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نحو سياسات لتطوير التعليم
التكنولوجي والريادي
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مقدمة
ً
ّ
ّ
التطور
يعتب
التطور ،بتسارع ربما يصعب مواكبته أحيانا،
يف ظل بيئة عالمية رسيعة
ر
التكنولوج واإلمكانيات المستجدة يف مجال المعلوماتية ،من أبرز مظاهر تقدم وقوة الدول
ر ي
ّ
ّ
العسكرية
بالقوة
يف عرصنا الذي يعرف بأنه عرص ثورة المعلومات ،ولم تعد قوة الدول تقاس
واالقتصادية فحسب ،بل أصبحت التكنولوجيا والمعلوماتية قوة إ ر
سباتيجية لدولة ما ،قد
تحدد انتصارها أو هزيمتها يف أي مواجهة باردة كانت ،أو ساخنة (حرب) مع دولة أخرى.
ر
تعان من عدم استقرار،
الت
ي
ومع ازدياد نسب البطالة بي الشباب ،وبخاصة يف البلدان ي
العال
خريج مؤسسات التعليم
وضعف يف قدراتها االقتصادية مثل فلسطي ،وبخاصة بي
ر ي
ي
ً
ً
ّ
ايدة من الخريجي ،ر
أعدادا ر
ر
ويبافق ازدياد نسب
مب
الت تضخ إل سوق العمل يف كل عام
ي
العاطلي عن العمل ،مع انحسار قدرة المؤسسات العامة والخاصة عىل استيعاب أعداد كافية
يعت تضاؤل الفرص الوظيفية أمام هؤالء الخريجي  -فال بد هنا من إحداث
من الوظائف ،ما ي
ّ
تحول يف بيئة العمل ،وهو ما ريبز أهمية المبادرات الفردية واألعمال الريادية والتكنولوجية،
ً
ّ
بحيث تصبح مصدرا من مصادر نمو االقتصاد يف ظل عالم يتجه باطراد نحو اقتصاد
المعلوماتية والمعرفة.

مشكلة الورقة
إن االختالل الكبب الحاصل بي ما تنتجه فلسطي من التكنولوجيا ،وأدواتها ،وبي ما تستهلكه
ً
يعتب يف حد ذاته مشكلة كببة ،إذ إن حجم ما ندفعه ثمنا لهذه التكنولوجيا
يف المجال نفسه ،ر
ً
ّ
العالم ،وإذا علمنا أن ما
لسوق
ا
ل
إ
ره
ونصد
،
منها
ننتجه
ما
ة
كثب
ا
المستوردة يفوق أضعاف
ي
2

صدرته فلسطي من منتجات التكنولوجيا يف العام  ،2017لم يصل أربعة ماليي دوالر طوال
العام ،مقابل أن ررسكة واحدة من ر
الشكات الكببة ،قد تكون استوردت بالقيمة نفسها إن لم
ر
ه من
يكن أكب ،ومن جانب آخر فإن النسب العالية من الطالب الجامعيي والخريجي ،ي
أصحاب التخصصات األدبية ،ر
وحت أصحاب التخصصات العلمية ،فانهم يتجهون إل دراسة
ّ
فانضم كثب منهم إل صفوف العاطلي عن العمل.
تخصصات باتت مكررة وتقليدية،
بالرجوع إل نسبة البطالة يف فلسطي (الضفة الغربية وقطاع غزة) نجدها أعىل النسب يف
الفلسطيت أن نسبة البطالة
الدول العربية .فقد أظهرت إحصائية الجهاز المركزي لإلحصاء
ي
ً
ً
يف فلسطي قفزت إل  %30خالل الرب ع األول من العام  ،2018وأن هناك تفاوتا كببا يف
معدل البطالة بي الضفة الغربية وقطاع غزة ،وقد بلغ يف قطاع غزة  ،%49.1مقابل %18.3
1.

يف الضفة الغربية

ً
ً
فضال عن أن الشباب يف فلسطي ال يميلون ،غالبا ،إل فكرة إنشاء أعمال خاصة بهم،
ويفضلون البحث عن عمل لدى آخرين ،وهو ما يقودنا إل حقيقة أن نسبة الرياديي من
الشباب منخفضة ،ويعود السبب يف ذلك إل وجود قصور يف جوانب عدة ،منها التعليم،
الخبة والمعرفة ،وحواجز السوق والمنافسة.
والتدريب ،والتمويل ،إضافة إل نقص ر
تتبوأ فلسطي مرتبة متقدمة من حيث أعداد الخريجي الجامعيي ومستويات التعليم ،وهنا
ربما نحتاج إل فهم أسباب ونتائج هذا االختالل ما بي التعليم والتشغيل يف سوق العمل
ً
الفلسطيت ،وكيف من الممكن ابتكار حلول تؤدي إل خفض هذه النسب مستقبال ،ليس من
ي
خالل إيجاد فرص عمل ّ
آنية لهؤالء الخريجي ،ولكن ،عىل األقل ،أن نوجه الخريجي

