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السياسات العامة

تقدمي
تــأيت “الخطــة الوطنيــة للتمنيــة :الصمــود املقــاوم واالنفــكاك والتمنيــة بالعناقيــد نحــو
االســتقالل” يف مرحلــة هامــة مــن تاريــخ الحركــة الوطنيــة الفلســطينية يف ظــل التوافــق
عــى تجديــد النظــام الســيايس الفلســطيين مــن خــال إجــراء انتخابــات عامــة ونزهيــة وذلــك
بعــد أن وضعنــا خلفنــا مــا يمســى بـ”صفقــة القــرن” وخطــة الضــم العنرصيــة .وبالرغــم

مــن صعوبــة املرحلــة الســابقة إال أهنــا أظهــرت التفافــا أســطوريا ً للشــعب الفلســطيين حــول
قيادتــه يف حمايــة الحــق الثابــت والتاريــي للشــعب الفلســطيين يف أرضــه ويف دولتــه.
الشــعب الفلســطيين صامــد ولــن يهنــزم ولــن يستســلم أمــام االبــزازات السياســية واملاليــة،
ولــن يقبــل بــأي حــل إذا مل ينســجم مــع الحقــوق الرشعيــة للشــعب الفلســطيين ،ولكنــه
ممتســك بالســام ،الــذي يقــوم عــى أســاس إهنــاء االحتــال لــأرض الفلســطينية املحتلــة
عــام  ،1967وحــل عــادل لقضيــة الالجئــن ،ويكفــل حــق الشــعب الفلســطيين يف تقريــر
مصــره مــن خــال قيــام دولتــه املســتقلة وعامصهتــا القــدس الرشقيــة .ومــن هــذا
املنطلــق نتطلــع للعمــل مــع اإلدارة األمريكيــة الجديــدة لدفــع عمليــة الســام وتحقيــق
حــل الدولتــن مــن خــال إقامــة الدولــة الفلســطينية وتحقيــق الحقــوق الفلســطينية ،كمــا
نتطلــع لعالقــات ثنائيــة مــع الواليــات املتحــدة ،ال يكــون مركزهــا مصالــح إرسائيــل ،عــى
حســاب حقــوق الشــعب الفلســطيين.
كذلــك هشــدت الفــرة الســابقة الــي رافقــت انتشــار وبــاء كوفيــد -19عامليــا ومحليــا ً تكاتفــا
غــر مســبوق بــن مكونــات الشــعب الفلســطيين يف الداخــل والخــارج ،وكشــفت عــن قدرات
هــذا الشــعب وقيادتــه بالرغــم مــن اإلمكانيــات املحــدودة .فبالرغــم مــن القيــود املفروضــة
علينــا نتيجــة االحتــال البغيــض ،قامــت الحكومــة بــراء مليــوين لقــاح ،ووضعنــا خطــة
تفصيليــة لتوزيعهــا ،بحيــث نمتكــن مــن تطعــم مليــوين شــخص خــال األهشــر الثالثــة
القادمــة.
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إن العــامل أثنــاء كوفيــد ،-19وبعــده ،لــن يبقــى عــى حالــه .وكذلــك فلســطني ،فهــي تحتــاج
منــا إىل أن نتأقلــم ونحــر ونخطــط وننفــذ بفعاليــة وكفــاءة ،ســواء لالســتجابة املبــارشة
واآلنيــة الحتياجــات املواطنــن الذيــن تأثــروا نتيجــة هــذا الوبــاء ،أم لالســمرار يف تقــدمي
الخدمــات الحكوميــة األساســية ،ومهنــا الخدمــات الصحيــة الرضوريــة ،واالســمرار يف
تنفيــذ خطــة اإلنعــاش االقتصــادي عــى املــدى القصــر واملتوســط.
إن “حكومــة الــكل الفلســطيين” مســمرة يف حرصهــا عــى تعزيــز الثقــة بــن الحكومــة
واملواطــن ،وتقــدمي أفضــل الخدمــات الحكوميــة يف ظــل مــا هــو ممكــن وليــس مــا هــو
أمثــل ،عــى أســاس الرشاكــة والتشــاور وتكامــل املســؤوليات .كمــا أهنــا تقــوم بتعزيــز مصــود
النــاس عــى أرضهــم يف ظــل غيــاب األفــق الســيايس ،ويف ظــل الحــروب الــي نواجههــا :حــرب
الجغرافيــا والدميغرافيــا ،وحــرب االعــراف ،وحــرب الروايــة ،والحــرب املاليــة .األرض تُصــادر
بشــكل يومــي ،وإرسائيــل ترفــض االعــراف بنــا كدولــة وتســعى إلجهــاض كافــة الجهــود
الراميــة لتعزيــز أســس تلــك الدولــة ،وتعمــل عــى تزويــر التاريــخ يف القــدس ويف حقنــا يف
مقدســاتنا اإلســامية واملســيحية.
نرفــض االســمرار يف العيــش مبوجــب األمــر الواقــع .فالســلطة الفلســطينية كســلطة
انتقاليــة كانــت إنجــازا ،ولكهنــا ليســت ســقف التوقعــات الفلســطينية كمــا ترغــب فهيــا
إرسائيــل .نحــن نريــد لهــذا الواقــع أن ينكــر .ومــن هنــا ال بــد لنــا مــن تغيــر يف الــدور
الوظيفــي للســلطة ،واالنتقــال بشــكل تدريجــي نحــو تجســيد الدولــة عــى األرض .نريــد أن
نجعــل تكلفــة االحتــال أعــى.
نريــد أال يصبــح االحتــال مريحــا من الناحيــة السياســية ،أو مربحا ً مــن الناحيــة االقتصادية.
ومــن هنــا تــأيت “الخطــة الوطنيــة للتمنيــة” برؤيــة تمنويــة جديــدة :التمنيــة بالعناقيــد ،الــي
تقــوم ،ليــس عــى الرفاهيــة تحــت االحتــال ،بــل عــى االنفــكاك التدريجــي عــن االحتــال
والتخلــص مــن البــى الكولونياليــة الــي عملــت ارسائيــل بشــكل ممهنــج عــى فرضهــا علينــا
منــذ عــام  ،1967وحــى اآلن ،واالســتغالل األمثــل لطاقاتنــا وإمكانياتنــا البرشيــة واملاديــة،
وخلــق تمنيــة متوازنــة بــن مختلــف محافظــات الوطــن.
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واألهــم مــن هــذا وذاك فــإن مــا تســعى لــه الحكومــة ،ودون أن نرفــع ســقف التوقعــات،
هــو إعــادة صياغــة روح األمــل يف قلــب املواطــن الفلســطيين وتجــاوز حالــة االحبــاط
الســيايس واالقتصــادي .فاملمارســات اإلرسائيليــة واالبــزاز املــايل والســيايس األمريــي قــد
يؤديــان إىل تدمــر األرض وهــدم املمتلــكات وهتجــر الســكان ولكهنمــا ال يســتطيعان أن
هيزمــا الفلســطيين مــا دام يحافــظ عــى ذلــك التفكــر اإليجــايب والــروح املعنويــة العاليــة
كضامــن رئيــس لبقــاء الفلســطيين عــى أرضــه .وعليــه ،ســيكون عنــوان املرحلــة القادمــة
ملقاومــة االنقســام والرشذمــة هــو الرتكــز عــى وحــدة األرض والشــعب والنظــام الســيايس
واملؤسســة األمنيــة ،وعــى الرشعيــة الواحــدة وعــى القانــون الواحــد.
أشــكر مــن شــارك مــن مؤسســات املجمتــع املــدين والقطــاع الخــاص والــركاء الدوليــن
ومنظمــات األمــم املتحــدة ،وبالطبــع العاملــن يف الــوزارات واملؤسســات الحكوميــة،
ممــن أهسمــوا بأفكارهــم ورؤيهتــم واستشــاراهتم حــول الطريــق األمثــل للمــي قدمًــا
نحــو تعزيــز التمنيــة يف دولــة فلســطني والهنــوض هبــا .ومــن هنــا ،أدعــو املؤسســات

الحكوميــة كافــة ورشكاءنــا املحليــن والدوليــن للعمــل ســويا ً ملواجهــة التحديــات وتحقيــق
األهــداف املرجــوة .إن هــذه الوثيقــة مســتندة إىل مــا يرافقهــا مــن ( )40وثيقــة أخــرى مــن
االســراتيجيات القطاعيــة والتمنيــة بالعناقيــد ومنظورنــا للتمنيــة مبــا يجعــل التمنيــة رافعــة
للتحــرر الوطــي.
امسحــوا يل أخــرا أن أعــر عــن الشــكر والتقديــر لكافــة الكــوادر الطبيــة والطواقــم الصحيــة
واألجهــزة األمنيــة .فهــم جنــود الجهبــة األماميــة يف مواجهــة هــذه الجائحــة وحمايــة
الصحــة العامــة .إال أن تحيــة اإلكبــار واإلجــال هــي لــكل الشــعب الفلســطيين ،خاصــة
أولئــك الــذي زار املــرض بيوهتــم نتيجــة هــذه الجائحــة ،وتســبب يف خســارة قريــب أو
صديــق .تعاطفــي الكامــل معكــم ،ومــع ضحايــا هــذه الجائحــة وأرسهــم.
د .محمد اشتية
							

رئيس الوزراء

الفصل األول
منوذج تمنوي جديد
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الفصل األول

منوذج تمنوي جديد
تمتحــور “الخطــة الوطنيــة للتمنيــة” حــول منــوذج تمنــوي جديــد (االنفــكاك عــن االحتالل
والتمنيــة بالعناقيــد) .والتمنيــة بالعناقيــد مفهــوم جديــد للتمنيــة يتيــح االســتفادة مــن
املــزة التنافســية لــكل محافظــة مــن محافظــات الوطــن ،وتعظــم هذه املــزات مــن الناحية
االقتصاديــة .ومبــا أن االقتصــاد هــو رافعــة للسياســة ،ومبــا أن أي تعزيــز ومتكــن اقتصــادي
هدفــه دفــع املــروع التحــرري إىل األمــام وليــس مــن أجــل الرفاهيــة تحــت اإلحتــال،
فــإن التمنيــة بالعناقيــد مرتبطــة ارتباطــا وثيقــا باالنفــكاك التدريجــي عــن االحتــال وإهنــاء
التبعيــة االقتصاديــة املجربيــن علهيــا بحكــم الواقــع ونتيجــة للسياســات االســتعمارية
املعمتــدة مــن قبــل ســلطات االحتــال .إن االنفــكاك عــن االحتــال يجــب أن يرافقــه تعزيــز
املنتــج الوطــي ودعمــه ليكــون منافســا ولتوفــر البدائــل مــن جهــة واالنفتــاح نحــو الســوق
العاملــي وتعزيــز العمــق العــريب مــن جهــة أخــرى.
إذا كان االنفــكاك عــن االحتــال هــو العنــوان األول للربنامــج االقتصــادي ،فــإن العنــوان
الثــاين هــو تعديــل المنــوذج االقتصــادي الفلســطيين .وهــذا يســتند إىل تحقيــق تحــول يف
مخرجــات النظــام التعلميــي ،وطبيعــة الوظائــف وفــرص العمــل .وهبــذا تحقــق عمليــة
التمنيــة دعمــا لصمــود الفلســطيين عــى أرضــه واســتغالل طاقاتــه البرشيــة ســواء يف الوطــن
أو يف الشــتات ،مــع تعزيــز الوحــدة الوطنيــة ،وتعزيــز دور الشــباب ومتكــن املــرأة وتحقيــق
املســاواة والعدالــة االجمتاعيــة.
رؤيتنــا التمنويــة هــذه ترتكــز عــى أن الشــعب الفلســطيين صاحــب الحــق يف تقريــر مصــره،
وهــو صاحــب األرض ولــه الســيادة علهيــا ،وأن إرسائيــل دولــة اســتعمارية تتيــح الرشعــة
الدوليــة الحــق يف مقاومهتــا مــن أجــل إهنــاء االحتــال وإقامــة دولــة فلســطني .كمــا أهنــا
تقــوم عــى عالقــة بــن الناخــب واملنتخــب لتكــون فلســطني دولــة دميقراطيــة تحــرم فهيــا
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الحقــوق األساســية والحريــات العامــة .كمــا أن فلســطني الدميقراطيــة يجــب أن تكــون
خاليــة مــن أشــكال المتيــز العنــري القــامئ عــى الديــن والعــرق والجنــس ،ويجــب أن
تكــون منفتحــة وعمــاد كادرهــا الكفــاءات يف مختلــف مفاصــل العمــل العــام والوظيفــة
العموميــة ،وبعيــدة عــن االحتــكار والهمينــة واملحســوبية .إن تمنيــة فلســطني ترتكــز عــى
أن القــدس هــي العامصــة املســتقبلية لدولــة فلســطني وأن ال حــل سياســيا ً بــدون حــل

عــادل لقضيــة الالجئــن.
الحكومــة الثامنــة عــرة ،برئاســة د .محمــد اشــتية ،وإذ تطلــق “الخطــة الوطنيــة للتمنيــة:
الصمــود املقــاوم واالنفــكاك والتمنيــة بالعناقيــد نحــو االســتقالل” فإهنــا هتــدف لتشــجيع
اإلنتــاج الصناعــي والزراعــي والســياحي ،والحــد مــن البطالــة ومحاربــة الفقــر ،وتعزيــز دور
املــرأة والشــباب ،واالهمتــام بالتعلــم والتدريــب املهــي ،وصــون الحريــات العامــة وتعزيــز
الشــفافية ،وتقويــه وإنشــاء املــدن الصناعيــة ،باإلضافــة إىل خلــق مشــاريع رياديــة تمنويــة
وبادئــات وحاضنــات األعمــال والتكنولوجيــا ،وتعزيــز االســتمثار يف الطاقــة النظيفــة،
واالهمتــام باملــوارد املائيــة ،والتأســيس لعمــل جماعــي وطــي لتعزيــز مصــود املواطنــن
مــن خــال تحســن الخدمــات الصحيــة والتعلمييــة واالقتصاديــة والحمايــة االجمتاعيــة
وغريهــا مــن الخدمــات األساســية الــي تالمــس حيــاة النــاس.

التمنية بالعناقيد
التمنيــة بالعناقيــد تعــي تحــزمي الجغرافيــا الفلســطينية ومــا علهيــا مــن نشــاط اقتصــادي
ومؤسســايت وتعلميــي وغــره يف عناقيــد مرتابطــة ،مــن أجــل الوصــول إىل الهــدف الوطــي
العــام ومســاهمة الجميــع يف تحقيقــه مبشــاركة جميــع رشكاء التمنيــة وهــم الحكومــة
والهيئــات املحليــة والقطــاع الخــاص واألهــي والجامعــات واملانحــون.
إن التخطيــط بالعناقيــد مــن شــأنه أن يســاهم يف تعزيــز العمليــة االقتصاديــة الشــاملة مــن
خــال االســتفادة مــن املــزات التنافســية لــكل محافظــة مــن محافظــات الوطــن ،وتعظــم
هــذه املــزات مــن الناحيــة االقتصاديــة .فالعنقــود مبوجــب هــذا املنظــور هــو املحافظــة
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بحدودهــا الجغرافيــة .فمــا ميكــن أن ينطبــق عــى محافظــة جنــن وقلقيليــة مــن حيــث
اختصاصهمــا بالزراعــة ،ميكــن أن ينطبــق عــى الخليــل ونابلــس واختصاصهمــا بالصناعــة،
وبيــت لحــم واختصاصهــا بالســياحة ،وغــزة واختصاصهــا بــكل مــا لــه عالقــة بالبحــر
والعلــوم البحريــة واألمســاك ،والصناعــة المسكيــة وتحليــة ميــاه البحــر ،ورام اهلل والبــرة
كمركــز مــايل وخدمــايت وتكنولوجــي والقــدس مــن خــال إطــاق عنقــود العامصــة.
وهكــذا ،لــكل محافظــة عنقــود يــامئ طبيعهتــا وطبيعــة النشــاط االقتصــادي املهميــن فهيــا،
وتطويــره والبنــاء عليــه وإحــداث الرتاكــم الــازم لتحقيــق التمنيــة.
التمنيــة بالعناقيــد مــن شــأهنا أن تخلــق التــوازن املطلــوب لخلــق تمنيــة شــاملة بــن مختلف
مناطــق ورشائــح الشــعب الفلســطيين ،مــع الرتكــز عــى المتــدد األفقــي لتغطيــة مختلــف

مناطــق الجغرافيــا الفلســطينية وليــس حرصهــا عموديــا ً يف منطقة واحــدة .كمــا أن التمنية
املناطقيــة متكننــا مــن الرتكــز عــى بعــض املناطــق بحيــث يــم اســتغالل الفــرص املتاحــة فهيــا
مثــل األغــوار الفلســطينية واملنحــدرات الرشقيــة واملناطــق الجبليــة ومنطقــة الســاحل يف
قطــاع غــزة .كذلــك ميكــن لهــذه التمنيــة املناطقيــة توفــر الغطــاء الــازم للتعامــل بطريقــة
مختلفــة مــع مدينــة القــدس ،مبــا يعــزز دورهــا كعامصــة مســتقبلية لدولــة فلســطني.
كمــا تســاهم التمنيــة بالعناقيــد يف تقليــص الفجــوات بــن مختلــف املناطــق الفلســطينية
مــن خــال فتــح املناطــق الريفيــة ،وقطــاع غــزة والقــدس لالســتمثارات الجديــدة واملوجهــة،
ســواء أكانــت زراعيــة أم صناعيــة أم ســياحية ،وتوفــر التهسيــات املاليــة والقــروض امليــرة
لتلــك املناطــق .ومــن هنــا أهميــة ودور القطــاع املــايل والــدول املانحــة يف إســناد التمنيــة
االقتصاديــة الشــاملة باإلضافــة للبنيــة التحتيــة الرضوريــة لتوفــر بيئــة اقتصاديــة مناســبة
بحيــث تكــون هــذه األمــوال مســاندة لعمليــة التخطيــط التمنــوي وليــس عائقــا ً أمامهــا.

يقــوم املفهــوم التمنــوي الجديد عــى تعزيــز تداخل العناقيــد وتفاعلهــا الوظيفــي .فباإلضافة
للتطــور العمــودي داخــل العنقــود الواحــد ،يســاهم المنــوذج التمنــوي الجديــد يف تعزيــز
التعــاون والتطــور األفقــي مــع بقيــة العناقيــد وذلــك مــن أجــل تعزيــز املنفعــة العامــة.
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وهبــذا فــإن التمنيــة تتيــح االســتفادة مــن التكامــل بــن العناقيــد ،مبــا يقلــل التكاليــف
ويزيــد االنتاجيــة عــر االختصــاص .كمــا أن هــذا المنــوذج التمنــوي الجديــد يســاهم يف
توفــر وتواصــل الخدمــات وعــدم تكرارهــا وتنســيقها ،وهــو مــا سيســاعد يف توفــر يف املــال
والجهــد وترشــيدهما.

االنفكاك عن االحتالل
التمنيــة بالعناقيــد ليســت وصفــة ســحرية ميكهنــا أن تتجــاوز املشــاكل والتحديــات الــي
يفرضهــا واقــع االحتــال والــي تشــكل عائقــا أساســيا أمــام نجــاح أي خطــة تمنيــة ،بالرغــم
مــن محاوالتنــا الحثيثــة لحــل املشــاكل الفنيــة والقطاعيــة الــي نصطــدم هبــا .وهبــذا فــإن
المنــوذج التمنــوي املطــروح ليــس بديــا عــن هدفنــا األســايس ،وهــو وضــع حــد لالحتــال
ولعالقــة التبعيــة االقتصاديــة الرسائيــل املفروضــة علينــا ،بــل هيــدف لرفــع تكلفــة االحتــال
مــن أجــل إهنائــه .وهــذا يعــي تجيــر االقتصــاد وعمليــة التمنيــة بقطاعاهتــا املختلفــة لخدمة
الربنامــج التحــرري.
ولهــذا فــإن الرؤيــة التمنويــة الجديــدة تربــط عضويــا بــن التمنيــة بالعناقيــد واالنفــكاك
عــن االحتــال لقناعتنــا بــأن الطريــق الوحيــد للتقــدم يف عمليــة التمنيــة هــو مــن خــال
االنفــكاك التدريجــي عــن االحتــال ،والتخلــص مــن أدوات الســيطرة االســتعمارية الــي

فرضــت علينــا قــراً .ويــأيت هــذا االنفــكاك عــن االحتــال تنفيــذا ً لقــرارات املجلــس املركــزي
يف دورتــه الـــ 23للعــام .2018
وهبــذا فــإن “الخطــة الوطنيــة للتمنيــة :الصمــود املقــاوم واالنفــكاك والتمنيــة بالعناقيــد
نحــو االســتقالل” ،وبالرشاكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص ،تســعى لتصويــب مــا
أحدثــه االحتــال مــن تشــوهات اقتصاديــة واجمتاعيــة ،ومقاومــة سياســاته تجــاه الســوق
الفلســطيين الــذي جعلــه تابعــا لــه ،بحيــث يقــوم عــى اقتصــاد خدمــايت أكــر منــه انتاجــي،
واالعمتــاد عــى األيــدي العاملــة أكــر مــن األيــدي املاهــرة واملتخصصــة .ومــن هنــا أهميــة
تقويــة قدرتنــا عــى إنجــاز مشــاريع ذات جــودة عاليــة ،وتحقيــق الرتابــط بــن األطــر التمنوية
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النظريــة والسياســات واملشــاريع واملوازنــة العامــة وإنشــاء نظــام إنــذار مبكــر ملواجهــة
األزمــات.
االنفصــال عــن االحتــال جــزء مــن اســراتيجية التحــرر ،وليــس كل االســراتيجية.
فاالنفصــال يتضمــن مــن بــن أمــور أخــرى ،الســعي لتحصــن األرايض املحتلــة لعــام 1967
بشــكل تدريجــي مزتايــد أمــام أي عــدوان إرسائيــي .وتقليــص التشــابك بــن الســوقني
الفلســطيين واإلرسائيــي ،واســتغالل االتفاقيــات املوقعــة لحدهــا األعــى فميــا منحــت
للفلســطينيني مــن حقــوق وإمكانيــات ،مــع الســعي الســمرار العمــل عــى تحقيــق بــايق
الحقــوق ،ســواء بإعــادة النظــر يف هــذه االتفاقيــات ،أو عــر فــرض الوقائــع عــى األرض ،أو
باالتصــال مــع الجهــات اإلقلمييــة والدوليــة الفاعلــة وخاصــة مــع الــدول العربيــة الشــقيقة.

