
تضطلع السلطة الفلسطينية بدوٍر مركزي يف االقتصاد الفلسطيني. وبالرغم من أن 

سياساتها االقتصادية أسهمت يف ترسيخ اعتامد الضفة الغربية وغزة عىل إرسائيل 

- حيث التبعية متأصلة يف اتفاقات أوسلو وبروتوكول باريس - إال أن السلطة 

الفلسطينية حافظت عىل األقل عىل نظام اقتصادي واحد يف الضفة الغربية.

لقد أفىض االنقسام السيايس واملؤسيس بني الضفة الغربية وغزة إىل تقسيم االقتصاد 

الفلسطيني إىل اقتصادين، عالقاتهام التجارية محدودة بسبب الحصار اإلرسائييل 

املفروض عىل غزة ومحدودية اإليرادات املالية التي تجبيها السلطة الفلسطينية من 

غزة ألن الرشكات الكبرية ذات الفروع يف الضفة الغربية وغزة هي فقط التي تدفع 

الرضائب للسلطة. فضاًل عىل أن اقتصاَد غزة يف غالبيته اقتصاٌد غري رسمي، وينطوي 

بذلك عىل نسبٍة مرتفعة من التهرب الرضيبي. ويقرتح واقع الحال يف غزة بأن انهيار 

السلطة الفلسطينية سيؤدي إىل تعميق انقسام االقتصاد الفلسطيني بني الضفة 

الغربية وغزة.

سيؤدي انهيار السلطة الفلسطينية إىل ترسيح قرابة 140 ألف موظف يف القطاع 

العام، يعيلون نحو ثلث السكان الفلسطينيني يف الضفة الغربية، ومن ضمنهم 58 

ألف موظف يف األجهزة األمنية. وال ميكن االستهانة بتاتًا بتداعيات هذا االنهيار. فمن 

ناحية، قد تدفع الزيادة الكبرية يف معدالت البطالة والفقر هؤالء العامل إىل البحث 

عن عمل يف أرايض 1948 أو يف املستوطنات اإلرسائيلية يف الضفة الغربية. ومن ناحية 

أخرى، سيستثمر مسؤولو السلطة الفلسطينية األثرياء إّما يف القطاع الخاص املحيل 

أو يف األسواق الخارجية. وبذلك سينضب صندوق املعاشات التقاعدية العمومي، ولن 

يتلقى املوظفون املتقاعدون معاشاتهم التقاعدية التي هم بأمس الحاجة إليها.

سوف يكون النهيار السلطة الفلسطينية أيًضا تداعيات كارثية عىل حصول 

الفلسطينيني عىل املنافع األساسية. فبالرغم من أن معظم املنافع العامة، مبا فيها 

إمدادات املاء والكهرباء، تأيت من النظام اإلرسائييل، فإن السلطة الفلسطينية هي 

املستورد الحرصي للوقود يف الضفة الغربية وغزة. وإذا انهارت السلطة، سيحدُث نقص 

يف املشتقات النفطية يف املدى القصري، إال أن النظام اإلرسائييل سيطبق آليات لتزويد 

الوقود لتفادي أي انتفاضة سياسية.

لن تدخَر إرسائيُل جهًدا يف استدامة قوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية يف 

الضفة الغربية لتجنب نشوب املقاومة الشعبية. وللغرض ذاته، سوف يستمر 

املانحون الدوليون عىل األرجح يف متويل املنظامت غري الحكومية واملؤسسات املحلية 

والبلديات. ومن شأن تدفق املساعدات أْن يُرسَخ اعتامَد الفلسطينيني عىل املساعدات 

الدولية ويُخِضعهم لسياسات املانحني.

ويف غياب هيئة فلسطينية مركزية، ستعود اإلدارة املدنية اإلرسائيلية كمرشف مبارش 

عىل النشاط االقتصادي الفلسطيني يف الضفة الغربية، ولتنسيق االقتصاد املحيل. وقد 

قامت اإلدارة املدنية مؤخرًا بالفعل بإرشاك منتجني فلسطينيني يف مشاريع مشرتكة، 

وقدمت دعاًم مرشوطًا للزراعة الفلسطينية يف املنطقة )ج( بالضفة الغربية.

وختاًما، سوف تكتسب الطبقات االجتامعية الجديدة التي ظهرت يف السنوات األخرية، 

مبا يف فيها التجار والعاملني يف املنظامت غري الحكومية، فرًصا يف ظل غياب السلطة 

الفلسطينية، مبا يف ذلك من خالل السعي لتويل مناصب سياسية. وستكون الحال 

مشابهًة ملبادرة إرسائيل يف سبعينات القرن املايض إليجاد ممثل بديل ملنظمة التحرير 

الفلسطينية من خالل روابط القرى والتي مبوجبها اعرتفت إرسائيل بالتعاونيات 

الزراعية وعززت قدرتها عىل فض النزاعات عىل املستوى القروي، ثم قامت فيام 

بعد بتمويل بعض القرى وتزويدها باألسلحة. إن إعادة طرح فكرة االقتصاد املحيل 

بالتعاون مع املؤسسات املحلية واملنظامت غري الحكومية سيؤدي إىل إحياء روابط 

القرى، ولكن بقوة اقتصادية هذه املرة بدال من القوة العسكرية. وبعبارة أخرى، 

سوف تُعطى القيادُة السياسية املحلية القوَة االقتصادية والسياسية الستدامة الجهود 

اإلرسائيلية إلرضاخ الفلسطينيني.

وتجدر اإلشارة إىل أن قوُة منظمة التحرير الفلسطينية، ومقاومتها، ومتثيلها الواسع 

للفلسطينيني يف فلسطني والشتات، ووحدة الفلسطينيني يف فلسطني يف عقد 

السبعينات شكَّلت العنارَص األساسيَة لهزمية املخطط اإلرسائييل الستبدال روابط 

القرى مبنظمة التحرير. وهكذا، سيكون من الرضوري أن يُعاد بناء التمثيل السيايس 

الفلسطيني وتعزيزه لهزمية هذه املخططات.
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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 رشط ان يتم االشارة بوضوح اىل »الشبكة«، »شبكة السياسات 

الفلسطينية«، كمصدر اسايس لتلك املواد.

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

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

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

املنظمة ككل.

طارق صادق هو الجئ فلسطيني من قرية مجدل الصادق قضاء يافا، 

ويسكن حاليا يف رام الله. حصل عىل درجة الدكتوراه يف االقتصاد عام 

2008، عن السياسات النقدية األفضل ومعايري التقارب لالقتصادبات 

االنتقالية، من جامعة ايفري فال ديسون يف فرنسا، حيث حصل أيضا عىل 

درجة املاجستري يف االقتصاد الكيل واالقتصاد القيايس عام 2003. عمل طارق 

صادق ناشطا يف حركة التضامن مع فلسطني يف فرنسا، خاصة كرئيس التحاد 

طلبة فلسطني يف فرنسا. حاليا يعمل طارق صادق أستاذ مساعد ومدير 

برنامج اإلحصاء التطبيقي يف جامعة بريزيت. له العديد من املنشورات 

واالهتاممات البحثية يف السياسات النقدية واالقتصاد الكيل واالقتصاد 

القيايس واقتصاديات العمل وعدم العدالة يف توزيع الدخل والنشاط 

الريادي. يعمل أيضا كباحث يف فريق فلسطني يف مرصد الريادة العاملي.

https://al-shabaka.org/ar/author/TareqSadeq/

