالقات الدوليػػة .والفساد في كؿ االحواؿ يعتمد عمى سػموؾ غيػر قػانوني أو مشػروع  ..سػموؾ

يضحي بالصالح العاـ و الواجبات العامة مف أجؿ أشخاص أو عائالت أو مجموعات  .و يذىب أحػد التعريفػات إلػى أف الفسػاد ىػو (
أف تبيع ما تممكو الحكومة في المزاد … مف أجؿ صالح خاص  ..و البائع موظؼ رسمي )  ..و الصفقة ىنا قد تعني مػاال أو خدمػة
 ..وربما قانونا أو ق ار ار تصدره الحكومة لصالح أشخاص أو مجموعػات بعيػنيـ و لكػف تبقػى ب بالنسػبة لمحالػة الفمسػطينية والعربيػة ب
حقيقة أننا أماـ نظـ مالية و سياسية تغيب فييا الشفافية وتغيب رقابة الرأي العاـ  ،و تغيب فييا المحاسبة في كثير مف األحياف … و

يسيطر عمى القرار فييا مجموعة أفراد  .ال نتوقؼ ىنا عند فساد الػذمـ  ..لكننػا نتوقػؼ عنػد فسػاد القػ اررات  .الكػؿ يػرقص و االقتصػاد
األسود او الفساد تزيد نسبتو في بالدنا العربية دوف استثنػاء  .ىؿ يكوف الحػؿ إقتصػاديا كمػا تقػوؿ المنظمػات الدوليػة أـ يكػوف سياسػيا

 ..ىؿ يأتي مف خالؿ ضغط الخارج أـ مف خالؿ ضغط الداخؿ  ..صاحب المصمحة األوؿ ؟..
 -آليتيف رئيسيتيف مف آليات الفساد :

-1آلية دفع " الرشوة " و " العمولة " عمى الموظفيف والمسئوليف (الفساد الصغير) .

 -2الرشوة المقنعة أو "العينية " في شكؿ وضع اليد عمى " الماؿ العاـ " والحصوؿ عمى مواقع متقدمة لألبناء واألصيار واألقارب في
الجياز الوظيفي (الفساد الكبير) .

استجد خالؿ الثمانينات والتسعينات نوع جديد مف ممارسات الفساد في الوطف العربي  ،السيما مف خالؿ العمميات االستشػارية  ،التػي

ترسػػييا ىيئ ػػات المعونػػة األجنبي ػػة  ،عمػػى مكات ػػب استشػػارية محمي ػػة بي ػػدؼ تكػػويف " طبق ػ ػة " أو " نخبػ ػة " جدي ػػدة مػػف الميني ػػيف ورج ػػاؿ

األعمػاؿ  " ،نخبػة معولمػة"  :ترتبط مصالحيا بالترويج لبرنامج المؤسسات الدولية وىيئات المعونة االجنبية في مجاالت محددة مثؿ :
الخصخصة  ،وتحرير التجارة ودمج االقتصاد العربي ببنية االقتصاد العالمي وشبكة المعامالت المالية الدولية

ج

والسػؤاؿ  ..ىػػؿ تكػػوف البدايػػة  :إصػالحا لػ إلدارة وضػػبطا لمػػنظـ  ..أـ تكػوف الديمقراطيػػة و تػػداوؿ السػػمطة فػال يبقػػى الػػبعض فػػي موقعػػو
ردحا مف الزماف ميمتو الرسمية  :ممارسة الحكـ أو اإلدارة  ..بينما تكوف ميمتو الحقيقية  :حراسة أخطائو  ..وحراسة أموالو .

الفسػػاد قضػػية خطي ػرة  ،انػػو النزيػػؼ الػػذي نطمػػؽ عميػػو ألفاظػػا عص ػرية مثػػؿ  :عم ػوالت-غسػػيؿ أم ػواؿ-مقابػػؿ شػػطارة  ...والشط ػػار مػػف
أصحاب المصالح الشخصػية  ،الفسػدة  ..كثيػػروف  ..لكػنيـ فػي كػؿ االحػواؿ قمّػة متحكمػة ال تتػوازى ابػدا فػي حجميػا مػع مػف يريػدوف

تحقيؽ أىداؼ وأماني شعبنا  ،وىؤالء يبدو انيـ غائبوف حتى المحظة .
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عمى النمو استناداً إلى قاعدة الموارد البشرية ذات النوعية العالية في الميارات المينيػة و التكنولوجيػة
و التجاريػػة الػػى جانػػب الم ػوارد الطبيعيػػة الداخميػػة المتواضػػعة ،شػػرط حصػػرىا وبرمجػػة االسػػتفادة منيػػا

واس ػػتغالليا عب ػػر تحفي ػػز وتش ػػجيع رأس الم ػػاؿ الخ ػػاص – ف ػػي ال ػػوطف والش ػػتات  -ال ػػذي يت ػػوفر لدي ػػو
االستعداد لالستثمار ضمف شروط الخطة التنموية الوطنية.

وفي ىذا السياؽ البد اف نشير الى أف تفعيؿ وتطوير ىػذه المقومػات أو اإلمكانػات الضػعيفة ،مرىػوف

بدرجػػة عاليػػة بتحقيػػؽ مبػػدأ تكػػافؤ الفػػرص والعدالػػة ،والمشػػاركة الشػػعبية وفػػؽ برنػػامج وطنػػي ديمق ارطػػي
تتداخؿ فيو المسػتويات البنيويػة ( الييكميػة ) ،كالمسػتوى السياسػي ،والمسػتوى األيػديولوجي ،والمسػتوى
االقتصادي ،ودور السمطة في بمورة الخطة االقتصادية الوطنيػة ،عبػر التخطػيط المركػزي والالمركػزي
الذي يكفؿ تنظػيـ العالقػة بػيف القطػاعيف العػاـ و الخػاص مػف ناحيػة ،وكافػة القطاعػات اإلنتاجيػة مػف

ناحيػػة ثانيػػة ،وفػػؽ قواعػػد تكفػػؿ مصػػالح الجمػػاىير الشػػعبية الفقي ػرة ،التػػي تتعػػرض ألشػػكاؿ بشػػعة مػػف
عممية االستغالؿ واالضطياد واإلفقار في ظروؼ العولمػة ال أرسػمالية الراىنػة ،تفػوؽ فػي بشػاعتيا كػؿ
أشكاؿ وممارسات االستغالؿ الرأسمالي السابؽ.
عمى أف تحقيؽ ىذا التوجو /اليدؼ ،مرىوف بوعينا لمخاطر نظاـ العولمة اإلمبريالي  /الصػييوني

عمى منطقتنا العربية واإلقميمية ،وىػي مخػاطر ناتجػة مػف حػرص ىػذا النظػاـ المتػوحش عمػى اسػتمرار
احتكاره لثروات ىذه المنطقة وأسواقيا ومقدراتيا مف جية واستمرار خضوعيا وتبعيتيا مف جية ثانيػة،
بما يفسح المجاؿ والفرص في توليد وتجديد وتراكـ شرائح رأس الماؿ الكومبرادوري والطفيمي وتحالفيػا
مػػع الطغػػـ البيروقراطيػػة الحاكمػػة وتعزيػػز ىيمنتيػػا وسػػطوتيا عمػػى الصػػعيد الػػداخمي ،لػػيس فػػي نظػػاـ

الحكػػـ فحسػػب ،وانمػػا عمػػى النظػػاـ السياسػػي االقتصػػادي كمػػو ،وبالتػػالي فػػإف مقاومػػة الشػػروط واآلثػػار
الضػػارة لنظػػاـ العولمػػة ال أرسػػمالي ،وكسػػر التبعيػػة والخػػروج مػػف حالػػة التخمػػؼ ال ػراىف ،ىمػػا الشػػرطاف
الرئيسػياف لمتغييػر ،وتجػاوز والغػاء دور التحػالؼ الطبقػي الحػاكـ مػف جيػة والغػاء العالقػات ال أرسػمالية
المشػػوىة وبقايػػا العالقػػات القديمػػة مػػف جيػػة أخػػرى ،ذلػػؾ ىػػو الخيػػار الوحيػػد المتػػاح لتطبيػػؽ مفػػاىيـ

وأسػػس البػػديؿ االقتصػػادي ػ السياسػػي ػ االجتمػػاعي بآفاقػػو االشػػتراكية الػػذي يضػػمف تحقيػػؽ تطمعػػات
ومص ػػالح الجم ػػاىير الش ػػعبية الواس ػػعة م ػػف ناحي ػػة ويش ػػكؿ نقيض ػػا جوىري ػػا وأساس ػػيا لييمن ػػة التح ػػالؼ
ال أرسػػمالي ػ الصػػييوني فػػي بالدنػػا مػػف ناحيػػة ثانيػػة .إذ انػػو فػػي ىػػذه النقمػػة التغييريػػة الثوريػػة ،تكتمػػؿ
وتتفاع ػػؿ كاف ػػة شػ ػػروط التنمي ػػة المسػ ػػتقمة الوطني ػػة والقوميػ ػػة ،بك ػػؿ أبعادىػ ػػا االقتص ػػادية واالجتماعيػ ػػة
والسياسػػية والثقافيػػة عمػػى قاعػػدة المشػػاركة الشػػعبية والعدالػػة االجتماعيػػة وتكػػافؤ الفػػرص ،وبالتػػالي فػػإف