1

اإلحصاء الفلسطيني يعلن النتائج األساسية لمسح القوى العاملة للربع األول  ،2018الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.2018/5/8 ،

bit.ly/2KKDkPP
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ً
تبت المشاري ع الريادية ،والتوصية
عن
فضال
المستقبليي لدراسة تخصصات معلوماتية،
ي
لصناع السياسات التعليمية بإيجاد أو تطوير أساليب تساهم يف تحقيق هذا الهدف.
إذن ،نحن بحاجة ،هنا ،إل معالجة أمرين مختلفي ،حيث تبحث هذه الورقة يف إمكانية
خريج الجامعات والمعاهد ،والمساهمة
المساهمة يف تخفيف نسب العاطلي عن العمل من
ر ي
كذلك ف تقليل الفارق بي ما ننتجه من التكنولوجيا وما نستورده منها ،ر
والبكب عىل األعمال
ي
القوم بنسب جيدة -إذا ما تم
الوطت ،ويرفع الناتج
الريادية التكنولوجية ،ما يعزز االقتصاد
ي
ي
ً
دعمها وتشجيعها ومواكبتها للتطور الحاصل عالميا يف هذا المجال -وبخاصة أن عوائد
ُّ
التكنولوجيا والمعلوماتية ،تعد من العوائد العالية مقارنة بكثب من السلع .و ُيعد ارتفاع عوائد
البمجيات -مقابل انخفاض التكلفة التأسيسية
التكنولوجيا والمعلوماتية -ونتحدث هنا عن ر
ّ
ً ر ًّ
مبشا ،حيث باإلمكان أن يشك َل هذا المجال رافعة جيدة
والتكلفة التشغيلية كذلك ،أمرا
الوطت.
لالقتصاد
ي

هدف الورقة
الفلسطيت من
تهدف هذه الورقة إل المساهمة يف التنمية المجتمعية واالقتصادية للمجتمع
ي
خالل تقديم سياسات وبدائل وعرضها عىل صناع القرار لتبنيها ،بحيث تعالج أهم المشاكل
ً
اض الفلسطينية ،ما يساهم ،أوال،
المحيطة بتطوير التعليم
ر ي
التكنولوج ،وريادة الشباب يف األر ي
ً
يف تقليل نسب بطالة الشباب الخريجي ،وثانيا رفع حصة ومساهمة فلسطي يف سوق
الفلسطيت ،وما لذلك من انعكاس عىل
القوم
العالم ،ورفع الناتج
المعلوماتية والتكنولوجيا
ي
ي
ي
جودة حياة المواطني الفلسطينيي.

تجارب الدول يف دعم التعليم التكنولوجي وريادة األعمال
4

لقد أثبتت تجارب العديد من الدول ،أن اهتمامها بالتكنولوجيا والمعلوماتية وما يرتبط بهما
من عمليات ومجاالت ،ساهم ،بشكل ملحوظ ،يف تحسن وضعها االقتصادي ،ورفع الناتج
القوم ،وساهم يف تحسي شامل لجودة حياة مواطنيها ،والتغلب عىل جزء كبب من مشاكلهم،
ي
من خالل تطوير نوعية التعليم ،والخدمات الصحية ،والقدرات التشغيلية ،والرفاه  ...إلخ.
ً
ابتداء باليابان وكوريا
نستطيع ،هنا ،أن نورد أمثلة كثبة ،ربما أبرزها دول جنوب ررسق آسيا،
ر
ً
األكب
فه من التجارب
الجنوبية ،وليس انتهاء بمالبيا وسنغافورة ،وكذلك دولة االحتالل ،ي
ً
ً
نجاحا وإنجازا يف هذا المجال ،وتحوز عىل حصة جيدة من "سوق المعلوماتية" يف العالم،
ً
ير
تكنولوج واقتصادي معها ،وبخاصة
وهو ربما ما دفع كثبا من الدول إل تطوير عالقات تعاون
الدول اآلسيوية واألفريقية.
ً
الدول للعام  2016حول إحصائيات التكنولوجيا المتقدمة ،فإن
وفقا إلحصائيات البنك
ي
ً
صادرات فلسطي من التكنولوجيا المتقدمة تقدر بنحو  3,6مليون دوالر سنويا ،بينما نجد
صادرات األردن تقدر بنحو  84.9مليون دوالر ،ولبنان  32,7مليون دوالر ،أما سنغافورة،
2.

