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 :ملخص

 ىذه الدراسة إلى تحميل األسباب التي تحول دون قدرة العناقيد الصناعية عمى اإلسيام في ىدفت
جمع البيانات لالمنيج الوصفي  واتبعت الدراسة .مستدامة لالقتصاد الفمسطينيتنمية تحقيق 

قدرة العناقيد الصناعية  كأسباب محتممة لعدم  نفسياالشركاتلدور الحكومي، ودور  االثانوية حول
بأسموب وقد تم تحميل البيانات . مستدامة لالقتصاد الفمسطينيتنمية عمى اإلسيام في تحقيق 

 وتوصمت الدراسة إلى أن السياسات .ةي مستقبلميدانيةنوعي يميد إلجراء بحوث كمية أو 
الحكومية اليادفة إلى التنمية االقتصادية ال تسيم في التطور العنقودي عمى مستوى الصناعة 

بسبب التوجو القطاعي والمحددات الخارجية عمى التنمية االقتصادية، كما أن الشركات نفسيا ال 
 .تسيم بالتطور العنقودي بسبب تشت الصناعة والمنافسة العنيفة

والشركات يقوم عمل الحكومي الليات آل اً  إطاروتوصمت الدراسة لمجموعة من التوصيات تمثل
 وبما يسيم في تطور العناقيد الصناعية أواًل، ثم تحقيق كافة األطراف،لعمل التكاممي بين ا عمى

لمتنمية متطمب رئيس يعّد  تطّور العناقيد الصناعية أن مستدامة ثانيًا كون تنمية اقتصادية
. االقتصادية
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 .الشركات
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This research aimed at analyzing factors hindering industrial clusters from 

contributing to the achievement of sustainable economic development in Palestine.  

The study followed the descriptive methodology to qualitatively evaluate the role of 

government and companies as potential causes hindering industrial clusters from 

achieving economic development by gathering related secondary data on the topic 

opening the way for further quantitative and empirical research in the future. 

The study concluded that governmental policies aiming at economic development are 

not contributing to clusters' development at the industry level due to its sectorial 

orientation, and other external limitations on the economic development, by the same 

token, companies also are not contributing to clusters development due to industry 

fragmentation, and fierce completion. 

The study provided a set of recommendations constituting a framework for 

governmental and companies to work integratively with all constituent stakeholders in 

a way that leads to clusters development first, and economic development secondly as 

cluster development is a prerequisite for economic development. 

 

Keywords: Industrial clusters, Sustainable economic development, Palestinian 

economy, Government, Companies. 

 

 : المقدمة
تحتاج التنمية المستدامة إلى متطمبات عديدة تشتمل عمى بنية تحتية تكنولوجية، وموارد بشرية 

لكن تحقيق . مؤىمة، وقوانين داعمة، وسياسات حكومية تعمل عمى تحفيز المنافسة وحمايتيا
تنمية اقتصادية مستدامة يتطمب بالضرورة إحداث تغييرات تتجاوز القيام بتحسينات تقميدية 

إن التنمية المستدامة بمفيوميا الحديث، والذي يتجسد في تحسين اإلنتاجية . لمعوامل أعاله
واالبتكار عمى مستوى االقتصاد الوطني، يتطمب غوص عميق في آليات عمل االقتصاد الوطني 

والبحث في ديناميكيات التطوير التي تؤدي إلى التنمية المستدامة بما يتجاوز مجرد التغييرات 
 .(Porter, 1998)االعتيادية عمى صعيد حركة القوى البيئية العامة 

 
أىم عوامل تحقيق التنمية االقتصادية أحد مما ال شك فيو أن مفيوم العناقيد الصناعية يعّد 

المستدامة، ولكنو في فمسطين وكما ىو الحال في مختمف الدول النامية ليس ناضجًا بالشكل 
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وتعّد العناقيد الصناعية أحد أىم . الذي يمكن االعتماد عميو في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة
كونيا تركز عمى فمسفة أن األداء لالقتصاد المتطمبات الموقعية لتحقيق المزايا التنافسية 

 فيناك إجماع بين المفكرين .االقتصادي الكمي ىو كل يتفوق عمى مجوع أداء األجزاء منفصمة
والباحثين االقتصاديين عمى أن التنمية االقتصادية تتصل بقوة بمتغيرات جزئية مثل مستوى 

ميارات األفراد والتي ىي مخرجات لممؤسسات التعميمية، وبنية الصناعة، وطبيعة العالقة بين 
المؤسسات سواء عمى مستوى التكامل أو التنافس، وبنوعية طمب المستيمكين الذي يؤثر في 

ولعل أىم تمك العوامل مجموعة الشركات والمؤسسات المترابطة رأسيًا وأفقيًا . توجيات الصناعة
 ,Porter)والتي تعمل بتكامل وتنافس معيا، وىو ما يسمى بالعناقيد الصناعية وفق تعبير بوتر 

 كأحد المتطمبات الموقعية عمى صعيد االقتصاد الوطني لتحقيق الميزة التنافسية (1998
 ,.Pires et al)فتمك العناقيد تؤثر بشكل ايجابي في األداء االقتصادي لمدولة . المستدامة لألمة

ذا كانت العناقيد الصناعية سببًا لمتنمية االقتصادية المستدامة، فمماذا ال تسيم في . (2013 وا 
 تنمية االقتصاد الفمسطيني الذي يعاني من ضعف عام وعدم قدرة عمى المنافسة محميا ودوليا؟
 إن اإلجابة عمى ىذا التساؤل يتطمب النظر ليس في العالقة بين العناقيد الصناعية والتنمية 

نما إلى أسباب ضعف العناقيد الصناعية في إحداث تنمية اقتصادية في  االقتصادية فحسب، وا 
فمسطين، كما أن البحث في تمك األسباب لو متطمب أساسي وىو تقييم مدى تشّكل العناقيد 