المس ػػألة األساس ػػية األول ػػى عم ػػى ج ػػدوؿ أعم ػػاؿ الب ػػديؿ ال ػػديموقراطي التنمػ ػوي ف ػػي فمس ػػطيف أو عم ػػى
الصػػعيد القػػومي العػػاـ ،ىػػي مسػػألة كسػػر نظػػاـ اإللحػػاؽ أو التبعيػػة ال ػراىف صػػوب االسػػتقالؿ الفعمػػي
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السياسػػي واالقتصػػادي والتنميػػة المسػػتقمة اليادفػػة إلػػى خمػػؽ عالقػػات إنتػػاج جديػػدة ورفػػع معػػدؿ إنتاجيػػة
العمؿ ،إذ أف ىذا الشرط ػ كمػا يقػوؿ المفكػر العربػي إسػماعيؿ صػبري عبػداهلل ػ "ىػو نقطػة البدايػة ،أو
المقياس األشمؿ واألكمؿ ألداء االقتصاد القومي ،عمى أف ىذه االنتاجية ترتبط بمفيوـ الدافعية كمبدأ
رئ ػػيس ف ػػي عممي ػػة التنمي ػػة ،إذ أف المػ ػواطنيف األحػ ػرار ال ػػذيف يعرف ػػوف أف باالمك ػػاف تغيي ػػر الح ػػاكـ أو

الػرئيس مػػف خػػالؿ الديموقراطيػة ،يعرفػػوف بػػأف ثمػار جيػػودىـ تعػػود عمػييـ وعمػػى أوالدىػػـ بالمنفعػػة وأف
أحدا لف يستطيع سمب حقوقيـ".
عبػ ػػر ىػ ػػذه المقومػ ػػات ،يمكػ ػػف اف تتعػ ػػزز لػ ػػدى مجتمعنػ ػػا الفمسػ ػػطيني القػ ػػدرة بكػ ػػؿ ابعادىػ ػػا السياسػ ػػية
واالقتصػ ػػادية والمجتمعيػ ػػة– و فػ ػػي حػ ػػدود معينػ ػػة – عمػ ػػى مواجيػ ػػة التحػ ػػديات التنمويػ ػػة ،و تحػ ػػديات
االستخداـ و التشغيؿ و الموارد المحػدودة مػف جيػة ،وقبػؿ كػؿ ذلػؾ تػوفير مقومػات الصػمود والتحػدي
لعدوانيػػة المحتػػؿ الصػػييوني وطػػرده مػػف بالدنػػا مػػف جيػػة اخػػرى ،و كػػؿ ذلػػؾ بػػالطبع مرىػػوف بالبػػدء
بعمميػػة التغييػػر الػػديمقراطي لألوضػػاع الحاليػػة وص ػوالً إلػػى ديناميػػة جديػػدة تحكميػػا الشػػفافية و سػػيادة
القانوف والعدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص كمقومات أساسية لصمودنا واستقاللنا.
التوجهات المستقبمية لمتنمية:

نصػػطدـ– عبػػر ىػػذا العن ػواف -بثنائيػػة متناقضػػة ،الوجػػو األوؿ ليػػذه الثنائيػػة تتفاعػػؿ فػػي إطػػاره ثالثػػة
معوقات تعرقؿ كؿ منيا نمو الفرص االحتمالية المتاحة لالنطالؽ بالتنمية الفمسطينية ،و ىي:

.1

االحػػتالؿ أو المعوقػػات اإلسػرائيمية التػػي تحػػوؿ دوف امػػتالؾ مجتمعنػػا لمقػػدرة عمػػى اتخػػاذ القػ اررات
االقتصػػادية و السياسػػية بسػػبب محدوديػػة امتالكيػػا لمق ػرار و القيػػود المفروضػػة عمينػػا س ػواء تمػػؾ
الناتج ػػة ع ػػف نص ػػوص االتفاق ػػات السياس ػػية و االقتص ػػادية المعق ػػودة م ػػع الع ػػدو اإلسػ ػرائيمي ،أو
بس ػػبب الحص ػػار واالغالق ػػات واألطػ ػواؽ واالعت ػػداءات العس ػػكرية الت ػػي يمارس ػػيا الع ػػدو المحت ػػؿ
بصػػورة متواصػػمة منػػذ أربػػع سػػنوات عمػػى بدايػػة االنتفاضػػة الػػى يومنػػا ىػػذا ،حيػػث يفػػرض العػػدو

االسػػرائيمي حص ػػا ار جماعي ػػا عمػػى 3.8ممي ػػوف نسػػمة مجم ػػوع أبن ػػاء شػػعبنا ف ػػي الضػػفة والقط ػػاع
ويحصرىـ داخؿ المعازؿ والحواجز الجغرافيػة والديمغرافيػة المنتشػرة بػيف مػدننا وق ارنػا ومخيماتنػا
 ،الػػى جانػػب قيػػاـ المحتػػؿ االسػرائيمي ببنػػاء مػػا يسػػمى بالجػػدار الفاصػػؿ الػػذي يجػػري انشػػاؤه منػػذ

اكثػػر مػػف عػػاميف تطبيقػػا لسياسػػة التوسػػع الصػػييوني الػػذي يخطػػط لضػػـ المزيػػد مػػف اال ارضػػي
الفمسطينية  ،حيث تقدر مساحة األرض التي تخطاىا الجدار داخػؿ أ ارضػي الضػفة الغربيػة بمػا
يزيد عمى  %37مف مسػاحتيا كػؿ ذلػؾ إلػى جانػب االسػتمرار فػي إقامػة المسػتوطنات  ،و بقػاء
الفصؿ التعسفي الجغرافي واالجتماعي و االقتصادي بيف الضفة و القطاع .
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.2

المعوقات الذاتيػة الفمسػطينية الداخميػة ،التػي باتػت – فػي كثيػر مػف جوانبيػا – معروفػة لقطاعػات
واسعة مف أبناء شعبنا  ،وخاصة في سنوات االنتفاضة الحالية ،و أىميػا غيػاب النظػاـ العػاـ و
سيادة القػانوف و ضػعؼ البنػاء المؤسسػي و انتشػار مظػاىر الفسػاد المػالي واإلداري عمػى جميػع
المسػػتويات ،ممػػا أزاح إلػػى حػػد كبيػػر المبػػادرات االسػػتثمارية ال أرسػػمالية لمقطػػاع الخ ػػاص ال ػػذي

اقتصرت أعمالو عمى المشاريع ذات الربحية السريعة ،في العقارات واالستيراد دونمػا أي اىتمػاـ
مممػ ػػوس بالقطاعػ ػػات اإلنتاجيػ ػػة فػ ػػي مقابػ ػػؿ ت ازيػ ػػد أصػ ػػحاب ورمػ ػػوز الثػ ػػروات غيػ ػػر المشػ ػػروعة
،الطفيمية ،عمى مستوى السمطة والمجتمع معا .
.3

المعوقات اإلقميمية والدولية :و ىي تنحصر في تراجع الدعـ العربي الرسمي عموماً عػف تأييػده

الواضح والصريح لقضايانا العادلة والمشروعة في مواجيػة المحتػؿ اإلسػرائيمي مػف جيػة وغيػاب
الدعـ االقتصادي واالستثماري ،وضػعؼ الػدعـ المػادي مػف جيػة ثانيػة ،ويرجػع ذلػؾ الػى تعمػؽ

تبعي ػػة النظ ػػاـ العرب ػػي واحتػ ػواءه ف ػػي إط ػػار السياس ػػة األمريكي ػػة ،بحي ػػث ب ػػات ي ػػرى ف ػػي القض ػػية
الفمسطينية عبئاً ثقيالً عميو يسعى الػى الخػالص منيػا بػأي ثمػف .أمػا بالنسػبة لمموقػؼ األوروبػي
فقد اقتصر دعمو عمى المساعدات المالية ( عبر الدوؿ المانحة ) وىي مساعدات لـ تتجػاوز (

في المتوسط )  377-277مميوف دوالر سػنوياً لػـ تسػتطع تغطيػة  %27مػف الخسػائر السػنوية
الناجمػػة عػػف التػػدمير اليمجػػي ل لػػة العسػػكرية اإلس ػرائيمية لمقػػدراتنا ،ىػػذا وقػػد اسػػتمر الموقػػؼ

السياسػػي األوروبػػي عموم ػاً أقػػرب الػػى الموقػػؼ الحيػػادي السػػمبي النػػاجـ عػػف عج ػزه فػػي مواجيػػة

السياس ػػة األمريكي ػػة الت ػػي تتمي ػػز الي ػػوـ بع ػػدائيا الصػ ػريح لنض ػػاؿ وتق ػػدـ ش ػػعوبنا العربي ػػة عمومػ ػاً

ونضاؿ شعبنا الفمسطيني في حؽ العودة وتقرير المصير واالستقالؿ خصوصاً.

أمػػا الوجػػو الثػػاني ليػػذه الثنائيػػة المتناقضػػة الػػذي يمكػػف أف يمتمػػؾ القػػدرة عمػػى مواجيػػة ىػػذه

المعوقات مف جية ،و عمى التغيير النوعي عبر رؤية واضحة و أسموب ديمقراطي صريح مف
جية أخرى ،فيو :البديؿ الوطني الشعبي الديمقراطي باعتباره الخيار الوحيد الممكف الذي يميد
الطريؽ نحػو الخطػوة األولػى الضػرورية إلنجػاح عمميػة التنميػة المنشػودة لفمسػطيف بكػؿ أبعادىػا
الوطني ػػة والقومي ػػة ،و بم ػػا يخ ػػدـ و يع ػػزز المقوم ػػات الالزم ػػة الس ػػتكماؿ مي ػػاـ البن ػػاء ال ػػداخمي

الػػديمقراطي و التحػرر الػػوطني كعمميتػػيف متػرابطتيف و متػػداخمتيف معػاً فػػي الحركػػة و المسػػار و

اليػػدؼ ،عمػػى أف يرتكػػز ىػػذا البػػديؿ الػػديمقراطي عمػػى أسػػس وب ػرامج محػػددة تميػػد وتػػدفع الػػى
تحقي ػػؽ متغيػ ػرات نوعي ػػة ف ػػي فمس ػػفة الحك ػػـ ومفاىيم ػػو واس ػػموبو وأدوات ػػو ،اس ػػتناداً ال ػػى مص ػػالح

الجماىير الشعبية ،عبر اإلطار أو الحزب المعبر عػف ىػذه المصػالح ،حيػث بػات مػف الواضػح
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أنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو ل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ يع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ممكنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاً التعوي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ عم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى
إحداث ىذا التغيير النوعي الديمقراطي بكؿ شموليتو مف داخؿ اإلطار الحالي لمسمطة.

