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  تقرير خاص

 سليمان جابر

  يف الفلسطيني اجملتمع
  ة:غز الضفةالغربيةوقطاع

  إطار ديموغرايف ومؤشرات اقتصادية/اجتماعية

 توطئة

، 1967توحدت الضفة الغربية وقطاع غزة حتت االحتالل اإلسرائيلي نتيجة حرب 
ســــــياســــــي/اجتماعي خمتلف  واندمج اجملتمعان بعد أن كان كل منهما خاضــــــعاً لنظام

، وما جنم عنها من ضــــم الضــــفة الغربية إىل اململكة األردنية 1948يف إثر النكبة ســــنة 
الهاشمية، ووضع قطاع غزة حتت اإلدارة املصرية. وتواصلت تأثيرات عملية االندماج 

والتعليمي، ويف االقتصاد والبنية االجتماعية حتت  وآليات فعلها يف النظامين اإلداري
السيطرة القانونية واإلدارية اإلسرائيلية ألكثر من ربع قرن، أي إىل حين دخول السلطة 
الفلســـــــــطينية تلك املناطق وفق اتفاق أوســـــــــلو، وعندها اكتســـــــــبت عملية االندماج أبعاداً 

وشـــــــــديد التداخل مع مرحلة  وديناميات جديدة بفعل الواقع املســـــــــتجد شـــــــــديد االلتباس،
  .االحتالل املباشر السابقة

وقد تســـــبب اإلرث التاريخي الســـــابق لعملية االندماج بنشـــــوء تباينات واضـــــحة يف 
البنيــة االجتمــاعيــة/االقتصــــــــــــاديــة لكــل من املنطقتين، ال تزال تفعــل فعلهــا حتى يومنــا 

  .احلاضر
اجملتمع الفلســـــــــــطيني، الذي وســـــــــــنعالج يف هذه املقالة التغيرات الديموغرافية يف 

بفعل النكبة أســـاســـاً، وبفعل احلروب وما رافقهامن طرد وهجرات قســـرية  تشـــرذم وجتزأ
حتديد الواقع الديموغرايف الراهن للمجتمع الفلســــــطيني يف الضــــــفة  وجلوء، وصــــــوالً إىل

                                                            
)(  .باحث فلسطيني  
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  .الغربية وقطاع غزة، وخصوصاً توزع الالجئين الفلسطينيين يف اخمليمات وخارجها
عـــمــــــا ســـــــــــــبـــق، ســـــــــــــنـــجـــتـــهــــــد يف تـــقــــــديـــم صـــــــــــــورة عــــــامــــــة لـــألوضـــــــــــــــــاع  وفضـــــــــــــالً

االقتصادية/االجتماعية السائدة هناك يف مرحلة ما بعد أوسلو على وجه العموم، ويف 
ظل انتفاضة األقصى خاصة، مع إبراز التباينات يف تلك األوضاع بالنسبة إىل كل من 

ء ر اإلسرائيلية جرّاالضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك تأثيرات سياسة اإلغالق واحلصا
  .االنتفاضة

لكن ينبغي لنا التشــــديد على أن هذه الصــــورة ال تقدم حتليالً وافياً ومعمقاً للوضــــع 
االقتصـــــــــــــادي االجتمــاعي هنــاك، وإنمــا تُزودنــا جملــةً من املؤشـــــــــــرات العــامــة املتعلقــة 

ا عن هبالعمل والبطالة والفقر والتعليم والصحة، استناداً إىل بعض املصادر املوثوق ب
 هذه الفترة.

  :أوالً 
  )1948( النكبة ديموغرافيا

 )1967( يونيو/حزيران وحرب

هنـــاك تقـــديرات متبـــاينـــة لعـــدد الالجئين الـــذين طردوا من فلســـــــــــطين يف إثر نكبـــة 
. ويعود هذا األمر أساساً إىل اختالف املواقف والنيات السياسية للجهات املعنية 1948

الجئ بحســــــــــب املصــــــــــادر  000,530راوح العدد بين بتلك التقديرات. وعلى أية حال، يت
  )1(اإلسرائيلية، وبين مليون الجئ بحسب التقديرات الرسمية العربية.

 رسالبعثة االقتصــــــادية للد"ويقع يف منزلة وســــــط بين التقديرين املذكورين تقدير 
)Survey MissionUN Economic  واألونروا ((UNRWA) إذ يتراوح عـــدد الالجئين وفق ،

الجئ، وهو ما يمثل نصــــــــــف إجمايل  000,726الجئ و 000,716التقدير املذكور بين 
. وبحســــــــــــب التقرير النهائي الصــــــــــــادر عن البعثة 1948عدد ســـــــــــكان فلســـــــــــطين ســـــــــــنة 

 %26يف الضـــــــــفة الغربية؛  %39وفقاً ملا يلي:  1948االقتصـــــــــادية للدرس توزع الجئو 
  )2(يف لبنان. %14يف سورية؛  %10يف األردن؛  %10يف قطاع غزة؛ 

، إذ تدفقت 1967وقد ظلت تلك النســـب على حالها يف املناطق املذكورة حتى ســـنة 
إىل األردن بعد احلرب موجات أُخرى من الالجئين القادمين من الضفة الغربية أساسًا، 

 Internally( مهجرون"أو  "نازحون"ومن قطاع غزة يف املقام الثاين. وقد ســـــــــــمّي هؤالء 

Displaced ( علماً بأن منهم من أصبح الجئاً للمرة الثانية 1948تمييزاً لهم من الجئي ،
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  .بعد جلوئه األول عقب النكبة
اختلفت املصــادر املعنية يف تقدير عدد  1948وكما هو احلال بالنســبة إىل الجئي 

