
عنقود التكنولوجيا واإلدارة العامة
»نحو اقتصاد رقمي فلسطيني«

بقلم: د. أمجد غانم  
األمني العام ملجلس الوزراء

واجهــت الحكومــة الفلســطينية الثامنــة عــرة، برئاســة 
الدكتــور محمــد اشــتية، منــذ بــدء توليهــا ألعاملهــا يف 
2019، العديــد مــن األزمــات املتتاليــة  مطلــع العــام 
واملركّبــة، التــي حــّدت مــن قدرتها عــى تنفيــذ برامجها 
التنمويــة، ومتثلــت مبواقــف اإلدارة األمريكيــة الســابقة 
املعاديــة لحقوقنــا الوطنيــة وكذلــك إجــراءات االحتــال 
بقضــم أراضينــا وقرصنــة أموالنــا، وأخــراً جائحــة الكورونا 
التــي ألقــت بنتائجهــا الســلبية عــى مختلــف القطاعــات 
االقتصاديــة واإلجتامعيــة. ومــع ذلــك، متكنــت الحكومــة 
مــن تجــاوز معظــم هــذه العراقيــل التــي اعرتضتهــا 
رغــم محدوديــة املــوارد وزخــم اإلحتياجــات، مــن خــال 
اإلمكانــات املتوفــرة وبدعــم  ضمــن  حلــول مناســبة 
السياســية  القيــادة  وتعــاون وتنســيق مســتمر مــع 

ــطينية.  الفلس

جــاءت خطــة الحكومــة الثامنــة عــر مبنيــة عــى منهــج التنميــة بالعناقيــد )Clustering( مبــا ميكــن مــن 
االســتفادة مــن امليــزات التنافســية لــكل محافظــة مــن محافظــات الوطــن، وتعظيــم هــذه امليــزات مــن 
الناحيــة االقتصاديــة. ومــن ناحيــة أخــرى تســتند فكــرة العناقيــد إىل أن التنميــة الفعالــة إمنــا هــي عمــل 
جامعــي للدوائــر الحكوميــة وتتجــاوز مســؤولية وزارة أو دائــرة حكوميــة بعينهــا، كونهــا عمليــة متكاملــة 
تقــوم كل مؤسســة مشــاركة فيهــا بدورهــا ضمــن خطــة العنقــود ووفــق سلســلة مســؤوليات ومؤرشات 
ــاس،  ــة يف طوب ــد الزراع ــرتاتيجية العناقي ــملت اس ــم. وش ــة والتقيي ــن املتابع ــن م ــة مُتّك ــة واضح تنموي
ــة  ــود العاصم ــس، وعنق ــل ونابل ــي يف الخلي ــود الصناع ــوار، والعنق ــة واألغ ــرم، وقلقيلي ــن، وطولك وجن
يف القــدس املحتلــة، والعناقيــد املتنوعــة يف قطــاع غــزة، والعنقــود الســياحي يف بيــت لحــم وأريحــا، 
وعنقــود آخــر متخصــص يف التكنولوجيــا واإلدارة العامــة مركــزه رام اللــه والبــرة. حيــث هدفــت الحكومــة 
مــن هــذه العناقيــد لتحفيــز اإلنتــاج الصناعــي والزراعــي والســياحي والخدمــي مــن خــال مبــادرات تنموية 
يف مجــال التكنولوجيــا، وحوكمــة اإلدارة العامــة والخدمــات الحكوميــة، واالســتثامر يف الطاقــة النظيفة، 
واملــوارد املائيــة، وتقويــه إنشــاء املــدن الصناعيــة يف كافــة املحافظــات، وأولــت عنايــة كبــرة للقــدس 

والشــباب واملناطــق املهمشــة واألغــوار، وضــامن الحريــات العامــة وتعزيــز الروايــة الفلســطينية. 

