
نظرة عامة

الضامن االجتامعي هو شبكُة أماٍن تحمي العامل واملوظفني يف حاالت املرض واإلصابة 

والعجز، ومصدُر دخٍل بعد التقاعد. تعود نشأة الضامن االجتامعي إىل أواخر القرن 

التاسع عرش حني فرضت أملانيا نظام الضامن االجتامعي اإللزامي األول يف العامل 

كاستجابة للعامل املُطالبني مبساواة أكرب يف االقتصاد األملاين الرأساميل. وانضمت 

الحركات االجتامعية والقوى العاملية حول العامل إىل هذا النضال، واكتسب العامل 

عىل مر العقود حقوقًا أكرث فأكرث.

أّما اليوم، فقد بات الضامن االجتامعي أحد الحقوق اإلنسانية االقتصادية بحسب 

املادة 22 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان واملادة 9 من العهد الدويل الخاص 

بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، الذي وقّعت عليه السلطة الفلسطينية 

وأصبحت بذلك ُملزمًة بالوفاء بالحقوق التي تكفلها تلك املواثيق.

ومع أن السلطة الفلسطينية ظلت تحاول تأسيس نظام ضامن اجتامعي يف األرض 

الفلسطينية املحتلة منذ عقود، إال أن جهودها جوبهت مبعارضة من جهات مختلفة. 

وكان آخرُها احتجاَج املجتمع املدين والقطاع الخاص والعامل عىل قانون الضامن 

االجتامعي الذي وضعته السلطة الفلسطينية يف 2016، وكانت االحتجاجات صاخبًة 

لدرجة أن قراًرا رئاسيًا صدر يف حزيران/يونيو 2019 يوقف تنفيذ القانون.

فلامذا يحارب الفلسطينيون، مبن فيهم العامل، حًقا حارَب ألجله عىل مر التاريخ عامٌل 

آخرون حول العامل؟

يحاول هذا التعقيُب اإلجابَة عىل هذا السؤال من خالل تفحُّص الطبيعة النيوليربالية 

لنظام الضامن االجتامعي املقَتح وسوء إدارة السلطة الفلسطينية للامل العام وأزمتها 

املالية الحالية. ويطرُح التعقيُب يف الختام أفكاًرا حول شكل قانون الضامن االجتامعي 

الذي سيعود بالنفع عىل الفلسطينيني والخطوات الرضورية لتحقيقه.

الضامن االجتامعي يف األرض الفلسطينية املحتلة

عندما تشكلت السلطة الفلسطينية مبوجب اتفاقات أوسلو يف العام 1993، َشَع 

املجلس الترشيعي الفلسطيني يف إعداد مشاريع القوانني املختلفة مبا فيها النسخة 

األوىل من قانون الضامن االجتامعي. ُسنَّ القانون يف نهاية املطاف يف العام 2003 وكان 

سيدخل حيز التنفيذ يف العام 2007، بيد أن البنك الدويل أوىص ذلك العام بأال تقوم 

السلطة الفلسطينية بتفعيل القانون لقلة التمويل الالزم الستدامة الصندوق وارتفاع 

تكاليف التنفيذ. وعالوًة عىل ذلك، عارَض ُجلُّ القطاع الخاص الفلسطيني القانون ألنه 

يفرض عىل أرباب العمل أن يدفعوا اشتاكات لصندوق الضامن االجتامعي، ما يرتِّب 

عليهم أعباًء إضافية.

1. ترى ريتا جقامن وإصالح جاد وبيني جونسون بأن عملية أوسلو أسفرت عن مأسسة السلطة الفلسطينية لتكون الفاعل األوحد املخول بوضع السياسات االقتصادية واالجتامعية الوطنية، بينام تقوم املنظامت الدولية والجهات املانحة األجنبية واألطراف الدولية 

مبامرسة الضغط والتأثري يف وضع السياسات.

