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�صبكة املنظمات غري احلكومية الفل�صطينية
عالم جرار

الأكرث من �صتني �صنة ُحِرَم ال�صعب الفل�صطيني 
من حقه االأ�صا�صي يف تقرير م�صريه، وُمِنَع من 
حتقيق  ميكن  حيث  امل�صتقلة  دولته  اإن�صاء 
تنميته االجتماعية دون اأي معوقات �صيا�صية 
خارجية. ومنذ عام 1948 -عام النكبة- عندما 
طرد اأكرث من ن�صف ال�صعب الفل�صطيني من 
اإرادات  وفق  ل  تت�صكَّ تنميته  كانت  اأرا�صيه، 
 1967 �صنة  �صهدت  وقد  اخلارجية؛  القوى 
البقية  اإ�رصائيل  احتالل  اإثر  جديًدا  تعقيًدا 

الباقية من اأرا�صي فل�صطني.

مل ينُم غري اال�صطراب وعدم 
اال�صتقرار

�صنة  يف  الفل�صطينية  ال�صلطة  اإن�صاء  اأعطى 
1994 –نتيجة لتوقيع اتفاقيات “اأو�صلو” يف 
“وا�صنطن”- ال�صلطة نف�صها م�صوؤولية رعاية 
االقت�صادي- الفل�صطينيني  ال�صكان  و�صع 
الغربية  ال�صفة  اأرا�صي  على  االجتماعي 
اإىل  ل  التو�صرُّ عن  العجز  اأنَّ  بيد  غزة.  وقطاع 
اندالع  اإىل  ى  اأدَّ  2000 عام  �صالم يف  اتفاقية 
تدهور  عنها  جنم  التي  الثانية  االنتفا�صة 
االقت�صادية- ال�صكان  ات  موؤ�رصِّ كل  يف  حاد 
 20007 عام  تقرير  فبح�صب  االجتماعية. 
اإىل  م  واملقدَّ الدويل  “البنك  عن  -ال�صادر 
ن�صيب  هبط  اخلا�صة”-  االرتباط  “جلنة 
/GDP( القائم  املحلي  الناجت  من  الفرد 

Capita( من 1،612 دوالًرا اأمريكيًّا يف �صنة 
1999 اإىل 1،129 د. اأ. يف �صنة 2006. عالوًة 
القائم يعتمد  الناجت املحلي  على ذلك، كان 
واال�صتهالك  احلكومة  على  متزايدة  ب�صورة 
النقدية  التحويالت  اإىل  ا�صتناًدا  اخلا�س، 
اال�صتثمار  هبط  فيما  املانحني؛  وم�صاعدات 
قاعدة  “تاركًة  ا،  جدًّ ية  متدنِّ م�صتويات  اإىل 
نف�صه  يعيل  القت�صاد  مالئمة  غري  اإنتاجية 
الغربية  ال�صفة  منطقتي  اأنَّ  اإال  بنف�صه”1. 
العاملة،  القوة  ع  بتو�صرُّ �صمتا  اتَّ غزة  وقطاع 
اأن  ميكن  مبا  ن  التكهرُّ اإمكان  لعدم  ونتيجة 
التفتي�س،  وحواجز  العبور  نقاط  عند  يحدث 

1  World Bank. ”Two Years After 
London: Restarting Palestinian 
Economic Recovery. Economic 
Monitoring Report to the Ad 
Hoc Liaison Committee“. 24 
September 2007. Available from: 
<si teresources .worldbank .org /
INTWESTBANKGAZA/Resources/
AHLCMainReportfinalSept18&cover.
pdf>.

�صار القطاع اخلا�س يتقلَّ�س. ولهذا ال�صبب 
 .60% اإىل  لت�صل  العام  القطاع  عمالة  منت 
اأ�صيبت  ع  يتو�صَّ العام  القطاع  كان  حني  ويف 
ا جعلها  قدرة االقت�صاد االإنتاجية بالتجورُّف ممَّ

اأكرث اعتماًدا على املانحني وتبعية لهم2.

وراء اجلدار
انف�صاالً  الفل�صطينية  املناطق  تنف�صل 
ل ثالثة عناقيد كربى؛ فيما مُينع  كامالً لت�صكِّ
القد�س.  اإىل  الو�صول  الفل�صطينيني  على 
الذي  الداخلي،  االإغالق  نظام  عن  نتج  وقد 
على  االإ�رصائيلي  االحتالل  �صلطات  فر�صته 
ال�صفة والغربية، وارتفاع جدار الف�صل ركود 
�صلبي  اقت�صادي  ومنو  عميق  اقت�صادي 
اأ�صف  املا�صية.  الت�صع  ال�صنوات  مدى  على 
العائدات  اإ�رصائيل  احتب�صت  فقد  ذلك  اإىل 
ال�رصيبية املخ�ص�صة لل�صلطة الفل�صطينيني؛ 
املانحني  ر يف تدفق م�صاعدات  اأثَّ الذي  االأمر 
واجتاهها حيث اأعيد توجيهها لدعم املوازنة. 
 Area( “ج”  املنطقة  يف  تنمية  اأي  ومبنعها 
الواقعة  املناطق  يف  رئي�صية  ]وب�صورة   )C
اإ�رصائيل  منعت  واجلنوب[،  ال�رصق  بني 
املانحني من توجيه م�صاعداتهم اإىل ما يقرب 
اأنها  ُيفرَتَ�س  التي  املناطق  من   60% من 
تقع حتت حكم ال�صلطة الفل�صطينية. وينبغي 
التي  القيود  هذه  وجه  يف  املانحون  يقف  اأن 
اإىل  ة  ملحَّ حاجة  يف  وا�صعة  مناطق  جتعل 

