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االقت�صاد الفل�سطيني يف زمن كورونا

لم

يكن �أحد ليتخيل قبل ب�ضعة �أ�شهر �أن
ي�صبح معظم مدن العالم و�أكبرها
اقت�صادي ًا �أ�شبه بمدن �أ�شباح ،و�أن تخلو
فنادق المدن ال�سياحية من ال�سياح .بين
ليلة و�ضحاها توقفت �آالف الم�صانع عن
العمل و�أغلقت المطاعم �أبوابها وبات ماليين
العاملين يعملون من بيوتهم ،هذا �إن بقي لهم
عمل .لقد ك�شفت الأزمة االقت�صادية الناتجة
من تف�شي فيرو�س كورونا (كوفيد –  ،)19عن
عيوب النظام االقت�صادي الر�أ�سمالي ،الأمر
الذي تجلى ب�إ�صرار بع�ض زعماء الدول ،وعلى
ر�أ�سهم الرئي�س الأميركي دونالد ترامب ،على
�إعادة فتح االقت�صاد على الرغم من الزيادة
في عدد الإ�صابات ،ذلك ب�أن االقت�صادات
المبنية على �أ�سا�س تعاظم المنفعة ال�شخ�صية
ال تعتبر الإن�سان العامل �سوى �أداة �إنتاج
نازعة عنه حقوقه الإن�سانية .وتظهر العيوب
�أي�ض ًا على �صعيد الت�ضامن بين الدول� ،إذ غاب
الت�ضامن العالمي لم�صلحة تعزيز النزعة
القومية الأنانية حتى بين دول ت�شكل �أحالف ًا
واتحادات كاالتحاد الأوروبي ،مع العلم �أن
االتحاد الأوروبي كان وراء �سيا�سات التق�شف

المالي في ميزانيات حكومات دول جنوب
القارة الأوروبية .ومن �أ�سو�أ عيوب النظام
االقت�صادي العالمي تخ�ص�ص دول ب�إنتاج
�سلع معينة ،والتكامل من خالل �سال�سل توريد
دولية .ففي الأزمة الحالية قام بع�ض الدول
بوقف ت�صدير ال�سلع الغذائية ،بينما قامت
الواليات المتحدة الأميركية بوقف ت�صدير
المنتوجات الطبية ،وهو ما خلق �أزمة حقيقية
في الأمن الغذائي ،وفي نق�ص المنتوجات
الطبية في كثير من الدول النامية والفقيرة1.
ومن المتوقع �أن ت�شهد مرحلة ما بعد
كورونا ،وخ�صو�ص ًا في الدول التي �شهدت
عجز النظام ال�صحي عن عالج عدد كبير من
الإ�صابات ،م�ساءلة ومحا�سبة على ال�سيا�سات
المالية التق�شفية التي �شملت قطاعات �أ�سا�سية
كال�صحة والتعليم ،وما يعنيه ذلك من احتمال
انقالب على النظريات االقت�صادية ال�سائدة
والمبنية على معاظمة المنفعة ال�شخ�صية،
وتلك التي تو�صي بتخفي�ض العجز في
ميزانيات الحكومات.
* أستاذ االقتصاد في جامعة بير زيت.
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فل�سطين ونظامها االقت�صادي جزء من
النظام العالمي ،ويت�أثران ب�شكل كبير بما
يحدث حولهما .وعلى الرغم من �أن عدد
الإ�صابات في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة بقي
منخف�ض ًا مقارنة بدول العالم ،ف�إن �إجراءات
الحكومة الفل�سطينية في �إعالن حالة
الطوارىء ل�شهرين والإغالق التام للقطاعات
االقت�صادية لأكثر من �شهر ،با�ستثناء تلك التي
تزود الحاجات الأ�سا�سية من غذاء و�أدوية،
�سيكون لها �أثر عميق في االقت�صاد
الفل�سطيني .ففي الوقت الذي ت�شكل الأن�شطة
الخدماتية نحو  %60من الناتج المحلي
الإجمالي في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،ف�إن
الأن�شطة الزراعية والحراجة وتربية الموا�شي
و�صيد الأ�سماك ت�شكل  %6فقط ،بينما ت�شكل
�أن�شطة التعدين والمحاجر وال�صناعة و�إمدادات
المياه والكهرباء  %13من الناتج المحلي
الإجمالي 2.هذا التوزيع لالقت�صاد الفل�سطيني
ُيظهر الأزمة االقت�صادية العميقة التي من
المتوقع حدوثها نتيجة الإغالق الطويل للعديد
من المن�ش�آت االقت�صادية ،فمن المتوقع �أن
تكون فترة التعافي لهذه الأن�شطة الخدماتية
ويعزى ذلك �إلى كون هذه الخدمات
طويلةُ ،
ا�ستهالكية ،وتعافيها يحتاج �إلى تعافي دخل
الم�ستهلكين الذي يعتمد هو �أي�ض ًا على العمل
في هذه الأن�شطة من ناحية ،وعلى العمل
داخل الخط الأخ�ضر من ناحية �أُخرى.
