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ــق أمــان  ــور عزمــي الشـــيبي وفري ــر، وللدكت يتقــدم ائتــاف أمــان بالشــكر اجلزيــل للباحــث ناصــر قــادوس إلعــداده هــذا التقري
إلشــرافه عليــه ومراجـتــه وحتريــره لــه.

جميع احلقوق محفوظة لالئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 
يف حالــة االقتبــاس، يرجــى اإلشــارة إلــى املطبوعــة كالتالــي: االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان(. 2021. واقــع النزاهــة 

والشــفافية واملســاءلة يف إعــداد وتنفيــذ خطــة الـناقيــد الزراعيــة. رام اهلل- فلســطني.

إّن االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة »أمــان« قــد بــذل جهــوداً يف التحّقــق مــن املـلومــات الــواردة يف هــذ التقريــر، وال يتحّمــل 
أّي مســـولية تترتــب علــى اســتخدام املـلومــات ألغــراض خــارج ســياق أهــداف التقريــر بـــد نشــره.
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ملخص تنفيذي
عمــل االئتــالف مــــن أجــــل النزاهــــة واملســــاءلة )أمــــان( علــى إعــداد هــذا التقريــر لفحــص واقــع االلتــزام بقيــم النزاهــة 
ومبــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة يف إعــداد وتنفيــذ خطــة الـناقيــد الزراعيــة، التــي اعتمدتهــا احلكومــة الثامنــة عشــرة 
منــذ توليهــا مهامهــا كنهــج تنمــوي يف القطاعــات الصناعيــة والســياحية والتـليميــة والزراعيــة. يهــدف التقريــر للمســاهمة 
يف تـزيــز حوكمــة إدارة الـناقيــد الزراعيــة مــن خــالل تقــدمي توصيــات لصنــاع القــرار حــول التحديــات املتـلقــة بالنزاهــة 

والشــفافية واملســاءلة ومــدى التزامهــا باملوازنــات املقــّدرة واألهــداف املرصــودة.
مت اعتمــاد مقاربــة البيانــات النوعيــة مــن خــالل مراجـــة األدبيــات ذات الـالقــة بنهــج التنميــة الـنقوديــة، ومراجـــة 
ــة ذوي الـالقــة لفحــص مراعــاة اخلطــط  ــق بهــا مــن تقاريــر وأخبــار صحفيــة، كمــا متــت مقابل اخلطــط ذاتهــا ومــا يتـل

ــان. ــالف أم ــل ائت ــن قب ــدة م ــق مـشــرات الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة املـتم لتطبي
بينــت النتائــج أّنــه وخــالل مرحلــة التخطيــط حاولــت وزارة الزراعــة إشــراك املجتمــع احمللــي وذوي الـالقــة، إاّل أّن املشــاركة 
لــم تكــن باملســتوى الــكايف، وعلــى الرغــم مــن توفــر خطــط الـناقيــد الســتة علــى موقــع مكتــب رئيــس الــوزراء إاّل أّنهــا غيــر 
متوفــرة علــى موقــع وزارة الزراعــة، ومــا عــدا اخلطــط فــإّن املتوفــر مــن بيانــات ومـلومــات هــو تغطيــات صحفيــة أو فيلــم 
وثائقــي عــن إجنــازات عنقــود قلقيليــة فقــط. ومــع ذلــك فــإّن الــوزارة تقــوم مبتابـــة تقــدم ســير الـمــل وترفــع التقاريــر 
ملجلــس الــوزراء، يف حــني لــم يتــم مشــاركة أو نشــر هــذه التقاريــر خــارج إطــار احلكومــة ومــا زالــت غيــر متاحــة دون طلــب 

رســمي. علمــاً أّن طواقــم الــوزارة هــي مــن قــادت عمليــة التخطيــط مبشــاركة احملافظــة وبـــض املـسســات احلكوميــة.
إّن اخلطــط الســت تشــمل قوائــم طويلــة مــن املبــادرات الـنقوديــة املنّوعــة واملوّزعــة علــى املناطــق، ومت اختيارهــا لتتــالءم 
ــه 240  ــة اإلجماليــة مــا قيمت مــع اخلطــط الوطنيــة االســتراتيجية وخطــط احملافظــات، حيــث بلغــت املوازنــات التقديري
مليــون دوالر علــى مــدى ثــالث ســنوات، وهــذه أرقــام متفائلــة خاصــة وأّن األمــوال غيــر متاحــة والفجــوة التمويليــة عاليــة. 
وهــذه املبــادرات تقليديــة تنفــذ منــذ ســنوات بـيــدة، وهــي ال تتمحــور حــول موضــوع مـــني علــى الرغــم مــن أهميتهــا لتـزيــز 
صمــود املزارعــني الفلســطينيني، كمــا ال يظهــر فيهــا دور بــارز للجامـــات ومـسســات البحــث وإن كانــت قــدرات األخيــرة 

محــدودة فنمــوذج التـنقــد يوليهــا أهميــة قصــوى يف التنميــة.
تـتمــد الــوزارة يف التنفيــذ والشــراء علــى اإلجــراءات املّتبـــة مــن وزارة املاليــة، حيــث يتــم اإلعــالن يف القنــوات الرســمية، 
ويكــون دور وزارة الزراعــة فنيــاً مبتابـــة التنفيــذ وإجــراءات الدفــع للموّرديــن واملقاولــني أو املســتفيدين مباشــرة مــن 
وزارة املاليــة. وقــد مــرت الفتــرة التــي أُقــّرت فيهــا اخلطــط الـنقوديــة بجائحــة كورونــا ومــا تبـهــا مــن أزمــات اقتصاديــة 
وحتويــل للموازنــات، مــا انـكــس ســلباً علــى قــدرة احلكومــة واملـسســات والقطــاع اخلــاص علــى الوفــاء بالتزاماتهــا املاليــة 

واملوازنــات املبّينــة يف اخلطــط.
ولتـزيــز حوكمــة الـناقيــد وبالتالــي التنميــة الزراعيــة يف أهــم املناطــق الزراعيــة يف فلســطني فــال بــد مــن إعــداد وإشــراك 
ــة  ــج التنمي ــة يف القطــاع وشــرح نه ــاء قــدرات وزارة الزراعــة واملـسســات الـامل ــد وبن ــج التـنق ــط ونه ــراء يف التخطي خب
الـنقوديــة، مــع األخــذ بـــني االعتبــار مـشــرات النزاهــة والشــفافية واملســاءلة واإلجــراءات التــي تـززهــا لتتــم مراجـــة 
ــُع النهــج التشــاركي يف التخطيــط  اخلطــط بنــاء عليهــا، وبالتالــي عكســها يف كل مراحــل التنفيــذ املســتقبلية. وبذلــك يُتَّبَ
فيـكــس احلاجــات الدقيقــة واإلجــراءات التــي تـــزز الـالقــات بــني أعضــاء الـنقــود فتكــون املبــادرات الـنقوديــة إبداعيــة 

وحتــدث أثــراً محسوســاً، وبهــذا تكــون التنميــة الزراعيــة مســتدامة.
يحتــاج منــوذج التنميــة الـنقوديــة إلــى سياســات داعمــة متخصصــة إضافــة إلــى السياســات الـامــة املـمــول بهــا، وكذلــك 
بروتوكــوالت موثقــة، وإجــراءات تخطيــط وتنفيــذ واضحــة متوافقــة يف كل املناطــق، وهــذا يفيــد يف تنميــة القطاعــات 

األخــرى، وال بــد مــن مراعــاة الـالقــات بــني الـناقيــد املختلفــة صاحبــة نفــس التخصــص أو التخصصــات األخــرى. 
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مقّدمـــــــــة  
يأتــي هــذا التقريــر ضمــن توجهــات ائتــالف أمــان يف مســاءلة األطــراف الرســمية املســـولة عــن تنفيــذ السياســات الـامــة 
واإلشــراف عليهــا، إضافــة إلــى دورهــا يف إدارة املــال الـــام وشــفافية إنفاقــه، وفحــص مــدى إجنــاز املشــاريع التطويريــة 
املـتمــدة. يتنــاول التقريــر واقــع خطــة الـناقيــد الزراعيــة املـلــن عنهــا مــن قبــل احلكومــة، كإحــدى أبــرز السياســات 
احلكوميــة يف مجــال التنميــة للســنوات 2019-2022. تفحــص هــذه الدراســة واقــع التــزام املســـولني بقيــم النزاهــة ومبادئ 
الشــفافية ونظــم املســاءلة يف إعــداد وتنفيــذ خطــة الـناقيــد الزراعيــة مبــا يشــمل املوازنــات املخصصــة لهــا. وتهــدف إلــى 
املســاهمة يف تـزيــز حوكمــة إدارة الـناقيــد الزراعيــة مــن خــالل تقــدمي توصيــات لصنــاع القــرار حــول التحديــات املتـلقــة 

بقيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة ومــدى االلتــزام بهــا يف املوازنــات املقــدرة واألهــداف املرصــودة.