وجــاء "عنقــود التكنولوجيــا واإلدارة العامــة" كجهــد حكومــي يهــدف إىل تحقيــق نقلــة نوعيــة بالخدمــات 
الحكوميــة، وترسيــع إجــراءات اإلدارة العامــة والرتابــط البينــي بــن املؤسســات الحكوميــة، وتحســن بيئــة 
األعــامل لتشــجيع وتحفيــز االســتثامر. مبــا يواكــب الثــورة الصناعيــة الرابعــة، أي ثــورة االقتصــاد املبنــي 
 ،)AgriTech( عــى املعرفــة، التــي تتطلــب إدمــاج التكنولوجيــا الرقميــة يف القطاعــات اإلنتاجيــة كالزراعــة
 )TourisimTech( والتكنولوجيا الســياحية )EduTech( وتكنولوجيــا التعليــم )FinTech( والتكنولوجيــا املاليــة
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والــذكاء االصطناعــي )Artificial Intelligence(، إلبتــكار منتجــات ذات قيمــة عاليــة تنافــس املنتجــات 
العامليــة.  وتكمــن أهميــة إدمــاج التكنولوجيــا يف هــذه القطاعــات كونهــا أصبحــت عامــل إنتــاج أســايس 
يف العمليــة االنتاجيــة وممّكــن رئيــي لهــذه القطاعــات، األمرالــذي يزيــد مــن القــدرة التنافســية 

ــا.  ــدة له ــواقاً جدي ــح أس ــركات وتفت لل

ــة  ــة واالبتكاري ــات الذكي ــة والتطبيق ــج اإللكرتوني ــات والربام ــاع الخدم ــا قط ــدة لدين ــات الواع ــن القطاع وم
وخدمــات الـــ )Outsourcing(، مبــا ميكــن مــن نقــل املنتجــات الناتجــة عنهــا بواســطة الرتاســل اإللكــرتوين 
ــذه  ــن ه ــتفيدة م ــامل املس ــطن إىل دول الع ــة يف فلس ــراد املُنِتج ــركات واألف ــات وال ــن املؤسس م
الخدمــات. ومــن املرجــو مــن هــذا العنقــود أن يرفــع قيمــة مســاهمة قطــاع التكنولوجيــا واإلتصــاالت إىل 
نســبة %10 مــن الناتــج خــال 3 ســنوات  علــامً بــأن النســبة الحاليــة %5، مــن خــال. ولــي تصبح فلســطن بلداً 
جاذبــاً لــركات التكنولوجيــا العامليــة )outsourcing destination( ال بــد مــن توفــر أكــر مــن 15000 مــربج 
ومديــر معلومــات يف مجــاالت الربمجيــة الحديثــة وأدواتهــا، وصــوالً لبنــاء "مجتمعــات ذكيــة" تعــزز قــدرات 

جميــع الجهــات الفاعلــة يف القطاعــات املختلفــة مبــا يشــمل رياديــي األعــامل والــركات الناشــئة.

لقــد جــاء هــذا العنقــود ليضــع أوىل الخطــوات نحــو اقتصــاد رقمــي فلســطيني كعنــوان وهــدف محــوري 
يســتطيع االنطــاق إىل العامليــة مــن ناحيــة، ويســاهم يف توجيــه فلســطن نحــو اقتصــاد يقــوم عــى 
املعرفــة، يوظــف قنــوات التجــارة االلكرتونيــة ويقــدم خدماتــه الحكوميــة وغــر الحكوميــة بطــرق عرصيــة 
مــن ناحيــة أخــرى، مــام يتطلــب الرتكيــز عــى االســتثامر يف رأســامل البــري الفلســطيني، وبنــاء 
القــدرات املحليــة إلنتــاج وتســويق خدمــات املعلومــات والتكنولوجيــا مــن القطاعــن الحكومــي والخــاص، 
وتقدميهــا محليــاً ويف األســواق العامليــة بســهولة نســبية، كــام تتطلــب هــذه الخدمــات تواصــاً الكرتونياً 
فعــاالً، تشــمل الخدمــات الحكوميــة )E-government( التــي تتجــاوز 1400 خدمــة تقــدم لكافــة املواطنــن، 
حيــث يجــري العمــل اآلن عــى تحويلهــا الكرتونيــا ضمــن خطــة متدحرجــة تبــدأ بأهــم 20 خدمــة حكوميــة. 
ــب  ــوزارات وتدري ــات ال ــة إلدارة عملي ــل الكرتوني ــم عم ــات ونظ ــق سياس ــداد وتطبي ــتدعي إع ــذا يس وه
كــوادر الــوزارات عليهــا، وتعزيــز بيئــة وثقافــة عمــل جديــدة تقــوم عــى الكفــاءة واإلنتاجيــة بعيــداً عــن 
املحــددات البروقراطيــة، وإنتــاج مخرجــات تشــمل قيــاس وإعــداد مــؤرشات محليــة وعامليــة تبــن النجــاح 

