
متهيد

تعكس الوظيفة العامة والراتب يف الضفة الغربية وغزة حالة من التأهب والتوجس 

واالنتظار الدائم لدى الفلسطينيني، كنتاج لحالة عدم االستقرار والتقلبات السياسية 

التي متر بها السلطة الفلسطينية منذ نشأتها يف عام 1994، سواء يف عالقتها باالحتالل 

اإلرسائييل والدول املانحة، أو نتيجة للرصاعات السياسية الداخلية وتسييس الوظيفة 

العامة واستغاللها يف خدمة الشبكات الزبائنية الخاصة ورشاء الوالءات واملحسوبيات.

وهذا ما جعل الراتب أحد القضايا البارزة التي تطغى عىل النقاشات العامة بشكل 

دائم، فيكاد هاجس الراتب يحول الحالة الفلسطينية إىل حالة فريدة من نوعها حيث 

يشعر العديد من الفلسطينيني بالقلق املستمر بشأن متى سيتلقون رواتبهم، وإذا عىل 

اإلطالق. فتقدم وسائل اإلعالم املحلية أخبار عاجلة شهرية حول موعد الراتب ونسبته، 

ويتفاعل مستويات عالية من الجامهري عىل وسائل اإلعالم االجتامعي حول موضوع 

الراتب، السيام من خالل الصفحات املتخصصة يف نرش أخبار الراتب يف السلطة 

الفلسطينية.

تسلط هذه الورقة السياساتية الضوء عىل تسييس السلطة الفلسطينية للوظيفة 

والراتب يف القطاع الفلسطيني العام، وآليات استغاللهام بوصفهام مقايضة سياسية 

وليس حًقا من الحقوق القانونية للموظف التي ال يجوز املساس بها. تجادل الورقة 

بأن الفجوات الكبرية يف توزيع الرواتب متثل أحد مصادر الالمساواة االقتصادية يف 

املجتمع الفلسطيني.

وبرغم أن هذه الورقة تأخذ بعني االعتبار بعض أساليب إرسائيل يف التالعب مبصادر 

متويل السلطة مثل املقاصة والترسب املايل، فضاًل عن الخسائر االقتصادية الناتجة عن 

جائحة كوفيد-19 والذي تسبب يف أرضار جذرية يف قدرة السلطة عىل تلبي احتياجات 

الشعب الفلسطيني االقتصادية، إال أن تركيز الورقة األسايس يكمن يف رضورة تبيان 

اآلليات الداخلية للسلطة يف توزيع موارد املالية عىل شكل وظائف ورواتب لخدمة 

أجندة النخب املهيمنة، من أجل ترسيخ سطوتها وإقصاء كل من يخالفها سياساً، أو 

حتى من له مطالب إصالحية. ويختتم املوجز السياسايت بتوصيات ملعالجة هذا النظام.

تضخم القطاع العام والراتب والشبكات الزبائنية  

استند تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994 إىل تشكيل قطاع عام واسع من وزارات 

وهيئات حكومية وأجهزة بريوقراطية يف القطاعات املدنية واألمنية، وكان الهدف 

الرئيس من وراء هذا التضخم هو استيعاب أكرب قدر من املوالني والحزبيني بغرض 

ضامن االستقرار الداخيل للسلطة يف فرتة سنوات التأسيس. 

بدايًة، كان عدد املوظفني يف القطاع العام 39 ألف موظف )25 ألف موظف مدين، 

14 ألف موظف أمني(، تم تعيينهم بطريقة عشوائية تخللها اعتبارات املحسوبية، 

واملحاباة، واعتبارات حزبية وسياسية، إضافة إىل تعيني العديد من األشخاص غري 

املؤهلني يف مراكز وظيفية عليا، وأحيانا دون وجود وظائف شاغرة. استمر هذا الواقع 

عىل مدار التسعينات، حيث تضخمت مؤسسات السلطة بشكل فوضوي بسبب 

التعيينات املتسارعة، وبلغ عدد املوظفني يف العام 1997، أي بعد ثالث أعوام عىل 

نشوء السلطة، 83 ألف موظف بتكلفة حوايل نصف مليار دوالر، أي55% من النفقات 

الجارية، متول يف معظمها من اإليرادات املتأتية من املانحني وأموال املقاصة والتي 

هي مجموع الرضائب الفلسطينية التي يجبيها االحتالل ويقوم بتحويلها للسلطة 

الفلسطينية مقابل خصم %3 كعمولة إدارية.