و اسػػتناداً إلػػى مػػا تقػػدـ يمكػػف الحػػديث عػػف الشـــــروط األوليـــة الالزمــــــة لمنــــــا التنميـــة

كمقدمة أولية لمبديؿ الشعبي الديمقراطي المطموب:

 -1االلتزاـ بتطبيؽ نظاـ دستوري ديمقراطي يتناوؿ كافة جوانػب الحيػاة فػي المجتمػع الفمسػطيني ،إذ
ال معنى لمحديث عف التنمية البشرية دوف نظاـ يؤكد صراحة عمى حقوؽ المواطنيف في الحريػة

والعدالة وتكافؤ الفرص.

 -2إف فشؿ السياسات االقتصادية لمسمطة مف ناحية وفشؿ القطاع الخاص الفمسػطيني وعجػزه عػف
اإلس ػػياـ ب ػػدوره ف ػػي المش ػػاريع التنموي ػػة ،م ػػف ناحي ػػة ثاني ػػة ،يؤك ػػد عم ػػى فش ػػؿ السياس ػػة الميبرالي ػػة

االقتصػػادية أو سياسػػة اقتصػػاد السػػوؽ الحػػر ،س ػواء بسػػبب المعوقػػات التػػي يفرض ػيا بروتوكػػوؿ
بػػاريس أو بسػػبب عوامػػؿ ومظػػاىر الخمػػؿ والفسػػاد الػػداخمي ،فػػي القطػػاعيف العػػاـ والخػػاص ،الػػى
جان ػػب المؤسس ػػات الحكومي ػػة وغي ػػر الحكومي ػػة ،الت ػػي تكرس ػػت ف ػػي معظمي ػػا لخدم ػػة المص ػػالح
والثروات الشخصية غير المشروعة لمعظـ المستفيديف فييا بصورة فاضحة وغير مسبوقة.
عمػػى أف فشػػؿ سياسػػات اقتصػػاد السػػوؽ الحػػر ،لػػـ يتحقػػؽ بسػػبب العوامػػؿ الذاتيػػة
الفمسطينية السالبة أو بروتوكوؿ باريس فحسب ،وانما كاف لو ومازاؿ أسباباً أو افتراضات

جوىرية غائبة ،مف أىميا افتراضاف 4أساسياف:

أ -افتػراض وجػػود سػػوؽ ناضػػج ،أي سػػوؽ مػػنظـ ،تنافسػػي ،فيػػو تػػدفؽ سػػمس لممعمومػػات ،والواقػػع أف
السػػوؽ الفمسػػطيني غيػػر ناضػػج ،فيػػو عمػػى درجػػة مػػف االنقسػػاـ والتجػػزء ،ويواجػػو عوائػػؽ كبي ػرة أمػػاـ
انسػػياب المعمومػػات كمػػا أف آليػػات ىػػذا السػػوؽ ،عػػاجزة أو غيػػر راغبػػة فػػي تصػػحيح اختالالت ػو ذاتي ػاً،

وعندما يغيب التخطػيط ،والسياسػات االقتصػادية الواضػحة مػف قبػؿ السػمطة ،مػع بػروز عوامػؿ الفسػاد
بأنواع ػػو -الص ػػغير والكبي ػػر ،-تت ازيػ ػػد عممي ػػة االنف ػػالش ف ػػي السػػػوؽ ،وتنفمػػػت آليات ػػو ،ويص ػػعب -أو
يستحيؿ -ضبطو ،مما يدفع الى استفحاؿ األزمات المتمثمة في الغالء المتواصؿ لألسػعار والتضػخـ،
والبطالة والركود ...الخ.

ب -افتراض وجود طبقػة أرسػمالية كبيػرة وجػادة يمكػف االعتمػاد عمييػا فػي إنجػاز التنميػة ،ويمكنيػا أف
تتػػولى دو اًر رئيسػاً فييػػا عنػػدما تنسػػحب الدولػػة /السػػمطة مػػف الحيػػاة االقتصػػادية ،والواقػػع أف ال أرسػػمالية

4

د .إب ػ ػ ػ ػراىيـ العيسػ ػ ػ ػػوي -ثالثػ ػ ػ ػػوف عام ػ ػ ػ ػاً مػ ػ ػ ػػف سياسػ ػ ػ ػػة اقتصػ ػ ػ ػػادية فاشػ ػ ػ ػػمة-مقػ ػ ػ ػػاؿ -اإلنترنػ ػ ػ ػػت -موقػ ػ ػ ػػع بػ ػ ػ ػػديؿ مػ ػ ػ ػػف أجػ ػ ػ ػػؿ عػ ػ ػ ػػالـ

أفضؿwww.albadi1.net
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الفمسػػطينية أو مػػا يطمػػؽ عميػػو القطػػاع الخػػاص ( وىػػذا األخيػػر -كمػػا يؤكػػد د .العيسػػوي -خمػػيط مػػف
الرسػػمالية بػػالمعنى الػػدقيؽ ) ضػػعيفة التكػػويف ألسػػباب
الكيانػػات ،ولػػيس كمػػو ممػػا ينطبػػؽ عميػػو وصػػؼ أ
تاريخية ،وىشة المقومات ،وبيا مف السمات السمبية الشئ الكثير الذي ال يتوافػؽ مػع إنجػاز متطمبػات
التنميػػة الج ػػادة ،في ػػي أرسػػمالية عازفػػة عػػف المخ ػػاطرة وتفضػػؿ الػ ػربح السػ ػريع مػػف األنش ػػطة التجاري ػػة

والطفيميػػة ،وىػػي أيض ػاً أرسػػمالية مسػػتيمكة ،ضػػعيفة الميػػؿ لالدخػػار ،الػػى جانػػب أنيػػا أرسػػمالية مقمػػدة
وليسػػت مبتكػرة ،كمػػا أنيػػا شػػديدة االرتبػػاط بالخػػارج ،فيػػي أرسػػمالية تابعػػة ومشػػوىة ،وأخيػ اًر" ال أرسػػمالية
الفمسطينية " تفتقر -كما ىي الرأسمالية في البمداف العربية الى مشروع وطني لتنمية بالدىا.

فػػال عجػػب إذف -كمػػا يقػوؿ بحػػؽ د .العيسػػوي -أنػػو عنػػدما ت ارجػػع دور الدولػػة ،السػػيما فػػي

اإلنتػػاج واالسػػتثمار اإلنتػػاجي ،نشػػأ ف ػراغ كبيػػر  ،لػػـ يقػػدر القطػػاع الخػػاص عمػػى ممئػػو ،وبقيػػت
التنمية في انتظار مف ينجزىا.
 -3بعد أف تبيف بالتجربة ،خالؿ السنوات السابقة ،فشؿ نموذج اقتصاد السػوؽ الحػر فػي التنميػة أو
فػػي أي جانػػب ىػػاـ مػػف جوانبيػػا ،وىػػو فشػػؿ متوقػػع ،نظ ػ اًر لتنػػاقض مفيػػوـ التنميػػة وغاياتيػػا مػػع
مفاىيـ وغايات الرأسمالية عموماً والميبرالية الجديدة والسوؽ الحر المنفتح خصوصاً ،الػى جانػب

أف ىػػذا الفشػػؿ يعػػود الػػى طبيعػػة المعطيػػات والمقومػػات الواقعيػػة فػػي اقتصػػاديات الػػدوؿ الفقي ػرة

المتخمفة عموماً ،واقتصادنا الفمسطيني بوجو خػاص ،وبالتػالي فػإف ىػذا المػآؿ الػذي وصػمنا إليػو

يقتضي أف نرفض آليات ومنيجيػة نمػوذج اقتصػاد السػوؽ الحػر الػذي ثبػت فشػمو ،والتحػوؿ الػى

نمػػوذج يتوافػػؽ مػػع الظػػروؼ والخصػػائص المميػػزة لمواقػػع االقتصػػادي فػػي فمسػػطيف ،وفػػي ى ػػذا

الجانػػب يقتػػرح د .إب ػ ارىيـ العيسػػوي مجموعػػة مػػف األسػػس التػػي تشػػكؿ النمػػوذج التنمػػوي البػػديؿ
صوب اإلصالح االقتصادي الحقيقي ،نذكر منيا:
أ -األسػػاس األوؿ لإلصػػالح القابػػؿ لالسػػتمرار ىػػو االعتمػػاد عمػػى الػػنفس ،والسػػعي لتخفػػيض درجػػة
االعتمػػاد عمػػى الخػػارج ،واعتبػػار أف أي عػػوف خػػارجي ىػػو عػػوف مؤقػػت ،وأنػػو لػػيس بػديالً لمجيػػد

الوطني.

ب -األسػػاس الثػػاني لإلصػػالح والتنميػػة ىػػو االنتقػػاؿ بػػالمجتمع كمػػو مػػف حالػػة االسػػترخاء التنمػػوي الػػى
حالة مف الجدية التنموية التي يتجمى مظيرىا الرئيسي في اعتبار التنمية معركة حقيقية ارتباطػاً
بضرورات الصمود والمقاومة والتحرر الوطني ،يتعيف عمينا االنتصار فييا ميمػا كمفنػا ذلػؾ مػف
تضػػحيات ومشػػاؽ ،فػػال سػػبيؿ لتنميػػة حقيقيػػة بػػدوف التقش ػػؼ وب ػػدوف الزي ػػادة الكبيػ ػرة فػػي مع ػػدؿ
االدخار المحمي ،وىو ما يتطمب اإلقالع عف مظػاىر االسػتيالؾ الترفػي والسػفيو المبػدد لممػوارد

في وقت نحتاج فيو الى حشد كؿ الموارد الممكنة لكسب معركة التنمية والتحرر الوطني.

