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متهيــد

الن�ساط  يف  تدخلها  عدم  وال�سوق، مبعنى  الدولة  بني  الف�سل  على  القت�ساد  يف  الليربالية  النظرية  توؤكُد 
العام  الن�ساط  لأوجه  ٍم  ومنظِّ ليليٍّ  حار�ٍض  جمرُد  املفهوم  هذا  يف  هي  بل  مبا�رشًا؛  تدخاًل  القت�سادي 
ومن  التنفيذية؛  ال�سلطة  هي:  متمايزة  ثالث  �ُسلطاٍت  وجود  خالل  من  واجتماعيا،  وثقافيًا،  اقت�ساديًا، 
ها تنفيذ القوانني التي ت�سّنها �سلطة اأخرى هي الت�رشيعية، فيما ت�سّكل ال�سلطة الق�سائية َحَكمًا يف  مهامِّ
التنازع بني الأطراف، وبناًء على قوانني ت�سّنها ال�سلطة الت�رشيعية. وقد بلور اآدم �سميث �سورًة متكاملًة 
للمذهب الليربايل يف القت�ساد، من خالل هجومه على تدخل الدولة يف القت�ساد، وطرحِه لفكرة وجود 
»يٍد خفية« بدًل من يد الدولة، ُتدير القت�ساد على نحو اأكرث كفاءًة، حيث ي�سّلط ال�سوء علي تلك الأنانية 
اأنها تدفع املنتجني للتناف�ض على تقدمي اأف�سل �سلعٍة وباأرخ�ض ثمن، وتدفع العامل  احلميدة التي راأى 

كذلك لتقدمي اأف�سل اإنتاج، ويف ظّل هذه الديناميكية تتولد »ثروات ال�سعوب«.)1(

ًا لهيمنتها،  اأ�سبح هذا القانون َديدن الراأ�سمالية التي جعلت من جهاز الدولة خادمًا مل�ساحلها، ومي�رشِّ
مًا، اإلَّ اأّن جمرد تركها الن�ساط القت�سادي لل�سوق  حتى واإْن ظهرت الدولة ككياٍن حمايٍد ب�سفتها منظِّ
واآلياته اإمّنا اأطَلقت العنان للراأ�سماليني يف ال�ستغالل، هذا واإْن راأت النظرية الليربالية اأّن ال�سوق؛ ومن 
خالل املناف�سة )احُلّرة(؛ قادرة على تنظيم نف�سها، والو�سول اإىل توازٍن مينع الحتكار، غري اأّن ذلك قد 
وّلد يف النهاية ما عّرفه مارك�ض بـِ »الأزمة الدورية للراأ�سمالية«، والناجتة عن َميل معدل الربح لالنخفا�ض.

و�سّكلت احلرب العاملية الثانية، وما نتج من انهيارات اقت�سادية يف اأوروبا، والأزمات التي رافقت هذا 
القت�ساد، نقطة حتوٍل يف الفكر القت�سادي الراأ�سمايل، فهو واإن مت�ّسك باقت�ساد ال�سوق؛ اإلَّ اأّنه ا�ستعار 
الدولة يف  لتدخل  دنيا  لوجود حدود  اإمكانية  هناك  اأّن  راأت  التي  ميل،  �ستيوارت  نظرية جون  كينز  عرب 

القت�ساد، ويف حالت ال�رشورة الق�سوى.)2(

يف مواجهة ذلك ن�ساأت نظرية ترى يف الدولة قّوة مبا�رِشة يف العمل القت�سادي وتنظيمه، بحيث ت�سحب 
قوة �سحر »اليد اخلفّية« التي تكلم عنها اآدم �سميث، وتخرجها من اإطاٍر غري حم�سو�ض اإىل حالٍة حم�سو�سة 
ور الوا�سح للدولة يف الن�ساط القت�سادي اأو يف تنظيمه، مبا يوؤّمن لها ال�سيطرة  وملمو�سة، تتمثل يف الدَّ
على الرتاكم الراأ�سمايل، وخلق حالة توازن طبقي يف املجتمع، وقد �سّمى ع�سام خفاجي ذلك بـِ »راأ�سمالية 
الدولة الوطنية«، مبعنى اأنه ربط بني الدولة يف �سعيها لالنعتاق من التبعية وا�ستكمال التحرر الوطني من 
ال�ستعمار، وبني �سيطرتها على القطاعات الإنتاجية الرئي�سة يف البالد، كي تتحكم يف الرتاكم الراأ�سمايل، 

وُتعيد توجيهه على �سكل ا�ستثمارات تخدم املجتمع �سمن روؤيتها للعملية التنموية.)3(

http://egyleftparty.org/?p=1680 ،1. حممد جاد، ق�سة القت�ساد من اآدم �سميث لأزمة وول �سرتيت 
2. امل�سدر ال�سابق نف�سه.

3. ع�سام خفاجي، الدولة والتطور الراأ�سمايل يف العراق، مركز احل�سارة العربية لالإعالم، 1998م.
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رمبا قّدم خفاجي روؤيًة حول القطاع العام وم�سمونه، لكّن احلديث عن ن�ساأة مفهوم القطاع العام هي 
اأقدم، حيث يرى عارف دليلة اأّن ُعْمر القطاع العام هو من ُعْمر الدولة، فهو ظاهرٌة اجتماعيٌة اقت�ساديٌة، 
جزئيٌة، مو�سوعيٌة، ُوِلدت مع ولدة الدولة، وت�ستمر معها، بغ�ّض النظر عن طبيعة النظام الجتماعي - 

القت�سادي القائم.)4(

وميّيز دليلة - اإ�سافًة اإىل متييزه بني القطاع العام وال�سرتاكية - بني م�سطلَحْي »القطاع احلكومي« 
امللكية،  اإىل �سكل  ُي�سري  اأّن  م�سطلح »القطاع احلكومي«  و»القطاع العام« من حيث امل�سمون، فيبنّي 
دون اأن يفيدنا ب�سيء يف معرفة م�سمون هذه امللكية، اأّي نوع امل�سلحة التي تتحقق من خاللها: هل هي 
م�سلحة احلكومة، اأو ال�سلطة احلاكمة، كاأ�سخا�ض طبيعيني، اأو كُبنية طبقية، اأم م�سلحة املجتمع ب�سكل 
عام؛ حاكمني وحمكومني؟ اأّما م�سطلح »القطاع العام« فاإمّنا ُي�سري اإىل الرتباط بالوظائف العمومية التي 
النحراف  عن  يك�سف  العام«  »القطاع  املجتمع، وم�سطلح  اعتبارية يف خدمة  ك�سخ�سية  الدولة  توؤديها 
مع  يتناق�ض  لتلبية م�ساحلها وحاجاتها اخلا�سة مبا  القطاع  هذا  بت�سخري  العامة  ال�سلطة  تقوم  عندما 

طبيعة العمومية، ومبا يتناق�ض مع ما تتطلبه الوظائف العمومية املناطة بالدولة جتاه املجتمع.)5(

اإّن ا�ستعمال م�سطلح القطاع العام باأو�سع معانيه ي�سمل ال�سيا�سات والأن�سطة القت�سادية التي تقوم 
بها ال�سلطة احلكومية عرب الوزارات، وكذلك امل�ساريع الإنتاجية التي تعود اإليها ملكية الإنتاج، وتقوم 
باإنتاج �سلع وخدمات، وكذلك امل�رشوعات التي اأوكَل القطاع العام مهمة اإجنازها اإىل �رشكات خا�سة، فهي 
تعود اإىل القطاع العام، اإذ اإّن ملكيتها تقع �سمن اإطار ال�سلطة ال�سيادية للدولة، وهذا التعريف يقّدمه عبد 
الإله الن�رشاوي، فيما يرى عبد العليم اأن القطاع العام هو ملكية الدولة، وملكية الدولة من حيث النطاق 
املادي ت�سمل قطاع الأعمال العام من �رشكات وموؤ�س�سات تعمل بالن�ساط القت�سادي الهادف اإىل الربح، 
وكذلك الرثوة الطبيعية اململوكة لالأّمة، مثل النفط، واملعادن، والغابات، واملياه، واأي�سًا املرافق العامة، 
واخلدمات، �سواًء يف جمال الُبنية الأ�سا�سية الإنتاجية من طرق وموانئ وموا�سالت، اأو الُبنية الأ�سا�سية 
الربح - جزءًا من  اإىل  اإذا هدفْت  اأق�ساٌم منها -  املدار�ض، وامل�ست�سفيات، وقد ت�سبح  الجتماعية، مثل 

قطاع الأعمال العام.)6(

اأ�سا�سًا عن ممار�سة الدولة للن�ساط القت�سادي  مّما تقدم نرى اأن مفهوم القطاع العام هو مفهوٌم ناجٌت 
والتحكم العايل فيه، وهو ل ينفي وجود القطاع اخلا�ض، اإذ اإّن َدور القطاع العام اأحيانًا هو املبادرة اإىل 
اأن�سطة حُتجم ال�رشكات اخلا�سة عن مبا�رشتها، وهو قطاٌع لي�ض خدمّيًا فقط؛ بل هو اإنتاجي يف الدرجة 
الأوىل، واإّن الدوافع لبناء مثل هذا القطاع مل تكن ا�ستن�ساخًا مبا�رشًا للتجربة ال�سرتاكية ال�سوفييتّية؛ 
بل اإنه عرّب يف كثري من الأحيان - وخا�ّسًة يف العامل الثالث - عن توجهاٍت راديكالية لك�رش طوق التبعية 

4.  عارف دليلة، القطاع العام يف �سوريا: من احلماية اإىل املناف�سة، جمعية القت�ساديني ال�سوريني، 2004م.
5. امل�سدر ال�سابق نف�سه.

http://www.hrdiscussion.com/hr15804.html .6
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للمركز الراأ�سمايل العاملي، وحماولة بناء اقت�ساد وطني يعزز من ال�ستقاللية ال�سيا�سية، اإ�سافًة اإىل خلق 
اأّولها عربّيًا  توازنات طبقية تعزز نظام احُلكم ال�سائد، وقد لعب هذا القطاع دورًا تقدمّيًا يف دوٍل عدة، 
م�رش، وتبعتها كلٌّ من �سوريا والعراق، حيث ا�ستطاعت هذه الدول اأن توفر قاعدة اإنتاجية �سبه م�ستقلة.

هذا املفهوم العلمي للقطاع العام ل يحدد فقط ذلك املوقف من القطاع العام الذي يرى اأّن وظيفته ل تتحقق 
مبجرد ال�سكل العام للملكية؛ بل مبقدار ما يتحقق من هذه امللكية من �سالح عام ملجموع �سعب)7(، وُيحدد 
اأي�سًا املوقف من الجتاهات الأخرى من القطاع العام، وامل�سالح الكامنة لأ�سحاب هذه الجتاهات، حيث 
يك�سف مقدار اخلداع والت�سليل يف الكثري من مواقف التم�سك بالقطاع العام والدفاع عنه، باعتباره �سكاًل 
حقوقيًا عامًا للملكية فقط، هذا يف الوقت الذي ميار�ض فيه اأ�سحاب هذه املواقف ممار�سات تقلب م�سمونه 
راأ�سًا على عقب، اإذ حتوّله من م�سدِر ا�ستقرار و�سعادة ورفاه للعاملني فيه اأوًل، وللمجتمع عامًة ثانيًا، 
اإىل عبٍء ثقيٍل يدفع العاملون فيه اأوًل، واملجتمع من بعدهم، ثمنًا باهظًا لبقائه وا�ستمراره، بينما تذهب 
القيمة امل�سافة املنتجة فيه اإىل ح�ساباِت الّطغمة وجيوبها، والتي تكون قد توزعته اإقطاعات فيما بينها، 
تتناهبه بكّل ما تبتدع من و�سائل جمربة اأو م�ستجدة، بدءًا من حلظة اإن�سائه، وحتى تزويده مب�ستلزمات 
الإنتاج من اآلت، ومواد، وكل ذلك يكلف اأكرب من القيمة احلقيقية، وكذلك ا�ستجرار منتجاته، واقت�سامها 
دون قيم اأو بقيم، يحددون طرق �سدادها وفق اأهوائهم، وحتى ت�سليط من هم غري اأهل للم�سوؤولية على 
اإدارة �سوؤونه، اأو العمل فيه، دون اعتباٍر ل�رشوط اخلربة والكفاءة، اأو اللتزام بجودة الأداء، اأو تقومٍي 

اأو حما�سبٍة على نتائج الأعمال.)8(

ويرى منري احلم�ض اأن القطاعني العام واخلا�ض هما جزٌء من النظام القت�سادي للدولة، ول يجب  و�سع 
اأّل ينطلق من خطاب �سيا�سي عفى عليه  واملوقف من القطاع العام يجب  منهما يف مواجهة الآخر،  اأيٍّ 
القت�ساد الوطني، مما ي�ستوجب حمايته،  الزمن؛ بل من َكون القطاع العام ي�سّكل ِق�سمًا اأ�سا�سيًا من 

والرتقاء باإدارته، وتطوير اأدائه، واإزالة العقبات عن طريقه.)9(

ويرى احلم�ض اأّن الهجمة على القطاع العام بحجة الف�ساد اأو الف�سل ل تتعلق بهذه ال�رشكة اأو تلك من 
�رشكات القطاع العام؛ بل هي اأكرب من ذلك، اإّنها تتعلق باإدارة القت�ساد الوطني واآلياته، وباحلكومة 
وهذا الأداء  واإّن الأداء املنخف�ض للقطاع العام يقابله اأي�سًا اأداٌء متدنٍّ للقطاع اخلا�ض،  واإجراءاتها، 
القت�سادي،  واإّن عملية الإ�سالح  يف القطاعني هو نتاج جمتمع غري متطور، واأداٌء اقت�سادي رديء، 
وال�سيا�سي، والجتماعي يجب اأن ت�سمل هذين القطاعني، وجميع قطاعات القت�ساد، وقطاعات املجتمع 

الأخرى. 

7. عارف دليلة، م�سدر �سبق ذكره.
8. امل�سدر ال�سابق نف�سه.

9. احلم�ض، منري، القطاع العام واقت�ساد ال�سوق الجتماعي، جمعية القت�ساديني ال�سوريني، 2004م.
  -
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يف �سوء ما �سبق نرى اأّن القطاع العام يف تعريفه الأ�سمل يتاأ�س�ض على امللكية ال�سيادية للدولة لقطاعات 
اإنتاجية، وخدمّية يف املجتمع، وهي يف القطاع الإنتاجي تهدف اإىل الربح، وتعظيم الرتكيم الراأ�سمايل للبلد 
التبعية والتحرر  التابعة لك�رش طوق  البلدان  على امل�ستوى القت�سادي، فيما ي�سّكل و�سيلة �سيا�سية يف 
يهدف  فهو  امل�ستوى اخلدمي  على  اأّما  الوطني،  الإنتاج  العاملية، وحماية  ال�سوق  الن�سبي من حتديدات 
اإىل توفري اأف�سل اخلدمات للمجتمع، مبا يوؤّمن فر�سًا مت�ساويًة لدى جميع اأفراد هذا املجتمع للح�سول 
عليها، فيما يجب اأن يّت�سف اجلناحان الإنتاجي واخلدمي بالنجاعة، والفاعلية، وال�ستجابة حلاجات هذا 

املجتمع يف الوقت نف�سه.

القطاُع العامُّ ك�سرورٍة فل�سِطينية

ُبدَّ اأن نعّرج على اإمكانية اعتباره  بعد تو�سيح املفهوم يف اإطاره النظري، وبع�ض جت�سيداته العربية، ل 
مو�سوعًا للجدل واحلوار التنموي يف الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة، حيث اإنَّ هذه الأرا�سي كونها حمتلَّة 
يعني اأّن اآفاق ال�ستثمار اخلا�ض فيها حمدودٌة؛ نظرًا  للتحديدات الحتاللية على القت�ساد وال�سوق يف 
هذه الأرا�سي، اإ�سافًة لالأهداف ال�سيا�سية املتوّخاة احتالليًا من وراء جعل القت�ساد الوطني الفل�سطيني 
متخّلفًا، مبا يجعله تابعًا لقت�ساده، وحالة ممت�ّسة لفائ�ض اإنتاجه، ونظرًا للمخاطرة العالية التي تكتنف 
ال�ستثمار اخلا�ض املحلي يف ظل هذه ال�رشوط التي  حتتاج اإىل راأ�سمال ج�سور، يختلط فيه النتماء اإىل 

الربح بالنتماء ال�سيا�سي الوطني، ودفع �رشيبة احلرية الوطنية.