ويف سنوات االنتفاضة الثانية وما رافقها من صعوبات مالية نتجت عن تضييقات 

املانحني وتالعب إرسائيل بتحويل أموال املقاصة، استمرت فوىض التوظيف يف السلطة 

الفلسطينية دون رادع، حيث وصل عدد موظفني القطاع العام عام 2003 حوايل 124 

ألف موظف )71 ألف مدين، 53 ألف أمني(  بتكلفة رواتب املوظفني 665 مليون 

دوالر. 

وقد افتقرت هذه التعيينات اىل املهنية، وتم ربطها أساساً بالوالءات السياسية، وبالنظر 

إىل املناصب العليا عىل وجه الخصوص وآليات التعيني، فقد كانت التعيينات تتم بقرار 

رئيس السلطة حيث أن رئيس السلطة الوطنية هو الذي يعني وكالء الوزارات، واملدراء، 

واملحافظني، ورؤساء السلطات والهيئات العامة، واملؤسسات العامة غري الوزارية 

والذين يف معظمهم من أتباع حركة فتح.

دفعت املخاطر املالية وتراجع قدرة السلطة عىل دفع فاتورة رواتب املوظفني، مام 

قد يهدد وجودها املتهالك أصالً بفعل العدوان اإلرسائييل، إىل االستجداء أكرث باملانحني 

واالمتثال إىل معايريهم ورشوطهم التي زادت تشدداً ورقابة، مبا يف ذلك من خالل 

تدخالت سياسية مبارشة يف قرارات السلطة. فمثال أوىص البنك الدويل، باالشرتاك مع 

العديد من  املانحني الغربيني، بتكثيف السياسات النيوليربالية، وإعادة هيكلة السلطة 

ومؤسساتها العامة وأجهزة األمن الفلسطينية بشكل منهجي لفرض االستقرار السيايس 

عن طريق ربطها مبصالح األمن اإلرسائييل واألمرييك.
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“رئيس السلطة الوطنية هو الذي يعني وكالء 
الوزارات، واملدراء، واملحافظني، ورؤساء 
السلطات والهيئات العامة، واملؤسسات 

العامة غري الوزارية والذين يف معظمهم من 
أتباع حركة فتح.”
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ونتيجة لذلك تأّسس مجلس الوزراء عام 2003 وُوضعت خطة املائة يوم لإلصالح، 

وأُنيشء الحساب املوحد، واتخذت الحكومة العديد من القرارات لضبط عمليات 

التوظيف وتنظيم العالقة مع ديوان املوظفني فيام يتعلق بالقطاع املدين، وما رافقها من 

مأسسة التعيينات والرتقيات. إال أنه وبالرغم من اإلجراءات املتخذة للحد من التوظيف 

بلَغ عدد املوظفني عام 2005 مستوى غرَي مسبوق – 150 ألف موظف، 79 ألف مدين، 

71 ألف عسكري.

وبعد االنقسام الفلسطيني-الفلسطيني وتقلُّد حكومة تسيري األعامل، أصدر رئيس 

الوزراء سالم فياض، قراًرا يقيض بوقف جميع التعيينات بعد 31/12/2005، ووقف دفع 

الرواتب املرتتبة عليها، وتم تخفيض عدد املوظفني إىل 150 ألف موظف منتصف العام 

2007 بعد أن وصلت إىل أكرث من 180 ألف موظف. وبعد تقلد سالم فياض رئاسة 

الوزراء، تم إطالق خطة التنمية الفلسطينية 2010-2008 التي تضمنت برامج اإلصالح 

املايل وإدارة املال العام وتنفيذ رزمة من السياسات النيوليربالية التي اتخذت نظرياً 

منحى تقشفياً يف التوظيف. 