يف تحقيــق األهــداف، وحــاالت النجــاح وكيفيــة االســتفادة منهــا يف تحســن الخطــط املســتقبلية.

ســيمّكن هــذا العنقــود الشــباب الفلســطيني من إطــاق طاقاتهــم وإبداعاتهــم وابتكاراتهــم، وتحفيزهم 
ــم يف  ــم وخدماته ــم منتجاته ــويقها وتقدي ــرة وتس ــاريع مبتك ــادرات ومش ــاء مب ــط وإنش ــى تخطي ع
واالجتامعيــة  والصحيــة  والتعليميــة  التكنولوجيــة  الناشــئة  والــركات  واالبتــكارات  الربمجــة  مجــاالت 
ــة  ــة العامل ــامت األهلي ــاص واملنظ ــاع الخ ــع رشكات القط ــث م ــكل حثي ــل بش ــب العم ــذا يتطل ــا. وه وغره
ــادرات التكنولوجيــة إلنشــاء  ــكار، مبــا يضمــن اســتقطاب وإرشــاد أصحــاب املب يف املجــال وصناديــق اإلبت
مشــاريعهم ورشكاتهــم الناشــئة، حيــث تجــاوزت هــذه املبــادرات املمولــة 15 مؤسســة. كذلــك يتطلــب 
دوراً فاعــاً للدوائــر الحكوميــة املختصــة لتعزيــز البنيــة التحتيــة لاتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات، مثــل 
خدمــات اإلنرتنــت الرسيــع والخدمــات الحكوميــة الذكيــة، والعمــل مــع مؤسســات التعليــم والتعليــم 
العــايل لتقييــم وتحديــث برامــج التعليــم العــام والعــايل لزيــادة االســتجابة للتطــورات العامليــة ووظائــف 
ــل  ــاع مث ــذا القط ــرة يف ه ــات املؤث ــة التريع ــث منظوم ــى تحدي ــل ع ــاً العم ــمل أيض ــتقبل. وتش املس
امللكيــة الفكريــة، التمويــل والــركات والتجــارة، واالتصــاالت، والرضائــب، والقضــاء واإلدارة العامــة وغرها. 
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إن الترسيــع يف تطبيــق ومتابعــة "عنقــود التكنولوجيــا واإلدارة العامــة" أصبــح أولويــة كــربى أمــام 
الحكومــة الفلســطينية خاصــة يف ظــل جائحــة كورونــا، وذلــك لتحويــل هــذا التحــدي إىل فرصــة ألمتتــة 
جميــع الخدمــات الحكوميــة، واملواءمــة مــع التغيــرات التــي شــهدها العــامل، والتغلــب عــى آثــار هــذه 
الجائحــة مبــا يســاهم يف الحفــاظ عــى األعــامل التجاريــة قامئة ونِشــطة يف ظــل املتغــرات والتحديات، 

مبــا فيهــا الحصــار اإلرسائيــي غــر القانــوين املفــروض علينــا. 