وت�شير التنب�ؤات لأداء االقت�صاد الفل�سطيني
في �سنة � ،2020إلى انكما�ش بن�سب متفاوتة،
�إذ بينما يتوقع البنك الدولي انكما�ش الناتج
المحلي الإجمالي بن�سبة  %2.5في �سنة
 3،2020يتوقع الجهاز المركزي للإح�صاء
الفل�سطيني انكما�ش ًا بن�سبة  %14.3في �سنة
� 2020أي�ض ًا .وبعيداً عن نقا�ش المنهجيات

التي ا�س ُتخدمت الحت�ساب التنب�ؤات ،ف�إن
التباين الكبير في التوقعات يعك�س تباين
االفترا�ضات التي ُبنيت على �أ�سا�سها التنب�ؤات،
ويخلق حالة من عدم اليقين الناجم عن
المخاطر المترتبة على انت�شار الفيرو�س،
وخ�صو�ص ًا �أن الموجة الأخيرة النت�شار
الفيرو�س كانت داخل مدينة القد�س المحتلة
و�ضواحيها ،ومن خالل العمال الفل�سطينيين
داخل الخط الأخ�ضر ،وهي مناطق خارجة عن
�سيطرة ال�سلطة الفل�سطينية .عالوة على هذه
جراءها
المخاطر هناك المخاطر التي يعاني ّ
االقت�صاد الفل�سطيني في ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة نتيجة تبعيته القت�صاد دولة
االحتالل الم�سيطرة على جميع المعابر
والحدود ،وعلى �إيرادات ال�سلطة المالية ،ف�ض ًال
عما تمار�سه من قر�صنة لأموال المقا�صة.
ّ
ومن المتوقع �أن تف�ضي حالة االنكما�ش
االقت�صادي �إلى ارتفاع كبير في ن�سبة
جراء توقف العمل في فترة
البطالة ،وذلك ّ
الإغالق ،ونتيجة حالة التعافي البطيئة التي
�ست�شهدها �أغلبية القطاعات ،وال �سيما �أن نحو
 %46.7من العاملين في ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة يعملون من دون عقد مكتوب4،
ومن المحتمل �أن عدداً كبيراً من العمال في
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة �سيكونون عر�ضة
لفقدان وظائفهم من دون �أي حماية قانونية
لحقوقهم .لذلك بات من ال�ضروري تعزيز
الرقابة على تطبيق قانون العمل من خالل
زيادة �أعداد المفت�شين وتكثيف الزيارات
لأماكن العمل من جانب وزارة العمل .وف�ض ًال
عن ذلك ،ف�إن العمال الفل�سطينيين العاملين
في الم�ستعمرات الإ�سرائيلية وداخل الخط
الأخ�ضر في مناطق  ،48لي�سوا فقط عر�ضة
لفقدان م�صدر دخلهم في �أي وقت بقرارات
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�إ�سرائيلية عبر وقف ت�صاريح عملهم �أو �إغالق
الحواجز ،بل هم �أي�ض ًا عر�ضة لال�ستغالل
اليومي لعملهم الذي ُيعتبر عم ًال رخي�ص ًا
بالن�سبة �إلى الم�شغلين الإ�سرائيليين.
لقد �أظهرت �أزمة جائحة كورونا في
مناطق داخل الخط الأخ�ضر ا�ستغالل العمال
الفل�سطينيين من طرف م�شغليهم من جهة،
ومن طرف �سما�سرة الت�صاريح وتهريب
العمال من جهة �أُخرى .فالت�سهيالت
الإ�سرائيلية وترك الحواجز على الخط الأخ�ضر
من دون جنود ،لم يكونا حب ًا بالعمال
الفل�سطينيين ،و�إنما من �أجل ال�سماح با�ستمرار
قطاعي الزراعة
عجلة الإنتاج ،وخ�صو�ص ًا في
َ
والبناء الأكثر ت�شغي ًال للعمال الفل�سطينيين.