فتقدر بنحو  126مليار دوالر ،يف حي تبلغ قيمة صادرات الصي  496مليار دوالر

تحتل الصي قائمة الدول المصدرة للتكنولوجيا المتقدمة ،تليها ألمانيا ،والواليات المتحدة
ً
األمبكية ،وسنغافورة وكوريا الجنوبية ،فيما جاء المغرب األول عربيا يف هذا المجال ،وفق
الدول للعام  .2016وتشمل صادرات التكنولوجيا المتقدمة
البيانات الصادرة عن البنك
ي
المنتجات ذات الكفاءة العالية من حيث التطوير والبحوث ،مثل مجال الفضاء ،وأجهزة
الحاسوب ،والمنتجات الصيدالنية ،واألدوات العلمية ،واألجهزة الكهربائية.

2

صادرات التكنولوجيا المتقدمة ،موقع البنك الدوليbit.ly/2BJ1LxE .2016 ،
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التجربة الفلسطينية يف دعم التعليم التكنولوجي وريادة األعمال
يعتب التطور يف مجال المعلوماتية والتكنولوجيا وريادة األعمال ،وصفة لرفع إمكانيات
ر
ً
ر
ر
الت قد يكون نقصها معيقا
الت تفتقر إل الموارد الطبيعية واالقتصادية ،ي
وقدرات الدول ي
تعتب التكنولوجيا أولوية وطنية من
وف واقعنا
الفلسطيت ،ال ر
للتنمية والتطور االقتصادي .ي
ي
ّ
العمىل المواكب للتقدم الهائل والمطرد يف هذا
حيث التعليم ،وتطوير أساليبه ،والتدريب
ي
ًّ
نعتب بدائيي يف هذا المجال ،عىل
عالميا ،بل يف ظل ما يحدث من تقدم
المجال
عالم قد ر
ي
األقل يف مجال البحث والتطوير "وصناعة التكنولوجيا" .فاألمر هنا ال يقاس بانتشار األجهزة
ً
يعتب استهالكا
الذكية وتطبيقاتها ،والتكنولوجيا المستخدمة يف حياتنا اليومية ،ألن هذا ر
ً
جدا ،ولكن األمر ُي ُ
قاس من حيث مساهمة
للتكنولوجيا ،وهو من نوع االستهالك المكلف
ّ
فلسطي يف "تصنيع" وإنتاج التكنولوجيا والمعلومات .وإذا ما قارنا الجانبي ببعضهما
ً
ً
ختالال كببا تميل الكفة فيه لصالح االستهالك بنسب كببة.
البعض ،سنجد ا
تشب بيانات التعداد العام لسنة  2017إل أن عدد المؤسسات العاملة يف قطاع االتصاالت
إجمال المنشآت االقتصادية العاملة
وتكنولوجيا المعلومات قد بلغ  1008منشآت من
ي
إجمال العاملي
( 158573منشأة) يف فلسطي ،وشغل هذا القطاع  9200عامل من
ي
ً
( 444034عامال) يف العام .2017
الكىل للقطاعات االقتصادية يف
وشكل اإلنتاج لهذا القطاع ما نسبته  %6.8من
ي
إجمال اإلنتاج ي
العام  ،2016مقارنة مع  %7.3يف العام  .2015وتجاوزت القيمة المضافة لهذا القطاع نصف

6

اإلجمال باألسعار الثابتة يف العام
المحىل
مليار دوالر ،ما شكل ما نسبته  %4.09من الناتج
ي
ي
 ،2016مقارنة مع ما نسبته  %4.07يف العام .2015

3

تول وزارة االتصاالت أهمية كببة لهذا القطاع ،من خالل العمل عىل توفبكل الوسائل إلنجاح
ي
ر
ر
ر
ون للمؤسسات والدوائر الحكومية،
مشوع الحكومة اإللكبونية ،وتعزيز التحول اإللكب ي
الفلسطيت 4.كما ساهم قطاع تكنولوجيا المعلومات
وتعزيز المعرفة الرقمية يف المجتمع
ي
واالتصاالت
الفلسطيت ،بشكل ملحوظ وفعال ،وال يزال ،يف تطوير البنية التحتية يف
ي
الغت ،وظهور
الثقاف
فلسطي ،وتحسي نوعية الحياة ،والنهوض بالتعليم ،وإبراز التاري خ
ي
ي
5.
اقتصاد ر
الشكات الناشئة
ً
ً
وتغط ررسكات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الفلسطينية قطاعا عريضا من السوق ،بما
ي
يشمل موزع أجهزة الحاسوب ،ر
البمجيات ،ومزودي خدمة أتمتة المكاتب،
ورسكات تطوير ر
ي
ومزودي خدمة ر
ورسكات االتصاالت ،ر
اإلنبنت ،ر
ورسكات التدريب والخدمات االستشارية يف
6.
مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