لقد اأثبتت جتربة ما يقارب العقدين من قيام �سلطة وطنية على جزٍء من الأرا�سي الفل�سطينية اأّن توجهات 
ال�ستثمار اخلا�ض، الوافد اأو املحلي، مل تكن اإنتاجية؛ بل - وكما يورد ن�سال �سربي - فقد كانت ذات 
طابع خدميٍّ يهدف اإىل حتقيق الربح ال�رشيع، من خالل تو�سيع دائرة ال�ستهالك، يف ظل اقت�ساٍد مقّوماته 

الإنتاجية �سعيفة.)10(

وّلد ُعزوف الراأ�سمال اخلا�ض عن املخاطرة فراغًا يف الإنتاج الوطني، ل زال م�ستعدًا ل�ستقبال َمن ميلوؤه، 
هنا ياأتي دور القطاع العام، حيث ميكن الإ�سافة اإىل وظائفه الأخرى يف الرتكيم الراأ�سمايل وظيفة وطنية 
�سيادية، تبني منوذجًا لل�سيطرة على املوارد الوطنية، وتقّل�ض من العتماد على الإعانات اخلارجية، كما 

ُت�سهم يف توفري �سلٍع باأ�سعار اأقل، وتقل�ض الأرباح التي جتنيها اإ�رشائيل من التجارة معها.

�سحيٌح اأّن موارد الأرا�سي الفل�سطينية �سعيفة على امل�ستوى الطبيعي، لكّننا ل نتحدث هنا عن اقت�ساد 
ال�سيا�سية  ال�سغوط  اأمام  �سدوٍد  و�سع  اإىل  احلاجة  اقت�ساُد  اإّنه  بل  اأخرى؛  دول  مع  للمناف�سة  ي�سعى 
اخلارجية، التي ت�ستخدم التمويل ك�سيٍف م�سلٍط على ال�سلطة، واملجتمع، بهدف فر�ض �رشوٍط �سيا�سية.  

هنا ترُبز املهّمة الوطنية يف بناء اقت�ساد وطنيٍّ قادٍر على ال�سمود، وهذا يحتاج اإىل املبادرة العامة، حيث 

10. ن�سال �سربي، القطاع العام �سمن القت�ساد الفل�سطيني، رام اهلل، مواطن، 2003م.
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ل يبادر القطاع اخلا�ض، وهو ما مل تقم به ال�سلطة حتى الآن يف �سوء ما نلحظه، وعليه فاإّننا �سنعالج يف 
الف�سل التايل اآفاق الروؤية احلكومية للقطاع العام يف ظل احتالل ال�سوق.

حتديٍد  من  ينطلق  الفل�سطيني،  القت�ساد  يف  وَدوره  القطاع،  لهذا  بالن�سبة  ال�سلطة  خطاب  حتليل  اإّن 
لبع�ض املوؤ�س�سات التي ُتدير الو�سع القت�سادي الفل�سطيني، مبا هي موؤ�س�سات حكومية عامة، واأ�س�ض 
الت�رشيعات التي تنطلق منها، ولذلك فاإّن املنطلق الأ�سا�سي هو البيئة القانونية التي حتّدد �سكل القت�ساد 

الوطني، كما ت�سّمنه القانون الأ�سا�سي، وقوانني اأخرى متعلقة بتنظيم العملية القت�سادية.

اإّن فل�سطني - كواقٍع تاريخيٍّ - مل تِع�ض جتربة قطاع عام مميز اأو موؤثر على ال�سعيد الإنتاجي، ل يف فرتة 
النتداب الربيطاين، ول ما بعد النكبة، وحتى يف ظل الحتالل، وقيام ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، فاملفهوم 
ال�سائد �سعبيًا عن القطاع العام يف فل�سطني هو ناجٌت عن خرباٍت ومعارَف حتققت لدى الفل�سطينيني من 
معاي�سة جتارب عربية اأو الطالع عليها يف بع�ض الدول العربية كم�رش، والعراق، واجلزائر، و�سوريا، اأو 
من خالل معاي�سة التجربة ال�سرتاكية املتحّققة يف اأوروبا ال�رشقية، مبعنى اأّن الفل�سطيني مل مياِر�ض عملية 

بناء قطاع عام على اأر�سه، اأو يجّرب ذلك حتى بعد قيام ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.

قادٍر  تنمويٍّ وطنيٍّ فل�سطينيٍّ  بلورة منوذٍج  اإىل  املفهوم يف ظل احلاجة  �سن�ستعر�ض هذا  الورقة  يف هذه 
لالقت�ساد  الفل�سطينية  الأرا�سي  تبعية  تاأبيد  على  القائمة  الإ�رشائيلية،  ال�سيا�سة  حتديات  جمابهة  على 
راعي  الدويل،  البنك  �رشوط  تلبية  حتت  احلكومة  تقودها  نيوليربالية  �سيا�سة  مع  مرتافقًا  الفل�سطيني، 
حترير الأ�سواق، واإطالق العنان لقت�ساديات ال�سوق، دون الّنظر اإىل اأّن البالد نف�سها غري حّرة، وغري 
قادرة على التحكم يف مواردها ومنافذها، حتى ت�ستطيع اأن متار�ض اقت�سادًا حّرًا قائمًا على مبداأ »َدْعُه 

ّر«. َيعمل ... َدْعُه مَيُ

دة لالقت�ساِد الفل�سطينّي البيئُة القانونيُة املحدِّ

تت�سكل البيئة القانونية لالقت�ساد الفل�سطيني من جممل القوانني والأنظمة التي اأقّرها املجل�ض الت�رشيعي، 
القت�سادي  الو�سع  لتنظيم  بالرئا�سة،  ممثلًة  الوطنية  ال�سلطة  اأ�سدرتها  التي  بقوانني،  والقرارات 
الفل�سطيني، غري اأّن ما َيعنينا يف هذه القوانني هو مكانة القطاع العام يف النظام القت�سادي الفل�سطيني، 
ولعّل القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني هو قاعدُة الرتكاز بالن�سبة لتحديد النظام القت�سادي الفل�سطيني، 
حيُث تن�ّض املادة رقم )21( من القانون على اأّن النظام القت�سادي يف فل�سطني يقوم على اأ�سا�ض مبادئ 
القت�ساد احُلّر، مبا يكفل حرية الن�ساط القت�سادي، وامللكية اخلا�سة، وحترمي نزعها اإلَّ للمنفعة العاّمة، 
فيما َي�ستدرك القانون اأّنه يجوز لل�سلطة التنفيذية اإن�ساء �رشكات عامة)11(، مبعنى اأّن القانون الأ�سا�سي 
ُيعطي الأولوية للقطاع اخلا�ض، وحرية ال�سوق، ويتبع بعدها اإمكانية بناء �رشكاٍت عاّمة، فيما تفادى ذكر 
م�سطلح قطاع عام، اأو تو�سيف النظام القت�سادي باأنه نظاٌم خمتلٌط يقوم على اأكرث من قطاع، وهذا 

11.  املجل�ض الت�رشيعي الفل�سطيني. القانون الأ�سا�سي املعدل لعام 2003م.
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�سوق بال �سيادة: روؤية نقدية يف دور القطاع احلكومي يف التنمية

العام،  القطاع  مفاهيم  �سمن  القت�سادية  املبادرة  عن  وتخّليها  اخلا�ض،  للقطاع  ال�سلطة  انحياز  ُيظهر 
وياأتي القانون �سمن اإمالءاٍت دولية قائمة على ربط امل�ساعدات املقدمة لل�سلطة بنظام اقت�سادي يعتمد 
ال�سوق احلرة)12(، كما اأّن تقييدات اتفاق باري�ض تقوم على اأ�سا�ض حّرية ال�سوق كنظاٍم اقت�ساديٍّ يجب 

اأن َي�رشَي يف الأرا�سي الفل�سطينية.)13(

اأقّرها املجل�ض الت�رشيعي، وبع�سها  عدا ذلك؛ فاإّن هناك �سلًة متنوعًة من القوانني القت�سادية، بع�سها 
اأردنية  اأخرى  قوانني  هناك  فيما  �سيا�سية،  ولأغرا�ض  النق�سام  بعد  وذلك  بقانون،  كقراٍر  �سدر  الآخر 
املن�ساأ، اأو انتدابية، ول زال ُيعمل بها، وبالطالع على هذه القوانني َوجدنا اأّنها قوانني ذات طابع تنفيذي، 
ل مي�ّض اأُ�س�ض النظام القت�سادي املقر يف القانون الأ�سا�سي؛ ل بل اإنها قوانني ت�سكل ترجمًة منحازًة متامًا 
للقطاع اخلا�ض، مثل قانون ت�سجيع ال�ستثمار، وقانون الوكالت التجارية، وقانون امل�سادر الطبيعية، 

وهي قوانني �سدرت يف ظّل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، وبعد اإقراٍر من املجل�ض الت�رشيعي الأول.)14(

ول ُت�سكل التحديدات القائمة على امل�ساريع ال�ستثمارية يف الأرا�سي الفل�سطينية اأّي خطر من التاأميم، اأو 
التقييد على جمال الن�ساط اإّل يف حالٍت حمددٍة ت�سكل ا�ستثناًء، مبعنى اأّن ال�سلطة مل حُتّدد جمالٍت حتتكر 
َفتحت  اإمّنا  الوطنية،  ال�سيادة  اأعمال  من  كعمٍل  لها  تابعٍة  لهيئاٍت  اأو  لنف�سها  فيها  القت�سادية  املبادرة 
املجالت اأمام ال�ستثمار، واعَتربت نف�سها �رشيكًة للم�ستثمر، اأو مناف�سًة له، اإذا ما بادرت اإىل ممار�سة 

الن�ساط القت�سادي.

مما تقّدم نرى اأن القطاع العام الربحي والإنتاجي ل وجود له يف ذهن املوؤ�س�سة ال�سيا�سية الفل�سطينية، 
هة  النُّخبة املوجِّ النظام القت�سادي؛ �سواء من خالل طبيعة  الإق�ساء من  اأو  للتجّنب  وهو ي�سكل مدعاًة 
الوطنية  ال�سلطة  ن�ساأة  طبيعة  من  اأو  احُلّر،  القت�ساد  مدر�سة  اإىل  تنتمي  والتي  القت�سادي،  للنظام 

وال�سرتاطات واملحّددات القت�سادية لها، اأو من غياب خربة القطاع العام املنِتج يف فل�سطني وجتربته.

اجتماعية  اآثار  من  عنها  ينجم  وما  احُلّرة،  ال�سوق  اآلية  تغّول  اإىل  بانحيازها  ال�سلطة  ُتتَّهم  ل  وحتى 
التاأمني الجتماعي،  القانون خلدمات  املادة رقم )22( لتتحدث عن �رشورة تنظيم  واقت�سادية، جاءت 
اأُ�رش ال�سهداء، واجلرحى، والأ�رشى، واملت�رّشرين،  وال�سحي، والعجز، وال�سيخوخة، ووجوب رعاية 

واملعاقني، وو�سع هذا القانون على كاهل ال�سلطة كفالة هذه اخلدمات.

املجل�ض  اأع�ساء  بني  َيظهر  مل  الأ�سا�سي،  القانون  مناق�سات  لكل  وح�سوره  الأول،  الت�رشيعي  املجل�ض  لأعمال  الباحث  متابعة  خالل   .12
الت�رشيعي ع�سٌو واحد اعرت�ض على تو�سيف النظام القت�سادي، فقد مّرت املادة دون نقا�ض ُيذكر وله اأهمية، رغم وجود اأع�ساء من املجل�ض 
يح�سبون على الي�سار بطريقة اأو باأخرى، كما جرى يف جل�سات ثانية للمجل�ض طرح ق�سية ال�رشكات الحتكارية التي متلكها ال�سلطة للنقا�ض، 
وكانت غالبية احلا�رشين توؤيد اإلغاَءها باعتبارها موؤ�س�سات يع�ّس�ض فيها الف�ساد، ومل يطرح اأحٌد يف ذلك الوقت اإعادة هيكلتها، وكانت هذه 
ال�رشكات مداَر �سّد وجذب بني ال�سلطة الت�رشيعية والتنفيذية، حتى اأن »تقرير روكار« قد اأفرد لها بندًا خا�سًا �سمن مظاهر الف�ساد، وطالب 

بحّلها وخ�سخ�ستها. 
13.  بروتوكول باري�ض القت�سادي، مركز القد�ض للدرا�سات. 

14. املجل�ض الت�رشيعي الفل�سطيني، القرارات والقوانني 1996- 2000م.
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اللجنة  ن�سطت  حني  ففي  ال�سابقة،  املادة  لوطاأة  خمفِّف  كملحق  الأ�سا�سي  القانون  من  املادة  هذه  تبدو 
القت�سادية واحلكومة يف طرح الت�رشيعات املتعلقة بتنظيم ال�سوق، والنظام القت�سادي، من جهة ت�سجيع 
للمواطنني، فحتى  نقا�ض احلقوق القت�سادية، والجتماعية  الهيئات يف  تباطاأت هذه  ال�ستثمار وغريه، 
الآن ل توجد لدى ال�سلطة قوانني حديثة تنّظم التاأمينات الجتماعية، ورغم اأّنها تعتمد �سمن قوانينها 
العهود والتفاقيات الدولية املختلفة، ومنها العهد الدويل للحقوق القت�سادية، والجتماعية، اإّل اأّنها مل 
ُت�سدر قانونًا للتاأمينات الجتماعية حتى الآن، ومل تُقم ببناء �سبكٍة للحماية الجتماعية، فيما جَتري عملية 
القطاع اخلا�ض،  ملبادرة  ويتّم حتويلها  تقّدمها احلكومة،  اأحيانًا عن خدماٍت  اأو مرئية  تخلٍّ غري مرئية 

خ�سو�سًا يف جانب التاأمني ال�سحي.

القت�سادي  النظام  بهيكلة  تتعلق  ة  ومقرَّ وا�سحة  قوانني  من  الفل�سطينية  القانونية  البيئة  تخلو  اإذن؛ 
تو�ّسع  التي  والأنظمة  القوانني  كّل  البيئة  هذه  يف  تزدهر  فيما  ويدعمهم،  الفقراء  َي�سند  الجتماعي، مبا 

الأبواب اأمام مبادرة القطاع اخلا�ض.

اإّن ذلك يعك�ض توجهًا طبقيًا اجتماعيًا منحازًا لالأغنياء على ح�ساب الفقراء من جهة، كما يعك�ض توّجهًا 
فكرّيًا م�ستوردًا بتغليفته الكاملة حول اإنكار َدور القطاع العام كمحرٍك يف اقت�ساٍد ي�سعى لل�سيادة على 
ع مل ي�سع يف ُح�سبانه اأن امل�ستثمر اخلا�ض يناأى بنف�سه عن املخاطرة  الأر�ض، واملعابر، واملوارد، فامل�رشِّ
يف جمالت اقت�سادية ل ُتدّر عليه ربحًا �رشيعًا وم�سمونًا، و�سيجعل ذلك من بع�ض القطاعات القت�سادية 
ُعر�سًة لالإهمال والتهمي�ض، ب�سبب عدم وجود قطاع خا�ض م�ستعد للمخاطرة، اأو ال�ستثمار يف جمالت ل 

تكون عائداتها جمزية اأو �رشيعة، فيما هي �رشورية لأجل بناء الهياكل ال�سيادية الوطنية.

اإّنه مو�سوع ا�ستقالٍل وطنيٍّ وحترر من الحتالل،  والقت�ساد هنا لي�ض مو�سوع منوٍّ وتنمية فح�سب؛ 
وبالتايل فاإّن غياب التفكري بخ�سو�سيات الو�سع الفل�سطيني قد جعل من البيئة القانونية له جمرد عملية 

ن�سخ، وتلبية ا�سرتاطاٍت خارجية، ل تنبُع من احلاجة الوطنية الفل�سطينية.