إن تحديد واقع العناقيد الصناعية وأسباب ضعفيا سيقدم . الصناعية في االقتصاد الفمسطيني
 .إجابة تمقائية حول عدم قدرتيا عمى اإلسيام في إحداث تنمية اقتصادية مستدامة في فمسطين

 
إما وجود عناقيد صناعية في االقتصاد - وىي محدودة-افترضت غالبية الجيود البحثية السابقة 

الفمسطيني وفق النماذج السائدة في االقتصاديات المتقدمة، أو أنيا أخفقت في البحث في 
إن العناقيد الصناعية ىي مفيوم . األسباب الواقعية لتراجع دور تمك العناقيد في إحداث التنمية

موقعي أساسًا وال يصح تناولو إال في نطاقو البيئي، ولذلك فإن تعداد عوامل نجاح تطور العناقيد 
سياميًا في التنمية االقتصادية وفق ما جاء عرضيا في البحوث والنظريات التي  الصناعية وا 
أجريت في مواقع أو نطاقات بحثية مختمفة عن الواقع الفمسطيني ال يقدم الكثير حول طرق 

ولتبسيط التحميل، فإنو يمزم تناول أسباب محدودية دور العناقيد الصناعية . تطوير تمك العناقيد
في إحداث تنمية اقتصادية ضمن إطار الدول النامية عمى األقل، وليست المتقدمة؛ لوجود 

وىو ما درجت عميو البحوث . اختالفات موقعية تجعل من عدم التفرقة بينيا تحميل غير واقعي
وبناًء عمى ما تقدم، فإن ىذه الدراسة . السابقة، خاصة البحوث التي أجريت في الواقع الفمسطيني

تيدف إلى البحث في أسباب محدودية التشكيالت أو العناقيد الصناعية في إحداث التنمية 
- في حال تنفيذىا-االقتصادية في فمسطين بما يمّكن من اقتراح مجموعة من األطر التي تسيم 
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في إحداث تنمية اقتصادية عمى مستويين، األول تطوير العناقيد الصناعية، والثاني وىو متصل 
باألول ويشتمل عمى إجراء تغييرات عمى مستوى السياسة العامة، وأداء منظمات األعمال لتمكين 

الجزء : العناقيد الصناعية من اإلسيام في التنمية االقتصادية، ويشتمل البحث عمى األجزاء اآلتية
األول وفيو مشكمة الدراسة وتساؤالتيا وأىميتيا وأىدافيا، والجزء الثاني عرض ألسموب البحث 

 أسباب محدودية دور العناقيد الصناعية في تحقيق ومصادر البيانات، والجزء الثالث تحميل
 األخير فيشتمل عمى نتائج الدراسة ء، أما الجزالمستدامة لالقتصاد الفمسطينيالتنمية االقتصادية 

 .وتوصياتيا
 

 :مشكمة البحث
يعاني االقتصاد الفمسطيني من مشكالت جوىرية تحّد من قدرتو عمى اإلسيام في تقديم فرص 
عمل ورواتب وأجور عالية، ومستوى معيشة مرتفع، وتخبرنا بذلك البيانات اإلحصائية حول 

فقد بمغ الناتج المحمي . المؤشرات الرئيسة لواقع االقتصاد الفمسطيني سواء الجزئي أو الكمي
 مميار 13425.7، وفقًا لبيانات الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني 2016اإلجمالي عام 

 دوالر أمريكي، كما أن نسبة 2922.9دوالر، وبمغ نصيب الفرد من الناتج المحمي اإلجمالي 
 في الضفة 25.8الفقر والفقر المدقع بين األفراد وفقًا ألنماط استيالك األسرة الشيري بمغت 

كما بمغت البطالة في الضفة الغربية . الغربية وىي أعمى بكثير من ذلك أيضا في قطاع غزة
في قطاع غزة، ووصمت نسبة العاممين بأجر في % 44 بينما بمغت ،م2017عام % 20.5

 شيقل وىو الحد األدنى لألجور في فمسطين 1450 يجر شيرأب% 36.6القطاع الخاص 
(.  2017الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني، )

حول االقتصاد الفمسطيني  (The World Bank, 2017)ولعل ما جاء في تقرير البنك الدولي 
فقد أشار التقرير إلى أن االقتصاد .  يقدم صورة أكثر دقة لواقع االقتصاد الفمسطيني2017عام 

دخل باإلضافة لل ،الفمسطيني يعاني حاليًا من تشوىات عميقة وعجز عن خمق فرص عمل
فيو اقتصاد يعتمد بشكل أساسي عمى المستوردات التي تزيد . الضروري لتحسين مستويات الحياة

من الناتج المحمي % 40بثالثة أضعاف عن الصادرات مع عجز تجاري يصل تقريبًا إلى 
 ترّكز تجارة األراضي الفمسطينية مع إسرائيل يجد تبريره في القيود المفروضة  أنكما. اإلجمالي

 يعني أن مجاالت وىذا. عمى الفمسطينيين والتي تحول دون االستيراد المباشر من طرف ثالث
التنمية في االقتصاد الفمسطيني ليس بالضرورة أن تكون في المنتجات عالية التخصص التي 
تسيطر عمييا إسرائيل إنما يمكن إن تكون من المنتجات األخرى التي تمثل غالبية مستوردات 
االقتصاد الفمسطيني، وذلك من خالل االستثمار بالطريقة التي تعمل بيا الصناعة بما يشتمل 
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عمى العالقة بين أعضاء الصناعة مثل سالسل اإلمداد، المنافسة، والبنية التحتية، وتوفير الموارد 
فتمك مجاالت استثمارية حقيقية تسيم في التنمية . الضرورية والمتخصصة من المواد واألفراد

االقتصادية المستدامة ألنيا تفيد كافة أطراف الصناعة ككل وليس شركة أو مجموعة محدودة من 
فالتقرير يشير إلى أن التعامل مع القيود الداخمية، وىي القيود . الشركات أو حتى قطاع منفصل