18

ج -األسػػاس الثالػػث ىػػو اضػػطالع السػػمطة الفمسػػطينية ،بػػدور ميػػـ فػػي اإلنتػػاج واالسػػتثمار اإلنتػػاجي
باإلضػػافة الػػى تطبيػػؽ سياسػػة التوجيػػو عػػف بعػػد لمقطاعػػات واألنشػػطة االقتصػػادية فػػي القطػػاع
الخاص.
د -التخطػػيط الجػػاد والشػػامؿ لمسياسػػات االقتصػػادية وأدواتي ػػا ،باعتبػػار التخط ػيط ىػػو صػػماـ األمػػاف
األخيػػر ضػػد فوضػػى السػػوؽ وانفػػالت االقتصػػاد ،الػػى جانػػب دوره فػػي الحػػد مػػف انػػدفاع القطػػاع

الخػاص فػػي المجػاالت العقاريػػة والتجاريػة ،ويعػػزز أسػس الحمايػػة -فػي الحػػدود الممكنػة -لمسػػمع
والمنتج ػػات الوطني ػػة ،واإلس ػػياـ ف ػػي الح ػػد م ػػف التض ػػخـ ف ػػي الػ ػواردات الت ػػي زادت بص ػػورة غي ػػر

طبيعيػة مػف  1.2مميػار دوالرعػاـ  1993الػى 3.7مميػار 5دوالر عػاـ  1999ىبطػت الػػى 2.4
مميار عاـ  2773رغـ ظروؼ االنتفاضة

أي بمعدؿ زيادة  %177قياساً بعاـ  ، 1993ما

جعؿ الميزاف التجاري الفمسطيني يتعرض الى اخػتالؿ ال مثيػؿ لػو فػي أكثػر أنظمػة بمػداف العػالـ
الثالػث سػوءاً ،حيػث بمػػغ معػدؿ العجػز فػي الميػزاف التجػاري عػاـ 2773
6

(  2487.1مميػػوف

دوالر ) ما يعادؿ  %62مػف النػاتج المحمػي اإلجمػالي لمعػاـ  ، 2773وىػو أمػر غيػر مقبػوؿ،
عػػدا عػػف كونػػو مظيػ اًر سػػاطعاً مػػف مظػػاىر الفوضػػى واالنفػػالش االقتصػػادي الضػػار مػػف ناحيػػة،

ومػػا تتضػػمنو ىػػذه الػواردات مػػف سػػمع كماليػػة باذخػػة تزيػػد عػػف  %37مػػف إجمػػالي الػواردات مػػف
ناحيػ ػػة ثانيػ ػػة ،بمػ ػػا يشػ ػػكؿ عبئ ػ ػاً ثقػ ػػيالً عمػ ػػى أي توجػ ػػو تنمػ ػػوي داخمػ ػػي ،إذ أف اسػ ػػتيراد الم ػ ػواد

االسػػتيالكية غيػػر الضػػرورية ،واإلحجػػاـ عػػف اسػػتيراد الماكينػػات والمعػػدات الصػػناعية واألجي ػزة

التكنولوجي ػػة الحديث ػػة الالزم ػػة لتط ػػوير العممي ػػة اإلنتاجي ػػة ال تعن ػػي س ػػوى المزي ػػد م ػػف المعوق ػػات
والعقبات في وجو التنمية الفمسطينية المنشودة.
ىػ ػ -والمفارقػػة أنػػو رغػػـ العديػػد مػػف عوامػػؿ الضػػعؼ واالنكشػػاؼ ومظػػاىر الخمػػؿ فػػي بنيػػة االقتصػػاد
الفمسطيني ،إال أننا نالحظ ارتفاعاً نسبياً في حجـ النفقات التشػغيمية ،تقػدر بنسػبة  %13.5مػف

حجـ موازنة عاـ  ،7 2774بما يعادؿ مبمغ  228مميوف دوالر ،يصرؼ عمى السفر والميمػات
الرسػػمية واإليجػػارات والسػػيارات الفارىػػة والمحروقػػات والقرطاسػػية  ....الػػخ.

إف إلغػػاء بعػػض

بنػػود النفقػػات التشػػغيمية ( التػػي تصػػرؼ لكبػػار المػػوظفيف دوف أي مبػػرر مشػػروع فػػي كثيػػر مػػف
الحاالت ) كالسيارات والمحروقػات ومػف ثػـ الصػيانة وتخفػيض حجػـ االنفػاؽ فػي البنػود األخػرى

5

الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني – 2114إحصاءات التجارة الخارجية ( بيانات غير منشورة )
6

7

نتائج الحسابات القومية الفمسطينية لمعاـ  -2113وكالة األنباء الفمسطينية ( وفا )2115/11/13 -

مركز الميزاف لحقوؽ اإلنساف -الموازنة العامة لمسمطة لعاـ -2114ص -151ديسمبر 2113
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مثؿ السفر في ميمات رسمية واإليجارات ،والياتؼ والمواد االستيالكية الخ

خطوة ضرورية

وممحة انسجاماً مع أوضػاعنا االقتصػادية واالجتماعيػة المترديػة مػف جيػة وبمػا يسػيـ فػي تػأميف

وتوفير متطمبات التقشؼ والصمود الداخمي في مواجية العدو الصييوني مف جية ثانية.

المحور الثالث :أهداف وشروط وآليات وأولويات العممية التنموية:

إف أي حديث عف التنمية في فمسطيف – في الحاضر و المستقبؿ – فػي ضػوء المتغيػرات العالميػة و
اإلقميميػة و المحميػػة ،ال بػػد و أف يتوصػػؿ اسػػتنتاجاً ،إلػػى أن آفــاق تطــور هــذم التنميــة ســت ل م مقــة

بدون إزالة االحتالل أوالً و بدون تفاعمها التكاممي مع المحيط العربـي ثانيـاً و بـدون التعامـل معهـا

داخمياً كعممية شمولية تتضمن جممة من المت يرات البنيوية الممموسة من سياسـية و اجتماعيـة و
تقنية و ديم رافية تتفاعل مع األهـداف الوطنيـة فـي الـراهن و تممـك مقومـات االسـتمرار والتواصـل

فـــي المســـتقبل ثالثـــاً ،األمػػر الػػذي يسػػتدعي منػػا –وعيػػا وممارسػػة -إلػػى اسػػتيعاب وتطبيػػؽ المفػػاىيـ
واآلليات العمميػة الرئيسػة التػي تػؤدي إلػى إيضػاح وتفعيػؿ مكونػات المنظػور العػاـ لمتنميػة الفمسػطينية،

وىي مفاىيـ أو عناويف أساسية يمكف استعراض أبرز عناوينيا فيما يمي:
أوالً :هدف التنمية:

اإلسػ ػػياـ فػ ػػي تطػ ػػوير المقومػ ػػات الالزمػ ػػة السػ ػػتكماؿ ميمػ ػػات التحػ ػػرر الػ ػػوطني  ،و تحقيػ ػػؽ العدالػ ػػة
االجتماعيػ ػػة و تمبيػ ػػة الحاج ػ ػػات األساسػ ػػية لإلنس ػ ػػاف الفمسػ ػػطيني و تػ ػػوفير ف ػ ػػرص العم ػ ػػؿ  ،و النم ػ ػػو

االقتصػػادي بمػػا يحقػػؽ مصػػالح مجتمعنػػا الفمسػػطيني عموم ػاً و الفق ػراء و أصػػحاب الػػدخؿ المػػنخفض

بشػػكؿ خػػاص .فالتنميػػة بالنسػػبة لنػػا جػػزء مػػف مشػػروع حضػػاري و سياسػػي و أيػػديولوجي عمػػى الصػػعيد
القطػػري و القػػومي العربػػي فػػي آف واحػػد ،و إف شػػرط ىػػذا التوجػػو ىػػو العمػػؿ عمػػى إلغػػاء أىػػـ مؤشػريف

مف مؤشرات التخمؼ التي تزداد حدة و اتساعاً في ىذه المرحمة و ىما:

.1

تدني قطاعي اإلنتاج األساسييف الزراعة و الصناعة.

.2

ازديػػاد الفجػػوة فػػي توزيػػع الػػدخؿ و الثػػروة ،و ىػػذا يػػدعونا – كواحػػدة مػػف الميػػاـ الكثي ػرة – إلػػى

العم ػػؿ عمػػػى حص ػػر المػ ػوارد البشػ ػرية و المادي ػػة الفمس ػػطينية و تجمي ػػع رأس المػػػاؿ الفمسػػػطيني
المتناثر في كؿ أنحاء العالـ وتشجيعو وتحفيزه لخدمة األىداؼ الوطنيػة و التنمويػة وفػؽ صػيغة
محددة.

