
اندلعت االنتفاضة األوىل يف 1987 ضمن نظاٍم اقتصادي يقوم عىل التكافل االقتصادي 

املحيل الذي ساعد الفلسطينيني يف مقاومة هيمنة االقتصاد اإلرسائييل. ويف بدايات 

االنتفاضة، انترشت اللجان الشعبية انتشاًرا المركزيًا، وأّمنت التضامن الشعبي وقدمت 

الخدمات الرتبوية والتعليمية للطالب أثناء إغالق املدارس، ووفرت رؤيًة إمنائية بديلة. 

فقد أسهَم نظام استئجار األرايض، القائم عىل مشاركة املنتجات، يف توفري األرايض 

للتنمية الزراعية. وأسهَم االكتفاء الذايت والعودة إىل األرض والزراعة واألمن الغذايئ 

يف بناء هيكل اقتصادي مستقل ويف الصمود االقتصادي للشعب الفلسطيني. عملت 

االتحادات العاملية أيًضا كقاعدة للتنظيم والعمل الِحرايك. وانصب تركيزها عىل 

املقاومة ضد االحتالل اإلرسائييل باعتباره الشغل الشاغل للشعب الفلسطيني مبن فيه 

العامل.

غري أن انتهاء االنتفاضة، وتوقيع اتفاقات أوسلو يف 1993، واملعايري التي اعتمدتها 

السلطة الفلسطينية جعلت من عودة هذا النموذج االقتصادي أمرًا مستبعًدا يف 

حال نشوب انتفاضة جديدة. فقولبة عمل املجتمع املدين الفلسطيني ضمن قالب 

املنظامت غري الحكومية يف الضفة الغربية وغزة استبدل التنظيم الشعبي مبنظامت 

ذات صبغة مهنية مضطرة للتنافس فيام بينها للحصول عىل التمويل من مجتمع 

املانحني الدويل يك تضمن بقاءها. وهكذا أمست التعاونيات والجمعيات التي كانت 

مزدهرًة ذات يوم خاضعًة لرقابة حكومية حثيثة بفعل مرسوم أصدرته السلطة 

الفلسطينية يف 2017 يقيد استقاللها ويُسند صالحيات أوسع ملمثيل الوزارة للتدخل يف 

شؤونها.

ويف ظل هذه التحديات، يغدو تكرار تجربة االقتصاد املقاوم كام يف االنتفاضة األوىل 

أمرًا غري واقعي. وما مل يتم تفكيك السلطة الفلسطينية ويُعاد هيكلة حركة التحرر 

الوطني )أو إحياء منظمة التحرير الفلسطينية(، فإن االنتفاضة الفلسطينية الجديدة 

ستتخذ شكل هبَّات متقطعة. ويف هذا السياق، ميكن وضع بديل لالقتصاد املقاوم 

املوحد ينطوي عىل اقتصادات شعبية محلية متعددة تقاطع البضائع اإلرسائيلية 

وتُشجع اإلنتاج الجامعي.

وال بد من استيفاء أربعة رشوط الستمرار هذه االقتصادات الشعبية وضامن قدرتها 

عىل التطور. الرشط األول هو الثقة وميكن بناؤها من خالل الدميقراطية واالستقاللية 

والشفافية. والثاين هو رأس املال االجتامعي، والذي يتحقق عندما تتبنى مجموعة 

من الناس االهتاممات واألهداف ذاتها. أّما الثالث فهو القدرة واالستطاعة واالستعداد 

د جهود هذه  ملواجهة املعوقات واالعتداءات. والرشط الرابع هو إيجاد هيكل يوحِّ

االقتصادات الشعبية، ويحولها إىل نضال وطني ضد هيمنة النظام النيوليربايل ونحو 

تحقيق االقتصاد املقاوم.

َد املجتمعات يف إطار املقاومة الجامعية.  ميكن ملفهوم االقتصاد املحيل املقاوم أن يوحِّ

غري أن سّد الفجوة بني مختلف الجهات الفاعلة يف املجتمعات املختلفة وعرب الطبقات 

االجتامعية املختلفة يتطلب إطاَر عمل أكرب. وبالنظر إىل ضعف الفصائل السياسية 

الفلسطينية وضعف معظم منظامت املجتمع املدين املمولة من املانحني، فإن جهود 

املوالفة بني املجموعات املحلية ضمن حركة سياسية قوية ليست واضحة. ويف 

املقابل، تُعدُّ االتحادات العاملية إطاًرا أوليًا محتمالً لهذا العمل الجامعي واملقاومة 

ألنها متثل مجموعًة ذات شواغل مشرتكة وتدافع عن حقوق العامل بالتوازي مع 

مقاومة االحتالل اإلرسائييل. ومع ذلك، ال بد من التصدي أكرث ملسألة الدميقراطية بني 

االتحادات العاملية يف الضفة الغربية وغزة.

يف االقتصاد املقاوم، ال بد للفلسطينيني من مقاطعة املنتجات اإلرسائيلية وجميع 

أشكال التعاون مع اإلرسائيليني. ومع أن ذلك قد يعود بالرضر عىل بعض القطاعات، إال 

أن بإمكانه أن يقوِّض االعتامد عىل االقتصاد اإلرسائييل. قد يقاوم النخب النيوليرباليون 

هذا اإلطار، وسيحاولون إغراق األسواق الفلسطينية باملنتجات اإلرسائيلية. وهنا يأيت 

دور إرشاك االتحادات العاملية ونرش الدميقراطية فيها من أجل مراقبة أنشطة هؤالء 

وتحدي سلطتهم.
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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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