الروؤيُة احلكوميُة العامة حوَل القطاِع العـَـام

ل توجد روؤية حكومية حول القطاع العام الربحي، ودوره يف القت�ساد الوطني، ول ي�سغل بال احلكومة 
هذا الأمر، ول النتباه له كعن�رٍش من عنا�رش ب�سط ال�سيادة الوطنية على الأر�ض، فاحلكومة هنا لي�ست 
مباِدرة، واإمّنا ُتدير املوارد، وبالطالع على بع�ض الأدبيات الفل�سطينية حول َدور القطاع العام يف التنمية 
الفل�سطينية، مل جند من َكتب بو�سوح وتف�سيل عن ذلك، ولو من الزاوية النظرية، فالكّل منهمٌك يف قراءاٍت 
تنموية تعتمد نهجًا ليرباليًا، �سواء اأولئك الذين ميتدحون �سيا�سة احلكومة، اأو اأولئك الذين ينتقدونها، 
فغالبية النتقاد ينطلق من الختالف مع �سيا�سات احلكومة ولي�ض مع منطلقاتها التنموّية، وبذلك ي�سبح 
الأمر كخالف يف البيت الواحد، كما اأّننا مل جند نقا�سًا حزبيًا جّديًا مع هذه احلكومة اأو حتى مع حكومة 
ال�سعارات،  عن  بعيد  حقيقي  منهج  لطرح  غيابًا  ولحظنا  معهما،  اجلذري  الختالف  على  يقوم  غّزة، 
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النظام  اأ�سكال  بناء قطاع عام ربحي، حتى ك�سكل من  يقّدم خطة اقت�سادية بديلة، قائمة على �رشورة 
القت�سادي املختلط.

وحتى َمن بحث يف القطاع العام يف فل�سطني، حينما مّيز بني الربحي وغري الربحي، مل ُيعِط اهتمامًا للقطاع 
العام الربحي؛ بل اكتفى بنقد واقع القطاع العام الفل�سطيني، من خالل تقدمي حالة و�سفية له، باعتباره 
اإّما قطاٌع حكومي اأو قطاع خدمات، فقد قّدم ن�سال �سربي م�ساهمة و�سفية للقطاع العام الفل�سطيني، 
وقام بتحليٍل و�سفيٍّ ملرّكباته �سمن القت�ساد الفل�سطيني، وتناول القطاع العام يف فل�سطني، مبّينًا اأنه 
يتخ�س�ض يف تقدمي خدمات عامة غري قابلة للت�سويق، اأو خدمات جمانية �رشورية ل�سمان النظام العام، 

اأو خدمات مدعومة جزئيًا اأو كليًا من املوازنة العامة.

ق�ّسم هذا الباب اإىل ثالثة ف�سول؛ تناول الأول منها القطاع العام احلكومي الذي متوله املوازنة العامة اأو 
ما يف ُحكمها، والف�سل الثاين تناول مناق�سة القطاع العام املحلي واملتمثل يف البلديات واملجال�ض القروية، 
ل�سالح  يعمل  الذي  الأهلي  والقطاع  الأونروا،  قطاع  مثل  الأخرى،  للقطاعات  الثالث  الف�سل  وخ�ّس�ض 
القطاع العام، وهذا يعني اأّن القطاع الإنتاجي الربحي غري موجود، فيما َذكر اأّن هناك 34 �رشكة جتارية 
مملوكة للحكومة، واعترب اأّن م�ساهمة احلكومة يف ال�رشكات ل ُيعترب قطاعًا عاّمًا، اإذ يجب على احلكومة 
اأن تكون القائد ولي�ض ال�رشيك يف هذا املجال، وبنّي اأّن معظم ال�رشكات اململوكة لل�سلطة الفل�سطينية هي 

اإّما جتارية اأو �سياحية )فنادق(، واإّن التوجه العام هو نحو خ�سخ�ستها.)15(

 ويوؤكد �سربي اأّن املفهوم ال�سائد عن القطاع العام الفل�سطيني هو مفهوٌم تغلب عليه ب�سكل كبري الإدارة 
الإدارة  الذي هو يف جوهره  العام والقطاع احلكومي،  القطاع  اأّن هناك م�ساواة بني  احلكومية، مبعنى 
احلكومية حلياة النا�ض من خالل الوزارات، واملوؤ�س�سات احلكومية الأخرى، الأمنية واملدنية، وهذا ما 
يجب اأن نفرق فيه بني قطاع حكومي وقطاع عام ربحي، حيث الأول هو جزٌء من جهاز احُلكم، فيما الثاين 
لطة/ احلكومة( يف الن�ساط القت�سادي الربحي املبا�رش، وبذلك تنتفي  ُيعرّب عن مدى انخراط الدولة )ال�سُّ

عن الإدارة احلكومية �سبغة القطاع العام كقطاٍع منتج.

تقّدم  ل  حيث  وحتليله،  القت�سادي  املجال  يف  احلكومي  اخلطاب  ا�ستعرا�ض  من  ُيعفينا  ل  ذلك  اأّن  غرَي 
اأو نقدًا مبا�رشًا للقطاع العام، ويف املقابل ُتعلي من �ساأن اخل�سخ�سة وال�سوق احلرة يف  احلكومة راأيًا 
قطاع  لبناء  توجه  اأّي  والربامج  اخلطط  هذه  يف  تقّدم  ل  وهي  القت�سادية)16(،  وخططها  براجمها  كافة 
فيها  يعلو  فرتة  يف  وطنية  موارد  قاعدَة  ي�سكل  اأو  العمالة،  فائ�ض  بامت�سا�ض  يقوم  ومنتج،  ربحي  عام 
اجلباية  تعزيز  خالل  من  لل�سلطة،  العامة  املوازنة  دعم  يف  اخلارجية  املنح  على  العتماد  تقلي�ض  خطاب 

15. ن�سال �سربي، م�سدر �سبق ذكره.
16. مبراجعة روؤية وزارة التخطيط للخطط التنموية املختلفة، ومراجعة روؤية وزارَتْي القت�ساد الوطني والزراعة، يف كلتا احلكومتني، وجدنا 
بل اأمامه، باعتباره القائد لالقت�ساد الفل�سطيني، وهنا ميكن  اأّن التوجه العام للروؤية هو ت�سجيع القطاع اخلا�ض على املبادرة، وت�سهيل ال�سُّ

مراجعة مواقع هذه الوزارات على ال�سبكة العنكبوتية.
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العامة، ورفع الر�سوم، وزيادة ال�رشائب، اأو فر�ض �رشائب جديدة، الأمر الذي يعك�ض اجلوهر الريعي 
لل�سيا�سة احلكومية، يف ظل احتالٍل ينهب املوارد الطبيعية الفل�سطينية، واأهّمها الأر�ض وما يف جوفها اأو 

على �سطحها.

اإّن ا�ستعرا�سنا للخطاب احلكومي وحتليلنا له حول القطاع العام �سيتعر�ض خلطط احلكومة، وفل�سفة 
روؤية حول  تقدمه من  الزراعة، وما  القت�ساد، ووزارة  مثل وزارة  القت�سادي،  الطابع  ذات  وزاراتها 
اعتباره موؤ�س�سة من موؤ�س�سات  اإمكانية  الفل�سطيني، ومدى  ال�ستثمار  ل�سندوق  �سنتعر�ض  عملها، كما 

القطاع العام، ودوره التنموي.

برنامــج احلكومتني

على  القائمة  القت�سادية  اأولوياتها  يحرك  ناظمًا  خّطًا  اأّن  جند  املتعاقبة  احلكومات  برامج  با�ستعرا�ض 
ولي�ست  اخلا�ض،  القطاع  مع  ومتعاونة  �رشيكة  اأنها  ترى  دائمًا  وهي  ال�سوق،  واقت�ساد  اخل�سخ�سة 
مبادرة اأو موجهة عرب مناذج تقدمها، مبا ي�سجع القطاع اخلا�ض على الدخول يف خماطرات اقت�سادية، 
احُلّر، ففي  توؤكد اللتزام بالقت�ساد  اإقامتها، وهي يف كل براجمها  اأو  الوطنية،  ال�سيادة  هدفها تعزيز 
»اإّن التزامنا بنظام القت�ساد احُلّر ل يعني على الإطالق فتح  برنامج حكومة فيا�ض لعام 2009 ورد: 
املجال لالحتكار، وال�ستغالل، وتغذية الفوارق الجتماعية، فبقدر التزامها بنظام القت�ساد احُلر فاإّن 
ويف هذا ال�سياق  احلكومة ملتزمة بتوفري احلماية، والتنمية الجتماعية، و�سبكات الأمان ملواطنيها، 
�ست�ستمر احلكومة يف تطوير �سيا�ساتها، ونظام التاأمينات الجتماعية، وبرامج التمكني املختلفة، وذلك 

ل�سمان توفري امل�ستوى الالئق من معايري احلياة الكرمية جلميع مواطنيها«.)17(

»العمُل اخلا�ض واحُلّر ُيعترب جزءًا هامًا من الثقافة  العام:  لنف�ض  القت�ساد  برنامج وزارة  كما جاء يف 
الفل�سطينية، و�ستعمل احلكومة على تعزيز دور القطاع اخلا�ض من خالل اإ�رشاكه - وب�سورة فعالة - يف 
العملية التنموية، كما و�سرتكز احلكومة على تطوير موؤ�س�سات القطاع اخلا�ض الفل�سطيني، لتمكينها من 

خدمة منت�سبيها، ومتثيلهم ب�سورة فعالة يف كافة املنتديات، وعلى كافة الأ�سعدة«.)18(

جتاهاًل  واملنتج  الربحي  العام  القطاع  َدور  الذِّكر  ال�سالفة  احلكومة  لربنامج  العامة  اخلطوط  تتجاهل 
على  ت�رّش  الربنامج  ديباجة  واأّن  �سّيما  الوطني،  الإنتاج  قيادة  يف  لدورها  جتاهاًل  كذلك  وتعك�ض  كاماًل، 
اأّن لالقت�ساد َدورًا يف التخل�ض من الحتالل، واإّن من اأهداف احلكومة ك�رش تبعية القت�ساد الفل�سطيني 
اإىل  ت�سري  ل  كما  من جهة،  التبعية  هذه  لك�رش  اآليات حمّددة  تقّدم احلكومة  ول  الإ�رشائيلي،  لالقت�ساد 
ت�رشيعات  اإ�سدار  َدوره من خالل  وتعزيز  للقطاع اخلا�ض،  الت�سهيل  اإطار  ذلك خارج  املباِدر يف  دورها 
واأنظمة، اأّما م�سوؤوليتها يف مبا�رشة الإنتاج فهي مغّيبة متامًا، فهي حكومة ُت�سّهل للمبادرين ول تبادر، 

17. فل�سطني: اإنهاء الحتالل واإقامة الدولة، برنامج احلكومة الثالثة ع�رشة، اآب 2009 م.
18. امل�سدر ال�سابق نف�سه.
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اأو ت�سّهل و�سول امل�ستثمر اخلا�ض اإىل هذه اخلدمات،  وهي تعمل على تدريب كفاءات، وتقدم خدمات، 
لكّنها ل َت�ستثمر، يف حني اأّنها مل تقدم درا�سة واحدة عن تعزيز اإيرادات موازنتها، تقوم على ا�ستثمارها 
ُجّل �سيا�سة احلكومة قائمة على جردة ح�ساب مالية، ولي�ض تقييم  اإّن  هي ويف القطاعات الإنتاجية؛ بل 
اقت�سادي عميق للم�سكلة الُبنيوية، ففي لقاء مع تلفزيون فل�سطني بتاريخ 2012/1/12م، عزا رئي�ض 
امل�ساعدات  على  العتماد  تقلي�ض  يف  احلكومة  �سيا�سة  اإىل  املوازنة  عجز  فيا�ض،  �سالم  املعنّي،  الوزراء 
حلول  كانت  وبالتايل  املتوقع،  عن  امل�ساعدات  نق�ض  واإىل  اأ�سا�سًا،  الدويل  البنك  و�سفة  وهي  اخلارجية، 
احلكومة جتاه هذه الأزمة املالية هي القرتا�ض من البنوك اأوًل، وحني و�سل احلّد القرتا�سي لل�سقف، 
�رشائح  وزيادة  جهة،  من  والتق�ّسف  النفقات،  تخفي�ض  على  قائمة  اأخرى  ملعاجلات  احلكومة  ا�سطرت 
والذي  املدى،  طويل  الإنتاجي  ال�ستثمار  يف  تفكر  مل  احلكومة  اأّن  مبعنى  اأخرى،  جهة  من  ال�رشائب 
ُيحِجم عنه القطاع اخلا�ض؛ بل فّكرت يف املزيد من طلب امل�ساعدات اخلارجية، اأو زيادة فر�ض الر�سوم، 
وال�رشائب على املواطنني، فيما يوؤكد فيا�ض يف مقابلته على اأّن القطاع اخلا�ض هو امل�سّغل الأكرب، لذلك 
يعلن اأّن احلكومة بحاجة اإىل متكني هذا القطاع لياأخذ عنها عبء الت�سغيل، لكّنه يعرتف - رغم اأنه يوؤكد 
�رشورة العتماد على ال�سوق احُلّرة ودعم القطاع اخلا�ض - باأننا ل نتمتع ب�سوق ُحّرة ب�سبب �سيا�سات 
ال�سوؤال  الوزراء من  ال�سوق، هنا يهرب رئي�ض  التي قّيدت هذه  التفاقات  الحتالل، ويغم�ض عينيه عن 

ال�سعب: هل ميكن بناء اقت�ساد حّر يف بلد غري ُحّر؟!!

 اإّن الأمور القت�سادية تتلخ�ض لدى رئي�ض الوزراء بالتجارة، والتجارة �رشيبة ور�سوم، اأي اأّن ما ي�سكن 
عقل احلكومة هو جردة ح�ساب بني الإيرادات وامل�رشوفات، فيما ل تغو�ض يف الُبنية التابعة لالقت�ساد 
الإ�رشائيلي، ودمار الواقع الإنتاجي، و�ُسبل التخل�ض من هذا الواقع، الذي ي�ستفحل مع مرور الزمن، 
اإّن القطاع اخلا�ض اإذا ما �سعر اأّن فر�سه يف الربح قد تت�ساَءل يف اأّي قطاع فال �سك اأنه �سيهرب، وبالتايل 
فاإّن متطلبات بناء الدولة، ومتطلبات ال�سمود حتتاج اإىل و�سائل اأخرى غري ترك البالد لفو�سى ال�سوق، 
اأن يكون منِتجًا للقيم،  اأن يكون كمربادوريًا تابعًا، وتاجرًا، على  وُجنب راأ�ض املال اخلا�ض، الذي يوؤِْثر 

قًا للت�سغيل، وم�ستثِمرًا للموارد الوطنية. وحمقِّ

لقد بنّي وزير القت�ساد الأ�سبق، با�سم خوري، يف مقالة له ُن�رشت رّدًا على اإجراءات احلكومة املالية ُعقم 
�سيا�سة احلكومة يف تعزيز الإيرادات عرب زيادة اجلباية ال�رشيبية، اأو عرب اإجراءات مالية حتّول احلكومة 
ملجرد »مالك بنك«، وبنيَّ - حمقًا - اأّن اهتمام احلكومة يجب اأن ين�سّب على تعزيز الإنتاج، والقت�ساد 
اإىل  ت�سري  تنموية  كا�سرتاتيجية  الواردات  اإحالل  ب�سيا�سة  يتعلق  فيما  املجالت، وخا�سًة  كافة  املنِتج يف 

التدخل احلكومي يف القت�ساد القائم على احلماية، وعلى احلّد من جموح اآليات ال�سوق.)19(

دخاًل  توفر  التي  الت�سديرية،  الزراعة  ت�سجيع  اإىل  ب�سيا�ساتها  اأي�سًا  تتجه  فهي  الزراعة  وزارة  اأّما 
على  ت�سديرية  حما�سيل  اإنتاج  على  اخلا�ض  القطاع  ت�سجيع  اإىل  اأّدى  التوجه  هذا  مربحًا،  اقت�ساديًا 

www.maannews.net ،19. با�سم خوري، حول �سيا�سات احلكومة القت�سادية
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يعطي  ل  توّجٍه  عن  ينمُّ  وهو  الغذائي،  لالأمن  ال�رشورية  املحا�سيل  اإنتاج  عرب  املجتمع،  اكتفاء  ح�ساب 
الربحية  �ساأن  ُيعلي من  اأّنه  كما  الغذائي،  الأمن  توفري  اأهمية يف  البالد  يف  التقليدية  واملحا�سيل  الأر�ض 
التجارية اأمام الكتفاء الذاتي الوطني، ورغم اأّن جمال ال�ستثمار اخلا�ض يف الزراعة يبقى متدّنيًا نظرًا 
اأّن توجهات البنك الدويل َتظهر هنا  اإلَّ  لطبيعة القت�ساد الزراعي غري اجلاذب لال�ستثمار يف فل�سطني؛ 
احليازات،  حجم  اإىل  النتباه  ودون  لذلك،  املتاحة  الفر�ض  يف  متحي�ض  دون  الزراعة،  وزارة  برنامج  يف 

وامللكيات الزراعية ال�سائد يف فل�سطني.

