فل�سطني
فقراء و�سجناء
منذ �سنة  1948عندما ُح ِّول الفل�سطينيون �سكا ًنا الجئني يف وطنهم وعلى �أرا�ضيهم
و�أرا�ضي الدول العربية املجاورة ،وهم يعي�شون ظروفً ا �ضارية� .أ�ضف �إىل ذلك �أنه
منذ االحتالل الإ�رسائيلي يف �سنة � 1976أ�صبح اال�ستيطان والتمييز العن�رصي
من ممار�سات �سلطة االحتالل ال�شائعة .وقد فاقم جدار الف�صل -الذي بدئ �إن�شا�ؤه
يف ني�سان (�إبريل)  -2002وما فر�ضه على الأرا�ضي الفل�سطينية من �إغالق،
وكذلك العدوان الإ�رسائيلي الوح�شي الأخري على غزة يف كانون الأول (دي�سمرب)
 ،2008من حدة العزل والبطالة والركود االقت�صادي.
�شبكة املنظمات غري احلكومية الفل�سطينية
عالم جرار
لأكرث من �ستني �سنة ُح ِر َم ال�شعب الفل�سطيني
وم ِن َع من
من حقه الأ�سا�سي يف تقرير م�صريهُ ،
�إن�شاء دولته امل�ستقلة حيث ميكن حتقيق
تنميته االجتماعية دون �أي معوقات �سيا�سية
خارجية .ومنذ عام - 1948عام النكبة -عندما
طرد �أكرث من ن�صف ال�شعب الفل�سطيني من
�أرا�ضيه ،كانت تنميته تت�ش َّكل وفق �إرادات
القوى اخلارجية؛ وقد �شهدت �سنة 1967
تعقي ًدا جدي ًدا �إثر احتالل �إ�رسائيل البقية
الباقية من �أرا�ضي فل�سطني.

ينم غري اال�ضطراب وعدم
مل
ُ
اال�ستقرار

�أعطى �إن�شاء ال�سلطة الفل�سطينية يف �سنة
– 1994نتيجة لتوقيع اتفاقيات “�أو�سلو” يف
“وا�شنطن” -ال�سلطة نف�سها م�س�ؤولية رعاية
و�ضع ال�سكان الفل�سطينيني االقت�صادي-
االجتماعي على �أرا�ضي ال�ضفة الغربية
التو�صل �إىل
وقطاع غزة .بيد � َّأن العجز عن
ُّ
اتفاقية �سالم يف عام � 2000أ َّدى �إىل اندالع
االنتفا�ضة الثانية التي جنم عنها تدهور
حاد يف كل م�ؤ�شرِّ ات ال�سكان االقت�صادية-
االجتماعية .فبح�سب تقرير عام 20007
ال�صادر عن “البنك الدويل واملق َّدم �إىل“جلنة االرتباط اخلا�صة” -هبط ن�صيب
الفرد من الناجت املحلي القائم (/GDP

�صار القطاع اخلا�ص يتقلَّ�ص .ولهذا ال�سبب
منت عمالة القطاع العام لت�صل �إىل .60%
يتو�سع �أ�صيبت
ويف حني كان القطاع العام
َّ
مما جعلها
قدرة االقت�صاد الإنتاجية بالتج ُّوف َّ
�أكرث اعتما ًدا على املانحني وتبعية لهم.2

التمكني

وراء اجلدار

الن�شاط
االقت�صادي

التعليم

م�ؤ�شـر امل�ساواة بني اجلن�سني GEI
م�ؤ�شـر امل�ساواة بني اجلن�سني يف فل�سطني

أمريكيا يف �سنة
دوالرا �
 )Capitaمن 1,612
ًّ
ً
� 1999إىل  1,129د� .أ .يف �سنة  .2006عالو ًة
على ذلك ،كان الناجت املحلي القائم يعتمد
ب�صورة متزايدة على احلكومة واال�ستهالك
اخلا�ص ،ا�ستنا ًدا �إىل التحويالت النقدية
وم�ساعدات املانحني؛ فيما هبط اال�ستثمار
�إىل م�ستويات متد ِّنية ج ًّدا“ ،تارك ًة قاعدة
�إنتاجية غري مالئمة القت�صاد يعيل نف�سه
بنف�سه”� .1إال � َّأن منطقتي ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة ا َّت�سمتا بتو�سُّ ع القوة العاملة،
التكهن مبا ميكن �أن
ونتيجة لعدم �إمكان
ُّ
يحدث عند نقاط العبور وحواجز التفتي�ش،
World Bank. “Two Years After
London: Restarting
Palestinian
Economic
Recovery. Economic
Monitoring Report to the Ad
Hoc
Liaison
Committee”. 24
September 2007. Available from:
< s i t e r e s o u r c e s .w o r l d b a n k .o r g /
INTWESTBANKGAZA/Resources/
AHLCMainReportfinalSept18&cover.
pdf>.