خلفية حول نهج التنمية العنقودية:

قبــل اخلــوض يف واقــع الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة يف خطــط الـناقيــد، ال بــد مــن شــرح مختصــر حــول هــذا النمــوذج 
ــه »التركــز اجلغــرايف للشــركات واملـسســات املترابطــة،  ــّرف الـنقــود التنمــوي علــى أّن التنمــوي ومتطلبــات جناحــه، إذ يُـ
ــة، والتــي تكّمــل بـضهــا البـــض مــن خــالل تبــادل عالقــات مشــتركة وأنشــطة علــى طــول سالســل القيمــة«1.  ذات الصل
ــة مــن خــالل الروابــط  ــه »جتميــع للشــركاء ومقدمــي اخلدمــات والتـليــم واملـسســات البحثيــة ذات الصل كمــا يـــرف بأّن
والـالقــات املختلفــة«2، ويـــّرف محمــد اشــتية يف كتابــه »فلســطني منظــور تنمــوي جديــد«3 الـنقود بأّنه: »حتــزمي اجلغرافيا 
الفلســطينية ومــا عليهــا مــن نشــاط اقتصــادي ومـسســاتي وتـليمــي وغيــره يف عناقيــد مترابطــة أفقيــاً وعموديــاً ومتشــابكة 
مــع بقيــة الـناقيــد األخــرى علــى أســاس مــن االختصــاص يف الـنقــود الواحــد والتـــاون والتكامــل مــع الـناقيــد األخــرى، 

مــن أجــل الوصــول إلــى الهــدف الوطنــي الـــام ومســاهمة اجلميــع يف حتقيقــه ومبشــاركة جميــع شــركاء التنميــة«.
 ويتمحــور التـنقــد حــول عمليــة االتصــال والتفاعــل بــني وحــدات اقتصاديــة أو أعمــال رياديــة متشــابهة وليــس بــني األفــراد، 
مــا يـــزز التنافــس الشــريف الصحــي والتـــاون مــا بينهــا يف نفــس الوقــت، وتتــم يف بيئــة مهّيئــة ومجتمــع مجهــز لتبنــي هــذا 
النهــج. فالتـنقــد يــدور حــول عالقــات وروابــط تـاونيــة وتشــاركية، وهــو مبنــي علــى مبــدأ التكامليــة يف األنشــطة واملنفعــة 
املتبادلــة بــني أصحــاب األعمــال )األعضــاء(، فضــاًل عــن أّنــه قائــم أيضــاً علــى عوامــل تاريخيــة، واجتماعيــة، واقتصاديــة، 

وسياسية.
وتتجلــى أهميــة الـناقيــد يف تســهيل وصــول وحــدات اإلنتــاج أو مقدمــي اخلدمــة إلــى املدخالت/املصــادر بأفضــل األســـار 
مــا يســاعدها يف حتســني قدرتهــا التنافســية، وتســهيل الوصــول إلــى األســواق، كمــا وتقــّوي قدرتهــا يف الضغــط واملناصــرة 
ــم ومشــاركة  ــاً، وبالتجمــع تســتطيع املنشــآت والوحــدات التـل ــاً ودولي ــه السياســات والتـليمــات مبــا يخدمهــا محلي لتوجي
املـــارف مــا بينهــا وتقلــل املخاطــر يف حــال ابتــكار خدمــات أو منتجــات جديــدة. وفيمــا يتـلــق بأثرهــا علــى احلكومــات 
احملليــة فيكــون التخطيــط أســهل والتـامــل مــع القطاعــات أكثــر فـاليــة. أمــا علــى املســتوى الـاملــي واإلقليمــي فيكتســب 

الـنقــود ســمـة بتخصصــه.
ينشــأ الـنقــود بطريقتــني مــن القاعــدة إلــى أعلــى حيــث تتكــون أركانــه مــع الزمــن يف منطقــة مــا أو مجــال مـــني، وتتشــكل 
عالقــات غيــر رســمية ومصالــح مشــتركة، وقــد ينشــأ أيضــاً بــإرادة عليــا مــن أعلــى إلــى أســفل )وقــد تبــدأ بــه احلكومــة( 
وكالهمــا ميكــن لــه أن ينجــح إذا وجــد الرعايــة اخلاصــة، وُوضـــت السياســات الداعمــة واملنظمة للـالقات بــني املتـنقدين. 
يف احلالــة الثانيــة يُتوقــع مــن احلكومــة وجــود مســاهمات أكثــر مــن املـتــاد خاصــة يف بدايــة تشــكيل الـنقــود. ويف احلالتــني 

فــإّن حتديــد أولويــات الـنقــود ليســت مســـولية احلكومــة.
ومــع ذلــك فالـناقيــد التنمويــة تواجــه الـديــد مــن التحديــات خاصــة فيمــا يتـلــق بالقيــادة وتنميــة روح الـمــل التـاونــي 
مــا بــني مكونــات الـنقــود، فضــاًل عــن بنــاء الثقــة بــني الشــركاء واألعضــاء، األمــر الــذي يحتــاج إلــى إرســاء قواعــد الـمــل 
والـالقــات بــني األعضــاء يف الـنقــود، وقــد ميتنــع األعضــاء عــن تشــارك املـرفــة واخلبــرات، حيــث يفضلــون الـمــل 

مبفردهــم فــال يّطلــع اآلخــرون علــى أســرار عملهــم.
يتلخــص دور احلكومــة يف التنميــة الـنقوديــة4 بتوفيــر بيئــة مالئمــة مــن خــالل رســم سياســات محفــزة للتنميــة الـنقوديــة، 
ووضــع اســتراتيجيات التنميــة، وتوفيــر طواقــم القطــاع الـــام للمســاعدة يف التنفيــذ والتوجيــه وتقــدمي الدعــم الفنــي، مــع 

4  Ch. H. M. Ketels, Achieving Competitiveness: What Role can Cluster Initiatives Play?, Institute for Strategy and Competitiveness Harvard Business  
School, paper presented at conference Clusters as Drivers of Competitiveness: Strategies and Policy Issues, Fribourg 2011
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ــة. كمــا يتوقــع مــن احلكومــة _وليــس شــرطاً_ املســاهمة يف  ــة الـنقودي ــي نهــج التنمي توفــر اإلرادة السياســية يف تبن
ــة  ــد النامي ــى احلكومــات دعــم كل الـناقي ــة5. وعل ــذ التدخــالت الـنقودي ــل لتنفي ــى التموي ــل أو تســهيل الوصــول إل التموي
التــي تنشــأ بالـــادة وحدهــا مــن خــالل التخصصيــة والـالقــة املناطقيــة، فتحــدد الـناقيــد أولوياتهــا بنفســها وال يجــوز 

للحكومــات حتديــد هــذه األولويــات3.
قــد يأخــذ الـنقــود إدارة قانونيــة فيســجل كمـسســة، أو شــركة، أو تـاونيــة، وقــد يبقــى كمجموعــة اهتمــام اقتصــادي، وال 

يكــون بالـــادة حكوميــاً أو يــدار مــن احلكومــة، لكــّن احلكومــة ترعــاه وتوفــر البيئــة التنمويــة لـملــه. 
علــى الرغــم مــن تركــز الـنقــود حــول أعمــال محوريــة إاّل أّن تنميتــه ال تتــم إاّل مبشــاركة األعمــال األخــرى املســاندة 
واملرتبطــة ببيئــة الـمــل، وقــد ُشــّبه الـنقــود بفريــق كــرة القــدم حيــث يســـى كّل العــب ومــدرب وعضــو يف الفريــق الواســع 
ملجــده اخلــاص الــذي ال يتحقــق إاّل مــن خــالل حتقيــق الهــدف اجلماعــي الســامي، وال ميكــن أن يـمــل الفريــق يف امللـــب 
دون الدعــم مــن كّل مكونــات الفريــق والقــوى التــي ال تظهــر علــى الســاحة.  فمثــاًل ال ميكــن لنــوع مــن الزراعــة أن يتطــور 

دون تنميــة البنــى التحتيــة واخلدمــات املســاندة كمراكــز البحــث والتـليــم كاجلامـــات واملــدارس، والقطــاع اخلــاص.

التنمية العنقودية في فلسطين: 

 اعتمدت احلكومــة الثامنــة عشــرة منهجيــة التنميــة االقتصادية الشــاملة وفقــاً لنظــام الـناقيــد يف مختلف القطاعات 
)الصناعيــة، والتـليميــة والســياحية( باإلضافــة للقطــاع الزراعــي، وضمــن هــذا التوجــه قامــت وزارة الزراعــة خالل الـامني 
2019 و2020 بإعــداد خطــط التنميــة بالـناقيــد للســنوات 2020-2022 لــكلٍّ مــن قلقيليــة )شــملت الـــام 2019 أيضــاً(، 
ــي  ــهام فــ ــك بهــــدف اإلســ وطولكــرم، وجنــني، وســلفيت، وطوبــاس واألغــوار الشــمالية، وأريحــا واألغــوار اجلنوبيــة، وذلــ
حتقيـــق املزايـــا التنافســـية املســـتدامة لالقتصـــاد الفلسـطيني فـي كافـة املناطـق اجلغرافيـة، وتطويــر وتشــجيع االســتثمار 
فــــي جميــــع القطاعــــات نحــــو االنفــــكاك التدريجي عــن االحتــــالل. وتنطلــق اخلطــة مــن اســتراتيجية القطــاع الزراعــي 
»صمــــود وتنميــــة« 2017-2022، واخلطــة االســتراتيجية احملدثــة )2021-2023( وأجنــــدة السياســــات الوطنيــــة. وقــد 
ــى األراضــي واملصــادر  ــار االحتــالل، والوصــول إل ــى مرتكــزات عامــة وهــي مـاجلــة آث ــد الســتة عل بنيــت خطــط الـناقي
األخــرى، وتـزيــز فــرص االســتثمار والشــراكة مــع القطــاع اخلــاص، وتفـيــل دور املـسســات، ومـاجلــة آثــار التغّيــر املناخــي.
لــكّل خطــة مــن خطــط تنميــة الـناقيــد الزراعيــة أهدافهــا اخلاصــة التــي اشــتُقت مــن األهــداف االســتراتيجية األربـــة6 
خلطــة القطــاع الزراعــي 2017-2022. وانطالقــاً مــن هــذه األهــداف مت حتديــد مكونــات لــكل خطــة ومت إدراج مجموعــة 
مــن التدخــالت )املبــادرات الـنقوديــة( حتــت كل مكــون للوصــول إلــى األهــداف. ومت حتديــد موازنــات لــكلٍّ مــن التدخــالت 
ووزعــت للتنفيــذ علــى الســنوات الثــالث 2020-2022. )جــدول 1(. وتراوحــت املوازنــات التقديريــة لــكل عنقــود للســنوات 
الثــالث مــا بــني 30.7 مليــون دوالر يف عنقــود ســلفيت إلــى 62 مليــون يف عنقــود طوبــاس واألغــوار. أمــا مصــادر التمويــل 
املتوقـــة فتتــوزع مــا بــني احلكومــة، واملـسســات غيــر احلكوميــة، ومســاهمة املزارعــني أنفســهم والقطــاع اخلــاص. علمــاً 

بأّنــه مــا زالــت هنــاك فجــوة متويليــة كبيــرة يف املوازنــات التقديريــة لــكل عنقــود.

جدول )1(: ملخص املوازنات املطلوبة لتنفيذ اخلطط الـنقودية الزراعية:

5  Maxwell, 2013. Guidelines for Cluster Development A Handbook for Practitioners.

6 -1 صمود املزارعني واملزارعات ومتسكهم باألرض قد تـزز.
-2 إدارة مســتدامة للمــوارد الطبيـيــة الزراعيــة ومتكّيفــة مــع التغيــرات املناخيــة.  