تعزيز املنتج الوطين
ال ميكــن لالنفــكاك االقتصــادي عــن االحتــال أن يحقــق غاياتــه التمنويــة والتحررية مــن دون أن
ترافقــه عمليــة تخطيــط متكاملــة لتعزيز املنتــج الوطين وحمايتــه ،واالنفتــاح نحو الســوق العاملي
كهــدف للصــادرات الفلســطينية وبالتحديــد تعزيــز عمقنــا العــريب مــن خــال عالقــات ثنائيــة
اقتصادية مبــارشة.
ولهــذا فــإن التمنيــة بالعناقيــد تقــوم عــى تقويــة ودعــم املنتــج املحــي والوطــي وزيــادة
قدرتــه التنافســية بحيــث يكــون للمنتــج الفلســطيين مكانتــه املناســبة يف الســوق املحــي
وتلبيــة احتياجاتــه .وعليــه ال ميكــن أن يــرك للســوق رمس مالمــح االقتصــاد الوطــي .ومــن
هنــا رضورة توجيــه االقتصــاد نحــو القطاعــات املنتجــة خاصــة الزراعــة والصناعــة ،وتطويــر
املنافــع العامــة وخدمــات املواطنــن .كمــا أن هــذا يقتــي تطويــر بــى اقتصاديــة وبــى تحتيــة
ماديــة واجمتاعيــة قــادرة عــى تعزيــز وتوســيع القاعــدة اإلنتاجيــة لالقتصــاد ،وتحفــز
اإلنتــاج والتجــارة ودفــع عجلــة المنــو االقتصــادي مبــا يخــدم مســرة التمنيــة الوطنيــة
الشــاملة نحــو االســتقالل.
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االستمثار يف املوارد البرشية
إن نجــاح التمنيــة بالعناقيــد يكمــن يف قدرهتــا عــى تحفــز االقتصــاد ،وخلــق فــرص عمــل
جديــدة تلــي الطلــب املزتايــد عــى فــرص العمــل نتيجــة للمنــو الســكاين الطبيعــي ،بحيــث
تعــزز مصــود الفلســطينيني يف أرضهــم وتخفــف مــن إمكانيــة هــروب الكفــاءات ،دون أن
يعــي ذلــك انغالقنــا أو تحفظنــا حــول فتــح ســوق العمــل .وهــذا يقتــي أيضــا توجيــه
االســتمثارات نحــو القطاعــات املولــدة للعمالــة وتلبيــة االحتياجــات املحليــة واألساســية.
ومــن هنــا رضورة مراجعــة املهنــاج التعلميــي بشــكل جــدي فهــذا رضوري لتأقلــم التعلــم
مــع التطــور العلمــي والتكنولوجــي كمــا أن ذلــك رضوري لغايــات تحقيــق نــوع مــن التــوازن
الجنــدري يف تلــك املناهــج .إن مراجعــة التعلــم تســاعدنا عــى الرتكــز عــى نوعيــة التعلــم
املســتندة إىل التفكــر واإلبــداع وليــس إىل الحفــظ والتلقــن ،التعلــم الــذي يقــوم عــى التعلم
املتبــادل واملتعــدد املســتويات الــذي يدمــج االهمتــام باألنشــطة وقضايــا الصحــة والمتويــل
واالقتصــاد بــدل انتقــال املعرفــة باتجــاه واحــد.
كمــا أن هنــاك حاجــة لربــط التعلــم بالعمــل والفــرص الــي يتيحهــا الســوق من جهة وتســاهم
يف التمنيــة مــن جهــة أخــرى .فالتعلــم مــن املفــرض أن يكــون وســيلة للمســاعدة يف الخــروج
مــن الفقــر أو تحقيــق وضــع اقتصــادي مقبــول .ومــن هنا تــويل الحكومــة أيضا يف خطهتــا هذه
أهميــة خاصــة للتدريــب املهــي والصناعــات الحرفيــة بحيــث تكــون متناغمة بشــكل مبارش مع
احتياجــات ســوق العمــل وتعزيــز الصناعــات الخفيفة املرتبطــة بالســياحة والزراعة.
كمــا أن هــذه الرؤيــة تقــوم عــى االســتغالل األمثــل للطاقــات البرشيــة أيضــا ً مــن خــال
الرتكــز عــى تشــغيل الشــباب وتفجــر الطاقــات الكامنــة فهيــم ،باإلضافــة لمتكــن املــرأة
مــن القيــام بدورهــا القيــادي يف املجمتــع ويف االقتصــاد ويف بنــاء أســس لعائلــة ومجمتــع

منتــج وليــس مجمتعــا ً مســهلكا ً فقــط .ومــن هنــا أيضــا ً رضورة أن تراعــى احتياجــات
الشــباب والنســاء بحيــث يجــدون يف الحكومــة وبرامجهــا مــا يدعــم متكيهنــم لتحقيــق
مشــاريعهم الرياديــة واندماجهــم يف ســوق العمــل.
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تعزيز الصمود الفلسطيين
إن خطــة التمنيــة هــذه مبــا فهيــا منــوذج التمنيــة بالعناقيــد هتــدف لخلــق اقتصــاد مقــاوم
محصــن مــن االخــراق والتبعيــة ،ويعــزز مصــود النــاس يف أرضهــم وبلدهــم ويســاهم يف
إنجــاز االســتقالل .فمهمــة التمنيــة هــي تعزيــز الصمــود املقــاوم للفلســطينيني يف أرضهــم،
فلســطني ،وبنــاء املؤسســات الوطنيــة الرافعــة إلهنــاء االحتــال وإصــاح املوجــود مهنــا
بشــكل شــامل والتخطيــط لدفــع البــى االقتصاديــة والسياســية والثقافيــة واالجمتاعيــة،
وإرســاء أســس تحقيــق األهــداف الوطنيــة املمتثلــة يف إهنــاء االحتــال وإقامــة الدولــة
الفلســطينية املســتقلة الحديثــة والدميقراطيــة ،وتحقيــق حلــم أبنــاء الشــتات بالعــودة إىل
وطهنــم واملســاهمة يف بنائــه ورفــع مســتوى مواطنيــه لتصبــح فلســطني دولــة حضاريــة
تقدميــة بعيــدة عــن كل أشــكال المتيــز وحاضنــة للجميــع وال يعيــش أحــد عــى هامهشــا.
مــن بــن مــا تعمتــد عليــه دميومــة التمنيــة تســخري وتوفــر مصــادر طاقــة جديــدة .كمــا أن
تحســن جــودة البيئــة يجعــل فلســطني أكــر اخــرارا ويســاهم يف تطويــر مصــادر الطاقــة
البديلــة .مــن منطلــق مســؤولية جمعيــة وعامليــة تــويل خطــة التمنيــة هــذه مكانــة خاصــة
لظاهــرة التغــر املناخــي ،والتلــوث البيــي بأشــكاله املختلفــة .كمــا تــويل هــذه الخطــة إدارة
املــوارد الطبيعيــة ودميومهتــا أهميــة خاصــة وذلــك مــن منطلــق املســؤولية تجــاه األجيــال
الحاليــة والقادمــة.
لقــد مت العمــل عــى هــذه الوثيقــة ،وكذلــك عــى إعــداد اإلســراتيجيات القطاعيــة وعــر
القطاعيــة وخطــط التمنيــة بالعناقيــد ،مــن خــال الرشاكــة الكاملــة والجهــد الجماعــي
للمؤسســات الحكوميــة مــع هيئــات الحكــم املحــي ومنظمــات املجمتــع املــدين ،والقطــاع
الخــاص واملؤسســات األكادمييــة ،ومــع رشكائنــا الدوليــن يف مجــال التمنيــة .فالتشــاور
وليــس اإلمــاء هــو كلمــة الــر للتخطيــط الوطــي مــع الرتكــز عــى التخطيــط القطاعــي
واملناطقــي بتفصيــل وواقعيــة.
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اإلطار ( :)1مهنجية إعداد “الخطة الوطنية للتمنية :الصمود املقاوم
واالنفكاك والتمنية بالعناقيد نحو االستقالل”

يف الربــع األخــر مــن عــام  ،2019أطلقــت الحكومــة عمليــة شــاملة لتحديــث أجنــدة
السياســات الوطنيــة واإلســراتيجيات القطاعيــة وعــر القطاعيــة .جــاءت هــذه العمليــة
كاســتحقاق بعــد مــي ثــاث ســنوات عــى إطــاق األجنــدة واإلســراتيجيات .واكتســبت
هــذه العمليــة أهميــة تنبــع مــن الحاجــة ملراجعــة وتحديــث أجنــدة السياســات
واالســراتيجيات لرتاعــي توجهــات الحكومــة وأولوياهتــا .ســبق إطــاق عمليــة التحديــث
إعــداد مراجعــة نصفيــة ألجنــدة السياســات الوطنيــة واإلســراتيجيات القطاعيــة وعــر
القطاعيــة وبالتنســيق مــع كافــة الــوزارات واملؤسســات الحكوميــة .اشــملت عمليــة
التحديــث لألجنــدة واإلســراتيجيات عــى عــدد مــن النشــاطات الرئيســية وهــي:
•إطــاق عمليــة تحديــث أجنــدة السياســات واالســراتيجيات القطاعيــة وعــر القطاعيــة
بتاريــخ  29ترشيــن األول  ،2020مــن خــال لقــاء مكتب رئيــس الوزراء بنواب رؤســاء
مجموعــات التخطيــط واملوازنــة يف املؤسســات الحكوميــة ذات العالقــة مت خاللــه
االتفــاق عــى اإلطــار الزمــي وآليــة العمــل عــى تحديــث األجنــدة واإلســراتيجيات.
•تطويــر مذكــرة توجهييــة لعمليــة تحديــث اإلســراتيجيات القطاعيــة وعــر القطاعيــة
وتعمميهــا عــى كافــة الجهــات املعنيــة ،حددت مثــاين قضايــا ومرتكزات تجــب مراعاهتا
خــال عمليــة تحديــث اإلســراتيجيات وتمتثــل يف تبــي الحكومــة للتمنيــة بالعناقيــد،
األولويــات التمنويــة الجديــدة ،نتائــج املراجعــة النصفيــة ،تحســن الخدمــات املقدمــة
للمواطــن ،البعــد الجغــرايف ،والقضايــا عــر القطاعيــة ،واقعيــة اإلســراتيجيات،
والزتامــات دولــة فســطني تجــاه املعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة.
•عقــد سلســلة مــن اللقــاءات مــع نــواب رؤســاء مجموعــات التخطيــط واملوازنــة لنقاش
مصفوفــة األولويــات السياســاتية املعدلة.
•عقــد لقــاءات مــع نــواب رؤســاء مجموعــات التخطيــط واملوازنــة ومســؤويل التخطيــط
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يف الجهــات الحكوميــة املعنيــة الســتعراض ونقــاش املذكــرة التوجهييــة والجــداول
املرفقــة هبــا ،إضافـ ً
ـة ملتابعــة ســر العمــل عــى تحديــث اإلســراتيجيات.

•عقــد سلســلة مــن اللقــاءات التشــاورية مــع الــركاء املحليــن والدوليــن اشــملت
عــى لقــاءات خاصــة مــع مؤسســات املجمتــع املــدين ،واملؤسســات الشــبابية،
ومؤسســات القطــاع الخــاص ،ومؤسســات األمــم املتحــدة ،واملانحــن .مت خــال هــذه
اللقــاءات اســتعراض ونقــاش مســودة مصفوفــة األولويــات السياســاتية املحدثــة
ألجنــدة السياســات الوطنيــة.
•عملــت املؤسســات الحكوميــة عــى تحديــث اإلســراتيجيات القطاعيــة وعــر القطاعية
والبالغــة ( 25اســراتيجية) بالتشــاور والتنســيق مــع الــركاء مــن داخــل الحكومــة
وخارجهــا.
•تشــكيل فريــق مــن خرباء مســتقلني لدعــم عمليــة مراجعة مســودات اإلســراتيجيات
القطاعيــة وعــر القطاعيــة اســتنادا ً لمنــوذج تقيميــي مت تطويــره لهــذا الغــرض لفحص
جــودة االســراتيجيات والزتامهــا باملعايــر واملبــادىء الــواردة يف املذكــرة التوجهييــة.
• مت تزويــد املؤسســات الحكوميــة املســؤولة عــن تحديــث اإلســراتيجيات مبجموعــة مــن
املالحظــات التفصيليــة إســتنادا ًلمنــوذج التقيــم املذكــور ســابقاً .بدروها قامت املؤسســات
الحكوميــة بتعديــل اإلســرتيجيات بنــا ًء عــى املالحظــات املقدمــة لهــم.
•قدمــت املؤسســات الحكوميــة نســخة هنائيــة مــن اإلســراتيجيات لدارســها متهيــدا ً
لتقدميهــا ملجلــس الــوزراء لالعمتــاد.
•بنــا ًء عــى نتائــح عمليــة التشــاور مــع الــركاء ،واإلســراتيجيات القطاعيــة وعــر
القطاعيــة ،مت إعــداد مســودة أجنــدة السياســات الوطنيــة وتقدميهــا ملجلــس الــوزراء.
•مت تعديــل مســودة أجنــدة السياســات الوطنيــة وإقرارهــا مــن مجلــس الــوزراء تحــت
ممســى “الخطــة الوطنيــة للتمنيــة :الصمــود املقــاوم واالنفــكاك والتمنيــة بالعناقيــد
نحــو االســتقالل”.
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تجــدر اإلشــارة إىل أنــه عنــد صياغــة مســودة “الخطــة الوطنيــة للتمنيــة :الصمــود املقــاوم
واالنفــكاك والتمنيــة بالعناقيــد نحــو االســتقالل” مت االعمتــاد بشــكل أســايس عــى كتــاب
أصــدره دولــة رئيــس الــوزراء الفلســطيين“ :فلســطني :منظــور تمنــوي جديــد” .كمــا
اعمتــدت املســودة عــى وثائــق سياســاتية داخليــة يف مكتــب رئيــس الــوزراء وخطــط وطنيــة
ســابقة.
بعــد تبــي “الخطــة الوطنيــة للتمنيــة :الصمــود املقــاوم واالنفــكاك والتمنيــة بالعناقيــد نحــو
االســتقالل” ســتقوم األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء بالعمــل مــع املؤسســات الحكوميــة
عــى تحديــث إطــار النتائــج االســراتيجية وتطويــر خطــط العمــل مبــا يتــاءم مــع هــذه
“الخطــة الوطنيــة للتمنيــة”.
نحــن نــدرك ،إذ نضــع هــذه الخطــة بــن أيديكــم ،أن الكلمات ليســت ســوى نقطــة االنطالق
الــي نســهل هبــا عملنــا .وينبغــي ترجمــة هــذه الكلمــات ،لــي يكــون لهــا معناهــا ومغزاها،
إىل إجــراءات مســتدامة تبــث روح األمــل يف املســتقبل ،وتحســن حيــاة أبنــاء شــعبنا اليــوم
قبــل الغــد.
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التعامل مع جائحة كوفيد 19
أثنــاء عمليــة التحضــر إلطــاق الخطــة الوطنيــة ،واجهــت الحكومــة ومــا زالــت ،بعزميــة

وإرصار وحكمــة وبــاء انتــر عامليــا وشــكل خطــرا ً عــى حيــاة املواطنــن مــن جهــة وهــدد
القطــاع الصحــي يف حــال اســتفحاله مــن جهــة أخــرى .فقــد بلــغ عــدد الوفيــات يف فلســطني
حــى تاريخــه ( 8آذار  2387 )2021حالــة وفــاة ،وتعــاىف  200,179شــخصاً .كمــا وصلت
الحــاالت املســجلة إىل  224,906حالــة.
لقــد عملــت الحكومــة عــى مواجهــة هــذا الوبــاء مــن خــال هنــج اســتبايق واحــرازي .كمــا
وضعــت الخطــط للتعامــل مــع تبعــات اإلجــراءات الحكوميــة املتخــذة للحــد مــن انتشــار
الوبــاء واحتوائــه باإلضافــة لعمليــات اإلغاثــة وإنعــاش االقتصــاد .وهــو مــا اقتــى العمــل
عــى تحديــث الخطــة الوطنيــة مــن خــال مجموعــة مــن اإلطــارات لتوضيــح الســياق
العاملــي واملحــي للوبــاء .ومــن هنــا نحتــاج لالســمرار يف تنســيق الجهــود وتوفــر املــوارد
للمتكــن مــن االســمرار يف احتــواء الوبــاء ،واالســمرار مــن تقــدمي الخدمــات العامــة ومنــع
االهنيــار التــام لالقتصــاد أو هتديــد االســتقرار املــايل.
باإلضافــة إىل االســمرار يف دعــم القطــاع الصحــي ،تكمــن جهــود الحكومــة يف اإلطــار العــام

ملواجهــة جائحــة كوفيــد -19يف ثالثــة مجــاالت رئيســية أخــرى :أوالً ،مســاعدة العائــات
الفقــرة والعمــال املترضريــن  ،ثانيــاً ،مســاعدة الــركات الصغــرة واملتوســطة املتــررة
يف جائحــة كورونــا ،وثالثــاً ،االســمرار يف تنفيــذ خطــة التعــايف االقتصــادي .كمــا عملــت

الحكومــة عــى تعزيــز البنيــة التحتيــة الالزمــة الســمرار العمليــة التعلمييــة مــن خــال تبين
منــوذج التعلــم املدمــج ،اإللكــروين والوجاهــي ،بحيــث ال يلحــق رضر بالعمليــة التعلمييــة
األساســية والثانويــة والجامعيــة .وقــد قامــت الحكومــة بإصــدار الكثــر مــن الوثائــق الــي
توضــح فهيــا خطهتــا لالســتجابة الرسيعــة يف هــذه املجــاالت .هــذا بالرغــم مــن أن كل ذلــك
جــاء يف ظــل وضــع اســتثنايئ مــايل وســيايس ،مــع وقــف الدعــم األمريــي والحصــار املــايل
اإلرسائيــي باإلضافــة للوضــع الســيايس العــام.
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ومــن بــن هــذه التدخــات لصالــح العائــات الفقــرة :زيــادة مســتويات املنافــع يف إطــار
برامــج التحويــات النقديــة هبــدف زيــادة الدعــم ،وإن بشــكل مؤقــت ،لــأرس الضعيفــة
ســابقا أو تلــك الــي أصبحــت كذلــك نتيجــة هــذه األزمــة؛ تنفيــذ برنامــج النقــد مــن أجــل
العمــل لتعزيــز الخدمــات الصحيــة العامــة بحيــث يــم دعــم القطــاع الصحــي بعاملــن
مؤقتــن؛ دعــم العمــال الفلســطينيني الذيــن عــادوا مــن إرسائيــل بحيــث يــم اســتخدام
األمــوال املحتجــزة لــدى حكومــة االحتــال.
أمــا التدخــات السياســاتية لدعــم القطــاع الخــاص فتمشــل :إجــراء مســح للــركات
هبــدف التحقــق مــن االحتياجــات بحســب القطاعــات بطريقــة متكننــا مــن اســهداف الدعــم
املناســب للجهــة املناســبة؛ إعطــاء األولويــة لتســوية متأخــرات املدفوعات للــركات الصغرية
واملتوســطة وذلــك هبــدف توفــر الســيولة الالزمــة لهــا؛ دعــم الــركات إمــا مــن خــال
دعــم الرواتــب وإمــا يدعــم رأس املــال بطريقــة تخفــف مــن فــرص ترسيــح العمــال؛ مراجعــة
إجــراءات الرقابــة عــى األســعار مبــا ال يؤثــر عــى عمليــة توفــر الســلع الالزمــة؛ توجيــه
الجهــود يف هيئــة تشــجيع االســتمثار الفلســطينية بحيــث يــم الحفــاظ عــى املســتمثرين
الحاليــن يف فلســطني؛ مراجعــة اإلجــراءات اإلداريــة الــي تثقــل عــى عمــل الــركات
الصغــرة واملتوســطة بحيــث تــم إزالــة الــروط ،وإن مؤقتــا ،وخاصــة تلــك الــروط غــر
املاليــة.
هــذا وقــد بــدأت الحكومــة بتنفيــذ بعــض التدخــات السياســاتية الطارئــة عــى أن تســمر
مبراجعهتــا عــى ضــوء “خطــة التعــايف لالقتصــاد الفلســطيين يف مواجهــة تحديــات جائحــة
كورونــا” والــي تأخــذ بعــن االعتبــار التحديــات واملشــاكل املتشــابكة املعقــدة الــي تســتدعي
بــذل جهــود إضافيــة مــن جميــع رشكاء التمنيــة وليــس فقــط مــن ِقبَــل الجهــات الرمسيــة.
احتــوت الوثيقــة أوال ً عــى تشــخيص التداعيــات االقتصاديــة النتشــار وبــاء كورونــا يف

فلســطني عــى ضــوء املعطيــات املتاحــة .كمــا مشلــت ثانيــا ً مراجعــة للتدخــات الحكوميــة
والجهــات املحليــة واإلقلمييــة والدوليــة املؤثــرة يف االقتصــاد الفلســطيين .كمــا قدمــت
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الوثيقــة أخــرا ً عــددا ً مــن السياســات واإلجــراءات االقتصاديــة واملاليــة املطلوبــة مــن
الحكومــة الفلســطينية والالعبــن اآلخريــن ملواجهــة األزمــة بأبعادهــا املختلفــة يف املــدى
القصــر واملتوســط والطويــل ،مضــن عــدة ســيناريوهات محمتلــة .وهبــذا فــإن الخطــة
عــززت مفهــوم التكامــل يف التخطيــط بــن البعديــن اإلغــايث والتمنــوي.
هــذا وقــد مــزت الوثيقــة بــن التدابــر الواجبــة (املتــاح مهنــا واملســتخدم فعــاً) .وش ـ َكل

هــذا المتيــز مدخــا ً مهمــا القــراح تدخــات وتدابــر هتــدف إىل إنعــاش وتعــايف القطاعــات

االقتصاديــة األكــر تــررا ً مــن الجائحــة ،وتوفــر متطلبــات الحمايــة االجمتاعيــة للفئــات
األكــر حاجــة وتأثــرا باألزمــة املاليــة .كمــا مت اقــراح التدخــات املطلوبــة يف خطــة التعــايف
بحيــث متحــورت التدخــات املطلوبــة يف مســتويني رئيســيني :املســتوى األول ،السياســات
الكليــة (السياســة والتدابــر املاليــة والسياســية النقديــة املرصفيــة والسياســات التجاريــة
وسياســات التشــغيل والحمايــة االجمتاعيــة) .املســتوى الثــاين ،السياســات القطاعيــة
(السياســات الصناعيــة والزراعيــة ،والسياســات املرتبطــة بقطاعــات الســياحة والتجــارة
الداخليــة) .وقــد أسســت الوثيقــة القــراح التدخــات املطلوبــة يف خطــة التعــايف مــن خــال
صياغــة إطــار اســراتيجي لمنــوذج التمنيــة املنشــود ،أال وهــو التمنيــة بالعناقيــد كرافعــة
للمــروع الوطــي الهــادف لالســتقالل وإهنــاء االحتــال.

الفصل الثاين
األولويات والسياسات الوطنية العامة
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الفصل الثاين

األولويات والسياسات الوطنية العامة
تســعى وثيقــة “الخطــة الوطنيــة للتمنيــة :الصمــود املقــاوم واالنفــكاك والتمنيــة بالعناقيــد
نحــو االســتقالل” إىل تحديــد التوجهــات السياســاتية الواقعيــة الــي تتكفــل بتعزيــز مصــود
وتحســن نوعيــة حيــاة أبنــاء شــعبنا واالرتقــاء هبــا يف هــذه املرحلــة الصعبــة ،بيمنــا تركــز يف
الوقــت نفســه عــى تحقيــق هدفنــا الهنــايئ واملمتثــل يف نيــل الحريــة واالســتقالل ،الــذي
ميثــل األســاس لوضــع حــد للحلقــة املفرغــة الــي تحرمنــا مــن االســتفادة مــن اإلمكانيــات
الــي تزخــر هبــا دولتنــا الفلســطينية ومكامــن طاقاهتــا عــى الوجــه األمثــل .إن االنكفــاء عــى
الــذات وترتيــب البيــت الداخــي وتركــز الجهــد نحــو تمنيــة وطنيــة تكــون رافعــة املــروع
الوطــي مرتكــزة يف الظــرف الحــايل إىل تعزيــز مصــود أهلنــا يف بلداهتــم وعــى أرضهــم؛ كل
هــذا يســاهم يف خلــق بيئــة محفــزة للتمنيــة ودافعــة للمنــو .فإمياننــا بقضيتنا عميــق ونمتتع
بــرأس مــال بــري ممتكــن ،مــا يعطــي عمليــة التمنيــة قــوة كامنــة قــادرة عــى تحويــل
مســار التمنيــة ومنطهــا .فالتمنيــة يف فلســطني مل تأخــذ فرصهتــا الحقيقيــة ،وفلســطني مل
تأخــذ دورهــا الوطــي أو اإلقلميــي أو الــدويل بســبب كــر التحديــات واملخاطــر الــي ال بــد مــن
مواجههتــا بإســراتيجية وطنيــة شــاملة وأدوات فاعلــة.
تمتحــور “الخطــة الوطنيــة للتمنيــة :الصمــود املقــاوم واالنفــكاك والتمنيــة بالعناقيــد نحــو
االســتقالل” حــول رؤيــة مرتكــزة عــى )1( :إهنــاء االحتــال؛ ( )2المتــز يف خدمــة النــاس؛
( )3التمنيــة املســتدامة.
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رؤيتنا
إهنــاء االحتــال طريــق نضــايل طويــل وليــس لــه إطــار زمــي واضــح ،إال أننــا ومنــذ إعــان
االســتقالل يف عــام  ،1988وإصــدار القانــون األســايس املعــدل للعــام  ،2003ولغايــة
إعــداد “الخطــة الوطنيــة للتمنيــة :الصمــود املقــاوم واالنفــكاك والتمنيــة بالعناقيــد نحــو
االســتقالل” قــد حددنــا وجهتنــا الهنائيــة ،بشــكل واضــح ال لبــس فيــه ،وهــي تحقيــق
هدفنــا األمســى يف الحريــة واالســتقالل.
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اإلطار ( :)2رؤيتنا
فلســطني دولــة عربيــة مســتقلة ذات ســيادة عــى الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة
تقــام عــى حــدود املنطقــة الــي احتلهتــا إرسائيــل يف حزيــران عــام  ،1967وعامصهتــا
القــدس الرشقيــة .وهــي دولــة دميقراطيــة مســتقرة تحــرم حقــوق اإلنســان وتضمــن
ملواطنهيــا كافــة حقوقــا ً وواجبــات متســاوية ،ويعيــش ســكاهنا يف بيئــة آمنــة يف ظــل
ســيادة القانــون ،وتعمــل عــى مضــان املســاواة بــن الرجــل واملــرأة ،وتمثــن عاليًــا ثروهتــا
االجمتاعيــة ،ومتاســك مجمتعهــا وتضامنــه ،وتمتــز بالثقافــة العربيــة الفلســطينية،
والقــم اإلنســانية والتســامح الديــي .وفلســطني دولــة تقدميــة تمثــن العالقــات الوديــة
مــع الــدول األخــرى ،وأعضــاء املجمتــع الــدويل كافــة .أمــا الحكومــة الفلســطينية ،فهــي
حكومــة منفتحــة وشــفافة ومســؤولة تســتجيب لحاجــات مواطنهيــا ،وتقــدم لهــم
الخدمــات األساســية بنجاعــة ،وتوفــر البيئــة الــي تتيــح للقطــاع الخــاص مجــال التطــور
والمنــو .وتعتــر املصــادر البرشيــة الفلســطينية ،القــوة املحركــة للتمنيــة الوطنيــة .أمــا
االقتصــاد الفلســطيين ،فهــو مفتــوح عــى االقتصــادات األخــرى يف أرجــاء العــامل كافــة،
ويســعى إىل إنتــاج بضائــع وخدمــات منافســة تمتــز بقميــة وجــودة عاليــة .وعــى املــدى
األبعــد ،فــإن االقتصــاد الفلســطيين يطمــح ألن يصبــح اقتصــادًا مبنيًــا عــى املعرفــة.
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املحور األول :إهناء االحتالل
التحــرر عمليــة تراكميــة نحــو االســتقالل وإهنــاء االحتــال .واالحتــال يشــكل العائــق
األســايس لتحقيــق الرؤيــة الوطنيــة الفلســطينية بقيــام دولــة فلســطني املســتقلة الــي
تعيــش يف ســام جنبًــا إىل جنــب مــع جرياهنــا .مــع تقــدم الســلطة يف العمــر زادت التبعيــة
االقتصاديــة إلرسائيــل بــدل أن يــم االنفــكاك التدريجــي مــن تلــك التبعيــة الكولونياليــة.
هــذه التبعيــة ليســت اختياريــة وإمنــا هــي تبعيــة مفروضــة بقــوة ســاح االحتــال وعدوانــه
وإجراءاتــه األمنيــة واالقتصاديــة التعســفية .واالنفــكاك يجــب أن يزتامــن مــع جهــود إهنــاء
االحتــال.
إن مــا تريــده إرسائيــل هــو اســمرار الوضــع القــامئ ،واســمرارها يف سياســاهتا وتعنهتــا،
ممــا ســيفيض إىل هتديــد حــل الدولتــن املجمــع عليــه دوليــا ،وهــو مــا قــد يــؤدي إىل فــرض
حــل يقــوم عــى الفصــل العنــري (األبارهتايــد) ،والــذي يعــي أن يعيــش املاليــن مــن
أبنــاء الشــعب الفلســطيين دون متتعهــم بحقــوق اإلنســان األساســية والحقــوق الدميقراطيــة
الواجبــة لهــم .لتفــادي مثــل هــذا الســيناريو الــكاريث ،فــإن مــن واجــب األطــراف كافــة
الحيلولــة دون ذلــك ،والعمــل ســويا الســتبدال واقــع “فــرض إرسائيــل الحقائــق عــى
األرض” بواقــع “إقامــة الدولــة الفلســطينية الحــرة املســتقلة ،كحقيقــة راســخة عــى األرض
وعــى الســاحة الدوليــة”.
ومــع وجــود قناعــة بــأن معظــم املشــاكل والتحديــات يفرضهــا واقــع االحتــال باألســاس،
فــإن أي محــاوالت لحــل املشــاكل االجمتاعيــة واالقتصاديــة يصطــدم ال محالــة هبــذا
الواقــع .إال أن الطريــق الوحيــد للتقــدم هــو مــن خــال االنفــكاك التدريجــي عــن االحتــال
والتخلــص مــن أدوات الســيطرة االســتعمارية الــي يحكمهــا علينــا تطبيقــا لقــرارات املجلــس
املركــزي يف دورتــه الـــ 23للعــام  .2018وهــذا يعــي تجيــر االقتصــاد وعمليــة التمنيــة
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بقطاعاهتــا املختلفــة لخدمــة الربنامــج التحــرري مــن خــال رفــع تكلفــة االحتــال مــن أجــل
إهنائــه.
يمشــل املحــور األول لهــذه الخطــة ،إهنــاء االحتــال ،عــى األولويــات والسياســات العامــة
التاليــة:
املحور األول :إهناء االحتالل
األولويات