دور حاضنات األعمال والتكنولوجيا يف التنمية االقتصادية
تعتب ريادة األعمال من الحقول المهمة يف اقتصادات الدول الصناعية المتقدمة ،ومن الحقول
ر
الواعدة ف الدول النامية ،حيث تساهم ر
المشوعات الريادية ،مساهمة فاعلة ،يف تطور التنمية
ي
3

بيان صادر عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وو ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بمناسبة اليوم العالمي لالتصاالت ومجتمع

4

للمزيد انظر موقع و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية.

المعلومات ،الجهاز المركزي لإلحصاءbit.ly/2waA5g8 .2018/5/17 ،

5
6

قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الفلسطيني ،اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية (بيتا)bit.ly/2odFwX2 .
المصدر السابق.
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االقتصادية الشاملة ،كما تعد نواة بناء المنظمات الصغبة والمتوسطة والكببة ،حيث يؤمن
ر
الكاف للريادي وعائلته ،إضافة إل دوره يف استحداث وظائف جديدة،
المشوع الريادي الدخل
ي
ً
والحد من نسبة البطالة يف المجتمع ،فضال عن ظهور أنماط جديدة من السلع والخدمات
7.
ر
الت تسهم يف فتح ونمو أسواق جديدة تساعد يف تقليل الفجوة بي اقتصادات الدول
ي
ما زالت التجربة الفلسطينية يف حاضنات األعمال حديثة مقارنة مع بعض مشاري ع حاضنات
األعمال والتكنولوجيا يف دول عربية كمرص ،وتونس ،والبحرين ،والسعودية ،ولقد أنشئت
العرن بما فيها الحاضنات الفلسطينية عىل األغلب لتحقيق أهداف
معظم حاضنات الوطن
ري
محددة ومشابهة تتمثل ف المساهمة ف إنعاش وتنمية االقتصاد المحىل ،ر
والبوي ج لنقل
ي
ي
ي
التكنولوجيا ،وتشجيع إنشاء أعمال صغبة وجديدة للشباب المبادر ،والمساهمة يف خفض
وخريج
معدالت البطالة ،من خالل خلق فرص عمل جديدة للعاطلي من الشباب
ر ي
الجامعات.
لقد انطلقت تجربة الحاضنات الفلسطينية العام  ،2004وخالل هذه ر
الفبة ساهمت يف
ً
ً
تأسيس  28ررسكة صغبة ،وقدمت دعما ماليا وخدمات فنية وإدارية إل ما يزيد عىل 87
ً
ً
ر
مشوعا محتضنا .إن جميع حاضنات األعمال الفلسطينية ،قد أنشئت بتمويل من البنك
عب برنامج صندوق
الدول ،أو االتحاد
األورون؛ سواء من خالل برنامج ( ،)Info Devأو ر
ري
ي
العال ،وقد اقترص تمويل غالبية أنشطة الحاضنات عىل
وتطوير الجودة ( )QIFيف التعليم
ي
المؤسسات المحلية والدولية مثل (USAID ( ،)Intel Google( ،)Microsoft
8.

 )SPARK( ،)PALTRADEوغبها

7
8

فايز النجار وعبد الستار العلي ،الريادة وإدارة األعمال الصغيرة ،ط ،2دار الحامد للنشر والتوزيع ،عمان.2010 ،
بسمة برهوم ،دور حاضنات األعمال والتكنولوجيا في حل مشكلة البطالة لرياديي األعمال في قطاع غزة( ،رسالة ماجستير) ،الجامعة