ثانياً :شروط التنمية-:

إف التنمية التي ندعو ليا يجب أف تستند إلى ثالث شروط ال يمكف أف تتحقؽ بدونيا-:
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 -1إف يمتمػػؾ نظػػاـ الحكػػـ الػػوطني الفمسػػطيني ،رؤيػػة وطنيػػة متكاممػػة لوظيفتػػو باالسػػتناد إلػػى اإلطػار
القومي األوسع في السياسة و االقتصاد حيث تتبدى آفاؽ المستقبؿ ،فأىدافنا – حتػى المحظػة –
غير مقننػة – و ىػذا خمػؿ خطيػر – نتحػدث عػف الديمقراطيػة و الحريػات و االنتخابػات و حقػوؽ
اإلنساف و التنمية و ال وجود لنظاـ دسػتوري يقػنف ىػذه المفػاىيـ و يضػع حػدوداً صػارمة لمحقػوؽ

و الواجبػات عبػر أجيػزة تنفيذيػة تخضػع كميػاً لػػذلؾ النظػاـ .و فػي ىػذا السػياؽ فػإف المطمػوب ىػػو
االحتكاـ إلى الوضوح و الشفافية ،و التطبيؽ الديمقراطي العممي ليذه المفاىيـ مف جية و لكافة
وظ ػػائؼ الس ػػمطة الوطني ػػة وف ػػؽ نظ ػػاـ ديمق ارط ػػي دس ػػتوري يق ػػوـ عم ػػى أف الش ػػعب ى ػػو مص ػػدر
السمطات مػف جيػة أخػرى ،بعيػداً عػف االشػتراطات اإلسػرائيمية /األمريكيػة وتػدخميا تحػت ذريعػة "
اإلص ػػالح " " ،والديمقراطي ػػة الميبرالي ػػة " الت ػػي س ػػتؤدي بش ػػعبنا وقض ػػاياه الوطني ػػة ال ػػى مزي ػػد م ػػف

اليبػػوط والت ارجػػع ،بمػػا يفػػرض عمينػػا اسػػتكماؿ صػػياغة أنظمتنػػا ودسػػتورنا وقوانيننػػا بمػػا يتفػػؽ مػػع
مصػ ػػالح وتطمعػ ػػات ش ػ ػعبنا مػ ػػف ناحيػ ػػة ويتنػ ػػاقض جػ ػػذرياً مػ ػػع االشػ ػػتراطات والػ ػػذرائع األمريكيػ ػػة
الصييونية مف ناحية ثانية.

 -2دور إيج ػػابي لمقط ػػاع الع ػػاـ يس ػػاىـ ف ػػي عممي ػػة النم ػػو لمقطاع ػػات االقتص ػػادية عمومػ ػاً ،ولقط ػػاع

الصػػناعة خصوصػاً عبػػر إقامػػة المجمعػػات و الشػػركات الصػػناعية المسػػاىمة العامػػة ،فػػي سػػياؽ

تعزيز دور القطاع الخاص في الصناعة و الزراعة و التجارة و الخدمات وفػؽ توجييػات محػددة
بعيدة عف الطابع االحتكاري المباشر أو غير المباشر ،و كػذلؾ البػدء بخطػوات جديػة نحػو خمػؽ
المؤسسات االقتصادية التعاونية في القرى و المخيمات و المناطؽ الفقيرة.

 -3تحقيؽ مبدأ المشاركة الشعبية عبر المؤسسات الوطنيػة ،والكػؼ عػف ممارسػة األوامػر و القػ ار ارت
األحاديػػة فػػي االقتصػػاد و غي ػره مػػف المجػػاالت األخػػرى ،فػػالمطموب – مػػف المؤسسػػات والػػو ازرات
المعنية – البرمجة أو التخطيط المركزي و التأشيري المنبثؽ عف مبدأ المشاركة الذي ىػو صػماـ
األم ػػاف لي ػػذه العممي ػػة ،بحي ػػث تنحص ػػر ميم ػػة التخط ػػيط -بنوعي ػػو المش ػػار إلييم ػػا -ف ػػي ص ػػياغة
الب ػرامج االقتصػػادية والتنمويػػة ،الػػى جانػػب المراقبػػة و التوجيػػو و اإليحػػاء بعيػػداً عػػف الفػػرض أو

اإللزاـ اإلكراىي ،و ىو أسموب نعتقد أنو يضػمف عػدـ تحػوؿ (أو اسػتمرار تحػوؿ) مؤسسػاتنا إلػى
أدوات بيروقراطيػػة ثقيمػػة العػػبء مػػف جيػػة أو أوعيػػة مولػػدة  /منتجػػة لمطفيميػػيف وم اركػػز القػػوى مػػف
ذوي المصالح األنانية الضارة مف جية أخرى.
ثالثاً:اآلليات التنموية العامة

بداية ،نؤكد عمى أف اآللية األساسية و العامة لنجاح العممية التنموية ،ىي الشعب كيدؼ و أداة ،و

بمػػا عميػػو مػػف واجػػب النيػػوض بأعبػػاء الجيػػد اإلنمػػائي – إلػػى جانػػب األعبػػاء األخػػرى فػػي ظػػؿ تػػوفير
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العالقػػة الديمقراطيػػة المؤسسػػية بينػػو و بػػيف مؤسسػػات السػػمطة وأجيزتيػػا ،عمػػى قاعػػدة مبػػادئ االعتمػػاد
عمػ ػػى الػ ػػذات و تكػ ػػافؤ الفػ ػػرص لمجميػ ػػع و العدالػ ػػة االجتماعيػ ػػة وسػ ػػيادة القػ ػػانوف و محارب ػ ػػة النزعػ ػػة
االسػتيالكية السػػائدة و ترشػػيد االسػتيالؾ مركزيػاً ،بػػدوف ذلػؾ ال يمكػػف رفػػع مسػتوى إنتاجيػػة العمػػؿ ،و

ت ػػوفر الح ػػافز الش ػػعبي أو الدافعي ػػة لممش ػػاركة فػػػي عممي ػػة التنمي ػػة أو غيرى ػػا م ػػف المي ػػاـ الوطني ػػة أو

االجتماعيػة ،فالجمػاىير الفقيػرة ،المضػطيدة المغموبػػة عمػى أمرىػػا ال يمكػف أف تسػػاىـ طواعيػة فػػي أي
فعؿ إيجابي في اإلطار الوطني أو االقتصادي أو االجتماعي العاـ.
رابعاً :اآلليات التنموية المباشرة:

*

ونقصػػد بػػذلؾ المؤسسػػات الحكوميػػة والمصػػارؼ والقطػػاع الخػػاص ،ودورىػػا فػػي ىػػذه المرحمػػة االنتقاليػػة

الصػػعبة ،التػػي ال يبػػدو ليػػا فػػي األفػػؽ المنظػػور زمن ػاً محػػدداً لنيايتيػػا ،فػػي ظػػؿ األوضػػاع الداخميػػة

المتروي ػػة الت ػػي نعيش ػػيا الي ػػوـ ،بم ػػا يح ػػتـ إجػ ػراء العدي ػػد م ػػف المتغيػ ػرات لتفعي ػػؿ ال ػػدور اإليج ػػابي لي ػػذه

المؤسسات ،وذلؾ عبر:

 .1التػ ػزاـ ال ػػو ازرات و المؤسس ػػات الحكومي ػػة بالعم ػػؿ وف ػػؽ أداء إيج ػػابي ممم ػػوس ف ػػي إط ػػار النظ ػػاـ
األساسي ،بعد إزاحة ومحاسبة العناصر الطفيمية الضارة مف ىذه المؤسسات ،عمى أسػاس مبػدأ

تكافؤ الفرص وأىؿ الكفاءة والخبرة بديالً لمبدأ أىؿ الثقة والمحاسيب الػذي سػاد-ومػازاؿ -طػواؿ
السنوات العشر العجاؼ الماضية.

 .2تفعي ػػؿ دور المص ػػارؼ و دورى ػػا ك ػػأجيزة إقػ ػراض و اس ػػتثمار ف ػػي العممي ػػة اإلنتاجي ػػة ،لممش ػػاريع
الكبيرة والصغيرة في الصناعة والزراعة بوجو خاص.

 .3تفعيؿ وتحفيز القطاع الخاص بكؿ تفريعاتو وأنشطتو ،وخاصة قطاعي الصناعة والزراعة ،وفؽ
التزاـ وطني بسياسة تنموية تتجو نحو الداخؿ لخدمة السوؽ المحمي بشكؿ أساسي.

 .4إعادة بناء مؤسسػات القطػاع العػاـ وفػؽ أسػس ومنطمقػات اقتصػادية وطنيػة واضػحة ،بعيػدة عػف

مظاىر االحتكار والفسػاد والترىػؿ والمصػالح الشخصػية ،خاضػعة لممحاسػبة والمراجعػة ،ارتباطػاً
بأىداؼ اقتصادية تنمويػة محػددة وفػؽ خطػة اسػتراتيجية -تتالفػى سػمبيات النظػاـ العػاـ وتجربتػو

المري ػرة فػػي بعػػض البمػػداف العربيػػة -بمػػا يؤكػػد عمػػى الصػػورة اإليجابيػػة المتوخػػاه لمقطػػاع العػػاـ

كإطار منتج في خدمة االقتصاد الوطني عبر عالقتو بالقطاع الخاص في إطار مفيوـ القطػاع
المختمط ،أو في إطار القطػاع التعػاوني الػذي يتوجػب عمينػا تخطػيط وتنفيػذ العديػد مػف مشػاريعو
الخدميػػة فػػي المنػػاطؽ الفقيػػرة مػػف الضػػفة والقطػػاع ،بمػػا يع ػػزز دورىػػا اإليجػػابي فػػي اليػػدؼ و
* امللخص التنفيذي – الربنامج اإلمنائي العام – الدائرة االقتصادية – م.ت.ف – يوليو 1993
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المػ ػػردود ،خاصػ ػػة وأف القطػ ػػاع الخػ ػػاص يسػ ػػتيدؼ ال ػ ػربح أوالً ،و ال عالقػ ػػة اسػ ػػتراتيجية مباش ػ ػرة
بالتنمية المجتمعية في خطتو أو حركتو الذاتية.