السياسات العامة

 .1االنفكاك عن االحتالل
وتجسيد الدولة

 .1خلق جهبة وطنية ودولية إلهناء االحتالل
 .2مساءلة إرسائيل عىل جرامئها

 .2إهناء االنقسام وتحقيق
الوحدة

 .3تحقيق وحدة األرض والشعب الفلسطيين
 .4إعادة اإلشعاع الدميقراطي لفلسطني

 .3حضور فلسطني دوليا ً

 .5تعزيز الحضور دوليا ً
 .6تعزيز العمل نحو االعرتاف
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أوالً :االنفكاك عن االحتالل وتجسيد الدولة
ملواجهــة السياســة االســتعمارية اإلرسائيليــة ،ومقاومــة أجنــدة الضم والتوســع الــي تنهتجها
حكومــة االحتــال اإلرسائيليــة ،فإنــه علينــا كفلســطينيني أن نجمــع قوانــا ونوحــد جهودنــا
إلنجــاز االســتقالل وفرضــه كحقيقــة واقعــة وذلــك مــن خــال االنفــكاك التدريجــي عــن
االحتــال ودعــم التمنيــة بالعناقيــد.
وهــذا يتطلــب أيضــا تجنيــد الدعــم مــن أرسة املجمتــع الــدويل لوضــع حــد لهــذا االحتــال
وهــذا االســتعمار غــر القانــوين وغــر األخــايق الجــامث عــى أرضنــا .إن الحــق يف مقاومــة
االحتــال بالوســائل املرشوعــة مكفــول مبوجــب القانــون الــدويل ،وذلــك لوضــع حــد
لالحتــال وإقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة وعامصهتــا القــدس الرشقيــة .فــأي رؤيــة
تمنويــة فلســطينية ينبغــي أن تقــوم عــى مبــدأ أســايس مفــاده أن الشــعب الفلســطيين
صاحــب الحــق يف تقريــر مصــره وهــو صاحــب األرض ولــه الســيادة علهيــا.
ولهــذا ،فــإن اعمتــاد املســار الســلمي كخيــار مــن قبــل القيــادة الفلســطينية إلنجــاز حقنــا
يف الحريــة واالســتقالل ال يتطلــب املثابــرة وبــذل الجهــد مــن الفلســطينيني فحســب ،بــل
يجــب أن يرافقــه أيضــا ً بــذل املســاعي الدؤوبــة مــن بقيــة دول العــامل إلخضــاع إرسائيــل

للمســاءلة واملحاســبة وزيــادة الضغــوط السياســية واالقتصاديــة والقانونيــة واملاليــة علهيــا

بســبب االعتــداءات الــي ترتكهبــا بصفهتــا نظامــا اســتعمارياً.

وهبــذا فــإن اســراتيجيات قيــادة الشــعب الفلســطيين ملواجهــة االحتــال مشلــت املقاومــة،
بكافــة أشــكالها املرشوعــة دوليــا ،والســام واملفاوضــات ،وحــى تدويــل الــراع ،ومــن
هنــا جــاء االهمتــام باعــراف العــامل بدولــة فلســطني عــى حــدود  1967عــر تصويــت يف
األمــم املتحــدة يف  29نوفمــر  ،2012وقيــام فلســطني باالنضمــام للمنظمــات الدوليــة
واملصادقــة عــى االتفاقيــات الدوليــة.
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خلق جهبة وطنية ودولية إلهناء االحتالل
يف كل خطــة مــن خططنــا الوطنيــة الســابقة ،كنــا نؤكــد عــى برنامجنــا الوطــي الفلســطيين،
وأحقيتنــا يف الســيادة املطلقــة عــى كامــل ترابنــا الوطــي عــى حــدود عــام  ،1967وعــى
أهميــة وضــع حــد ملــا تقــوم بــه إرسائيــل من اســتيالء ،غــر قانــوين وممهنــج ومتواصــل ،عىل
أرضنــا ومواردنــا ومصادرنــا الطبيعيــة ،ورضورة رفــع الحصــار الــذي طــال أمــده عــن قطــاع
غــزة ومضــان تواصلــه الجغــرايف مــع الضفــة الغربيــة ،ووأد مســاعي إرسائيــل املحمومــة
لســلخ القــدس الرشقيــة وعزلهــا عــن بقيــة أرايض فلســطني ،وإزالــة جــدار الضــم والتوســع
العنــري الــذي يحــارص عــرات اآلالف مــن الفلســطينيني.
ً
قابــا للتطبيــق ،ينبغــي إقامــة الدولــة الفلســطينية
فــإذا كان لحــل الدولتــن أن يبقــى
باعتبارهــا وحــدة واحــدة ومتكاملــة ،مــن النواحــي الجغرافيــة والسياســية والقانونيــة
والثقافيــة واالقتصاديــة .صحيــح أن الوقــت ال يتوقــف ،ولكننــا نؤمــن بــأن التكاتــف يف
ممارســة الضغــط عــى إرسائيــل مــن جانــب الــدول األعضــاء يف أرسة املجمتــع الــدويل،
مجمتعــة ومنفــردة ،مــن شــأنه وضــع حــد لالســتعمار اإلرسائيــي عــى فلســطني وإهنــاؤه
إىل غــر رجعــة.
بغيــاب رشيــك عــى اســتعداد لتنفيــذ حــل الدولتــن ،تعــزم فلســطني إرشاك املجمتــع
الــدويل يف دعــم اســراتيجية تجســيد الدولــة الفلســطينية ،الــي مــن شــأهنا رمس املســار
لالنتقــال مــن دولــة فلســطينية تحــت االســتعمار إىل دولــة فلســطينية مســتقلة وذات
ســيادة .ولتحقيــق هــذه الغايــة ،فإننــا ســوف نعمــل عــى بســط ســلطتنا عىل أرض فلســطني
جميعهــا عــى حــدود عــام  1967مبــا فهيــا القــدس الرشقيــة كعامصــة لهــا ،وممارســة
ســلطاتنا عــى جميــع القطاعــات كدولــة ذات ســيادة .وســوف نعمــل مــع الــدول العربيــة
الشــقيقة لتحديــد وتنفيــذ الخطــط الــي مــن شــأهنا تعزيــز الرتابــط الســيايس واالقتصــادي
لفلســطني مــع املحيــط العــريب والــدويل .كمــا ســنعمل مــع املجمتــع الــدويل لتحديــد وتنفيــذ

السياسات العامة

35

الخطــوات العمليــة الالزمــة لتطويــر القــدرات والوظائــف الالزمــة لدولــة ذات ســيادة :مــن
الســيطرة عــى الحــدود ،إلدارة مجالنــا الجــوي ،لتنظــم التنقيــب عــن الطاقــة ،وتحقيــق
التمنيــة وغريهــا.
وبنــا ًء عــى ذلــك ،تتألــف السياســة العامــة ( )1مــن مجموعــة واســعة مــن التدابــر الــي
تعــى بضمــان مشــاركة أرسة املجمتــع الــدويل يف رفــع هــذا الظلــم التاريــي الواقــع علينــا.
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اإلطار ( :)3السياسة العامة ()1

خلق جهبة وطنية ودولية إلهناء االحتالل
من خالل التدخالت السياساتية التالية:
•تجســيد الســيادة عــى كامــل أرض دولــة فلســطني عــى حــدود عــام  ،1967مبــا
يف ذلــك القــدس الرشقيــة ،وعــى مواردهــا الطبيعيــة وحدودهــا الربيــة والجويــة
والبحريــة ،ووضــع الركائــز القانونيــة لتجســيد هــذه الســيادة.
•تعزيز مكانة القدس الرشقية وتمنيهتا باعتبارها عامصة دولة فلسطني.
•رفع الحصار عن غزة ومضان التواصل الجغرايف بني شطري الوطن.
•حشــد الدعــم الــدويل للحقــوق غــر القابلــة للتــرف للشــعب الفلســطيين ،مبــا يف
ذلــك حــق تقريــر املصــر وحــق العــودة وتحريــر األرسى والعمــل عــى تدويــل حــل
الــراع وفقــا ً للمرجعيــات الدوليــة.
•اســتخدام أدوات الضغــط القانونيــة واالقتصاديــة والشــعبية عــى املســتوى املحــي
والــدويل إلهنــاء االســتعمار.
•تعزيــز الرتابــط الســيايس واالقتصــادي لفلســطني ال ســما مــع املحيــط اإلقلميــي
العــريب.
•إعــداد خطــط تنفيذيــة لتجســيد االســتقالل تحــدد الخطــوات نحــو تأكيــد الســيادة
الفلســطينية الكاملــة عــى كل فلســطني
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مساءلة إرسائيل عىل جرامئها
طاملــا اعــرف العــامل بــأن اســتعمار فلســطني واالعتــداءات الواقعــة علهيــا تشــكل مخالفــة
ألحــكام القانــون الــدويل وقواعــده ،وقــد أكــدت الكثــر مــن قــرارات األمــم املتحــدة
والقــرارات القانونيــة الدوليــة عــى انعــدام الصفــة القانونيــة لالســتعمار اإلرسائيــي عــى
ً
مجــال للشــك .ومــن األمثلــة عــى تلــك القــرارات:
نحــو ال يــدع

−أعلنــت محكمــة العــدل الدوليــة يف الفتــوى الصــادرة عهنــا يف عــام  2004أن تشــييد
الجــدار يخالــف القانــون الــدويل ،كمــا نصــت الفتــوى عــى وجــوب وقــف العمــل عــى
تشــييد هــذا الجــدار ،وإزالــة األجــزاء الــي اكمتــل تشــييدها منــه ،ودفــع التعويضــات
وجــر الــرر الناشــئ عنــه.
−أدان مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة يف قــراره الصــادر يف عــام 2014
“االنهتــاكات الواســعة النطــاق واملهنجيــة والجســمة لحقــوق اإلنســان والحريــات
األساســية الناشــئة عــن األعمــال العســكرية اإلرسائيليــة الــي قــد تــرىق إىل مرتبــة الجــرامئ
الدوليــة ،وذلــك يف ســياق العــدوان الــذي شــنته إرسائيــل عــى قطــاع غــزة.
−يف قــرار تاريــي ملجلــس األمــن ،رقــم  2334للعــام  ،2016حــاز عــى تصويــت  14دولــة
وامتنــاع الواليــات املتحــدة عــن التصويــت ،أعــاد مجلــس األمــن التأكيــد عــى أن ال قمية
قانونيــة للمســتوطنات الــي أقامهتــا إرسائيــل يف األرض املحتلــة عــام  1967وطلــب مــن
إرسائيــل الوقــف الفوري للنشــاطات االســتيطانية.
−أكــدت الدائــرة المتهيديــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة يف قرارهــا الصــادر بتاريــخ 5
شــباط  2021عــى الواليــة الجغرافيــة للمحكمــة لتمشــل الضفــة الغربيــة مبــا فهيــا
القــدس الرشقيــة ،وقطــاع غــزة .تبــع ذلــك تأكيــد املدعيــة العامــة يف  3آذار البــدء يف
التحقيــق رمسيــا ً يف قضيــة فلســطني مبــا يمشــل الجــرامئ الــي تدخــل مضــن اختصاصــات

املحكمــة منــذ  13حزيــران .2014
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لقــد آن األوان لــي يتحــرك العــامل ويضــع القــرارات الدوليــة املتعاقبــة الــي تديــن االســتعمار
اإلرسائيــي لفلســطني موضــع التنفيــذ ،وليتخــذ الخطــوات الــي تضمــن امتثــال إرسائيــل
للقانــون الــدويل .وال ميكــن للوضــع الــذي تــرى فيــه إرسائيــل نفهســا كمــا لــو كانــت فــوق
القانــون ،بطريقــة أو بأخــرى ،أن يســمر عــى مــا هــو عليــه دون أي تبعــات ،فبيمنــا تخــوض
فلســطني مواجهــة مــع نســخهتا مــن الفصــل العنــري (األبارهتايــد) واالســتعمار ،متثــل
املســرة التاريخيــة الــي خاضهتــا جنــوب إفريقيــا عــى طريــق الحريــة ونيــل الرشعيــة ملهمً ــا
لفلســطني واملجمتــع الــدويل ملــا ميكــن تحقيقــه عندمــا يقــرر املجمتــع الــدويل التعــاون
والعمــل بحــزم لرفــع الظلــم التاريــي الواقــع عــى شــعب مــن الشــعوب.
ومــن بــن اآلليــات ملحاســبة مجرمــي الحــرب اإلرسائيليــن ،صادقــت القيــادة الفلســطينية
عــى نظــام رومــا األســايس املنشــئ للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ،وبــارشت املدعيــة العامــة
التحقيــق ،وذلــك بعدمــا تبــن لهــا وجــود أســس كافيــة ملبــارشة التحقيــق يف الجــرامئ الــي
ارتكبــت مضــن اإلقلــم الخاضــع للدولــة الفلســطينية ،أي الضفــة الغربيــة مبــا فهيــا القــدس
الرشقيــة ،وقطــاع غــزة.
إننــا نهشــد بعــض االتجاهــات املهمــة عــى هــذا الصعيــد ،حيــث تشــتد وتــرة الضغــط
االقتصــادي العاملــي عــى إرسائيــل نتيجــة لجهــود الكثرييــن مــن املحبــن للســام والحريــة

يف العــامل ،فقــد شـ ّ
ـكل القــرار ،الــذي اعمتــده االتحــاد األورويب يف عــام  2015وأكــدت عليــه
محكمــة العــدل األوروبيــة يف عــام  2019باشــراط ومس البضائــع املنتجــة يف املســتوطنات
اإلرسائيليــة ،خطــوة هامــة ،وكان موضــع ترحيــب لدينــا ،حيــث مينــح هــذا القرار املســهلكني
خيــارًا بعــدم رشاء البضائــع املنتجــة يف املســتوطنات اإلرسائيليــة باإلضافــة لعــدم متتــع بضائــع
املســتوطنات باإلعفــاءات الجمركيــة الــي تمتتــع هبــا البضائــع األخــرى.
مــن الــروري االســمرار يف محاربــة الصــادرات اإلرسائيليــة الــي تســتخدم امس فلســطني
للوصــول إىل بعــض األســواق اإلقلمييــة والدوليــة وخاصــة منتجــات املســتوطنات.
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إال أن ارسائيــل مســمرة يف انهتاكهــا للحقــوق الفلســطينية يف الشــأن االقتصــادي ،ومــن
الــروري إيجــاد آليــات ملحاســبهتا ،خاصــة عندمــا تقــوم بعمليــة اقتطــاع غــر مــررة
لألمــوال املســتحقة للســلطة .كمــا أنــه مــن الــروري مالحقــة الــركات العامليــة الــي
تقــم اســتمثارات أو تســتفيد مــن خــال املســتوطنات أو العمــل فهيــا ،أو تلــك الــي تتعامــل
مــع املســتوطنات كأهنــا جــزء مــن ارسائيــل .ومــن هنــا فإننــا نرحــب بالقــرار األممــي
الصــادر يف هشــر شــباط  2020بنــر قامئــة بأمســاء  112رشكــة تربطهــا عالقــات عمــل
مــع املســتوطنات اإلرسائيليــة يف األرض الفلســطينية املحتلــة ونمتــى البنــاء عــى هــذا القــرار
ملالحقــة تلــك الــركات مبــا يتيحــه القانــون الــدويل وإجــراءات التقــايض الدوليــة.
ولنــا أن نتخيــل فميــا لــو اجمتعــت جهــود أرسة املجمتــع الــدويل لرفــع مســتوى الضغــط
عــى إرسائيــل مــن أجــل إهنــاء اســتعمارها ألرضنــا ووضــع حــد لــه .فاملطلــوب فلســطينيًا
هــو تعزيــز الصمــود املقــاوم لالســتعمار اإلرسائيــي عــى الجهبــات السياســية واالقتصاديــة
والقانونيــة واملاليــة كافــة ،عــى أن يرتافــق ذلــك مــع جهــود للضغــط عــى إرسائيــل مــن
جانــب العــامل بــأرسه .وهنــا ال بــد لنــا مــن التأكيــد عــى أن تنفيــذ حــل الدولتــن عــى أســاس
عــادل ســيهسم يف تغيــر املهشــد الجيوســيايس الــدويل نحــو األفضــل لألطــراف كافــة.
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مساءلة إرسائيل عىل جرامئها
من خالل التدخالت السياساتية التالية:
•مســاءلة إرسائيــل دوليــاً ،مبــا يف ذلــك أمــام األطــر واملحاكــم الوطنيــة والدوليــة مــن
خــال تفعيــل األدوات املســتخدمة يف مواجهــة االســتعمار والفصــل العنــري
(األبرهتايــد).
•حــث الــدول عــى االلــزام بواجهبــا فميــا يتعلــق باحــرام ومضــان احــرام القانــون
الــدويل ،مبــا يف ذلــك إهنــاء االحتــال االســتعماري اإلرسائيــي لفلســطني.

ثانياً :إهناء اإلنقسام وتحقيق الوحدة
أساســا
ال تنحــر مســرتنا التاريخيــة نحــو الحريــة واالســتقالل بــاألرض وحدهــا ،وإمنا ترتبط
ً
بتحريــر اإلنســان وبنــاء مجمتــع فلســطيين يتســم بوحــدة غــر قابلــة للتجزئــة ألبنائــه ،ســواء
يف الوطــن أم يف الشــتات .فيو ًمــا مــا ،لــن يكــون هنــاك مــن مناطــق مصنفــة كمنطقــة (أ)
أو منطقــة (ب) أو منطقــة (ج) أو أي تقســم إقلميــي آخــر ،ولــن يكــون هنــاك مــا يحــول
دون تنقــل مواطــي الدولــة الفلســطينية وإقامهتــم يف الضفــة الغربيــة ،مبــا فهيــا القــدس،
وقطــاع غــزة .كمــا أن تمنيــة فلســطني يجــب أن ترتكــز عــى أن القــدس هــي العامصــة

املســتقبلية لدولــة فلســطني وأن ال حــل سياســيا ً بــدون إيجــاد حــل عــادل لقضيــة الالجئــن
الفلســطينيني مبــا يمتــاىش مــع أحــكام القانــون الــدويل وقواعــده وقــررات األمــم املتحــدة
ذات الصلــة ،ومبــا يكفــل حقهــم بالعــودة والتعويــض .وســوف نعمــل عــى إدارة أرضنــا ومــا
تزخــر بــه مــن مــوارد للدخــول إىل حقبــة جديــدة مــن المنــو واالزدهــار .وفــوق كل ذلــك،
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فإننــا سنســتبدل حالــة االنقســام والتــرذم الــي يفرضهــا االســتعمار اإلرسائيــي علينــا
بوحــدة أرضنــا وشــعبنا صاحــب الســيادة عــى ترابــه الوطــي ،الــذي يمتــز بانفتاحــه عــى
شــعوب املنطقــة والعــامل.
إن مســرة التحضــر لالنتخابــات الترشيعيــة والرئاســية قــد بــدأت ،انســجاما ً مــع الزتامــات
فلســطني الدســتورية والدوليــة ،باالنتخابــات الدوريــة والتبــادل الســلمي للســلطة وتجديــد
النظــام الســيايس ،ومبــا يمشــل أيضــا ً اســمرار االنتخابــات الدوريــة للمجالــس املحليــة.