اإلسالمية ،غزة.101 ،2014 ،
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ر
الت تقام بالتعاون مع
العلم
تتمب هذه الحاضنات بوجود وحدات الدعم
ر ي
التكنولوج ،ي
ي
الجامعات ومراكز األبحاث ،وتهدف إل االستفادة من األبحاث العلمية وابتكارات التكنولوجيا
وتحويلها إل ر
مشوعات ناجحة ،من خالل االعتماد عىل البيئة األساسية لهذه الجامعات؛ من
كخباء
معامل ،وورش ،وأجهزة بحوث ،إضافة إل أعضاء هيئة تدريس ،والباحثي والعاملي ر
ر
الت تقدم الدعم للمشاري ع الريادية ،حاضنات
يف تخصصاتهم .ومن أبرز جهات التمويل ي
9.
األعمال ،والمؤسسات األهلية ،ومؤسسات التمويل واإلقراض
ً
ً
بيت للريادة واالحتضان ،منهم القطاع
نظام
توفب
ف
ا
مهم
ا
دور
العديد من المؤسسات تلعب
ي
ي
الخاص ،والحكومة ممثلة بوزارة االتصال وتكنولوجيا المعلومات ،ووزارة االقتصاد ،ووزارة
ر
العلم ،بعض المؤسسات التعليمية والدولية الداعمة،
العال ،مجلس البحث
الببية والتعليم
ي
ي
والحاضنات مثل ،Gaza Sky Geeks 2011 ،BTI 2006( :مبادرون  ،2010ر
بيكت ،PICTI
ي
يوكاس  ،UCASمهارات) وبعض المستثمرين.
وتعد مصادر وحجم التمويل للحاضنات الفلسطينية محدودة مقارنة مع القطاعات األخرى
كبامج اإلغاثة والتشغيل الممولة من المؤسسات الدولية ،ومساهمة الحكومة يف تمويل
ر
ً
برامج االحتضان تكاد تكون معدومة.
هناك تفاوت يف العالقة بي الحاضنات والقطاع الخاص ،وذلك يعزى إل طبيعة حوكمة
لممثىل القطاع الخاص تحط بتمويل المسؤولية االجتماعية.
الحاضنة ،فالحاضنات التابعة
ي
امج ،من خالل مؤسسات دولية،
أما الحاضنات التابعة للقطاع
األكاديم فتحط بتمويل بر ر ي
ي
ولكن غب منتظم ،مع اهتمام أقل من قبل القطاع الخاص والحكومة.
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تقرير بعنوان "المشروعات الصغيرة والمتوسطة في فلسطين" ،منتدى األعمال الفلسطيني  ، 2014رام هللا.3 ،
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أسباب ضعف التعليم التكنولوجي والريادي
التكنولوج والريادي ،يف الحالة الفلسطينية ،عىل فقر يف الموارد
ال يقترص ضعف التعليم
ر ي
الطبيعية واالقتصادية ،بل يتوسع ر
أكب إل وجود معيقات كثبة يضعها االحتالل ،أو االتفاقات
ال ر يت تم توقيعها معه أمام تطوير االقتصاد ،وترسيخ تنمية ترتفع باالقتصاد واالزدهار،
وف القطاع الخاص.
ومعيقات حكومية ،ي
ا
أول .قصور القطاع الحكوم
نولوج يف فلسطي ،ويتمثل ذلك يف:
الحكوم لتطوير التعليم التك
هناك قصور من القطاع
ر ي
ي
التكنولوج ،وضعف اإلمكانات التقنية ،إذ ال زال محتوى
 ضعف البنية التحتية للتعليم
ر ي
ً
وف المنهاج
المجال،
هذا
ف
الدول
من
الكثب
ليه
إ
وصلت
ا
عم
ا
ر
التكنولوج متأخ
التعليم
ي
ي
ر ي
ً
ً
المدرس ،مثال ،لمادة التكنولوجيا ،ال يزال األمر مقترصا عىل الجوانب النظرية التلقينية؛
ي
فالمطلوب من الطالب الحفظ أ ر
كب من أن يقوم بالتطبيق ضمن مشاري ع عملية .إن عدم
الجامع مع احتياجات سوق العمل ،وبخاصة القطاع الخاص ،يقلل
ربط نظام التعليم
ي
من سيولة األفكار الريادية واإلبداعية ،ما يقلل من فرص االحتضان.
 ضعف نشاط المجلس األعىل لإلبداع والتمب ،الذي ال يوجد له حضور يف غزة.
الت تؤثر عىل عمل الحاضنات ،وبخاصة ف مجال تسجيل ر
ر
الشكات
ي
 القيود القانونية ي
والرصائب.
 غياب ملكية القطاع العام لحاضنات األعمال والتكنولوجيا ،ومحدودية الموازنة
ً
مموال من قبل المانحي.
الحكومية الموجهة نحو االحتضان ،حيث ما زال هذا القطاع