-3 زيــادة إنتــاج وإنتاجيــة وتنافســية الزراعــة فــي األسواق احملليــة والدوليــة ومســاهمتها فــي الناتــج احمللــي واألمن الغذائــي اإلجمالي.  
-4 وصــول املزارعيــن واملزارعــات والريادييــن والرياديــات إلــى خدمــات زراعيــة نوعيــة متناســبة مــع احتياجــات سلســلة القيمــة فــي القطــاع الزراعــي  
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موازنات اخلطط العنقودية للمناطق باملليون دوالر )للسنوات الثاث(

أريحا جننيطولكرمقلقيليةالبيان
واألغوار

طوباس 
واألغوار

سلفيت

23.251.458.1661.862.5830.7املوازنة اإلجمالية 
0.34410.213.50غير محدد1.46مرصود من احلكومة

14.318.118.7617.3229.35.96متوقع من املزارعني والقطاع اخلاص
0.172غير محدد2.050.145غير محدد6.74مرصود من املؤسسات

8.27.940.7570.1453.550.172املرصود من مختلف اجلهات
8.8625.3935.834.1329.7223.72الفجوة التمويلية

وبينــت الــوزارة أنــه لتنفيــذ هــذه اخلطــط فــال بــد مــن الشــراكة مــا بــني الـديــد مــن املـسســات احلكوميــة ومـسســات 
املجتمــع املدنــي والقطــاع اخلــاص والدعــم مــن املمولــني، حيــث تـتبــر وزارة الزراعــة اجلهــة الرســمية األساســية الراعيــة 
للقطــاع، وتســاندها مجموعــة مــن املـسســات احلكوميــة كمـسســة اإلقــراض الزراعــي، وصنــدوق درء املخاطــر، وســلطة 
امليــاه، وســلطة جــودة البيئــة، ووزارة احلكــم احمللــي إضافــة إلــى املنظمــات غيــر احلكوميــة الـاملــة يف التنميــة الزراعيــة، 
واملـسســات القاعديــة واالحتــادات. ولتأطيــر هــذه املـسســات وتنظيــم إســهاماتها يف تنفيــذ خطــط الـناقيــد الزراعيــة 
فقــد مت تأســيس الـديــد مــن اللجــان علــى املســتويات املختلفــة، لتبــدأ باللجنــة الوزاريــة الـليــا ثــم اللجنــة الوزاريــة الفنيــة، 

فلجنــة احملافظــة وأخيــراً جلنــة تنفيــذ اخلطــة. 
قــام مـهــد مــاس عــام 2020 بدراســة متخصصــة حــول منــوذج التنميــة االقتصاديــة بالـناقيــد بـنــوان »فــرص وحتديــات 
تطبيــق اســتراتيجية التنميــة االقتصاديــة بالـناقيــد يف الســياق الفلســطيني علــى ضــوء التجــارب الدوليــة وأولويــات التنميــة 

الوطنيــة«،7 وقــد خلصــت إلــى النتائــج اآلتيــة:
يف االقتصــادات الناميــة، التــي متــر مبرحلــة انتقاليــة، تبقــى الـناقيــد يف كثيــر مــن األحيــان مهملــة حتــى تالحظهــا . 1

احلكومــة أو املبــادرات املمولــة مــن املانحــني وتـنــى بتطويرهــا.
ال بــد ملبــادرات الـناقيــد أن ترّكــز بشــكل رئيســي علــى بنــاء القــدرات الفنيــة واإلداريــة لترقيــة الـمليــات علــى مســتوى . 2

املـسســة، وحتســني املهــارات اإلداريــة والفنيــة، والوصــول إلــى أســواق جديــدة.
قلمــا جنــد أيــة عناقيــد يف فلســطني تربطهــا عالقــات تـــاون مــع اجلامـــات، كمــا أّن املـسســات املرتبطــة بالـناقيــد . 3

تـانــي مــن ضـــف بنيــوي وحتتــاج لتطويــر قدراتهــا، وتنقصهــا املـرفــة الكافيــة بالـناقيــد، حتــى تتمكــن مــن دعمهــا.
ــج جماعــي . 4 ــن خــالل نه ــد إذا ُقدمــت املســاعدة مباشــرة ملنشــآتها م ــادرات يف هــذه الـناقي ــع فــرص جنــاح املب ترتف

وتـاونــي.
بـــض الـناقيــد ســرعان مــا أصبحــت خاملــة بـــد حصولهــا علــى التمويــل و/أو أطيــح بقيادتهــا. فالـنقــود ال يزدهــر . 5

أو يصبــح مســتداماً إاّل عندمــا حتقــق املنشــأة مكاســب واضحــة علــى املســتوى الفــردي.
ــه ال يوجــد حــل . 6 ــى عوامــل عــدة وبرغــم أّن ــل يـتمــد ذلــك عل ــد وتنميتهــا ب ــر الـناقي ــة واحــدة لتطوي ال توجــد منهجي

ــى: ــاج إل ــد حتت ــا، إاّل أّن الـناقي ســحري لنجاحه
حتديد »الـنقود«.  	
إنشاء تكّتل مناسب حوله قبل تخصيص األموال. 	
استراتيجية واضحة ذات أهداف قصيرة وطويلة املدى.  	
مبادرات عنقودية تخدم جميع أعضاء الـنقود. 	
القيادة واحلوكمة القوية.  	

ــد أبحــاث السياســات  ــة. مـه ــة الوطني ــات التنمي ــة وأولوي ــى ضــوء التجــارب الدولي ــد يف الســياق الفلســطيني عل ــة بالـناقي ــة االقتصادي ــق اســتراتيجية التنمي ــات تطبي ــر ولســن. 2020.  فــرص وحتدي 7   بيت
ــة )مــاس( االقتصادي
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 وجود ثقة عالية بني أعضاء الـنقود. 	
إّن تطويــر واســتدامة الـناقيــد يف ظــل البيئــة االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية الســائدة يف فلســطني أمــر صـــب، . 7

لكّنــه ليــس مســتحياًل، ومــا يـكــد ذلــك النجاحــات التــي حققتهــا بـــض الـناقيــد التجريبيــة ملشــروع تطويــر القطــاع 
اخلــاص بـــد أن ُوّفــر لهــا بـــض التمويــل والقيــادة القويــة مــن الفريــق الفنــي للمشــروع.

منهجية الدراسة وإعداد التقرير ومصادر المعلومات:

اتبــع البحــث مقاربــة البيانــات النوعيــة حيــث مت جمــع البيانــات واملـلومــات األوليــة مبقابــالت شــبه منظمــة مــع ممثلــي 
اجلهــات ذات الـالقــة التــي ســاهمت يف إعــداد اخلطــة، أو تأثــرت، أو مــن املتوقــع أن تتأثــر بهــذه اخلطــط، وذلــك بـــد أن 
متــت مراجـــة األدبيــات املرتبطــة بالبحــث مــن دراســات مفاهيميــة حــول التنميــة بالـناقيــد، ومراجـــة خطــط الـناقيــد 
الســتة ومــا يرتبــط بهــا مــن خطــط اســتراتيجية ومنشــورات ومراجــع والدراســات التــي أعــدت حــول اخلطــط الـنقوديــة. 
كمــا متــت مراجـــة األخبــار املتـلقــة باخلطــط ومشــاهدة األفــالم التــي مت إعدادهــا حــول مــا مت إجنــازه أو البرامــج 

التلفزيونيــة التــي ناقشــت الـناقيــد التنمويــة. 
متــت مقابلــة 26 شــخصاً )ملحــق1( شــاركوا يف إعــداد اخلطــط أو ميثلــون املزارعــني، ومـسســات املجتمــع املدنــي 
واملـسســات القاعديــة، وقــد مت إعــداد قائمــة باألســئلة االسترشــادية )ملحــق 2( لتقــود النقــاش مــع مــن متــت مقابلتهــم 

ــان. ــالف أم ــن ائت ــدة م ــث تغطــي مـشــرات النزاهــة والشــفافية واملســاءلة املـتم بحي
تركزت محاور النقاش حول النقاط اآلتية: 

آليــة إعــداد اخلطــط ومــدى إشــراك أصحــاب الـالقــة بهــا وكيفيــة حتديــد املبــادرات الـنقوديــة وإقرارهــا، ومــدى . 1
ــات. ــار األولوي ــى حاجــات املجتمــع امللحــة ودورهــم يف اختي االعتمــاد عل

ــى إعــداد . 2 ــة يف هــذا املجــال وقدرتهــم عل ــة الـناقيــد واجلهــود املبذول ــة لــدى املخططــني يف تبنــي نهــج تنمي اجلهوزي
ــة. ــى املـسســات احمللي ــد عل ــة، خاصــة وأّن هــذا النهــج جدي ــة عنقودي خطــط تنمي

حوكمــة اخلطــط مــن الناحيــة الهيكليــة ومــدى تفـيــل وفاعليــة هــذه اللجــان وتوضيــح أدوارهــا والقيــام باملهام املرســومة . 3
لهــا خــالل التخطيــط والحقــاً خــالل التنفيذ.

إعــالم األطــراف املـنيــة والـامــة باخلطــط بـــد إقرارهــا وإمكانيــة الوصــول إليهــا، ومصــادر متويــل اخلطــط ومــدى . 4
االلتــزام بهــا وواقـيــة املبــادرات.