فاملســاواة أمــام القانــون للجميــع وتحقيــق املواطنــة الكاملــة يكمنــان يف حــق التصويــت
واالنتخــاب كأدوات للمشــاركة السياســية والدميقراطيــة مــن أجــل الحفــاظ عــى املشــارب
األيديولوجيــة والسياســية الــي يتصــف هبــا “موزاييــك” الشــعب الفلســطيين وخلــق
الضوابــط والتوازنــات الــي تضمــن املشــاركة الفعالــة مــن الجميــع عــر املؤسســات الرشعيــة
الــي متثــل الشــعب الفلســطيين واملمتثلــة يف املجلــس الوطــي وبرملــان دولــة فلســطني الــذي
ال بــد مــن انتخابــه قريبــا مــن أجــل تجســيد الدولــة الــي اعــرف هبــا العــامل عــى حــدود عــام
 1967وعامصهتــا القــدس الرشقيــة .إن متســكنا باالنتخابــات يكمــن أيضــا ً يف قناعتنــا بــأن

أي إطــار تمنــوي ال يكــون معــزوال عــن اإلطــار الســيايس الــذي يعمــل فيــه ،وأن نجــاح أي
جهــد تمنــوي مبــي عــى املشــاركة وتوفــر قاعــدة شــعبية تتيــج المتثيــل الســيايس األوســع
لجميــع رشائــح املجمتــع.
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تحقيق وحدة األرض والشعب الفلسطيين
ال متثــل رؤيتنــا يف تجســيد وحــدة أرضنــا ووحــدة شــعبنا حلمً ــا بعيــد املنــال ،بــل هــي نتيجــة
لصمــود أبنــاء شــعبنا ومتســكهم بأرضهــم وترابطهــم بعضهــم ببعــض .األرض الفلســطينية
واحــدة والشــعب واحــد موحــد سياســيا وجغرافيــا ومؤسســاتيا مضــن إطــار وحــدة وطنيــة
شــاملة تتــوزع فهيــا االلزتامــات واملســؤوليات عــر التفاهــم والتفهــم والحــوار والعمــل
املشــرك .إن أي رؤيــة تمنويــة لفلســطني مصريهــا الفشــل إن مل يدخــل مــن بــن أساســاهتا
انخــراط فلســطيين الشــتات يف عمليــة التمنيــة وتجســر العالقــة مــع أهلنــا يف أرايض الـــ،48
وتشــجيع الشــعور باالنمتــاء لفلســطني عــى أهنــا أرضهــم األم ،ولهــا والؤهــم ويفتخــرون
هبــا وبالعمــل مــن أجــل أن تصبــح واحــة للحريــة والدميقراطيــة وحمايــة حقــوق اإلنســان،
واملســاواة الكاملــة بــن الرجــل واملــرأة يف كافــة مناحــي الحيــاة العامــة.
لــذا ســوف نعمــل عــى تجســيد وحدتنــا الوطنيــة ،وتحقيــق رؤيتنــا لفلســطني املوحــدة مــن
خــال توحيــد الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وربطهمــا مبنظومــة نقــل وطنيــة متكاملــة ووضع
حــد للحصــار الغــامش .حيــث أن نجــاح أي خطــة تمنويــة لفلســطني يفــرض الرتابــط الجغرايف
بــن غــزة والضفــة مــن أجــل توحيــد النشــاط االقتصــادي والبــى التحتيــة والفوقيــة للنشــاط
االقتصــادي واالجمتاعــي والســيايس ،وفتــح معــر رفــح بشــكل دامئ .كمــا تتحمــل الحكومــة
الفلســطينية مســؤوليهتا تجــاه الــكل الفلســطيين يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،وعلهيــا أن
تمتكــن مــن الحكــم يف شــطري الوطــن لتمتكــن مــن االســمرار بتقــدمي خدماهتــا.
ومتتــد الوحــدة الوطنيــة إىل مــا هــو أبعــد بكثــر مــن بلــوغ حــل ســيايس وإداري ،حيــث
ينبغــي أن يمتتــع مواطنــو دولــة فلســطني العتيــدة ،الــي تنعــم بوحــدة إقلميهــا ،بالفــرص
االقتصاديــة ذاهتــا ونوعيــة الحيــاة نفهســا يف جميــع ربوعهــا ،فقــد تــرك الخــراب والدمــار
الــذي خلفــه العــدوان عــى قطــاع غــزة ،والحصــار املفــروض عليــه منــذ مــا يقــارب عــر
ســنوات ،ســكانه يف حالــة يــرىث لهــا.
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وســوف تتعــزز وحدتنــا الوطنيــة وترتســخ مــن خــال عملنــا عــى ســن مجموعــة مــن
الترشيعــات ،الــي تتســم بحداثهتــا ،وتنســجم أحكامهــا ،وتعكــس الزتاماتنــا الدوليــة،
وتحــل محــل اإلرث الثقيــل الــذي ورثنــاه مــن الترشيعــات الــي ســنهتا الســلطة العمثانيــة
وســلطة االنتــداب الربيطــاين والترشيعــات األردنيــة واملرصيــة ،وال ســما األوامــر العســكرية
اإلرسائيليــة الــي ترتكــز يف جوهرهــا عــى سياســات عنرصيــة اســتعمارية .كمــا سنســمر يف
عمليــة املواءمــة للترشيعــات لتتــاءم مــع االتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان.
ال تشــكل الجغرافيــا األســاس لتعريــف الشــعب الفلســطيين ،فكمــا يظهــر يف الــرمس البيــاين
( ،)1فــإن مــا نســبته  62%مــن الفلســطينيني يعيشــون خــارج حــدود فلســطني ،مهنــم
حــوايل  44%يف الــدول العربيــة املضيفــة ومعظمهــم الجئــون مســجلون لــدى وكالــة
غــوث وتشــغيل الالجئــن (األنــروا) يف األردن وســوريا ولبنــان ،وهــو مــا يتطلــب مــن
الحكومــة الفلســطينية ،العمــل بشــكل وثيــق مــع حكومــات الــدول املضيفــة واملنظمــات
الدوليــة لالرتقــاء مبســتوى جــودة الخدمــات الــي تقـ َّدم لالجئــن الفلســطينيني ،وذلــك إىل
حــن انهتــاء محنهتــم وتحقيــق حقهــم يف العــودة.
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إننــا يف الحكومــة الفلســطينية نعمــل عــى تطويــر الوســائل الــي تشــجع جميــع أبنــاء شــعبنا،
داخــل فلســطني وخارجهــا ،عــى االنخــراط يف مســرتنا الوطنيــة نحــو الحريــة واالســتقالل،
واســتقطاب إهساماهتــم يف بنــاء الدولــة الفلســطينية املســتقلة وذات الســيادة ،ســواء عــر
اســماراهتم يف اقتصادنــا الوطــي ،أو املســاعدات املاليــة ،أو توظيــف خرباهتــم العمليــة ،أو
جهودهــم يف حشــد الدعــم الــدويل إلهنــاء االســتعمار ونيــل الحريــة واالســتقالل.

الرمس البياين ( :)1عدد السكان الفلسطينيني املقدر يف العامل حسب دولة
اإلقامة هناية عام 2019

الدول األجنبية
727,455

دولة فلسطني
5,038,918

الدول العربية
5,986,187
إرسائيل
1,597,483

دولة فلسطني

الدول األجنبية

الدول العربية

إرسائيل
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تحقيق وحدة األرض والشعب الفلسطيين
من خالل التدخالت السياساتية التالية:
•إعادة توحيد املحافظات المشالية والجنوبية.
•العمل عىل ربط شطري الوطن مبنظومة نقل وطنية متكاملة.
•تحديــث وتوحيــد املنظومــة القانونيــة والترشيعيــة مبــا يتوافــق مــع االلزتامــات
الدوليــة لدولــة فلســطني.
•العمــل مــع املؤسســات الدوليــة والــدول املضيفــة لضمــان توفــر الخدمــات لالجئني
يف أماكــن تواجدهــم كافة.
•تعزيــز الرتابــط مــع الفلســطينيني أيمنــا وجــدوا ،وتعزيــز مســاهمهتم يف بنــاء الدولــة
وتحقيق االســتقالل.
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إعادة اإلشعاع الدميقراطي لفلسطني
تنطــوي رؤيتنــا عــى الزتامنــا بإقامة دولــة فلســطينية تحتكم ملبــادئ الدميقراطيــة والتعددية.
ويشــكل تحديــث إطارنــا الدســتوري الوســيلة الــي سنســعى مــن خاللهــا ملالءمــة نظامنــا
الســيايس ملتطلبــات الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان وتجســيد املســاواة وحقــوق املواطنــة
وتعزيــز المتثيــل الســيايس مــن خــال انتخابــات حــرة ونزهيــة.
لقــد شــكل إعــان االســتقالل الصــادر يف عــام  1988نقطــة انطــاق ملســرة فلســطني
الدســتورية .ويُ َع ـ ّد القانــون األســايس ،الــذي صــدر يف عــام  ،2002وعُ ـ ِّدل يف عــام 2003
ويف عــام  ،2005مبثابــة دســتور مؤقــت لدولتنــا ،وعــى ضــوء صــدور قــرار الجمعيــة العامــة
يف عــام  2012باالعــراف بفلســطني كدولــة مراقــب غــر عضــو ،فــإن هنــاك حاجــة
ماســة إلعــادة النظــر يف اإلطــار الدســتوري الناظــم للدولــة ،وتحديــث القانــون األســايس
أو تبــي دســتور جديــد للدولــة مبــا ينســجم مــع كــون فلســطني دولــة دميقراطيــة وتعدديــة
تراعــي معايــر حقــوق اإلنســان وتراعــي الزتامــات فلســطني الدوليــة عــى ضــوء االنضمــام
للمعاهــدات الدوليــة لحقــوق اإلنســان والتفاقيــات جنيــف وغريهــا.
إن مــن شــأن الدســتور الــدامئ لدولــة فلســطني (وإىل حــن تبنيــه ،شــأن القانــون األســايس)
والترشيعــات الــي تكفــل حقــوق اإلنســان ،واملؤسســات املســؤولة عــن مضــان احــرام الدســتور
بشــكل عــام وحقــوق اإلنســان بشــكل خــاص ،صــون حقــوق الفلســطينيني كافــة ،ومضــان
الحمايــة الواجبــة لهــم .ومبــا أن املجمتــع املبــي عــى الحقــوق ال يقــوم عــى الهيــاكل القانونيــة
فحســب ،وإمنــا يجــب أن يمتتــع املواطنــون هبــذه الحقــوق يف حياهتــم اليوميــة ،فإننــا ســنوفر
الســبل لضمــان صــون حقــوق املواطنــن وحرياهتــم األساســية وعــى رأهســا حريــة الــرأي
والتعبــر ،والــي تمشــل حريــة اإلعــام .وســوف نعمــد إىل التشــاور مــع األطــراف كافــة بشــأن
التدابــر الالزمــة للتأكــد مــن تنفيــذ الزتاماتنــا الدســتورية ومأسســها ،مبــا يضمــن األثــر اإليجايب
عــى حيــاة املواطنــن اليوميــة.
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إعادة اإلشعاع الدميقراطي لفلسطني
من خالل التدخالت السياساتية التالية:
•إعــادة النظــر يف اإلطــار الدســتوري الناظــم للدولــة بحيــث يكــون النــص الدســتوري
منســجما مــع االلزتامــات التعاقديــة والعرفيــة الدوليــة.
•تنظمي انتخابات دميقراطية ودورية عىل املستويات كافة.
•تعزيــز احــرام مبــادئ التعدديــة واملســاواة وعــدم المتيــز ،وصــون الحقــوق
والحريــات األساســية للمواطنــن.
•صون وحماية الحقوق والحريات العامة.
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ثالثاً :حضور فلسطني دوليا ً
بالرغــم مــن الخطــر الجســم الــذي لحــق بالقضيــة الفلســطينية نتيجــة سياســات اإلدارة
ســي “صفقــة القــرن” – والــي تشــر إىل مجموعــة من اإلجــراءات
األمريكيــة الســابقة فميــا ُ ِّ
أحاديــة الجانــب األمريكيــة ،مــن بيهنــا االعــراف بالقــدس عامصــة إلرسائيــل عــام ،2017
وقطــع املســاعدات عــن الفلســطينيني ،وإعــان خطــة لضــم أراض فلســطينية إلرسائيــل
رمسيــا ً يف  28كانــون الثــاين  - 2020وسياســة الضــم اإلرسائيليــة ،ال يــزال الزتامنــا بتجســيد
ً
راســخا مل يزتعــزع مــا دام ذلــك ممكنــاً .ويف
حــل الدولتــن عــى أســاس ســلمي وعــادل

الوقــت الــذي يجــب فيــه حشــد الضغــط الــدويل الــذي يكفــل توفــر البيئــة املواتيــة لتيســر
إطــاق مفاوضــات مجديــة ،فســوف تواصــل دولــة فلســطني اتخــاذ الخطــوات الالزمــة
لرتســيخ مكانهتــا ورفــع مســتواها يف أوســاط أرسة املجمتــع الــدويل.
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تعزيز الحضور دوليا ً
ال تــزال دولــة فلســطني ماضيــة بخطــى حثيثــة نحــو نيــل االعــراف الــدويل الكامــل هبــا،
فقــد رحبــت الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة بانضمــام فلســطني إىل أرسة املجمتــع الــدويل

يف عــام  2012مبنحهــا صفــة دولــة مراقــب غــر عضــو فهيــا ،وأضحــى العلــم الفلســطيين
ً
خفاقــا ،وبــكل فخــر ،أمــام رصح األمــم املتحــدة .وتكمــن خطوتنــا التاليــة،
يرفــرف اليــوم
بالطبــع ،يف نيــل العضويــة الكاملــة لدولتنــا يف هيئــة األمــم املتحــدة واالســمرار يف عمليــة
املصادقــة عــى االتفاقيــات الدوليــة متعــددة األطــراف واالنضمــام لغريهــا مــن املنظمــات
الدوليــة.
ويف عــام  ،2011أصبحــت فلســطني الدولــة  195مــن الــدول األعضــاء يف منظمــة األمــم
املتحــدة للرتبيــة والعلــوم والثقافــة (اليونســكو) ،كمــا انضمــت دولــة فلســطني إىل 123

دولــة أخــرى مــن الــدول األطــراف يف املحكمــة الجنائيــة الدوليــة يف عــام  .2015وفضــا ً
عــن ذلــك ،صادقــت فلســطني ،بفضــل انضمامهــا إىل املؤسســات الدوليــة وانخراطهــا
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فهيــا ،عــى  103معاهــدات واتفاقيــات دوليــة ،مبــا فهيــا تلــك املتفرعــة عــن القانــون الــدويل
والقانــون الــدويل اإلنســاين ،وتلــك الــي تعــى مبكافحــة الفســاد وحقــوق الطفــل والقضــاء
عــى المتيــز ضــد املــرأة .كمــا الزتمــت فلســطني ،وبقــدر إمكاناهتــا املتاحــة ،بتنفيــذ أجنــدة
التمنيــة املســتدامة للعــام  ،2030الــي اعمتدهتــا هيئــة األمــم املتحــدة ،ويتعــن عــى دولــة
فلســطني اآلن أن تــوامئ ترشيعاهتــا وسياســاهتا مــع املعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة الــي
الزتمــت هبــا خصوصــا بــأن فلســطني مل تبــد أي تحفــظ عــى أي مــن االتفاقيــات الــي صادقت
علهيــا حــى اآلن .وإىل جانــب الســعي إىل االنضمــام إىل عضويــة املؤسســات الدوليــة ،ســوف
تواصــل فلســطني ،وعــى أســاس مــن املباحثــات املســتفيضة ،دراســة اإلمكانيــات املتاحــة
لهــا لالنضمــام إىل املزيــد مــن املعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة.
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تعزيز الحضور دوليا ً
من خالل التدخالت السياساتية التالية:
•السعي للحصول عىل العضوية الكاملة يف األمم املتحدة.
•الوفــاء بااللزتامــات الدوليــة املرتتبــة عــى انضمــام دولــة فلســطني إىل عــدد مــن
املعاهــدات واملنظمــات الدوليــة.
•املشاركة الفاعلة يف األطر الدولية.
•االنضمــام التدريجــي واملــدروس إىل عــدد إضــايف مــن االتفاقيــات واملنظمــات
الدوليــة.

السياسة العامة (:)6

تعزيز العمل عىل االعرتاف
لــن ندخــر جهـدًا يف العمــل عــى تعميــق عالقاتنــا الثنائيــة مــع الــدول الـــ 140الــي اعرتفــت
رمسيًــا بدولــة فلســطني .كمــا أننــا لــن ندخــر جهـدًا يف ســعينا نحــو توســيع نطــاق عالقاتنــا
الثنائيــة لتمشــل الــدول الــي مل تعــرف رمسيــا بدولتنــا وصــوال لنيــل االعــراف الدبلومــايس
التــام بدولــة فلســطني.
كمــا تربــط فلســطني عالقــة اســراتيجية مــع محيطهــا العــريب .وستســعى لتعزيــز تلــك

العالقــات مبــا فيــه مصلحــة األطــراف املختلفــة .فالبعــد العــريب ،باالضافــة لكونــه توجهــا ً
إســراتيجياً ،فهــو أيضــا ً البديــل الطبيعــي يف ظــل وجــود هــذه الخطــة الوطنيــة لالنفــكاك
عــن االحتــال ووضــع حــد للتبعيــة االقتصاديــة للدولــة االســتعمارية.
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تعزيز العمل عىل االعرتاف
من خالل التدخالت السياساتية التالية:
•توسيع نطاق االعرتاف الدويل بدولة فلسطني.
•تطوير العالقات الثنائية لدولة فلسطني ال سميا مع الدول العربية.
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املحور الثاين :المتزي يف خدمة الناس
إن الخطــة الوطنيــة لبنــاء املؤسســات الــي مت تنفيذهــا عــى مــدى العقــد املــايض أفضــت إىل
إنشــاء وتعزيــز جهوزيــة مؤسســات الدولــة الفلســطينية للعمــل بكفــاءة وفعاليــة .ويف هــذا
الســياق ،فــإن “الخطــة الوطنيــة للتمنيــة :الصمــود املقــاوم واالنفــكاك والتمنيــة بالعناقيــد
نحــو االســتقالل” تشــكل محطــة جديــدة مــن محطــات اإلصــاح اإلداري واملؤســي
يف فلســطني ،وقــد ُصمــت لتعيــد تشــكيل الطريقــة الــي تتعامــل فهيــا الحكومــة مــع
املواطنــن ،بحيــث تعــزز مــن مشــاركهتم وإدماجهــم يف قراراهتــا الــي متــس حياهتــم،
وباآلليــات الــي تقــدم فهيــا الخدمــات لهــم.
ويف هــذا اإلطــار ،يتكــون املحــور الثــاين مــن هــذه “الخطــة الوطنيــة للتمنيــة” ،وهــو محــور
المتــز يف خدمــة النــاس ،مــن األولويــات والسياســات الوطنيــة العامــة التاليــة:

املحور الثاين :المتزي يف خدمة الناس
األولويات
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 .4الحكومة يف
خدمة املواطن

 .7تعزيز استجابة الهيئات املحلية للمواطن
 .8االرتقاء مبستوى الخدمات العامة املقدمة للمواطن
 .9إصالح وتطوير قطاع األرايض

 .5الحكومة
الفعالة والبعيدة عن
البريوقراطية

 .10تعزيز الزناهة واملساءلة والشفافية ومكافحة الفساد
 .11تعزيز كفاءة املؤسسات العامة
 .12كفاءة وفعالية إدارة املوادر املتاحة
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رابعاً :الحكومة يف خدمة املواطن
تعــي “الحكومــة يف خدمــة املواطــن” إقامــة املؤسســات العامــة الــي ترتكــز يف تشــكيلها
وتنفيذهــا للسياســات العامــة عــى املواطنــن ،وتركــز عــى تقــدمي أفضــل الخدمــات لهــم.
ولتحقيــق هــذه الغايــة ســوف نعمــل خــال الســنوات الثــاث القادمــة عــى تنفيــذ ثالثــة
أجــراءات رئيســية مــن إجــراءات اإلصــاح .أولهــا :إعــادة هيكلــة هيئــات الحكــم املحــي
إلتاحــة فرصــة أكــر للمواطنــن للتعبــر عــن الطريقــة واآلليــة الــي تــدار هبــا شــؤون حياهتم.
وثانهيــا :إطــاق مبــادرة رئيســية ترمــي إىل االرتقــاء بنوعيــة الخدمــات الــي نقدمهــا ألبنــاء
شــعبنا ،مبــا يمشــل إنشــاء نظــام فعــال إلدارة مرافــق خدمــات امليــاه والكهربــاء مبــا ينســجم
مــع القوانــن ذات الصلــة .وثالهثــا :إصــاح وتطويــر قطــاع األرايض.
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تعزيز استجابة الهيئات املحلية للمواطن
بوجــود املؤسســات الوطنيــة العامــة ،فــإن الخطــوة التاليــة هــي تحديــد ترتيبــات الحكــم
املحــي املثاليــة وهيكلياتــه الناظمــة .ســتعمل الحكومــة عــى تصمــم برنامــج متكامــل
إلصــاح قطــاع الحكــم املحــي ،وتنفيــذه عــى املــدى املتوســط إىل املــدى الطويــل ،األمــر
الــذي هيــدف إىل إعــادة هيكلــة قطــاع الحكــم املحــي مبــا يضمــن اســتجابته الحتياجــات
املواطنــن وأولوياهتــم ،بحيــث تطــول آثــار هــذا الربنامــج الوطــي كل التجمعــات الســكانية
وصــوال ً إىل كل مواطــن.

تقــدم معظــم هيئــات الحكــم املحــي ،حاليًــا ،عــددًا محــدودًا مــن الخدمــات ،عــى الرغــم
مــن أن الترشيعــات ذات الصلــة تنــص عــى أن تتــوىل هــذه الهيئــات دورًا أكــر وأمشــل.
ومــن املقــرر أن تبــارش هيئــات الحكــم املحــي العمــل عــى تقــدمي نطــاق أوســع بكثــر مــن
الخدمــات بقــدر مــا تمســح لهــا إمكانياهتــا وقدراهتــا املاليــة بذلــك .ولتوســيع نطــاق
الخدمــات الــي تقدمهــا الهيئــات املحليــة وتحســن نوعيهتــا ،فــإن املطلــوب هــو توســيع
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نطــاق صالحيــات هــذه الهيئــات مبــا يجــز لهــا تحصيــل اإليــرادات وإدارة مواردهــا .كذلــك
يجــب إنشــاء نظــام ف ّعــال للتحويــات املاليــة بــن الحكومــة املركزيــة وهيئــات الحكــم املحيل
وبــكال االتجاهــن .وكذلــك إنشــاء نظــام فعــال إلدارة مرافــق خدمــات امليــاه والكهربــاء مبــا
ينســجم مــع القوانــن ذات الصلــة.
وأخـرًا ،ينبغــي إيــاء قــدر أكــر مــن الرتكــز لتحفــز التمنيــة االقتصاديــة املحليــة وتنشــطهيا،
خاصــة يف املناطــق املهمشــة واملهــددة مــن االحتــال ،حيــث مــن املفــرض أن تعمتــد زيــادة
إيــرادات الهيئــات املحليــة عــى زيــادة المنــو االقتصــادي وليــس عــى اإليــرادات املتحققــة
مــن الرضائــب فقــط.
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اإلطار ( :)9السياسة العامة ()7
تعزيز العمل عىل االعرتاف
من خالل التدخالت السياساتية التالية:
•إصالح قطاع الحكم املحيل وإعادة هيكلة الهيئات املحلية.
•تعزيــز الالمركزيــة يف توفــر الخدمــات عــى املســتوى املحــي ،حــال توفــر القــدرة
لــدى الهيئــات املحليــة عــى ذلــك.
•توسيع صالحيات الهيئات املحلية يف جباية الرضائب وإدارة املوارد املحلية.
•تطوير نظام ف ّعال لتحويل العائدات الرضيبية من الهيئات املحلية وإلهيا.
•تمنية االقتصاد املحيل ال سميا يف املناطق املهمشة واملهددة من االحتالل.
•إيجــاد نظــام فعــال إلدارة مرافــق خدمــات امليــاه والكهربــاء مبــا ينســجم مــع القوانني
ذات الصلة.
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االرتقاء مبستوى الخدمات العامة املقدمة للمواطن
تســمر الحكومــة يف عمليــة تحســن للخدمــات العامــة املقدمــة للمواطنــن ،وهــي بذلــك
تســعى أيضــا ً لنــر الثقافــة املؤسســية املرتكــزة عــى الخدمــات وتعزيزهــا ،ولتشــكل

احتياجــات املواطنــن األســاس الــذي يــم البنــاء عليــه لتطويــر الخطــط وتنفيذهــا لــدى
جميــع املؤسســات العامــة .وســتنهتج الحكومــة مبــدأ الرشاكــة الكاملــة مــا بــن مؤسســات
القطــاع العــام والقطــاع الخــاص واملنظمــات غــر الحكوميــة ،لضمــان توفــر وتوصيــل
الخدمــات للمواطنــن عــى نحــو متكامــل بطريقــة توفــر املــال والجهــد ،ومبــا يمســح
للمواطنــن املتلقــن لهــا مــن املشــاركة يف تحديــد الطريقــة الــي تقــدم لهــم فهيــا.
ومــن هنــا تطلــق الحكومــة برنامــج فلســطني للمتــز الحكومــي املبــي عــى املعايــر
العامليــة يف اإلدارة الحكوميــة والــذي يكــون مــن مخرجاتــه إنشــاء مركــز فلســطني للمتــز
الحكومــي والــذي ســيكون مــن بــن مهامــه توفــر منصــة دامئــة لرفــع مســتوى األداء
الحكومــي وجــودة الخدمــات وفــق املعايــر العامليــة مــن خــال الدعــم الفــي املبــارش للدوائــر
الحكوميــة وتوظيــف التجــارب الناجحــة وأفضــل املمارســات املحليــة والعامليــة.
ســوف تشــكل هــذه السياســة العامــة الــي تقــوم عــى تحســن الخدمــات العامــة املقدمــة
للمواطنــن املرتكــز األســايس الــذي يســتند إليــه إطــار النتائــج االســراتيجي الــذي تعمتــده
الحكومــة ،والــذي يحــدد معايــر جــودة الخدمــات ومعايــر الحصــول علهيــا يف خطــط
وموازنــات الــوزارات واملؤسســات العامــة املعنيــة ،ويُخضعهــا للمتابعــة الحثيثــة ويتكفــل
بتعمميهــا ونرشهــا عــى املواطنــن ،يعــزز ذلك نظــام يمســح باســتقبال اعرتاضات وشــكاوى
املواطنــن ومتابعهتــا .ويركــز اإلطــار املذكــور ،بوجــه خــاص ،عــى توســيع نطــاق الخدمــات
الــي تقدمهــا الحكومــة واالرتقــاء هبــا يف املناطــق األقــل ً
حظــا ،وال ســما يف املناطــق املهمشــة

واملهــددة مــن االحتــال ،وذلــك عــى الرغــم مــن العقبــات الــي تفرضهــا إرسائيــل عــى
الحكومــة واملؤسســات الفلســطينية يف هــذا املجــال.
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بالرغــم مــن سياســات االحتــال ،فــإن البــى التحتيــة يف فلســطني اليــوم أفضــل ممــا كانــت
عليــه قبــل قيــام الســلطة .فهنــاك العديــد مــن املنشــآت االقتصاديــة الجديــدة الــي يديرهــا

القطــاع الخــاص ،وهنــاك تقــدم تكنولوجــي وتعلميــي منافــس إقلمييــا ً ودوليــاً.