10

 معاناة أغلب ر
الشكات بعد االحتضان من القيود القانونية الحكومية ،والقيود البنكية،
ومشاكل التحويالت البنكية.
الحكوم أو ممثليه يف المجالس اإلدارية أو االستشارية لحاضنات
 محدودية رإرساك القطاع
ي
األعمال التكنولوجيا.
ثانيا .تدن مساهمة القطاع الخاص
االستهالك للتكنولوجيا إل منتج لها،
يعان القطاع الخاص من ضعف يف التحول من النمط
ي
ي
وعىل الرغم من وجود مبادرات وجهود يف هذا الجانب ،وبخاصة لجهة حاضنات األعمال
والريادة ،فإنها محدودة ،حيث يبلغ ما تصدره فلسطي من التكنولوجيا أقل من أربعة ماليي
ً
الدول للعام  ،2016ويعود ذلك إل محدودية رإرساك
البنك
إحصائية
حسب
سنويا
دوالر
ي
القطاع الخاص أو ممثليه يف المجالس اإلدارية أو االستشارية للحاضنات ،وإل ضعف التمويل
والتشبيك.
ثالثا .معوقات االحتالل اإلرسائيل
ّ
ر
الت تواجه قطاع الريادة والتكنولوجيا
ائيىل أحد أهم المعوقات ي
يشكل االحتالل اإلرس ي
والتسويق ،من حيث العوائق الجغرافية والسياسية ،فالهيمنة االقتصادية المرتبطة بظروف
االحتالل واالتفاقيات االقتصادية الموقعة معه ،وسيطرته عىل المعابر والحدود ،األمر الذي
المحىل ،حيث يعيق هذا الواقع عمليات تصنيع األجهزة
يتسبب بضعف السوق
ي
ً
المحىل ،كما يبعد ذلك
السوق
وضيق
والتصدير
اد
االستب
لمعيقات
ا
ر
( )hardwareنظ
ي
مستثمري القطاع الخاص بسبب البيئة االستثمارية غب اآلمنة ،ولكن هذه المخاوف تصبح
البمجة ( ،)softwareحيث ال يحتاج هذا القطاع إل
مبرة حي التطرق إل قطاع ر
غب ر
ً
منشآت كببة وال مكلفة اقتصاديا ،بل باإلمكان العمل (كبداية) من المبل ،أو مكاتب صغبة.
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التكنولوج يف تراجع ،وال يساهم المساهمة المطلوبة
ونتيجة لهذه المعيقات ،فإن التعليم
ر ي
ً
الفلسطيت ،الذي هو ،أصال ،اقتصاد صغب وضعيف يف بنيته ،تابع للمؤثرات
يف دعم االقتصاد
ي
ً
ً
الخارجية ،فهو قائم باعتباره سوقا استهالكية للمنتجات اإلرسائيلية ،ومصدرا لأليدي العاملة
ر
الت حصلت نتيجة سياسات
الرخيصة بشكل عام ،عدا عن اإلشكاليات االقتصادية الالحقة ي
االحتالل ووقوع االنقسام.

املعايير
ر
الت يمكن من خاللها تحقيق األهداف المنشودة ،ويتطلب ذلك تحديد
تتناول الورقة البدائل ي
معايب محددة تحكمها ،يمكن من خاللها قياس قدرة البدائل المطروحة عىل الوصول إل
الهدف العام ،وه ر
كاآلن:
ي
ي
المهت
المقبولية :يمكن قياس مقبولية البدائل من خالل تطوير عمل المجلس األعىل للتعليم
ي
التكنولوج وريادة
والتقت ،والمجلس األعىل لإلبداع والتمب ،وتزويدهما رببامج تخدم التعليم
ر ي
ي
ً
التكنولوج وريادة
األعمال والحاضنات ،فضال عن إمكانية تشكيل لجنة عليا تهتم بالتعليم
ر ي
األعمال.
ر
التقت وأهمية الريادة واإلبداع.
المشوعية :ررسعت القواني المحلية الحق يف العمل والتعليم
ي
وه :قرار رقم ( )13لسنة  2013بشأن نظام
ويوجد ثالثة أطر قانونية للريادة واالحتضان ،ي
المجلس األعىل لإلبداع والتمب ،ومرسوم رقم ( 2016 )1بشأن صندوق دعم اإلبداع والتمب،
واإل ر
سباتيجية الوطنية للحاضنات الفلسطينية .2020 – 2017
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المعقولية :يمكن قياس مدى إمكانية تفعيل البديل من خالل المقارنة ما بي الفرص
ر
الت تواجه طرح البدائل ،ومدى وجود معارضي ومؤيدين لها ،ومدى القدرة عىل
والتحديات ي
ر
الت تواجه طرح البديل.
تذليل العقبات ي
والمهت
التقت
الوع العام لقضايا الريادة ،وعمل الشباب يف التعليم
الوع العام :بقياس حالة
ي
ي
ي
ً
ً
ً
التكنولوج ،وأهمية مشاركته واعتباره جزءا أساسيا وفاعال يف التنمية االقتصادية ،نجد أن
ر ي
ً
ً
ً
هناك تطورا ،نوعا ما ،يف هذا الجانب .كما أن لدى الجميع وعيا برصورة تمكي الشباب وقدرته
السياس وما أنتجه االنقسام ،جعل قضية االهتمام باألعمال الريادية
عىل اإلنتاج ،إال أن الواقع
ي
ً
ً
ً
ً
شيئا ثانويا أمام ما تشهده القضية الفلسطينية من تطورات داخليا وخارجيا.
معيار المنفعة والتكلفة :تتمثل المنفعة يف مدى مساهمة البديل يف القضاء عىل البطالة بي
ً
صفوف الشباب ،إضافة إل مدى تهيئته للعجلة االقتصادية إلعادة الدوران ،بما يقود إل
ً
اإلنسان واالقتصادي ،ويعزز من
تعاف بقية القطاعات الرتباطها معا ،وتوقف حالة التدهور
ي
ي
قدرة المواطني ر
الشائية المتآكلة.
ر
الت يساهم من خاللها
الكفاءة والفاعلية :مدى مساهمة البديل وامتيازه بالمرونة والكفاءة ي
التكنولوج والريادي ،األمر الذي يؤدي إل زيادة
يف الدفع بزيادة فرص عمل الشباب يف اإلطار
ر ي
إنتاجية الشباب واستفادة القطاع الخاص.
الخسائر :مدى احتياج البديل إل كلفة مالية مرتفعة ،أو االصطدام بالمؤثرين الذين لهم
التكنولوج.
التعليم
مصلحة يف بقاء الوضع عىل ما هو عليه ،بدون تطور يف المجال
ر ي
ي
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البدائل
البديل األول :تطوير السياسات التعليمية والتوعية املجتمعية الخاصة
بالقطاع الريادي التكنولوجي