آلية املتابـة والتقييم لتنفيذ املبادرات الـنقودية ومدى اإلعالن واملـرفة بنتائج تقدم سير الـمل.. 5
توّفر تقارير سير الـمل ومدى إعالم ذوي الـالقة بها مبا فيهم املزارعني وإمكانية االطالع على هذه التقارير.. 6

مت حتليــل املـلومــات التــي مت احلصــول عليهــا واعتمــاد احلقائــق كدالئــل للحكــم علــى مســتوى الشــفافية والنزاهــة 
واملســاءلة يف اإلعــداد والتنفيــذ للخطــط الـنقوديــة، وبالتالــي مت الوصــول إلــى توصيــات لصّنــاع القــرار لتحســني مســتوى 
الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة يف إعــداد اخلطــط وتنفيذهــا. واعتمــدت الدالئــل عــن كّل حقيقــة ذكــرت يف النتائــج، مــع 

ــى دور وزارة الزراعــة. ــز عل التركي
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النتائــــــــــــــج:

إنشاء العناقيــــــــد الزراعية في فلسطين: 

ــة  ــه احلكوم ــج تنمــوي اعتمدت ــى أســفل( وجــاءت كنه ــى إل ــن أعل ــة )م ــإرادة حكومي ــة ب ــد الزراعي تشــّكلت خطــط الـناقي
ــًة، إاّل يف عنقــود أريحــا الــذي امتــد ليشــمل جــزءاً مــن األغــوار  الثامنــة عشــرة، وشــمل كلُّ عنقــود زراعــي منطقــًة إداري
يتبــع إلدارة مديريــة زراعــة نابلــس، وهــذا طبيـــي ألّن التـنقــد قــد يكــون أفقيــاً يشــمل منطقــة محــددة. كانــت البدايــة يف 
قلقيليــة، حيــث شــرعت طواقــم الــوزارة ومديريــة الزراعــة بإعــداد خطــة الـنقــود مباشــرة بـــد إعــالن قلقيليــة كـنقــود 
ــة دون إعــداٍد كاٍف للمنطقــة  ــادرات الـنقودي ــدة واملب ــد األجن ــوزراء، ومت البــدء بســرعة بتحدي ــل رئيــس ال زراعــي مــن قب
وجتهيــز قيــادة للـنقــود، فأخــذت الــوزارة دور القيــادة بــدل أن تأخــذ دور املنّســق أو امليّســر لتأســيس الـناقيــد، وبالنســبة 
للـاملــني يف إعــداد اخلطــط الـنقوديــة فــإّن النهــج كان جديــدا8ً عليهــم ولــم يتلّقــوا أّي تدريــب أو توجيــه يف املجــال. علمــاً 
أّن األدبيــات حتتــوي الـديــد مــن األدلــة التدريبيــة واملراجــع9 حــول التنميــة الـنقوديــة وأســس التخطيــط لهــا. قــادت اإلدارة 
الـامــة للتخطيــط الـمليــة، ولـــل احلاجــة لاللتــزام باجلــدول الزمنــي إلعــداد خطــة عنقــود قلقيليــة هــي مــا جـــل فريــق 
ــة، وهــذا مــا  ــى مـرفتــه وخبرتــه دون توحيــد املفهــوم حــول التنميــة الـنقودي ــاًء عل التخطيــط يشــرع بإعــداد اخلطــط بن
لوحــظ يف األخبــار املنشــورة واملقابــالت الصحفيــة مــع ذوي الـالقــة، فأحيانــاً يُفهــم الـنقــود وكأّنــه مـسســة أو مشــروع 
ويتوقــع منــه أن يقــدم مســاعدة أو ينفــذ مشــاريَع للمزارعــني، واتبـــت الفــرق األخــرى للـناقيــد املختلفــة نفــس النهــج بشــكل 

عــام.

أسس الشفافيــــة في إعداد وتنفيــــذ الخــــطط العنقوديـــــة:

ــى الســنوات  ــة، واملناطــق املســتهدفة، موزعــة عل ــادرات الـنقودي ــاًل واضحــاً للمب  تُظهــر اخلطــط الســت للـناقيــد تفصي
الثــالث، وكذلــك املوازنــات التقديريــة املطلوبــة للتنفيــذ ومصــادر التمويــل املوزعــة بني احلكومة، واملـسســات غير احلكومية 
واملســتفيدين أنفســهم مبــا يشــمل القطــاع اخلــاص، وعلــى الرغــم مــن التوافــق علــى منهجيــة الـمــل بــني مــن متــت مقابلتهــم 
مــن جانــب املـسســات احلكوميــة إاّل أّن أيــاً مــن اخلطــط الســت -كوثيقــة مرجـيــة مـتمــدة- لــم تشــر إلــى منهجيــة إعــداد 
اخلطــة أو األســس املتبـــة أو مصــادر املـلومــات، ولــم تذكــر أيٌّ منهــا أســماء مــن مت إشــراكهم يف عمليــة التخطيــط، وبــنّي 
ــى اخلطــط االســتراتيجية  ــا اعتمــاداً عل ــة وطواقمه ــة التخطيــط مبواردهــا الذاتي البحــث أّن وزارة الزراعــة قــادت عملي
للقطــاع الزراعــي )2017-2022( ومراجـــة هــذه اخلطــط )2021-2023(، وعلــى خبــرة الطواقــم ومـرفتهــم بحاجــات 
النــاس، ليتــم إعــداد مســودة للمبــادرات الـنقوديــة، ومراجـتهــا الحقــاً مــن خــالل جلنــة احملافظــة ومبشــاركة واســـة مــن 
أصحــاب الـالقــة يف اجتمــاع مركــزي، ويف بـــض الـناقيــد مت توزيــع اســتمارة احتياجــات علــى كّل مجلــس محلــي يف 
احملافظــة حيــث متــت تـبئــة االحتياجــات يف قوائــم طويلــة، وأعيــدت القوائــم للــوزارة علــى شــكل قوائــم تســويقية أو قائمــة 
أمنيــات تشــمل كل مــا خطــر ببــال التجمـــات، ومت جتميــع هــذه القوائــم وفرزهــا بنــاء علــى مـاييــر حددتهــا الــوزارة -وهــذه 
املـاييــر ليســت مكتوبــة- مثــل كــون املشــاريع جماعيــة -عــدا االســتصالح- ومرتبطــة باملــاء وميكــن تنفيذهــا، ومرتبطــة 
ــي ميكــن أن  ــادرات الت ــد املب ــر يف حتدي ــدور األكب ــة ال ــة الفني ــرأي اللجن باألهــداف االســتراتيجية املرســومة. وقــد كان ل
تُــدرج يف اخلطــة، وبـــد أن مت حتديــد الكميــة املرصــودة لــكّل جتمــع ســكاني مــن املشــاريع اجلماعيــة والفرديــة مــن قبــل 
جلنــة التخطيــط مت إدراجهــا يف خطــة الـنقــود بـــد املــداوالت ومحاولــة توزيــع الكميــات علــى التجمـــات. وقــد أفــاد بـــض 

رؤســاء املجالــس أّنهــم لــم يجــدوا بـــض املشــاريع املقترحــة، وال يـرفــون علــى أّي األســس مت االختيــار النهائــي.
ــوزارة  ــل ال ــّدة مــن قب ــم املشــاريع املـ ــة احملافظــة عــدداً محــدوداً مــن االجتماعــات التشــاورية ملناقشــة قوائ عقــدت جلن
وشــركائها مــن املـسســات احلكوميــة واألهليــة ومبشــاركة محــدودة مــن ممثلــي اجلمـيــات التـاونيــة التــي مــن املفتــرض أن 
متثــل املزارعــني، ثــم قامــت جلنــة احملافظــة برفــع مســودة خطــة الـنقــود بدورهــا الــى اللجنــة الوزاريــة وأخيــراً إلــى اللجنــة 

الـليــا إلقرارهــا. 
ومبراجـــة خطــط الـناقيــد لــم يالحــظ ذكــر آلليــة اختيــار املبــادرات الـنقوديــة أو املـاييــر املســتخدمة أو طريقــة اتخــاذ 
القــرار بشــأنها مــن بــني قائمــة الطلبــات املقدمــة مــن التجمـــات، ومت فقــط التوافــق مــا بــني املجتمـــني أو املتناقشــني علــى 
القوائــم بـــد أخــذ املالحظــات عليهــا خــالل االجتماعــات. ويف كل األحــوال كان للــوزارة الــدور األكبــر يف حتديــد األولويــات 

وهــذا مــا يتـــارض مــع أســس املشــاركة يف إنشــاء الـناقيــد.
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إشراك أصحاب العالقة:

علــى الرغــم مــن اجلهــود التنســيقية مــع املـسســات الـاملــة يف القطــاع الزراعــي يف مناطــق الـناقيــد إاّل أّن إشــراكهم يف 
إعــداد اخلطــط لــم يكــن باملســتوى املطلــوب حســب غالبيــة مــن متــت مقابلتهــم،  يف حــني أّن ممثلــي بـــض املـسســات أكــدوا 
وجــود تنســيق كامــل مــع الــوزارة، أمــا بالنســبة للمـسســات القاعديــة )كممثلــي املزارعــني واملزارعــني أنفســهم( فلــم يكــن 
لهــم متثيــٌل كاٍف ولــم يبــدأ التخطيــط مــن عندهــم )مــن أســفل الــى أعلــى( ولكــن بــدأ مبـرفــة الــوزارة بحاجــات التجمـــات 
وإعــداد قوائــم أوليــة ثــم نقاشــها يف االجتماعــات املركزيــة، أو مت جتميــع حاجــات املجالــس احملليــة مــن خــالل اســتمارة أو 
اتصــال هاتفــي. فمــن ناحيــة املمارســات الفضلــى يف التخطيــط التشــاركي يجــب البــدء مــن تشــخيص الوضــع القائــم لــكّل 
جتمــع ودراســة املشــكالت ثــم البحــث عــن حلــول وبالتالــي حتديــد املبــادرات الـنقوديــة، وهــذا يتطلــب الـديــد مــن أســاليب 
جمــع املـلومــات واألدوات كاالجتماعــات البـريــة واملقابــالت املنظمــة، فضــاًل عــن مــا يتطلبــه مــن وقــت وكــوادر وموازنــات 
للتخطيــط لــم يتوفــر منهــا عنــد إعــداد اخلطــط الـنقوديــة ســوى كــوادر املـسســات ومــن خــالل عملهــم اليومــي، وعملــت 
الطواقــم خاصــة يف الـنقــود األول يف قلقيليــة طــوال الوقــت حتــى حتــت ظــروف اإلغــالق نتيجــة انتشــار جائحــة كورونــا 
حتــى يتمكــن الفريــق مــن اســتكمال التحضيــرات إلعــداد اخلطــة. وباملناســبة فقــد كان لتحديــد احلركــة بســبب جائحــة 

كورونــا ومنــع التجمـــات واالجتماعــات أثــر علــى إجــراء عــدد كاٍف مــن االجتماعــات الوجاهيــة التشــاركية.
لكــي ينجــح الـنقــود ال بــد مــن إدراج مراكــز البحــث الـلمــي واجلامـــات10، وهــذا مــا لــم يكــن جليــاً يف اخلطــط الـنقوديــة، 
ــط أو  ــك املـسســات يف التخطي ــم إشــراك تل ــم يت ــز البحــث محــدودة جــداً، ول ــات ومراك ــادرات مــع اجلامـ ــث إّن املب حي
التنفيــذ. وحتــى أّن دور املركــز الوطنــي للبحــوث التابــع لــوزارة الزراعــة لــم يظهــر جليــاً يف اخلطــط. ومــن جهــة ثانيــة، ال 

بــد مــن دعــم بنــى حتتيــة عامــة وقطاعــات أخــرى يف منطقــة الـنقــود، لكــّن قوائــم املبــادرات كانــت كلهــا زراعيــة.