 .5ىيئػػات االسػػتثمار و ضػػرورة تفعيميػػا – عبػػر مبػػدأ المشػػاركة و االحتياجػػات الوطنيػػة التنمويػػة –
بالتع ػػاوف م ػػع رأس الم ػػاؿ الفمس ػػطيني ف ػػي ال ػػداخؿ و الش ػػتات والمنظم ػػات غي ػػر الحكومي ػػة ذات

العالقة ،وفي إطار الخطة التنموية الوطنية الشاممة

 .6تط ػػوير الخ ػػدمات األساس ػػية ف ػػي المن ػػاطؽ الحػ ػرة و اإلدارات العصػ ػرية المنتج ػػة ،و الجم ػػارؾ و
المعابر و الميناء و المطار.

 .7تفعيؿ و تطبيؽ االتفاقات االقتصادية مع الدوؿ العربية و غيرىػا و العمػؿ التػدريجي عمػى كسػر
التبعيػة لالقتصػاد اإلسػرائيمي بمػا فػي ذلػؾ إلغػاء اتفػاؽ بػاريس أو تعػديؿ بنػوده األساسػية الضػارة

باقتصادنا والمعيقة لحركتو.
خامساً :األولويات التنموية بالنسبة لمقطاعات االقتصادية* :

-1

الصناعة :التخطيط الجاد لتطػوير قطػاع الصػناعة الفمسػطيني ،الػى مسػتوى يمكنػو مػف تصػنيع
وانتػػاج الصػػناعات المتوسػػطة بصػػورة واسػػعة تغطػػي احتياجػػات السػػوؽ المحمػػي ،مثػػؿ منتجػػات
المعادف ،الفمزات والكيماويات ،واألخشاب والسػمع االسػتيالكية المعمػرة ،وحفػز القطػاع الخػاص
عم ػػى التوج ػػو لتص ػػنيع الس ػػمع المس ػػتوردة م ػػف المص ػػانع اإلسػ ػرائيمية ،أو اس ػػتيرادىا م ػػف البم ػػداف
العربيػػة ،والعمػػؿ عمػػى اسػػتيعاب مقومػػات صػػناعة تكنولوجيػػا المعمومػػات والبرمجيػػات اعتمػػاداً
عمػػى األيػػدي العاممػػة المػػاىرة مػػف المتخصصػػيف فػػي الضػػفة والقطػػاع ،الػػى جانػػب العمػػؿ عمػػى

توفير كؿ السبؿ الممكنة لدعـ وتوسيع التصنيع الزراعي.

 -2الزراعـــة و المـــوارد المائيـــة :االىتم ػػاـ بالز ارع ػػة العض ػػوية ،لمز ارع ػػات الحقمي ػػة و الش ػػجرية ،و

االىتمػػاـ بالصػػيد البحػػري ،و الثػػروة الحيوانيػػة و األعػػالؼ و األسػػمدة العضػػوية و المناحػػؿ و

الدواجف ،وذلؾ يتطمب االىتماـ بالمزارع الفمسػطيني سػواء عبػر دور البنػوؾ فػي تػوفير التمويػؿ
الػػالزـ أو القػػروض اإلنتمائيػػة لتشػػجيع االسػػتثمار فػػي قطػػاع الز ارعػػة والصػػيد ،وتشػػجيع وتنظػػيـ
عممي ػػة التسػ ػػويؽ والتصػ ػػدير الػ ػػوراعي عبػػػر شػ ػػركات فمسػػػطينية تتوجػ ػػو نحػػػو األس ػ ػواؽ العربيػ ػػة

واألجنبية و في ىذا السياؽ ال بد مػف التػذكير بأننػا كنػا نممػؾ فائضػاً فػي الكثيػر مػف المنتجػات
الزراعية ،بمعنى أف ىناؾ نسبة عالية مف االكتفػاء الػذاتي " ،تجػاوزت عػاـ % 177 ،1993

في الحمضيات ،و أكثر مف  % 277في بعض أنواع الفواكو ،و حوالي  %157في الزيتػوف
* جورج كرزم – دراسة بعنوان " البديل االقتصادي املعتمد على الذات " نيسان  – 1998رام اهلل
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و ح ػوالي  %157فػػي الزيػػوت و ح ػوالي  %157مػػف الخضػػار الرئيسػػية بمػػا فييػػا البطػػيخ و
الشماـ … اآلف بدأت ىذه النسب في التراجع خاصة الحمضيات ،أما الحبػوب وخاصػة القمػح
فػػإف النسػػبة الضػػئيمة مػػف اكتفائنػػا الػػذاتي منيػػا كانػػت  %15فقػػط ،تراجعػػت عػػاـ  2773الػػى

 ( %8.6أي أف رغيؼ خبزنا الذي نأكمو  %97منػو مسػتورد ) ،كػذلؾ األعػالؼ ،كانػت نسػبة
اكتفاؤنػػا الػػذاتي منيػػا  %25عػػاـ  93قػػد ىػػبط إلػػى اقػػؿ مػػف  %15عػػاـ  2777أمػػا اإلنتػػاج
الحيواني (لحوـ حمراء و دجاج و أسماؾ) فقد كانت نسبة اكتفاؤنا منيا  %47عاـ  93يتوقع
أف تنخفض إلى  % 37عاـ  2777األمر الذي يؤشر عمى ما يمكف أف نطمؽ عميػو شػمولية
الت ارجػػع فػػي القطػػاع الز ارعػػي رغػػـ اإلمكانيػػات المتاحػػة حيػػث تبمػػغ مسػػاحة األ ارضػػي المزروعػػة

 1.85مميػػوف دونػػـ منيػػا (  ) 177ألػػؼ دونػػـ فػػي قطػػاع غػزة الػػى جانػػب مػػا ال بقػػؿ مػػف 1.5
مميوف دونـ مف المراعي في الضفة الفمسطينية
 -3العمؿ عمى تطوير وزيادة فاعمية خدمات البنية التحتية في الرعاية الصػحية و النقػؿ والطػرؽ و

التعميـ و النفايات و الصرؼ الصحي والطاقة الكيربائية و مشاكؿ التموث البيئي التي وصػمت

إل ػػى مس ػػتويات متدنيػ ػػة فػػػي الضػ ػػفة والقط ػػاع الػػػى جانػ ػػب االىتمػػػاـ بتطػ ػػوير خػ ػػدمات الرعايػ ػػة

االجتماعية والثقافية.

المحور الرابع:أفكار أولية مقترحة حول االستراتيجية االقتصادية التنموية الفمسطينية:

يفترض الحديث عف االستراتيجية التنموية ،وضوحا مؤكدا في معػالـ المسػتقبؿ االقتصػادي ألي بمػد

مػػف البمػػداف ،وبالتػػالي فػػإف تنػػاوؿ موضػػوع االسػػتراتيجية التنمويػػة فػػي أرضػػنا الفمس ػػطينية المحتمػػة ال
تعترضػػو ضػػبابية المسػػتقبؿ وتعقيػػدات الحاضػػر ،لػػيس بالنسػػبة لالقتصػػاد فحسػػب ،بػػؿ تعترضػػو أيضػػا
إشػػكالية عػػدـ اليقػػيف بالنسػػبة لممسػػتقبؿ السياسػػي أيضػػا ارتباطػػا بػػالموقؼ العػػدواني اإلسػرائيمي المسػػنود

بػػدعـ أمريكػػي ص ػريح ومباشػػر ،وبنظػػاـ عربػػي وصػػؿ إلػػى حالػػة مػػف التبعيػػة والخضػػوع والتفكػػؾ بػػات
يتعامؿ عبرىا مع قضػيتنا الفمسػطينية وحقوقنػا السياسػية واالقتصػادية كعػبء ثقيػؿ عمػى كاىمػو لػـ يعػد
قاد ار أو راغبا في التعاطي معو إال في حدود ما تسمح بو السياسة األمريكية.
ل ػػذلؾ فإنن ػػا ال نب ػػالغ ف ػػي الق ػػوؿ إف اقتص ػػادنا الفمس ػػطيني – خاص ػػة ف ػػي ظ ػػروؼ الحص ػػار والت ػػدمير

اإلسرائيمي – بعػد أربػع سػنوات مػف االنتفاضػة – بػات أكثػر ضػعفا وانكماشػا ممػا كػاف عميػو مػف قبػؿ،

األمر الذي أدى إلى تغييب الوضوح أو التأكيد بالنسبة لممستقبؿ عمى الصػعيد االقتصػادي والسياسػي
معػػا ،نتيجػػة لمػػدور اإلس ػرائيمي – األمريكػػي عمػػى وجػػو التحديػػد ،ولكنن ػا عمػػى ثقػػة مػػف أف إعػػادة بنػػاء
العالقػػات الداخميػػة الفمسػػطينية ،وفػػؽ ثوابتنػػا الوطنيػػة والمجتمعيػػة ،وبػػإرادة وطنيػػة تقػػوـ عمػػى المشػػاركة
والتعدديػػة فإننػػا سػػنممؾ بالتأكيػػد القػػدرة عمػػى تحديػػد معػػالـ مسػػتقبمنا بوضػػوح ،رغػػـ مػػا تحممػػو " خطػػة
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شاروف " لالنسحاب مف قطاع غزة مف خطط مبيتة باالتفاؽ مع الواليات المتحػدة األمريكيػة تسػتيدؼ
تكريس انفصاؿ قطاع غزة اقتصادياً وسياسياً عػف جناحػو الرئيسػي فػي الضػفة الفمسػطينية التػي يعمػؿ

تحػػالؼ العػػدو اإلسػػرائيمي األمريكػػي عمػػى تػػرؾ مسػػتقبميا غامضػػاً بذريعػػة التفػػاوض حػػوؿ ترتيبػػات "

االنس ػػحاب م ػػف قط ػػاع غػ ػزة " بم ػػا يعن ػػي تأجي ػػؿ قض ػػايانا الرئيس ػػة ف ػػي ح ػػؽ الع ػػودة وتقري ػػر المص ػػير
***