امل�صاعدات.

2  Ibid.

 فل�صطني
فقراء و�صجناء

منذ �صنة 1948 عندما ُحورِّل الفل�صطينيون �صكاًنا الجئني يف وطنهم وعلى اأرا�صيهم 
واأرا�صي الدول العربية املجاورة، وهم يعي�صون ظروًفا �صارية. اأ�صف اإىل ذلك اأنه 
منذ االحتالل االإ�رصائيلي يف �صنة 1976 اأ�صبح اال�صتيطان والتمييز العن�رصي 
من ممار�صات �صلطة االحتالل ال�صائعة. وقد فاقم جدار الف�صل -الذي بدئ اإن�صاوؤه 
يف ني�صان )اإبريل( 2002- وما فر�صه على االأرا�صي الفل�صطينية من اإغالق، 
وكذلك العدوان االإ�رصائيلي الوح�صي االأخري على غزة يف كانون االأول )دي�صمرب( 

2008، من حدة العزل والبطالة والركود االقت�صادي.

GEI موؤ�صـر امل�صاواة بني اجلن�صني
موؤ�صـر امل�صاواة بني اجلن�صني يف فل�صطني

التمكني

الن�صاط التعليم
االقت�صادي
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فقر متعاظم
فقراء،  الفل�صطينيني  من  املزيد  اأ�صبح 
من  عدد  الراهن  الوقت  يف  يتزايد  حني  يف 
يتهدَّدهم الفقر. وت�صري امل�صوح التي اأجراها 
“برنامج  االإمنائي”/  املتحدة  االأمم  “برنامج 
م�صاعدة ال�صعب الفل�صطيني” يف اأيار )مايو( 
الفل�صطينيني  من   58% اأنَّ  اإىل   2007
ن�صف  نحو  واأنَّ  الفقر،  خط  حتت  يعي�صون 
%30- يعي�صون يف  –اأي ما يقارب الـ  هوؤالء 

فقر مدقع3.
االأ�رص  من   9،4% د  يتهدَّ ذلك،  على  عالوًة 
فوق  تعي�س  –التي  الو�صطية  الفل�صطينية 
خط الفقر من الناحية التقنية )ويبلغ دخلها 
مرتفٌع  خطرٌ  اأ.(-  د.   500-750 ال�صهري 
الظروف  ا�صتمرت  ما  اإذا  الفقر  يف  بالوقوع 

االقت�صادية-االجتماعية الراهنة.
فقد  ال�صلبي،  الدخل  فقر  اجتاه  حيث  ومن 
خط  حتت  تعي�س  التي  االأ�رص  ن�صبة  ارتفعت 
اإىل   2006 )مار�س(  اآذار  %50 يف  من  الفقر 
ذرًى  مع    ،2007 )اأغ�صط�س(  اآب  يف   60%
متداخلة لفقر الدخل بن�صبة %68 من الن�صبة 
 .2006 )نوفمرب(  الثاين  ت�رصين  يف  املقي�صة 
بيد اأنَّ الفقر يف قطاع غزة اأو�صح واأجلى حيث 
)اأغ�صط�س(  اآب  يف  فقرية  اأ�رصًا   71% ل  �ُصجِّ
اآذار  يف  عوينت   52% بـ  مقارنة   2007
ًة  وحدَّ انت�صاًرا  اأ�صد  والفقر   .2006 )مار�س( 
ال�صفة  يف  اأما  غزة.  و�صمال  يون�س  خان  يف 
الغربية فاإن ن�صبة االأ�رص الفقرية –خالل الفرتة 
ثابتًة  م�صتقرًة  ظلت  اأنها  فيبدو  نف�صها- 
اإىل   49% من  انتقلت  واإن  اأ�صا�صية،  ب�صورة 
%51؛ ولكن هذه االأرقام ُتخفي ذرًى منتظمة 
من فقر الدخل تتجاوز الـ 4%60، يف حني اأنَّ 
الغربية  ال�صفة  �صمال  يف  املحافظات  بع�س 
وقلقيلية(  وطولكرم  و�صلفيت  )كطوبا�س 
يف  التي  لتلك  م�صابهة  فقر  معدالت  تبدي 
املرتفعة  الفقر  معدالت  وجترب  غزة.  قطاع 
امل�صتمرة العديد من االأ�رص على االعتماد على 

3  UNDP. “Poverty in the Occupied 
Palestinian Territory 2007”. 
Development Times, Issue No. 1, July 
2007. Available from: <www.undp.ps/
en/newsroom/publications/pdf/other/
dtpov. pdf>.