من حتليل خطاب رئي�ض الوزراء، �سالم فيا�ض، وما ن�ّض عليه القانون الأ�سا�سي؛ جند اأّن احلكومة تتعامل 
مع اقت�ساد ال�سوق كاأمٍر م�سلَّم به، ول ِذكر هنا للقطاع العام اإّل بكونه موؤ�س�سات اخلدمة احلكومية، وهي 
يف ذلك ل ترى يف القطاع العام مبادرة اأو مبا�رشة ال�سلطة لال�ستثمار الربحي اإّل بقدر ما يقوم به �سندوق 
ال�ستثمار ك�رشكة م�ساهمة عامة، اأي اأّن مفهوم القطاع العام الربحي هو خارج خيارات احلكومة يف رام 

اهلل، فهل يختلف عنه الو�سع لدى احلكومة املقالة يف القطاع؟ وما هي اأوجه الختالف اإْن ُوجدت؟

هنا ل ُبدَّ من ا�ستعرا�ض خطاب وزاراٍت تتعلق بالقت�ساد واإدارته لدى احلكومتني، وقد وجدنا يف وزارَتْي 
اقت�ساٍد �سبه  ُن�سيف ما طراأ من  القت�ساد والزراعة منوذجًا لتحليل خطاب هاتني احلكومتني، وعليه 
ر�سمي يف القطاع، يقوم على جتارة الأَنفاق، وما انتجته من طبقة »اأغنياِء ح�سار«، وَدور احلكومة املقالة 

يف متابعة هذا اجلانب.

لعّل خطاب فيا�ض يكفي حول موقف ال�سلطة يف ال�سفة من القطاع العام، اأّما يف قطاع غزة فاإّن الأمر يحتاج 
اإىل تو�سيح روؤية �سلطة الأمر الواقع هناك جتاه اإدارة العملية القت�سادية، يف ظّل ح�سار اقت�سادي ثقيل 

عليها.

باإعالنها حكومة اأمر واقع بعد النق�سام يف حزيران عام 2007م، مل تقّدم احلكومة املقالة خطابًا اقت�ساديًا 
جديدًا يختلف عن خطاب احلكومات ال�سابقة �سوى اإ�سافة واحدة تتعلق بحماية املنتج الوطني، مبعنى 
يف  الوطني  للمنتج  ت�سجيعًا  منه  اأكرث  احل�سار،  ظل  يف  ال�ستهالك  لتقليل  كحاجة  جاء  احلماية  مبداأ  اأّن 
�سوق �سيقة، تخ�سع املواد الأولية للت�سنيع فيها اإىل ح�سار، حيث يفتقر القطاع اإىل هذه املوارد الأولية، 
ويقوم با�ستريادها، والغريب هنا اأّن احلكومة املقالة مل َت�ستثمر يف الأرا�سي التي اأخلتها قوات الحتالل 
بعد فك الرتباط مع غزة، وهي اأرا�ٍض خ�سبة، وبّينت الوثائق اأّن اأكرث من 95% منها هي اأرا�ٍض مملوكة 
اأو  مل�ستثمرين،  اأو  كبار،  ملزارعني  بتاأجريها  اإّما  احلكومة  قامت  حيث  عامة،  ملكية  اأنها  اأي  للحكومة، 

حتويلها اإىل مراكز تدريب لقوى الأمن والكتائب املقاتلة.

ويرى الباحث عمر �سعبان اأّن احلكومة املقالة قّدمت بعد 5 �سنوات من ُحكمها »موؤ�رشات �سلبية مبجملها، 
على �سعيد م�ستويات الفقر، والبطالة، وتدهور اخلدمات العامة، والتعليم، وحتّول القت�ساد الفل�سطيني 
من اقت�ساد منتج لريعي غري منتج، واجلزء الآخر من هذا القت�ساد اأ�سبح غري ر�سمي، وغري �سفاف، 

حيث ت�سعب درا�سته«.)20(
20. عمر �سعبان، ندوة حول القت�ساد الفل�سطيني، يف الدائرة الفكرية للجبهة ال�سعبية، 2012م.



  16  

�سوق بال �سيادة: روؤية نقدية يف دور القطاع احلكومي يف التنمية

اأما ال�سيا�سات القت�سادية للحكومة املقالة فريى �سعبان اأنها ُتدار »وفق جمموعة من الإجراءات املتناثرة 
وغري املتنا�سقة«.

اأّن احلكومة املقالة يف غزة ل تختلف يف �سيا�ساتها كثريًا عن احلكومة يف رام اهلل، فهي  يتبنّي مما �سبق 
تلجاأ لتغطية عجز موازنتها اإىل فر�ض �رشائب كثرية، بع�سها لي�ض له �سند قانوين، كما اأنها ُتطلق العنان 
للقطاع اخلا�ض، لدرجة بات فيها اقت�ساد الأَنفاق مكّونًا رئي�سًا من مكّونات اقت�ساد القطاع، ما خلق طبقة 
من اأغنياء احل�سار املتحكمني يف التجارة اخلارجية والداخلية، كما خلق �سبكة من العالقات تقوم على هذا 
القت�ساد والرتّبح منه، �سواء بالن�سبة للموظفني احلكوميني، والأمنيني املتواطئني مع اأ�سحاب الأَنفاق، 
اأو ملحتكري هذه الب�سائع، والتي بات التحّكم فيها م�سرَتكًا بني ال�سلطة والتجار يف مراكز املدن واأ�سحاب 

الأَنفاق على اأطراف احلدود، والتجار امل�رشيني عرب احلدود من الغرب.

الن�ساء،  مالب�ض  بينها  من  والب�سائع،  ال�سلع  من  نوعًا   )17( على  ر�سومًا جديدة  َفر�ست )املقالة(  لقد 
ومالب�ض الأطفال، والب�سكويت، والع�سائر وغريها، ومّت فر�ض )1000( �سيكل على كل طنٍّ من املعلبات، 
زيت الزيتون،  كل طنٍّ من  على  �سيكل  املجّمدة، و)1500(  كل طنٍّ من اخل�سار  على  �سيكٍل  و)1000( 
و)4000( �سيكل على كل طنٍّ من القهوة، و)500( �سيكل على كل طنٍّ من املياه املعدنية .... واأُجرِبَ التجار 
اإ�سافية مقابل هذه ال�سلع، بدعوى حماية املنتج الوطني،  وامل�ستوردون الفل�سطينيون على دفع ر�سوم 
وهنا نت�ساءل: اأين املنتج الوطنى مّما ُذكر؟!! .. فمعظم ال�سلع املذكورة �سالفًا ل يوجد لها بديل وطنى 

حملى.)21(

اإنها مل  بل  القت�سادي، ل  املجال  بدياًل مميزًا عن حكومة فيا�ض يف  القطاع  املقالة يف  ُتقّدم احلكومة  مل 
تتجاوز ال�سيا�سات القت�سادية العامة لل�سلطة منذ ولدتها، فهي حكومة ريعية بامتياز، متامًا كما هي 
الر�سوم  زيادة  اإىل  تلجاأ  امل�ساعدات  هذه  �َسحت  واإْن  اخلارجية،  امل�ساعدات  على  تعتمد  فيا�ض،  حكومة 
اإمّنا قدمت  ب�سكل خمتلف عن حكومة فيا�ض -  نف�سها  واإْن قّدمت  املواطنني، وهي -  وال�رشائب على 
من  حتّد  وقرارات،  واإجراءات،  �سيا�سية،  ت�رشيحات  جممل  عرب  وثقافيًا  واجتماعيًا،  �سيا�سيًا،  نف�سها 

احلريات ال�سخ�سية للمواطنني.

بيَد اأّن ما تختلف عنه حكومة الأمر الواقع يف غزة عن تلك يف ال�سفة هو احل�سار اخلانق الذي تتعر�ض له، 
خا�سًة يف جمال التجارة اخلارجية، وهذا مل يجعلها تتدخل يف حجم التجارة اخلارجية من واإىل القطاع 
اإىل الأردن)22(،  يف بع�ض الأحيان، ففي ظل احل�سار جتري عمليات ت�سدير ملنتجات زراعية من القطاع 
ما يعني عدم اكرتاث احلكومة بتوفري حدٍّ اأدنى حملي من الأمن الغذائي، عرب تغيري الرتكيب املح�سويل 
مبا يالئم حالة احل�سار، حيث ا�ستمرت ذهنية الإنتاج لأجل الت�سدير، فَبعد ك�ساد �سوق الورود ا�ّسطر 

21. احلياة بر�ض، 2011م.
www.maannews.net .22
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هذه  ُت�سّدر  حيث  والبندورة،  كالتوت  اأخرى  ت�سديرية  حما�سيل  باجتاه  عنه  التحول  اإىل  غزة  مزارعو 
املحا�سيل اإىل الأردن.

لقد �سّكلت حالة احل�سار - عدا عن كونها اإجراًء عقابيًا اأ�ساب الو�سع القت�سادي للقطاع - امتحانًا 
وحتديًا لقدرة احلكومة على اإدارة اقت�ساد حتت احل�سار، عرب التدخالت املبا�رشة يف الإنتاج واملتاجرة، 
ما  وهو  اهلل،  رام  يف  نظريتها  ب�سيا�سات  �سبيهة  ب�سيا�سات  واكتفت  املهمة،  هذه  من  نف�سها  اأعفت  لكّنها 
ي�سري اإىل متاثل النموذجني الّلذين ُيخ�سعان اقت�ساد البلد حلرية ال�سوق وَفو�ساه، رغم املحددات غري 

القت�سادية القائمة على القت�ساد الفل�سطيني الكلي.

اإّن بروز ظاهرة »اقت�ساد الأَنفاق« ل تعرّب عن مواجهة حقيقية للتحدي القت�سادي القائم اأمام حكومة 
جتار  قبل  من  احل�سار  لك�رش  للحاجة  ر�سمية  غري  كنتيجة  الظاهرة  هذه  جاءت  ما  بقدر  الواقع،  الأمر 
م به جزئيًا، والذي ارتاحت  ومقاولني ا�ستطاعوا اأن يخلقوا ظاهرة من القت�ساد الاّلنظامي غري املتحكَّ

احلكومة لربوزه كاأحد خمفِّفات ال�سغط ال�سعبي عليها.)23(

هل �سندوُق ال�ستثماِر الفل�سطينيِّ جزٌء من القطاِع العام؟

الوطنية  ال�سلطة  ل�ستثمارات  وذلك كمحَفظِة جتميٍع  عام 2003م،  الفل�سطيني  ال�ستثمار  ن�ساأَ �سندوق 
اإجراءات  من  كجزء  مبا�رشًة،  الوطنية  ال�سلطة  رئي�ض  تتبع  م�ستقلة  موؤ�س�سة  باعتباره  الفل�سطينية، 
يهدف  وهو  الجتياح،  بعد  الت�رشيعي  املجل�ض  اأعّدها  التي  الإ�سالح  وثيقة  و�سعتها  التي  الإ�سالح 
خالل  من  م�ستقلة،  فل�سطينية  دولة  لقيام  التاأ�سي�ض  يف  ريادي  بدور  القيام  »اإىل  نف�سه  ُيعّرف  ما  ح�سب 
بالأ�سا�ض  ومعتمدًا  قويًا  م�ستدامًا  اقت�سادًا  وجعله  وتطويره،  الفل�سطيني  القت�ساد  تنمية  يف  امل�ساهمة 
على موارده وم�سادره الذاتية، وذلك عرب اإطالق برامج ا�ستثمارية، ا�سرتاتيجية، بال�رشاكة مع �رشكاء 
لأبناء  العمل  فر�ض  من  الآلف  ع�رشات  خلق  يف  ُت�سهم  والعام،  اخلا�ض  القطاَعني  من  ودوليني  حمليني 
�سعبنا، وترفع من امل�ستوى املعي�سي لهم، وتزيد من م�سادر الدخل املحلي للخزينة العامة .. ومن اأجل 
هذه الأهداف، ينّفذ ال�سندوق برناجمًا ا�ستثماريًا وطنيًا، بحجٍم ا�ستثماري يتجاوز الـ 4 مليارات دولر 

اأمريكي«.)24(

ويدير  الفل�سطيني،  ال�سعب  من  مملوكًا  نف�سه  وَيعترب  حمدودة،  عاّمة  م�ساهمة  ك�رشكة  ال�سندوق  يعمل 
ال�سندوُق عددًا من املحافظ ال�ستثمارية، وال�رشكات  املتخ�س�سة التابعة له، والتي َت�ستثمر بدورها يف 
جمموعة من امل�ساريع، وُي�رشف على اإدارته جمل�ض اإدارة مكون من )7( اأع�ساء، ولل�سندوق اأي�سًا هيئة 
والعام،  العمل اخلا�ض  تعمل يف جمال  التي  الفل�سطينية  ال�سخ�سيات  تتاألف من )30( ع�سوًا من  عامة 

وت�سم جمموعة من ممثلي املوؤ�س�سات العامة واخلا�سة، وقادة املجتمع املدين.
www.ahewar.org ،23. غازي ال�سوراين، الأو�ساع القت�سادية يف قطاع غزة

http://www.pif.ps/index.php?lang=ar&page=124402202521 .24



  18  

�سوق بال �سيادة: روؤية نقدية يف دور القطاع احلكومي يف التنمية

ر اأ�سول ال�سندوق اليوم بنحو )802( مليون دولر اأمريكي، بالإ�سافة اإىل ما يقارب الـ )566( مليون  ُتقدَّ
دولر اأمريكي من الأرباح التي مّت حتويلها اإىل خزينة ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، وا�سُتخدمت لأغرا�ض 
تخدم ال�سالح العام. وعلى الرغم من ا�ستمرار الأزمة املالية العاملية، فقد ا�ستطاع ال�سندوق خالل العام 
2009م اأن يحقق اأرباحًا بلغت حوايل )62( مليون دولر اأمريكي، مّت حتويل معظمها للخزينة العامة، مما 

لة للخـزينة العامة اإىل مـا يـزيد عـن الـ )606( مليون دولر اأمريكي.)25( رفع حجم الأربـاح املحـوَّ

يقود ال�سندوق برناجمًا ا�ستثماريًا بقيمة )4( مليارات دولر اأمريكي، وُيتوقع اأن ُي�سهم يف رفع معدلت 
ما  عن )100.000( وظيفة جديدة، من خالل  يزيد  ما  اإىل خلق  ويوؤدي  فل�سطني،  يف  القت�سادي  النمو 
قطاعات  يف  ال�سرتاتيجية،  ال�ستثمارية  والربامج  امل�ساريع،  من  لعدد  تنفيٍذ  من  الربنامج  هذا  يت�سّمنه 

اقت�سادية خمتلفة، وحني يحدد ال�سندوق ا�ستثماراته فهو يق�ّسمها اإىل ق�سمني:

الأول: �رشكات قطاعية متخ�س�سة مملوكة بالكامل من قبل ال�سندوق، ويتعلق ن�ساطها يف ال�سوق املايل، 
والعقارات، اإ�سافة لتطوير البحر امليت، وهي �رشكة مل يظهر اإنتاجها بعد، و�رشكة اخلدمات التجارية، 

وهي يف الأغلب �رشكة ا�سترياد ملواد وب�سائع اأهّمها الإ�سمنت.

الثاين: هي برامج، اأو حماِفظ، اأو م�ساريع ا�ستثمارية، ُتدار من قبل ال�سندوق، مثل برنامج الت�سالت، 
ومتويل الرهن العقاري، وامل�ساريع املتو�سطة وال�سغرية، وبرنامج الطاقة.