ولكن ألسباب اسرتاتيجية تتعلق بالحفاظ عىل قاعدة مجتمعية وحزبية داعمة للسلطة، 

قامت السلطة بحفظ حالة من التوازن ما بني متطلبات التقشف وواقع التضخم 

الوظيفي يف الجهاز البريوقراطي للسلطة من خالل االستمرار بتبني منط التوظيف 

املرتبط بالوالءات السياسية واملحاباة والعالقات الخاصة. فعىل سبيل املثال، بلغ عدد 

املوظفني عام 2009 الذي يتقاضون راتبًا من حكومة السلطة الفلسطينية )حكومة 

الضفة( 169 ألف موظف )91 ألف موظف مدين، 77 ألف موظف أمني( بتكلفة رواتب 

1.4 مليار دوالر، منهم أكرث من 17 ألف موظف يتلقون رواتَب دون أن يكونوا عىل رأس 

عملهم. وعند انتهاء والية حكومة سالم فياض كان عدُد املوظفني يف القطاع العام قد 

بلغ 180 ألف موظف، أي حوايل 22% من القوى العاملة، بتكلفة رواتب حوايل 2 مليار 

دوالر. 

وبرغم االدعاء بالقيام بإصالحات واسعة النطاق وبناء املؤسسات عىل أسس مهنية، 

استمرت الحكومات الفلسطينية املتتالية يف تبني معيار تسييس الوظيفة العامة وتحديد 

مستحقي الراتب بناًءا عىل اعتبارات مصلحية خاصة، مام كان له بالغ األثر يف توسعة 

الشبكات الزبائنية والعالقات الشللية. وتلعب الرصاعات الداخلية بني رموز السلطة 

وتدخالت األجهزة األمنية املتعاظمة يف املؤسسات املدنية الدوَر األسايس يف العملية، 

ويأيت ذلك كجزء من املنافسة املتصاعدة بني مراكز القوة يف السلطة من أجل تقوية 

قواعدها وزيادة نفوذها. 

فمثالً، وبرغم ما أُشيع بأن حملة اإلحالة إىل التقاعد املبكر يف العام 2017 لحوايل 22 

الف موظف، جاءت تحت ذريعة تقليص عدد العاملني يف القطاع العام، وتقليص فاتورة 

الرواتب، اال أن تقرير أمان للعام 2018 أشار إىل أن “قرارات إحالة موظفني للتقاعد 

املبكر ‘إجباريا’ كشفت استغالل بعض املسؤولني لها بهدف تصفية حسابات حزبية أو 

شخصية حيث متت إحالة البعض للتقاعد املبكر قرسيا بالرغم من أن تقييمهم كان 

جيدا، كام أنها شجعت وجود ومامرسة الواسطة الستثناء بعض املوظفني بتأثري وتدخل 

شخصيات متنفذة.”

يتضمن ذلك أيضاً تقليص عدد املوظفني من خالل تصفية الخالفات الحزبية، وإحالة 

املوظفني إىل التقاعد وفقا النتامءاتهم السياسية، فعىل سبيل املثال تم إحالة العديد 

إىل التقاعد املبكر قرسيا، أو نقلهم من مناطق عملهم ملناطق بعيدة كإجراء عقايب 

عىل خلفية مشاركتهم ونشاطهم يف األنشطة املطلبية النقابية، وعىل خلفية انتامءاتهم 

السياسية دون وجود أي معايري واضحة تبني آلية التقاعد املبكر.

التوظيف والراتب يف االنقسام السيايس الفلسطيني

يربز تسييس السلطة للوظيفة العامة والراتب يف القطاع العام بشكل جيل يف متكني 

الشبكة الزبائنية للسلطة وخدمة املصالح الخاصة للرئاسة ونخب السلطة املتنافسة، 

فهي تستغل الوظيفة والراتب بشكل اسرتاتيجي يف رصاعها مع سلطة حامس وغزة.

تعارَض فوُز حركة حامس يف املجلس الترشيعي وتشكيل الحكومة الفلسطينية بعد 

انتخابات 2006 مع التوقعات اإلرسائيلية وأجندة املانحني، وقد أفىض ذلك إىل قيام 

ارسائيل بتجميد تحويل أموال املقاصة، والذي بلغ 4.8 مليار شيقل )1.5 مليار دوالر( 

يف 2007-2006، ووقف املساعدات واملنح الدولية للحكومة الفلسطينية بشكل شبه 

تام. ونتيجة لقطع الرواتب لعدة أشهر، تأثر قطاع واسع من العائالت املعتمدة كليًا عىل 

رواتب السلطة، وصل إىل 942 ألف فلسطيني تقريبًا )25% من السكان(، كام ارتفعت 

نسبة الفقر يف الضفة الغربية وغزة يف عام 2007 إىل 60% وهي أعىل نسبة تم تسجيلها 

خالل عقد من الزمن.