1

تنف�صل املناطق الفل�سطينية انف�صاالً
كامالً لت�شكِّ ل ثالثة عناقيد كربى؛ فيما يمُ نع
على الفل�سطينيني الو�صول �إىل القد�س.
وقد نتج عن نظام الإغالق الداخلي ،الذي
فر�ضته �سلطات االحتالل الإ�رسائيلي على
ال�ضفة والغربية ،وارتفاع جدار الف�صل ركود
اقت�صادي عميق ومنو اقت�صادي �سلبي
على مدى ال�سنوات الت�سع املا�ضية� .أ�ضف
�إىل ذلك فقد احتب�ست �إ�رسائيل العائدات
ال�رضيبية املخ�ص�صة لل�سلطة الفل�سطينيني؛
الأمر الذي �أثَّر يف تدفق م�ساعدات املانحني
واجتاهها حيث �أعيد توجيهها لدعم املوازنة.
ومبنعها �أي تنمية يف املنطقة “ج” (Area
[ )Cوب�صورة رئي�سية يف املناطق الواقعة
بني ال�رشق واجلنوب] ،منعت �إ�رسائيل
املانحني من توجيه م�ساعداتهم �إىل ما يقرب
من  60%من املناطق التي ُيفترَ َ�ض �أنها
تقع حتت حكم ال�سلطة الفل�سطينية .وينبغي
�أن يقف املانحون يف وجه هذه القيود التي
جتعل مناطق وا�سعة يف حاجة مل َّحة �إىل
امل�ساعدات.
2 Ibid.
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فقر متعاظم

�أ�صبح املزيد من الفل�سطينيني فقراء،
يف حني يتزايد يف الوقت الراهن عدد من
يته َّددهم الفقر .وت�شري امل�سوح التي �أجراها
“برنامج الأمم املتحدة الإمنائي”“ /برنامج
م�ساعدة ال�شعب الفل�سطيني” يف �أيار (مايو)
� 2007إىل � َّأن  58%من الفل�سطينيني
يعي�شون حتت خط الفقر ،و� َّأن نحو ن�صف
ه�ؤالء –�أي ما يقارب الـ  -30%يعي�شون يف
فقر مدقع.3
عالو ًة على ذلك ،يته َّدد  9,4%من الأ�رس
الفل�سطينية الو�سطية –التي تعي�ش فوق
خط الفقر من الناحية التقنية (ويبلغ دخلها
ال�شهري  500-750د� .أ -).خطرٌ مرتف ٌع
بالوقوع يف الفقر �إذا ما ا�ستمرت الظروف
االقت�صادية-االجتماعية الراهنة.
ومن حيث اجتاه فقر الدخل ال�سلبي ،فقد
ارتفعت ن�سبة الأ�رس التي تعي�ش حتت خط
الفقر من  50%يف �آذار (مار�س) � 2006إىل
ذرى
 60%يف �آب (�أغ�سط�س)  ،2007مع
ً
متداخلة لفقر الدخل بن�سبة  68%من الن�سبة
املقي�سة يف ت�رشين الثاين (نوفمرب) .2006
بيد � َّأن الفقر يف قطاع غزة �أو�ضح و�أجلى حيث
�س ِّجل � 71%أ�رسًا فقرية يف �آب (�أغ�سط�س)
ُ
 2007مقارنة بـ  52%عوينت يف �آذار
انت�شارا وح َّد ًة
(مار�س)  .2006والفقر �أ�شد
ً
يف خان يون�س و�شمال غزة� .أما يف ال�ضفة
الغربية ف�إن ن�سبة الأ�رس الفقرية –خالل الفرتة
نف�سها -فيبدو �أنها ظلت م�ستقر ًة ثابت ًة
ب�صورة �أ�سا�سية ،و�إن انتقلت من � 49%إىل
ذرى منتظمة
51%؛ ولكن هذه الأرقام ُتخفي ً
من فقر الدخل تتجاوز الـ  ،60%4يف حني � َّأن
بع�ض املحافظات يف �شمال ال�ضفة الغربية
(كطوبا�س و�سلفيت وطولكرم وقلقيلية)
تبدي معدالت فقر م�شابهة لتلك التي يف
قطاع غزة .وجترب معدالت الفقر املرتفعة
امل�ستمرة العديد من الأ�رس 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