اتبعت السلطُة الفلسطينية توصيَة البنك الدويل وألغت القانون بقراٍر رئايس يف العام 

ن املحللون بأن إلغاء القانون كان نتيجة الضغط الذي مارسه البنك الدويل  2007. وخمَّ

ومنظامت أجنبية أخرى داعمة للقطاع الخاص باإلضافة إىل الضغط الذي مارسه 
القطاع الخاص الفلسطيني نفسه.1

أّما املحاولة الثانية لسنِّ قانون ضامن اجتامعي يف األرض الفلسطينية املحتلة فقد 

كانت أكرث جداًل من سابقتها، حيث صيغ قانون الضامن االجتامعي لسنة 2016 

مبوجب القرار رقم 6 ومبساعدة منظمة العمل الدولية يف إطار عملية وصفها 

الكثريون بأنها افتقرت إىل الشفافية ومشاركة املجتمع الفلسطيني، إذ مل يتم التشاور 

مع النقابات املهنية وال مع القطاع الخاص. ويعتقد فراس جابر، الباحث يف مرصد 

السياسات االجتامعية واالقتصادية، بأن انتقادات املجتمع املدين لعملية صياغة 

القانون انبثقت من غياب العدالة والنزاهة واملساواة. 

كشف القانون الجديد أيًضا عن رغبة السلطة الفلسطينية يف التمكن من الوصول 

إىل رواتب العامل، حيث إن املادة السابعة )البند 4( من بروتوكول باريس الصادر 

يف 1994 والحاكم للعالقة االقتصادية بني إرسائيل واألرض الفلسطينية املحتلة، تنظِّم 

استقطاعات الضامن االجتامعي من أُجور الفلسطينيني العاملني يف إرسائيل. وتنص 

املادة عىل تحويل تلك االستقطاعات إىل السلطة الفلسطينية حال إنشاء صندوق 

للضامن االجتامعي. وأشار العديد من املنتقدين إىل أن إمكانية وصول السلطة 

الفلسطينية إىل أُجور العامل كانت عاماًل رئيسيًا وراء محاوالتها الرامية لفرض قانون 

الضامن االجتامعي يف املناطق التي تسيطر عليها.

تجاهلت السلطة الفلسطينية يف بادئ األمر املعارضة لهذا القانون. ولكن بعدما تزايد 

الحنق الشعبي، أطلقت السلطُة عمليًة تشاورية تتوجت بإعالن القرار بقانون رقم 

19 لسنة 2016 بشأن الضامن االجتامعي. وكانت هذه النسخة من القانون أفضل 

من سابقتها، حيث إنها جعلت السلطة الفلسطينية ضامنًة للصندوق، فصارت ملزمًة 

بتغطية أي عجٍز مايل محتمل. وكَِفَل القانوُن الجديد للمرأِة الحَق يف إجازة األمومة 

بعد دفع أول ثالث أقساط للصندوق، مقارنًة بست أقساط مبوجب القانون السابق.

نصَّ القانوُن السابق أيًضا عىل تحويل أموال العاملني من حسابات التوفري، وبرامج 

التقاعد، وبرامج التأمني الصحي إىل صندوق تكمييل بغرض استثامرها. وقد عارَض 

العامل هذا التتيب ألن الصندوق التكمييل كان مقرًرا أن يكون منفصاًل عن نظام 

الضامن االجتامعي وبالتايل أكرث عرضًة ملخاطر السوق. ويف املقابل، مل ينص القانون 

سبتمرب 2019 

املعارضة الفلسطينية للضامن االجتامعي: ثورة أم انتكاسة
كتبه كرم عمر
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“إن خصخصة الضامن االجتامعي وتسليمه 
لقطاٍع عايل املخاطر ومدفوٍع باعتبارات 

الربح تحتمل مخاطر كثرية.”
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الجديد عىل تحويل هذه األموال إىل صندوق تكمييل، بل أبقاها يف مؤسسات العامل. 

ونصَّ عىل أن الصندوق التكمييل سيكون اختياريًا للعامل، وستُحال إدارته إىل نظام 

الضامن االجتامعي.

وبالرغم من هذه التعديالت، تنامت املعارضة لهذا القانون من جانب القطاع الخاص 

الفلسطيني والعاملني فيه، حيث ظل الشاغل الرئيس الذي يؤرق القطاع الخاص 

قامئًا، وهو أنه سيُضطر مبوجب القانون إىل دفع اشتاكات للصندوق، وإىل دفع الحد 

األدىن لألجور. فوفًقا لبيانات الحكومة الفلسطينية، يتقاىض %16 من القوى العاملة 

الفلسطينية يف الضفة الغربية أجرًا يقل عن الحد األدىن الرسمي. ويُرجح أن تكون هذه 

النسبة أعىل نظرًا لتقاعس السلطة الفلسطينية عن اإلشاف وإنفاذ القانون.