التي يمكن لمحكومة الفمسطينية مبدئيًا التعامل معيا بظل الظروف الراىنة، يمكن أن تؤدي إلى 
. 2025عمى التوالي في العام % 30و % 25زيادة النمو التراكمي في الضفة والقطاع بنسبة 

وتشتمل تمك القيود أو مجاالت  التحسين عمى إيجاد المناخ لعمل القطاع الخاص، وفسح المجال 
أمام االستثمار، والمشاركة في مشاريع البنية التحتية، وتطوير التعميم الميني لمحد من االختناقات 
يجاد حل سياسي إلعادة المحمة  في سوق العمل، وعقمنة أداء وأعداد العاممين في القطاع العام، وا 

وتوصل التقرير إلى أن التخفيف من القيود الخارجية والداخمية يمكن أن . بين الضفة والقطاع
وىنا يبرز . في قطاع غزة% 8في الضفة الغربية والى % 6يرفع معدل النمو السنوي إلى 

التساؤل األىم وىو كيف يمكن تخفيف تمك القيود والتغمب عمييا؟ وما ىي اآلليات التي يمكن من 
 خالليا إحداث تمك التنمية؟ 

حداث  تمعب العناقيد الصناعية ىنا دورا وسيطا بين السياسات العامة وأنشطة منظمات األعمال وا 
التنمية االقتصادية، وبالرغم من أىمية القيود الخارجية في عممية التنمية إال أنو ال يجب التوقف 

عندىا، بل يمزم أن يتم العمل من خالل السياسات العامة والقطاع الخاص لمتخمص من تمك 
القيود أو التخفيف من آثارىا السمبية عمى االقتصاد الوطني وذلك من خالل التركيز عمى القيود 

من ىنا، تصبح القيود الداخمية والخارجة دافعًا لمتنمية وليس سببًا لتوقفيا ولعل تجارب . الداخمية
 . العديد من الدول مثل اليابان وىولندا وسويسرا دلياًل عمى ذلك

 
 :أهمية البحث

 تكاد تخمو بحوث التنمية االقتصادية من الحديث عن العناقيد الصناعية وأىميتيا في تحقيق ال
 الكثير من تمك البحوث عمى تقييم وجود تمك العناقيد توقد رّكز. التنمية االقتصادية المستدامة

 فيم العالقة بين العناقيد  من خاللولغايات التنمية االقتصادية، فيناك عدد محدود حاول البحث
وال تزال ىناك حاجة . (Feser et al., 2008)الصناعية واألداء االقتصادي لمنطقة محددة 

فالبحوث . (Pires et al., 2013)لمبحث في عالقة العناقيد الصناعية بالتنمية االقتصادية 
السابقة تركزت في معظميا عمى دراسة دور العناقيد الصناعية أو المؤسسات المعنية نفسيا دون 

كما أن العديد من . (2003 عبد المطيف، ؛2005مصطفى، )ربطيا بالتنمية االقتصادية 
بحثت في مدى تشكميا والبحوث السابقة حاولت استكشاف مدى وجود عناقيد صناعية من عدمو 
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؛ عبد السالم، 2007الجاسم، ) اتسمت بالتحميل القطاعي وليس العنقودي  والتيومراحل تطورىا
، فالتحديد الدقيق لمعناقيد يعد الخطوة األولى في كافة الجيود الرامية لقياس تأثير (2007

فقد أغفمت العديد من البحوث . (Pires et al., 2013)السياسة العنقودية عمى التنمية الوطنية 
السابقة دور المؤسسات الصناعية نفسيا في تطور العناقيد الصناعية، وأىممت أيضا دور 

الحكومة في تطّور تمك العناقيد وحتى الدراسات التي تعرضت لدور األخيرة في تطور العناقيد لم 
ن غالبية النماذج العالمية التي تبحث في نشوء أتبحث ذلك الدور بعمق آخذة بعين االعتبار 

فتمك النماذج تنطمق من نظرية السوق الحر التي تقتضي . وتطور العناقيد تيمل دور الحكومة
إن ىذا صحيح من ناحية نظرية، لكن من ناحية عممية أغفمت . عدم تدخل الدولة في االقتصاد

تمك الدراسات البيئة التي يتم فييا بحث تطور العناقيد، فيناك فرق بين الدول النامية والدول 
المتقدمة، فالدول النامية وخاصة العربية ال تزال تعتمد بشكل واسع عمى الحكومة في إحداث 

صحيح أن غالبية البحوث السابقة تطرقت لدور الحكومة، لكن ذلك لم . تغييرات اقتصادية حقيقية
يكن محورا بحثيا إنما عرضا نظريا تماشيا مع نظرية بورتر حول العناقيد الصناعية، فيو يشير 

، وحتى في الواقع الفمسطيني فقد (Porter, 1998)إلى أن لمحكومة دور ىام لكنو غير مباشر 
. تم تناول العناقيد الصناعية بمحدودية كبيرة، فظيور العناقيد وتطورىا يمر بمراحل متعددة

 
 
 

 :أهداف البحث
تيدف ىذه الدراسة إلى تحميل األسباب التي تحول دون قدرة العناقيد الصناعية عمى اإلسيام في 

وسيشتمل التحميل عمى أبعاد متعددة، . تحقيق المزايا التنافسية المستدامة لالقتصاد الفمسطيني
 الدور الحكومي ، ودور منظمات األعمال نفسيا، حيث سيتم النظر إلى السياسات، :أىميا

واألنظمة والقوانين لتحميل مدى إسياميا في تمكين تطور العناقيد الصناعية، إضافة لمنظر بدور 
 المنافسة، التكامل، التعاون، االستراتيجيات لموصول إلى إطار :منظمات األعمال لجوانب مثل

يقترح آليات لمعمل الحكومي ومنظمات األعمال، إضافة لمعمل التكاممي بين القطاعين وبما 
 تطّور أنيسيم في تطور العناقيد الصناعية أواًل، ثم تحقيق مزايا تنافسية مستدامة ثانيًا كون 