وبانت مظاهر اال�ستغالل عندما ر�أينا �صور
الجنود الإ�سرائيليين يتركون العمال
الفل�سطينيين الذين ظهرت عليهم بع�ض
�أعرا�ض الإ�صابة بفيرو�س كورونا مرميين
على الطرق� .إن االنفكاك عن االقت�صاد
الإ�سرائيلي يتطلب �أو ًال �إيجاد فر�ص عمل
له�ؤالء العمال داخل االقت�صاد الفل�سطيني،
وهذا ممكن ،وال �سيما لأولئك الذين يعملون
في قطاع الزراعة� ،إذا ترافق ذلك مع االهتمام
بقطاع الزراعة المحلي.
ال ي�ستطيع �أي اقت�صاد حماية نف�سه من
المخاطر المتزايدة �إلاّ من خالل مجموعة من
الت�أمينات و�سيا�سات الحماية االجتماعية،
فالت�أمينات تكون من خالل نظام �ضمان
اجتماعي ي�شمل مجموعة من الت�أمينات �ضد
المخاطر التي يواجهها المواطنون ،وخ�صو�ص ًا
الفئات الأقل حظ ًا .ففي �سنة � 2016صدر قرار
بقانون رقم  19لقانون ال�ضمان االجتماعي
الفل�سطيني� ،إلاّ �إن تطبيقه واجه رف�ض ًا وا�سع ًا
من طرف العمال والعاملين وممثليهم ،ومن
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طرف �أرباب العمل ،لكن المطالب كانت
منق�سمة ،وبدوافع مختلفة ،بين َمن طالب
ومن طالب ب�إلغائه كلي ًا .غير
بتعديل القانونَ ،
�أن الدافع الم�شترك بين الفئتين هو عدم وجود
ثقة بقدرة ال�سلطة الفل�سطينية على �إدارة
ر�شيدة لل�صندوق ،ف�ض ًال عن حالة الغمو�ض
ال�سيا�سي التي ت�سود م�ستقبل ال�سلطة في ظل
المعبر عنها
ال�سيا�سات ال�صهيونية والأميركية
ّ
في م�شروع �صفقة القرن .ولأن المنفعة الأكبر
من قانون ال�ضمان االجتماعي هي ت�أمين
ال�شيخوخة ،الذي يغطي راتب ًا تقاعدي ًا للعمال
بعد عمر  65عام ًا� ،أو للورثة في حال الوفاة،
ف�إن حالة عدم اليقين وعدم توفر الثقة جعلت
توقعات العاملين بح�صولهم على منافع في
المدى الطويل ه�شة وغير م�ؤكدة.
على �ضوء ما تقدم ،ف�إن �أهم المخاطر التي
تواجه العمالة الفل�سطينية هي فقدان العمل
وعدم وجود ت�أمين �صحي يلبي الحد الأدنى
من الحاجات ال�صحية .وفي هذا ال�سياق
تو�صي درا�سة ب�ش�أن الحاجات االجتماعية في
فل�سطين 5ب�ضرورة الت�أ�سي�س لنظام �ضمان
اجتماعي في فل�سطين لحماية الفئات الأكثر
ت�ضرراً ،مع �إعطاء الأولوية لت�أمين البطالة
والت�أمين ال�صحي .وبالتالي ،ف�إن �إعادة النظر
في قانون ال�ضمان االجتماعي من �أجل
حماية الحاجات االجتماعية للفئات الأكثر
ت�ضرراً و�سط هذه المخاطر ،باتت �أمراً �ضروري ًا
وعاج ًال.
�إن ف�شل نظريات تعاظم المنفعة ال�شخ�صية
في تحقيق الأمان االجتماعي ،حتى في
االقت�صادات المتطورة� ،أعاد طرح مبد�أ المنفعة
العامة واقت�صادات الت�ضامن� ،إذ ال يمكن
للحماية من المخاطر التي يتعر�ض لها
االقت�صاد الفل�سطيني ،وخ�صو�ص ًا في ظل
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جائحة كورونا وما بعدها� ،أن ت�صل �إلى
النجاعة من دون نظام تكافل وت�ضامن وا�سع
بين مكونات المجتمع كافة.