تطلب القانون الجديد من أرباب العمل يف القطاع الخاص دفَع مكافأة نهاية الخدمة 

ملوظفيهم. فبموجب قانون العمل الفلسطيني، يحق للعامل الحصوُل عىل مستحقات 

نهاية الخدمة مبقدار راتب شهر عن كل سنة عمَل فيها عند رب العمل. وألن قانون 

الضامن االجتامعي سوف ينسخ هذه املادة، فإن أرباب العمل سيضطرون إىل دفع 

مكافأة نهاية الخدمة كاملًة ملوظفيهم – كام لو أنهم توقفوا عن العمل – وذلك ليك يبدأ 

نظام االشتاكات واملكافآت الجديد. 

العديد من املشاريع التجارية الصغرية واملتوسطة والكبرية كانت ستنهار بسبب عدم 

قدرتها عىل تسديد هذه املبالغ الكبرية. وبالطبع، مل يكن أرباب العمل يف القطاع الخاص 

سعيدين بأي من هذه التتيبات التي من شأنها أن تقلَل أرباَحهم وتزيد نفقاتهم، بل 

وقد تدفعهم إىل إغالق مصالحهم التجارية. وباملثل، قام العامل الفلسطينيون بإرضابات 

واحتجاجات كثرية. وبالرغم من احتامل أن يكوَن أرباُب العمل هم من شجعوا عاملهم 

عىل االحتجاج انطالقًا من مصالحهم، فإن هذا ال ينبغي أن ينفي مصلحَة العامل أنفسهم 

يف معارضة القانون. وقد تكللت املعارضة بالنجاح، حيث صدر قرار رئايس بتاريخ 28 

حزيران/يونيو 2019 يُجمد تنفيذ القانون.

فلامذا إذن حارَب العامل الفلسطينيون حًقا كان سيعود عليهم بالنفع يف ظاهره؟ تكمن 

اإلجابة عىل هذا التساؤل يف الطبيعة النيوليربالية للقانون، ويف انعدام ثقة العامة يف 

السلطة الفلسطينية.

خصخصة الضامن االجتامعي

يتسم إطار عمل قانون الضامن االجتامعي بأنه نيوليربايل، ومبوجبه ستضطلع السلطة 

الفلسطينية حرًصا بإدارة الصندوق ولن تساهم فيه، وإمنا ستستثمر أمواله يف القطاع 

الخاص.2 غري أن خصخصة الضامن االجتامعي عىل هذه الشاكلة فشلت فشاًل ذريًعا 

حتى يف الدول ذات السيادة واألكرث استقراًرا من الناحية االقتصادية، كام حدث يف شييل 

النيوليربالية ذات يوم.

كانت شييل يف يوم من األيام، كاألرض الفلسطينية املحتلة اآلن، مختربًا لتجريب 

األيديولوجيات األمريكية النيوليربالية، حيث أنشأت الحكومة الشيلية نظاَم ضامن 

اجتامعي ُمخصَخص متوِّله اشتاكات املوظفني والعاملني فقط. وهذا يشبه إىل حٍد 

كبري النظام املقتح يف األرض الفلسطينية املحتلة، الذي يفرض أيًضا عىل أرباب العمل 

2. يتمتع صندوق الضامن االجتامعي عىل الورق باستقاللية عن السلطة الفلسطينية، ولكن موظفي السلطة سيضطلعون بإدارته يف الواقع العميل.

3. جميل هالل، “النظام الفلسطيني السيايس بعد أوسلو: دراسة تحليلية نقدية،” مواطن، الطبعة الثانية، 2006.

املساهمة يف الصندوق. أُودعت االشتاكات املدفوعة يف شييل يف حسابات خاصة يف 

القطاع الخاص. ومع األزمة االقتصادية العاملية يف 2008، انخفضت قيمة تلك الحسابات 

مبقدار %35-30، ما اقتىض الرشوع يف عملية إصالح واسعة النطاق.

إن خصخصة نظام الضامن االجتامعي وتسليمه لقطاٍع عايل املخاطر ومدفوٍع باعتبارات 

الربح تحتمل مخاطر كثرية. وال بد للمرء، يف حالة االقتصاد الفلسطيني، أن يأخَذ يف 

االعتبار العوامَل الخارجية والداخلية الفريدة املؤثرة فيه. وعىل غرار االنهيار املايل يف 

وول ستيت، نجُد أن النمو الحايل يف االقتصاد الفلسطيني مدفوٌع بالتوسع غري املستدام 

يف القروض املقدمة للسلطة الفلسطينية وموظفيها والقطاع الخاص.