توّفر المعلومات والوصول إليها: 

مت نشــر خطــط الـناقيــد الســتة علــى موقــع مكتــب رئيــس الــوزراء، وميكــن مراجـــة اخلطــط وحتميــل ملفاتهــا ملــن شــاء، 
وهــذا بـــد أن مت إقرارهــا، وفيمــا عــدا ذلــك ال تتوفــر بيانــات منشــورة أو ميكــن الوصــول إليهــا دون الرجــوع لــوزارة 
الزراعــة، وأمــا تقاريــر اإلجنــاز فهــي عبــارة عــن أخبــار صحفيــة منشــورة ملقابــالت مــع مســـولني مــن اجلهــات الرســمية، أو 
فيلــم وثائقــي حــول إجنــازات الســنة األولــى يف قلقيليــة. يف حــني أفــادت الــوزارة أّنهــا تتلقــى تقاريــَر ربـيــة مــن مديريــات 
الزراعــة، وأّنهــا ترفــع بدورهــا تقاريــر لرئاســة الــوزراء، كمــا كان مــن املتوقــع أن يقــوم اجلهــاز املركزي لإلحصاء الفلســطيني 
بإعــداد تقاريــر حــول املـشــرات الـامــة؛ إلدراجهــا يف قاعــدة بيانــات، ولكــن لــم يتــم إجنازهــا حتــى إعــداد هــذا التقريــر.

ــِرد  إّن املتصفــح ملوقــع وزارة الزراعــة ال يجــد أيــة تقاريــر بخصــوص الـناقيــد الزراعيــة عــدا عــن بـــض األخبــار، ولــم يَ
أّن الــوزارة قدمــت تقريــراً حــول تقــدم ســير الـمــل يف تنفيــذ اخلطــط الـنقوديــة، فمثــال غطــت وكاالت الصحافــة زيــارة 
وزيــر الزراعــة لقلقيليــة يف شــهر آذار مــن عــام 2020 التــي أكــد فيهــا إجنــاز 40 % مــن خطــة عنقــود قلقيليــة )للســنوات 
الثــالث(، فضــاًل عــن جتــاوز التنفيــذ للكميــات املخططــة للســنة األولــى يف مشــاريع اســتصالح األراضــي، وأشــارت األخبــار 
إلــى مــا مت إجنــازه مــن مـشــرات علــى مســتوى املخرجــات )مــا مت تنفيــذه(، لكــن لــم يكــن هنــاك تقريــر موثــق صــادر عــن 

الــوزارة.
ومــع أّن وزارة الزراعــة يف بياناتهــا الصحفيــة أكــدت أّن هنــاك زيــادة يف التنفيــذ عمــا كان مخططــاً لــه يف الســنة األولــى 
مــن خطــة عنقــود قلقيليــة إاّل أّن االلتزامــات املاليــة مــن جهــة احلكومــة لــم تُدفــع كاملــة، حيــث قــام املزارعــون باالســتصالح 
علــى نفقتهــم ليتــم الدفــع لهــم الحقــاً مــن وزارة املاليــة، وهــذا هــو احلــال أيضــاً مــع املشــاريع التــي نُفــذت مــن قبــل املقاولــني 

كشــق الطــرق الزراعيــة.
 ويف مجــال تشــارك املـرفــة، اســتفادت املناطــق األخــرى مــن خطــة عنقــود قلقيليــة كأول خطــة أجنــزت، فاعتمــدت طواقــم 
ــة، حيــث إّن هنــاك تشــابهاً كبيــراً يف محتــوى وشــكل وهيكليــة اخلطــط  الـناقيــد األخــرى عليهــا واســتفادت مــن التجرب
الـنقوديــة املختلفــة بــل إّن رؤيتهــا تــكاد تكــون موحــدة، إاّل أّنــه ال توجــد آليــة واضحــة لتشــارك املـرفــة وتبــادل اخلبــرات 

بــني الـناقيــد املختلفــة.

10  بيتر ولسن. 2020.  فرص وحتديات تطبيق استراتيجية التنمية االقتصادية بالـناقيد يف السياق الفلسطيني على ضوء التجارب الدولية وأولويات التنمية الوطنية. مصدر سابق، ص19.
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إّن وثائــق اخلطــط الـنقوديــة الســت متوفــرة علــى موقــع مكتــب رئيــس الــوزراء، وليــس علــى موقــع وزارة الزراعــة، وهــي 
واضحــة وســهلة الوصــول، وقــد مت توزيــع نســخة مطبوعــة منهــا علــى املـسســات املـنيــة. وفيهــا مت حتديــد رؤيــة كّل خطــة 
عنقوديــة، إلــى جانــب أهــداف واضحــة ومرتبطــة بالـديــد مــن املبــادرات الـنقوديــة موزعــة علــى املناطــق، وكلهــا مرتبطــة 

باألهــداف االســتراتيجية للقطــاع الزراعــي. 
متــت مناقشــة قوائــم املشــاريع يف احملافظــات وكان املجــال مفتوحــاً لالعتــراض واالقتــراح خــالل هــذه االجتماعــات فقــط، 
أمــا بالنســبة للتقاريــر فلــم يُذكــر يف أيٍّ مــن اخلطــط شــيءٌ عــن آليــة ودوريــة إعــداد تقاريــر ســير الـمــل، أو ذكــر مســار 

التقريــر )مــن يكتــب ملــن(. 

الشفافية في التنفيذ:

ــم طــرح  ــة الشــراء يت ــة املخططــة مــن قبلهــا إجراءاتهــا املـتمــدة، ففــي عملي ــذ املشــاريع اجلماعي ــوزارة يف تنفي اتبـــت ال
عطــاءات مركزيــة مبشــاركة وزارة املاليــة وتُتَّبَــع اإلجــراءات احلكوميــة يف كافــة اخلطــوات، وتقــوم وزارة الزراعــة باملراقبــة 
علــى التنفيــذ وحفــظ الســجالت والبيانــات. ومبــا أّن جــزءاً كبيــراً مــن املبــادرات تُنّفــذ مــن قبــل املـسســات فــإّن مــا ينفــذ 
ــام مــع  مــن خاللهــا يتبــع أنظمتهــا، مــن حيــث إجــراءات الشــراء والتنفيــذ وإعــداد التقاريــر، ويتــم كل هــذا بالتنســيق الت

الــوزارة.
أمــا اختيــار املســتفيدين حســب املناطــق فيتــم بإعــالن املشــاريع الفرديــة مثــل مشــاريع االســتصالح مــن خــالل صفحــات 
ــم  ــات ويت ــون بتقــدمي الطلب ــوم املزارعــون املـنّي ــس املســتهدفة، ويق ــى فيســبوك، وصفحــات املجال ــات الزراعــة عل مديري

فرزهــا مــن خــالل مـاييــر متفــق عليهــا، ومبشــاركة املجتمــع احمللــي.

واقــــع قيم النزاهـــــــــة:

تُبــني كّل خطــة التحديــات واملشــاكل التــي تـانيهــا احملافظــة مبــا يخــص الـمــل الزراعــي، وتراعــي خصوصيــة كّل جتمــع، 
وتشــير إلــى املخاطــر الـامــة التــي قــد تواجــه تنفيــذ اخلطــة، لكّنهــا ال تفّصــل هــذه املخاطــر أو تذكــر إجــراءات التخفيــف 
منهــا، وتنطلــق مــن هــذه التحديــات لرســم أهــداف تنميــة الـنقــود، مــع أّن حتديــد هــذه املشــاكل مت اعتمــاداً علــى مـرفــة 
وخبــرة املشــاركني يف التخطيــط دون التحديــد املمنهــج الحتياجــات كّل موقــع. وميكــن تأكيــد هــذا مبــا أوصــت بــه دراســة 

مـهــد مــاس بــأن تتــم دراســة احتياجــات الـناقيــد مــن قبــل أعضــاء الـنقــود ذاتــه وبطريقــة أكثــر عمقــاً وخصوصيــة.
يجــد املدقــق يف قائمــة املبــادرات الـنقوديــة يف مصفوفــة كّل خطــة واملوازنــات ومــا بهــا مــن فجــوات اعتمــاداً كبيــراً علــى 
مســاهمات املزارعــني والقطــاع اخلــاص، بينمــا جنــد أّن التزامــات احلكومــة تشــكل النســبة األقــل، وال تظهــر اخلطــة 
األســس التــي مت اعتمادهــا لتقســيم هــذه االلتزامــات أو التوزيـــات، ومــن الواضــح أّن مـسســات املجتمــع املدنــي لديهــا 
أرقــام حقيقيــة حــول موازنــات مشــاريـها بنــاًء علــى مــا بأيديهــا مــن مشــاريع، فمثــاًل يف خطــة عنقــود ســلفيت فــإّن املبالــغ 
املرصــودة وامللتــزم بــه مــن املـسســات دقيقــة حيــث بلغــت )172,165( دوالراً للســنة األولــى، أمــا احلكومــة فلــم تلتــزم بشــيء 
لـنقــود ســلفيت -حســب اخلطــة- فيمــا بلغــت أرقــام املســاهمة املتوقـــة مــن املزارعــني مــا قيمتــه 1.5 مليــون دوالر، ومــا 
زالــت الفجــوة التمويليــة للســنة األولــى )2021( تقــارب الـــ 80 % بـــد أكثــر مــن نصــف عــام علــى بدئهــا )الثلــث األخيــر مــن 
الســنة(، وهــذا مثــال علــى أّن اخلطــة متفائلــة وغيــر مبنيــة علــى مــا يتوفــر -أو مــا هــو ممكــن- مــن مــوارد ماليــة، واحلــال 
ــذ للســنة األولــى مــا هــو مخطــط لــه حيــث مت  ينســحب علــى بقيــة اخلطــط علمــاً أّن عنقــود قلقيليــة جتــاوز فيــه مــا نُّف
التخطيــط ملبــادرات بقيمــة 6.03 مليــون دوالر للســنة األولــى يف حــني صرحــت الــوزارة أّن تكلفــة مــا مت تنفيــذه بلغــت 6.6 
مليــون دوالر. وال ميكــن التـميــم، فالســنة األولــى كانــت البدايــة يف قلقيليــة ولقيــت كل الدعــم وكانــت قبــل دخــول أزمــة 
جائحــة كورونــا، أّمــا بـــد دخــول األزمــة فقــد مت حتويــل الكثيــر مــن مخصصــات احلكومــة والدعــم األوروبــي املتوقــع أو 