4  See: “The Palestinian Poverty Monitor” 
and the monthly “Pulse”. Available 
from:

 <www.neareastconsulting.com

غري  اأخرى  موارد  اإىل  ا�صتناًدا  التكيرُّف  اآليات 
على  تاأكيًدا  ولكن،  الرئي�صي.  االأ�رصي  الدخل 
حدة الفقر يف االأرا�صي الفل�صطينية املحتلة، 
ة %40 من ال�صكان مل يعودوا قادرين  فاإنَّ ثمَّ
بعُد على الو�صول اإىل تلك الو�صائل البديلة 

للتكيرُّف5.

الهجوم الكبري االأخري
ُفر�س على غزة ح�صار تام، حيث اأغلقت كل 
دت كل امل�رصوعات املموَّلة  نقاط العبور وُجمِّ
كبري  �صجن  اإىل  غزة  وحتوَّلت  املانحني؛  من 
يعي�س فيه 1،5 مواطن فل�صطيني، فال ُي�صمح 
ويف  طارئة.  اإن�صانية  م�صاعدات  باإدخال  اإال 
�صنَّت   2008 )دي�صمرب(  االأول  كانون  نهاية 
اإ�رصائيل حرًبا طاحنة على غزة امتدت 22 يوًما 
ِّد فيها  قتل خاللها 1،400 مواطن وجرح و�رصُ
االآالف، فت�صبَّبت عمليًّا بتدمري اآالف الوحدات 
واالأمنية  املدنية  واملوؤ�ص�صات  ال�صكنية 
التقرير مل  التحتية. وحتى كتابة هذا  والبنى 
َخذ خطواٌت فعلية الإعادة اإعمار غزة. عالوًة  ُتتَّ
مبجرَّد  النزاع  تاأثريات   ُ ُتعنيَّ ال  ذلك،  على 
رة.  اإح�صاء اخل�صائر الب�رصية اأو املن�صاآت املدمَّ
فالأنَّ منهج االحتالل يتَّ�صم بالعنف بوجه عام، 
فاإنَّ اآثاره اخرتقت املجتمع الفل�صطيني على 
وثقافيًّا  ونف�صيًّا  اجتماعيًّا  امل�صتويات،  كل 

ا. واقت�صاديًّ

امل�صاعدات حتت ال�صغط
ال�صفة  التي تتدفق على  “تظل امل�صاعدات 
“البنك  يفيد  -كما  غزة  وقطاع  الغربية 
تدابري  على  زًة  ومركَّ م�رصذمًة  الدويل”6- 
على  وتقوم  املانحني،  مع  الطرف  ثنائية 
على  ولي�س  االأمد،  ق�صرية  �صيا�صية  مواقف 
وعلى  االأمد  طويلة  جماعية  روؤية  اأ�صا�س 
اأنَّ  كما  وحاكميًة”.  ا  اقت�صاديًّ اأو�صع  اأ�صا�س 
وبكونها  موؤقت  بطابع  تتَّ�صم  امل�صاعدات 
لي�س  امل�صاعدات  اأجندة  د  يحدِّ وما  فعل.  رد 
ده  يحدِّ بقدر  الفل�صطينية  التنمية  متطلَّبات 
الرئي�صيني  املانحني  اأجندات  تناف�س 
ز  تركِّ امل�صاعدات  اأنَّ  عن  ف�صالً  ال�صيا�صية؛ 
ب�صورة رئي�صية على ما ُو�صف باأنه �صيا�صات 
اإىل  احلاجة  تتجاهل  حني  يف  الدولة،  بناء 

الرتكيز على بناء املجتمع الفل�صطيني.
بع�س  م�صاعدات  تكن  مل  ذلك،  على  عالوة 
5  UNDP (2007), op. cit.
6  World Bank (2007), op. cit.

جعلها  الذي  االأمر  حمايدًة،  املانحني 
جمموعة  بدعمها  الداخلي  النزاع  تفاقم 
عن  باالمتناع  وذلك  االأخرى؛  املجموعة  �صد 
اأو  ال�صيا�صية،  مواقفها  ب�صبب  فئة  اأي  دعم 
اإذعاًنا  باالإحجام عن متويل م�رصوعات تنموية 
هبطت  وقد  االإ�رصائيلية.  وال�صغط  للقيود 
من   28% نحو  من  التنموية  امل�صاعدات 
اإجمايل املخ�ص�صات يف عام 2005 لتبلغ اأقل 
من %10 يف عام 2007. ويف الوقت الراهن، 
ارتفع “دعم املوازنة” من نحو %30 يف عام 
خم�ص�صات  من   70% يقارب  ما  اإىل   2005

عام 20077.

7  Ibid.
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