تُطبق املصارف الفلسطينية، كام كانت املصارف األمريكية قبل 2008، نُظَم تصنيف 

ائتامنيًة وإقراضيًة متساهلة. فاملتأمل يف شوارع رام الله، العاصمة اإلدارية للسلطة 

الفلسطينية، سريى انتشار املقاهي الفخمة والفلل الفاخرة والسيارات الفارهة املمولة 

ين يف  من خالل التوسع يف منح القروض. ويعتقد محللون كثريون بأن انفجار فقاعة الدَّ

األرض الفلسطينية املحتلة ليست سوى مسألة وقت.

يخضع االقتصاُد الفلسطيني كذلك إىل رحمة املحتل اإلرسائييل الذي يتحكم بالحدود 

والتجارة وعائدات املقاصة الفلسطينية واملوارد الطبيعية. فحني كان العامل 

الفلسطينيون يحتجون عىل قانون الضامن االجتامعي، كانت االقتحامات واملداهامت 

اإلرسائيلية عىل مدن الضفة الغربية، والسيام رام الله، تذكرنا باملسيطر الحقيقي عىل 

األرض الفلسطينية املحتلة. 

وهكذا إذا تدهور الوضع األمني، فإن املداهامت اإلرسائيلية املصحوبة بحظر التجول 

سوف تُكبِّد االقتصاد الفلسطيني عوائد ضائعة باملاليني أو حتى املليارات. وأي خسارة 

ين أو االحتالل اإلرسائييل، سوف تؤثر يف  من هذا النوع، سواء بسبب انفجار فقاعة الدَّ

صناديق الضامن االجتامعي املقتحة التي ستودع يف املصارف الفلسطينية وتُستَثمر يف 

االقتصاد الفلسطيني.

وا عن غضبهم واستيائهم من القانون –  يدرك الفلسطينيون هذا الوضع جيًدا، ولذلك عربَّ

حتى بعد تعهد السلطة الفلسطينية بضامن األموال. فانعدام الثقة املتجذر عند العامة 

ز املعارضة الشعبية. إزاء كفاءة السلطة يف املجالني السيايس واالقتصادي هو الذي حفَّ

ُسلطٌة فاسدة وغري كفؤة

أشارت دراسة مسحية يف 2017 إىل أن فساد السلطة الفلسطينية من وجهة نظر 

الفلسطينيني هي ثاين أكرب مشكلة يواجهونها بعد األزمة االقتصادية التي جاءت يف 

املركز األول وقبل مشكلة االحتالل الذي حلَّ يف املركز الثالث. ولهذا ليس مستغربًا أن 

يؤكد الكثري من الفلسطينيني أن انعدام الثقة الشعبية يف السلطة الفلسطينية هو سبٌب 

أسايس لرفضهم قانون الضامن االجتامعي. 

يُعزى هذا الوضع لعدة أسباب منها أن السلطة الفلسطينية مبنية عىل األبوية الجديدة، 

بحسب مروة فطافطة وهو “منوذج هجني تتوفر مبوجبه هياكُل الدولة وقوانيُنها 

وأنظمتُها رسميًا لكنها تظل معطلًة بسبب السياسات غري الرسمية وشبكات املحسوبية 

وعالقات النسب والقبلية.” وبالتايل فإن املناصب العامة غالبًا ما تُوكُل إىل شاغليها 

بناًء عىل مقدار والئهم للمتبعني عىل قمة الهرم السيايس وليس استناًدا إىل جدارتهم 

وأحقيتهم. ويف هذا النظام، يستخدم املسؤولون مناصبهم العامة لتحقيق مكاسَب 

شخصيٍة، وغالبًا ما يوظفونها كوسيلٍة لوضع يدهم عىل موارد الدولة وتقوية شوكتهم 

ونفوذهم.3 
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“أساليب السلطة الفلسطينية يف البقاء عىل قيد 
الحياة واالستمرار أشبه بلعبة الروليت الروسية، 
وأن املسألَة مسألُة وقت قبل أن تنفد حظوظها.”