املخصــص للـناقيــد ملواجهــة فيــروس كورونــا يف مناطــق أخــرى وقطاعــات أخــرى.
إّن قائمــة التدخــالت لــكّل عنقــود طويلــة ومتأثــرة باحملاصصــة )أي التوزيــع علــى التجمـــات( األمــر الــذي شــتت األفــكار 
ونــوع التدخــالت وجـلهــا غيــر متمحــورة حــول موضــوع أو تخصــص محــدد، حيــث إّن املـــروف أّن املبــادرات الـنقوديــة 
يجــب أن تكــون إبداعيــة11 وليســت تقليديــة حتــى تســاهم يف تنميــة مســتدامة للـنقــود. فمثــال يشــتهر عنقــود قلقيليــة بإنتــاج 
أشــجار الفاكهــة شــبه االســتوائية واالســتوائية، وهــذا مــا كان متوقـــاً التركيــز عليــه لكــن مت توزيــع املبــادرات علــى كافــة 

11   Maxwl Stamp. 2012. Guidelines for Cluster Development A Handbook for Practitioners. 
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القطاعــات بســبب احملاصصــة، أو الـدالــة يف التوزيــع املناطقــي، كمــا أّن التدخــالت يف غالبيتهــا كانــت تقليديــة.
إّن جلنــة احملافظــة مكونــة مــن أعضــاء مــن نفــس املنطقــة ميثلــون الــوزارات واملـسســات وبالغالــب هــم مــن املنطقــة، 
لهــذا قــد ينحــاز بـــض األعضــاء إلــى مناطقهــم أو إلــى أصحــاب مبــادرات يـرفونهــم، خاصــة وأّن مـاييــر املفاضلــة بــني 

ــر بوضــوح يف اخلطــط. ــم تذك التدخــالت املقترحــة ل

االمتثال للقوانين واإلجراءات المتبعة في المجاالت ذات الصلة:

علــى الرغــم مــن أّنــه لــم تتــم صياغــة سياســات خاصــة بالـناقيــد إاّل أّن السياســات املتبـــة يف التنميــة االقتصاديــة 
توجــه وحتكــم الـالقــات يف اخلطــط الـنقوديــة، ومــن أهمهــا أجنــدة السياســات الوطنيــة )2017-2022( واخلطــة 
الوطنيــة للتنميــة االقتصاديــة )2017-2022( واخلطــط االســتراتيجية للقطــاع الزراعــي، والقوانــني الزراعيــة 

املـمــول بهــا.  
ومــع هــذا فــال بــد مــن تبنــي سياســات جديــدة تخــص كّل عنقــود، وحتــدد الـالقــات بــني أركان القيــادة فيــه، 
وسياســات وقواعــد أخــرى حتــدد الـالقــة بــني الـناقيــد املتخصصــة وعناقيــد القطاعــات املختلفــة، وهــذا أيضــا 

ــة متناســقة. ــة املســتدامة يجــب أن تكــون تكاملي يـســس للمســاءلة؛ فالتنمي

بناء قدرات أصحاب العالقة: 

إّن نهــج التنميــة بالـناقيــد جديــد بالنســبة للـاملــني يف القطــاع الزراعــي، وهــذا مــا صــّرح بــه كلُّ مــن متــت 
مقابلتهــم، ومــع ذلــك لــم يتــم تدريــب أو شــرح هــذا النهــج للـاملــني يف إعــداد خطــط الـناقيــد، واعتمــد إعدادهــا 
علــى قــراءة بـــض أعضــاء الفريــق عــن أدبيــات هــذا النهــج، لــذا لــم يكــن هنــاك فهــم موحــد ملتطلبــات النهــج أو 
تـريفــه أو خطواتــه، فُطِلــب مــن كــوادر املديريــة الـامــة للتخطيــط  قيــادة عمليــة إعــداد اخلطــط بالـمــل مــع 
املـنيــني وأصحــاب الـالقــة يف الـناقيــد التــي مت االتفــاق عليهــا، ولــم تكــن هنــاك مخصصــات للتدريــب علــى هــذا 
النهــج، ولهــذا يـتبــر املســـولون عــن التخطيــط أّن الـمليــة شــبيهٌة مبــا ألفــوه يف الســنوات املاضيــة لكــن مت تأطيرهــا 
حتــت التنميــة الـنقوديــة واكتســبت الزخــم والدعــم علــى مســتوى رئاســة الــوزراء، لينتــج عــن ذلــك تـــاون وحتــرك 
لــم يكــن لــه مثيــل مــن قبــل كمــا أكــده مــن متــت مقابلتهــم. وجــاءت قوائــم املشــاريع وموازناتهــا أعلــى بكثيــر مــن أيٍّ 
مــن الســنوات الســابقة والتزمــت احلكومــة مــن خــالل وزارة املاليــة مببالــغ أكبــر، وبالفـــل مت طــرح عطــاءات مركزيــة 

ملشــاريع جماعيــة.

مراعاة قدرات العاملين والمستهدفين وأصحاب العالقة:

وفقــاً ملــا متــت اإلشــارة إليــه ســابقاً، فــإّن قوائــم املشــاريع طويلــة، وتتضمــن أعبــاًء جديــدًة علــى الـاملــني يف الــوزارة خاصــة 
يف مرحلــة التخطيــط، وتتضمــن املوازنــات مســاهمات للمزارعــني تراوحــت بــني 25-50 %مــن قيمــة املوازنــات التقديريــة، 

وهــي تـتبــر نســباً عاليــة وال تتفــق مــع قــدرات عامــة املزارعــني. 
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نظم المساءلة في إعداد وتنفيذ الخطط العنقودية:

حوكمة الخطط أو العناقيد:

مت االعتمــاد يف إعــداد اخلطــط وتنفيذهــا علــى نفــس الهيكليــة مــن اللجــان التــي تبــدأ مــن اللجنــة الـليــا املكونــة مــن 
الــوزارات ذات الـالقــة برئاســة وزارة الزراعــة، ثــم اللجنــة الوزاريــة الفنيــة، وجلنــة احملافظــة برئاســة احملافــظ ثــم فريــق 
تنفيــذ اخلطــة برئاســة مديــر مديريــة الزراعــة يف منطقــة الـنقــود وعضويــة املـسســات احملليــة واجلهــات احلكوميــة ذات 
الـالقــة. ولــكّل جلنــة مهامهــا خــالل التخطيــط والتنفيــذ، لكــّن هــذه املهــام غيــر موضحــة وتــكاد تتشــابه خاصــة مهــام اللجنــة 
الـليــا واللجنــة الوزاريــة الفنيــة، ورغــم أّنهــا أخــذت الزخــم مــن توجــه ودعــم احلكومــة، إاّل أّن آليــة التواصــل والـالقــات بــني 
هــذه اللجــان غيــر موضحــة، وآليــة اتخــاذ القــرار فيهــا غيــر موصوفــة. فضــاًل عــن أن االجتماعــات التــي عقدتهــا لــم تكــن 
ــا فــكان  ــة الـلي ــال لــم جتتمــع جلــان احملافظــة بـــد انتهــاء عمليــة التخطيــط، وأمــا اللجن دوريــة وكافيــة، فـلــى ســبيل املث

دورهــا متمثــاًل بإقــرار الـناقيــد واخلطــط وكانــت اجتماعاتهــا محــدودًة.
ال بــد للـنقــود كــي ينضــج ويكــون مســتداماً بـالقاتــه أن تكــون قيادتــه ذاتيــة، تبــرز مــن أعضــاء الـنقــود أنفســهم، وتبنــي 
عالقاتهــا علــى أســس وإجــراءات مكتوبــة، وهــذا مــا لــم يكــن واضحــاً يف أيٍّ مــن الـناقيــد. ومــن اجلديــر بالذكــر أّن فلســطني 
قــد شــهدت مبــادرة للقطــاع اخلــاص قامــت بهــا وزارة االقتصــاد الوطنــي واحتــاد غــرف التجــارة والصناعــة بتمويــل مــن 
الوكالــة الفرنســية للتنميــة، حيــث هــدف البرنامــج إلــى توفيــر قاعــدة لتحقيــق التنميــة االقتصاديــة املســتدامة عبــر تطبيــق 
ــه  ــة والــذي اســتمر ملــدة 41 شــهرا12ً خــالل الفتــرة مــا بــني 2013 و2017، وكانــت النتيجــة أّن منهجيــة التجمـــات الـنقودي
مــن بــني خمســة عناقيــد مت اســتهدافها وتنميتهــا لــم يبــَق نشــيطاً ســوى عنقــود واحــد، وُعــِزَي الســبب إلــى ضـــف القيــادة 
وتزعــزع الثقــة بــني األعضــاء13 بـــد أن انتهــى املشــروع وتوقــف التمويــل. وشــملت هــذه الـناقيــد جتمــع األثــاث يف ســلفيت، 
وجتمــع الســياحة واحلــرف يف القــدس، وجتمــع احلجــر والرخــام يف شــامل اخلليــل وبيــت حلــم، وجتمــع األحذيــة واجللــود 

يف اخلليــل، وجتمــع النخيــل يف غــزة.

نظام المتابعة والتقييم: 

ــطِّ كافــة املبــادرات   وردت يف خطــة كّل عنقــود مـشــرات عامــة ومســتويات مبتغــاة لهــذه املـشــرات، لكّنهــا لــم تَُغ
ــج outcomes، وال يوجــد  ــى مســتوى املخرجــات outputs والنتائ ــة، وهــي خليــط مــن مـشــرات عل الـنقودي
وصــف خــاص لنظــام متابـــة تقــدم ســير التنفيــذ أو ذكــر إلعــداد مثــل هــذا النظــام، فـــادة مــا يشــار يف اخلطــط 
إلــى نظــام متابـــة مـتمــد أو إلــى أّنــه ســيتم إعــداد نظــام خــاص ملتابـــة اخلطــة، يف حــني تظهــر املـشــرات واضحــة 
وتفصيليــة. وقــد أفــادت وزارة الزراعــة أّن هــذا النظــام حتــت اإلعــداد، وســيكون مــداراً مــن قبــل اجلهــاز املركــزي 
لإلحصــاء الفلســطيني كقاعــدة بيانــات، لكــن حتــى اآلن لــم يُطلــق مثــل هــذا النظــام وهــو غيــر متــاح حتــى لــوزارة 
الزراعــة. ومــع أّن الــوزارة متتلــك ســجالت لإلجنــازات ومت احلديــث عــن نســبة اإلجنــاز للســنة األولــى مــن خطــة 
عنقــود قلقيليــة، إاّل أّن هــذه التقاريــر غيــر متاحــة للمـسســات الشــريكة حكوميــة كانــت أو أهليــة، ومــع ذلــك فــإّن 
ــم يفّصــل املـشــرات حســب نوعهــا، ويقســمها  مكونــات اخلطــة تتوفــر فيهــا مقومــات إعــداد نظــام متابـــة وتقيي
حســب الســنوات واملناطــق، كمــا ميكنــه أن يبــني فيهــا مســتويات االســتهداف حســب النــوع االجتماعــي، هــذا إذا مــا 

مت إعــداد نظــام متابـــة حســب األصــول. 