.  لتحقيق التميز في أداء االقتصاد الوطنياً  رئيساً متطمبيعّد العناقيد الصناعية 
 

 :أسموب البحث ومصادر البيانات
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 الدراسة المنيج الوصفي الذي ييدف إلى تقييم األسباب المحتممة لمحدودية دور العناقيد اتبعت
 لالقتصاد الفمسطيني من خالل جمع البيانات الثانوية المستدامة التنميةالصناعية في تحقيق 

حول األبعاد المتعددة لموضوع الدراسة، حيث تم تحميل البيانات ذات الصمة بالموضوع بأسموب 
. ةينوعي يميد إلجراء بحوث كمية أو تجريبية مستقبل

 
تحميل أسباب محدودية دور العناقيد الصناعية في تحقيق المزايا التنافسية 

 :المستدامة لالقتصاد الفمسطيني
 : السياسات الحكومية:أوالًال 

حول العناقيد واقتصاديات المنافسة الجديدة، فالعنقود عبارة  (Porter, 1998)وفقا لدراسة بورتر 
ويتراوح النطاق . عن مجموعة الشركات والمؤسسات ذات العالقة المتقاربة جغرافيًا في حقل معين
ويمكن لمعناقيد . الجغرافي لمعنقود من مدينة إلى دولة كاممة أو حتى مجموعة من الدول المتجاورة

أن تأخذ أشكااًل مختمفة ويعتمد ذلك عمى مدى عمقيا وتشابكيا لكن غالبيتيا يشتمل عمى 
ن لممدخالت المتخصصة، والمكونات اإلنتاجية، يالشركات المنتجة لممنتجات النيائية، والمورد

وتشتمل العناقيد . واآلالت، والخدمات، والمؤسسات المالية، والشركات في الصناعات المرتبطة
قنوات التوزيع، والعمالء، : غالبًا عمى الشركات في الصناعات األمامية في سمسمة اإلمداد مثل

ومنتجي المنتجات المكممة، ومزودي خدمات البنية التحتية المتخصصة، والحكومة والمؤسسات 
األخرى التي تقدم خدمات متخصصة في التدريب والتعميم والمعمومات والبحث، والدعم الفني 

 الحكومية التي تؤثر بشكل جوىري في المؤسسات أن، كما (مثل الجامعات والتعميم الميني)
كما وتشتمل العناقيد عمى االتحادات التجارية والييئات الخاصة األخرى . العنقود تعد جزءًا منو

فالعنقود يعني مجموعة كبيرة من الشركات التي تعمل في صناعات . التي تدعم أعضاء العنقود
، إال أن العنقود يتجاوز المؤسسات (Swann & Prevezer, 1998)مترابطة بموقع محدد 

 ,Feser )والصناعات المترابطة والداعمة لتصبح أكثر تنافسية من خالل ممارسة العالقات بينيا
2008.)  

فالعناقيد الصناعية تعّد أداة فعالة لمسياسة الصناعية إلسياميا في تحسين اإلنتاجية والتشغيل، 
ولذلك فإن تحديد مدى وجودىا وتقييم أدائيا االقتصادي يمثل تحديًا كبيرًا لصانعي السياسة 

من ىنا، ال يمكن اعتبار مجرد التقارب في العمميات بين عدد . (Pires et al., 2013)العامة 
من الشركات عمى أنو عنقود صناعي، فوجود العنقود الصناعي يتجاوز التقارب الجغرافي إلى 

 ,Porter)تحسين اإلنتاجية، واالبتكار والعمل المشترك بين الشركات والمؤسسات المختمفة، 
ولذلك فان ىناك خمط بين توفر مكونات سمسمة من اإلمداد كقطاع صناعي أو وجود . (1998
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عنقود صناعي يعطي كل أكبر من مجموع األجزاء ويقوم عمى االبتكار، وتحقيق مزايا تنافسية 
قد بدأت السمطات حديثًا في معظم االقتصاديات في دول العالم تدرك أىمية وجود لو. لألعضاء

سياسة فعالة حول العناقيد، والتي يمكن أن تؤثر في التنمية االقتصادية لمدولة ومنذ ذلك الحين 
بدأ تنفيذ العديد من السياسات اليادفة إلى إيجاد الظروف المالئمة إليجاد بناءات تشكل العناقيد 

دعم العناقيد الموجودة عمما انو ال يوجد نموذج واحد لسياسة العناقيد، فكل دولة تكيف تالجديدة و
ىذا المفيوم ومقدار حاجاتيا وبنيتيا السياسية، وحاجات البيئة االجتماعية واالقتصادية 

(Jankowiak, 2012)  .
إن تطوير عناقيد تعمل بشكل جيد يعّد أحد الخطوات اليامة الضرورية لمتحرك نحو اقتصاد 
متقدم في االقتصاديات النامية، ويحّد من تشّكل العناقيد داخل االقتصاد محدودية مستويات 

 وضعف ،التعمم والميارات، وضعف التكنولوجيا، ومحدودية القدرة عمى الحصول عمى رأس المال
المؤسسات العامة، كما يمكن لمسياسة الحكومية أن تعمل ضد تشّكل العنقود، فالقيود عمى 

 أن مناىج باإلضافة إلى. عمل عمى تشتيت الشركاتيالمواقع الصناعية وفروع الشركات 
الجامعات والمدارس المينية التي يتم إمالؤىا بشكل مركزي يجعميا تفشل في مواكبة متطمبات 

 فإن كون الشركات محمية من المنافسة يجعميا تتحرك في سموك ،وأخيراً . التطور العنقودي
إن الدور األىم لمحكومة يكمن في أنيا (. Porter, 1998)احتكاري يمنع تطور العنقود مستقباًل 

 ,McLean)تقدم النظام االقتصادي والبنية التحتية القادرة عمى دعم نمو العناقيد الصناعية 
 بالرغم من االعتقاد الذي كان سائدًا بأن إيجاد الثروة يعتمد عمى قدرة الشركة وذلك، (1996