ــتغال  ــل االس ــة مث ــات العام ــن الغاي ــة م ــق جمل ــة اىل تحقي ــا واإلدارة العام ــود التكنولوجي ــدف عنق ويه
ــة،  ــا املعلومــات مبــا يخــدم االقتصــاد الرقمــي الفلســطيني إىل أقــى درجــة ممكن ــل لتكنولوجي األمث
وربــط وموامئــة وتنســيق الجهــود الحكوميــة لتطويــر القطــاع التكنولوجــي واإلدارة العامــة، وأخــراً 
إعطــاء األولويــة للمجــاالت التطويريــة الرضوريــة وتحويلهــا لتدخــات كــربى وفــق اســرتاتيجية الحكومــة.

وتركّز األهداف اإلسرتاتيجية لعنقود التكنولوجيا واإلدارة العامة عى عدة محاور:

ومــن الجديــر بالذكــر أن وثيقــة عنقــود التكنولوجيــا واإلدارة العامــة مل تــأِت لتكــون وثيقــة سياســات عامــة، 
بــل تضمنــت خارطــة طريــق تفصيليــة تبــن التدخــات لــكل هــدف اســرتاتيجي ومــؤرشات أداء تــم تحديدهــا 
وموامئتهــا مــع املــؤرشات العامليــة لقيــاس مــدى التقــدم يف تحقيــق األهــداف، كــام تضمنــت 
ــذ.  ــع للتنفي ــي املتوق ــار الزمن ــة واإلط ــات ذات العاق ــؤوليات للجه ــددت املس ــة وح ــات املتوقع املوازن
ــات ذات  ــع الجه ــن جمي ــكلة م ــة املُش ــة الفني ــال اللجن ــن خ ــرتاتيجية م ــذه اإلس ــذ ه ــة تنفي ــم متابع ويت
العاقــة مــن القطــاع الحكومــي ومؤسســات القطــاع الخــاص واألكادميــي، لتقــدم التقاريــر الدوريــة إىل 
ــوزراء  ــا واإلدارة العامــة، لعرضهــا عــى مجلــس ال ــة الوزاريــة الخاصــة مبتابعــة عنقــود التكنولوجي اللجن

لضــامن التطبيــق الفعــال لخطــة العنقــود.  

• تعزيــز البنيــة التحتيــة لتقنيــات املعلومــات واالتصــاالت مبــا يســهل تراســل البيانــات واملعلومــات وانتــاج 
املعــارف ونرهــا وتبادلهــا وتكييفهــا مــع االحتياجــات وتقديــم الحلــول املحليــة والعامليــة. 

• حوكمــة األعــامل الحكوميــة ورفــع كفــاءة وفاعليــة الخدمــات مــن خــال تحديــث البنيــة القانونيــة 
ــة  ــة املقدم ــات الحكومي ــة الخدم ــة حوكم ــادة إنتاجي ــفافية وزي ــن الش ــد م ــق مزي ــاتية لتحقي والسياس

للمواطــن. 

• إنشــاء وتعزيــز الــراكات الدوليــة واإلقليميــة يف مجــاالت االبتــكار وريــادة األعــامل والــركات الناشــئة 
التــي تســتند إىل البحــث والتطويــر وربــط مؤسســات التعليــم العــايل باحتياجــات الســوق بغيــة التطويــر 

املســتمر. 

ــن  ــم اإلقليمي ــع نظرائه ــاص م ــاع الخ ــة ورشكات القط ــات الحكومي ــن املؤسس ــاون ب ــراكات والتع • ال
ــة. ــات التجاري ــرتكة واإلتفاقي ــاث املش ــارض واألبح ــرات واملع ــال املؤمت ــن خ ــن، م والدولي

• بنــاء القــدرات البريــة الفلســطينية يف مجــاالت الربمجــة الحديثــة وعلــم البيانــات والــذكاء اإلصطناعــي 
وتطبيقاتهــا يف كافــة النواحــي االقتصاديــة، الصناعيــة والزراعيــة والســياحية وصناعــة الخدمــات املاليــة 

واإلتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات وغرها.
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ومن املبادرات التي بدأت الحكومة بتنفيذها:

• إطــاق مــروع الخدمــات الحكوميــة االلكرتونيــة والبوابــة االلكرتونيــة »حكومتــي« شــاماً تطويــر 
وتفعيــل الدفــع االكــرتوين، وإنجــاز أمتتــة مــا ال يقــل مــن 20 خدمــة يف الدوائــر الحكوميــة، والتــي ســرتى 

النــور يف غضــون شــهرين.