تقديم التقارير الدورية:

أفــاد وزيــر الزراعــة يف أحــد اللقــاءات الصحفيــة أّن الــوزارة قدمــت تقريــراً مكونــا مــن 55 صفحــة ملكتــب رئيــس الــوزراء، 
ــني  ــر إجنــازات احلكومــة لألشــهر مــا ب ــني، يف حــني أّن تقري ــني وغيرهــم مــن املـني ــاح للباحث ــر مت ــر غي إاّل أّن هــذ التقري
نيســان 2019 ونيســان 2020 يبــني إجنــازات احلكومــة يف قطــاع الزراعــة كجــزء مــن عنــوان ينــص علــى )النهــوض يف املجــال 
الصناعــي والزراعــي والســياحي(، وبــه ثــالث صفحــات تتحــدث عــن اإلجنــازات يف قطــاع الزراعــة. باإلضافــة إلــى أّنــه تتــم 
اإلشــارة إلــى اإلجنــازات يف قطــاع الزراعــة يف تقاريــر مجلــس الــوزراء املختلفــة، التــي عــادة مــا تكــون مختصــرة وليســت 

مفصلــة حســب املناطــق والقطاعــات الزراعيــة.
أمــا وزارة الزراعــة فــإّن صفحتهــا اإللكترونيــة خاليــة مــن التقاريــر، فالباحــث يف أيقونــة التقريــر يجــد الــرد »ال يوجــد 
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بيانــات« وتقتصــر الصفحــة علــى أخبــار املناســبات الزراعيــة، مــع الـلــم أّن الــوزارة لديهــا ســجالت باألعمــال واإلجنــازات 
حســب كّل موقــع.

واقعية موازنات المبادرات العنقودية:

إّن املتتبــع للموازنــات التقديريــة ملجمــل املبــادرات الـنقوديــة يف اخلطــط الســت وامللخصــة يف اجلــدول )1(  أعــاله، يالحــظ 
ــة واملـسســات  ــة مــن خــالل وزارة املالي ــاج لتوفيرهــا مــن احلكوم ــغ حتت ــة ومبال ــات متويلي ــى توقـ ــَي عل ــط بُِن أّن التخطي
املختلفــة، كمــا وتـتمــد بشــكل كبيــر علــى مســاهمات املســتفيدين، ويالحــظ أّن أرقــام عنقــود قلقيليــة أكثــر واقـيــة مــن 
الـناقيــد األخــرى وأّن إجمالــي املوازنــة ال يصــل لنصــف مــا طلــب للـناقيــد األخــرى -عــدا ســلفيت-، وقــد بينــت الــوزارة 
أّن 40 %مــن خطــة الســنوات الثــالث قــد حتقــق كمــا ذكــر ســابقاً، ويُـــزى ذلــك إلــى أّن عنقــود قلقيليــة كان األول مــن حيــث 
التبنــي واإلعــداد، وبــدأ عــام 2019 قبــل اجلائحــة وقبــل أن تضطــر احلكومــة لتحويــل موازنــات ملواجهــة اجلائحــة ومواجهــة 
خطــط االحتــالل لضــم األغــوار، حيــث ُرصــد مــا يزيــد عــن 10 ماليــني دوالر لألغــوار كانــت مخصصــة خلطــط الـناقيــد 

)حســب املديريــة الـامــة للتخطيــط يف وزارة الزراعــة(. 
تشــير اخلطــط إلــى أّن التنفيــذ مرهــون باملقــدرة علــى تخصيــص األمــوال، وحيــث أّن مســاهمة املزارعــني املتوقـــة عاليــة 
ومرتبطــة بالدعــم مــن احلكومــة واملـسســات فــال يُتوقــع أن يقــوم املزارعــون بتنفيــذ جــزء مــن اخلطــة وحدهــم، وإن 
قامــوا بذلــك فقــد ال يصــح أن يُنســب اإلجنــاز للخطــة ذاتهــا. وهــذا مــا يجـــل واقـيــة اخلطــط الـنقوديــة علــى احملــك، 
خاصــة وأّن مــن أدار عمليــة التخطيــط هــو احلكومــة، فيمــا ال تشــّكل التزاماتهــا نســبة متوازنــة مــع مســاهمة املزارعــني 
أو املـسســات، مــع مراعــاة ظــروف اجلائحــة واألزمــات االقتصاديــة. والســـال الــذي يحتــاج إلــى جــواب هــو إن كان مــن 
الضــروري اعتمــاد كّل مــا يف قائمــة املبــادرات املطروحــة يف كّل عنقــود والتوزيــع علــى األهــداف االســتراتيجية كلهــا وكذلــك 
القطاعــات، فرمبــا كان يجــب التركيــز علــى مبــادرات جماعيــة مبتكــرة تـــزز الـالقــة مــا بــني أعضــاء الـنقــود الواحــد، 

والترّفــع عــن املبــادرات الفرديــة املتشـــبة مــع احتــرام احلاجــة لتـزيــز مناعــة املزارعــني.
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االستنتاجات:

ــاع منــوذج  ــة خاصــة باتب ــاً، لكــن دون رعاي ــة طبيـي ــل احلكومــة هــي أصــاًل مكون ــي مّت اعتمادهــا مــن قب ــد الت إّن الـناقي
الـناقيــد يف التنميــة، وبهــذا احلــال تـمــل املبــادرات الفرديــة اخلاصــة وحدهــا وتكــون قــد مولــت ذاتهــا، مــع دعــم املمولــني 
واملـسســات حيــث كانــت ومــا زالــت تـمــل حتــت ظــروف االحتــالل واحلرمــان مــن املصــادر الطبيـيــة، وهــذا هــو احلــال 
الغالــب يف الــدول الناميــة، فتكــون الـناقيــد مكونــة طبيـيــاً فيأتــي مــن يتبناهــا ويـتمدهــا كنمــوذج تنمــوي14 وهــو مــا حصــل 
يف احلالــة الفلســطينية، حيــث تبنــت احلكومــة عناقيــد ســياحية وصناعيــة وتـليميــة وزراعيــة. وعندمــا يأتــي مــن يتبنــى 
هــذا الـنقــود فــال بــّد أن يكــون تدخلــه مرّكــزاً علــى تقويــة الـالقــات املوجــودة وتهيئــة البيئــة التنمويــة، وأن تكــون مبادراتــه 

جماعيــة موجهــة نحــو تقويــة القــدرات اإلداريــة والفنيــة ملكونــات الـنقــود.
إّن املُراجــع للخطــط الـنقوديــة الســت يجــد التركيــز علــى تطويــر األصــول واملصــادر الطبيـيــة علــى املســتويني الفــردي 
واجلماعــي، لكــّن بنــاء القــدرات اإلداريــة والفنيــة وتـزيــز القيــادة وتوثيــق الروابــط والـالقــات بــني مكونــات الـنقــود 
تــكاد تكــون غائبــة. فمــن املـــروف أّن املكاســب االقتصاديــة ألعضــاء الـنقــود تـتمــد علــى مــا يتــم تنفيــذه مــن املبــادرات 
اجلماعيــة وتـزيــز الثقــة بــني هـــالء األعضــاء15، وهــذا مــا أكدتــه دراســة مـهــد مــاس حــول الـناقيــد الزراعيــة، فأعضــاء 
عناقيــد فلســطني منشــآت فرديــة متناهيــة الصغــر أو متوســطة ينقصهــا الـمــل اجلماعــي التـاونــي احملســوس، لــذا فهــي 
مــا زالــت بحاجــة للدعــم املباشــر لكــن بالنهــج اجلماعــي التـاونــي. واملتفحــص للمشــاريع التنمويــة يــرى أّن الدعــم الفــردي 
واجلماعــي موجــود منــذ زمــن طويــل -وإن كان تبنــي منــوذج التنميــة الـنقوديــة قــد زاد مــن الزخــم وفتــح أنظــار املـسســات 
الداعمــة خاصــة يف قلقيليــة- وهــذه املبــادرات كانــت تـمــل بتنســيق ضـيــف غيــر مكتمــل لــذا فهمــي لــم تنضــج. ولكــي 
ينجــح منــوذج الـناقيــد ال بــد مــن تقويــة القيــادة الذاتيــة لــكّل عنقــود دون االعتمــاد علــى احلكومــة يف القيــادة، إضافــة 
إلــى أّن دميومــة الـنقــود حتتــاج إلــى نضوجــه والنضــوج يحتــاج إلــى وقــت طويــل، حينهــا يلمــس أعضــاء الـنقــود املنافــع 

اخلاصــة التــي يجنونهــا.
ــال، فــإّن واقــع الشــفافية  ـّ وحيــث إّن املمارســات الفضلــى لــم تُتَّبَــع يف إدارة النمــوذج الـنقــودي خاصــة مبــدأ التشــارك الف
والنزاهــة واملســاءلة بحاجــة إلــى تـزيــز وتأطيــر واّتبــاٍع ألدوات تظهــره فــال يبقــى ضمنيــاً. ولـــّل نقــص إشــراك أعضــاء 
الـناقيــد يف عمليــة التخطيــط ومشــاورتهم، واإلفصــاح عــن النتائــج وإعالنهــا بوضــوح، وتأطيــر األنظمــة وتســميتها )كنظــام 
املتابـــة والتقييــم مثــاًل( هــو أهــم عوامــل النقــص يف اتبــاع إجــراءات متوافقــة مــع مـشــرات الشــفافية واملســاءلة والنزاهــة. 
وعلــى ســبيل املثــال فــإّن نشــر تقريــر موجــود أصــاًل لــدى الطواقــم علــى صفحــة الــوزارة أو مواقــع التواصــل االجتماعــي 

يحّســن مــن وضــع اإلعــالم واإلفصــاح.
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التوصيات:
ــز  ــر الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة ولتـزي ــى التحليــل الســابق ومراجـــة أســس إنشــاء الـناقيــد وإدارتهــا ومـايي ــاء عل بن
احلوكمــة يف إدارة الـناقيــد الزراعيــة التــي تبنتهــا احلكومــة وأولــت مهمــة رعايتهــا لــوزارة الزراعــة، فــإّن الدراســة توصــي 

باآلتــي:  
تهيئــة جلــان التخطيــط بتدريبهــم علــى أســس منــوذج التنميــة بالـناقيــد لتوحيــد الفهــم وضمــان واقـيــة اخلطــط، . 1

ومتكــني أعضــاء اللجــان مــن شــرحها يف كّل مناســبات واجتماعــات ذوي الـالقــة، خاصــة للمـسســات القاعديــة 
واملجالــس احملليــة. وهــذا ســينفع يف مراجـــة اخلطــط احلاليــة والتخطيــط للمرحلــة القادمــة، فرعايــة الـناقيــد 

حتتــاج لفتــرة طويلــة.
ــى جتــارب ســابقة يف املجــال ليقومــوا 2.  ــة مــن خــالل تدريبهــم وإْطالعهــم عل ــة الـنقودي ــراء يف التنمي  إعــداد خب

باإلشــراف علــى تأســيس أو مراجـــة الـناقيــد احلاليــة، ويتــم دعمهــم ببروتوكــول واضــح لـمــل الـناقيــد التنمويــة 
يف فلســطني بحيــث يراعــي املراحــل واخلطــوات يف التـنقــد ومــا يلــزم لضمــان دميومــة الـناقيــد.