ومــن أجــل تهسيــل حصــول املواطنــن عــى الخدمــات العامــة وتهسيــل وصولهــم إلهيــا،
ســتعمل الحكومــة عــى تنفيــذ عــدد مــن املبــادرات ،مــن مضهنــا :توســيع نطــاق خدماهتــا
اإللكرتونيــة عــر تنفيــذ برنامــج الحكومــة اإللكرتونيــة ،والتوســع يف عــدد املراكــز الــي
تقــدم الخدمــات العامــة للمواطنــن ،وإطــاق مبــادرات خالقــة لضمــان وصــول الخدمــات
للمواطنــن يف املناطــق النائيــة واملهمشــة .أخــرا فإننــا نلــزم بتقــدمي خدمــات اجمتاعيــة
نوعيــة تراعــي النــوع االجمتاعــي وهتــدف إىل تحقيــق العدالــة االجمتاعيــة وحمايــة األطفال
والشــيوخ وذوي اإلعاقــة.
ال يقتــر تقــدمي الخدمــات العامــة يف فلســطني عــى الحكومة ،بــل ،ويف إطار مــن التكاملية،
يس يف هــذا املجــال ،ســواء املنظمــات غــر
كان دامئًــا للــركاء غــر الحكوميــن دورٌ أســا ٌ

الحكوميــة أو القطــاع الخــاص أو املؤسســات الدوليــة عــى أن يكــون هــذا التكامــل مبنيــا ً
عــى أجنــدة وطنيــة متفــق علهيــا بشــكل دميقراطــي لتحقيــق التمنيــة املســتدامة والعدالــة

االجمتاعيــة والوصــول إىل خدمــة التجمعــات الفقــرة واملهمشــة يف مختلــف أنحــاء األرض
الفلســطينية.
وإننــا نتطلــع ،خــال الســنوات الثــاث القادمــة ،نحــو تعزيــز الرشاكــة مــع الــركاء غــر
الحكوميــن كافــة لتعزيــز وتطويــر الخدمــات الــي نقدمهــا مجمتعــن للمواطنــن يف أماكــن
تواجدهــم كافــة .وهبــذا تكمتــل حلقــة الفاعلــن الرئيســيني يف عمليــة التمنيــة الــي ســيمت
التعــرض لهــا الحقــا ،والــي تقــوم عــى رشاكــة اســراتيجية بــن الحكومــة الفلســطينية مــن
جهــة والقطــاع غــر الحكومــي مــن جهــة أخــرى ،مبــا يمشــل القطــاع األهــي والجامعــات
والقطــاع الخــاص واملانحــن .ومــن هنــا رضورة أن يــم ربــط عمليــة االســتمثار والتطويــر
والدعــم بقــدرة هــذه املؤسســات عــى خدمــة هــذا التوجــه اإلســراتيجي املوحــد واملتفــق

58

السياسات العامة

عليــه مــع وجــود أهميــة خاصــة لتقيــم األداء ملعرفــة مــدى نجــاح العناقيــد يف خلــق فــرص
عمــل ،وجــذب االســتمثارات وحجــم التصديــر مــن العنقــود ومــدى اإلنجــاز املتحقــق
حســب الخطــط املرســومة ،ومــدى التفاعــل بــن القطــاع الخــاص والجامعــة والحكومــة.
ومــن هنــا أهميــة الــزام املانحــن باألولويــات الــي يرمسهــا العنقــود بحيــث تســاهم
املســاعدات الدوليــة يف عمليــة التمنيــة بــدل أن تعــزز مــن حالــة التبعيــة االقتصاديــة القامئــة،
كمــا يجــب التأكــد مــن أن هــذه الخطــة التمنويــة ال يرافقهــا تراكــم يف الديــون الخارجيــة
وزيــادة يف متأخــرات القطــاع الخــاص ومســتحقاته عــى وزارة املاليــة الفلســطينية وبالتــايل
تراكــم العجــز الســنوي.
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االرتقاء مبستوى الخدمات العامة املقدمة للمواطن
من خالل التدخالت السياساتية التالية:
•تطويــر اســراتيجية تحســن الخدمــات املقدمــة للمواطنــن عــى املســتويات املختلفــة
وتنفيذهــا بالتعــاون مــع الــركاء ،ال ســما يف املناطــق املهمشــة واملهــددة مــن
االحتــال.
•إطالق برنامج فلسطني للمتزي الحكومي.
•إطــاق وتفعيــل بوابــة الحكومــة اإللكرتونيــة وتوفــر الخدمــات األساســية للمواطنــن
مــن خاللها.
•تعزيــز الرشاكــة والتكامليــة يف تقــدمي الخدمــات مــع املنظمــات غــر الحكوميــة
والقطــاع الخــاص.
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السياسة العامة ( :)9إصالح وتطوير قطاع األرايض
مــن بــن الخدمــات العامــة الــي ســيمت الرتكــز علهيــا ،نظــرا ألهميهتــا ،اإلصــاح الشــامل
لنظــام إدارة وحوكمــة قطــاع األرايض يف فلســطني .فمــن شــأن اســتكمال عمليــة تســجيل
األرايض وســجل حقــوق امللكيــة الــذي يغطــي جميــع أنحــاء دولــة فلســطني ،وإنشــاء شــبكة
مــن مكاتــب تســجيل األرايض الــي تغطــي جميــع أنحــاء وطننــا ،وتطويــر نظــام وطــي إلدارة
املعلومــات عــى املســتوى املــكاين ،أن تصــون حقــوق امللكيــة للمواطنــن ،وتحفــز االســتمثار،
وتوســع دائــرة اإلقــراض العقــاري ،وتســاهم يف حــل الخالفــات االجمتاعيــة والعائليــة
املرتبطــة بحقــوق اإلرث وامللكيــة للمواطنــن.
ولهــذه الغايــة ،أطلقــت الحكومــة مبــادرة تعىن باســتكمال عمليــة تســجيل األرايض وحماية
الحقــوق الشــخصية والجماعيــة للشــعب الفلســطيين يف كامــل أرايض دولــة فلســطني،
ومتهــد هــذه املبــادرة الطريــق أمــام إعــداد سياســة شــاملة إلصــاح وتنظــم قطــاع األرايض
ووضعهــا موضــع التنفيــذ ،مبــا يمشــل اإلدارة الفعالــة ألرايض الدولــة واســتخداماهتا.
إن االهمتــام بــاألرايض بشــكل خــاص وقطــاع الزراعــة بشــكل عــام مبــا يف ذلــك توســيع
الرقعــة املزروعــة عــر برنامــج اســتصالح أراض متولــه الحكومــة ،وتوجيــه العمــل التعــاوين
ملســاعدة الفالحــن ،مــن شــأنه تعزيــز مصــود اإلنســان الفلســطيين عــى أرضــه ومتكينــه

اقتصاديــا وقانونيــا ً وتثبيــت حقــوق امللكيــة ألصحــاب األرايض مــن خــال تحديــث تســجيل
األرايض وإجــراء املســوح الالزمــة لذلــك .كمــا يمشــل اهمتــام الحكومــة االســتغالل
األفضــل ألرايض األوقــاف مبــا يخــدم الخطــط التمنويــة للحكومــة.
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االرتقاء مبستوى الخدمات العامة املقدمة للمواطن
من خالل التدخالت السياساتية التالية:
•اســتكمال تســجيل األرايض وتســوية األمــوال غــر املنقولــة وحمايــة حقــوق
ملكيهتــا.
•رفع كفاءة وفعالية إنجاز معامالت األرايض وتنظمي السوق العقاري.
•اإلدارة الكفؤة ألرايض الدولة وأرايض األوقاف.
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خامساً :الحكومة الفعالة والبعيدة عن البريوقراطية
ركــزت الحكومــة ،خــال العقــد املنــرم ،عــى إنشــاء مجموعــة متكاملــة مــن مؤسســات
الدولــة .ويف املقابــل ،ســوف يتحــول الرتكــز مــع “الخطــة الوطنية للتمنيــة :الصمــود املقاوم
واالنفــكاك والتمنيــة بالعناقيــد نحــو االســتقالل” نحــو التأكــد مــن أن الحكومــة ال تــزاول
األعمــال والوظائــف املعهــودة إلهيــا فحســب ،بــل تنفذهــا بفعاليــة وكفــاءة.
وعــى الرغــم مــن التحســن الــذي هشدتــه فلســطني مــن حيــث الحكومــة الفعالــة ،إال أن
املجــال مــا يــزال مفتوحً ــا أمامهــا إلحــراز املزيــد مــن التقــدم ،فعــى املــدى املتوســط ،ســوف
تعمــل الحكومــة عــى تعزيــز فعاليــة إدارة الحكــم مــن خــال االرتقــاء مبســتوى املســاءلة
والشــفافية وتنفيــذ اإلجــراءات الفعالــة والناجعــة يف إدارة املــال العــام.
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تعزيز الزناهة واملساءلة والشفافية ومكافحة الفساد
تعــي املســاءلة وجــوب خضــوع الســلطة التنفيذيــة لرقابــة الســلطتني الترشيعيــة والقضائية،
ووجــوب خضــوع املســؤولني العموميــن للمســاءلة أمــام املواطنــن عــن عملهم عــى صعيد
تنفيــذ السياســات وتقــدمي الخدمــات الــي تســتجيب الحتياجــات املجمتــع بعمومــه .وتعــي
الشــفافية الوضــوح التــام حــول عمليــة اتخــاذ القــرارات واإلجــراءات الحكوميــة وطريقــة
رمس الخطــط والسياســات .كمــا تعــي تيســر قــدرة املواطنــن عــى الوصــول إىل املعلومــات
واالمتنــاع عــن حرماهنــم مــن ّ
االطــاع علهيــا ،إال يف حــاالت تتعلــق باألمــن القومــي.

ومبــا أنــه ال ميكــن توقــع أو معرفــة جميــع اإلجــراءات الــي ينفذهــا املســؤولون العموميــون
توجــه إلهيــم ،تقتــي الــرورة مــن هــؤالء املســؤولني ممارســة أعمالهــم
أو املطالــب الــي َّ
مضــن إطــار أخــايق يف جميــع األوقــات.
ويف الواقــع ،تقــوم الحكومــة الشــفافة واملنفتحــة ،يف أســاهسا ،عــى متكــن املواطنــن مــن
الوصــول إىل املعلومــات وإطالعهــم علهيــا مبوجــب القانــون .وســوف تعمــل الحكومــة عــى
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تطويــر قانــون فعــال يضمــن حــق املواطنــن يف الوصــول إىل املعلومــات.
وتشــكل الرقابــة الخارجيــة والداخليــة الــدرع الــوايق األســايس الــذي يحــول دون ارتــكاب
األعمــال الــي يشــوهبا الفســاد وهــدر املــال العــام .ويف هــذا الســياق ،ينبغــي مواصلــة العمل
عــى مســاندة الــدور املحــوري الــذي يضطلــع بــه ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة يف الكشــف
عــن إســاءة اســتخدام املــال العــام وإنفاقــه عــى نحــو يفتقــر إىل الكفــاءة .وفضــا ً عــن ذلــك،
يجــب تعزيــز قــدرات وحــدات الرقابــة الداخليــة يف مؤسســات الحكومــة ووزاراهتــا وتقويهتــا
وتعزيــز صالحياهتــا.
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تعزيز الزناهة واملساءلة والشفافية ومكافحة الفساد
من خالل التدخالت السياساتية التالية:
•تعزيز الشفافية واملساءلة يف عمل الحكومة.
•مضان الحق يف الوصول للمعلومات.
•تعزيز دور املؤسسات الرقابية املالية واإلدارية.

السياسة العامة (:)11

تعزيز كفاءة املؤسسات العامة
ســوف تنفــذ الحكومــة نظــام اإلدارة القامئــة عــى النتائــج يف جميــع وزاراهتــا ومؤسســاهتا
ً
نطاقــا واس ـعًا
وأجهزهتــا .ومــن شــأن هــذا النظــام أن يوفــر للمواطنــن واألطــراف املعنيــة

مــن املعلومــات حــول أداء الحكومــة .ويف هــذا الســياق ،ســوف تصمــم الحكومــة اإلجراءات
الكفيلــة بإعــداد السياســات العامــة الــي تســتند إىل األدلــة وإطــار النتائــج اإلســراتيجي
وتضعهــا موضــع التنفيــذ.
ـر عــن الزتامهــا بدمــج إجــراءات إعــداد الخطــط وتحضــر املوازنــات،
وال تــزال الحكومــة تُعـ ّ
والــذي يشــكل محــورًا أساسـيًا مــن محــاور نظــام اإلدارة القامئــة عــى النتائــج ،وهــو الــزام
حرصــت عــى مضانــه يف جميــع الخطــط الوطنيــة الــي أصدرهتــا منــذ عــام  .2008ومــع
ذلــك ،تُعتــر إجــراءات إعــداد “الخطــة الوطنيــة للتمنيــة :الصمــود املقــاوم واالنفــكاك
والتمنيــة بالعناقيــد نحــو االســتقالل” اســمرارًا للجهــود الســابقة الــي يجــري فهيــا
إعــداد الخطــط القطاعيــة وعــر القطاعيــة واملوازنــات متوســطة األمــد الخاصــة بالــوزارات
واملؤسســات الحكوميــة عــى أســاس التنبــؤات واالفرتاضــات والســقوف املاليــة نفهســا.
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وســوف نواصــل املســاعي الــي نبذلهــا يف ســبيل دمــج إجــراءات إعــداد الخطــط وتحضــر
املوازنــات مــن خــال التحديثــات الســنوية الــي نجرهيــا عــى “الخطــة الوطنيــة للتمنيــة”.
كمــا تســعى الحكومــة الســتئناف مراجعــة عمــل ومهــام وأداء الهيئــات الوطنيــة املســتقلة
وإلغــاء غــر الــروري مهنــا ،ودمــج املتشــابه واملتداخــل مهنــا ،ومراجعــة مرجعيــات هــذه
املؤسســات مبــا ال يفصلهــا عــن الــوزارات التابعــة لهــا.
إننــا عــى قناعــة بأنــه ال ميكــن االرتقــاء بــاألداء فقــط مــن خــال الهنــوض بإجــراءات إعــداد
الخطــط وتحضــر املوازنــات وإدارة األداء .فبالقــدر ذاتــه مــن األهميــة ،تعمتــد نوعيــة
النتائــج عــى مســتوى املهنيــة والقــدرات الــي يتحــى هبــا قطــاع الخدمــة املدنيــة ،إىل جانــب
إســناده بإجــراءات فعالــة وناجعــة تعــى بــإدارة مــوارده البرشيــة وتطويرهــا .ومــن شــأن
تطبيــق مدونــة لقواعــد الســلوك واألخــاق املهنيــة ،وتطبيقهــا يف قطــاع الخدمــة املدنيــة يف
فلســطني أن يشــكل القاعــدة املؤسســية الــي ترتكــز علهيــا الحكومــة يف احتكامهــا للمعايــر
األخالقيــة يف عملهــا.
وال ميكننــا أن نحقــق االســتفادة املثــى مــن قــدرات قطــاع الخدمــة املدنيــة يف فلســطني إال
إذا وفرنــا كل فرصــة متاحــة للنســاء لمتكيهنــن مــن إطــاق أقــى طاقاهتــن وقدراهتــن.
ولــي نحقــق هــذه الغايــة ،ينبغــي لنــا أن نزيــل العقبــات الــي تحــول دون توظيــف النســاء
وترقيهتــن وإبقاهئــن عــى رأس عملهــن ،وعــى وجــه الخصــوص ،يجــب مضــان قــدرة
النســاء عــى بلــوغ املناصــب الوظيفيــة الرفيعــة واملواقــع املهمــة يف دوائــر صنــع القــرار .وعــى
الرغــم مــن أن المتثيــل العــام للمــرأة يف قطــاع الخدمــة املدنيــة الفلســطيين يُع ـ ّد مب ـ ً
را
( ،)45%ينبغــي العمــل عــى زيــادة عــدد الوظائــف العليــا الــي تتقلدهــا النســاء ،والــي
تقــف نســبهتا اآلن عنــد حــدود .12%
ومــن الالفــت للنظــر أن مشــاركة املــرأة يف ســوق العمــل مل تتعــد  20%حســب إحصــاءات
 .2019ومــن الالفــت للنظــر أيضــا ً أنــه كلمــا زاد تأهيلهــا العلمــي انخفضــت قدرهتــا يف

الحصــول عــى فرصــة عمــل ،وهــذا عكــس المنــط التشــغييل العاملــي .والســبب قــد يكــون
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منــط التفكــر املجمتعــي الــذي يقــر املناصــب العليــا عــى الرجــال ،وال يفســح املجــال للمــرأة
يف املنافســة عــى هــذه املناصــب ،خاصــة يف أعمــال القطــاع الخــاص واإلدارات الوســطى يف
القطــاع العــام.
وعليــه مــن الــروري أن تراعــى احتياجــات الشــباب والنســاء بحيــث يجــدون يف الحكومــة
وبرامجهــا مــا يدعــم متكيهنــم لتحقيــق مشــاريعهم الرياديــة واندماجهــم يف ســوق العمــل.
مــن املهــم مراجعــة أســس التوظيــف والرتقيــات يف الدولــة بطريقــة جديــة بحيــث تكــون
مبنيــة عــى أســس مــن الكفــاءة والشــفافية ،وتســاهم يف ســد الفجــوة املوجــودة يف تمثيــل
النســاء يف ســوق العمــل ويف القطــاع الحكومــي ،خاصــة يف املناصــب القياديــة .ســنحرص
عــى تقيــم السياســات الحكوميــة مــن ناحيــة اآلثــار الــي تفرزهــا عــى النســاء والفتيــات
والشــباب ،ومــدى إهســام هــذه السياســات يف تعزيــز مبــادئ املســاواة بــن الرجــل واملــرأة
وإعطــاء فرصــة للشــباب .ويف هــذا املقــام ،ســنعمل عــى تعزيــز وتنفيــذ اســراتيجية دمــج
النــوع االجمتاعــي ومتكــن الشــباب ،وتوفــر األدوات الالزمــة للتأكــد مــن دمــج مبــادئ
املســاواة بــن الجنســن وإدراجهــا مضــن السياســات العامــة ومشــاريع القوانــن واإلجــراءات
املعمتــدة يف إعــداد الخطــط واملوازنــات ذات الصلــة ،باإلضافــة لمتكــن الشــباب ومنحهــم
الفــرص الالزمــة لتنفيــذ برامجهــم وأفكارهــم الرياديــة.
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تعزيز كفاءة املؤسسات العامة
من خالل التدخالت السياساتية التالية:
•مأسسة االلزتام مبدونة السلوك الوظيفي يف قطاع الخدمة املدنية.
•إصالح املؤسسات العامة وإعادة هيكلهتا لتعزيز كفاءهتا يف تقدمي الخدمات.
•تمنية املوارد البرشية يف قطاع الخدمة املدنية وإدارهتا بفعالية.
•تعزيــز اإلدارة العامــة املرتكــزة عــى النتائــج واألداء واســتكمال عمليــة دمــج التخطيط
باملوازنــة والتحــول ملوازنــة الربامج.
•إدمــاج النــوع االجمتاعــي والقضايــا عــر القطاعيــة يف سياســات الحكومــة وبرامجهــا
وموازنهتــا.
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كفاءة وفعالية إدارة املوارد املتاحة
تشــر “الخطــة الوطنيــة للتمنيــة :الصمــود املقــاوم واالنفــكاك والتمنيــة بالعناقيــد نحــو
االســتقالل” إىل التحديــات املاليــة العميقــة الــي تواجــه فلســطني بفعــل االســتعمار
االســتيطاين والتقليصــات الحــادة الــي طــرأت عــى املســاعدات الخارجيــة الــي تتلقاهــا .ويف
هــذا املقــام ،ينبغــي ،يف املــدى املتوســط ،اإلقــدام عــى خيــارات صعبــة إلعــادة فلســطني إىل
مســار االســتدامة املاليــة ،وينبغــي للحكومــة ،لــي تحقــق هــذه الغايــة عــى نحــو فعــال،
االرتقــاء مبســتوى ونوعيــة إدارة املــال العــام .ولتحقيــق ذلــك ،قــد تمشــل املجــاالت الــي
تركــز علهيــا الحكومــة إدارة االقتصــاد الــكيل ،والسياســة املاليــة ،وإدارة الديــن العــام،
واملشــريات .وبصــورة عامــة ،يجــب عــى قطــاع الخدمــة املدنيــة امتــاك القــدرات الالزمــة
لزتويــد صنــاع القــرار بالسياســات والخيــارات املســتندة إىل األدلــة ،الــي تأخــذ اآلثــار املاليــة
املحمتلــة املرتتبــة علهيــا بعــن االعتبــار .فهبــذه الطريقــة ،ســتمتكن الحكومــة مــن الخــروج
بقــرارات سياســاتية مدروســة بشــأن تصويــب أوضــاع القصــور املــايل وتطويــر آليــات تحصيل
اإليــرادات وضبــط النفقــات والتقليــل مــن املتأخــرات.
وال يــزال نظــام التقاعــد العــام يواجــه تحديــات ماليــة ،وإلعادتــه إىل مســار مســتدام ،فــإن
الحكومــة ســتتخذ إجــراءات تضمــن تقــدمي مســاهمات دوريــة ،وتقليــص نســبة املتأخــرات،
وإدخــال التغيــرات الالزمــة عــى شــكل النظــام.
لقــد جــرى بنــاء مؤسســاتنا العامــة لتكــون قــادرة عــى تنفيــذ جميــع الوظائــف املفرتضــة
للحكومــة ،وقــد قطعنــا شــوطا هامــا لتحقيــق هــذا الهــدف .واآلن ،فــإن خطوتنــا التاليــة
هــي إعــادة تشــكيل مؤسســاتنا العامــة لتنتقــل مــن الرتكــز عــى الجوانــب اإلداريــة إىل
الرتكــز يف أعمالهــا عــى تطويــر خدماهتــا وتقدميهــا للمواطنــن بكفــاءة وفعاليــة.
تحصلهــا
مــن جههتــا ،تعمتــد هيئــات الحكــم املحــي اعمتــادًا مزتاي ـدًا عــى اإليــرادات الــي
ّ
مــن توزيــع خدمــات الكهربــاء وامليــاه والــرف الصحــي وغريهــا مــن الخدمــات العامــة،
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وهــو مــا أدى إىل وجــود مشــكلة “صــايف اإلقــراض” يف الحــاالت الــي ال تســدد فهيــا هيئــات
الحكــم املحــي األمثــان املرتتبــة علهيــا يف الوقــت املطلــوب ،وبالتــايل تلجــأ إرسائيــل إىل اقتطــاع
قميــة الفواتــر املتأخــرة والغرامــات املقرتنــة هبــا مــن تحويــات العائــدات الرضيبية املســتحقة
لفلســطني .وملعالجــة هــذه املشــكلة ولالرتقــاء مبســتوى الخدمــات الــي تقدمهــا للتجمعــات
الســكانية الفلســطينية ،ســتعمل الحكومــة عــى إعــادة هيكلــة الخدمــات العامــة وتنظميها
ـي الكهربــاء واملــاء .ومــن شــأن هــذا التدبــر
عــى نحــو أفضــل ،مــع إيــاء األولويــة لقطاعـ ّ

أن يكمــل اإلجــراءات الــي ترعاهــا الحكومــة وتنفذهــا عــى صعيــد إصــاح قطــاع الحكــم
املحــي واإلجــراءات املاليــة املتبادلــة بــن هيئــات الحكــم املحــي والحكومــة.