يجاد أسواق جديدة  عمى إنتاج منتجات إبداعية لممستيمك، وتطوير أساليب إنتاجية جديدة، وا 
، فيذه الميمات كميا كان يفترض أن تقوم بيا الشركة دون اإلشارة إلى تقديم الحكومة لمدعم أيضاً 

إن درجة التطور واإلنتاجية التي . (Schumpeter, 1934)االقتصادي أو البنية التحتية 
تتنافس من خالليا الشركات في الموقع المحدد تتأثر بقوة في جودة بيئة األعمال، فال تستطيع 
الشركات أن تستخدم تقنيات لوجستية متقدمة، عمى سبيل المثال دون توفر بنية تحتية عالية 

ما لم يكن أيضا استخدام استراتيجيات خدمة عالية الجودة  ال تستطيع الشركات المنافسة الجودة
وال تستطيع الشركات العمل بكفاءة في ظل قيود . بإمكانيا الوصول لألفراد ذوي التعميم الجيد

 والتي تتطمب حوارات غير منتيية مع الحكومة أو النظام القضائي الذي يستغرق ،قانونية كبيرة
فنظام المواصالت، ومعدالت الضرائب عمى الشركات، والنظام . وقتا طويال لحل النزاعات

وتمك المؤثرات األفقية عمى مستوى االقتصاد الوطني تمثل . القضائي تؤثر بشكل الصناعات
فقد أصبحت العناقيد وبشكل . (Porter, 1990)محددات مستمرة لمتنافسية في الدول النامية 

حيث أصبح . متزايد أداة ىامة من أدوات السياسة العامة لتحقيق التنمية االقتصادية والتنافسية
ينظر ليا كمدخل قائم عمى السوق لمسياسة االقتصادية التي تطور أدوار جديدة لمحكومة 
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إن . (Ketels, 2004) وأيضا لمجامعات والمؤسسات البحثية واالتحادات التجارية ،والشركات
مبادرة تشكيل العناقيد يمكن أن تأتي من أطراف عديدة في تمثيل الشركات التي تستفيد من 

 كما يمكن ،العنقود، ويتم تشكيل العناقيد حديثا من أعمى ألسفل من خالل البمديات أو الحكومات
 ,Jankowiak)أن تأتي المبادرة من المستويات الدنيا وعمى مستوى محمي أو دولي أو عالمي 

 إن تطوير عناقيد تعمل بشكل جيد يعتبر احد الخطوات اليامة الضرورية لمتحرك نحو .(2012
 في التفكير عمى مستوى السياسة ا ىاماً ولذلك، فالتفكير العنقودي يفرض دور. اقتصاد متقدم

ستراتيجية الشركات  فقد أصبح الممارسون في مجال ، (Porter, 1990)االقتصادية العامة وا 
التنمية االقتصادية ينظرون لمفيوم العنقود كمدخل سياسي جديد واعد لمتنمية االقتصادية 

(Ketels, 2004) .من سياسات الحكومات عمى اً  رئيسياً وأصبحت سياسة العناقيد حاليًا جزء 
 في اً  ىاماً المستوى المحمي أو اإلقميمي بسبب مالحظة الحكومات حول العالم بأن لمعناقيد دور

فعممية تطوير العناقيد الصناعية أداة . (Jankowiak, 2012)اإلبداع، والتنمية االقتصادية 
. (Zumbach, 2010) جديدة لتطوير االقتصاد المحمي وتنسيق الجيود

 
 مجموعة السياسات الحكومية الخاصة بتشكل العناقيد ونموىا (1)ويوضح الجدول اآلتي رقم 

والتي تعبر عن إسيامات السياسة العامة في تطّور العناقيد وفي مجاالت متعددة مثل التعميم، 
(: National Governors Association, 2002). الخ... والبنية التحتية، والقانونية

 
 
 

 . مجموعة السياسات الحكومية الخاصة بتشكل العناقيد ونموىا:(1)رقم جدول 
أدوات السياسة العنقودية العامة الفئة السياساتية 

تنظيم الخدمات بشكل : السياسة الخاصة
 .أكثر كفاءة

عادة الخدمات الحكومية منظمة حسب الوظيفة التي تؤدييا خدمات المشاريع 
فيي برامج منفصمة . التوظيفوالتسويق، والتطوير التكنولوجي، والتدريب، والصغيرة، 

تقدم العناقيد إطار تنظيمي . يشغميا متخصصون في مجاالت محددة وليس صناعة
أفضل لتقديم الخدمات المعّدة لمقابمة طمب الصناعة بسبب أنيا قائمة عمى حل 

. المشكالت وليس البرامج
السياسات التي تستيدف االستثمارات في 

 .العناقيد
تشتمل ىذه األداة عمى القيام باستثمارات لتقوية الصناعات الرئيسة في الدولة أو 

وىذا يتطمب القيام بدعم بحوث الجامعات وجعميا قابمة . لتمكين الصناعات الجديدة
 .لمعمل التجاري إضافة لبناء المناطق الصناعية

سياسات ىادفة لزيادة مستوى العالقات 
 .والتعمم العنقودي

 عمى أنياتتضمن ىذه السياسات مساعدة الجيات الحكومية ذات الصمة بالعناقيد 
 قادرة عمى التعّمم بشكل  تمك الجياتبحيث تكون. اوضة وشريكة بشكل فّعالفم
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 العناقيد وتساعد تطور العنقود، وتتابع الحتياجات الصناعة، أن تستجيب و،أفضل
.   بالتكيف مع البيئة بشكل أفضل

السياسات التي تسيم في تحسين القوى 
 .العاممة

ولذلك فالوصول . د لمعنقود في االقتصاد الحديثر المواأىمحد أيعد الرأسمال البشري 
 داخل العنقود يعّد األعماللمقوى البشرية القادرة عمى تطبيق معارفيا في مجال 

 المستوى الصحيح إدخالولذلك فالتحدي الذي تواجيو الدولة ىنا ىو . محوريًا لمنجاح
من النطاق العنقودي في التعميم العالي، ودرجة التخصص المالئمة في مؤسسات 