يالَحظ من تعريف �سندوق ال�ستثمار لنف�سه اأّنه ُملٌك لل�سعب الفل�سطيني، غري اأّنه من خالل التمحي�ض 
حكوميني،  ممثلني  من  مكونة  اإّنها  بل  له؛  �سعبية  عامة  لهيئة  وجود  ل  اأنه  لنا  يتبنّي  اإدارته  جمل�ض  يف 
تبنّي  للممثلني احلكوميني، ول  الغلبة هي  فيما  الأهلية،  املنظمات  القطاع اخلا�ض، وبع�ض  وممثلني عن 
توّجه  اأي  اأجندته من  فيه، كما تخلو  القرار  اتخاذ  اآلية  اأو  اإدارته،  مّدة ولية جمل�ض  ال�سندوق  اأنظمة 
اإنتاجي حقيقي، اأو خطٍة عمليٍة للنهو�ض بالقت�ساد الوطني عرب تعزيز ثقافة الإنتاج، وا�ستثمار املوارد 
ة للربح  الأولية الوطنية، كما َيطغى التوّجه اخلدماتي والتجاري على ا�ستثماراته، فهو ي�سكل �رشكة مدرِّ
للحكومة، وتتعامل �سمن اجلّو القت�سادي ال�سائد، ومبا يحقق اأعلى ربح، فيما ل حتُكمه روؤية اأو توجه 

نحو القت�ساد الوطني، بقدر ما حتكمه قوانني العر�ض، والطلب، وال�سوق.

اإّن �سندوق ال�ستثمار الفل�سطيني هنا لي�ض اأكرث من حلٍّ ل�سبكة الحتكارات احلكومية، واإعادة جتميعها، 
لتحكم من مركز اإداري واحد، ُت�سيطر عليه عقلية ال�رشكة، وال�سعي نحو تعظيم الأرباح، بغ�ّض النظر عن 
تاأثري ن�ساطه �سلبًا اأو اإيجابًا على ُبنية القت�ساد الوطني، وبالتايل فاإّن ال�سندوق ل مُيثل روؤية �سلطة نحو 
بناء قطاع عام فل�سطيني منِتج، اأو �رشيٍك حقيقيٍّ للقطاع اخلا�ض، ومناف�ٍض له يف ال�سوق، اإّنه جزٌء من 

بنية ال�سوق العامة، ولي�ض قائدًا لها.

25. امل�سدر ال�سابق نف�سه.
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ار اقت�ساُد الأَنفاق كبديٍل عن ك�سِر احل�سَ

بعد الن�سحاب الإ�رشائيلي من طرف واحد  من قطاع غزة يف اأيلول من عام 2005م  تزايد اإغالق للمعابر، 
2006م، وتفّرد حما�ض  عام  من  احل�سار، و�سوًل اإىل النق�سام الفل�سطيني يف حزيران  ت�سديد  ومّت 
بالهيمنة على قطاع غّزة، ومن ثّم ا�ستداد احل�سار الإ�رشائيلي، مبا يف ذلك منع جّتار القطاع من ا�سترياد 
حمدده من ِقبل اجلانب  اآلف ال�سلع، والب�سائع، واملواد اخلام، وح�رش ال�سترياد فقط �سمن قائمة 

الإ�رشائيلي. 

وب�سبب هذا احل�سار والإجراءات املرتبطة به فقد حتّول قطاع غزة اإىل �سجٍن كبري ل�سكانه، رافق ذلك 
انهياٌر اقت�ساديٌّ �سمل كافة القطاعات، مع تزايد ات�ساع مظاهر الفقر، والبطالة، واملعاناة، واحلرمان 
بكل اأ�سكالها، بعدما اأ�ساب ال�سلل كافة القطاعات القت�سادية، لذلك مل يكن م�ستغرَبًا يف �سيء؛ بل كان 
- وما زال - من الطبيعي اأن تتجدد عملية بناء الأَنفاق وتت�سع، و�رشعان ما حتولت اإىل جتارة مزدهرة، 
ا�ستخدمت مئات العاطلني عن العمل، امل�ستعّدين للمخاطرة بحياتهم حل�ساب جماعات التهريب يف كل من 
ب�ِسالٍت  لرتباطهم  الفل�سطينية وامل�رشية، والذين مل تنقطع عالقتهم بعمليات التهريب تاريخيًا،  رفح 

اجتماعية، وعائلية بني قبائل بدو �سيناء و�سكان رفح.)26( 

اأ�سحاب الأَنفاق، اأو مندوبيهم من  والحتيال من العديد من  انت�سار ظاهرة الّن�سب،  اإىل  ذلك  اأّدى 
جمموعات من املواطنني يف خمتلف  ال�سما�رشة، الذين جنحوا يف الرتويج لتجارة الأَنفاق، واأقنعوا 
حمافظات القطاع على ت�سغيل اأموالهم بُطرق مغرية، وم�سبوهة، وغري قانونية، مقابل اأرباح غري منطقية، 
والهدف هو الإثراء ال�رشيع، ويف هذا ال�سياق ن�سري اإىل القيمة الإجمالية للواردات من ال�سلع عرب الأَنفاق، 
�سنويًا، علمًا اأّن حجم الواردات الفل�سطينية  اأمريكي  مليون دولر   )600( والتي ت�سل اإىل اأكرث من 

الإجمايل من ال�سلع امل�ستوردة من م�رش عام 2007م مل يتجاوز )15( مليون دولر �سنوًيا.)27(

اأنه يف كل الأحوال غابت الأهداف الوطنية يف توفري ال�سلع للمواطن، ما يعني  ال�سوراين  ويرى غازي 
اأن الأَنفاق باتت م�سدرًا حِلراك اجتماعي منفلت و�ساذ، مقابل اأرباح عالية جّدًا من تهريب ال�سجائر، 
والفياجرا، وحبوب الهلو�سة ... اإلخ، اإىل جانب تهريب الأ�سخا�ض من القطاع اإىل اخلارج، والذي بلور 
من اأثرياء الأَنفاق، ل ميكن تاأمني م�سادر دخلها اإّل عرب اخرتاٍق، وتعاوٍن، اأو  �رشائح اجتماعية ُعليا 
�سمٍت اأمني من الأجهزة امل�رشية، والإ�رشائيلية، والفل�سطينية بالطبع، ونالحظ اأّنه بعد اأن كانت هذه 
الأَنفاق تبداأ وتنتهي يف اأماكن �رشية غري اعتيادية حتت بالط الأر�سيات يف املطابخ، اأو داخل غرف النوم، 
اأو حظائر املا�سية، اأو البيوت املهجورة، وبعد اأن كانت رقابة العدو الإ�رشائيلي �سديدة وعلى مدار ال�ساعة 
عليها، ارتباطاً بدورها يف تهريب ال�سالح املقاِوم، باتت اليوم اأوكارًا علنية لع�سابات التهريب، والبتزاز، 

26. غازي ال�سوراين، م�سدر �سبق ذكره.
27. امل�سدر ال�سابق نف�سه.
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التي ُت�سهم بدورها يف مزيد من الإحباط والياأ�ض يف �سفوف اأبناء ال�ّسعب، رغم اإقرارنا بدور هذه الأَنفاق 
يف تاأمني مئات ال�سلع املحظور ا�ستريادها، ولكن باأ�سعار م�ساعفة، توؤكد على ممار�سة معظم جتار الأَنفاق 
اأ�سواأ اأ�سكال وممار�سات ال�سوق ال�سوداء، وا�ستغالل ظروف احل�سار ملراَكمة ثروات طفيلية �رشيعة، 

دون اأي اعتباٍر وطنيٍّ اأو اأخالقي.)28(

بدون  تعمل  ل  الأَنفاق  هذه  اأّن  تاأكد  فقد  وعملها،  الأَنفاق  على  غزة  يف  احلكومة  اإ�رشاف  حيث  من  اأّما 
ترخي�ٍض حكومّي، وهذا يعني اأّن هناك نوعًا من تقنني التهريب، وكان من املمكن تنظيم هذه العملية بحيث 
توؤدي دورًا وطنيًا خال�سًا، بعيدًا عن ت�سمني من و�سفهم باأثرياء احلرب)29(، بحيث تتوىل احلكومة مهمة 
اإدارتها، والرقابة عليها، وفر�ض قيوٍد على اأ�سحابها ملنع ال�ستغالل، بحيث ت�سل الب�سائع اإىل املواطنني 
باأ�سعاٍر معقولة، واأَّل يدفع املواطن املحا�رَش فاتورة باهظة ل�سالح اأ�سحاب الأَنفاق، الذين يبحثون عن 

م�سلحتهم ال�سخ�سية بالدرجة الأوىل.

اأنها �ساهمت يف ك�رش  اإ�سماعيل ر�سوان عن هذه الأَنفاق، واعترب  دافَع القيادي البارز يف حركة حما�ض 
احل�سار املفرو�ض على ال�سعب الفل�سطيني، وقال: »اإّن ال�سعب الفل�سطيني مبدع، وكما اأبدع يف املقاومة 
با�ستخدامه لالأَنفاق، اأبدع اأي�سًا يف ك�رش احل�سار با�ستخدامه لهذه الأنفاق«)30(، لفتًا اإىل اأن احلكومة 
اأّمنت كل من ي�سقط اأو يلقى م�رشعه يف هذه الأنفاق باأن تدفع ديته، واأن يكفل �ساحب النفق هذا الأمر، 
اأرواح النا�ض وحقوقهم، ويف حماولة لرتتيب وتنظيم هذا العمل حتى يكون يف  وذلك لأجل احلفاظ على 
الوجهة ال�سحيحة، ونحافظ على الأرواح، وراأى اأّن هذا َيدخل يف �سياق التجارة، واأّن اهلل عز وجل اأحّل 
اأن الأمور ت�سري بالجتاه الذي يوافق  ذلك حينما قال: »واأحّل اهلل البيع وحّرم الربا«، واأ�ساف: »طاملا 

�رشيعتنا فلي�ست هناك اإ�سكالية«.

اأّن تدّخلها يف ذلك هو تدخل  اإذن؛ فاحلكومة ت�رّشع اقت�سادًا جديدًا حتت حّجة مواجهة احل�سار، غري 
الأنفاق  هذه  اأّن  ترى  ل  فيما  هذه،  التبادل  عملية  من  القادمة  والر�سوم  للّريع،  جاٍب  فهي  مبا�رش،  غري 
باتت معابر غري ر�سمية على حدودها، واإنها اأَوىَل بال�سيطرة عليها، وتخفيف ج�سع التجار عرب امل�ساهمة 

املبا�رشة يف حتديد الأ�سعار، اأو تبّني اأنفاقًا تابعًة لها عند ال�رشورة.

تقييُم ال�سيا�سِة القت�ساديِة للحكومتني

جتاهل  �سوى  جند  ل  الوطني،  القت�ساد  يف  وَدوره  العام،  القطاع  من  احلكومتني  كال  مواقف  بتحليل 
للقطاع العام الربحي واملنِتج، فيما تطرب احلكومتان لو�سف الهيئات اخلدمية احلكومية باأّنها قطاع 
عام؛ خا�سًة التعليم، وال�سحة، وقطاعات اأخرى، وترى اأّن موظِفي هذه الهيئات هم عاملون يف القطاع 

28. امل�سدر ال�سابق نف�سه.
29. حممد املدهون، البيادر ال�سيا�سي، 2010م.

30. امل�سدر ال�سابق نف�سه.



21  

العام، وهذا ت�سويٌه للمفهوم اأ�ساًل، حيث اأنه ل ُبدَّ - كما اأ�سار عارف دليلة - من التفريق بني القطاَعني 
فيما  القت�سادي،  العمل  مبا�رشة  اأو  للتحكم  حكومية  مبادرة  الأّول  باعتبار  احلكومي،  والقطاع  العام 

القطاع الثاين هو اإدارة خدماٍت ُتعترب جزءًا من جهاز الدولة البريوقراطي.

هنا ل ُبدَّ من الّنظر اإىل ال�سيا�سات القت�سادية الُكلّية للحكومتني، �سواء يف جمال الإنتاج، اأو اخلدمات، 
وكيف تت�رشف احلكومة اإزاء اإدارتها لهَذين القطاعني:

اأوًل: يف جماِل الإنتاج

حتى الآن ل توجد موؤ�س�سة حكومية واحدة لها طبيعة اإنتاجية، �سواء كان ذلك يف ال�سفة اأو القطاع، ول 
تعك�ض �سيا�سات احلكومتني توّجهًا نحو مبا�رشة الإنتاج بقدر ما تعك�ض نوعًا من تنظيٍم قانوينٍّ للعمل 
ال�سناعية  املناطق  القطاع اخلا�ض، حتى يف  لها  يبادر  التي  الإنتاجية اخلا�سة  للمبادرات  اأو  الإنتاجي، 
الدعم  وّفرت  اإمّنا  املناطق،  لهذه  تلزميها  املزمع  ال�رشكات  براأ�سمال  ال�سفة  حكومة  ت�سهم  ل  امل�سرتكة 
اللوج�ستي لها، وكما يتبنّي فاإّن �سندوق ال�ستثمار الفل�سطيني؛ باعتباره اأكرب �رشكة حكومية قاب�سة؛ ل 
زالت غري م�ساهمة، اأو مبا�رشة لأّي ن�ساط ذي طبيعة اإنتاجية جدّية، وُجّل ن�ساطات ال�سندوق هي يف قطاع 
العقارات، واخلدمات، وحتى هيئة ت�سجيع ال�ستثمار ل زالت بعيدة عن مبا�رشة الإنتاج؛ بل اإّن َدورها 

الرئي�ض هو جلب ا�ستثمارات خا�سة اإىل البالد، كذلك ميكن احلديث عن الهيئات احلكومية الأخرى.

ثانياً: يف جماِل اخَلدمات

ُهنا جند �سعيًا دائمًا ووفق و�سفاِت �سندوق النقد والبنك الدوليني نحو خ�سخ�سة قطاع اخلدمات، واإْن 
كان ذلك ب�سكل تدريجي، فقد مّت خ�سخ�سة قطاع الت�سالت الأر�سية واخلليوية، كما ل تقوم احلكومة 
بتقدمي خدمات الكهرباء؛ بل هي امتيازات ل�رشكات خا�سة، وحتى املياه وتزويدها للم�ستهلكني تتبّناها 
�رشكات خا�سة، وهي جميعها ربحية، وتوجد �سلطات حكومية ل تبا�رش تقدمي مثل هذه اخلدمات، اإمّنا 
تقوم بالإ�رشاف والتنظيم، مثل �سلطة الطاقة، و�سلطة املياه، ووزارة الت�سالت وتكنولوجيا املعلومات، 

والتي تعلن اأّنها مع فتح �سوق الت�سالت واملعلوماتية للمناف�سة، فيما هي ل تقوم بتقدمي هذه اخلدمة.

عدا ذلك؛ فاإّن ال�سوق مفتوحة للقطاع اخلا�ض ملمار�سة ن�ساطات خدمية تبا�رشها احلكومة، حيث هناك 
والتعليم،  كال�سحة،  عّدة  القائم يف خدمات  النق�ض  القطاع اخلا�ض  ي�سّد  اأن  على  لعتماد احلكومة  َميٌل 

م بقانون حتى الآن. وغريهما من املجالت، وخا�سة جمالت �سبكة الأمان الجتماعي، التي مل ُتنظَّ

اأّن هناك موؤ�س�سات جمتمع مدين �سديقة لل�سلطة القائمة،  ل يختلف الأمر يف القطاع عن ال�سفة �سوى 
بالتايل  وهي  املجتمع،  يف  والتمدد  النفوذ  َب�سط  جمالت  اإحدى  وهي  عقود،  منذ  اخلدمات  هذه  تبا�رش 

ت�ستغني عن مبا�رشتها كحكومة هذه اخلدمات اأحيانًا ل�سالح ب�سط النفوذ.
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خطُط الّتنمية الفل�سطيّنية والقطاُع الَعام

كانت اأُوىل حماولت و�سع خطط تنموية متمثلة يف »الربنامج الإمنائي القت�سادي الفل�سطيني 1994-
2000م«، والتي ُو�سعت من قبل الدائرة القت�سادية يف منظمة التحرير الفل�سطينية يف تون�ض، وقامت 
على افرتا�سات وا�سرتاتيجيات منها: معاجلة الت�سّوهات الهيكلية، والختاللت والختناقات يف القت�ساد 
بـِ »ورقة  اآنذاك  الُبنية التحتية، وهي ما ُعرفت  الفل�سطيني، وَخلق فر�ض عمل وتقليل البطالة، وتطوير 
يو�سف �سايغ«، والتي اأعطت للقطاع العام دورًا يف التنمية، واإعادة البناء، لكن مّت جتاهل هذه اخلطة، ومل 

يتم تطبيقها، ل لكلفتها؛ بل لأنها تختلف عن اأجندة املانحني.)31(

يف عام 1996م قّدمت ال�سلطة الوطنية للدول املانحة يف املوؤمتر اخلا�ض بامل�ساعدات القت�سادية املقدمة 
لل�سعب الفل�سطيني ا�سرتاتيجية للتنمية القت�سادية، وكانت من اأهم افرتا�ساتها الآتي:

قيام الن�ساط القت�سادي يف فل�سطني على اأ�سا�ض مبداأ ال�سوق احُلرة.1. 
 ت�سجيع ال�ستثمارات العربية والأجنبية.2. 