  ).1(أنظر اجلدول رقم  1967الالجئين نتيجة حرب 
وكما يتبين من اجلدول تختلف التقديرات املتعلقة بالالجئين من الضـــــــــــفة الغربية 

الجئ كحـــد  000,361الجئ كحـــد أدنى، بحســـــــــــــب موشـــــــــــيـــه إفرات، إىل  000,100من 
أقصـــى، بحســـب جلنة الطوارئ الوزارية األردنية العليا. أمّا بخصـــوص قطاع غزة فيقدم 

  .على التوايل 000,47و 000,35املصدران املذكوران رقمين خمتلفين هما 
وبحســــــــب تقديرات قصــــــــيفي نفســــــــه وصــــــــل عدد الالجئين الذين طردوا من الضــــــــفة 

 - الــغــربــيــــــة وقــطــــــاع غــزة كــنــتــيــجــــــة مــبــــــاشـــــــــــــرة لــلــحــرب، يف الــفــتــرة حــزيــران/يــونــيــو
طردوا من الضـــــــــــفــــــة  000,148الجئ، منهم  000,235، إىل 1967أيلول/ســـــــــــبتمبر 

قــــد قصـــــــــــيفي أن الفــــارق بين تقــــديره طردوا من قطــــاع غزة. ويعت 000,87الغربيــــة و
بالنســــــبة إىل الالجئين من قطاع غزة وبين تقدير املصــــــدرين املذكورين ســــــببه ضــــــعف 
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  )    3(.1967قاعدة البيانات اإلحصائية املتاحة عن قطاع غزة قبل سنة 
مل تتوقف موجـــات النزوح عن الضـــــــــــفـــة الغربيـــة وقطـــاع غزة بعـــد حزيران/يونيو 

ترة االحتالل وصــــوالً إىل بدء تفجر االنتفاضــــة األوىل ســــنة ، بل تواصــــلت طوال ف1967
 Forced(وما بعد. ويقدر قصـــيفي العدد اإلجمايل للفلســـطينيين املهجرين قســـرياً 1987

Migration ( 1986حتى كـــانون األول/ديســـــــــــمبر  1967يف الفترة من حزيران/يونيو 
. 000,33شخص، أي بمعدل  000,655 بـ   )4(شخص سنوياً

وبين  1967بطبيعة احلال هناك فارق بين الهجرة الطوعية التي تمت قبل حرب 
الهجرة القســـــــــــريــة التي تمــت بعــدهــا. فــاملهــاجرون قبــل هــذه احلرب، بحثــاً عن العمــل، أو 
طلباً للدراســـــــة، أو ألية أســـــــباب أُخرى، مل يكونوا يُمنعون من العودة إىل الضـــــــفة الغربية 

جدوا أنفســـــــــــهم خارج املناطق احملتلة مع اندالع احلرب، وقطاع غزة. أّما أولئك الذين و
  .وكذلك أولئك الذين طردوا يف وقت الحق، فقد حُرموا بشكل منهجي حق العودة

ويمكن تصـــــــــــنيف الفلســـــــــــطينيين الـــذين تركوا الضـــــــــــفـــة الغربيـــة وقطـــاع غزة بعـــد 
 يف ثالث فئات: 1967أيلول/سبتمبر 

  سمح لهم بالعودة.الذين طردتهم السلطات اإلسرائيلية ومل ي  
   الذين تركوا املناطق احملتلة طوعاً وليس لديهم، لســــــــــبب أو آلخر، تصــــــــــريح من

  السلطات اإلسرائيلية للم الشمل.
  .أولئك الذين ال يزال يف حيازتهم تصريح للم الشمل 

من سكان الضفة  %40 -  %24ب املعطيات املتوفرة، أن نحو ويقدر قصيفي، بحس
من  %38ممن يعيشــــــــــون يف اخلارج ليس يف حيازتهم تصــــــــــريح للم الشــــــــــمل، يف مقابل 

وهؤالء احملرومون من حق العودة ينطبق عليهم، طبعــاً، مفهوم   )5(ســـــــــــكــان قطــاع غزة.
  ."الهجرة القسرية"

  الفلسطينيون الالجئون) 1(
)1950 - 2002( 

ازداد عدد الالجئين الفلسطينيين املسجلين لدى األونروا يف مناطق عملياتها اخلمس 
الجئاً يف حزيران/يونيو  221,914منذ ما بعد النكبة على نحو مطرد، فارتفع من 

أي أن العدد تضاعف أربع ، 2001الجئاً يف حزيران/يونيو  738,874,3إىل  )6(1950
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  ).2نظر اجلدول رقم مرات خالل أكثر من خمسين عاماً (أ
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وتضــــــــــــاعف عدد الالجئين املســـــــــــجلين لدى األونروا والقاطنين يف اخمليمات نحو 
 598,267، فـــارتفع من 2002 -  1950) خالل الفترة 6,4أربع مرات ونصـــــــــــف مرة (

  )8(.2002الجئاً يف الربع األول من سنة  797,253,1إىل  )7(1950الجئاً سنة 
فيوضــــــح توزع الالجئين املســــــجلين يف اخمليمات وخارجها يف  3أمّا اجلدول رقم 

 .2001سنة 
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  الفلسطينيون الالجئون) 2(
 غزة وقطاع الغربية الضفة يف

بلغ عدد الالجئين املسجلين لدى األونروا يف الضفة الغربية وقطاع غزة حتى آخر 
ونصـــــــــــــف مـــلـــيـــون ، بـــحســـــــــــــــــب مـــعـــطـــيــــــات األونـــروا، نـــحـــو مـــلـــيـــون 2002آذار/مــــــارس 

يقطنون  804,871يقطنون بالضـــــــــفة الغربية و 843,622) الجئ، منهم 647,494,1(
ويف حين يعيش أكثر من نصـــــــــــف الالجئين املســـــــــــجلين يف قطـــاع غزة  )9(بقطـــاع غزة.