ر
يأن:
يقوم هذا البديل عىل العديد من األنشطة المتداخلة كما ي
 التوعية بأهمية ربط التخصصات بسوق العمل ،وزيادة التخصصات التكنولوجية
الريادية ،األمر الذي ّ
يوسع فرص الشباب يف المشاركة بشكل أوسع.
العمىل بالتخصصات التكنولوجية
 تطوير المناهج التعليمية فيما يخص التدريب
ي
والبمجيات.
ر
مختبات حاسوب
مج ،من خالل
 تطوير سياسات البحث
ر
العلم ،والتجريب ر
الب ر ي
ي
ر
تلق الباحثي وطالب تكنولوجيا المعلومات تدريبات عملية متطورة،
متطورة ،لتساهم يف ي
إضافة إل توفب بيئة بحثية مواكبة للتطور يف هذا المجال.
ر
الت تتمثل يف شبكات االتصاالت
 العمل عىل تطوير البنية التحتية القتصاد المعلومات ،ي
ر
الت تقوم عليها األنشطة االقتصادية ،كوسيلة لتحقيق توسيع مساهمة
المتطورة واآلمنة ي
التكنولوجيا يف مختلف القطاعات الخدمية والصناعية.
 العمل عىل ر
الوع لدى المجتمع والمقبلي عىل الدراسة الجامعية ،بشكل خاص،
نش
ي
التكنولوج واألعمال
بأهمية وجدوى دراسة تخصصات معلوماتية ،وأهمية التدريب
ر ي
ر
الت تخلقها.
الريادية وعوائدها االقتصادية المجدية ،وفرص العمل ي
ر
ر
التكنولوج.
الت تخدم بيئة القطاع
ر ي
 تنظيم ومراجعة البيئة التشيعية والقانونية ي
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نش ثقافة ريادة األعمال عب وسائل اإلعالم ضمن حمالت إعالمية مكثفة ،ر
 ر
والبكب عىل
ر
أسبوع ريادة األعمال التكنولوجية.
ً
منسجما مع التوجهات الحديثة ر
الت تسع دول العالم المتقدمة إل تحقيقها
يعد هذا البديل
ي
ّ
اع الحداثة والمواكبة
ر
عب مؤسساتها التعليمية ،من خالل تعزيز اتخاذ تدابب وسياسات تر ي
التقنية ،واستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،ومدى أهمية توظيف أدوات
التكنولوجيا ،وتأثبها عىل القطاعات االقتصادية.
يتماس هذا البديل مع سع وزارة ر
ر
الببية والتعليم ،ووزارة العمل الفلسطينيتي إل دعم القطاع
ي
ً
التكنولوج ،واستحداث أساليب جديدة ،وتطوير المناهج .ويعد مقبوال بدرجة عالية لدى
ر ي
القطاع الخاص ،وهو بديل ذو مرونة عالية من ناحية التطبيق واستفادة الشباب منه .كما
يحمل هذا البديل كفاءة وفاعلية عالية لجهة ربط التخصصات بسوق العمل ،وبخاصة
التكنولوجيا ،األمر الذي يساعد عىل فتح المجال أمام آالف الخريجي للحصول عىل فرص
ر
الذان بمشاري ع خاصة.
للعمل بالوظائف ،أو التشغيل
ي
ً
عال
وع عال بأهمية ربط التخصصات بسوق العمل ،وإجراء تدريب
مهت ي
ي
أيضا هناك ي
المستوى ،لكنه بحاجة إل توعية بأهمية الريادة واألعمال التكنولوجية ورفع قيمتها
ً
المجتمعية ،وبأهمية زيادة حاضنات األعمال للمشاركة يف سوق العمل بعيدا عن التخصصات
ً
ً
مجتمعيا ،ر
الت سببت فائضا يف أعداد الخريجي.
المعتادة والمقبولة
ي
ّ
إال أن هذا البديل يحتاج إل مدى ٍّ
تقديري) حيث تحتاج
(ثمان سنوات بشكل
زمت متوسط
ي
ي
ً
ً
ّ
تعط نتائجها
ك
عدة
سنوات
إل
،
ثانيا
ة
التحتي
والبنية
المناهج
وتطوير
،
أوال
عملية التوعية
ي
ي
ً
ً
المنشودة ،لكنه لن يساهم إال بقدر يسب جدا يف التقليل من نسب العاطلي عن العمل حاليا.
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البديل الثاني :املساهمة يف تحفيز القطاع الخاص وحاضنات األعمال ىلع
دعم القطاع التكنولوجي