و�سّكلت هذه ال�سرتاتيجية قاعدة اأ�سا�سية لكّل ما حلقها من خطط وا�سرتاتيجيات، حيث وافقْت عليها 
الدول املانحة، نظرًا لكونها ت�ستجيب لالتفاقات التي عقدتها املنظمة مع اإ�رشائيل، اأي بروتوكول باري�ض، 

ولأنها مل تعتمد اقت�سادًا خمّططًا تقوم فيه ال�سلطة مبمار�سة الن�ساط القت�سادي بذاتها.

لقد جاءت هذه اخلطة تلبيًة ل�سرتاطاٍت دولية من البنك الدويل، والدول املانحة، غري اأنها مل تكن يف احلقيقة 
ة للتمويل من الدول املانحة)32(، الأمر الذي اأفرغها من م�سموٍن  خطة بقدر ما كانت قائمَة م�ساريع ُمعدَّ
يعتمد توّجهًا ا�سرتاتيجيًا، وفل�سفة ل�سورة اقت�ساد ي�سعى للتخل�ض من الحتالل و�رشوطه املفرو�سة 

بالقوة، وتبعية القت�ساد الفل�سطيني الكاملة ل�سوقه.

وجاءت خطة )1998 - 2000م( مكّملة للخطة ال�سابقة، غري اأّنها اأكرث اإعدادًا، وبال�ستناد اإىل الفل�سفة 
الرئي�سة يف اخلطة ال�سابقة؛ وهي اعتماد ال�سوق احُلرة، فيما ق�ّسمت م�ساريعها اإىل قطاعاٍت موّزعة على 
الوزارات املختلفة، عرب م�ساريع تعلق اأغلبها باخلدمات والُبنية التحتية، كما برَز من بني اأهدافها توجٌه 

ت�سديريٌّ فر�سه القطاع اخلا�ض على اخلطة.

تبع ذلك خطة عام )2000 - 2002م(، والتي مل تختلف يف جوهرها عن �سابقتها، ل بل �سّكلت ا�ستكماًل 
للم�ساريع ل اأكرث، وكان من اأهم مالمح هذه اخلطط: 

ارتباط خطط التنمية مع عمليات الإغاثة يف مناطق ال�سلطة الوطنية.. 1
 حتديد الفوائد وامل�سار للم�ساعدات الأجنبية.. 2

31.  انظر: يو�سف �سايغ، التنمية القت�سادية يف فل�سطني، 1993م.
32.  ه�سام عورتاين، لقاء مع جملة اآفاق برملانية، مواطن، 1996م
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 الرتكيز على امل�ساريع ال�سغرية.. 3
 اإلقاء ال�سوء على تقنية املعلومات.. 4
 ال�سفافية وامل�ساَءلة يف تلّقى امل�ساعدات.. 5

يف  اخلطط  هذه  كانت  لقد  ا�ستثمارها.  وكيفية  املحلية  للموارد  دقيٍق  حتديٍد  اإىل  اخلطة  هذه  تفتقر  فيما 
معظمها مبنيٌة على ا�ستجالب التمويل اخلارجي اأكرث من حتليل القطاعات القت�سادية املحلية وحاجاتها، 

اأو حاجة املجتمع الفل�سطيني للتنمية احلقيقية الدائمة.

على النهج نف�سه، وب�سكل اأعمق، جاءت خطة ما بعد النق�سام )2008 -2010م(، وهي خطة ُقّدمت اإىل 
موؤمتر اأنابولي�ض لتعزيز ال�سلطة بعد النق�سام، لكنها ركزت على قطاع بناء موؤ�س�سات ال�سلطة، ومن اأهّم 

اأهداف اخلطة القت�سادية:
رفع م�ستوى املعي�سة.1. 
 العمل على ا�ستعادة النمو القت�سادي.2. 
التنمية 3.  عملية  يف  وامل�ساهمة  الفر�ض،  وخلق  النمو،  يف  لُي�سهم  اخلا�ض  للقطاع  مواتية  بيئة  خلق   

املتوا�سلة.
 تطوير راأ�ض املال الب�رشي، والجتماعي، وذلك بتوفري ال�سحة والتعليم املنا�سَبني.4. 

هنا ُيالَحظ الرتكيز على َدور القطاع اخلا�ض، وال�سوق احُلّرة، وحتديد مفهوم القطاع العام مبوؤ�س�سات 
اخلدمة احلكومية، فيما ل زالت تعترب املوارد الب�رشية هي املركز، وترهن نف�سها لقدر ا�ستمرار �سيطرة 
على  العتماد  تقلي�ض  باجتاه  يدفع  لها  هدفًا  َو�سعت  اخلّطة  اأّن  ورغم  الطبيعية.  املوارد  على  اإ�رشائيل 
يف  احلا�سل  النق�ض  م�سّد  ي�سّد  كهدف  اجلباية  حت�سني  و�سعت  اأّنها  اإّل  للتمويل،  اخلارجية  امل�سادر 
للو�سع  مالئمة  اإنتاجية  قاعدة  بناء  اأو  الطبيعية،  املوارد  ا�ستثمار  تطوير  ولي�ض  اخلارجية،  امل�ساعدات 

القائم.

ويف اخلّطة الأخرية )2011 - 2013م( واملو�سوعة مبنهجية عالية، حّددت احلكومة �سياق هذه اخلطة 
ببناء اقت�ساد قويٍّ قادٍر على املناف�سة، من خالل تعزيز التعاون بني قطاٍع عام يت�سم بالكفاَءة، ويتطلع 
للم�ستقبل، وقطاٍع خا�ضٍّ رائد، وتزيد اخلطة من التوقع باإنتاٍج قابل للت�سدير، وقادر على املناف�سة، وقد 
غلب على خطاب اخلطة العام ت�سجيع القطاع اخلا�ض، فيما ظهر مفهوم القطاع العام باعتباره الإدارة 
احلكومية، وبهذا ميكن القول اإّن احلكومة احلالية هي الأكرث اإخال�سًا للقطاع اخلا�ض، وهي ل متتلك اأّية 
نظرة حمددة عن قطاع عام ربحي؛ بل حّددت وظيفتها باإدارة العملية القت�سادية من خالل القوانني، 

والإجراءات التي تو�ّسع للقطاع اخلا�ض دروبه.

املبا�رش،  ال�ستثمار  عن  عازفة  اأنها  تبنّي  والقت�سادية  التنموية  ال�سلطة  لكل خطط  �سة  متفحِّ قراءة  اإّن 
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واأّنها تلقي باللوم يف ذلك على اإجراءات الحتالل، و�سيطرته على املنافذ واملوارد الطبيعية، هذه اخلطط 
تعك�ض اجتاهات التفكري احلقيقية لدى ال�سلطة جتاه الهيكل العام لالقت�ساد الوطني، وهو اجتاٌه يّت�سم 
ت�سجيع  باجتاه  تقدمي اخلدمات  القت�ساد، ويف  يف  ال�سلطة  َدور  تقلي�ض  اإىل  ت�سعى  نيوليربالية  ب�سيا�سٍة 
املبادرات اخلا�سة، التي ميكن اأن تخفف عن احلكومة العبء والنفقات، �سواء كان ذلك يف خدمات ال�سحة، 
اأو التعليم، اأو غريها من اخلدمات الأ�سا�سية، فحّتى اخلدمات العامة التي تقدمها احلكومة جند اأّنها ل 
ل�رشكات  تلزمها  اإّنها  بل  الإ�سكان وغريها؛  اأو يف جمالت  التحتية،  الُبنية  بنف�سها يف جمالت  تبا�رشها 
اأظهرت اخلطط  فقد  واملياه،  والكهرباء،  الت�سالت،  اأو�سح يف  ب�سكل  َيظهر  هذا  معّينة،  بن�سب  خا�سة 

اجتاهات لتعزيز �سيا�سة التلزمي يف هذه اخلدمات.

ومن خالل ا�ستعرا�ض اخلطط ال�سابقة جند اأّنها حتّدد اأّن اإجراءات الحتالل ت�سكل معيقًا للتنمية، واأّن 
اأ�رش  من  للخروج  مفتاحيًا  حالًّ  ت�سع  ل  لكّنها  الحتاللية،  ال�رشوط  اأ�سرية  تبقى  للتنمية  العامة  البيئة 
ال�رشوط الحتاللية، عرب �سيا�سات كّلية لي�ض اأكرثها اإلغاء اتفاق باري�ض اأو تعديله، اأو الو�سول اإىل �سيغٍة 
اقت�ساديٍة متفٍق عليها وطنيًا، هدفها حدٌّ اأدنى يتمثل بتقلي�ض ال�رشوط الحتاللية، والإجراءات التي متنع 

من تعزيز الإنتاج الوطني.

اإّن خطاب ال�سلطة جتاه حتديدات الحتالل على ال�سوق الوطني هو ُبكائية ا�ستجدائية اأكرث منه خطاب 
يحاول جتيي�ض الطاقة الوطنية لأجل التحّرر من تبعية الحتالل، فاحلكومة نف�سها ترتك للمجتمع املدين 
املنتج  مبقاطعة  متعلق  م�سطلح  اأّي  من  وتهاب  الوطني،  املنتج  وحماية  القت�سادي،  ال�ستقالل  خطاب 
الإ�رشائيلي، اأّي اأنها تهاب املواجهة يف هذا املجال، ول تقع ا�سرتاتيجية اإحالل الواردات �سمن روؤيتها 

التنموية العامة.

تلزمُي قطاِع اخلدماِت العاّمة للقطاِع اخَلا�س

البدء  حيث مّت  ميكن القول اأّن التوّجه اإىل انتهاج اخل�سخ�سة يف فل�سطني قد بداأ منذ العقد املا�سي، 
بخ�سخ�سة قطاع الت�سالت بالكامل عام 1997م، ويعود ال�سبب املبا�رش يف هذا التوّجه اإىل الختناقات 
والأزمات املالية التي كان يعاين منها القت�ساد الفل�سطيني، والناجتة من انخفا�ض امل�ساعدات املالية التي 
كان يتلقاها القت�ساد الفل�سطيني من اخلارج، وت�سّخم حجم القطاع العام يف الدولة، وانخفا�ض ن�سبة 
احلوالت من العاملني يف اخلارج، اإ�سافًة اإىل انخفا�ض حجم ال�سادرات من الب�سائع وال�سلع، كل هذه 
الأ�سباب اأدت اإىل اإحداث �سغوط مبا�رشة على املوازنة العامة للدولة، مّما اأدى اإىل ارتفاع قيمة العجز 

فيها، ونتج عنه ارتفاع قيمة املديونية اخلارجية، وتفاقم م�سكالتها.)33(

كاأ�سباب  اإىل خ�سخ�سة بع�ض اخلدمات احلكومّية،  التي دفعتها  لالأ�سباب  ال�سلطة   اأن تنظر  كان ميكن 
امل�سكالت  مواجهة  يف  والختيار  والتوّجه  الروؤية  يف  هنا  فالفرق  اأي�سًا،  عام  قطاع  بناء  نحو  تدفعها 

33. هيثم يو�سف عوي�سة، اخل�سخ�سة يف القت�ساد الفل�سطيني، جامعة النجاح الوطنية، 2003م.
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والتحديات ال�سيا�سية والقت�سادية، وهو يخ�سع يف النهاية لتوجهاٍت تقنيٍة لرا�سمي ال�سيا�سات العامة، 
والذين حّددوا اختيارهم بتخفيف عبء ال�سلطة الإداري، واملايل، وتلزمي ذلك للقطاع اخلا�ض. ولعل اأهّم 
القطاعات التي مّت تلزميها من اخلدمات العامة للقطاع اخلا�ض هي قطاع الت�سالت، وجزء من قطاع 

الطاقة املتعلق باإنتاج وتوزيع الكهرباء، وجوانب اأخرى يف قطاع املياه.

املختلفة  الت�سال  و�سائل  توفري  �سيادية، هي خدمة  تلزمي خدمة  فقد جرى  الت�سالت  لقطاع  بالن�سبة 
ل�رشكات خا�سة، مقابل ح�سة يف اأرباح هذه ال�رشكات، وم�ست فرتة طويلة من الوقت خللق مناف�سة يف 
هذا القطاع، خا�سًة الت�سال اخلليوي، حيث احتكرت »جمموعة الت�سالت« لفرتة طويلة تقدمي اخلدمات 
الت�سالية، حتى دخل م�سّغل خليوي جديد، فيما ل زال �سوق الإنرتنت متاأرجحًا بني ال�رشكة الرئي�سة 
و�رشكات جديدة تتزود باخلدمة وتوزعها من خالل عقود جزئية، وتعاقد من الباطن، منحت اخل�سخ�سة 
الت�رشيعي  املجل�ض  طالب  طاملا  عليها،  احتكارية  اأ�سعارًا  فر�ست  لكّنها  للخدمة،  و�رشيعًا  �سهاًل  توفريًا 

بتخفي�سها.)34(

اأّما قطاع الطاقة فاحلكومة ل زالت تتحكم باأ�سعار م�ستقات البرتول، وعملية توريدها لأ�سحاب املحطات، 
فيما تدور دعوات نحو فتح �سوق م�سرتيات امل�ستقات البرتولية ل�رشكات خا�سة، وترك ال�سعر للمناف�سة، 

وهو ما مل يتم حتى الن.)35(

َدورها م�رِشف ومنظم، حيث ل تقوم احلكومة  اأّن  اإلَّ  الطاقة؛  الكهرباء؛ ورغم وجود �سلطة  ويف جمال 
بتزويد خدمة التيار الكهربائي؛ بل هي اإما مقّدمة من �رشكات خا�سة، كـَ »�رشكة كهرباء القد�ض«، والتي 
هذه  وامتياز  �سابقًا،  كان  كما  كهربائية  طاقة  تنتج  تعد  ومل  الإ�رشائيلية،  الُقطرية  ال�رشكة  مع  ترتبط 
ما  اأي  نعلني غربًا،  اأريحا �رشقًا حتى  �سماًل، ومن  اأُّمر جنوبًا حتى �سنجل  بيت  بلدة  ال�رشكة ميتد من 
يوازي اأكرث من ُثلثي ال�سفة الغربية، يف حني تاأ�س�ست »�رشكة كهرباء ال�سمال« - والتي ت�سم حمافظات 
�سمال ال�سفة - وهي �رشكة خا�سة لها جمل�ض اإدارة خا�ض، ا�ستطاع جتميع المتيازات ال�سابقة للبلديات 
يف هذه املحافظات، وت�سكيل ال�رشكة مّمن ميلك �رشكة كهرباء ال�سمال، وهي املجال�ض البلدية، واملحلية، 
التي تغطيها تلك ال�رشكة، ول يوجد قطاع خا�ض فيها، اإذ اأّن القطاع اخلا�ض ميكنه ال�ستثمار مبوجب 

القانون يف جمال توليد الكهرباء ولي�ض توزيعه.)36(

للكهرباء«، وهي �رشكة  الكهرباء هناك هي »�رشكة فل�سطني  اأّما قطاع غزة فالقائم على توليد وتوزيع 
خا�سة تنتج وتوزع الطاقة الكهربائية يف كل قطاع غزة، وهي ُتعاين الآن من احل�سار، وتعتمد على الّدور 

احلكومي يف توفري م�ستلزمات الوقود لها.