يف ثمانية خميمات ال يعيش يف خميمات الضـــــــفة الغربية التســـــــعة عشـــــــر ســـــــوى ) 54%(
  ).3عاله اجلدول رقم من الالجئين املسجلين هناك (أنظر أ 27%

ويتوزع هؤالء على خمتلف املناطق يف الضفة الغربية وقطاع غزة بحسب اجلدول 
  :التايل
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توزيع الالجئين يف خميمــــات الضـــــــــــفــــة الغربيــــة  6ورقم  5ويبين اجلــــدوالن رقم 
  وقطاع غزة على التوايل.
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  :ثانياً 
  الوضع مؤشرات

 االجتماعي/االقتصادي

الفلســـــــطيني اهتمام الباحثين األوروبيين، مؤســـــــســـــــات حكومية اســـــــتقطب اجملتمع 
وأفراداً، يف أعقاب اتفاق أوســـــــــــلو على وجه اخلصـــــــــــوص. وأشـــــــــــير يف هذا الســـــــــــياق إىل 

مســحين أســاســيين ملســتوى األوضــاع احلياتية للمجتمع الفلســطيني يف الضــفة /بحثين
  :الغربية وقطاع غزة

تم قبيل عملية أوســــــلو، وربما جاء يف ســــــياق التحضــــــير لها، وهو أول مســــــح  األول
شــامل ألوضــاع الفلســطينيين احلياتية حتت االحتالل اإلســرائيلي. وقد موّلت هذا البحث 

، ونفذته مؤســــــــســــــــة (FORD)وزارة اخلارجية النرويجية باالشــــــــتراك مع مؤســــــــســــــــة فورد
لتعـــاون مع عـــدد من األكـــاديميين بـــا(FAFO)العلوم االجتمـــاعيـــة التطبيقيـــة يف أوســـــــــــلو

. واســـــــــــتند العمل 1993الفلســـــــــــطينيين العاملين يف اجلامعات الفلســـــــــــطينية، يف ســـــــــــنة 
أســــــــــرة  2500إىل عينة تمثيلية تتألف من  1992امليداين الذي أُجنز يف صــــــــــيف ســــــــــنة 

  )10(موزعة على مناطق الضفة الغربية وغزة والقدس.
) باالشــــتراك مع األونروا SDCية والتعاون (موّلته الوكالة الســــويســــرية للتنم الثاين

)، ونفــــذه املعهــــد العــــايل UNWFPوبرنــــامج األغــــذيــــة العــــاملي التــــابع لألمم املتحــــدة (
) على ثالث مراحـــل خالل انتفـــاضـــــــــــــة IUEDللـــدراســـــــــــــات التنمويـــة يف جـــامعـــة جنيف (

 1؛ 2001آذار/مــــــارس  13 -  2000تشـــــــــــــــريـــــن األول/أكـــــتـــــوبـــــر  1األقصـــــــــــــــى، هـــــي: 
تشـــــــــرين  -  منتصـــــــــف حزيران/يونيو؛ 2001تصـــــــــف حزيران/يونيو من -  آذار/مارس

 1600واســـــــــــتنــــــد املســـــــــــح يف مرحلتــــــه الثــــــالثــــــة إىل عينــــــة من . 2001األول/أكتوبر 
شــخص/حالة، واعتمد على اســتقصــاء آراء هؤالء بشــأنأحوالهم املعيشــية، وعلى حتليل 

تقل صــــــــــــدر تلك اآلراء. وقد تمت تغطية كل مرحلة من املراحل املذكورة يف تقرير مســـــــــــ
على التوايل، بينما صــــــــــدر التقرير  2001األول والثاين يف آذار/مارس وآب/أغســــــــــطس 

 )11(الثالث يف كانون األول/ديسمبر من السنة نفسها.

وســتعتمد املؤشــرات الواردة يف هذا القســم على نتائج املســوح املذكورة، فضــالً عن 
واألونروا، ومكتب منســـــــــــق األمم معطيات مؤســـــــــــســـــــــــات دولية أُخرى، مثل البنك الدويل، 

)، وكذلك على معطيات بعض املنظمات غير احلكومية UNSCOاملتحدة يف فلســـــــــــطين (
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 العاملة هناك.

 االقتصادية/االجتماعية البنية تباين) 1(

تســــــبب اإلرث التاريخي اخملتلف للضــــــفة الغربية وقطاع غزة، كما أشــــــرنا ســــــابقاً، 
ية/االقتصــــــــــــادية. وقد ناقش ســـــــــــليم تماري هذه ببعض التباينات يف البنية االجتماع

التبــاينــات يف إطــار مســــــــــــاهمتــه يف البحــث الــذي نفــذتــه مؤســـــــــــســــــــــــة العلوم االجتمــاعيــة 
  )12() املذكور، وخلصها يف اجلدول التايل:FAFOالتطبيقية يف أوسلو (

  

  سياسة و االنتفاضة تأثيرات) 2(
 اإلسرائيلية واإلغالق احلصار

واصلت السلطات اإلسرائيلية بعد اندالع انتفاضة األقصى سياسة إغالق املناطق 
وإحكام احلصـــــــــار االقتصـــــــــادي حولها، األمر الذي أدى إىل حرمان الفلســـــــــطينيين، بمن 
فيهم الالجئون يف اخمليمات، من أبســــط حقوقهم االقتصــــادية األســــاســــية. وهذا ما ترك 
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وبالتايل يف مســـتوى حياة قطاع واســـع جداً من آثاراً مدمرة يف االقتصـــاد الفلســـطيني، 
  .الناس

وفيما يلي أبرز املعطيات التي تبين تأثيرات هذه الســــــياســــــة يف خمتلف اجملاالت: 
  العمل، والبطالة، والفقر، والتعليم، والصحة.