كمــا قامــت الحكومــة الفلســطينية باقــرار إنشــاء بنــك حكومــي (بنــك االســتقالل للتمنيــة
واالســتمثار) يكــون مــن بــن مهامــه تقــدمي القــروض والخدمــات المتويليــة ألرس الهشــداء
وذوي األرسى واألرسى املحرريــن وتقــدمي خدمــات تحويــل الراتــب وإصــدار بطاقــات الرصاف
اآليل لتقــدمي خدمــات ماليــة للمســتفيدين ،وذلــك عــى ضــوء الهتديــدات اإلرسائيليــة
املســمرة للبنــوك العاملــة بإيقــاع عقوبــات ماليــة علهيــا يف حــال اســمرارها بالتعامــل

ماليــا ً مــع األرسى الفلســطينيني وعائالهتــم.
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كفاءة وفعالية إدارة املوارد املتاحة
من خالل التدخالت السياساتية التالية:
•تعزيــز إدارة املــال العــام ومضــان االســتدامة املاليــة ،مــع الرتكــز عــى تطويــر
السياســة املاليــة الكليــة ،وإدارة الديــن العــام وترشــيد النفقــات.
•تعزيز نظام الرشاء العام مبا يضمن الشفافية واملساءلة.
•زيــادة اإليــرادات بالرتكــز عــى توســيع القاعــدة الرضيبيــة ،وتحســن اَليــات
التحصيــل ،وحشــد الدعــم الخارجــي.
•إصالح نظام التقاعد ملوظفي القطاع العام.
•إنشاء مؤسسات مزودي الخدمات اإلقلميية للمياه والكهرباء.
•تحسني وترشيد إدارة املرافق العامة وتأهيلها.
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املحور الثالث :التمنية املستدامة
يشــمل املحــور الثالــث مــن “الخطــة الوطنيــة للتمنيــة :الصمــود املقــاوم واالنفــكاك
والتمنيــة بالعناقيــد نحــو االســتقالل” ،وهــو محــور التمنيــة املســتدامة ،عــى غالبيــة أجنــدة
اإلصــاح الــي تعمتدهــا دولــة فلســطني ،ومــن املقــرر تنفيــذ هــذا املحــور مــن خــال خمــس
أولويــات وطنيــة وإحــدى وعرشيــن سياســة وطنيــة عامــة.
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املحور الثالث :التمنية املستدامة
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 .6االنفكاك
االقتصادي والتمنية
بالعناقيد

 .13بناء مقومات االقتصاد الفلسطيين املرتكزة عىل التمنية
بالعناقيد
 .14توفري فرص عمل الئقة للجميع
 .15توفري بيئة استمثارية مالمئة
 .16تعزيز الصناعة الفلسطينية

 .7القانون فوق
الجميع لتحقيق
العدالة االجمتاعية

 .17الحد من الفقر متعدد األبعاد
 .18توفري الحماية االجمتاعية للفقراء واملهمشني
 .19تعزيز وصول املواطنني للعدالة
 .20تعزيز املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة
 .21متكني الشباب

 .8التعلمي الجيد حق
للجميع

 .22تحسني التعلمي املبكر ألطفالنا
 .23تحسني االلتحاق والبقاء يف التعلمي
 .24تعزيز النشأة السوية للطلبة
 .25تحسني جودة التعلمي العام
 .26تحسني فرص االنتقال من التعلمي إىل العمل

 .9تحقيق التغطية
الصحية الشاملة

 .27توفري خدمات رعاية صحية شاملة ذات جودة عالية
 .28االرتقاء بصحة املواطن ورفاهيته

 .10مجمتع
ممتاسك قادر عىل
الصمود والتمنية

 .29توفري األمن واألمان للوطن واملواطن وتعزيز سيادة القانون
 .30توفري االحتياجات األساسية للتجمعات السكانية
 .31مضان استدامة البيئة
 .32الهنوض بالزراعة وباملجمتعات الريفية
 .33الهوية والرتاث الثقايف مرتكزان عىل الرواية الفلسطينية
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ً
ارتباطــا وثي ًقــا باالســتقالل الســيايس واالقتصــادي ،فمــن الصعب،
ترتبــط التمنيــة املســتدامة
إن مل يكــن مــن املســتحيل ،تحقيــق االســتدامة االقتصاديــة طويلــة املــدى يف ظــل اســمرار
إرسائيــل بالســيطرة عــى أرضنــا ومواردنــا الطبيعيــة واســتغاللها ،ويف ظــل اســمرارها يف
اشــراط حصولنــا عــى تصاريــح لتطويــر األعمــال واســترياد املنتجــات ،وتطويــر البنيــة
التحتيــة الرضوريــة ،وال ســما يف املناطــق املهمشــة واملهــددة مــن االحتــال ،وهــو مــا يعطــل
الجهــود الــي نبذلهــا للتقــدم.
وكذلــك الحــال فــإن التمنيــة املســتدامة يجــب أن تأخــذ بعــن االعتبــار أثــر حالــة التــرذم
الــي يعيهشــا مجمتعنــا بفعــل السياســات واإلجــراءات الــي تفرضهــا إرسائيــل علينا .فشــبابنا
قلقــون عــى مســتقبلهم وتســاورهم الشــكوك يف إمكانيــة تحقيــق تطلعاهتــم إىل العيــش يف
وطــن حــر .ومــا دام االســتعمار جامثًــا عــى أرضنــا ،فإنــه ال ميكــن تحقيــق حلــول مســتدامة
للتحديــات التمنويــة الــي نواجههــا.
عــى الرغــم مــن ذلــك ،ال بــد لنــا مــن الســر قدمــا يف تطويــر مجمتعنــا .ولهــذا عملنــا عــى
تصمــم اســراتيجياتنا القطاعيــة بطريقــة تمســح باملزاوجــة مــا بني االرتقــاء بتقــدمي الخدمات
وجودهتــا لتحســن حيــاة املواطنــن وتدعــم مصودهــم ،ومــا بــن السياســات الــي ال ميكــن
تنفيذهــا إال بــزوال االحتــال اإلرسائيــي عــن أرضنــا .ويف هــذا الســياق ،بيمنــا ركــز املحــوران
األول والثــاين مــن هــذه الخطــة عــى إجــراءات اإلصــاح الــي تنفذهــا الحكومــة عىل مســتوى
الوطــن وعــى مســتوى وزاراهتــا ومؤسســاهتا وأجهزهتــا ،يركــز املحــور الثالــث عــى غالبيــة
التدخــات السياســاتية الــي ســننفذها يف كل قطــاع مــن القطاعــات مــن خــال التمنيــة
املســتدامة بمنــوذج التمنيــة بالعناقيــد يف ظــل عــدم مالءمــة نظريــات التمنيــة املعروفــة كون
فلســطني مــا زالــت تخــوض الــراع مــن أجــل االســتقالل والتحــرر وكــون سياســة إرسائيــل
هتــدف إىل إبقــاء هامــش التمنيــة املتــاح ضئيــا ،بحيــث ال يــزول االحتــال وال تهنــار الســلطة.
ومــن هنــا البــد مــن مهنج وطــي اقتصادي ســيايس يكــون هدفــه التحرر وبنــاء الدولة املســتقلة
ذات الســيادة ،عــى كامل حــدود عام  ،1967ومضن االســراتيجية الوطنية الشــاملة.
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أمــا التمنيــة بالعناقيــد فهــو منــوذج يســتحق العنايــة والتطبيــق .فباإلضافــة لتقويــة املنتــج
املحــي فــإن التمنيــة بالعناقيــد تخــدم األهــداف الوطنيــة يف الحفــاظ عــى األرض ومنــع
مصادرهتــا أو االســتيطان فوقهــا مبــا يخلــق فــرص عمــل ويعطــي مــزة تنافســية لــكل
محافظــة مــن املحافظــات الفلســطينية ويجعــل التعامــل فميــا بيهنــا أســاس النجــاح
لتحقيــق االنفــكاك التدريجــي مــن االقتصــاد اإلرسائيــي نحــو التحــرر واالســتقالل الوطــي.
فواقــع االحتــال وسياســاته االســتعمارية االســتيطانية يجعــل أي محاوالت لتحقيــق التمنية
همــة شــبه مســتحيلة .فتجربــة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية منــذ تأســيهسا وعملهــا
َم َّ
مضــن إطــار اتفاقيــات أوســلو ،عــززت الفرضيــة الــي تقــول إن التمنيــة تحــت االحتــال صعبة
املنــال .ولهــذا فــإن الخطــة الوطنيــة هــذه تنطلــق مــن رضورة العمــل عــى إعــادة تشــكيل
الهيــكل االقتصــادي الفلســطيين وتغيــر أدوات القــوة املحركــة للتمنيــة وتحويــل منطهــا
اســتنادا إىل الــدروس والعــر املســتقاة مــن الواقــع الجديــد املمتثــل يف احتــال مديــد وواقــع
اســتعمار اســتيطاين يــزداد خطــرا ً باســمرار.

فالتبعيــة االقتصاديــة إلرسائيــل ،وإن كانــت واقعــا ال ميكــن إنــكاره ،إال أهنــا يف الوقــت
نفســه تبعيــة إجباريــة وليســت اختياريــة .تبعيــة مفروضــة بقــوة ســاح االحتــال وعدوانــه
وإجراءاتــه األمنيــة واالقتصاديــة التعســفية .وإىل حــن أن ينهتــي االحتــال عســكريا
وسياســيا ،ال بــد مــن االنفــكاك التدريجــي مــن تلــك التبعيــة مــن خــال تعزيــز املنتــوج

الوطــي كمــا ً ونوعــا ً وتعزيــز القاعــدة اإلنتاجيــة لالقتصــاد وتحفــز اإلنتــاج والتجــارة ،ووقــف
الزنيــف املــايل املرتتــب عــى الترسيبــات الرضيبيــة واملاليــة إىل الخزينــة اإلرسائيليــة.
فــإن العنــوان
إذا كان االنفــكاك عــن االحتــال هــو العنــوان األول للربنامــج االقتصــادي،
ّ
الثــاين ،هــو تعديــل المنــوذج االقتصــادي الفلســطيين ،وهــذا يســتند إىل صنــع تحــول يف
مخرجــات النظــام التعلميــي ،وطبيعــة امل ُ ّ
لكيــة يف املجمتــع ،وطبيعــة الوظائــف وفــرص
ال َع َمــل.
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سادساً :االنفكاك االقتصادي والتمنية بالعناقيد
يف ظــل اســمرار حالــة االســتعمار عــى فلســطني ،ينبغــي أن تــوازن سياســاتنا االقتصاديــة
بــن توفــر فــرص العمــل بشــكل فــوري ،كــرورة ملحــة ،وبــن إرســاء قواعــد اقتصــاد
وطــي مســتقل وقــامئ عــى التنافــس يف املرحلــة الــي تعقــب انهتــاء االحتــال ،وهمــا هدفــان
مرتابطــان ويعــزز كل مهنمــا اآلخــر.
فمــن شــأن إطــاق حملــة وطنيــة لتعزيــز املنتجــات الوطنيــة توفــر فــرص عمــل وزيــادة
حصــة املنتــج الوطــي مــن االســهالك املحــي يف الوقــت الحــارض ،ويف الوقــت نفســه بنــاء
القاعــدة الالزمــة للصناعــات التصديريــة يف املســتقبل خاصــة مــع الــدول العربيــة املجــاورة.
كمــا أن إزالــة عوائــق اإلجــراءات املرهقــة ،وتأمــن الدعــم املطلــوب لتأســيس الــركات
واملشــاريع املتوســطة والصغــرة واملتناهيــة الصغــر ســيهسم يف دعــم القطــاع الخــاص
ســواء يف الوقــت الحــارض أو يف املســتقبل .مبــا يمشــل تلــك املبــادرات الالزمــة لتعزيــز عالقــة
فلســطني املبــارشة مــع بــايق الــدول ،خاصــة يف مجــاالت االســترياد املبــارش دون أن يلحــق
رضرا باملنتــج املحــي .مــع الرتكــز عــى عمقنــا العــريب وتعزيــز التشــابك تجاريــا واقتصاديــا
معهــا مســتفيدين مــن الهامــش الضيــق الــذي تتيحــه االتفاقيــات االقتصاديــة الســارية
والــي مل يــم اســتغاللها حــى اآلن بطريقــة كافيــة ،مثــا يف اســترياد ســلع أساســية كالبــرول
مــن الــدول العربيــة املجــاورة.
ولضمــان املســتقبل املشــرك والعــادل لجميــع أبنــاء شــعبنا ،فإنــه يتوجــب علينــا العمــل
عــى جــر الفجــوة التمنويــة القامئــة بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،وهــذا يتطلــب منــا
البــدء بإعــادة بنــاء القاعــدة الصناعيــة وتطويرهــا يف قطــاع غــزة عــى طريــق بنــاء اقتصــاد
وطــي فلســطيين نشــط وتتكامــل مكوناتــه يف املســتقبل.
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بناء مقومات االقتصاد الفلسطيين املرتكزة عىل التمنية بالعناقيد
إن مفهــوم التمنيــة بالعناقيــد يعــي تحــزمي الجغرافيــا الفلســطينية ومــا علهيــا مــن نشــاط
اقتصــادي ومؤسســايت وتعلميــي وغــره يف عناقيــد مرتابطــة أفقيــا ً وعموديــا ً ومتشــابكة
مــع بقيــة العناقيــد األخــرى عــى أســاس مــن االختصــاص يف العنقــود الواحــد والتعــاون
والتكامــل مــع العناقيــد األخــرى ،مــن أجــل الوصــول إىل الهــدف الوطــي العــام ومســاهمة
الجميــع يف تحقيقــه مبشــاركة جميــع رشكاء التمنيــة وهــم القطــاع الحكومــي والقطــاع
الخــاص واألهــي والجامعــات واملانحــون.
هــذا مــن شــأنه أن يخلــق التــوازن املطلــوب لخلــق تمنيــة شــاملة بــن مختلــف مناطــق
ورشائــح الشــعب الفلســطيين مــع الرتكــز عــى المتــدد األفقــي لتغطيــة مختلــف مناطــق

الجغرافيــا الفلســطينية وليــس حرصهــا عموديــا ً يف منطقــة واحــدة .كمــا أن التمنيــة
املناطقيــة متكننــا مــن الرتكــز عــى بعــض املناطــق بحيــث يــم اســتغالل الفــرص املتاحــة فهيــا
مثــل األغــوار الفلســطينية واملنحــدرات الرشقيــة واملناطــق الجبليــة ومنطقــة الســاحل يف
قطــاع غــزة .كذلــك األمــر ميكــن لهــذه التمنيــة املناطقيــة توفــر الغطــاء الــازم للتعامــل
بطريقــة مختلفــة مــع مدينــة القــدس ،مبــا يعــزز دورهــا كعامصــة مســتقبلية لدولــة
فلســطني.
كمــا أن هــذا المنــوذج يســاعد يف تقليــص الفجــوات بــن مختلــف املناطــق الفلســطينية مــن
خــال فتــح املناطــق الريفيــة ،وقطــاع غــزة والقــدس لالســتمثارات الجديــدة واملوجهــة،
ســواء أكانــت زراعيــة أم صناعيــة أم ســياحية ،وتوفــر التهسيــات املاليــة والقــروض امليــرة
لتلــك املناطــق .ومــن هنــا أهميــة ودور القطــاع املــايل يف إســناد التمنيــة االقتصادية الشــاملة
باإلضافــة للبنيــة التحتيــة الرضوريــة لتوفــر بيئــة اقتصاديــة مناســبة.
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بناء مقومات االقتصاد الفلسطيين املرتكزة عىل التمنية بالعناقيد
من خالل التدخالت السياساتية التالية:
•إعــادة بنــاء قاعــدة اإلنتاجيــة لالقتصــاد الفلســطيين وتطويرهــا ،بالرتكــز عــى
العناقيــد الصناعيــة والزراعيــة والســياحية.
•جــذب االســتمثار املحــي واألجنــي املبــارش وتشــجيعه ،بالرتكــز عــى قطاعــات
اإلنشــاءات ،والســياحة ،والزراعــة ،والطاقــة ،واالتصــاالت وتكنولوجيــا
املعلومــات.
•تطويــر الصــادرات وتوســيع نطــاق تبــادل التجــارة العامليــة ال ســما مــع املحيــط
العريب.
•تصمــم وتنفيــذ مشــاريع البنيــة التحتيــة الحيويــة الالزمــة لالقتصــاد (ال
ســما املطــار واملينــاء ،واملناطــق الصناعيــة ،وشــبكات النقــل واملواصــات
وامليــاه والكهربــاء واالتصــاالت).
•تعزيز دور القطاع املايل يف إسناد التمنية االقتصادية الشاملة.
•جرس الفجوة التمنوية بني املحافظات المشالية والجنوبية.
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توفري فرص عمل الئقة للجميع
باإلضافــة لتعزيــز التمنيــة املتوازنــة مناطقيــا وتعزيــز االنفتــاح نحــو عمقنــا العــريب اقتصاديــا،
فــإن منــوذج التمنيــة تقــاس قوتــه وديناميكيتــه يف مــدى قدرتــه عــى تحفــز االقتصــاد
وخلــق فــرص عمــل بحيــث تعــزز مصــود الفلســطينيني يف أرضهــم وتخفــف مــن إمكانيــة
هــروب الكفــاءات ،دون أن يعــي ذلــك انغالقنــا أو تحفظنــا حــول فتــح ســوق العمــل .وهــذا
يقتــي أيضــا توجيــه االســتمثارات نحــو القطاعــات املولــدة للعمالــة وتلبيــة االحتياجــات
املحليــة واألساســية.
ومــن هنــا أهميــة الرشاكــة بــن القطاعــن والخــاص مــن أجــل خلــق تحــول اقتصــادي
مطلــوب ورضوري بالرغــم مــن التشــوهات املوجــودة يف االقتصــاد الفلســطيين نتيجــة
االحتــال والسياســات االســتعمارية الــي مارســها إرسائيــل ومــا زالــت تجــاه الســوق
الفلســطيين الــذي جعلتــه تابعــا لهــا ،ويقــوم عــى اقتصــاد خدمــايت أكــر منــه إنتاجــي،
واالعمتــاد عــى األيــدي العاملــة أكــر مهنــا عــى األيــدي املاهــرة واملتخصصــة.
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اإلطار ( :)16السياسة العامة ()14

توفري فرص عمل الئقة للجميع
من خالل التدخالت السياساتية التالية:
•اعمتــاد إجــراءات تُعــى بالتعجيــل بخلــق فــرص عمــل دامئــة مــن خــال رشاكات
اســتمثارية بــن القطاعــن العــام والخــاص.
•اعمتــاد إجــراءات تُعــى بــاإلرساع يف متكــن الخريجــن مــن كال الجنســن مــن إطــاق
مشــاريعهم الخاصــة والرياديــة.
•إنفــاذ القوانــن ذات العالقــة لضمــان بيئــة عمــل آمنــة ومراعيــة للمعايــر الصحيــة
والســامة املهنيــة.
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توفري بيئة استمثارية مالمئة
إن المنــوذج الجديــد للتمنيــة يأخــذ الواقــع االقتصــادي املحــي عــى محمــل الجــد .وعليــه
ســيمت الرتكــز عــى تشــجيع املشــاريع الصغــرة واملتوســطة والعائليــة والــي تشــكل الجــزء
األكــر مــن املشــاريع يف فلســطني .كمــا هتــم الحكومــة بتنظــم األســواق غــر الرمسيــة
والتعاونيــات مــع الرتكــز عــى تنظميهــا وحوكمهتــا .كمــا يجــب خلــق بيئــة ترشيعيــة
وقانونيــة داعمــة لالســتمثار واألعمــال بحيــث تســاهم يف عمليــة التمنيــة االقتصاديــة
الشــاملة.
كمــا تــويل “الخطــة الوطنيــة للتمنيــة :الصمــود املقــاوم واالنفــكاك والتمنيــة بالعناقيــد نحو
االســتقالل” أهميــة خاصــة للتطــور التكنولوجــي واإلنرتنــت يف عمليــة التمنيــة ويف تطويــر
االقتصــاد الرقمــي .وهنــا ال بــد مــن حملــة دوليــة تســاعدنا يف تجــاوز املعيقــات االرسائيليــة
املتعلقــة باســتخدامات “األجيــال املتعاقبــة” مــن تكنولوجيــا االتصــاالت .كمــا أن هــذا
يقتــي محاربــة القرصنــة وتعزيــز األمــن يف مجــال تكنولوجيــا املعلومــات واإلنرتنــت.
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توفري فرص عمل الئقة للجميع
من خالل التدخالت السياساتية التالية:
•تقــدمي الدعــم للــركات الناشــئة وتمنيــة املنشــآت املتناهيــة الصغــر والصغــرة
واملتوســطة.
•دعم وتشجيع االقتصاد والصناعات الرقمية وتعزيز املحتوى الرقمي.
•تعزيــز مبــادئ الحكــم الرشــيد للجمعيــات التعاونيــة ودعمهــا وتوســيع قاعدهتــا
وتطويرهــا.
•توفــر بيئــة ترشيعيــة وإجــراءات إداريــة مســاندة لقطــاع األعمــال والتمنيــة
االقتصاديــة الشــاملة.
•توفــر تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت الالزمــة للتطويــر والتمنيــة االقتصاديــة
الشــاملة.
•تحريــر قطــاع تكنولوجيــا املعلومــات مــن الهمينــة والقرصنــة ،وتعزيــز األمــن
الســيرباين.
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السياسة العامة (:)16

تعزيز الصناعة الفلسطينية
إن عمليــة االنفــكاك االقتصــادي عــن االحتــال تقتــي تعزيــز الصناعــة الوطنيــة ودعــم
املنتــج الوطــي وزيــادة قدرتــه التنفاســية بحيــث يكــون للمنتــج الفلســطيين مكانتــه املناســبة
للســوق املحــي .إذ ال ميكــن أن يــرك للســوق رمس مالمــح االقتصــاد الوطــي ،ومــن هنــا
رضورة توجيــه االقتصــاد نحــو القطاعــات املنتجــة خاصــة الزراعــة والصناعــة وتطويــر املنافــع
العامــة وخدمــات املواطنــن .حيــث ال ميكــن لالنفــكاك أن يــم بــدون توفــر البدائــل الوطنيــة

املنافســة مــع البضائــع اإلرسائيليــة واملنافســة دوليــاً .وهــذا يقتــي بنــاء القطاعــات اإلنتاجية
يف بعــض املناطــق وليــس فقــط القطاعــات الخدماتيــة.

اإلطار ( :)18السياسة العامة ()16

تعزيز الصناعة الفلسطينية
من خالل التدخالت السياساتية التالية:
•دعم املنتج الوطين وحمايته وزيادة قدرته التنافسية.
•زيادة حصة املنتج الفلسطيين يف السوق املحيل.
•إعادة بناء القطاعات اإلنتاجية ال سميا يف املحافظات الجنوبية.
•تطويــر وتنفيــذ العناقيــد الصناعيــة يف ســبيل االعمتــاد عــى الــذات واالنفــكاك عــن
االحتــال.
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سابعاً :القانون فوق الجميع لتحقيق العدالة االجمتاعية
ينبغــي النظــر إىل العدالــة االجمتاعيــة وســيادة القانــون يف دولــة فلســطني مــن منظــور
شــعب حــرم مــن أبســط مقومــات العدالــة االجمتاعيــة .فبالرغــم مــن أن دولة فلســطني ما
زالــت تــرزح تحــت االســتعمار ،إال أهنــا مطالبــة باإليفــاء بالزتاماهتــا تجــاه مواطنهيــا بتأمــن
حرياهتــم األساســية ،ومضــان حقــوق اإلنســان والعدالــة واملســاواة لهــم ،وتوفــر الفــرص
وحمايــة الفئــات املهمشــة واملعــوزة .لقــد انضمــت دولــة فلســطني ،منــذ عــام  ،2011إىل
أكــر مــن مئــة معاهــدة واتفاقيــة دوليــة ،تنــص العديــد مهنــا عــى وجــوب مراعــاة حقــوق
اإلنســان وتفــرض الزتامــات ومســؤوليات عــى الــدول املوقعــة علهيــا .ومــن موقعهــا ،تلــزم
حكومــة دولــة فلســطني مبســؤولياهتا تجــاه هــذه املعاهــدات واالتفاقيــات وتلــزم بتنفيذهــا
نصــا وروحً ــا .وعــى الرغــم مــن اســمرار اســتعمار إرسائيــل ألرضنــا ،فإننــا ملزتمــون
ً
بإيجــاد الســبل واإلســراتيجيات الــي متكننــا مــن القضــاء عــى الفقــر ،وتضمــن املســاواة بــن
مواطنينــا يف حصولهــم عــى الخدمــات األساســية ،والقضــاء عــى جميــع أشــكال المتيــز
ضــد النســاء والفتيــات ،مــع االهمتــام مبراعــاة قضايــا املســاواة بــن الجنســن ومتكــن النســاء
والفتيــات يف السياســات الوطنيــة والقطاعيــة كافــة ،والتأكــد مــن أن شــبابنا ينظــرون إىل
املســتقبل ليــس مــن منظــور اليــأس واإلحبــاط ،بــل مــن منظــور األمــل بحيــاة حــرة كرميــة
وزاخــرة بالعطــاء.
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الحد من الفقر متعدد األبعاد
بالرغــم مــن الخطــط التمنويــة املختلفــة ،مــا زالــت نســبة الفقــر مرتفعــة وكذلــك نســبة
البطالــة .ومــن بــن أســباب ذلــك ،باإلضافــة لالحتــال وممارســاته ،أن برامــج الفقــر
والبطالــة مل تكــن مرتبطــة بتطويــر االقتصــاد الوطــي وقطاعاتــه اإلنتاجيــة مبــا يخلــق فــرص
عمــل ويكافــح الفقــر.
ومــن الالفــت للنظــر أن مشــاركة املــرأة يف ســوق العمــل ،باالضافــة إىل أهنــا مــا زالــت
محــدودة ،إال أنــه يالحــظ بأنــه كلمــا زاد تأهيلهــا العلمــي انخفضــت قدرهتــا يف الحصــول
عــى فرصــة عمــل وهــذا عكــس المنــط التشــغييل العاملــي.
لــذا فإنــه مــن الــروري أن يــم تطويــر برامــج متكــن الفئــات الفقــرة واملهمشــة اقتصاديــا،
عــى أن تراعــي السياســات االقتصاديــة واالجمتاعيــة احتياجــات تلــك الفئــات املهمشــة
والفقــرة وتوفــر لهــم احتياجاهتــم لحيــاة كرميــة وتســاهم يف عمليــة إدماجهــم اجمتاعيــا

واقتصاديــاً.
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الحد من الفقر متعدد األبعاد
من خالل التدخالت السياساتية التالية:
•مضان حد أدىن من الدخل للفقراء عن طريق املساعدات االجمتاعية.
•تطوير برامج المتكني االقتصادي واالجمتاعي للفئات الفقرية واملهمشة.
•مراعــاة السياســات االقتصاديــة واالجمتاعيــة الحتياجــات الفئــات الفقــرة
واملهمشــة.
•اإلدمــاج االجمتاعــي ،وتوفــر فــرص عمــل للفئــات املهمشــة( :األفــراد ذوي
اإلعاقــة ،الشــباب ،النســاء ،األرسى املحرريــن).
•توفري الخدمات األساسية مبا يحقق الحياة الكرمية لألرس الفقرية.
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توفري الحماية االجمتاعية للفئات الفقرية واملهمشة
إن التمنيــة املقصــودة تقــوم أيضــا ً عــى أســاس متــن مــن الخدمــات االجمتاعية النوعيــة اليت
تراعــي النــوع االجمتاعــي وهتــدف إىل تحقيــق العدالــة االجمتاعيــة وحمايــة األطفــال وكبــار
الســن وذوي اإلعاقــة .ومــن هنــا أهميــة إنفــاذ قانــون عــادل للضمــان االجمتاعــي بشــكل
خــاص وتطويــر املســؤولية االجمتاعيــة بشــكل عــام .كمــا أنــه مــن الــروري توســيع حلقــة
الحــوار املجمتعــي حــول قضايــا الشــأن العــام.