. التعميم العالي لمواجية احتياجات العناقيد التي تعمل في بيئات متنوعة
 

ومن الناحية التطبيقية في الواقع الفمسطيني، فإن ىناك محدودية في الدور الحكومي حول تنمية 
العناقيد الصناعية، فالسياسات الحكومية التي تستيدف التنمية االقتصادية، تركز عمى مفيوم 
التنمية القطاعية أكثر من التنمية العنقودية، وىذا يتسبب بوجود إشكاليات في تطوير العناقيد 

يترتب عميو محدودية دور القطاع الخاص في إحداث التنمية االقتصادية المستدامة في االقتصاد 
الفمسطيني، فقد تكرر استخدام مصطمح العناقيد الصناعية واالقتصادية والعمل عمى بمورتيا دون 

الفمسطينية في  الغذائية فعمى سبيل المثال، تعاني الصناعات. خروج ذلك إلى حيز التنفيذ الفعمي
 المختبرات من قميل عدد وجود: أوال(: 2005مصطفى، )ىذا الجانب من آمرين أساسيين 

 بعض إن حيث ،الفمسطينية لمصناعات الغذائية النيائية المنتجات لفحص والمتقدمة المرخصة
 ،المكونات مفعول سريان منتجاتيا لفحص ونماذجًا من أنماطا ترسل تزال ال الشركات ىذه

سرائيل ومصر األردن إلى محتوياتيا تركيبة وفحص  في الوطنية الجامعات دور إن : ثانًيا.وا 
 التي العموم بين حقيقية صمة ىناك أية توجد ال حيث لمغاية، محدود الغذائية الصناعات مجال
 عمى عممت فجوة حدوث ذلك إلى أدى وقد الصناعة، ىذه مشاكل واحتياجات الجامعة تقدميا
 لصناعات االستشارة تقديم خدمات حيث من ريادي بدور الجامعة قيام فرصة عمى القضاء
 دور الحكومة التي تستطيع ومن خالل التعامل مع القيود الداخمية من ىنا تظير أىمية .األغذية

 وذلك ، لمتطور العنقودي عمى مستوى الصناعات الفمسطينيةالمالئمةاإلسيام في إيجاد البيئة 
 ىي من النوع الذي يعتمد التعامل معو عمى العنقودي المشكالت التي تواجو التطور أنلكون 

 ذات الصمة، األخرى المؤسسات أو األعمال منظمات مما يتوقف عمى أكثر العامة السياسات
. التطور العنقودي داخل اقتصاد معين بيا  يتوقف عمى المرحمة التي يمراألدوار أوفتقدير الدور 
 ا ارتباطو:أبرزىامن  المشاكل من الكثير عانيت ال تزال  عمى سبيل المثالة الفمسطينيفالصناعات

إضافة إلى  بعممة وطنية، التعامل وغياب ،اإلسرائيمي االقتصاد في مباشرة وغير مباشرة بطرق
 عدم في القطاع ىذا مشاكل أىم إحدى وتبرز لمتصنيع، الالزمة الخام المواد في المستمر النقص
 أمثاليم مع بالمقارنة الدوام عمى العمال ليؤالء اإلنتاجية انخفاض مما يعني الماىرة العمالة توفر
 عمى وذلك نتجيات التي لمسمع التسويقية اعممياتو في ضعفل إضافةالعالم،  دول باقي في
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 التكنولوجيا استخدام وعدم الصناعات من كثير في التقميدكما أن  والدولي، الوطني الصعيدين
 مشكالت عنقودية تعدّ  تمك المشكالت إن(. 2005مصطفى، ) نموه إبطاء عمى عمل المتطورة

 ، وبناء عمى ما تقدم.مباشرة، تدلل عمى ضعف التطور العنقودي في االقتصاد الفمسطيني
 ىناك اختالفات أنيصعب القول بوجود عناقيد صناعية عميقة في االقتصاد الفمسطيني طالما 

 أنطالما ل، وواإلنتاج، والحصص السوقية الصناعة من حيث التكاليف أعضاءكبيرة بين 
 .الخ... وأسواقياالشركات ال تتحكم بمدخالتيا 

وبالرغم من وجود أوجو متعددة لمقصور في تطور العناقيد الصناعية من زاوية العمل الحكومي 
إال انو يمكن تمخيص ذلك القصور من زوايا رئيسة لعل أىميا النظرة القطاعية لالقتصاد؛ 
فانطالق البرامج التنموية من نظرة قطاعية سوف يتسبب في إحداث تنمية غير متكافئة في 

وليكن القطاع -إن ضخ األموال في قطاع اقتصادي معين : االقتصاد، فعمى سبيل المثال
سواء من خالل تسييالت بنكية، أو إعفاءات ضريبية أو تسييالت لوجستية سوف لن - الزراعي

لماذا؟ الن التسييالت أو االستثمارات المقدمة ليذا . يخدم تطور ىذا القطاع وال االقتصاد ككل
القطاع سيمتصيا باقي المشاركين المؤثرين في عمل ىذا القطاع، ويضعفون من كفاءة تمك 

االستثمارات مثل النقل، الصناعات المكممة مثل التغميف، وشبكة الطرق، والضرائب المفروضة 
فكل تمك القوى تعمل خارج مفيوم القطاع . إلى الموارد الزراعية المستوردة، وميارة األيدي العاممة

من ىنا، فالتفكير العنقودي ىو من يسيم في إحداث تنمية اقتصادية من . الزراعي وتؤثر عميو
خالل إسيامو في تمكين الصناعة كمجموعة من المؤسسات والشركات المترابطة والمتقاربة 

فالتقارب الموقعي وحده ال يكفي لتطور العناقيد، إنما العالقات المتكافئة والمتكاممة ىي . موقعياً 
التي تحدث ذلك التطور وتسمح لمعناقيد بإفادة األعضاء بطريقة ال يستطيع الحصول عمييا أي 