http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_30-4-2017-IWD-en.pdf
https://www.alhadath.ps/article/92533/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B0-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9
http://www.ilwu.org/social-security-privatization-is-a-disaster-in-chile-anti-union-politicians-and-wall-st-still-want-it-here/
http://www.ilwu.org/social-security-privatization-is-a-disaster-in-chile-anti-union-politicians-and-wall-st-still-want-it-here/
http://home.birzeit.edu/cds/new-cds/sites/default/files/sites/default/files/publications/CRITICAL-READINGS1%20%281%29%20(1).pdf
http://www.ilwu.org/social-security-privatization-is-a-disaster-in-chile-anti-union-politicians-and-wall-st-still-want-it-here/
https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/tdb65_2_d3_en.pdf
https://www.bloombergquint.com/onweb/new-in-the-west-bank-a-credit-boom-waiting-for-a-real-economy
https://www.thenational.ae/world/mena/ramallah-is-booming-but-residents-wait-for-the-bubble-to-burst-1.597511
https://www.thenational.ae/world/mena/ramallah-is-booming-but-residents-wait-for-the-bubble-to-burst-1.597511
https://www.aman-palestine.org/data/itemfiles/902b911598cf1e87515378f025379b30.pdf
https://electronicintifada.net/content/why-palestinians-are-protesting-new-social-security-law/26181
https://al-shabaka.org/circles/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%a8%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84/


وعىل سبيل املثال، يوثق تقرير أصدره االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان( مثان 

حاالت لتهرُّب مسؤولني من دفع الجامرك والرضائب املتتبة عىل مركبات خاصة اشتوها. 

وقد بلغت قيمة األموال العامة الضائعة 357,000 دوالر أمرييك، والتي لوال التهرب من 

دفعها لدخلت يف حساب الخزينة العامة. وهذه املبالغ كانت كافية، كام يشري التقرير، 

لتغطية ثالثة أشهر من تكاليف برنامج تنفذه وزارة التنمية االجتامعية وتستفيد منه 

ماليًا 1670 أرسة محتاجة.

يتجىل عجز السلطة الفلسطينية عن إدارة صناديق الشعب الفلسطيني وضامنها يف 

إقدامها يف 2016 عىل اقتاض نحو ملياري دوالر أمرييك من صندوق التقاعد الرسمي، ما 

أصاب الصندوق بعجٍز مايل، وفاقم انعدام ثقة العامة بقيادتهم.

تُظهر األزمة املالية الراهنة أيًضا ِقرَص نظر السلطة الفلسطينية يف سياساتها االقتصادية. 

ففي السنوات األخرية، ابتعدت السلطة الفلسطينية عن مساعدات املانحني وأصبحت 

أكرث اعتامًدا عىل عائدات املقاصة وعىل االقتاض. ويف حني أن االبتعاد عن مساعدات 

املانحني قد يكون مستصوبًا، إال أن هذه السياسات غري مستدامة، إذ ركزت فيها السلطة 

الفلسطينية عىل زيادة الواردات وجني العائدات من رضائب االسترياد لتلبية الطلب يف 

السوق بداًل من االستثامر يف اقتصاٍد انتاجي محيل ليصبح مصدًرا رئيسيًا للعائدات من 

خالل الرضائب املحلية. ويرى يارس صالح بأن توجه السلطة الفلسطينية لجني العائدات 

من رضائب االسترياد كمصدٍر رئييس للدخل ينم عن توجهها الربحي قصري النظر 

وعجزها عن وضع سياسات تنموية بعيدة األجل.

اتضحت مخاطر هذا التوجه يف شباط/فرباير 2019 حني طبَّقت الحكومة اإلرسائيلية 

قانونًا يف متوز/يوليو 2018 تقتطع السلطات اإلرسائيلية مبوجبه نحو %6 )باإلضافة 

إىل %3 تقتطعها مبوجب اتفاقات أوسلو( من عائدات املقاصة التي تجبيها بالنيابة 

عن السلطة الفلسطينية – وهذا املبلغ تعده السلطات مساويًا ملا تدفعه السلطة 

الفلسطينية ألرس الشهداء واألرسى الفلسطينيني. وكرٍد عىل هذا اإلجراء، رفضت السلطة 

الفلسطينية تحويالت عائدات املقاصة التي تشكل %65 من دخلها وتغطي ما يزيد عىل 

نصف نفقاتها. وأخذت السلطة تقتض من املصارف املحلية لتفي بالتزاماتها األساسية 

وتدفع رواتب موظفي القطاع العام، ومع ذلك مل تقدر إال عىل دفع %50-%60 فقط 

من رواتب املوظفني العموميني.