كان للرغبة يف السيطرة عىل عملية التوظيف وتحديد مستحقي الرواتب دوٌر مهم، رغم 

قلة ذكره، يف فهم عالقة الرصاع بني حامس وفتح ما بعد انتخابات 2006 وما رافقها من 

انقسام بني سلطتي رام الله وغزة. فربغم قطع املساعدات املالية الدولية عن الحكومة 

التي شكلتها حامس بعد انتخابات 2006، اال أن اإلدارة األمريكية استمرت يف تحويل 

األموال ملكتب رئيس السلطة محمود عباس من أجل رصف رواتب القوات األمنية 

املوالية له السيام قوات الحرس الرئايس بهدف ردع تغلغل حامس يف القطاع األمني 

للسلطة. 

وعقب االنقسام السيايس، حاولت كلتا السلطتني يف رام الله وغزة فرض هيمنتهام عىل 

الوظيفة العامة، وإقصاء كل من ال ينسجم ورشوط الحزب املسيطر. فمثالً، بعد قيام 

السلطة بتشكيل حكومة تسيري األعامل، تم العمل بسياسة “رشط السالمة األمنية” والتي 

أُقيص مبوجبها كلُّ َمن ال يلبي رشوط “السالمة األمنية”، بحسب تعريف السلطة، وكان 

الهدف إلقصاء كلِّ َمن له عالقة بحركة حامس. 

وعىل إثر ذلك تم فصل عدد من العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم خالل عامي 2008 

و2009، وبعد تقديم الطعونات واالعرتاض عىل قرار وزيرة الرتبية والتعليم بفصل 

املعلمني لعدم موافقة الجهات األمنية عىل تعيينهم أُعيد بعض املوظفني إىل عملهم، 

“حيث اعتربت املحكمة أن قرار تعيينهم قد تحصن مبرور فرتة التجربة، وأّن رشط 

السالمة األمنية ليس من ضمن مسوغات التعيني يف الوظيفة العمومية عمالً بأحكام 

القوانني ذات الصلة.”

وطلبت السلطة من املوظفني العموميني يف غزة باالستنكاف عن العمل، مع استمرار 

دفع رواتبهم، والبالغ عددهم آنذاك حوايل 70 ألف موظف، حوايل 60% منهم استنكفوا 

عن العمل يف حني 40% منهم مل يلتزموا بهذا القرار مع العلم بأنه جاء كأحد تجليات 

االنقسام واملناكفات ما بني الحكومتني، ولتعطيل سري العمل يف الدوائر الحكومية يف غزة. 
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“طلبت السلطة من املوظفني العموميني يف غزة 
باالستنكاف عن العمل عقب فوز حامس يف 

االنتخابات، مع استمرار دفع رواتبهم، والبالغ 
عددهم آنذاك حوايل 70 ألف موظف.”