ولذلك فإن ىناك حاجة ممحة ألن . من المشاركين بشكل منفرد سواء كان شركة أو حتى قطاع
 . يتم إعادة النظر في السياسة العامة بطريقة تسمح  بتطور العناقيد

 
 : دور منظمات األعمال: ثانيا

. تسيم الشركات في تطوير العنقود من خالل تركيز جيودىا عمى تقميل التكاليف، وزيادة الكفاءة
فنظرية العنقود تشتمل عمى تنسيق الشركات ضمن إطار واحد لمحصول عمى األثر الجمعي 

فالجيود المشتركة . بالنسبة لمقوى العاممة الماىرة، والموارد المادية المشتركة، والخدمات العامة
تقمل من تكاليف الحصول عمى البنية التحتية المادية األساسية مثل الطرق والمواصالت 

. (Zumbach, 2010)وتكنولوجيا االتصاالت 
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 فدور القطاع الخاص في ،تقترح نظرية العناقيد ميام وادوار جديدة لمشركات في التطور العنقودي
التطور العنقودي يمكن أن يوجد في مجاالت متعددة من خالل توفير قوى بشرية ماىرة، وتحسين 
يجاد بنية تحتية مادية متخصصة، وتقديم معمومات  جودة التعميم ومؤسساتو، والبحث العممي، وا 

كما أن العالقات المتواصمة مع المؤسسات الحكومية والمحمية كالمدارس . متخصصة لمعنقود
ىام لالستثمار الخاص والذي الدور ال  إضافة إلى. والمراكز البحثية تعد ىامة لتحقيق تمك المنافع

 والتي يمكن أن يقوم ،ن لتأسيس بنية تحتية كاالتصاالت، والموانئ، والمختبراتويقوم بو المشارك
 تطبقوبالرغم من أن الحكومات والشركات  .(Porter, 1998)بيا طرف ثالث كالجامعات 

، (Zumbach, 2010)نظرية العناقيد بيدف تحسين تنافسية االقتصاد المحمي وتنميتو 
إال أن إحدى الدراسات الميدانية وجدت أن الشركات تعّد المؤثر األكبر في التطّور العنقودي من 

 . (Ketels, 2004)  معينةبين القطاعات األخرى المشاركة بنسبة
تتضح معالم المشكمة في الدول النامية فيما يخص دور الشركات أو التطور العنقودي في أنيا 

فالعناقيد في االقتصاديات النامية . تميل لمعمل بشكل غير متناسق، وان جيودىا ليست متكاممة
نما ،النامية ال تشتمل عمى عدد قميل من المشاركين فقطغير مقارنة مع تمك التي في الدول   وا 

 ات،طرفيو يا فالعديد منيا يأخذ شكاًل ىرميًا أو محور،تختمف مقاييسيا االجتماعيةما غالبا 
 عمى العكس من العناقيد ،فاالتصال بينيا محدود، والروابط بين الشركات والمؤسسات ليس متقدماً 

 المتقدمة التي تشتمل عمى شبكة كثيفة من العالقات المتطورة والروابط االقتصادياتالناجحة في 
(Porter, 1998) .فالشركات تنافس بعضيا في العنقود لزيادة اإلبداع، والجودة والكفاءة .
قمل من عدم كفاءة األعمال، وبذلك فإن المنافسة داخل العنقود تقوي الشركات يازدياد المنافسة و

 (. Zumbach, 2010 )ه مقابل أولئك الذين خارجفيو وتنافسية المشاركين ،بشكل عامتو وتنافسي
إن البحث في دور منظمات األعمال في التطور العنقودي في االقتصاد الفمسطيني يتطمب بداية 

إلقاء نظرة عامة عمى واقع االقتصاد الفمسطيني، فيناك إجماع بين االقتصاديين عمى أن 
المؤشرات االقتصادية واالجتماعية التي تم تسجيميا طيمة الفترة التي أعقبت قيام السمطة 

 واستمرار التشوىات ، تقدم دلياًل عمى ىشاشة الوضع التنموي الفمسطيني1994الفمسطينية عام 
 فان استمرار االحتالل اإلسرائيمي ىو المسبب األول لالزمات ، وعميو.البنيوية في االقتصاد
 وأي تغاضي عن ذلك يمثل محاولة لمعالجة أعراض المشكمة وليست ،االقتصادية الفمسطينية

فقد أدى فرض االتحاد الجمركي . (2014جمعية رجال األعمال الفمسطينيين، )المشكمة الحقيقية 
وبات . األحادي الجانب إلى تحويل السوق الفمسـطينية إلـى سوق حرة لمشركات اإلسرائيمية

العرض والطمب اإلسرائيميين يشكالن عناصـر التأثير الرئيسة عمى قرارات اإلنتاج واالستيالك في 
وىـذا عمميـا أدى إلى التوسع في إنتاج المنتجات المطموبة إسرائيميًا، وضمور . السوق الفمسطينية

المنتجات التي تصطدم بمنافسة الشركات اإلسرائيمية، األمر الذي أدى إلـى إعـادة تشـكيل بنيـة 
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الفروع  واالقتصـاد الفمسطيني بشكل اضعف فيو الترابطات األمامية والخمفية بين القطاعات
 سمحت الظـروف الجديـدة بزيادة االعتماد ،وفي نفس الوقت. المختمفة في إطار القطاع الواحد

المتبادل والترابط بين الشركات الفمسطينية واإلسـرائيمية مـن خـالل التجارة أو عمى عالقات التعاقد 
ضعاف الحافز لتطوير حمقات التصـنيع، واكتمال العنقود الصناعي  ماس، )من الباطن، وا 

فتمك الظروف من المنافسة غير المتكافئة، تسببت في إضعاف الصناعات الفمسطينية، . (2005
واختفاء بعضيا، وزادت من تكاليفيا، وترتب عمى ذلك ندرة العمالة الماىرة أو ارتفاع أجورىا 

 وىو ما أدى إلى احتدام المنافسة غير العنقودية التي أدت إلى ،لصالح سوق العمل اإلسرائيمي
أحداث سمسمة من التراجعات في أداء الشركات أو عمى األقل لم تتطور بالشكل الذي يسمح ليا 