• تخريــج وتوظيــف أول دفعــة مــن الكــوادر  املؤهلــة )70 مربمــج( مــن مبــادرة تأهيــل الشــباب يف 
مجــال الربمجــة الحديثــة، ضمــن خطــة لتدريــب 5000 خريجــة وخريــج يف تقنيــات الربمجيــات وإدارة صناعــة 

ــات. الربمجي

ــج  ــص وبرام ــم بـــ 60 تخص ــتعاضة عنه ــطينية واالس ــات الفلس ــدي يف الجامع ــص تقلي ــاء 120 تخص • إلغ
ــة. ــا الحديث ــة التكنولوجي ــايل ومواكب ــم الع ــج التعلي ــم برام ــة لدع تكميلي

• إطــاق منصــة »ابتكــر« للريــادة يف القطــاع املــايل غــر املــرصيف، كأول منصــة رقابيــة يف فلســطن 
يف مجــال تعزيــز التكنولوجيــا املاليــة.

ــة  ــر الحكومي ــات يف الدوائ ــن املعلوم ــة أم ــذ حوكم ــات وتنفي ــن املعلوم ــة أم ــق سياس ــدء بتطبي • الب
ــيرباين. ــن الس ــرتاتيجية األم ــة ISO 27001  واس ــة الدولي ــق املواصف وف

• إنشــاء "بنــك حكومــي للتنميــة واإلســتثامر – بنــك اإلســتقال" لتعزيــز العمــل الحكومــي التنمــوي 
وبهــدف متكــن الشــباب الفلســطيني مــن انشــاء رشكات ناشــئة وتســويقها عامليــاً.

• إنجــازات قانونيــة: تــم اإلنتهــاء مــن وضــع اللمســات األخــرة عــى قانــون الــركات وقانــون االتصــاالت، 
ــل  ــدء العم ــم ب ــرتوين، وت ــع اإللك ــتخدام أدوات الدف ــن اس ــا يضم ــد مب ــطلة النق ــون س ــدل قان ــم تعدي وت
إلعــداد قانــون الــركات الناشــئة.  هــذا باإلضافــة إلنجــاز  العديــد مــن أنظمــة الخدمــات والرتاخيــص وغرهــا.

• إنشاء رشكة حكومية لأللياف الضوئية لتعزيز خدمات االنرتنت وتسهيل وصولها للمواطنن.

وأخــراً، إننــا يف الحكومــة الفلســطينية نتطلــع لــدور جميــع الــركاء يف جميــع القطاعــات والــركاء مــن 
القطاعــن العــام والخــاص والــركاء الدوليــن يف هــذا املجــال إلنجــاح هــذا العنقــود وتحويــل فلســطن 
إىل عــرص جديــد نحــو االقتصــاد الرقمــي الــذي يعتمــد عــى املعرفة، عــرص إطاق طاقــات الشــباب كحلول 
للتحديــات وتحويــل األفــكار إىل مشــاريع تجاريــة تعــود بالفائــدة عــى املجتمــع الفلســطيني ككل. وهــذا 
يشــكل فرصــة ذهبيــة لتثبيــت هويــة فلســطن التكنولوجيــة عــى املــرسح العاملــي، وليشــكل رافعــة 
لاقتصــاد الوطنــي عــى املــدى املتوســط والبعيــد ويضــع األســس واملُمكنــات التــي تضــع  فلســطن 

عــى الخارطــة العامليــة الرقميــة.
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