https://www.aman-palestine.org/cached_uploads/download/migrated-files/itemfiles/67bcc7447db48858a4058381a134a874.pdf
https://www.aman-palestine.org/cached_uploads/download/migrated-files/itemfiles/67bcc7447db48858a4058381a134a874.pdf
https://www.aman-palestine.org/cached_uploads/download/migrated-files/itemfiles/3c9bcaf7f72c04b3ab9503bed832dd39.pdf?fbclid=IwAR0UrRjkdi1Do1fw2VaUpwe3LVGNu1jT0N-qW4BTUrGtDy49XQsmGlVmGUM
https://www.aman-palestine.org/cached_uploads/download/migrated-files/itemfiles/3c9bcaf7f72c04b3ab9503bed832dd39.pdf?fbclid=IwAR0UrRjkdi1Do1fw2VaUpwe3LVGNu1jT0N-qW4BTUrGtDy49XQsmGlVmGUM
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/fayads-reform-plan-difficulties-and-political-implications
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/fayads-reform-plan-difficulties-and-political-implications
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01436597.2019.1618705
https://al-shabaka.org/briefs/corruption-in-palestine/
https://www.aman-palestine.org/cached_uploads/download/migrated-files/itemfiles/3c9bcaf7f72c04b3ab9503bed832dd39.pdf
https://www.aman-palestine.org/cached_uploads/download/migrated-files/itemfiles/3c9bcaf7f72c04b3ab9503bed832dd39.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/fespal/05201/2015_03_newsletter.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/fespal/05201/2015_03_newsletter.pdf
https://www.aman-palestine.org/jobs.pdf
https://al-shabaka.org/circles/neopatrimonialism-corruption-and-the-palestinian-authority-pathways-to-real-reform/
https://www.aman-palestine.org/cached_uploads/download/migrated-files/itemfiles/40d6739939705f007939a03259a09fd6.pdf
https://www.alaraby.co.uk/society/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D9%84%D8%AD%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.aman-palestine.org/cached_uploads/download/2020/10/05/aman-annual2-web-1601903363.pdf
https://www.aman-palestine.org/cached_uploads/download/migrated-files/itemfiles/c9677172c83092062ff99a87b239be81.pdf
https://www.aman-palestine.org/cached_uploads/download/migrated-files/itemfiles/c9677172c83092062ff99a87b239be81.pdf
https://www.reuters.com/article/us-palestinians-poverty-idUSL261820720080626
https://www.jadaliyya.com/Details/30903/The-Beginning-of-the-End-of-Palestinian-Security-Coordination-with-Israel
https://ichr.ps/ar/1/26/1428/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AB%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%84%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81%D9%87%D9%85.htm
https://alaatartir.com/2017/02/14/infographic-the-palestinian-security-sector-in-the-west-bank-and-gaza-strip/
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/fespal/05201/2015_03_newsletter.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/fespal/05201/2015_03_newsletter.pdf
https://alaatartir.com/2017/02/14/infographic-the-palestinian-security-sector-in-the-west-bank-and-gaza-strip/


موجز سياساتي

عىل أثر هذا القرار، لجأت حامس يف غزة إىل تعيني 28 ألف موظف، ومل تستطع 

االستمرار يف دفع راتبهم بشكل كامل، حيث كان يتم دفع جزء من الراتب يف بعض 

األحيان، ومع عدم االنتظام، األمر الذي أدى إىل حدوث العديد من اإلرضابات 

واالعتصامات احتجاًجا عىل ذلك.

وخالل تشكيل حكومة التوافق الوطني العام 2014 عىل إثر اتفاق املصالحة بني 

حكومة الضفة الغربية وحكومة األمر الواقع يف غزة، وإعالن اتفاق الشاطئ، تم 

تبني آليات التعامل مع املوظفني يف غزة، وعودة املوظفني املستنكفني عن العمل 

يف غزة إىل العمل، إال أن هذا االتفاق فشل، واستمرت السلطة بدفع بدفع رواتب 

املستنكفني عن العمل، كام استمرت هذه الحكومة بتطبيق رشط السالمة األمنية 

كرشط للحصول عىل وظيفة، أو حتى أي امتيازات ملَن كانوا أصال داخل الوظيفة، 

كرتقيات أو عالوات وغريها.

ِشهَد عام 2017 سلسلًة من العقوبات التي فرضتها حكومة الضفة الغربية عىل 

حكومة األمر الواقع يف غزة كنتيجة للمناكفات السياسية بني الحزبني. ومتثلت 

العقوبات يف عدة أشكال أبرزها قطع رواتب املوظفني وما تبعة من أثر جيل 

عىل كافة القطاعات االقتصادية. فمثالً، تم خالل شهر آذار من العام 2017 إجراء 

خصومات عىل رواتب املوظفني املدنيني والعسكريني، الذين أجربوا عىل االستنكاف 

عن العمل عام 2006 إثر سيطرة حامس عسكريا عىل القطاع. 

كام استمر العمل بالعقوبات التي جاءت بإحالة عدد من املوظفني إىل التقاعد 

املبكر. ويقول محمد الهزامية وهو مدير املوازنة العامة يف وزارة املالية يف رام الله أن 

النصف األول من عام 2018 شهد استمراًرا لتلك العقوبات وإجراء خصومات عىل 

رواتب 32 ألف موظف يف غزة )19 موظف عسكري، و13 ألف موظف مدين( حيث 
كان يحول فقط 50-70% من رواتبهم.1

يشري تقرير الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان إىل أن الهيئة تلقت يف العام 2019 17 

شكوى يف الضفة الغربية وغزة، تتعلق بالفصل التعسفي من الوظيفة العامة، دون 

االلتزام باملعايري القانونية لتوقيف أو فصل املوظف العام، كام أشار التقرير إىل أن 

حجم الشكاوى ال يعكس بالرضورِة حجم االنتهاك، بسبب استمرار عدم استجابة 

أصحاب الواجب لشكاوى املوظفني يف غزة وتظلامتهم.