التكنولوج من برمجيات وتطبيقات
يقوم هذا البديل عىل دعم القطاع الخاص لإلنتاج
ر ي
وخدمات ،من خالل:
التكنولوج وحاضنات األعمال يف مجال التصدير،
الخبة للقطاع
 زيادة مستويات
ر
ر ي
وتسويق المنتجات للخارج ،والقدرة عىل جلب مستثمرين ،إضافة إل االهتمام بقطاع
األعمال ،والعمل عىل استخدام التكنولوجيا يف المعامالت التجارية.
 ضورة التوسع يف تقديم الخدمات من قبل حاضنات األعمال للمشاري ع المحتضنة.
ً
 التنسيق بي عمل الحاضنة وبي القطاع الخاص لتكون الحاضنة ررسيكا يف عملية التنمية
ً
وليس منافسا.
حكوم لحاضنات األعمال ،وتسهيل برامج اإلقراض والتمويل
 العمل عىل تخصيص دعم
ي
للمشاري ع الجديدة.
يمتاز بالمرونة والكفاءة العالية؛ كونه يساهم يف زيادة فرص الشباب يف خلق فرص عمل،
وتوفب الحوافز للقطاع الخاص عىل توظيف الشباب ،واحتضان مشاريعهم الريادية ،األمر
الذي يؤدي إل زيادة إنتاجية الشباب واستفادة القطاع الخاص.
الوع العام ،فهو يتدرج من متوسط إل عال ،فهناك من يجهل أهمية دور حاضنات
أما
ي
األعمال وأهميتها ،ومن القطاع الخاص من لديه توجس وخوف من إدماج الطلبة والخريجي
ً
لديهم ،وتطوير أدائهم؛ خوفا من منافسة محتملة مستقبلية ألعمالهم.
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هذا البديل مهم عىل المديي القصب والمتوسط ،لكن بحاجة إل فرض محفزات عىل القطاع
ً
الخاص ،رلبوي ج النهج القائم عىل العرض بدال من النهج القائم عىل السوق لتنمية ريادة
األعمال ،نتيجة لوجود عدد كبب من المانحي ،والمبادرات الممولة من القطاع العام .ولهذا
التدخىل أثر عىل أولويات المنظمات المتلقية للتمويل ،وقدرتها عىل تحمل صعوبة
اإلجراء
ي
تنظيم المشاري ع القائمة عىل اعتبارات السوق.

الخيار املفضل
إن البديل/السيناريو المفضل ،مع أنه األصعب من حيث التطبيق ،هو الدمج بي البديلي
ّ
المطروحي؛ إذ ال بد من ر
الحكوم والقطاع
القطاع
بي
العالقة
لتطوير
ل
تدخ
اقباح سياسات
ي
الخاص وحاضنات األعمال الريادية والتكنولوجية ،لتشارك يف رسم السياسات للتدريب
التكنولوج والريادي ،بما يتناسب مع البيئة الوطنية ،وأسواق العمل المحلية والخارجية،
ر ي
والتكنولوج ،وتطوير برنامج عمل يتواءم وإمكانيات مختلف
والتقت
المهت
والتطور
ر ي
ي
ي
التجمعات وظروفها ،ضمن دراسات معمقة للبيئة التشغيلية ،وفهم احتياجات وطبيعة
المجاالت ومستوى التطور والتحديث يف األدوات واآلالت والتكنولوجيا.
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