
ال تزال السلطة الفلسطينية عاجزًة عن تلبية احتياجات موظفيها العموميني. وباتت مسألة الراتب يف الضفة الغربية وغزة تحظى بتغطية إعالمية واسعة يف اآلونة األخرية. 

ترُبز هذه الورقة السياساتية مامرسة السلطة الفلسطينية يف تسييس الوظيفة والراتب يف القطاع العام الفلسطيني، وكيف تستغلهام يف املقايضات السياسية وليس كحٍق 

طبيعي للموظفني. ويرى املؤلفان أن الفجوَة الهائلة يف الرواتب بني موظفي القطاع العام متثِّل مصدًرا أساسيًا لعدم املساواة يف املجتمع الفلسطيني.

دون االنتقاص من دور اسرتاتيجيات النظام اإلرسائييل يف التالعب مبصادر متويل السلطة الفلسطينية، مثل أموال املقاصة والترسب املايل، ومن دور التداعيات االقتصادية 

املرتتبة عىل جائحة كوفيد- 19، تركز هذه الورقة عىل التعرف إىل اآلليات الداخلية املستخدمة يف السلطة الفلسطينية يف توزيع املوارد املالية عىل شكل وظائف ورواتب 

كوسيلٍة لخدمة أجندة النخبة املهيمنة. وتختم الورقة بتوصيات حول ُسبل معالجة هذا الوضع وتحقيق مساواة اقتصادية حقيقية. 

ع عىل املستويني املدين واألمني، حيث بلغ عدد العاملني يف القطاع العام 39,000 موظف يف 1994،  ست السلطة الفلسطينية عام 1994، واتسمت بقطاعها العام املوسَّ تأسَّ

وبحلول العام 2003 ارتفع هذا العدد إىل 124,000 . تستند التعيينات يف السلطة الفلسطينية إىل الوالء الفصائيل واملحسوبية، ما يؤدي إىل تعيني موظفني غري مؤهلني يف 

مناصب رفيعة. ومن صالحيات رئيس السلطة الفلسطينية تعيني وكالء الوزارات، واملدراء، واملحافظني، ورؤساء السلطات والهيئات العامة، واملؤسسات العامة غري الوزارية 

والذين يف معظمهم من أتباع حركة فتح.

اضطُرت السلطة الفلسطينية بسبب عجزها عن تلبية معظم التزاماتها االقتصادية إىل االستجداء من الوكاالت املانحة الدلية، واضطُرت بالتايل إىل االمتثال إىل معايريها 

ورشوطها التي زادت تشدًدا. واشتمل ذلك عىل فرض التنسيق األمني عىل السلطة مع إرسائيل والواليات املتحدة، ما أفىض إىل تأخريٍ إضايف يف دفع رواتب موظفي القطاع 

العام.

تفاقم الوضع سوًءا بسبب االنقسام السيايس الذي أصاب القيادة الفلسطينية عقب فوز حامس يف انتخابات 2006. فقد ردت إرسائيُل باالمتناع عن تحويل عائدات املقاصة 

ذ رئيس الوزراء سالم فياض سياسات نيوليربالية تبنت  إىل الفلسطينيني، بينام توقفت تقريبًا كل املساعدات واملنح الدولية املقدمة للحكومة الفلسطينية. وثم يف 2008، نفَّ

مقاربًة تقشفية إزاء التوظيف يف القطاع العام. ولكن الخطة فشلت يف تغيري واقع التضخم الوظيفي يف الجهاز البريوقراطي للسلطة أو التعيينات املرتبطة بالوالءات السياسية 

والزبائنية واملحاباة.

ويف 2017، فرضت السلطة الفلسطينية سلسلًة من العقوبات عىل حكومة األمر الواقع يف غزة. وتجلَّت العقوبات يف عدة أشكال أبرزها قطع رواتب املوظفني مام أثََّر كثريًا يف 

كافة القطاعات االقتصادية يف غزة. كام استمر العمل بالعقوبات التي جاءت بإحالة عدد من املوظفني إىل التقاعد املبكر. واستمرت العقوبات حتى نهاية النصف األول من 

العام 2018، حيث استلم 32,000 موظف يف غزة 50-70% فقط من رواتبهم.