فجوة الرواتب والالمساواة االقتصادية  

تعترب رواتب القطاع العام أحد اهم مصادر التفاوت االقتصادي والالمساواة يف 

املجتمع الفلسطيني، حيث يعاين القطاع العام الفلسطيني من وجود فجوات واسعة 

يف رواتب املوظفني، سواء كانت فجوات داخل املؤسسة، أو عند مقارنة الدرجة 

الوظيفية بني املؤسسات الحكومية املختلفة. 

1. تم جمع املعلومات خالل مقابلة أجراها املؤلفني مع مدير املوازنة العامة يف وزارة املالية، رام الله، آب/أغسطس 2019.

كام أن أكرث من نصف العاملني يف القطاع العام يتقاضون راتب 2000 شيقل فأقل، يف 

حني تصل بعض رواتب مدراء املؤسسات العامة أكرث من 10 آالف دوالر شهريًا. 

وتزداد الفجوة اتساعا عند مقارنة القطاع األمني باملدين، والذي يصل إىل حوايل 

15% لصالح العاملني يف قطاع األمن. يشري هذا التفاوت إىل وجود حالة مزرية من 

الالمساواة االقتصادية يف توزيع رواتب العاملني يف القطاع العام، األمر الذي قد 

يشكل بيئة حاضنة لتفيش  أشكال الفساد، والتي تظهر جلياً من خالل استغالل 

الرتقيات والتعيينات يف الوظائف العليا ومنحها لغري مستحقيها، بحيث يطغى 

أسلوب الواسطة واملحسوبيات واحتكار الدرجات الوظيفية العليا من قبل بعض 

النخب واملوالني لهم. 

تتجه السلطة لتخفيف وطأة الضغوطات االقتصادية التي تواجهها، ال سيام الترسب 

املايل الذي قدر يف العام 2017 بحوايل 542 مليون دوالر، وتناقص املساعدات 

الدولية، من خالل تحويل هذا العبء عىل كاهل السكان باستخدام أساليب مثل 

خفض مصاريف الرعاية االجتامعية عىل ذوي الدخل املحدود، وقطع مدفوعات 

موظفي غزة، وزيادة الرضائب عىل املزارعني والتجار الصغار. بينام ال يتم وضع 

خطط اسرتاتيجية لعمل استقطاعات واسعة من رواتب كبار املوظفني وإعادة 

توزيعها بشكل أكرث عدالة.

ومع بداية العام 2016، ابتدأ ارضاب املعلمني، كحراك احتجاجي ضد السياسات 

الجائرة يف توزيع الدخول يف السلطة الفلسطينية، وإعادة إحياء النضال النقايب من 

أجل املطالبة بالحقوق، حيث برزت مطالبات بزيادة رواتب املعلمني بوصفه قطاًعا 

حيويًا يف املجتمع، وتحسني أوضاعهم املعيشية واالجتامعية. عملت السلطة عىل 

مواجهة هذا الحراك، بدًءا مبحاوالت إفشال التجمع والتظاهر، إىل اعتقال عرشات 

املشاركني بواسطة أجهزة السلطة األمنية، انتهاًء بإحالة 117 معلاًم للتقاعد املبكر 

خالل عام 2018.

وقد أثار الشارع الفلسطيني مؤخراً قراٌر رئايس بإحالة ستة من القضاة املشهود لهم 

بالكفاءة والحياد للتقاعد املبكر، ومن املرجح أن تكون أسباب هذا القرار سياسية 

يف املقام األول، فقد كان لهؤالء القضاة، بحسب نادي القضاة الفلسطيني، “قراراٌت 

جريئة جداً يف مواجهة السلطة التنفيذية”. وقد ترافق هذا القرار مع تعيني قاض 

متقاعد يف عقده الثامنني رئيًسا للمحكمة العليا.