تشكك هذه األزمة بقدرة السلطة الفلسطينية واالقتصاد الفلسطيني عىل الحياة 

واالستمرار. وليس مستغربًا أن تكون الشعارات الرئيسية للحملة املناهضة لقانون 

الضامن االجتامعي عىل شاكلة: “هالضامن ما الو ضامن” و”الضامن غري مضمون”. 

فالسلطة الفلسطينية أثبتت عجزها عن تأمني ظروف معيشية عادلة ومؤاتية 

للفلسطينيني، بل وأظهرت أن أساليبها يف البقاء عىل قيد الحياة واالستمرار أشبه بلعبة 

الروليت الروسية، وأن املسألَة مسألُة وقت قبل أن تنفد حظوظها.

وهكذا فإن غضب الشارع العام الفلسطيني عىل قانون الضامن االجتامعي نابٌع من 

رغبة السلطة الفلسطينية يف الوصول إىل رواتب شعبها، ومن عجزها عن ضامنة 

الصندوق، ومن سجلها الحافل يف سوء إدارة املال العام. فام الذي ميكن فعله لتصويب 

املسار؟

ُسبل امليض قدًما: املساءلة والدميقراطية

إن قانون الضامن االجتامعي الذي سيعود بالنفع عىل الشعب الفلسطيني يجب أن 

يكون مختلًفا عن القانون الذي اقتحته السلطة الفلسطينية. فال ينبغي أن يعتمد عىل 

آليات االستثامر الخاص عالية املخاطر. بل ال ينبغي للربح أن يكون من العوامل املرعية، 

ألنه ينبغي للقانون أن يُعنى باألساس بتوفري حقوق الضامن االجتامعي الحقيقية للعامل 

الفلسطينيني. لذا ينبغي أن يكون االستثامر اختياريًا، وأن تكون النقابات املهنية األحرى 

بإدارة الصندوق.

وينبغي لصندوق الضامن االجتامعي أن يستمد اشتاكاته من السلطة الفلسطينية 

ورضيبة الدخل )مع استثناء أصحاب الدخول املتدنية من الدفع(، وأرباب العمل الذين 

ستعتمد مبالغ اشتاكاتهم عىل أرباحهم إذا زادت عن الحد األدىن املطلوب، أي إذا كان 

رب العمل يجني أرباًحا أكرث من رب عمل آخر، فينبغي لألول أن يدفع أكرث من الثاين.

إن تهيئة الظروف املواتية لهذا القانون تتطلب تغيريات جذرية. أواًل، ينبغي للسلطة 

الفلسطينية أن تدفع باتجاه عقد انتخابات رئاسية وبرملانية وأن تُطلق حملًة وطنية 

ملحاربة الفساد عىل املستويني املؤسيس والفردي. فال ميكن مساءلة املسؤولني أمام 

الناخبني يف غياب الدميقراطية. ومن دون جهود حقيقية ملحاربة الفساد العام، فإن 

الوضع الراهن سيظل عىل حاله عىل األرجح. وبالرغم من أن هذه اإلصالحات لن 

تُغري حقيقة أن األرض الفلسطينية املحتلة ترزح تحت احتالل عسكري، إال أن الجهود 

الصادقة التي ستبذلها السلطة الفلسطينية لتحسني وضعها ستخلق عىل األرجح ثقًة عند 

العامة ودعاًم شعبيًا للسياسات املستقبلية.

هناك حاجٌة أيًضا إلبرام اتفاق مصالحة بني الحزبني الحاكمني املسيطرين، فتح وحامس. 

فاالنقسام املستمر منذ ما يزيد عىل 12 عاًما يقف عقبًة كربى أمام مرشوع شبه الدولة 

الذي ترعاه السلطة الفلسطينية. فكان ينبغي للسلطة التي تقودها فتح أن تحتَم 

قرار الشعب الفلسطيني حني فازت حركة حامس باالنتخابات الترشيعية يف 2006، 

وكان عليها أال تنصاع للضغوط الدولية التي مورست ملقاطعة حامس. وينبغي للسلطة 

الفلسطينية اليوم أن تُصلح خطأها التاريخي بأْن تنخرط يف العمل السيايس مع حامس.