واالستقالؿ ،وىي الغاية األساسية " لخطة شاروف "

التػي تسػتيدؼ فػي جوىرىػا " التبديػد السياسػي

لمفمسطينييف ،وتفكيؾ األسس المادية لقياـ دولة فمسطينية مستقمة "

8

صحيح أننا نقر بمسؤولية العدو الصػييوني وحصػاره وعدوانػو المسػتمريف ،كسػبب أساسػي مػف أسػباب
الت ارج ػػع والت ػػدىور االقتص ػػادي إال أف ذل ػػؾ ال يعن ػػي ،اغفالن ػػا ل ػػدور السياس ػػات الداخمي ػػة عن ػػدنا طػ ػواؿ

العشػػر سػػنوات العجػػاؼ الماضػػية عمومػػا وسػػنوات االنتفاضػػة األربعػػة األخيػرة خصوصػػا ،التػػي عمقػػت
مظػػاىر الخمػػؿ واليبػػوط فػػي كافػػة القطاعػػات اإلنتاجيػػة وغيػػر اإلنتاجيػػة ف ػي القطػػاعيف الخػػاص والعػػاـ
عمػػى حػػد سػواء ،بمػػا يسػػتدعي العمػػؿ الجػػاد صػػوب تفعيػػؿ العمميػػة التغييريػػة الديمقراطيػػة الداخميػػة التػػي
يجب أف يرتكز محورىا أو جانبيا االقتصػادي ،عمػى المفػاىيـ والخطػوط العامػة لالسػتراتيجية التنمويػة
التي يجػب العمػؿ عمػى بمورتيػا وتبنييػا لمخػروج مػف ىػذا المػأزؽ الحاضػر إلػى المسػتقبؿ،وذلؾ لتحقيػؽ

ىدفيف: 9



األول :إيجاد إطار مفيومي يوضح االولويات االقتصادية الفمسطينية.

الثــاني :تعريػػؼ ماىيػػة الم ارحػػؿ المتعاقبػػة التػػي مػػف خالليػػا يمكػػف تحقيػػؽ األىػػداؼ التنمويػػة

بأسموب تدريجي.

عمــى ان نــدرك أن اإلطــار المطمــو  " :يجػػب اف يقػػوـ عمػػى أس ػاس األح ػواؿ الموضػػوعية لالقتصػػاد
الفمسػػطيني ،واف يتجػػو صػػوب تحقيػػؽ الطموحػػات الفمسػػطينية الوطنيػػة ،آخػػذيف بعػػيف االعتبػػار دروس
التنميػػة اليامػػة فػػي بمػػداف أخػػرى مػػف جيػػة ،وبوضػػوح األىػػداؼ ذات الصػػمة بالموضػػوع ،لتطػػوير رؤيػػة

تنموية فمسطينية تسمط الضوء عمى أىداؼ واحتياجات القطاعيف الخاص والعاـ مف جية ثانية ،ومػف
أى ػػـ ى ػػذه األى ػػداؼ :االىتم ػػاـ بعممي ػػة التحوي ػػؿ البني ػػوي ،والتركي ػػز عم ػػى تخف ػػيض الي ػػوة ف ػػي الميػ ػزاف
***

حسب تقرير البنك الدولي الصادر في حزيران  5002فإنه "إذا ما تم تطبيق خطةشارون او فك االرتباط على النحوو الققرور ،ف فوإن

معدل الفرد مو النواتا القحلوي االلقوالي االسوقي سوين ف

مو  952دوالر الوى  886دوالر بنهايوة  . 5001كقوا سويرتفم معودل البطالوة

بنسبة  %8ليبلغ %42ف وسيرتفم معدل الفقر الى  %21م النسبة الحالية البالغوة  . %28وفوي لوه هوال الفوروك الشوك ان اعرقادنوا
على الدعم ال ارلي سيزدادف بقا يعني مزيودا مو الررالوم السياسيقاالارصواد مو ناحيوة والقبوول باالشوررا ات ال ارليوة القالوة مو ناحيوة

ثانية ".
 8جوزؼ سماحة -نماذج " بناء الدولة " -جريدة السفير -بيروت2114/11/6 -
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التجاري ،إلى جانب مشاركة كافة المؤسسات والقوى – فػي السػمطة وخارجيػا – بػدور فعػاؿ مػف أجػؿ
صياغة استراتيجية وطنية لمتطور التكنولوجي ألىميتو القصوى فػي تطػوير االقتصػاد الفمسػطيني بكػؿ
قطاعاتو عموما وقطاع الخدمات خصوصا ،وكؿ ذلػؾ مرىػوف بإيجػاد بيئػة داخميػة خاليػة مػف مظػاىر
الصراع وعدـ الثقة.

وفي ىذا السياؽ أقدـ فيما يمي اقتراحا لمجموعة مف األسس المكونة ليذه االستراتيجيػة-:
أوالً :حصػػر كافػػة البيانػػات والمعمومػػات الخاصػػة بػػالموارد الطبيعيػػة والبش ػرية الفمسػػطينية عبػػر فريػػؽ
وطني اقتصادي متخصص ،تمييػدا لمسػيطرة المباشػرة عمييػا وادارتيػا ،كيػدؼ وطنػي يسػتحيؿ
بدوف تحققو تطبيؽ أي خطة تنموية فمسطينية
ثانياً :خمؽ مقومات اقتصاد المقاومة و الصمود انسػجاماً مػع متطمبػات ىػذه المرحمػة ،ومػا يعنيػو ذلػؾ
مف العمؿ الجػاد عمػى تطبيػؽ سياسػة اقتصػاد التقشػؼ أو المخيمػات أو المنػاطؽ الفقيػرة ،بكػؿ

مػػا يعنيػػو مػػف إج ػراءات تمغػػي –بعػػد المحاسػػبة القانونيػػة -امػػتالؾ أي م ػواطف أو مسػػؤوؿ ألي
شػػكؿ مػػف أشػػكاؿ الثػػروة الطفيميػػة غيػػر المشػػروعة و إلغػػاء كافػػة مظػػاىر اإلنفػػاؽ الب ػاذخ بكػػؿ

أشكالو و أنواعو و أساليبو عموما وفي مؤسسات السمطة خصوصا.

ثالثـــاً :ف ػػؾ االرتب ػػاط و التبعي ػػة و التكي ػػؼ م ػػع االقتص ػػاد اإلسػ ػرائيمي ووق ػػؼ ى ػػذا التض ػػخـ ف ػػي حج ػػـ
الػواردات ،وفػػرض الرسػػوـ الجمركيػػة العاليػػة عمػػى الكماليػػات المسػػتوردة مقابػػؿ تخفيػػؼ الرسػػوـ
عم ػػى الػ ػواردات األساس ػػية ،ووق ػػؼ عممي ػػات االس ػػتيراد المباش ػػر وغي ػػر المباش ػػر م ػػف الس ػػوؽ

اإلسرائيمي ،االمر الذي يعني إلغاء بروتوكوؿ باريس.
رابعـاً :التخطػػيط التأشػػيري والمركػػزي لتفعيػػؿ العمميػػة اإلنتاجيػػة فػػي الصػػناعة و الز ارعػػة ،والعمػػؿ عمػػى
تفعيػػؿ العالق ػػة ب ػػيف ى ػػذيف القط ػػاعيف بم ػػا يخ ػػدـ تط ػػوير المنتج ػػات الص ػػناعية المعتم ػػدة عم ػػى

اإلنت ػاج الز ارعػػي ،واق ػرار مشػػروع القػػانوف الز ارعػػي بيػػدؼ تحديػػد و إرسػػاء اسػػتراتيجية زراعيػػة
فمسطينية تتناسب مع أىمية القطاع الزراعي.
خامســا :وضػػع سياسػػة تنمويػػة زراعيػػة آنيػػة و مسػػتقبمية تقػػوـ عمػػى التخطػػيط و تفعيػػؿ دور مؤسسػػات
اإلق ػ ػراض الز ارعػ ػػي و البنػ ػػوؾ لتقػ ػػديـ الػ ػػدعـ لمم ػ ػزارعيف الفق ػ ػ ارء ،وتطػ ػػوير وتوسػ ػػيع األ ارضػ ػػي

الزراعية وأراضي المراعي والثروة الحيوانية.

سادســا :م ارعػػاة الحفػػاظ عمػػى ثبػػات األسػػعار لمسػػمع األساسػػية الضػػرورية لمفقػراء و رفػػع أجػػور الفئػػات
والشرائح االجتماعية مف ذوي الدخؿ المحدود.