وهذا ما اعتربه الشارع الفلسطيني انتهاكاً للقضاء عرب فرض إحاالت للتقاعد املبكر 

وتعيينات ال قانونية لقضاة مواليني للرئاسة يف سياق حرب السلطة التنفيذية ضد 

النزاهة يف النظام القضايئ للسلطة. وباإلضافة اىل ادعاء السلطة بعدم الرضوخ لطلب 

إرسائيل يف منع دفع مستحقات األرسى إال أنها تستهدف أرسى محررين بعينهم 

وتقطع عنهم مستحقاتهم تحت ذرائع أمنية. 

ولعل أبرز األمثلة الحديثة هو ما تداولته وسائل االعالم حول قطع رواتب 165 من 

املوظفني ،وتقدميهم دعاوى قضائية أمام محكمة العدل العليا، وتهديدهم باللجوء 

إىل مؤسسات االتحاد األورويب واملؤسسات الدولية. وقضت محكمة العدل العليا 

بعدم جواز قطع رواتبهم نظرا ألن قطع رواتبهم جاء عىل خلفية الخالفات السياسية 

بني السلطة الفلسطينية وتيار محمد دحالن، وهو مسؤول فتح املنفي والخصم 

السيايس ملحمود عباس. 
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“أن أكرث من نصف العاملني يف القطاع العام 
يتقاضون راتب 2,200 شيقل )664 دوالر( فأقل، 

يف حني تصل بعض رواتب مدراء املؤسسات العامة 
أكرث من 10 آالف دوالر شهريًا.”

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/fespal/05201/2015_03_newsletter.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/fespal/05201/2015_03_newsletter.pdf
https://www.aman-palestine.org/cached_uploads/download/migrated-files/itemfiles/54311966e0aee7c25aca5e0b213147f1.pdf
https://www.aman-palestine.org/cached_uploads/download/migrated-files/itemfiles/54311966e0aee7c25aca5e0b213147f1.pdf
https://ichr.ps/attachment/949/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%2025%20.pdf?g_show_in_browser=1
https://www.aman-palestine.org/cached_uploads/download/migrated-files/itemfiles/4ac89b6e83150f1dff6b451655f944df.pdf
https://visualizingimpact.org/visuals/politicians-salaries
https://visualizingimpact.org/visuals/politicians-salaries
https://www.aman-palestine.org/cached_uploads/download/migrated-files/itemfiles/4ac89b6e83150f1dff6b451655f944df.pdf
https://www.aman-palestine.org/cached_uploads/download/migrated-files/itemfiles/4ac89b6e83150f1dff6b451655f944df.pdf
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d9%81%d9%8a-%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%d9%8c-%d9%85%d8%aa%d8%ac%d8%af%d8%af/
https://unctad.org/system/files/official-document/a74d272_en.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/a74d272_en.pdf
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/03/palestine-local-tobacco-plan-smuggling-tax-evasion.html
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/3/10/إضراب-المعلمين-الفلسطينيين-يفاقم
https://ultrapal.ultrasawt.com/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%82%D9%8F%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://www.alaraby.co.uk/politics/السلطة-الفلسطينية-تقطع-رواتب-8-أسرى-محررين-بتوصية-أمنية
https://www.alhurra.com/palestine/2020/12/23/صحيفة-السلطة-الفلسطينية-تعاقب-المعارضين-بوقف-رواتبهم
https://www.alhurra.com/palestine/2020/12/23/صحيفة-السلطة-الفلسطينية-تعاقب-المعارضين-بوقف-رواتبهم
https://www.alhurra.com/palestine/2020/12/23/صحيفة-السلطة-الفلسطينية-تعاقب-المعارضين-بوقف-رواتبهم


وأيضاً ما جرى من إقاالت/ استقاالت لكل من رئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس 

سلطة النقد دون انتهاء مدد والياتهم، والتي عىل األرجح نتجت عن خالفات سياسية غري 

مفهومة حتى اآلن بسبب غياب آليات الشفافية واملحاسبة.

ما يجب القيام به 

تعكس مامرسات السلطة الفلسطينية واستخدام عملية التوظيف والراتب كأداة 

للمقايضة حالًة واضحة الستغالل النفوذ إلحكام السيطرة وإدارة املؤسسات وفقا ألهواء 

ومصالح قلة من املتنفذين، كام أن الحالة العامة تعكس توسعاً يف مامرسات الفساد، 

وتعميق الالعدالة واإلقصاء السيايس واالجتامعي. 