اإلطار ( :)20السياسة العامة ()18

الحد من الفقر متعدد األبعاد
من خالل التدخالت السياساتية التالية:
•تطويــر نظــم وأرضيــة حمايــة اجمتاعيــة مالمئــة وتدرجيــة وإعطــاء األولويــة
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وكبــار الســن.
•إنفاذ قانون عادل للضمان االجمتاعي.
•تطوير املسؤولية االجمتاعية ومأسسهتا.
•تعزيز ومأسسة وتوسيع قاعدة الحوار االجمتاعي.
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السياسة العامة (:)19

تعزيز وصول املواطنني للعدالة
فلســطني تلــزم باحــرام حقــوق اإلنســان وحرياتــه ،ولهــذا فهــي هتــم ببنــاء املؤسســات
ومضــان فعاليــة النظــام القضــايئ ومصداقيتــه من جهــة ،باإلضافــة للقيــام بالزتاماهتا مبوجب
االتفاقيــات الدوليــة ذات العالقــة .وهبــذا فــإن التمنيــة تقــوم عــى تعزيــز تطبيــق القانــون
ومضــان حقــوق الجميــع دون متيــز وأن يكــون يف مقــدور الضعفــاء االحمتــاء يف ظــل القانــون
الــذي هــو للجميــع وعــى الجميــع ،وهــو مســتقل ويضمــن العدالــة.

اإلطار ( :)21السياسة العامة ()19
الحد من الفقر متعدد األبعاد
من خالل التدخالت السياساتية التالية:
•تعزيز الترشيعات الناظمة لحقوق اإلنسان وإنفاذها.
•مضان نزاهة النظام القضايئ واستقالليته.
•مضان فعالية النظام القضايئ وتعزيز تنفيذ األحكام القضائية.
•الوصــول العــادل إىل خدمــات العدالــة وتعزيــز التكامليــة يف تقدميهــا ال ســما للنســاء
واألحداث.
•تعزيز البناء املؤسيس والتنظميي لقطاع العدالة.
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السياسة العامة (:)20

تعزيز املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة
لقــد عــرت فلســطني عــن الزتامهــا دوليــا ودســتوريا مبنــع كافــة مظاهــر المتيــز ضــد املــرأة
ومحاربــة كافــة أشــكال العنــف املوجــه ضدهــا .كمــا تطمــح فلســطني إلزالــة كافــة العوائــق
الــي تحــول دون مشــاركة كاملــة للنســاء يف عمليــة التمنيــة املجمتعيــة واالقتصاديــة
والحيــاة العامــة.

اإلطار ( :)22السياسة العامة ()20
تعزيز املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة
من خالل التدخالت السياساتية التالية:
•إزالــة كافــة أشــكال المتيــز ضــد النســاء والفتيــات ،والقضــاء عــى كافــة أشــكال
العنــف ضدهــن.
•إزالــة كافــة العوائــق الــي تحــول دون املشــاركة الكاملــة للنســاء يف التمنيــة املجمتعية
واالقتصاديــة والحيــاة العامة.

السياسات العامة

89

السياسة العامة (:)21

متكني الشباب

الحكومــة هــي أحــد املشــغلني الرئيســيني يف فلســطني يف ظــل محدوديــة ســوق العمــل.
لكــن مســاهمة الحكومــة تتجــاوز التوظيــف لتصــل إىل دعــم املشــاريع الرياديــة للشــباب
مــن كال الجنســن الذيــن ال حــدود إلبداعهــم .كمــا أن الشــباب هــم الرشيحــة األوســع يف
املجمتــع الفلســطيين وهــذا يقتــي تشــجيعهم ألخــذ دورهــم القيــادي يف املجمتــع وتشــجيع
عملهــم التطوعــي مــن أجــل تعزيــز االرتبــاط بالوطــن واألرض واملؤسســات .هــذا وقــد
أعلنــت الحكومــة أن عــام  2020عــام الشــباب وطرحــت مبــادرات عديــدة تســاعد يف
تحقيــق التدخــات السياســاتية التاليــة.

اإلطار ( :)23السياسة العامة ()21
متكني الشباب
من خالل التدخالت السياساتية التالية:
•تعزيز مشاركة الشباب يف الحياة العامة واتخاذ القرار.
•توفري فرص عمل مالمئة للشباب.
•دعم مبادرات الشباب الريادية.
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ثامناً :التعلمي الجيد حق للجميع
تنبــع أولويــة “التعلــم الجيــد حــق للجميــع” مــن االلــزام طويــل األمــد الــذي تبديــه
الحكومــة تجــاه مضــان نوعيــة التعلــم وجودتــه .فمنــذ عــام  ،2000تســجل دولــة
فلســطني إنجــازات ال ميكــن إغفالهــا يف توســيع نطــاق االلتحــاق باملؤسســات التعلمييــة يف
أوســاط شــعهبا .وبفضــل هــذه املســاعي ،ارتفعــت نســبة معرفــة القــراءة والكتابــة مــن
 89%إىل  ،97%وارتفعــت معــدالت االلتحــاق يف التعلــم األســايس لــكال الجنســن،
وتضاعــف عــدد ريــاض األطفــال وارتفــع عــدد امللتحقــن هبــا .كمــا وصــل عــدد الطلبــة يف
الغرفــة الصفيــة الواحــدة يف املحافظــات المشاليــة إىل  26.4طالبًــا وطالبــة ،وإىل  39.3يف
املحافظــات الجنوبيــة.
وال يــزال التحصيــل التعلميــي ملرحلــة مــا بعــد الثانويــة يهشــد تحســنًا مطــردًا ال ســما
لإلنــاث ،حيــث ارتفعــت نســبة اإلنــاث الحاصــات عــى تعلــم أكــر مــن ثانــوي مــن 8%
يف عــام  2000إىل  18.4%يف عــام  .2015وســوف تركــز الحكومــة ،وهــي تتطلــع إىل
املســتقبل وتعمــل عــى توفــر التعلــم للجميــع ،عــى الحفــاظ عــى معــدالت االلتحــاق
الحاليــة يف التعلــم لــكال الجنســن وتحســيهنا ال ســما يف التعلــم الثانــوي وبجميــع
مســاراته ،وخلــق التــوازن يف االلتحــاق بيهنــا .يف الوقــت ذاتــه ،ســركز عــى التحــول نحــو
النوعيــة والتخصــص يف التعلــم.
ويف هــذا املجــال ،ينبغــي العمــل عــى تحديــث املناهــج التعلمييــة ،وإدراج الرقمنــة فهيــا،
ورفــع مســتوى املعايــر املراعــاة يف العمليــة التعلمييــة ،مبــا يف ذلــك التعلــم الرقمي .ويشــكل
التعلــم يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة ميدانًــا جديـدًا يتيــح لنــا بنــاء القاعــدة الصلبــة واملتينــة
الــي نرتكــز علهيــا يف التعلــم واإلبــداع .ويجــب ربــط مراكــز التعلــم والتدريــب املهــي والتقــي
ومؤسســات التعلــم العــايل ومواءمهتــا مــع احتياجــات ســوق العمــل ،واالســمرار يف
تأهيــل املعلمــن وتدريهبــم .كمــا يجــب العمــل عــى رفــع مســتوى القــدرات وتطويرهــا يف
مجــال البحــث العمــي.
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ويف الواقــع ،ال تقــع املســؤولية عــن نوعيــة التعلــم وجودته عــى عاتق الدولــة بصفة حرصية،
فمــا يزيــد عــى  30%مــن املعلمــن الفلســطينيني يعملــون ،وحــوايل نصــف مليــون طالــب
يدرســون ،يف املــدارس التابعــة لوكالــة األمــم املتحــدة لغــوث وتشــغيل الالجئــن (األونــروا)
أو يف املــدارس الخاصــة .وبنــا ًء عــى ذلــك ،ينبغــي أن تســتند إســراتيجية قطــاع التعلــم إىل
عمليــة تشــاركية تضمــن االتســاق والتكامــل والمتايــز بــن جميــع املؤسســات التعلمييــة.
وهتــدف الحكومــة إىل توفــر مشــاريع للشــباب ،يف مجــاالت الزراعــة ،والحــرف ،والربمجــة

والتطبيقــات اإللكرتونيــة ،والتحــول يف التعلــم ،جزئيــاً ،نحــو التعلــم املهــي .وهــذا كلــه
مــن شــأنه أن يحقــق مجموعــة أهــداف :أولهــا ،االرتقــاء بالتعلــم املجــرد ،الفلســفة،
والعلــوم اإلنســانية ،واالجمتاعيــة ،بجعلهــا أكــر تخصصــاً ،وأقــل جماهرييــة ،مــا يعــزز

نوعيــة التعلــم يف هــذه املجــاالت ،ويقلــل مــن الضغــط عــى ســوق العمــل فهيــا ،مــا يعطــي
الفرصــة للكفــاءات النوعيــة فهيــا .ثانيــا ،زيــادة عــدد العاملــن يف مشــاريع ذاتيــة ،ومهنيــة،
مختلفــة .ثالثــا ،يــؤدي تغيــر منــط ملكيــة أماكــن العمــل ومصــادر الدخــل ،لزيــادة متكــن

األفــراد ،وحريهتــم بعيــدا ً عــن االرتبــاط بالوظيفــة العامــة ،أو املانــح الخارجــي ،أو عجلــة
االقتصــاد اإلرسائيليــة.
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السياسة العامة (:)22

تحسني التعلمي املبكر ألطفالنا
إن فلســطني تحتــاج إىل نظــام موحــد لريــاض األطفــال ،وتوســيع نطــاق التعلــم قبــل
املــدريس وإتاحــة الرعايــة املبكــرة للجميــع وخصوصــا األقــل حظــاً ،مبــا يمشــل إضافــة صــف
متهيــدي إضــايف يف بعــض املــدارس الحكوميــة يف املناطــق املهمشــة.

اإلطار ( :)24السياسة العامة ()22
تحسني التعلمي املبكر ألطفالنا
من خالل التدخالت السياساتية التالية:
•تطوير برامج رعاية الطفولة املبكرة واملتاحة للجميع.
•توسيع نطاق التعلمي قبل املدريس املتاح للجميع وخصوصا ً للفئات األقل حظاً.
•تطويــر منظومــة التعلــم قبــل املــدريس (ريــاض األطفــال) واالرتقــاء مبســتواها
اســتنادا إىل املعايــر العامليــة والوطنيــة املعمتــدة.
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السياسة العامة (:)23

تحسني االلتحاق والبقاء يف التعلمي
تقــوم سياســات الحكومــة يف التعلــم باألســاس عــى جعــل البيئة املدرســية أكرث أمنــا ودعما
وتحفــزا لتفجــر الطاقــات الكامنــة لــدى أجيــال املســتقبل .ويكــون ذلــك أوال مــن خــال
تطويــر املرافــق املدرســية وتحديــث األبنيــة مبــا يف ذلــك يف مــدارس القــدس باإلضافــة إىل
إعــادة النظــر يف مهنجيــات وأســاليب التعلــم بحيــث تكــون أكــر إدماجــا ومراعــاة للفــروق
الفرديــة وتعمتــد بشــكل كبــر عــى مشــاركة الطلبــة أنفهســم يف العمليــة التعلمييــة .وهــذا
يقتــي أن يكــون الوصــول لفــرص التعلــم أكــر عدالــة بحيــث ال يحــرم أي شــخص مــن
التعلــم خاصــة مــن املناطــق والفئــات املهمشــة.

اإلطار ( :)25السياسة العامة ()23

تحسني التعلمي املبكر ألطفالنا
من خالل التدخالت السياساتية التالية:
•تطويــر املرافــق املدرســية بــكل مكوناهتــا طبقــا للمعايــر املعمتــدة ،واالهمتــام
الخــاص بتطويــر وتحديــث األبنيــة واملرافــق املدرســية يف القــدس.
•تبين مهنجيات وأساليب تعلمي أكرث إدماجا وأكرث مراعاة للفروق الفردية.
•جعــل البيئــة املدرســية أكــر أمنــا ودعمــا وتحفــزا ،وتوفــر الدعــم النفــي
واالجمتاعــي الالئــق للطلبــة.
•مضان العدالة يف الوصول لفرص التعلمي خاصة للمناطق والفئات املهمشة.
•تشــجيع االلتحــاق بالتعلــم غــر النظامــي وبرامــج التعلــم مــدى الحيــاة للشــباب
والكبــار.
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السياسة العامة (:)24

تعزيز النشأة السوية للطلبة
تتجــاوز عمليــة التعلــم املنظــور الضيــق للدراســة الصفيــة ،وهبــذا تــويل هــذه الخطــة
اهمتامــا خاصــا بصحــة الطلبــة مبفهومهــا المشــويل ،وتعزيــز مشــاركة الطلبــة الفاعلــة يف
الحيــاة املدرســية واملجمتعيــة وتعلمهــم للمهــارات الحياتيــة الالزمــة لصقــل شــخصيهتم
بجوانهبــا املختلفــة ،مبــا يمشــل أيضــا ً الرتكــز عــى القــم األخالقيــة واإلنســانية وتجذيــر
االنمتــاء والوعــي بالروايــة الفلســطينية.

اإلطار ( :)26السياسة العامة ()24
تحسني التعلمي املبكر ألطفالنا
من خالل التدخالت السياساتية التالية:
•تجذير االنمتاء والوعي بالرواية الفلسطينية.
•الرتكــز عــى األبعــاد االجمتاعيــة والثقافيــة والقمييــة واألخالقيــة واإلنســانية مبــا
يتناســب والفئــات العمريــة.
•االعتنــاء بالصحــة المشوليــة للطلبــة ،واالهمتــام باألنشــطة الرياضيــة والفنيــة
والثقافيــة عــى أنواعهــا.
•تعزيز املشاركة الطالبية الفاعلة يف الحياة املدرسية واملجمتعية.
•الرتكزي الالئق عىل املهارات الحياتية وصقل شخصية الطالب مبختلف جوانهبا.
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تحسني جودة التعلمي العام
مــن الــرورة مبــكان مراجعــة املهنــاج التعلميــي بشــكل جــدي ،فهــذا رضوري لتأقلــم
التعلــم مــع التطــور العلمــي والتكنولوجــي ،كمــا أن ذلــك رضوري لغايــات تحقيــق نــوع
مــن التــوازن الجنــدري يف تلــك املناهــج .إن مراجعــة التعلــم تســاعدنا عــى الرتكــز عــى
نوعيــة التعلــم املســتندة إىل التفكــر واإلبــداع وليــس عــى الحفــظ التلقــن ،التعلــم الــذي
يقــوم عــى التعلــم املتبــادل واملتعــدد املســتويات الــذي يدمــج االهمتــام باألنشــطة وقضايــا
الصحــة والمتويــل واالقتصــاد بــدل انتقــال املعرفــة باتجــاه واحــد.
كمــا أن دور الرتبيــة والتعلــم ليــس فقــط التعلــم بــل أيضــا الرتبيــة والتنشــئة الوطنيــة
والتعبويــة املســتندة إىل األخالقيــات الوطنيــة واملفاهــم الدينيــة الوســطية البعيــدة عــن
التطــرف والقامئــة عــى العــدل واملســاواة واحــرام اآلخــر واملســؤولية الجماعيــة املرتكــزة إىل
الخــاص مــن االحتــال والصمــود فــوق األرض وتعزيــز املنتــوج الوطــي والرتويــج لــه.
هنــاك أهميــة خاصــة لتطويــر املرافــق التعلمييــة إضافــة إىل رفــع شــأن املعلــم وتحســن
ظروفــه وقدراتــه التدريســية.
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اإلطار ( :)27السياسة العامة ()25
تحسني التعلمي املبكر ألطفالنا
من خالل التدخالت السياساتية التالية:
•تطويــر املناهــج بشــكل مســمر ،وحمايــة املناهــج الفلســطينية يف القــدس والتصــدي
لسياســة األرسلة.
•االرتقــاء بوضعيــة املعلمــن ومــدراء املــدارس مبختلــف مناحهيــا ،ومبــا يمشــل الــكادر
الرتبــوي يف القــدس.
•تطويــر أســس ونظــام التقــومي الرتبــوي مبــا يتضمــن تحديــث وترشــيد منظومــة
الثانويــة العامــة لتغــدو أكــر إدماجــا لــكال الجنســن وأكــر مرونــة وأكــر متكينــا
لاللتحــاق بالتعلــم العــايل والتعلــم التقــي واملهــي وأكــر مواءمــة الحتياجــات
العمــل الحاليــة واملســتقبلية.
•تطوير تعلمي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
•تمنيــه مهــارات التفكــر العليــا عــى أنواعهــا مبــا فهيــا التفكــر الناقــد واالستكشــاف
والبحــث والتحليــل ،وتجذيــر ثقافــة الريــادة واالبتــكار.
•توظيف التكنولوجيا يف تفريد التعلمي وتجويده ويف االنتقال من التعلمي للتعلم.
•تطويــر الكــوادر البرشيــة للنظــام الرتبــوي وخصوصــا فئــة املعلمــن لــي يكونــوا أكــر
قــدرة عــى أداء دورهــم الحيــوي يف تعلــم األطفــال وتنشــئهتم.
•تطوير برامج التعلمي غري النظامي والتعلمي مدى الحياة للشباب والكبار.
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السياسة العامة (:)26

تحسني فرص االنتقال من التعلمي إىل العمل
مــن الــروري ربــط التعلــم بالعمــل والفــرص الــي يتيحهــا الســوق مــن جهــة وتســاهم يف
التمنيــة مــن جهــة أخــرى ،فالتعلــم مــن املفــرض أن يكــون وســيلة للمســاعدة يف الخــروج
مــن الفقــر أو تحقيــق وضــع اقتصــادي مقبــول وهــو مــا يقتــي املســاهمة يف تحســن
فــرص الحصــول عــى عمــل وليــس التقليــل مــن تلــك الفــرص.
تــويل الحكومــة أيضــا يف خطهتــا هــذه أهميــة خاصــة للتدريــب املهــي والصناعــات الحرفيــة
بحيــث تكــون متناغمــة بشــكل مبــارش مــع احتياجــات ســوق العمــل وتعزيــز الصناعــات
الخفيفــة املرتبطــة بالســياحة والزراعــة وإنشــاء قاعــدة بيانــات حــول املهنيــن .فالتعلــم
هبــذا الشــكل يســاهم ،ليــس فقــط يف تحســن وضــع األفــراد أنفهســم الذيــن ســيجدون

فــرص عمــل مناســبة بــل أيضــا ً يســاهم يف توفــر احتياجــات أساســية لنجــاح خطــة التمنيــة
بالعناقيــد والــي تقــوم عــى تعزيــز الصناعــات الوطنيــة وتســاهم يف عمليــة متكاملــة مــن

تحضــر خريجــي املســتقبل بطريقــة تســاهم يف عمليــة التمنيــة الحقــاً .ومــن هــذا املنطلقات
تــأيت قــرارات مجلــس الــوزراء يف كانــون الثــاين لعــام  2020باملوافقــة عــى إنشــاء الجامعــة
التقنيــة والهيئــة الوطنيــة للتدريــب املهــي والتقــي.
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اإلطار ( :)28السياسة العامة ()26

تحسني فرص االنتقال من التعلمي إىل العمل
من خالل التدخالت السياساتية التالية:
•مواءمــة مخرجــات التعلــم والتدريــب التقــي واملهــي والتعلــم العــايل مــع احتياجــات
التمنيــة وســوق العمــل ،ومضــان تكافــؤ فــرص للجميــع للحصــول علهيــا.
•تعزيز التوجه نحو التعلمي التقين.
•تطويــر منظومــة التعلــم والتدريــب املهــي والتقــي وتوســيع قاعدهتــا مبــا ينســجم مــع
توجــه الحكومــة للتمنيــة بالعناقيــد.
•االرتقاء مبستوى البحث العلمي.
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تاسعاً :تحقيق التغطية الصحية الشاملة
هشــد القطــاع الصحــي يف دولــة فلســطني تحســنا ً ملموســا ً منــذ عــام  ،2000ففــي عــام
 2019ارتفــع عــدد املستشــفيات العاملــة يف فلســطني مــن  65إىل  85مستشــفى .وارتفــع
عــدد مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة مــن  595إىل  749مركــزاً .وخــال هــذه الفــرة

تضاعــف عــدد معاهــد المتريــض والقبالــة بأكــر مــن ثالثــة أضعــاف ،فميــا تضاعــف عــدد
األطبــاء .وتراجعــت معــدالت وفيــات األطفــال الرضــع مــن  27.8إىل  11.1لــكل 1000
والدة حيــة يف عــام  .2019وتلقــى  100%مــن أطفــال فلســطني يف عــام ( 2019ممــن

تــراوح يــوم أعمارهــم مــن  12إىل  23هشــراً) كامــل تطعمياهتــم ،وذلــك حســب الربنامــج
الوطــي املوســع للتطعــم يف فلســطني ،مقابــل  66%مــن األطفــال الذيــن كانــوا يتلقــون
التطعــم يف املناطــق الحرضيــة و 46%يف املناطــق الريفيــة يف عــام .2000
ورغــم أن املــؤرشات الصحيــة لفلســطني تعــد مــن أفضــل املــؤرشات يف إقلــم رشق املتوســط،
إال أن هنــاك حاجــة حثيثــة للحفــاظ عــى تلــك املــؤرشات ،وإدخــال التحســينات وإصــاح
الخلــل حيمثــا تطلــب األمــر ذلــك ،وهــذه مهمــة يف منهتــى الصعوبــة والتعقيــد خاصــة يف
ظــل وجــود االحتــال اإلرسائيــي املعيــق األكــر لــكل تقــدم وازدهــار يف فلســطني.
وكمــا هــو الحــال يف التعلــم ،تشــكل الرعايــة الصحيــة مرشو ًعــا مشـ ً
ـركا يجمــع مــا بــن
الحكومــة واملنظمــات غــر الحكوميــة والقطــاع الخــاص ووكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــن
(األونــروا) .وينبغــي زيــادة نطــاق الرتكــز ،يف ســياق التطلــع نحــو املســتقبل ،عــى نوعيــة
وإدارة خدمــات الرعايــة الصحيــة وتأمــن الحصــول علهيــا وتحديهثــا والقــدرة عــى تحمــل
تكاليفهــا .هــذا إىل جانــب مراجعــة نظــام التأمــن الصحــي العــام ،والهنــوض بخدمــات
الرعايــة الصحيــة الوقائيــة وإدارة األمــراض املزمنــة وصحــة األرسة والصحــة العقليــة.
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السياسة العامة (:)27

توفري خدمات رعاية صحية شاملة ذات جودة عالية
تســعى الحكومــة لتوطــن الخدمــات الصحيــة واالرتقــاء هبــا ومراجعــة نظــام التأمــن
الصحــي العــام بحيــث تعــزز االســتدامة املاليــة لنظــام الرعايــة الصحيــة .كمــا هتــم
الحكومــة بتطويــر خدمــات الطــوارئ واإلســعاف وزيــادة املســاواة يف الوصــول والحصــول
عــى خدمــات الرعايــة الصحيــة.