34. تبنّي خالل نقا�ض املجل�ض الت�رشيعي لأ�سعار اخلدمة اأّن املتحكم الرئي�ض يف الأ�سعار هو املزود الإ�رشائيلي خلدمة الت�سالت.
35. http://www.felesteen.ps/details
36. www.alhayat-j.com/newsite/details.php?opt=7&id=130028
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و�ُسّكل يف حمافظة اخلليل »�رشكة كهرباء اجلنوب«، اإّل اأنها ل زالت تتعرث نتيجة تعار�سات حملية تتعلق 
باإدارتها، ومناطق امتيازها، حيث ُتعترب بلدية اخلليل - بعد ال�رشكة الُقطرية الإ�رشائيلية - اأكرب موزع 
للطاقة الكهربائية يف املحافظة. فيما حّددت »�رشكة كهرباء اجلنوب« امتيازها يف ُدورا، ويّطا، والظاهرية، 
ب�سكل اأ�سا�سي، مع فتح الفر�ض اأمام بلديات وجمال�ض حملية اأخرى لالن�سمام اإليها، على غرار »�رشكة 

كهرباء ال�سمال«.

وحتى  احلكومة،  مع  باتفاق  خم�سخ�سة  والقطاع  ال�سفة  يف  الكهرباء  خدمة  اأن  هنا  الوا�سح  ومن 
ال�رشكات احلديثة، والتي تقوم على �رشاكة البلديات، قامت �سّدها حمالت خا�سة يف جنوب اخلليل، حيث 
راأى املحتجون �رشورة اإعادة خدمات الكهرباء للبلديات، لأن هذه ال�رشكات احلديثة ت�سترت بالبلديات، 

فيما هي ا�ستثمارات ت�سري نحو اخل�سخ�سة. 

والتي  القد�ض«،  حمافظة  مياه  »م�سلحة  تدير  حني  ففي  مت�سابكة،  الأمور  زالت  فال  املياه  قطاع  يف  اأّما 
تاأ�س�ست ما قبل الحتالل، عملية تزويد املياه لهذه املحافظة، التي ُيعترب امتيازها �سبيهًا بامتياز »�رشكة 
كهرباء القد�ض«، فال زالت البلديات واملجال�ض املحلية ُت�رشف على توزيع املياه يف مناطقها، وهنا َيعترب 
البع�ض اأّن »م�سلحة مياه حمافظة القد�ض« هي م�سلحة �سبه حكومية، مبعنى اأّن لها ا�ستقالليتها املالية 
والإدارية، يف حني تخ�سع لنظام خا�ض مزدوج من الإ�رشاف واملراقبة بني �سلطة الحتالل يف القد�ض، 

و�سلطة املياه يف ال�سفة، الأمر الذي يعّقد ت�سنيفها.)37(

وبناًء على ما تقّدم فاإننا نكت�سف اأّن هناك توجهات خل�سخ�سة قطاع املياه بداأت مع اأو�سلو، حيث طرح 
�سمعون بري�ض خ�سخ�سة هذا القطاع، فيما بنّي يو�سف نا�رش اأّن التجارب العاملية يف جمال خ�سخ�سة 

املياه  اأكدت اأن ل ميزات ُتذكر للخ�سخ�سة على الإدارة العامة لهذا القطاع.)38(

ومن هنا نرى اأّن الجتاه نحو خ�سخ�سة اخلدمات العامة يت�سّلل تدريجيًا اإىل م�سامات قطاع اخلدمات 
الوطني، ولذلك ل تختلف حكومة فيا�ض عن حكومة هنّية؛ التي بداأت بتلزمي غذاء املر�سى يف امل�ست�سفيات 
للقطاع اخلا�ض، عدا عن خدماٍت اأُخرى باتت تقدمها احلكومة بطريقة التلزمي بالتجزئة لها، كخدمة نظافة 
امل�ست�سفيات، وخدمات اأخرى، مما يوؤ�رّش اإىل اأّن الجتاه العام للحكومة لي�ض عدم املبادرة يف الإنتاج؛ بل 

التحّلل من اخلدمات التي يتوجب توفريها للمواطن. 

37. خالل موؤمتر ُعقد يف جمعية الإغاثة الزراعية اأّكد اإبراهيم �سايف، مدير عام م�سلحة مياه حمافظة القد�ض ملنطقة رام اهلل والبرية، وبا�سم 
احتاد مقدمي خدمات املياه الذي يراأ�سه، على اأّن املياه حقٌّ طبيعي لكل النا�ض، وطالب باعتماد موؤ�رشات رقابية على اإدارة قطاع املياه بدل 

 http://pwti.org/ar/.خ�سخ�سته، وهي اإ�سارة لعتبار امل�سلحة قطاعًا خدمّيًا عاّمًا
38. امل�سدر ال�سابق نف�سه.
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من معاجلِة الفــقِر اإىل زيادِة اجلباَية 

بداأْت خطط التنمية الوطنية الأوىل على قاعدة ترميم ما هو قائم، واإدارة الأزمات النا�سئة، ومعاجلة الفقر 
ور الإغاثي، والتوظيف املت�سخم يف القطاع احلكومي ب�سكل  والبطالة، واعتمدت يف عملها لأجل ذلك على الدَّ
الإنتاج؛  نحو  القت�سادية  العملية  املحليني، وتوجيه  املنتجني  لدعم  ذلك بخطٍط  ترفق  فيما مل  اأ�سا�سي، 
لت�سكل ثقافة جمتمعية قائمة  ال�سائدة،  امل�ساعدات اخلارجية هي  املعتِمدة على  الريعية  العقلية  بل ظّلت 
على اقت�ساد الريع وال�ستهالك، وتراجعْت قيم الإنتاج رغم كل احلديث املتواتر عن النمو القت�سادي 
املتواتر، والذي ل يك�سف عن تنمية بقدر ما يك�سف عن فقاعة منتفخة اأ�سا�سها ا�ستهالك الريع القادم من 

خارج العملية الإنتاجية.

غالء  اإّن  بل  ل  عالية؛  زالت  ل  البطالة  ن�سبة  اأّن  كما  تتقل�ض،  مل  الفل�سطيني  املجتمع  يف  الفقر  ن�سبة  اإّن 
الأ�سعار، وتاآكل الأجور قد زادا من ن�سبة الفقراء يف الأرا�سي الفل�سطينية، يف ظّل غياٍب للحماية الجتماعية 

احلقيقية، وا�ستنكاف احلكومة عن تقنني �سبكة اأماٍن اجتماعي ت�سمل العمل، وال�سحة، والتعليم.

ِقبل  من  الدويل  الدعم  تراجع  عن  الناجت  املوازنة،  يف  العجز  بها  تغّطي  حملية  عائدات  احلكومة  جتد  مل 
املانحني، فلجاأت اإىل تعظيم اجلباية، وتعديل ال�رشائح ال�رشيبية، وهذا الإجراء اأّثر على ال�رشائح الأكرث 
الر�سوم  رفع  نتيجة  الإن�ساءات  قطاع  تراجع  اإذ  ال�ستثمارية،  التوجهات  على  اأّثر  كما  البالد،  يف  فقرًا 
تنتبه  ومل  اجلديدة،  ال�رشيبية  ال�سيا�سة  ب�سبب  ا�ستثمارية  اأخرى  قطاعات  وتراجعت  وال�رشائب، 
احلكومة اإىل اأّن عليها َدورًا يجب اأن تقوم به، وهو بناء قطاع عام منتج ي�سّد م�سّد تراجع القطاع اخلا�ض، 

اأو اإحجامه عن ال�ستثمار يف موارد يرى اأنها ل ت�سكل بالن�سبة له جماًل يعّظم الأرباح.

�سبكُة اأماٍن اجتماعيٍّ غائَبة

حماية  ت�سكل  اجتماعي  اأماٍن  �سبكة  ببناء  بالوعود  للنيوليربالية  نزوعها  تغطية  احلكومة  حماولة  اإّن 
الجتماعية  احلماية  برامج  اأّن  املواطنني، مبعنى  مع حقوق  الإغاثي  التعامل  من  نوعًا  يك�سف  للفقراء، 
خارجي  لتمويل  مرتهنة  اأّنها  اأو  فردية،  اإغاثية  طبيعة  وذات  موؤقتة،  برامج  هي  احلكومة  لدى  القائمة 
حق  على  ين�ّض  الجتماعية،  للحماية  حقوقيٍّ  ت�رشيعيٍّ  بناٍء  من  تتهرب  احلكومة  زالت  ل  فيما  موؤقت، 
ال�سحة والتاأمني ال�سحي، وتاأمني البطالة وغريها من خيوط �سبكة الأمان الجتماعي، وهي بذلك اإمّنا 
تتهرب من دورها يف تعزيز �سمود املواطنني يف وطنهم، اأو بناء نوع من القت�ساد املقاوم غري املرتهن 
�سة  لالأغنياء، ومهمِّ اإنها حكومة منحازة  الطبقية، حيث  اإىل طبيعتها  يعود  لالإجراءات الحتاللية، وهذا 
للمنتجني، وحمكومة بتوجهات املانحني و�رشوطهم، و�سيا�سات البنك الدويل، وبالتايل فاإّن منطق القطاع 

العام يبقى خارج تفكريها.

الوعي باحلقوق الجتماعية  الأدلة على تخّلف  اأحد  الفاعلة  الأمان الجتماعي  �سبكة  اعتبار غياب  ميكن 
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والقت�سادية يف فل�سطني، مقابل الرتكيز على احلقوق املدنية وال�سيا�سية فيها، واإذا كان مفهوم املواَطنة 
ل يتجزاأ؛ فاإّن �سبكة احلقوق الناجتة عن العرتاف بهذا املفهوم هي اأي�سًا وحدة ل تتجزاأ، لكّن ما يح�سل 
وال�سيا�سية،  املدنية  احلقوق  ب�سبكة  والتنوير  البحث  يف  واإغراق  ت�سخيٌم  هو  الفل�سطينية  الأرا�سي  يف 
املجتمع  ت�سكيل  اإعادة  حتاول  ا�ست�رشاقية  لذهنيٍة  ا�ستجابة  يعك�ض  مبا  الجتماعي،  النوع  و�سيا�سات 
الفل�سطيني خارج ال�سياق التاريخي الذي يعي�سه، من خالل تنظري نيوليربايل ينزع املواطن من بيئته، 
اإىل حقوقه، وهي حريته،  ٍق جوهري  تطرُّ الإن�سان، دون  الدميقراطية، وحقوق  بنظرياٍت عن  ويح�سوه 

وا�ستقالله الوطني.

يقت�رش جانب الهتمام باحلقوق القت�سادية والجتماعية يف فل�سطني من ِقبل منظمات التمويل الأجنبي 
من  الربامج  هذه  تقرتب  ل  حني  يف  املختلفة،  ال�سيا�سات  �سمن  واإدماجه  الجتماعي،  النوع  جانب  على 
حقوٍل هي بالن�سبة له حقول األغام، كالبطالة، وتردي الأو�ساع ال�سحية، وغريها من اجلوانب، فهي اإْن 
ُفتحت ُفتح ال�رشاع الطبقي، وانك�سفت ال�سيا�سات املعاجِلة لهذه امل�سائل من ناحية انحيازها لالأغنياء، 
ة التذّمر الجتماعي، حيث برامج معاجلة  اإىل تقليل ِحدَّ اإمنا تهدف  اأخرى يف هذا املجال  واأّي �سيا�سات 
الفقر، واأفقر الفقراء، والعمل مقابل الغذاء، وما �سّمته جتاوزًا وزارة ال�سوؤون الجتماعية ب�سبكة الأمان 

الجتماعي، وهو ل يعدو كونه برناجمًا ممّوًل قائمًا على الإغاثة ل على احلقوق.

، حيث ل  عامٌّ نظاٌم  اأّنه ل يحكمه  الفل�سطينية جند  الأرا�سي  الأمان الجتماعي يف  اإىل واقع  واإذا نظرنا 
وجود لقانون فل�سطيني ُيرتجم ما ورد يف القانون الأ�سا�سي، ول �سيا�سة حكومية منهجية يف هذا الأمر، 
فقد طرحت ال�سلطة قانونًا للتاأمينات الجتماعية ما لبثت اأن اأوقفت نقا�سه بتو�سية من املانحني، ومن 
العمل، والعجز،  باإ�سابات  نف�سه  القانون قد َح�رش  اأن م�رشوع  اإّل  العالية،  لكلفته  الدويل، نظرًا  البنك 
وال�سيخوخة، فيما جتاهل التاأمني ال�سحي، وتاأمني البطالة، كما اأّنه ترك التاأمني اختياريًا لالأفراد، دون 

اإلزاٍم بذلك، بعك�ض دولة الحتالل، التي َتعترب التاأمني اأمرًا اإجباريًا.

وُيعاين القطاع اخلا�ض الفل�سطيني من عدم توفر �سناديق التقاعد، با�ستثناء بع�ض ال�سناديق املتوفرة 
مببادرة فردية من بع�ض  املوؤ�س�سات اخلا�سة، التي ُتن�سئ �سناديق ادخار للعاملني فيها، ول متنح راتبًا 
تقاعديًا، هذا اإ�سافة اإىل �سناديق التقاعد اخلا�سة ببع�ض النقابات املهنية كنقابة املحامني، واملهند�سني، 
والأطباء، ويف ظّل غياب �سناديق التقاعد التي ينظمها قانون التاأمينات الجتماعية، فاإّن احلماية الوحيدة 

الإلزامية امللقاة على عاتق ربِّ العمل هي �رشف مكافاأة نهاية اخلدمة.)39(

اأّما القطاع احلكومي فهو م�سموٌل بالتاأمني ال�سحي احلكومي، وقانون التقاعد، وهذا ي�سكل حماية اأولّية 
له، بقدر ما يكون نظام التاأمني ال�سحي احلكومي، وقانون التقاعد مالئَمني للواقع احلايل.

التاأمينات  قانون  فيه  األغى  بقانون  قرارًا  الفل�سطينية  ال�سلطة  رئي�ض  اأ�سدر  2007/8/23م  بتاريخ 
الجتماعية رقم )3( ل�سنة 2003م)40(، فيما األزم موؤ�س�سات القطاع اخلا�ض ب�سمول العاملني فيها بقانون 

39. مو�سى اأبو دهيم، حول التاأمينات الجتماعية، الهيئة الفل�سطينية حلقوق املواطن.
40. اآمال اأبو خديجة، ملاذا اأُلغَي قانون التاأمينات الجتماعية، وكالة الأنباء الفل�سطينية )وفا(.
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التقاعد، الذي مل يكن ي�سمل غري موظفي القطاع احلكومي، هذا الإلغاء �سّكل دلياًل على خ�سوع ال�سلطة 
ل�سيا�سات املانحني، والبنك الدويل من جهة، وعلى �سيا�ساتها املنحازة لالأغنياء من جهة اأخرى، يف حني 
وال�سيخوخة،  التقاعد،  على  ويقت�رش  عامليًا،  عليها  املتعارف  التاأمني  اأوجه  ي�سمل  ل  نف�سه  القانون  اأّن 
واإ�سابات العمل فقط، فيما ترك تاأمني البطالة دون قانون، كما ترك التاأمني ال�سحي يعمل وفق قانون 
عقود  من  اأكرث  لي�ض  اخلا�ض  والتاأمني  خا�ض،  واآخر  حكومي،  �سحي  تاأمني  على  قائم  ومتخلف،  قدمي 

موؤقتة ب�رشوط تختلف بني �رشكة واأخرى، وبني عاٍم واآخر.

اإّن التاأمني ال�سحي احلكومي قائٌم اأوًل على الختيار الفردي من قبل املواطنني، وهو ثانيًا نظام متخلف، 
حيث يربط كل خدماته بالعيادات احلكومية البريوقراطية واملرتهلة، ونظام م�ست�سفيات غري وا�سح، دون 

اإعطاء خياٍر للمواطنني يف اختيار اأطبائهم.)41( 

اإذن؛ ل جند حتى يف اخلدمات التي يقدمها اجلهاز احلكومي جناعة وفعالية تعك�ض ر�سا املواطنني، وهي 
�سيا�سة تدفعهم نحو امتالك مثل هذا التاأمني، لتاليف املبالغ الباهظة للم�ست�سفيات العمومية ل اأكرث، ول 
يزال مفهوم التاأمني ال�سحي والجتماعي يف نظر احلكومة قائمًا على نظرٍة هي اأقرب للتخلي عنه اأكرث 
من تطويره، ورغم كل الت�رشيحات احلكومية حول ذلك، مبعنى اأننا اأمام حالة مرتهلة من واقع الأمان 
الجتماعي ل ت�سمنه حكومة، ول تبني ثقافة خا�سة لأجله، وهو مرتوك لختيارات الأفراد، غري حمكوم  

ب�سيا�سة دولة حتاول اأن حتمَي مواطنيها، اأو �سلطة حتاول احلفاظ على �سمودهم.