لقد نجحت الحملُة ضد قانون الضامن االجتامعي يف تجميد القانون. ولرمبا يدل هذا 

اإلنجاز الكبري عىل ما هو أهم، أال وهو والدة حركة جديدة من رحم الشارع الفلسطيني. 

فكام كتب ماجد العاروري، كان الشارع الفلسطيني قبل قانون الضامن االجتامعي 

“يهوهو” وال يعض. إن قدرة الفلسطينيني عىل قيادِة حملٍة ناجحة ملناهضة سياسٍة من 

سياسات السلطة الفلسطينية قد يكون بدايَة حركٍة حقوقية تدعو إىل إحداث تغيريات 

جذرية يف نظام فاسد وقارص.
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“إن قدرة الفلسطينيني عىل قيادِة حملٍة ناجحة 
ملناهضة سياسٍة من سياسات السلطة الفلسطينية 
قد يكون بدايَة حركٍة حقوقية تدعو إىل إحداث 

تغيريات جذرية يف نظام فاسد وقارص.”

https://www.aman-palestine.org/data/itemfiles/902b911598cf1e87515378f025379b30.pdf
https://www.aman-palestine.org/data/itemfiles/5692e8c45ff8225bf8940e46e82ce36a.pdf
https://carnegieendowment.org/sada/79050
https://elaph.com/Web/Economics/2019/02/1239375.html
https://hogog.wordpress.com/2014/06/04/142/
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israel-withholds-taxes-for-first-time-palestinians-say-they-refuse-the-entire-sum-1.6978374
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israel-law-freezes-funds-for-palestinian-security-prisoners-families-1.6240586
https://carnegieendowment.org/sada/79050
http://documents.worldbank.org/curated/en/942481555340123420/pdf/Economic-Monitoring-Report-to-the-Ad-Hoc-Liaison-Committee.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/942481555340123420/pdf/Economic-Monitoring-Report-to-the-Ad-Hoc-Liaison-Committee.pdf
https://www.middleeastmonitor.com/20190607-shtayyeh-we-are-going-through-difficult-financial-conditions-borrowing-will-continue-from-banks/
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2018/west-bank-and-gaza-030918-report-to-ahlc.ashx
https://www.timesofisrael.com/march-10-2019/
https://www.maannews.com/Content.aspx?id=782812
http://documents.worldbank.org/curated/en/942481555340123420/pdf/Economic-Monitoring-Report-to-the-Ad-Hoc-Liaison-Committee.pdf
https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/unsco_ahlc_report_april_2019_0.pdf
https://www.google.com/search?q=%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%86%D9%88+%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D9%88+%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86&rlz=1C1VFKB_enPS718PS719&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjihe-hiOHiAhWPbVAKHZpWCQcQ_AUICygC&biw=1600&bih=740&dpr=1#imgrc=sAFkBuuCJr8YOM:
https://ultrapal.ultrasawt.com/%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%83%D9%86%D8%A7-%D9%86%D9%8F%D9%87%D9%88%D9%87%D9%88-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B9%D8%B6/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A/%D9%82%D9%88%D9%84
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»شبكة السياسات الفلسطينية« شبكة مستقلة غري حزبية وغري ربحية، 

مهمتها نرش وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق االنسانية 

للفلسطينيني وحقهم يف تقرير املصري، وذلك ضمن إطار القانون الدويل 

وحقوق اإلنسان. يلتزم األعضاء واملحللون السياسيون يف الشبكة املناقشة 

الجدية للقضايا املطروحة.ميكن اعادة نرش وتوزيع هذه امللخصات 

السياسية شط ان يتم االشارة بوضوح اىل »الشبكة«، »شبكة السياسات 

الفلسطينية«، كمصدر اسايس لتلك املواد.

www. :ملزيد من املعلومات عن »الشبكة«، زوروا املوقع االلكتوين التايل

contact@ :او اتصلوا بنا عىل الربيد االلكتوين التايل al-shabaka.org

al-shabaka.org األراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب بالرضورة عن رأي 

املنظمة ككل.

كرم عمر باحٌث قانوين يف معهد الحقوق بجامعة بريزيت. وحاصٌل عىل درجة 

املاجستري يف القانون من جامعة إسكس. منحته جمعية املحامني يف إنري تيمبل 

إجازَة املحاماة الربيطانية يف 2016.

https://al-shabaka.org/ar/author/karam-omar/