اإلطار ( :)29السياسة العامة ()27

توفري خدمات رعاية صحية شاملة ذات جودة عالية
من خالل التدخالت السياساتية التالية:
•إصالح وتطوير نظام التأمني الصحي العام.
•تعزيز االستدامة املالية لنظام الرعاية الصحية.
•توطني الخدمات الصحية واالرتقاء بجودهتا.
•زيادة املساواة يف الوصول والحصول عىل خدمات الرعاية الصحية.
•تطوير خدمات الطوارئ واإلسعاف وتعزيز الجاهزية للطوارئ.
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السياسة العامة (:)28

االرتقاء بصحة املواطن ورفاهيته
باإلضافــة لتعزيــز الرعايــة الصحيــة الوقائيــة مــن الــروري تعزيــز الوعــي والســلوك الصحي
للمواطنــن وتبــي هنــج صحــة العائلــة مــع اهمتــام خــاص باملــرأة واألطفــال وصحــة املــرأة
النفســية والجســدية أثنــاء وبعــد الــوالدة .باإلضافــة لالهمتــام باألمــراض املزمنــة واملعديــة
ووضــع برامــج حكوميــة للتعامــل معهــا مبوجــب السياســات الوطنيــة بالخصــوص.

اإلطار ( :)30السياسة العامة ()28
توفري خدمات رعاية صحية شاملة ذات جودة عالية
من خالل التدخالت السياساتية التالية:
•تعزيز الرعاية الصحية الوقائية وتعزيز الوعي والسلوك الصحي للمواطنني.
تبن هنج صحة العائلة.
• ّ
•تعزيز برامج إدارة األمراض املزمنة وتطبيق السياسة الوطنية هبذا الخصوص.
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عارشاً :مجمتع ممتاسك قادر عىل الصمود والتمنية
تعتــر دولــة دولــة فلســطني الوطــن الــذي يحتضــن جميــع الفلســطينيني املقميــن داخــل
حدودهــا وخارجهــا ،مبــا فهيــا التجمعــات املعزولة مــن جراء ممارســات االحتــال االرسائييل.
وصحيــحٌ أن املمارســات االســتعمارية املفروضــة علينــا قــد تقيــد حركتنــا وتنقلنــا ،وأن بنــاء
جــدار الفصــل العنــري يحــارص تجمعاتنــا الســكانية ويفــرض العزلــة الجغرافيــة علينــا ،بيــد
أنــه ال يســتطيع أن يزعــزع مصــود أبنــاء شــعبنا أيمنــا وجــدوا.
ومــن هنــا تعمــل الحكومــة عــى تعزيــز المتاســك االجمتاعــي والرتابــط فميــا بــن املناطــق
والتجمعــات الســكانية املختلفــة ،وذلــك مــن خــال تقــدمي الدعــم واإلســناد للتجمعــات
الســكانية الفلســطينية مــن خــال مضــان ســامهتا وتعزيــز مصودهــا وصــون أمهنــا
ورفدهــا بالخدمــات األساســية ،والتأكــد مــن أهنــا تنعــم ببيئــة نظيفــة وصحيــة ومســتدامة
وتأخــذ دورهــا يف بنــاء الدولــة وتحقيــق التمنيــة .وعــى الرغــم مــن املمارســات االســتعمارية
ومشــاريع االســتيطان يف املنطقــة املمســاة (ج) ،فيجــب مســاندة التجمعــات الريفيــة
واملهمشــة ،والعمــل عــى اســتصالح األرايض الزراعيــة وإنعــاش القطــاع الزراعــي الــذي متــز
بازدهــاره يف املــايض ،وأن يــم العمــل عــى حمايــة الــراث الثقــايف الفلســطيين إىل جانــب
تطويــر قطــاع الســياحة والصناعــات املرتبطــة بــه.

كذلــك ،ينبغــي العمــل عــى رأب الصــدع الــذي خلفتــه ممارســات االســتعمار اإلرسائيــي
وإعــادة بنــاء نســيجنا االجمتاعــي .فعــى الرغــم مــن أن هــذا االســتعمار يتعــدى عــى
مجمتعنــا ويفتــت عــرى تواصلــه ومتاســكه ،ويبــث اليــأس يف نفــوس أبنائنــا ،ويضيــق علينــا،
ويغــرس بــذور االغــراب فينــا ،وال ســما يف أوســاط شــبابنا ،فليــس يف وســعه كــر إرادتنــا
املســتعمرة تســهدف حرماننــا مــن
الــي يرفدهــا تراثنــا الثقــايف املشــرك .ومــع أن القــوة
ِ
حقوقنــا ومتزيــق حياتنــا ومصــادرة مواردنــا ،فإنــه لــن يكــون مبقدورهــا النيــل مــن هويتنــا
الوطنيــة.
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إن خطــة التمنيــة هــذه مبــا فهيــا منــوذج التمنيــة بالعناقيــد هتــدف لخلــق اقتصــاد مقــاوم
محصــن مــن االخــراق والتبعيــة يعــزز مصــود النــاس يف أرضهــم وبلدهــم ويســاهم يف
إنجــاز االســتقالل .فمهمــة التمنيــة هــي تعزيــز الصمــود املقــاوم للفلســطيين يف فلســطني،
وبنــاء املؤسســات الوطنيــة الرافعــة الهنــاء االحتــال وإصــاح املوجــود مهنــا بشــكل شــامل
والتخطيــط لدفــع البــى االقتصاديــة والسياســية والثقافيــة واالجمتاعيــة وإرســاء أســس
تحقيــق األهــداف الوطنيــة املمتثلــة بإهنــاء االحتــال وإقامــة الدولــة الفلســطينية املســتقلة
الحديثــة والدميقراطيــة وتحقيــق حلــم أبنــاء الشــتات بالعــودة إىل وطهنــم واملســاهمة يف
بنائــه ورفــع مســتوى مواطنيــه لتصبــح فلســطني دولــة حضاريــة تقدميــة بعيــدة عــن كل
أشــكال المتيــز وحاضنــة للجميــع وال يعيــش أحــد عــى هامهشــا.

السياسة العامة (:)29

توفري األمن واألمان للوطن واملواطن وتعزيز سيادة القانون
األمــن واألمــان هــو حــق للمواطنــن وتــويل الحكومــة وهــذه الخطــة مكانــة خاصــة
للحفــاظ عــى الســلم األهــي واألمــن العــام .كمــا يقــع عــى عاتــق الحكومــة اتخــاذ مــا يلــزم
مــن إجــراءات للتعامــل مــع الكــوارث واألزمــات .والتمنيــة تحتــاج لألمــن بحيــث يكــون
متناغمــا مــع احتياجــات املواطنــن ،ويكــون ذلــك ممكنــا مــن خــال حوكمــة األجهــزة
األمنيــة ومضــان االمتثــال لعقيــدة أمنيــة أساســية قامئــة عــى حمايــة الوطــن واملواطــن.
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اإلطار ( :)29السياسة العامة ()27
توفري األمن واألمان للوطن واملواطن وتعزيز سيادة القانون
من خالل التدخالت السياساتية التالية:
•مضان السلم األهيل واألمن العام.
•تعزيز القدرة عىل االستجابة للكوارث وإدارة األزمات.
•حوكمة قطاع األمن ،وتعزيز القدرات ،ومضان االستخدام األمثل للموارد.

السياسة العامة (:)30

توفري االحتياجات األساسية للتجمعات السكانية
باإلضافــة لوجــود حاجــة إىل اإلســكانات االجمتاعيــة قليلــة التكلفــة وتقليــل تكلفــة البنــاء
ومضــان األمــن الغــذايئ للمواطنــن ،تكمــن عمليــة التمنيــة يف ربــط التجمعــات الســكنية
بشــبكات ميــاه نظيفــة وشــبكات الــرف الصحــي باإلضافــة لتوفــر مصــادر الطاقــة .كمــا
نحتــاج لتطويــر أمنــاط النقــل وتحقيــق التكامــل بيهنــا وتحســن جــودة خدمــات النقــل
املقدمــة للمواطنــن.
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اإلطار ( :)32السياسة العامة ()30

توفري األمن واألمان للوطن واملواطن وتعزيز سيادة القانون
من خالل التدخالت السياساتية التالية:
•ربط التجمعات السكانية بشبكات املياه النظيفة وشبكات الرصف الصحي.
•ربط التجمعات السكانية مبصادر الطاقة اليت ميكن االعمتاد علهيا.
•تطويــر أمنــاط النقــل املتعــدد وتحقيــق التكامــل بيهنــا ،وانهتــاج النقــل الــذيك ومتعــدد
الوســائط.
•تحسني جودة خدمات النقل املقدمة للمواطنني وتعزيز السالمة املرورية.
•توفري اإلسكان ميسور التكلفة.
•مضان األمن الغذايئ للسكان.

السياسة العامة (:)31

مضان استدامة البيئة

مــن بــن مــا تعمتــد عليــه دميومــة التمنيــة تســخري وتوفــر مصــادر طاقــة جديــدة .كمــا أن
تحســن جــودة البيئــة يجعــل فلســطني أكــر اخــرارا ويســاهم يف تطويــر مصــادر الطاقــة
البديلــة .مــن منطلــق مســؤولية جمعيــة وعامليــة تــويل خطــة التمنيــة هــذه مكانــة خاصــة
لظاهــرة التغــر املناخــي والحــد مــن التلــوث البيــي بأشــكاله املختلفــة .كمــا نــويل إدارة
املــوارد الطبيعيــة ودميومهتــا أهميــة خاصــة وذلــك مــن منطلــق مســؤوليتنا تجــاه األجيــال
الحاليــة والقادمــة.
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اإلطار ( :)33السياسة العامة ()31

مضان استدامة البيئة
من خالل التدخالت السياساتية التالية:
•ضبط معدالت التلوث.
•التكيف مع ظاهرة التغري املناخي والتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة.
•تعزيز اإلدارة املتكاملة للنفايات الصلبة والخطرة.
•التوسع يف إدارة املياه العادمة ومعالجهتا وإعادة استخدامها.
•اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية وحمايهتا ،ال سميا األرض واملياه والطاقة.
•املحافظــة عــى التنــوع الحيــوي ،واملحميــات الطبيعيــة ،وزيــادة رقعــة املســاحات
الخــراء.
•زيادة االعمتاد عىل مصادر الطاقة املتجددة.
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السياسة العامة (:)32

الهنوض بالزراعة وباملجمتعات الريفية
لقطــاع الزراعــة دور يف تعزيــز مصــود اإلنســان الفلســطيين عــى أرضــه ومتكينــه اقتصاديــا

وقانونيــا ً وسياســيا ً مــن خــال تثبيــت حقــوق امللكيــة ألصحــاب األرايض وتحديــث تســجيل
األرايض وإجــراء املســوح الالزمــة لذلــك .إضافــة إىل رضورة دعــم املواطنــن الذيــن تصــادر
أراضهيــم مــن قبــل االحتــال.
إن التمنيــة بالعناقيــد تقــوم عــى تعزيــز املنتــج الوطــي وخاصــة املنتــج الزراعــي الــذي يعــزز
مــن إمكانيــة توفــر فــرص االعمتــاد عــى الــذات واالنفــكاك عــن االحتــال .كمــا أنــه
مــن الــرورة مبــكان إحــداث تــوازن رضوري بــن االســتمثار مــن جهــة وتعزيــز العالقــات
التجاريــة مــع الــدول األخــرى ،وحمايــة املنتــج الوطــي مــن جهــة أخــرى وخاصــة الزراعــي
منــه ،وذلــك لضمــان حيــاة كرميــة للمزارعــن مــن جهــة ولضمــان قدرهتــم عــى االســمرار
يف عمليــة االنتــاج الزراعــي الــازم للتمنيــة مــن جهــة أخــرى.
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اإلطار ( :)34السياسة العامة ()32

توفري األمن واألمان للوطن واملواطن وتعزيز سيادة القانون
من خالل التدخالت السياساتية التالية:
•زيادة اإلنتاج الزراعي (النبايت والحيواين) وتطوير سالسل القمية.
•حمايــة املزارعــن ودعــم مصودهــم ال ســما صغــار املزارعــن يف املناطــق املهــددة
واملهمشــة.
•تطويــر وتنفيــذ العناقيــد الزراعيــة يف ســبيل االعمتــاد عــى الــذات واالنفــكاك عــن
االحتــال.
•تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية.

السياسة العامة (:)33

الهوية والرتاث الثقايف مرتكزة عىل الرواية الفلسطينية
إن فلســطني غنيــة بالتاريــخ أكــر ممــا هــي غنيــة بالجغرافيــا ،وهــي بلــد صغــر يف الحجــم
ولكــن غــي برأمســال بــري ممتــز .ولذلــك ال بــد لهــا مــن أن تعمتــد عــى اإلنســان مبــا
ميثــل مــن إبــداع وابتــكار يف خدمــة التمنيــة .وهــذا يتطلــب خلــق بيئــة مشــجعة ومحفــزة
مــن أجــل الوصــول إىل ثقافــة وطنيــة حاضنــة لإلبــداع والمتــز .كمــا يجــب اســتخدام هنــج
“المتــز” وتطويــره بطريقــة ثابتــة ومتســقة مســتقبال ،والعمــل عــى تعزيــز هويتنــا الوطنية.
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اإلطار ( :)35السياسة العامة ()33
الهوية والرتاث الثقايف مرتكزة عىل الرواية الفلسطينية
من خالل التدخالت السياساتية التالية:
•دعم اإلبداع واإلنتاج الثقايف ورعاية املوهوبني.
•حماية الرتاث واملوروث الثقايف الفلسطيين وتطويره.
•تطوير الصناعات الحرفية التقليدية الثقافية والسياحية.
•تأهيل وتطوير مواقع الرتاث الثقافية والدينية والرتويج لها كمعامل سياحية.
•تطويــر وتنفيــذ العناقيــد الســياحية يف ســبيل االعمتــاد عــى الــذات واالنفــكاك عــن
االحتــال.
•ترويج فلسطني كمعلم سياحي.
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الخامتة
ونحــن نســر قدمــا باتجــاه تجديــد النظــام الســيايس مــن خــال االنتخابــات العامــة ،وتكريس
حــق املواطنــن يف املشــاركة السياســية ،تســعى الحكومــة إىل تنفيــذ هــذه “الخطــة الوطنيــة
للتمنيــة :الصمــود املقــاوم واالنفــكاك والتمنيــة بالعناقيــد نحــو االســتقالل” باإلضافــة إىل
اإلســراتيجيات القطاعيــة وعــر القطاعيــة ،وخطــة العناقيــد الــي أقرهتــا الحكومــة مؤخــراً.

يف الوقــت ذاتــه فلســطني تواجــه بيئــة تنطــوي عــى تحديــات مــن نــوع خــاص ،حيــث تــؤدي
الحلقــة املفرغــة الــي يــدور فهيــا واقعنــا تحــت اســتعمار مديــد ،والمنــو االقتصــادي املحــدود،
والرتاجــع الحــاد يف حجــم املســاعدات الخارجيــة والتبعــات االجمتاعيــة واالقتصاديــة لجائحــة
كورونــا ،إىل تقليــص إمكانياتنــا يف اعمتــاد إجــراءات جديــدة لإلصــاح ،أو توســيع القــامئ مهنــا،
وال ســما إذا تطلــب ذلــك توفــر نفقــات إضافيــة.
إن العقبــات االقتصاديــة واملاليــة الــي نواجههــا حاليًــا ال تعــود إىل الخيــارات االقتصاديــة
واملاليــة الــي تبنهتــا الحكومــة بــل إهنــا يف مجملهــا مرتبطــة بالعقبــات الــي يفرضهــا االحتــال

اإلرسائيــي علينــا ،هــذا باإلضافــة إىل تراجــع حجــم املســاعدات الخارجيــة بشــكل كبــر .علمــا ً
بــأن دولــة فلســطني مــا زالــت تحتــاج إىل تلــك املســاعدات ،ومضــان اســتدامهتا ،وذلــك
إىل حــن متكــن دولــة فلســطني مــن الوصــول إىل املرحلــة الــي ميكهنــا فهيــا االســتفادة مــن
إمكانياهتــا االقتصاديــة الواســعة .فإرسائيــل مــا زالــت تضــع يدهــا عــى اإليــرادات الفلســطينية
فضــا ً عــن احتجازهــا بشــكل متكــرر لإليــرادات املتحصلــة مــن رضيبــة املغــادرة عــى معــر

الكرامــة ،واحتجــاز مســاهمات التقاعــد والتعويضات املســتحقة للفلســطينيني الذيــن يعملون
يف ســوق العمــل اإلرسائيــي.
ومبــا أن الســبب الرئيــي الــذي يقــف وراء محنتنــا ومشــاكلنا االقتصاديــة واملاليــة هــو اســتعمار
أرضنــا والســيطرة عــى مواردنــا ومصادرهتــا ،فإنــه ال بــد ألرسة املجمتــع الــدويل مــن تقــدمي
الدعــم الســيايس والعــون املــايل لدولــة فلســطني ،يف ســبيل إحقــاق الحــق ومضــان االســتدامة
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املاليــة لهــا .كمــا أنــه ال بــد ألرسة املجمتــع الــدويل مــن ممارســة الضغــط عــى إرسائيــل لثنهيــا
عــن االســمرار يف تنفيــذ أجنــدة الضــم والتوســع اليت متارهســا ،والســعي إىل وضع حــل الدولتني
موضــع التنفيــذ ،كحــل أجمعــت عليــه األرسة الدوليــة برمهتــا.
ومــن املفارقــات الــي تبعــث عــى األىس أن فلســطني ال تعــاين فقــط مــن االنهتــاكات املســترشية
الــي متــس حقــوق اإلنســان بفعــل االســتعمار االســتيطاين فحســب ،بــل إهنا تعــاين مــن اجتثاث
اقتصــادي عــى غــرار مــا هشدتــه دول عــدة يف مرحلــة االســتعمار البائــدة .فإرسائيــل تدفــع
التجــارة لتكــون طريقــا باتجــاه واحــد لصالــح ارسائيــل ،وتقــوم بتجيــر البــى التحتيــة لتكون يف
خدمــة املــروع االســتعماري ،وبخلــق بــى تحتيــة أخــرى اســتعمارية موازيــة ،وهــو مــا جعــل
االقتصــاد الفلســطيين كلــه تابعــا لالقتصــاد اإلرسائيــي حيــث مت “تكييفــه” لخدمــة االقتصــاد
اإلرسائيــي .فعندمــا يتيــح االســترياد مــن إرسائيــل ورضب املنتــوج الوطــي فهو يكيــف االقتصاد
الفلســطيين ليكــون مكمــا ً وتابعــا لالقتصــاد اإلرسائييل.

ومــن هنــا اســتعرضت “الخطــة الوطنيــة للتمنيــة :الصمــود املقــاوم واالنفــكاك والتمنيــة
بالعناقيــد نحــو االســتقالل” إطــارًا إســراتيجيًا يعــى بتصمــم إجــراءات اإلصــاح القطاعيــة

وعــر القطاعيــة الجديــدة وتنفيــذ اإلجــراءات القامئــة مهنا .ومــع ذلك ،يبــدو أن قدرًا ضئيـ ً
ـا ،إن
وجــد أصـ ً
ـا ،مــن المتويــل اإلضــايف ســيتوفر لنــا لــي منــي قد ًمــا يف تنفيذ هــذه املبــادرات عىل

مــدى الســنوات الثــاث املقبلــة .ولكــن هــذا ال يعــي وجــوب تعليــق أجنــدة اإلصــاح .بــل عــى
العكــس مــن ذلــك ،ينبغــي لنــا أن نبــذل كل جهــد ممكــن مــن أجــل ترسيع وتــرة اإلصــاح يف
املواضــع الــي ميكــن تنفيــذه فهيــا مضــن إطــار مــايل مســتدام.
إن اإلصــاح يســتدعي توفــر املــوارد ،ولهــذا نحــن معنيــون ومحتاجــون للدخــول يف حــوار
رصيــح مــع أرسة املجمتــع الــدويل حــول اآلثــار املدمــرة الــي تخلفهــا التقليصــات الــي ُفرضــت

علينــا يف وضــع نعــاين فيــه من اســتفحال االســتعمار االســتيطاينً ،
بدل مــن رفعــه وإزالته مثلما
ً
مفرتضــا يف األصــل .كمــا أننــا نحتــاج مــن أجــل تخفيــف االعمتــاد عــى ســوق العمــل
كان
اإلرسائيليــة وأمــوال املانحــن ،إىل تحفــز المنــو االقتصــادي الفلســطيين ليصبــح االقتصــاد
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الوطــي قــادرا عــى توليــد فــرص عمــل وتوليــد الدخــل ،علمــا أن السياســات واإلجــراءات
الــي يفرضهــا الواقــع االســتعماري عــى األرض الفلســطينية املحتلــة قــد أعــاد صياغــة تراكيــب
االقتصــاد الفلســطيين مبــا يعــزز مــن كونــه اقتصــادا تابعــا لدولــة االحتــال يف مختلــف املناحــي
االقتصاديــة ومعمتــدا ً عــى املســاعدات الدوليــة.

فاالقتصــاد الفلســطيين ،ومنــذ االحتــال يف ســنة  1967وتأســيس الســلطة الفلســطينية
الحقــا يف عــام  ،1994مــا زال يعــاين مــن إجــراءات االحتــال املرتاكمــة ،مــا خلــق فجــوة كبرية
بــن احتياجــات الســكان واملــوارد املتوفــرة لتلبيــة تلــك االحتياجــات .حيــث فرضــت االتفاقــات
السياســية واالقتصاديــة املؤقتــة مــع إرسائيــل واقعــا تديــر فيــه الســلطة شــؤون الســكان دومنــا
ســيطرة عــى املــوارد الوطنيــة لــأرض الفلســطينية املحتلــة .كمــا ورثــت الســلطة منــذ نشــأهتا
أزمــة مرتاكمــة ناتجــة عمــا عاشــته األرض الفلســطينية املحتلــة تاريخيــا وعــن اإلجــراءات
اإلرسائيليــة منــذ االحتــال الــي دمــرت البــى التحتيــة ورضبــت القطاعــات اإلنتاجيــة وخاصــة
الزراعــة .واســتكملت حرماهنــا األرض الفلســطينية املحتلــة مــن أيــة فرصــة للتطــور والمنــو
مــن خــال خلــق كيانــات اســتيطانية موازيــة جــاء تطويرهــا عــى حســاب تطــور ومنــو األرض
الفلســطينية املحتلــة وســكاهنا .يضــاف إىل ذلــك أن اتفــاق باريــس االقتصــادي مل يعــد يخــدم
االقتصــاد الفلســطيين ،وحــى البنــود الــواردة فيــه الــي تخــدم االقتصــاد الفلســطيين مل تــم
االســتفادة مهنــا.
وممــا ال شــك فيــه أن هنــاك مســارًا يأخــذ بيدنــا للمــي قد ًمــا ،ومــن شــأنه أن يحــول الحلقة
املفرغــة إىل حلقــة تزخــر بالفــرص املواتيــة الــي تعــود باملنفعة علينا؛ فلــو مارســت أرسة املجمتع
الــدويل مــا يكفــي مــن الضغــط املطلــوب عــى إرسائيــل إلهنــاء اســتعمارها ألرضنــا ومواردنــا،
فــإن ذلــك سيشــكل األســاس املطلــوب إلطــاق عجلــة التمنيــة ،وزيادة فــرص العمل بشــكل
كبــر يف جميــع أنحــاء فلســطني ،وهــو مــا ســيضع حـدًا العمتادنــا عــى املســاعدات واملعونــات
الخارجيــة .ويف الواقــع ،ال تســتطيع فلســطني أن تواجــه هــذه التحديــات مبفردهــا .فــإذا كان

لحــل الدولتــن أن يكــون قابـ ً
ـا للتطبيــق وأن تُكتــب لــه الحيــاة ،فــا بــد ألرسة املجمتــع الدويل
مــن إنفــاذ اإلجــراءات املتضافــرة الــي تضمــن وضــع حــد لالحتــال اإلرسائيــي وأجنــدة الضــم.