وعالوة عىل ذلك، يعاين القطاع العام من التفاوت االقتصادي والالمساواة، حيث يتقاىض أكرث من نصف العاملني يف القطاع العام راتب 2200 شيقل )664 دوالر( فأقل، يف حني 

تصل رواتب بعض مدراء املؤسسات العامة أكرث من 10 آالف دوالر شهريًا. وتزداد الفجوة اتساًعا بنحو 15% لصالح العاملني يف قطاع األمن مقارنة مبوظفي القطاع املدين. 

تتجه السلطة لتخفيف وطأة الضغوطات االقتصادية التي تواجهها، وتناقص املساعدات الدولية، من خالل إلقاء 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 تُحِجم السلطة عن وضع خطط 

اسرتاتيجية لعمل استقطاعات واسعة من رواتب كبار املوظفني وإعادة توزيعها بشكل أكرث عدالة.

إنَّ ما متارسه السلطة الفلسطينية من تسييس القطاع العام والراتب ميثل إساءًة جليًة الستخدام السلطة. وملعالجة هذا الوضع، ال بد من تنفيذ التدابري التالية:

يجب عىل الحكومة إعادة بناء الهياكل التمثيلية وإبطال سياسة حكم الحزب الواحد.	 

يجب تعزيز استقالل القضاء، مبا يف ذلك تعيني قضاة عىل أساس الجدارة واالحرتاف. 	 

ل/ي الورقة كاملًة اقرأ /ي أو حمِّ
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ملخص تنفيذي من الشبكة

تسييس الوظيفة العامة والراتب يف الضفة الغربية وغزة

مليس فراج و طارق دعنا

https://paltoday.ps/ar/post/343809/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B8%D9%87%D8%B1%D8%A7
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/06/01/palestinian-economy-struggles-as-coronavirus-inflicts-losses
https://al-shabaka.org/briefs/the-customs-union-and-israels-no-state-solution/
https://www.researchgate.net/publication/242148250_Public_Administration_in_the_West_Bank_Gaza_Obstacles_and_Opportunities
https://www.researchgate.net/publication/242148250_Public_Administration_in_the_West_Bank_Gaza_Obstacles_and_Opportunities
https://www.aman-palestine.org/cached_uploads/download/migrated-files/itemfiles/67bcc7447db48858a4058381a134a874.pdf
https://www.researchgate.net/publication/242148250_Public_Administration_in_the_West_Bank_Gaza_Obstacles_and_Opportunities
https://ichr.ps/attachment/417/sp24.pdf
https://al-shabaka.org/briefs/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85/
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/4ac89b6e83150f1dff6b451655f944df.pdf
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.al-monitor.com/pulse/originals/2017/03/palestine-local-tobacco-plan-smuggling-tax-evasion.html
https://al-shabaka.org/wp-content/uploads/2021/03/Dana_Faraj_PolicyBrief_Ara_March2021.pdf
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%aa%d8%b3%d9%8a%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b8%d9%8a%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d8%a8-%d9%81%d9%8a-%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a/
mailto:Contact%40Al-Shabaka.org?subject=
http://www.Al-Shabaka.org
https://al-shabaka.org/profiles/%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d9%82-%d8%af%d8%b9%d9%86%d8%a7/
https://al-shabaka.org/profiles/%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%b3-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ac/


يجب عىل الحكومة أن تُقرَّ بطاقات الوصف الوظيفي. 	 

يجب عىل الحكومة أن تلتزم مبعايري تضمن حق الفلسطيني يف العمل يف الوظائف العامة.	 

يجب عىل الحكومة أن تضع سياسة ومعايري لتحديد رواتب ومكافآت رؤساء املؤسسات العامة. 	 

يجب إعادة إحياء النقابات العاملية املستقلة، والتي متثِّل العامل واملوظفني ومصالحهم بشكل دميقراطي وشفاف، بعيًدا عن تأثريات النخب السياسية واالقتصادية 	 

والحزبية أو التهديدات األمنية. 

يجب عىل منظامت املجتمع املدين أن تدعم الِحراكات النقابية املطلبية، ويجب أن تكون هذه الِحراكات القاعدية جزًءا من ُجهد وطني جاد إلعادة النظر يف بنية 	 

السلطة جذريًا، مع األخذ يف الحسبان الدوَر األوسع إلعادة بناء الحركة الوطنية ومؤسساتها التمثيلية.
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