التكيف ا�ستنا ًدا �إىل موارد �أخرى غري
�آليات
ُّ
الدخل الأ�رسي الرئي�سي .ولكن ،ت�أكي ًدا على
حدة الفقر يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة،
ثمة  40%من ال�سكان مل يعودوا قادرين
ف� َّإن َّ
بع ُد على الو�صول �إىل تلك الو�سائل البديلة
للتكيف.5
ُّ

الهجوم الكبري الأخري

ُفر�ض على غزة ح�صار تام ،حيث �أغلقت كل
نقاط العبور و ُج ِّمدت كل امل�رشوعات املم َّولة
من املانحني؛ وحت َّولت غزة �إىل �سجن كبري
يعي�ش فيه  1,5مواطن فل�سطيني ،فال ُي�سمح
�إال ب�إدخال م�ساعدات �إن�سانية طارئة .ويف
نهاية كانون الأول (دي�سمرب) � 2008ش َّنت
يوما
حربا طاحنة على غزة امتدت ً 22
�إ�رسائيل ً
قتل خاللها  1,400مواطن وجرح و�شرُ ِّد فيها
عمليا بتدمري �آالف الوحدات
فت�سببت
الآالف،
ًّ
َّ
ال�سكنية وامل�ؤ�س�سات املدنية والأمنية
والبنى التحتية .وحتى كتابة هذا التقرير مل
خطوات فعلية لإعادة �إعمار غزة .عالو ًة
ُت َّتخَذ
ٌ
مبجرد
النزاع
أثريات
�
ت
ع
ت
ال
ذلك،
على
ُ ينَّ ُ
َّ
املدمرة.
�إح�صاء اخل�سائر الب�رشية �أو املن�ش�آت
َّ
فل َّأن منهج االحتالل ي َّت�سم بالعنف بوجه عام،
ف� َّإن �آثاره اخرتقت املجتمع الفل�سطيني على
وثقافيا
ونف�سيا
اجتماعيا
كل امل�ستويات،
ًّ
ًّ
ًّ
واقت�صاديا.
ًّ

املانحني حمايدةً ،الأمر الذي جعلها
تفاقم النزاع الداخلي بدعمها جمموعة
�ضد املجموعة الأخرى؛ وذلك باالمتناع عن
دعم �أي فئة ب�سبب مواقفها ال�سيا�سية� ،أو
بالإحجام عن متويل م�رشوعات تنموية �إذعا ًنا
للقيود وال�ضغط الإ�رسائيلية .وقد هبطت
امل�ساعدات التنموية من نحو  28%من
�إجمايل املخ�ص�صات يف عام  2005لتبلغ �أقل
من  10%يف عام  .2007ويف الوقت الراهن،
ارتفع “دعم املوازنة” من نحو  30%يف عام
� 2005إىل ما يقارب  70%من خم�ص�صات
عام .20077

امل�ساعدات حتت ال�ضغط

“تظل امل�ساعدات التي تتدفق على ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة -كما يفيد “البنك
الدويل” -6م�رشذم ًة ومركَّ ز ًة على تدابري
ثنائية الطرف مع املانحني ،وتقوم على
مواقف �سيا�سية ق�صرية الأمد ،ولي�س على
�أ�سا�س ر�ؤية جماعية طويلة الأمد وعلى
اقت�صاديا وحاكميةً” .كما � َّأن
�أ�سا�س �أو�سع
ًّ
امل�ساعدات ت َّت�سم بطابع م�ؤقت وبكونها
رد فعل .وما يح ِّدد �أجندة امل�ساعدات لي�س
متطلَّبات التنمية الفل�سطينية بقدر يح ِّدده
تناف�س �أجندات املانحني الرئي�سيني
ال�سيا�سية؛ ف�ضالً عن � َّأن امل�ساعدات تركِّ ز
ب�صورة رئي�سية على ما ُو�صف ب�أنه �سيا�سات
بناء الدولة ،يف حني تتجاهل احلاجة �إىل
الرتكيز على بناء املجتمع الفل�سطيني.
عالوة على ذلك ،مل تكن م�ساعدات بع�ض
UNDP (2007), op. cit.
World Bank (2007), op. cit.

5
6

Ibid.

7
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