جاء يف التقرير الســـــــــــنوي للمفوض العام لألونروا، املقدم إىل اجلمعية العامة ) 1(
أفضـــــــــــى األثر "مــــا يلي: )، 2001حزيران/يونيو  30 -  تموز/يوليو 1لألمم املتحــــدة (

االقتصــــــادي إلجراءات اإلغالق إىل بطالة عدد كبير من الفلســــــطينيين الذين يعملون يف 
فلســـــــــــطيني  000,125كان هناك نحو ، 2000إســـــــــــرائيل. ففي النصـــــــــــف األول من عام 

 ســــــرائيلية، وكانوامســــــتخدمين يف إســــــرائيل ويف املســــــتوطنات واملناطق الصــــــناعية اإل
ماليين  4,3دوالراً يومياً، بما يصــــــــل جمموعه إىل نحو  50,27يكســــــــبون ما متوســــــــطه 

دوالر كــل يوم. ومع مــا تم من توقف يكــاد يكون تــامــاً لتــدفقــات العمــالــة (فيمــا عــدا مــا 
من ســـــكان غزة الذين اســـــتطاعوا أن يعملوا بين وقت وآخر يف منطقة  2100يقدر بنحو 

ماليين دوالر  3إيرز الصـــــناعية)، فإن األثر الصـــــايف الذي أصـــــاب االقتصـــــاد يبلغ نحو 
يف املئة من عمال املياومة،  58يومياً من دخل األسر املعيشية. ويشكل الالجئون نحو 

عـدالت البطـالـة الفلســـــــــــطينيـة يف غزة هؤالء الـذين أصـــــــــــبحوا بغير عمـل. ومن ثم، فـإن م
يف املئة  11والضـــــــــــفة الغربية نتيجة إجراءات اإلغالق ارتفعت يف جمموعها من نحو 

يف املئة. ويقدر البنك الدويل أن مســــــــتوى الفقر يف غزة والضــــــــفة الغربية  40 -  35إىل 
 7,34دوالر للفرد كل يوم ألغراض االستهالك) سوف يزيد ليصل إىل  10,2(أي أقل من 

يف املئة يف تشـــــــــــرين  21من مســـــــــــتوى  2001يف املئة بحلول كانون األول/ديســـــــــــمبر 
  )13(."2000الثاين/نوفمبر 

ويف الســـــــــــــيــــــاق ذاتــــــه أشـــــــــــــــــار مســـــــــــــح أجــراه املــكــتــــــب املــركــزي لــإلحصـــــــــــــــــاء ) 2(
ونشـــــــــر يف  2002شـــــــــباط/فبراير  -  يف الفترة كانون الثاين/يناير(PCBS)الفلســـــــــطيني

ىل اســــتمرار هبوط متوســــط دخل األســــرة يف املناطق نيســــان/أبريل من الســــنة نفســــها، إ
شـــــــــــيكل إســـــــــــرائيلي  2500، إذ تناقص الدخل الشـــــــــــهري من 1967احملتلة منذ ســـــــــــنة 

. أمّا يف 2002شـــــــيكل يف شـــــــباط/فبراير  1200قبل اندالع االنتفاضـــــــة إىل (NIS)جديد
. وتضـــــــاعفت نســـــــبة األســـــــر التي  883قطاع غزة فقد تراجع متوســـــــط الدخل إىل  شـــــــيكالً

يف  %20إىل  2001يف آذار/مارس  %10فقدت مصـــــــــادر دخلها خالل االنتفاضـــــــــة من 
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. ومن جهة أُخرى ارتفعت نســـبة األســـر التي فقدت أكثر من نصـــف 2002شـــباط/فبراير 
يف  %56إىل  2001يف آذار/مـــارس  %49دخلهـــا خالل األشـــــــــــهر الســـــــــــتـــة األخيرة من 

  )14(.2002شباط/فبراير 
وفقاً لنتائج التقرير الثالث من مســـــــــــح املعهد العايل للدراســــــــــــات التنموية يف ) 3(

من  %36فإن ) 2001تشـــــــــــرين األول/أكتوبر  -  حزيران/يونيو( (IUED)جامعة جنيف
يوجدون  %50وعاطلون عن العمل،  %14أفراد العينة املشـــمولة باملســـح مســـتخدمون، و

  ).متقاعدونخارج قوة العمل (ربات بيوت، طالب، 
 2001ووفقاً للتقرير نفسه فقد تراجعت نسبة املستخدمين بدوام كامل خالل سنة 

(تشــــــــــــــريـــن  %27(حــــزيــــران/يـــونــــيــــو) ثــــم إىل  %28(شــــــــــــــبــــــاط/فــــبــــرايــــر) إىل  %29مــــن 
الثــاين/نوفمبر)، كمــا تراجعــت نســـــــــــبــة األفراد املنخرطين يف قوة العمــل خالل الســـــــــــنــة 

ويعني هذا   )15(التوايل خالل األشــــهر املذكورة.على  %50إىل  %51إىل  %55نفســــها من 
أن بعض األفراد، وال ســـيما النســـاء، ترك ســـوق العمل بعد أن عانى جرّاء البطالة لفترات 