ســابعا :تطػػوير دور القطػػاع العػػاـ و التعػػاوني و المخػػتمط بعيػػداً عػػف أشػػكاؿ االحتكػػار ،بمػػا يػػدفع الػػى
توسػػيع القاعػػدة اإلنتاجيػػة الفمسػػطينية ،والسػػوؽ الفمسػػطيني ،عمػػى نحػػو يػػؤدي الػػى إيجػػاد المزيػػد
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مف فرص التشغيؿ المتواضعة ،لميد العاممة ،في اإلنتاج والسػوؽ المحميػيف مػف ناحيػة ،ويسػيـ
ف ػ ػػي ض ػ ػػماف مع ػ ػػدالت عالي ػ ػػة –نس ػ ػػبيا -م ػ ػػف النم ػ ػػو لقط ػ ػػاعي اإلنت ػ ػػاج الرئيس ػ ػػييف –الز ارع ػ ػػة
والصناعة -مف ناحية ثانية .وفي ىذا السػياؽ فػإف مػف الواجػب والضػروري ،األخػذ بمقترحػات
البرنامج العاـ لمتنمية الذي أشرؼ عميو المفكر االقتصادي الفمسطيني الراحؿ د.يوسؼ صايغ

 ،إذ أف ىذه المرحمة وضػروراتيا االقتصػادية-السياسػية معػا تقتضػي مػف كافػة المسػؤوليف فػي
السمطة األخذ بتمؾ المقترحات بعد إىماؿ طويؿ وغير مبرر ليا.
ثامنــــا :إنش ػػاء و تفعي ػػؿ المؤسس ػػات االقتص ػػادية الكب ػػرى ف ػػي قط ػػاع الص ػػناعة عم ػػى نم ػػط الش ػػركات
الصػػناعية المسػػاىمة العامػػة والشػػركات القابضػػة والمختمطػػة بػػيف القطػػاعيف العػػاـ والخػػاص،

لمواجية ىذا الضػعؼ فػي البنيػة الصػناعية ونقميػا مػف طابعيػا الحرفػي-الفػردي -العػائمي الػى
طابعيا اإلنتاجي العاـ الكفيؿ وحده بتطوير القطاعات اإلنتاجية في بالدنا.
تاســعا :العمػػؿ بكػػؿ جديػػو ،وعبػػر كافػػة السػػبؿ والضػػغوط السياسػػية الممكنػػة ،مػػف اجػػؿ تفعيػػؿ وتوسػػيع
مجػػاؿ التبػػادؿ التجػػاري الفمسػػطيني العربػػي ،ووقػػؼ احتكػػار الس ػوؽ اإلس ػرائيمي ليػػذه العمميػػة.
وكذلؾ التركيز عمى فتح سوؽ العمالة العربي ،فػي مختمػؼ البمػداف ،أمػاـ العمالػو الفمسػطينية،

الماىرة وغير الماىرة ،وفقا لقوانيف وأنظمة التشغيؿ في تمؾ البمداف ،دوف اف يؤثر ذلؾ اطالقا
في ىوية الفمسطيني او يتخذ أي بعػد سياسػي يتنػاقض مػع حقػو فػي العػودة او اإلقامػة الدائمػة
فػػي وطنػػو  ،عممػػا بػػأف السػػوؽ العربػػي فػػي دوؿ الخمػػيج والسػػعودية يسػػتوعب أكثػػر مػػف خمسػػة
مالييف عامؿ أجنبي سنويا  ،في حػيف اف أعمػى معػدؿ لمبطالػة عنػدنا فػي فمسػطيف ال يتجػاوز

 %5مف مجموع العمالو الوافده الى تمؾ الدوؿ  ،مف اليند وسيريالنكا وباكستاف وايراف ؟.

عاشــــ ار :متابعػ ػػة تنفيػ ػػذ الب ػ ػرامج والد ارسػ ػػات والتوصػ ػػيات المتعػ ػػددة الخاصػ ػػة بتفعيػ ػػؿ دور رأس المػ ػػاؿ
الفمسطيني في الشتات ،رغـ وعينا بارتباطو برأس الماؿ العالمي المعولـ.

إف ىذه الرؤية ،أو الخطوط العامة األولية المقترحة ،ال بد ليػا لكػي تممػؾ مقومػات التغييػر اإليجػابي

المطم ػػوب ،أف تتبن ػػى منيج ػػا عممي ػػا ،وفمس ػػفة ذات مض ػػموف وطن ػػي وق ػػومي ،تق ػػوـ عم ػػى اإليم ػػاف العمي ػػؽ،

بوجوب تمتع شعبنا الفمسطيني بحقوقو وحرياتو األساسية وممارستو ليا ،كمقدمة تؤدي الػى وقػؼ تراكمػات
األزمػػة الراىنػػة ،وتفػػاقـ تناقضػػاتيا المحكومػػة بثنائيػػة غيػػر منطقيػػة أو منسػػجمة ،تتػػراوح بػػيف فرديػػة الق ػرار
وأحادية الخطاب فػي السػمطة وأجيزتيػا مػف جيػة ،وبػيف جماعيػة المعانػاة والتضػحيات واآلمػاؿ الكبيػرة مػف

جيػػة ثانيػػة ،وبالتػػالي فػػإف إلغػػاء ىػػذه الثنائيػػة المتناقضػػة،ىو سػػبيمنا الوحيػػد نحػػو نظػػاـ الحكػػـ الػػديمقراطي
الػػوطني ،العػػادؿ والقػػوي ،الممتمػػؾ لمفيػػـ السػػميـ والواضػػح لوظيفتػػو الجوىريػػة بشػػقييا :الػػوطني والػػديمقراطي
الػػداخمي بمػػا يضػػمف رسػػـ السياسػػات االسػػتراتيجية المعب ػرة عػػف مصػػالح جمػػاىير شػػعبنا ،بمثػػؿ مػػا يضػػمف
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أيضػػا ،توجيػػو و ازرات ومؤسسػػات وأجيػزة السػػمطة نحػػو تحقيػػؽ تمػػؾ السياسػػات أو الػػرؤى فػػي االقتصػػاد كمػػا

في السياسة ،بكفاءة عالية تخدـ أىدافنا وثوابتنا الوطنية العامػة  ،بمثػؿ مػا تخػدـ وترتقػي بأىػدافنا المطمبيػة

الداخمية دوف أي انفصاـ بينيما.

عمى اف تطبيؽ ىذه الخطة االستراتيجية ،مرىوف بعممية تغيير جدي وعميؽ ،بدايتيا األولػى المبػادرة

دوف أي تس ػػويؼ ال ػػى إجػ ػراء االنتخاب ػػات الديمقراطي ػػة ف ػػي كاف ػػة مؤسس ػػاتنا م ػػف جي ػػة ،ومش ػػروط بتمس ػػكنا

بثوابتنػػا الوطنيػػة الفمسػػطينية ،وبتعزيػػز خيػػار شػػعبنا الفمسػػطيني فػػي إقامػػة نظامػػو السياسػػي المسػػتند والممتػػزـ
بآليػػات ومفػػاىيـ الديمقراطيػػة التػػي تقػػوـ عمػػى العدالػػة االجتماعيػػة والتعدديػػة والحريػػة ،وتطبيػػؽ مبػػدأ تكػػافؤ

الفػػرص وسػػيادة القػػانوف وقواعػػد المحاسػػبة ضػد أدوات ورمػػوز الفسػػاد مػػف جيػػة أخػػرى ،إذ اف تطبيػػؽ ىػػذيف

الشػػرطيف فػػي إطػػار الرؤيػػة االسػػتراتيجية سػػيمكننا مػػف الحػػديث بثقػػة عػػف تحقيػػؽ أىػػـ ركي ػزتيف مػػف ركػػائز
صمودنا عمى الصعيد الداخمي ىمػا-:
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محاسبة رموز الفساد واالستبداد ،ووقػؼ اسػتخداـ السػمطة ،مػف قبػؿ الكثيػر مػف رموزىػا ،كجسػر لجمػع
وتػراكـ الثػروات الطفيميػو غيػر المشػروعة عمػى حسػاب قػوت وحيػاة الجمػاىير الشػعبية ،حيػث أدى ىػذا

االستخداـ األنػاني البشػع ،الػى فقػداف مسػاحات واسػعة مػف جماىيرنػا لػدورىا وحريتيػا ،إف عمػى صػعيد
ممارسػػتيا لحقيػػا فػػي نقػػد ومواجيػػة مظػػاىر الخمػػؿ الػػداخمي أو عمػػى صػػعيد حقيػػا فػػي الحيػػاة الكريمػػة
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واالستقرار بعيدا عف دواعي القمؽ والخوؼ الراىف مف المستقبؿ.

تقويػػة وتعزيػػز الوحػػدة السياسػػية لمجتمعنػػا وتػػوفير قد ارتػػو عمػػى الصػػمود والمقاومػػة حتػػى طػػرد االحػػتالؿ

وتفكي ػ ػػؾ وا ازل ػ ػػة مس ػ ػػتوطناتو عم ػ ػػى طري ػ ػػؽ الحري ػ ػػة والدول ػ ػػة المس ػ ػػتقمة والتنمي ػ ػػة والعدال ػ ػػة االجتماعي ػ ػػة

والديمقراطية.

أخيـــــــــــــ ارً :إننـــــــــــــا نفتـــــــــــــر

أن هـــــــــــــذا الفهـــــــــــــم لمتنميـــــــــــــة يجـــــــــــــ أن يشـــــــــــــكل أحـــــــــــــد

المحــــــاور الرئيســــــية لنشــــــاط و بــــــرامن الحركــــــة الوطنيــــــة الفمســــــطينية ألنــــــ المحــــــور

المكمـــــــل عبـــــــر عالقـــــــة جدليـــــــة و متصـــــــمة لعمميـــــــة التحـــــــرر الـــــــوطني و االســـــــتقالل

و الدولــة فاالنهيــار االقتصــادي – االجتمــاعي النــاتن عــن اســتمرار غيــا الن ــام السياســي
الديمقراطي الفمسطيني واستفحال م اهر الفساد والخمل وغيا سيادة القـانون العـادل يـدفع

أو ي ـراكم بالضــرورة نحــــو خمــــق مقومــــات االنهيـــار السياســـي واالجتمــاعي بمــا يجعــل مــن
الفوضــى والعش ـوائية والفمتــان األمنــي واالقتصــادي مــن ناحيــة وتزايــد تحكــم القــو الخارجيــة

(األمريكية اإلسرائيمية) فـي مسـتقبمنا مـن ناحيـة ثانيـة عـامالً مقـر ارً فـي أوضـاعنا السياسـية

االقتصادية المجتمعية وفي كال الحالتين يصـب مسـتقبل شـعبنا معمقـاً بعوامـل ال دخـل إلرادة

جماهيرنا في تشكيمها أو التأثير فيها وهذا بـالقطع وضـع يـائس مـا أتعـس األمـة التـي تجـد

نفسها في .
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