فبالرغم من قسوة الوضع فقد منحت السمطة الفمسطينية صالحيات . بالعمل بتحقيق إنتاجية أفضل
جرائية تمكنيا من لعب دور ميم في التأثير عمى التنمية  كثيرة في مجالت اقتصادية وقانونية وا 
الشاممة لممجتمع الفمسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة بالرغم من أن تحقيق التنمية الشاممة 

إن ىذا يؤكد أىمية التنمية العنقودية في . (2016ماس، )تحت االحتالل يبقى أمرًا محدودًا 
فمسطين والدور البارز الذي يمعبو القطاع الخاص في تمك العممية إضافة لمدور الحكومي 

. التكاممي
 

 :االستنتاجات
أظير التحميل أنو ال يمكن اعتبار أن ىناك عناقيد صناعية عميقة في االقتصاد الفمسطيني، 
وذلك بسبب ضعف البنية الصناعية الحالية، وافتقارىا لمقومات العنقود فيما يتصل بالبنية 
التحتية، والعالقات، والموارد المتخصصة، والعمالة الماىرة، إضافة لضعف التكامل بين 

وبالرغم من تعدد أسباب ذلك الضعف، إال أن الدراسة . المشاركين فييا، وغمبة المنافسة عمييا
. بينت أن ىناك عاممين أساسيين يسيمان في تطور العناقيد، وىما الحكومة، ومنظمات األعمال

فعمى صعيد الدور الحكومي، بينت الدراسة أن ىناك محدودية في ىذا الدور؛ فالسياسات 
الحكومية التي تستيدف التنمية االقتصادية تركز عمى مفيوم التنمية القطاعية أكثر مما تركز 

عمى التنمية العنقودية، نتج عن ىذا التوجو وجود إشكاليات في تطور العناقيد، مما أضعف من 
دور القطاع الخاص في إحداث تنمية اقتصادية مستدامة في االقتصاد الفمسطيني، فقد تكرر 

استخدام مصطمح العناقيد الصناعية واالقتصادية والعمل عمى بمورتيا دون خروج ذلك إلى حيز 
 أما عمى صعيد منظمات األعمال، فقد بينت الدراسة أن الشركات الفمسطينية ال .التنفيذ الفعمي
مفيوم العنقود، فيناك تكامل محدود في عممياتيا سواء عمى مستوى سالسل اإلمداد  تعمل ضمن

أو عمى المستوى األفقي فيما يتصل باألطراف األخرى المشاركة في الصناعة بشكل مباشر أو 
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وقد أدى . غير مباشر كالجامعات، ومراكز التدريب، واالتحادات التجارية، والمؤسسات العامة
ضعف التكامل إلى احتدام المنافسة وتراجع مستوى العمل المشترك أو المنافسة القائمة عمى 

أساس اإلبداع واإلنتاجية، وىو األمر الذي تسبب في إضعاف التطور العنقودي بسبب السعي 
 .الحثيث لمشركات لمسيطرة عمى السوق، أو الحصول عمى المدخالت بأقل التكاليف

 
 :توصيات الدراسة

إن تطوير العناقيد الصناعية داخل اقتصاد ما ال يجب أن يكون نتيجة لمتنمية االقتصاد بل عمى 
وىذا يعني أن عدم وجود . العكس يجب أن يكون من ضمن مساعي تحقيق التنمية االقتصادية

 يتوقف األمر عمى  بلعناقيد صناعية عميقة في االقتصاد ال يعني انو ال يمكن تطوير العناقيد،
فالحكومة يمكن أن تقدم العديد من أشكال الدعم لمتطور . األطراف الفاعمين في االقتصاد

م الدعم المالي لمجموعات األعمال يل الروابط العنقودية، وتقدي تسو قادرة عمىالعنقودي، فيي 
 مشتركة، مثل التعميم، وخدمات البنية التحتية والقانونية التي تدعم عممية  وأصوللتنفيذ أنشطة

 (.Lyon & Atherton, 2000)بناء الروابط الراسية واألفقية بين أعضاء العنقود 
 فال يجب عمى الشركات أن تحّمل الحكومة المسؤولية في ،أما فيما يتعمق بدور منظمات األعمال

نماالتطوير العنقودي،  أن تحدد مجاالت الروابط اليامة، مثل تطوير المنتجات الجديدة،  وا 
 وىي مجاالت ىامة لمتطور ،والفرص البحثية، والبنية التحتية، والتدريب، والتعميم المطموب

فالمنافسة القائمة  . العنقودي يمكن لمحكومة أن تعمل عمى جعميا مواتية أكثر لمتطور العنقودي
 تقتضي تطوير الشركات لعالقات طويمة األجل بينيا، وأن تعمل بتكامل اإلنتاجيةعمى أساس 

 وىو ما يترتب عميو تقميل التكاليف عمى ،يمكنيا من تطوير مواردىا المادية والبشرية موقعياً 
ىذا يتطمب .  بظيور عناقيد متنوعة في االقتصادالسماح و،المدى الطويل وزيادة التميز في األداء

وجود العناقيد الصناعية يعني وجود إن . إعادة الشركات لمنظر في استراتيجياتيا التنافسية الحالية
إمكانية كبيرة ألن تحقق الشركات ميزة تنافسية عمى المستويين العممياتي واالستراتيجي من خالل 

 ,Porter) والقدرة عمى االبتكار اإلنتاجيةما يوفره العنقود لممشاركين من فوائد عمى مستوى 
1998 .)

فالمفيوم الحديث لمتنمية . وىنا تظير أىمية العمل المشترك بين منظمات األعمال والحكومة
االقتصادية يقوم عمى العمميات التعاونية التي تشتمل عمى الحكومة بمستويات متعددة والشركات، 

 & Ketels, 2004; Boronenko )والمؤسسات التعميمية والبحثية والمؤسسات األخرى
Zeibote, 2011 .)  
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