  .حمددة
أّما وضـــــــــــع العمالة يف خميمات قطاع غزة فهو األســـــــــــوأ كما يتبين من خالل ) 4(

 والقدس وقطاع غزة، حيثمقارنة نســــبة العاملين إىل غير العاملين يف الضــــفة الغربية 
  تسجل خميمات غزة النسبة األدنى، بينما تسجل خميمات الضفة النسبة األعلى.
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من جهـــــة أُخرى يتبين من خالل مقـــــارنـــــة الالجئين بغير الالجئين، فيمـــــا يتعلق 
يف أوســــــاط  %12يف مقابل  %17بالعمالة، أن نســــــبة البطالة يف أوســــــاط الالجئين هي 

ن. كمـــا أن دخـــل الالجئين يف خميمـــات قطـــاع غزة بين العـــاملين هو أدنى غير الالجئي
منه بالنســـــــــبة إىل بقية املناطق. حتى إن دخل العاملين ممن يقطنون خميمات الضـــــــــفة 

  )16(الغربية أعلى من دخل نظرائهم غير القاطنين يف اخمليمات.
العــايل ) فيمــا يتعلق بخســـــــــــــارة العمــل بســـــــــــبــب االنتفــاضـــــــــــــة أورد تقرير املعهــد 5(

ممن شـــــــــــملتهم العينة  %80نفســــــــــــه أن  (IUED)للدراســــــــــــات التنموية يف جامعة جنيف 
ممن يعملون  %90صـــــــرحوا أنهم خســـــــروا أعمالهم بســـــــبب االنتفاضـــــــة، يف حين صـــــــرح 

ممن  %87بدوام كامل أن االنتفاضــة مل تؤثر يف اســتمرار وظائفهم. من جهة أُخرى فإن 
منهم  %8يزالون عاطلين عن العمل، يف حين وجد فقدوا أعمالهم بســـــــبب االنتفاضـــــــة ال 

وجدوا عمالً بدوام كامل. كما أن نصف الذين اضطروا  %4فقط عمالً بدوام غير كامل، و
  إىل تغيير أعمالهم يعمل بدوام غير كامل، وأن خُمسهم عاطل عن العمل.

بخصـــــوص العالقة بين خســـــارة العمل بســـــبب االنتفاضـــــة وبين رب العمل، مل يكن 
غرباً أن القســـم األكبر ممن فقدوا أعمالهم لهذا الســـبب هو بين العاملين يف إســـرائيل مســـت

ــــــــــــــــــــــ  %12منهم عملــه يف مقــابــل  %72من جمموع العــاملين، إذ فقــد نحو  %20 ويقــدر بـ
  وجدوا عمالً يف أماكن أُخرى. %16احتفظوا بأعمالهم و

ظرائهم من واجلدير ذكره هنا أن دخل العاملين يف إســـــــــــرائيل يبلغ ضـــــــــــعف دخل ن
ممن كانوا يعملون يف إســـــــــــرائيل  %79العاملين يف الضـــــــــــفة الغربية وقطاع غزة، وأن 

  وممن يقعون حالياً حتت خط الفقر هم من سكان اخمليمات.
من موظفي الســـــــــــلطـــة الوطنيـــة مل تتـــأثر بســـــــــــبـــب  %97من جهـــة أُخرى فـــإن أعمـــال 

يف  %40اخلاص، ويف أوســـــــــاط العاملين يف القطاع  %45االنتفاضـــــــــة، قياســـــــــاً بنســـــــــبة 
  )17(أوساط الذين يديرون عمالً مستقالً.

) وبحســـــــــــــب نتـــائج مســـــــــــح قوة العمـــل الـــذي أجراه املكتـــب املركزي لإلحصـــــــــــــاء 6(
آذار/مارس) وصلت  - (كانون الثاين/يناير 2002الفلسطيني يف الربع األول من سنة 

من قوة العمل  %68إىل  1967نســبة العاطلين عن العمل يف األراضــي احملتلة منذ ســنة 
(بمن يف ذلك األشـــــــــــخاص الذين هم جزء من قوة العمل،  2002يف نهاية آذار/مارس 

  سواء كانوا باحثين عن فرص عمل أو ال).
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) أن معدل االعتماد االقتصادي 2002وتفيد معطيات املكتب نفسه (نيسان/أبريل 
تفاضــــــــــة بنســــــــــبة ازداد منذ بداية االن (Economic Dependency)أو اإلعالة االقتصــــــــــادية 

، إذ بلغ معــدل %49أشـــــــــــخــاص. حتى إن نســـــــــــبــة الزيــادة يف غزة أعلى  8,6، فبلغ 42%
  أشخاص يف الضفة الغربية. 6,6أشخاص يف مقابل  8,8اإلعالة 

ويؤكــد املكتــب نفســــــــــــه أن البرامج العــاجلــة لتوفير فرص عمــل موقتــة ال تســـــــــــتطيع 
ييق واإلغالق وإعـــادة جمـــاراة حـــاجـــات العـــاطلين عن العمـــل مـــا دامـــت إجراءات التضـــــــــــ

  )18(االحتالل اإلسرائيلية مستمرة.
) توقع ازدياد البطالة يف ظل 2002ويف حتليل البنك الدويل للوضــــع (آذار/مارس 

اســـــتمرار تلك األوضـــــاع. وأشـــــار إىل أن معاناة ســـــكان اخمليمات بصـــــورة خاصـــــة فيما 
هم على العمل شــهراً من االنتفاضــة، قلّص فرص حصــول 19يتعلق بحرية احلركة خالل 