لقد �سطر الفل�سطينيون نموذج ًا ناجح ًا
لالقت�صاد الت�ضامني في االنتفا�ضة الأولى
من خالل ما كان ي�سمى اللجان ال�شعبية التي
كانت ت� ّؤمن الحد الأدنى من التعليم وال�صحة
والغذاء من خالل ا�ستغالل الأرا�ضي لزراعتها.
وربما يكون من ال�صعب الآن العودة ب�شكل
كلي �إلى ذلك النموذج ،غير �أن من الممكن
العمل على ت�أ�سي�س جمعيات تعاونية وا�سعة
ومتخ�ص�صة بقطاعات معينة ،وخ�صو�ص ًا
التعاونيات الزراعية� ،إذ لدينا في فل�سطين
نظام موروث يخفف من التكلفة المرتفعة
الرتفاع �أ�سعار الأرا�ضي ،وهو نظام ت�ضمين
�أو ت�أجير الأرا�ضي الزراعية في مقابل ح�صة
من المنتوج الزراعي .هذا النوع من
التعاونيات� ،إذا تم تنفيذه على نطاق وا�سع،
قد ي�ساهم في �ضمان ا�ستمرار توريد الغذاء في
ظل المخاطر الم�ستقبلية الممكنة النت�شار
فيرو�س كورونا مرة �أُخرى� ،أو في حال انت�شار
وباءات جديدة ،من دون �أن يبقى الفل�سطينيون
تحت رحمة توريد الغذاء من طرف دولة
االحتالل .كما ت�ساهم التعاونيات في �إعادة
االعتبار �إلى قطاع الزراعة الفل�سطيني الذي تم
تجاهله طوال عقود ،الأمر الذي �أدى �إلى
تقل�صه من مكون �أ�سا�سي لالقت�صاد
الفل�سطيني حتى �سبعينيات القرن الما�ضي
�إلى زراعة ال تتعدى م�ستوى الحدائق المنزلية.
ومن الطبيعي �أن يكون احت�ضان مثل هذه
الم�شاريع التعاونية من خالل االتحادات
والنقابات العمالية ،لأن مفهوم النقابات

مبني على �أ�سا�س التكافل والت�ضامن بين
�أع�ضائها ،غير �أن هذا يتطلب �أو ًال �شفافية في
العمل لدى هذه االتحادات والنقابات ،و�إعادة
تنظيمها بحيث تكون منتخبة ب�شكل دوري.
لقد تجلت �أزمة الت�ضامن الفل�سطيني
الداخلي في ظل جائحة كورونا في �صندوق
�أ�س�سته الحكومة الفل�سطينية با�سم ''وقفة عز''،
�إذ لم ت�صل التبرعات من �شركات القطاع
الخا�ص �إلى المبلغ المتوا�ضع الذي �أعلنت
الحكومة طموحها بالو�صول �إليه وهو 28
مليون دوالر .لذا� ،أ�صبح من ال�ضروري م�أ�س�سة
االلتزام بالت�ضامن من طرف القطاع الخا�ص
الذي يحقق �أرباح ًا عالية ،وذلك من خالل
فر�ض �ضريبة �سنوية على ال�شركات ذات
الربحية العالية ،على �أن تذهب �أموال هذه
ال�ضريبة �إلى �صندوق خا�ص للطوارىء.
وكانت الحكومة الفل�سطينية قد �ألغت ال�شريحة
ال�ضريبية الأعلى ( )%20على دخل كبرى
ال�شركات ورجال الأعمال ،واكتفت ب�شريحة
.%15
�أخيراً� ،أعادت �أزمة جائحة كورونا في
فل�سطين وفي العالم �أجمع ترتيب الأولويات
اال�ستهالكية للمجتمعات ،فبات الغذاء
وال�صحة والتعليم حاجات �أ�سا�سية لأي
مجتمع ،وبقيت الأن�شطة االقت�صادية في هذه
القطاعات هي الوحيدة التي تعمل ب�شكل
اعتيادي ن�سبي ًا .لذلك ،ف�إن �إعادة ترتيب
�أولويات الحكومة يعني �أن يكون تطوير البنية
التحتية لهذه القطاعات على ر�أ�س الأولويات،
و�أن يتم و�ضع خطط طويلة المدى لتنمية هذه
القطاعات.
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