
إن إحياء منظمة التحرير الفلسطينية ودورها القيادي كهيئة ممثلة للشعب 

الفلسطيني يف فلسطني املستَعمرة والشتات يتطلب إعادة تعريف مفهوم االقتصاد 

الفلسطيني. فمنظمة التحرير، وليس السلطة الفلسطينية، هي صاحبة الدور التاريخي 

يف تطوير األوضاع االقتصادية واالجتامعية للفلسطينيني يف الشتات، وال سيام يف 

مخيامت الالجئني. ومع إحياء منظمة التحرير، لن يقترص االقتصاد الفلسطيني عىل 

الضفة الغربية وغزة، بل سيشمل النشاط االقتصادي الفلسطيني يف أرايض 1948 ويف 

الشتات.

متتعت منظمة التحرير الفلسطينية تاريخيًا بالرشعية أينام حلَّت. وكانت الرشعية 

طبيعية يف بيئة هيمنت عليها أنظمة عربية هددها بزوغ نجم الثورة الفلسطينية 

املسلحة وموجة التعبئة الشعبية التي استنهضتها يف املنطقة. فواجهت منظمة التحرير 

القمع يف مطلع السبعينات عىل يد النظام األردين يف أعقاب أحداث أيلول األسود يف 

األردن، وانتقلت عىل إثرها لالستقرار يف لبنان، حيث شكَّلت دولًة بحكم الواقع داخل 

الدولة اللبنانية.

ومبوازاة القوة السياسية والعسكرية التي متتعت بها منظمة التحرير، تشكَّل داخل 

مخيامت الالجئني نظاٌم للخدمات االجتامعية، والتعبئة الشعبية، واالتحادات العاملية، 

واإلنتاج الصناعي. وقام بتمويل هذا النظام الرأسامليون الفلسطينيون والخليجيون 

دعاًم ملنظمة التحرير الفلسطينية، وجمعية صامد، وهي جمعية صناعية مكونة 

ت لتوظيف أبناء الشهداء الفلسطينيني يف لبنان، وتأمني السلع  من 21 مصنًعا أُسسِّ

األساسية الستهالك الفلسطينيني. غري أن الجمعية انحلت بعد االجتياح اإلرسائييل 

للبنان يف 1982 وما تاله من تشتت منظمة التحرير يف مختلف البلدان العربية. وبعد 

العام 1982، أصبحت منظمة التحرير أكرث اعتامًدا عىل الدعم املايل من الرأسامليني، 

وهو ما أدى إىل سيطرتهم عىل القرار السيايس.

تختلف الظروف الحالية عن الظروف التي شهدها عقد السبعينات. أوالً، انخرطت 

دول عربية عدة يف اتفاقات تطبيعية مع إرسائيل. وثانيًا، الفلسطينيون يف املنفى أكرث 

تشتتًا من املايض وال توجد شبكات تربطهم. وال متلك االتحادات العاملية التابعة 

ملنظمة التحرير يف املنفى أي وجود حقيقي عىل األرض يف فلسطني. ثالثًا، حركة فتح 

أضعُف بكثري مام كانت عليه يف السبعينات والثامنينات. وبالتايل، فإن االعتامَد عىل 

الرأسامليني العرب والفلسطينيني إلعادة بناء منظمة التحرير هو وهٌم. ولذلك، فإن 

قوة منظمة التحرير املُعاد بناؤها لن تبدأ يف املنفى كام حصل عند تأسيسها يف 1964. 

فال بد إذن أن تبدأ عملية إعادة بناء منظمة التحرير داخل فلسطني املستعَمرة، ومن 

ثم ميكنها التواصل مع الفلسطينيني يف الشتات.

ميكن أن تنجم القوُة االقتصادية ملنظمة التحرير من إعادة توحيد النشاط االقتصادي 

عرب فلسطني املستعَمرة، أي بني الفلسطينيني يف الضفة الغربية وغزة من جانب 

ع القاعدة  والفلسطينيني القاطنني يف أرايض 1948. وميكن لهذا التعاون أن يوسِّ

اإلنتاجية للنشاط االقتصادي الفلسطيني ألن الفلسطينيني يف أرايض 1948 يتمتعون 

بقدر أكرب من حرية الحركة.

ومع ذلك، سينبغي لهذه الجهود املتضافرة أن تتصدى للنموذج النيوليربايل الذي 

تنتهجه السلطة الفلسطينية والذي أدى إىل ظهور طبقة رأساملية يف فلسطني. ومبا أن 

هذه الطبقة تهيمن عىل قرارات السلطة الفلسطينية، فمن املحتمل أن تهيمن عىل 

منظمة التحرير أيًضا، حيث ميكن التحاد الرأسامليني الفلسطينيني داخل فلسطني 

وخارجها أن يفرض ضغطًا حقيقيًا عىل أي قيادة فلسطينية جديدة. وبالنظر إىل 

التطبيع بني الدول العربية وإرسائيل، ميكن للمستثمرين الفلسطينيني يف املنفى أن 

يتخذوا التواصل مع الفلسطينيني يف الضفة الغربية وسيلًة لتسهيل تطبيع العالقات 

االقتصادية ورشعنتها.

ميكن إلعادة أوارص الرتابط بني الفلسطينيني يف فلسطني وأبناء جلدتهم يف املنفى أن 

يعزَز صمود الشعب الفلسطيني حول العامل، وأن يساعد يف الحيلولة دون تبلور هذه 

الظروف. ومع ذلك، وحرًصا عىل أن يُفيض هذا التطور إىل تعزيز صمود الفلسطينيني 

عىل األرض، ومنًعا لرشعنة التطبيع مع إرسائيل، ال بد من إيجاد منوذج بديل 

للنيوليربالية، مثل النموذج املطروح تالياً يف سيناريو االنتفاضة، القائم عىل التكافل 

واملقاومة، والذي ميكن أن يساعد يف عرقلة التطبيع. وميكن للمؤسسات املشاركة يف 

هذا النموذج أن توجه الدعم إىل الشعب الفلسطيني لتحقيق املزيد من القدرة عىل 

الصمود.

تعتمد العالقة بني منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية عىل نتيجة 

السيناريو الثاين والثالث. فإذا انهارت السلطة الفلسطينية بسبب القيود اإلرسائيلية 

والدولية، ستحتاج منظمة التحرير إىل استيعاب جميع ديون السلطة. وإذا أُعيدت 

هيكلة السلطة الفلسطينية وتحولت إىل سلطات محلية، فلن تنقل ديونها إىل منظمة 

التحرير، وستصبح املنظمة السلطة املركزية التي ترشف عىل مؤسسات السلطة 

الفلسطينية.
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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.
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