  ضمن حدود اخمليمات.
شيكل جديد.  1600) حدد املكتب املركزي لإلحصاء الفلسطيني خط الفقر بنحو 7(

من الفلســـطينيين كانوا يعيشـــون  %21) فإن 37:2001وبحســـب معطيات البنك الدويل (
. وقد ارتفعت هذه 2000حتت خط الفقر قبيل اندالع االنتفاضــــــــــــة يف أيلول/ســـــــــــبتمبر 

. وتوقع البنك أن ترتفع النســـــــــــبة إىل 2001يف كانون الثاين/يناير  %33إىل النســـــــــــبة 
  ، إذا ما استمرت األحوال على ما هي عليه.2001يف نهاية سنة  40%

وأشــــــــــــار البنك إىل أن حدة الفقر أشــــــــــــد يف جنوب قطاع غزة ويف القرى النائية يف 
  الضفة الغربية، كما يتبين من الشكل التايل:
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 (IUED)وقد أكدت نتائج مســح املعهد العايل للدراســات التنموية يف جامعة جنيف 
االجتاهات ذاتها، إذ بدت املناطق الواقعة وســــــــــط الضــــــــــفة الغربية أقل حرماناً من بقية 

بحســـب إجابات  - مناطق الضـــفة وقطاع غزة. ويف حين توزع ســـكان خميمات الضـــفة
قر وبين آخرين فوق خط الفقر، وقع ســـــــــــكــان مــا بين أفراد حتــت خط الف - أفراد العينــة

خميمات قطاع غزة جميعهم حتت خط الفقر. إن الوضـــــــــــع يف خميمات غزة وقراها هو 
أشــخاص يف مســتوى معيشــي يقع  10أشــخاص بين كل  6األســوأ، حيث يعيش أكثر من 

  )19(حتت خط الفقر.
، قبيل الهجوم العسكري اإلسرائيلي املكثف، كان 2002) مع نهاية آذار/مارس 8(

شــــــيكالً إســــــرائيلياً  1651من األســــــر الفلســــــطينية تعيش حتت خط الفقر ( %67يعتقد أن 
جديداً ألســــرة مكونة من شــــخصــــين بالغين وأربعة أطفال)، مع معدل أعلى يف غزة يبلغ 

85%.  
املعهد العايل للدراســـــــــــات التنموية يف جامعة  واســـــــــــتناداً إىل مســـــــــــح الحق قام به

من الفلســــــطينيين يف املناطق  %87، فإن نحو 2002يف نيســــــان/أبريل  (IUED)جنيف 
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احملتلة ممن شملهم املسح أفادوا أن أحوالهم املعيشية تدهورت إىل حافة الفقر املدقع. 
ة أيام، كما أفاد وأفاد ثلث هؤالء تقريباً أن مدخراته من النقود ال تكفيه ســــــــــوى لبضــــــــــع

أقـــل من الثلـــث بقليـــل أن يف إمكـــانـــه تـــدبر أموره ألســــــــــــــابيع قليلـــة، يف حين أفـــاد ربع 
فقط من هؤالء أن يف  %9املشـــــــــــمولين بــاملســـــــــــح أن مــدخراتــه من النقود نفــدت. وأفــاد 

  إمكانهم الصمود مدة طويلة.
أمّا وضـــــــــــع الالجئين يف اخمليمات فهو حتى أســـــــــــوأ من ذلك، إذ أجاب نصـــــــــــف من 

من ســــكان املدن  %23ملهم املســــح بأن مدخراته من النقود قد نفدت، قياســــاً بنســــبة شــــ
فقط من ســـــــــــكان اخمليمات بأن يف إمكانهم  %9,2من ســـــــــــكان القرى. وقد أجاب  %30و

بــأن يف  %10الصـــــــــــمود فترة طويلــة (وكــان ثلــث هؤالء من غير الالجئين)، كمــا أجــاب 
أياماً قليلة. يف حين  %10لالجئين)، وإمكانهم الصــــــــــمود عدة أســــــــــابيع (ثلثهم من غير ا

) من الالجئين يف اخمليمات بأن مدخراته من النقود قد نفدت %48أجاب نحو النصف (
.   )20(كلياً

) تعتبر نســـــــبة األمية منخفضـــــــة نســـــــبياً يف فلســـــــطين إذا ما قيســـــــت بما عليه يف 9(
البالد األُخرى يف املنطقة. وبحســـــــــب معطيات املكتب املركزي لإلحصـــــــــاء الفلســـــــــطيني 

  بين الذكور. %8بين اإلناث ما فوق اخلامسة عشرة من العمر، و %20تبلغ هذه النسبة 
، (IUED)اســــــــات التنموية يف جامعة جنيف ووفقاً لنتائج مســــــــح املعهد العايل للدر

يف مســـــــتوى التعليم اإلعدادي،  %10أميون، و %51يف ضـــــــوء إجابات أفراد العينة، فإن 
حضروا صفوفاً يف املرحلة اجلامعية. وتبدو  %33يف مستوى التعليم الثانوي، و %32و

  النسبة األخيرة عالية بكل املقاييس.
ومكان الســــــكن يبدو الوضــــــع متجانســــــاً  ليمفيما يتعلق بالعالقة بين مســــــتوى التع

على صــــــــــعيد املناطق كافة، بما يف ذلك وضــــــــــع ســــــــــكان اخمليمات الذي يمكن مقارنته 
بوضع السكان يف مناطق أُخرى. عالوة على ذلك، فإن سكان اخمليمات هم أكثر تعليماً 