عوائُق بناِء القطاِع العاِم الفل�سطينيِّ
هل ي�سكل الحتالل عائقاً اأمام بناء قطاٍع عامٍّ فل�سطيني؟؟

كثريون هم الذين يرون يف الحتالل �سببًا رئي�سًا، غري اأّننا هنا نرى اأن اأو�سلو كاتفاق، وملحقاته الأخرى 
قد �رّشعت تدخالت الحتالل يف حياتنا الفل�سطينية يف كّل جمالتها، من هذا الباب ميكن اعتبار الحتالل 
عائقًا اأمام بناء قطاع عام فل�سطيني، باعتبار اأّن �سلطته القائمة بقوة ال�سالح والتفاق معًا ت�سكل الغالف 
املعابر،  على  فال�سيطرة  الفل�سطينية،  والقت�سادية  الجتماعية،  ال�سيا�سات  كل  فيه  تتحو�سل  الذي 
وم�سادر املياه، وغريها، تعني اأّن اإذن الفعل املبا�رش وال�سيادي مفقود من جانب، لكّن ما اأفرزه الواقع 

من حركة ن�سبية داخلية تقول اإّنه كان بالإمكان فعل �سيٍء ما.

ظرٌف خارجيٌّ اآخر غري الحتالل واإجراءاته و�سيا�ساته، وهو ارتهان التمويل الفل�سطيني بالدول املانحة؛ 
اأجنبية كانت اأم عربية؛ وارتهان اآخر ل�سيا�سات �سندوق النقد الدويل، والبنك الدويل، والذين يكررون 
ويعيدون التاأكيد على حرية ال�سوق، وتنمية القطاع اخلا�ض ودعمه، دون اأّي ذكر للقطاع العام، اإّل فيما 
يتعلق بالقطاع احلكومي، واملوؤ�س�سة الإدارية العامة، والتي من املفرت�ض اأن ل تتدخل يف ال�سوق اإّل مبا 

ي�سجع املبادرة اخلا�سة، وهذا عائق كبري اأمام تطوير قطاع عام منتج.
41. يقوم نظام التاأمني ال�سحي يف اإ�رشائيل على اعتبار هذا التاأمني اإجباريًا لكل مواطن، واإعفاء الأطفال وال�سيوخ من ر�سومه، يف حني ُيعطي 
احلق للمواطنني باختيار �رشكة التاأمني ال�سحي )�سندوق املر�سى( الذي يرغبه، مع احلفاظ على اأ�سعار موّحدة، وترك املناف�سة يف جودة 

اخلدمة.
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اقت�ساد معومل  بات جزءًا من  الذي  الفل�سطيني،  القت�ساد  التي حَتكم  العامة  البيئة اخلارجية  تلك هي 
الريع،  ل�سلطة  زًا  اقت�سادية، معزِّ اإكراهية غري  الطرف، وخا�سعًا ل�سرتاطات  اأق�سى  كتابع �سعيف يف 
وحركة دوراٍن لراأ�ض املال، قائمة على تدفق الريع اخلارجي لل�سلطة، وموؤ�س�سات املجتمع املدين، حيث 

ي�سكل هذا الريع املحرك الأ�سا�سي لل�سوق وموؤ�س�ساته.

بتاأثري البيئة اخلارجية هذه، ويف ظّل غياب اأي خربة مع القطاع العام يف فل�سطني، مل تن�ساأ ثقافة فل�سطينية 
ال�ستثمارات  من  تبداأ  فردية،  ثقافة  هو  ن�ساأ  ما  اإّن  بل  العام يف حياتها؛  القطاع  بَدور  ناجتة عن خربة 
على  قائمة  �رشاكات  اأو  عائلية،  مل�ساريع  �سغرية  برجوازية  مبادرات  اإىل  و�سوًل  ال�سغرية،  الفالحية 
اإن كانت موجودة  للدولة  ور القت�سادي  الدَّ اأن ثقافة  بالأ�سا�ض هي غري اقت�سادية، وهذا يعني  روابط 
العام،  للقطاع  اإّما اتخذت كثقافة داعمة  ال�سابقة لتجارب عربية واأوروبية �رشقية،  فهي بتاأثري املعرفة 
اأو اأّنها باتت معادية له بعد ف�سل التجربة يف هذه البلدان، والأغلب اأّن الثقافة هنا هي ثقافتان تتمايزان 
على خطوط طبقية، فالفقراء ينظرون للقطاع العام كمخلِّ�ض لهم من جربوت ال�سوق، فيما الأغنياء يرونه 

معيقًا ل�ستثماراتهم، واجتاهات هذه ال�ستثمارات.

تقييُم توّجه احُلكم

بالّنظر اإىل اأدبيات احلكومتني، واإىل طرق التفكري ال�سائدة لدى النُّخب احلكومية، جند اأن ُبنية التفكري 
هذه تنتمي اإىل مدر�سة التحديث يف التنمية، وهي مدر�سة ل ترى يف القطاع العام �سوى عائق اأمام املبادرات 
الفردية، تعّلم الك�سل، وتبني بريوقراطية ت�سكل اأ�سا�سًا للف�ساد، والنتفاع من القطاع العام، ولذلك فاإّن 
الّنظرة احلكومية للقطاع العام ت�سكل ُبنية غري داعمة؛ ل بل نافية له، لكّننا ل نعرث على اأّية كتابة اأو وثيقة 
حكومية تنتقد القطاع العام املنتج، بقدر ما نعرث على ن�سو�ض متكررة حول دعم القطاع اخلا�ض، وكاأّن 
التخلي عن القطاع العام بات اأمرًا مفروغًا منه، ول يجب التفكري يف اأ�سكاله، اأو طرٍق لبناء منوذج منه يف 

البالد.

اأمام ُنخبة متعاونة مع �سيا�سات البنك الدويل، ومع الدول املانحة، تقّد�ض مفهوم حترير التجارة،  اإّننا 
وهي ُتدرك اأنها غري ُحّرة، وتقّد�ض كذلك حترير ال�سوق، وهي تدرك مدى �سيقه واملحددات الواقعة عليه، 
وتدرك اأي�سًا اأّن القطاع اخلا�ض ل يغامر يف ظروف �سيا�سية متقلبة، ورغم ذلك فهي ل تبادر، حيث ُيحجم 
القطاع اخلا�ض عن املبادرة، هذه العقلية والروؤية ت�سكل العامل احلا�سم يف اإعاقة بناء قطاع عام وطني، 

ي�سكل اأحد الرموز والقواعد املعربة عن ال�سعي لل�سيادة على املقدرات الوطنية.

القطاُع اخلا�سُّ واجتاهاُته

اإذا اأنعمنا النظر يف ن�ساط القطاع اخلا�ض الفل�سطيني جند اأّن قطاع الإن�ساءات واخلدمات هما القطاعان 
ال�سائدان فيه، فهناك اآلف الوكالت التجارية امل�سجلة يف وزارة القت�ساد، وهي وكالت ا�سترياد اأكرث 
اأغلب هذه الوكالت  اأّن الت�سدير الفل�سطيني متفرق وبكميات �سئيلة، واإّن  منها وكالت ت�سدير، حيث 
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وت�ست�سهل  الت�سدير،  عن  حُتجم  يجعلها  الذي  التفاق  هذا  باري�ض،  اتفاق  ل�رشوط  خا�سعة  التجارية 
ال�سترياد، ولذلك فاإّن الوكالت التجارية هذه ت�سكل عائقًا اأمام بناء قطاع عام منتج يناف�سه، اأو يزاحمه 
على �سوق �سّيق، كما اأّن هذا القطاع يتمتع بنفوذ معنّي من خالل �رشاكاته مع النُّخبة ال�سيا�سية، �سواء 

من حيث املناطق احلّرة، اأو امل�ساريع التي ت�رشف عليها احلكومة، ويتعاقد على تنفيذها.

اأّما ملاذا ُيحجم القطاع اخلا�ض عن خو�ض جمال الإنتاج فالذريعة اجلاهزة هي �رشوط الحتالل، و�سيق 
ال�سوق، وغياب ال�ستقرار، وكاأّنه قادم اإىل منطقة ي�ستثمر فيها �سمن �رشوط معيارية، اإّنه قطاع يعّزز 
م�ستعد  غري  فهو  وبالتايل  الأر�ض،  اأ�سقاع  كل  من  امل�ستوردة  للب�سائع  ال�سوق  فتح  عرب  ال�ستهالك 
اأحد  دعا  الإنتاج كما  اأو اخلو�ض يف جمال  الفيالت،  اأبو  اإليها �سناعي مثل طارق  يدعو  التي  للمخاطرة 

رجالت الأعمال ووزير اقت�ساد �سابق هو با�سم خوري.

النُّخب ال�سيا�سيُة والقطاُع الَعام

حتى الآن ل جند نقدًا حقيقيًا ل�سيا�سة احلكومة من الف�سائل ال�سيا�سية، اإمّنا ت�سكل ت�رشيحات النُّخب 
بها  تواجه  حقيقية  برامج  النُّخب  هذه  لدى  جند  ول  حكومية،  �سيا�سات  على  اأفعال  ردود  ال�سيا�سية 
جتاه  حمددة  روؤية  اأو  درا�سات،  اإىل  ت�ستند  ول  منهجية،  وغري  متقطعة  اأفكار  جمموعة  اإمّنا  احلكومة، 
القت�ساد الوطني، هذا الأمر ي�سكل عائقًا اأمام بروز قطاٍع عام، اإّننا اأمام حزٍب �سيا�سيٍّ يحكم ومي�سك 
بال�سلطة، لي�ض لديه برنامج اقت�سادي اجتماعي، اإّنه يدير اأزمات، اأو يعتمد على ال�سلطة يف الت�سغيل، ويف 
املالية حلكومة فيا�ض، ويف ندوة عقدها »مركز  الأزمة  واأمام  العام، فحتى عام �سبق،  القطاع  اأّنها  ظّنه 
بي�سان« مل يتكلم نبيل �سعث عن القطاع العام؛ بل تكلم عن احلماية للمنتج الوطني واملقاطعة، فيما تكلم 
الدكتور حممد ا�ستية؛ ع�سو اللجنة املركزية حلركة فتح؛ عن توّجه تنموي يقوده القطاع اخلا�ض، واإْن 
كان ُيويِل امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة ذات الُبعد الإنتاجي اأولوية، فيما ل جند لهذه الآراء حتى الآن 

خططًا اأو تبنّيًا يبني ثقافة �سعبية حول هذا املو�سوع.

رمّبا ل ميكن لوم َمن َقبل باأو�سلو، ومل يتنَب يومًا نهجًا �سعبيًا يف التنمية، لكن هل ي�سكل الي�سار دعمًا لروؤية 
القطاع العام؟ اإّن انغرا�ض معظم كادراته، ومن كانوا بني �سفوفه يف املنظمات غري احلكومية، التي تتلقى 
يف غالبيتها متوياًل اأوروبيًا، ل َي�سي بجدّية موقفه النظري جتاه هذا املو�سوع، كما اأّن جنوح بع�ض الي�سار 
للم�ساركة يف حكومات تتبّنى ال�سوق احلّرة، وتقبل بربنامج حكومي حتت مظلة البنك الدويل يجعل من كل 
التنظري عن الإنتاج الوطني والتدخل احلكومي ل�سالح الفقراء جمرد �سعاراٍت لي�ض لها تطبيق على اأر�ض 
الواقع، فحتى الآن مل يطرح اأي ف�سيل من الي�سار روؤيته للنظام القت�سادي يف الأرا�سي الفل�سطينية، 
ومل يتعامل بجدية مع القطاع العام كاأحد عوامل املََنعة الذاتية وال�سمود، وتاأ�سي�ض �سيادة �سعبية على 
الأر�ض، اإّن ُنخب الي�سار ل زالت ل متتلك روؤية �سمولية مف�سلة حول النظام القت�سادي، تاركًة حلفاَءها 

يف املنظمات الأهلية يخو�سون معارك �سغرية حول قرارات و�سيا�سات جزئية.
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ُخال�ســَة

الّذات،  على  بالعتماد  تنادي  اأ�سواٌت  فيه  التمويل اخلارجي، وتعلو  فيه م�سادر  اأمام واقٍع جتفُّ  اإّننا 
فيما نحن اأمام حكوماٍت تعّو�ض النق�ض يف املوازنات بزيادة اجلباية ال�رشيبية، وقطاٍع خا�ض هّمُه احلّد 
الأق�سى من الربح يف اأق�رش وقٍت، واجتاهه قطاع التجارة، والإن�ساءات، واخلدمات، ومعار�سٍة هي اإّما 
م�ساِهمٌة يف احلكومة على برنامٍج لي�ض لها، ملجّرد التمثيل فح�سب؛ اأو اإّنها م�ستقيلٌة من الفعل يف ال�سارع 

يف هذا املجال.

حجز  من  بو�سعه  ما  ويعمُل  اأقدامنا،  حتت  من  الأر�ض  ي�سحب  احتالل  اأمام  نحن  الآخر  الّطرف  وعلى 
تطّورنا، ودوٍل مانحٍة ت�سع اأجندتها لنا، وت�سرتط التمويل وفق ذلك، فيما تزداد ِحّدة البطالة، وي�ستّد 

الفقر، وترتاجع اخلدمات احلكومية، وتف�سل كل حلول اإدارة الأزمات اأمام هذه الأزمة الُبنيوية.

واإذا قِبلنا اأن نعي�ض يف ظّل �سلطة حمكومة بكّل هذه ال�رشوط؛ فاإّن اأول ما يجب التفكري به هو كيف ميكننا 
مبزيد  هو  هل  الأخطار،  هذه  ومواجهة  علينا  وحلفائه  لالحتالل  ال�سيا�سية  الإرادة  فر�ض  اأخطار  تاليف 
بع�ض  عن  معّو�سني  اإنتاجه،  ميكننا  ما  لإنتاج  الوطنية  مواردنا  نحو  بالتوّجه  اأم   .. املعونات  طلب  من 
ما ن�ستورده، هذا يف احلدود الدنيا، وحيث اأّن ُبنية القطاع اخلا�ض لدينا هي ريعية خدمية، وحُتجم عن 
املخاطرة، فاإّن الأَوىل هو بناء قطاع عام منتج براأ�سمال وطني، يعرف اأن يف ا�ستثماره خماطرة، ولكنه 

َيبني على ذلك ثقافَة �سمود ل ثقافة ا�ستهالك .. وهذا يتطلب:
�رشورة فتح حواٍر �سعبيٍّ حول توجهات القت�ساد الوطني.1. 
ـبل لإلغاء اتفاق باري�ض القت�سادي، حتت �سعار: »التجارة احلرة تتطلب بلدًا حرًا«.2.  ال�سعي بكل ال�سُّ
لبناء 3.  املال  املَيل لالدخار وال�ستثمار لدى املجتمع عرب �سنداِت تنمية وطنية، ت�سّكل راأ�ض  ت�سجيع 

القطاع املنتج.
بناء �سبكِة اأماٍن اجتماعي قوية حتمي الفقراء واملهّم�سني.4. 
مرافقة الفعل القت�سادي لل�سلطة بن�رش ثقافة الربط بني التحرر الوطني وبناء القاعدة الإنتاجية.5. 
بناء اآليِة حما�سبٍة �سفافٍة ملوؤ�س�سات القطاع العام الإنتاجية.6. 
املجال 7.  يف  العام  القطاع  مع  لل�رشاكة  ودفعه  اخلا�ض،  القطاع  ل�ستثمار  وطنية  حمّددات  و�سع 

الإنتاجي.

، بعد اأن ثبت بامللمو�ض عقم  هذه بع�ُض اخلطوط الدليلية، والتي ميكن يف �سوئها فتح حواٍر وطنيٍّ تنمويٍّ
ال�سيا�سات التي طبقتها احلكومات ال�سابقة واحلالية، فقد اآَن الأوان لكت�ساف مكنونات طاقتنا الوطنية، 

وبدون ذلك �ستكون هناك اإدامٌة للو�سع الراهن، الذي ل ُبدَّ اأن ي�سل اإىل طريٍق م�سدود.
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