يتوضح بعد ما يقارب من ثالثني عاماً من اتفاقية أوسلو بأنه يصعب إقناع صانعي القرار 

يف السلطة الفلسطينية بجدوى استغالل الهامش الضئيل املتوفر للمؤسسات الرسمية 

الفلسطينية برضورة عمل تغيريات هيكلية واسعة تأخذ بعني االعتبار مبادئ العدالة 

يف التوزيع واملهنية يف التوظيف لتحقيق املصلحة املجتمعية العامة. لذا ال مفر من 

الحراكات املجتمعية والنقابية واسعة النطاق والعابرة للقطاعات كأداة ضغط يكفلها 

القانون الفلسطيني.

ويف هذا الصدد ال بد من األخذ بعني االعتبار مجموعًة من النقاط األساسية للوقوف عند 

هذا املوضوع:

يجب عىل الحكومة إعادة بناء الهياكل التمثيلية وإبطال سياسة حكم الحزب 	 

الواحد، وتفعيل مفاهيم املشاركة يف اتخاذ القرارات واملراقبة واملحاسبة.

يجب تعزيز استقالل القضاء، مام يشمل تعيني قضاة عىل أساس الجدارة 	 

واالحرتاف.

يجب الضغط عىل الحكومة من أجل إقرار بطاقات الوصف الوظيفي وتحديدا 	 

ملوظفي الفئات العليا، والرقابة عىل االلتزام بها. 

يجب عىل الحكومة العمل عىل معايري تضمن حق الفلسطيني يف العمل يف 	 

الوظائف العامة بغض النظر عن توجهاته أو انتامءاته السياسية.

يجب عىل الحكومة تحديد سياسة ومعايري محددة ومعتمدة لتحديد رواتب 	 

ومكافآت رؤساء املؤسسات العامة.

يجب إعادة إحياء النقابات العاملية املستقلة، والتي تعمل عىل متثيل العامل 	 

واملوظفني ومصالحهم بشكل دميقراطي وشفاف، بعيداً عن تأثريات النخب 

السياسية واالقتصادية والحزبية أو التهديدات األمنية.

عىل منظامت املجتمع املدين، دعم الحراكات النقابية املطلبية، والضغط باتجاه 	 

تحقيق العدالة يف األجور وتخفيض الفجوة بني الرواتب، وتنفيذ حمالت ضغط 

رادعة لسياسات اإلقصاء أو فرض التقاعد القرسي وتسييس الوظيفة العامة. 

ويجب أن تكون هذه الحراكات القاعدية جزًءا من توجه وطني اسرتاتيجي نحو 

إعادة النظر بشكل جدي وجذري يف بنية السلطة، آخذة يف الحسبان الدوَر 

األوسع إلعادة االعتبار لبناء الحركة الوطنية ومؤسساتها التمثيلية.
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مليس فراج، باحثة يف السياسات االقتصادية والسياسات التنموية، حصلت 

عىل درجة املاجستري يف االقتصاد من جامعة بريزيت عام 2016، وعىل درجة 

البكالوريوس يف االقتصاد من جامعة بريزيت عام 2010.

طارق دعنا، هو أستاذ مساعد يف دراسات النزاع واإلنسانية يف معهد الدوحة 

للدراسات العليا، ومحارض مساعد يف جامعة نورث وسرتن يف قطر. عمل يف 

منصب مدير مركز دراسات التنمية يف جامعة بريزيت وكبري زمالء باحثني يف 

معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية، واملعهد العايل للدراسات الدولية 

واإلمنائية يف جنيف، وكلية الدراسات الرشقية واألفريقية.

»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 رشط ان يتم االشارة بوضوح 

اىل »الشبكة«، »شبكة السياسات الفلسطينية«، كمصدر اسايس لتلك املواد.

ملزيد من املعلومات عن »الشبكة«، زوروا املوقع االلكرتوين التايل:

www.al-shabaka.org او اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايل:

contact@al-shabaka.org األراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب بالرضورة 

عن رأي املنظمة ككل.

https://al-shabaka.org/profiles/%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%b3-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ac/
https://al-shabaka.org/profiles/%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d9%82-%d8%af%d8%b9%d9%86%d8%a7/