من ســـكان اخمليمات حصـــلوا على تعليم جامعي، يف  %32من ســـكان القرى، إذ تبين أن 
  فقط بين سكان القرى حصلوا على تعليم جامعي. %19حين أن 

يمكن مقارنة مســــتوى  (Gender)وبخصــــوص العالقة بين مســــتوى التعليم واجلنس 
تعليم اإلناث بمستوى تعليم الذكور يف املناطق كافة، ما عدا أن نسبة التعليم اجلامعي 

  )21(لزواج املبكر.بين اإلناث أقل مما هي بين الذكور ألسباب معلومة، أهمها ا
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ويف هذا الســـــــــــياق يعتبر دور األونروا حاســـــــــــماً جداً يف تعليم ســـــــــــكان اخمليمات، 
وخصـــــــــــوصـــــــــــاً يف املســـــــــــتويين االبتدائي واملتوســـــــــــط، األمر الذي مكّن من املقارنة بين 

  مستوى تعليمهم ومستوى تعليم بقية السكان الفلسطينيين.
مــدارس األونروا أثر الضـــــــــــغوط من جهــة أُخرى أظهرت عالمــات التالميــذ يف ) 10(

والتوترات النفســــية يف أطفال اخمليمات خاصــــة، بســــبب ظروف االنتفاضــــة. فقد أظهرت 
نتائج االمتحان املوحد الذي أجراه قسم التعليم يف األونروا يف نهاية الفصل األول من 

تراجعاً يف التحصـــــــــــيل العلمي إىل ما دون الوســـــــــــط، إذ  2000/2001العام الدراســـــــــــي 
جلت ؛ %38نســـب النجاح التالية يف مادتي اللغة العربية والرياضـــيات: اللغة العربية  ســـُ

بالنســـــــــبة إىل الصـــــــــفوف كافة. وبمقارنة هذه النســـــــــب بمثيالتها يف  %26الرياضـــــــــيات 
 %71الفترة نفســـــــها من العام الدراســـــــي األســـــــبق، كانت نســـــــبة النجاح يف اللغة العربية 

جلــت تراجعــا. %54ويف الريــاضـــــــــــيــات  ت ممــاثلــة يف مــادتي اللغــة اإلنكليزيــة وقــد ســـــــــــُ
  )22(والعلوم.

وتتخــذ التوترات النفســـــــــــيــة بين أطفــال املــدارس يف اخمليمــات أبعــادهــا القصـــــــــــوى 
بســـــبب الكثافة الســـــكانية يف اخمليم، وتالصـــــق جدران البيوت، وضـــــيق األزقة الفاصـــــلة 
بينها وهشاشة مقاومتها لالعتداءات اإلسرائيلية. وهنا جتدر اإلشارة إىل أن ما يقارب 

ية وقطاع غزة يعيشـــــــــــون يف مســــــــــــاحة ال الجئ يف خميمات الضـــــــــــفة الغرب 000,609
[؟] نســـــمة يف الكيلومتر   450,30، أي بمعدل كثافة ســـــكانية تزيد على 2كم 20تتجاوز 

  املربع الواحد.
أن  (IUED)) كشـــــف مســـــح املعهد العايل للدراســـــات التنموية يف جامعة جنيف 11(

 %2,8و من أفراد العينة املشـــــمولة باملســـــح يغطون تكاليف صـــــحتهم بأنفســـــهم، 4,33%
يغطون نفقاتهم الصــــحية عن طريق  %1,4يســــتفيدون من نظام تأمين صــــحي خاص، و

يغطون نفقاتهم إّما عن طريق الضـــــــــــمان الصـــــــــــحي  %54جمعيات خيرية، وأن أكثر من 
  ).%9,21، وإمّا عن طريق األونروا ()%4,32احلكومي (

لى وقد كشـــــف املســـــح أيضـــــاً أن ســـــكان قطاع غزة عامة يعتمدون بصـــــورة كبيرة ع
الضمان الصحي احلكومي وعلى اخلدمات الصحية لألونروا، بينما يغطي سكان الضفة 
الغربية، بمن فيهم ســــــكان اخمليمات، نفقاتهم الصــــــحية يف الدرجة األوىل من مواردهم 
اخلاصــــــــــة. ومع ذلك يبقى دور األونروا يف تقديم اخلدمات الصــــــــــحية مهماً يف الضــــــــــفة 

  يعتمدون على األونروا يف هذا اجملال.أنهم  %14الغربية، إذ أفاد 
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من ســــكان قطاع غزة يســــتفيدون من الضــــمان  %42كما تبين من خالل املســــح أن 
من ســـــكان الضـــــفة الغربية. وربما يعود ذلك، جزئياً،  %26الصـــــحي احلكومي يف مقابل 

  إىل وجود عدد كثير من موظفي القطاع العام يف قطاع غزة.
ت الصـــــحة بالدخل تتكشـــــف أهمية اخلدمات الصـــــحية ونظراً إىل عالقة تغطية نفقا

من أفراد العينة  %22التي تقدمها األونروا إىل العائالت احملتاجة. فعلى الرغم من أن 
املـــذكورة صـــــــــــرحوا أنهم يعتمـــدون على األونروا يف تغطيـــة نفقـــاتهم الصـــــــــــحيـــة، فـــإن 

لصــحية دمات ااملســتفيدين الرئيســيين منهم صــنفوا أنفســهم حتت خط الفقر. ومع أن اخل
احلكومية التي تســـــــــــتفيد منها األســـــــــــر احملتاجة مهمة مثلما هي احلال بالنســـــــــــبة إىل 

من املســـاعدات الصـــحية لألونروا تذهب إىل األســـر  %60األونروا، فإنه يبدو أن أكثر من 
  الفقيرة.