بنــاء قــدرات الـاملــني املشــاركني يف التخطيــط والتنفيــذ تراعــي مـاييــر الشــفافية والنزاهــة وإدراج أدوات تضمــن . 3
ســهولة املســاءلة مبــا يضمــن تدفــق املـلومــات يف كل االجتاهــات، فيتـظــم اســتخدام املصــادر وتتـــزز الثقــة بــني 
ــى  ــي عل ــم MEAL System مبن ــم ومســاءلة وتـل ــة وتقيي ــل تضمــني اخلطــة بنظــام متابـ ــع. ولـ ــات املجتم فئ

املمارســات الفضلــى واملبــادئ املتفــق عليهــا يف هــذا املجــال هــو أفضــل اإلجــراءات.
مراجـــة أعمــق لواقــع كّل عنقــود باســتـمال أســاليب وأدوات دراســة االحتياجــات املختلفــة مبــا يضمــن إشــراك . 4

املـسســات الـاملــة وممثلــني عــن املزارعــني )كاجلمـيــات النشــطة( واالتفــاق علــى مـاييــر واضحــة الختيــار 
ــة بنــاء علــى هــذه املـاييــر. املبــادرات الـنقوديــة ومــن ثــم املفاضل

إفــراز قيــادة لــكّل عنقــود مــن ممثلــي أعضــاء الـنقــود بحيــث تكــون مســتقلة عــن احلكومــة فتلـــب دور املـسســة . 5
الرســمية املديــرة للمبــادرات الـنقوديــة، وتـمــل علــى تقويــة الـالقــات بــني مكونــات الـنقــود، وهــذا مــا أوصــت بــه 
أيضــاً دراســة مـهــد مــاس )إنشــاء هيئــة مســتقلة لتنســيق أنشــطة الـناقيــد(، فيمــا تبقــى املـسســات احلكوميــة 

داعمــة وموجهــة ومراقبــة.
إّن اختيــار الـنقــود يف منطقــة إداريــة محــددة ظاهــرة طبيـيــة، لكــن ليــس شــرطاً أن يحصــل كّل جتمــع يف هــذه . 	

املنطقــة علــى مبــادرات عنقوديــة -حســب نظــام احملاصصــة- إن لــم يكــن لــه نشــاط ضمــن محــاور التـنقــد التــي 
ــَس الـنقــود حولهــا، فاملبــادرات الـنقوديــة تخــدم بشــكل مباشــر الـمــوم وليــس املجتمــع الواحــد أو أفــراده وال  أُسِّ

بــد مــن أن تكــون إبداعيــة، فضــاًل عــن أّن تطــور الـنقــود مســتقباًل ينـكــس علــى كّل مكوناتــه.
علــى وزارة الزراعــة باعتبارهــا املرجــع األساســي لقطــاع الزراعــة إصــدار تقاريــر دوريــة عــن تقــدم ســير الـمــل . 	

يف الـناقيــد ومــدى اإلجنــاز خلطــة الـناقيــد الزراعيــة يف املناطــق املختلفــة والتحديــات التــي تواجــه إجنازهــا، 
ونشــرها علــى صفحــة الــوزارة اإللكترونيــة وصفحاتهــا علــى وســائل التواصــل االجتماعــي، لتكــون متاحــة للمـنيــني. 
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أسئلة المقابالت مع األشخاص ذوي العالقة

كيف مت إعداد اخلطة؟ التشاور مع من؟ كيف؟ دورية االتصاالت؟. 1
مــن قبلهــا )أي خطــة الـناقيــد( كيــف كنتــم تـملــون؟ مــن ناحيــة التخطيــط بالطبــع. هــل تـتبرونهــا تَغّيــراً . 2

يف عملكــم؟
من سينفذ اخلطة؟ ماذا عن املـسسات املختلفة؟. 3
من سيمول التدخالت؟. 4
هل مت إدراج موازنة التدخالت يف املوازنة الـامة للحكومة؟. 5
هــل مت نشــر اخلطــة وإعــالم املزارعــني بهــا؟ املـسســات، أيــن ميكــن أن يجــد الباحــث أو املــزارع عــن . 6

اخلطــة؟ هــل ُطبـــت منهــا نســخ ويـــرف عنهــا موظفــو الزراعــة وغيرهــم؟
كيــف حــددمت التدخــالت واتفقتــم عليهــا؟ كيــف حتــددون املســتفيدين؟ هــل كان هنــاك تدخــالت فرديــة؟ . 7

هــل يســتطيع املزارعــون أو املـسســات االعتــراض علــى التدخــالت؟ كيــف؟
هنــاك مجموعــة مــن التدخــالت املخطــط لهــا يف عنقــود منطقتكــم؟ مــاذا حتقــق منهــا حتــى اآلن. مــن . 8

نفذهــا؟ مــاذا تبقــى؟ هــل هنــاك مصــادر لتنفيــذ مــا بقــي؟
ــاً أو جلســات . 9 ــم تدريب ــل؟ هــل تلقيت ــن قب ــج م ــرة عــن هــذا النه ــم فك ــة. هــل كان لديك ــد التنموي الـناقي

توجيهيــة؟ هــل دربتــم الشــركاء؟
باعتقادكم كم هي واقـية خطة منطقتكم؟ مبـنى آخر هل ميكن حتقيق أهدافها؟. 10
هل يوجد نظام متابـة للخطة؟. 11
هل من تقارير تقدم سير الـمل؟ سنوية أم ماذا؟ هل هي منشورة وميكن الوصول لها؟. 12
حوكمــة اخلطــط: جلنــة وزاريــة عليــا. جلنــة وزاريــة فنيــة. جلنــة محافظــة وفريــق تنفيــذ اخلطــة.. . 13

ــال؟ هــل فـــال أن كل طــرف يقــوم مبهامــه؟  ـّ باعتقادكــم هــل هــذا التنظيــم ف
ــاك 41.  ــة اتخــاذ القــرارات يف اللجــان؟ هــل هن ــان املختلفــة؟ مــا هــي آلي ــة االجتماعــات للّج  مــا هــي دوري

ــذ؟    ــة للتنفي ــاك إجــراءات واضحــة وموثق ــة للـمــل؟ هــل هن ــألدوار ونقــاط مرجـي تقســيم ل
هل هناك تقييم دوري ومراجـة للخطة؟ . 15
تشــارك املـرفــة واملـلومــات. هــل ميكــن الوصــول إلــى املـلومــات مــن قبــل شــركاء التنميــة والتنفيــذ . 16

بخصــوص تقــدم ســير اخلطــط؟
كيف يتم التنفيذ؟ ما هي إجراءات الشراء؟. 17
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قائمــة بأســماء مــن تمــت مقابلتهــم فــي بحــث واقــع النزاهــة والشــفافية والمســاءلة فــي إعــداد وتنفيــذ 
خطــة العناقيــد الزراعيــة:

املنصباجلهة/ املؤسسةاالسم
مدير عام التخطيطوزارة الزراعةحسن األشقر

نائب احملافظمحافظة طولكرممجدي أبو ليمون
مدير عام زراعة سلفيت وقت مديرية زراعة نابلسابراهيم احلمد

التخطيط
مدير عاممديرية زراعة قلقيليةأحمد عيد

منسق مشاريعجلان الـمل الزراعيماجد ناصر
منسق مشاريعجلان الـمل الزراعيمحمد مطاوع

منسق مشاريعجلان الـمل الزراعيسائد وليد
منسق مشاريعجلان الـمل الزراعيمحمد صوافطة

منسق مشاريعجلان الـمل الزراعيسائد وليد
منسق مشاريعجلان الـمل الزراعيمـيد بشارات
مدير مكتب الشمالاإلغاثة الزراعيةعاهد زنابيط

مدير برامج/ إدارة عامةاإلغاثة الزراعيةمقبل أبو جيش
منسق مشاريع طوباسجلان الـمل الزراعيأحمد بشارات
جمال مبسلط

جمال النمر
نائب املدير الـاماملركز الفلسطيني للتنمية

جامـة فلسطني التقنيةنواف أبو خلف
مديرية زراعة نابلس/ أريحا عرفات اشتية

سابقاً
مدير الدائرة الفنية

مدير الدائرة الفنيةمديرية زراعة قلقيليةظافر سلحب
رئيس مجلس إدارةجمـية قلقيليةمنر عدوان
اإلغاثة الزراعيةوفاء جودة

جمـية كفر ثلث التـاونية للثروة 
احليوانية

موظف/ قلقيلية
مجلس إدارة

مدير الدائرة الفنيةمديرية زراعة جننيمصطفى عمارنة
رئيس اجلمـية جمـية مرج ابن عامرأمجد أبو فرحة
رئيس املجلسمجلس قروي اجللمةمحمد أبو فرحة

عضوجمـية باقة الشرقيةعزام كتانة
صاحب مشتلمشاتل اجلنيديماهر اجلنيدي

عضو مجلس إدارة/ مزارعجمـية قلقيلية التـاونيةرامي اجلدع
مدير مشاريعمنظمة األغذية والزراعةصالح األحمد

*********
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