) أثرت اإلغالقات الطويلة وإجراءات املنع والقيود اإلســـــــــــرائيلية يف حرية حركة 12(
وصـــولهم إىل خمتلف اخلدمات، ومنها اخلدمات الصـــحية. وبحســـب النداء الطارئ الناس و

، تنـــاقص يف األشـــــــــــهر الســـــــــــتـــة 2001الثـــالـــث، الـــذي وجهتـــه األونروا يف حزيران/يونيو 
ألن الالجئين من الضــفة  %32الســابقة للنداء عدد املرضــى يف مســتشــفيات القدس بنســبة 

وسجل مستشفى القديس جون، وهو الوحيد  الغربية مل يعودوا قادرين على دخول القدس.
، انخفاضــــــاً يف عدد زواره من مرضــــــى (Opthamalic hospital)يف تخصــــــصــــــه يف الضــــــفة 

. وقد تزايد عدد املرضـــــــــــى العاجزين عن املشـــــــــــاركة يف %31العيادات اخلارجية بنســـــــــــبة 
ع قبل اندال %3 -  %2نفقات االســتشــفاء مع األونروا بصــورة كبيرة، فارتفعت نســبتهم من 

؛ وهذا ما شــــــكل ضــــــغطاً على موارد األونروا. كما منع إغالق %29 -  %22االنتفاضــــــة إىل 
القرى واملدن أعداداً كثيرة من الالجئين من الوصـــــــــــول إىل املســـــــــــتشـــــــــــفيات املتعاقدة مع 

  )23(األونروا، األمر الذي اضطرهم إىل اللجوء إىل املستشفيات األُخرى.

  ) تقدير األضرار واخلسائر3(
، قـــدر البنـــك الـــدويل إجمـــايل اخلســـــــــــــارة 2001مع نهـــايـــة كـــانون األول/ديســـــــــــمبر 

ماليين دوالر،  305بنحو  1967الناجمة عن التدمير املادي يف املناطق احملتلة ســـــنة 
إىل  2000أي ضـــــعف تقدير البنك نفســـــه للخســـــارة عن الفترة من تشـــــرين األول/أكتوبر 

مليون دوالر. ومع نهاية نيسان/أبريل  168، والتي بلغت حينها 2001حزيران/يونيو 
 350وازدياد حجم التدمير ارتفع إجمايل اخلســـــــارة إىل أكثر من الضـــــــعف، فبلغ  2002
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  )24(مليون دوالر.
تقريراً حددت  2002وقد أصدرت اجملموعة املساندة للدول املانحة يف أيار/مايو 

إلســـــــــــرائيلي يف فيــه األضـــــــــــرار املــاديــة واملؤســـــــــــســــــــــــاتيــة النــاجمــة عن عمليــات اجليش ا
. وقدرت 2002حمافظات الضـــــــــــفة الغربية يف الفترة ما بين آذار/مارس وأيار/مايو 

). ويشــمل هذا التقدير 860,221,342مليون دوالر ( 342اجملموعة هذه األضــرار بنحو 
خميمات الضـــــــــــفة الغربية كافة، ما عدا خميم جنين. وقدر حجم األضـــــــــــرار التي حلقت 

  )25(مليون دوالر. 46باخمليمات وحدها بنحو 
، 2002وقدرت اجملموعة املســـــــــــاندة، يف تقريرها نفســـــــــــه الصـــــــــــادر يف أيار/مايو 

مليون دوالر، جنم  40األضــــــــرار املادية واملؤســــــــســــــــاتية التي حلقت بمخيم جنين بنحو 
ل  34معظمها، نحو  مليون دوالر، عن تدمير مســاكن الالجئين يف اخمليم، كما هو مفصــّ

  )26(يف اجلدول التايل:
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  خاتمة
خيــــارات على املــــدى الطويــــل أمــــام "أصـــــــــــــــدر البنــــك الــــدويل مؤخراً تقريراً بعنوان 

 "وكــــالــــة الصـــــــــــحــــافــــة الفرنســـــــــــيــــة"، أوردت مقتطفــــات منــــه "االقتصـــــــــــــــاد الفلســـــــــــطيني
). وقد جاء يف التقرير أن الفلســـــــطينيين جنحوا منذ بدء االنتفاضـــــــة، يف 9/11/2002(

خفاض الكبير يف عدد العمال الذين يعملون ، يف التكيف إزاء االن2000أيلول/ســـــبتمبر 
اغتنــام هــذه الفرصــــــــــــة إلعــادة التفكير يف اســـــــــــتراتيجيتهم "يف إســـــــــــرائيــل، وبــات عليهم 

عامل كانوا يعملون يف  120,000ويف هذا الســـياق، ذكر التقرير أن نحو  "االقتصـــادية.
ان ال يســمحإســرائيل عند بدء االنتفاضــة، وخصــوصــاً يف قطاعي الزراعة والبناء اللذين 

بنقــل املهــارة التي كــان يمكن لالقتصـــــــــــــاد الفلســـــــــــطيني االســـــــــــتفــادة منهــا. ومــا جــذب 
 800الفلســـطينيين إىل العمل يف إســـرائيل األجور املرتفعة التي كانت تصـــل قيمتها إىل 

مليون دوالر ســــــــــنوياً، يف حين أن امليزانية الفلســــــــــطينية الســــــــــنوية مل تكن تتجاوز قبل 
  ، بحسب التقرير نفسه.االنتفاضة مليار دوالر

مح ملا بين  من العمال  20,000و 10,000بعد مرور عامين على االنتفاضـــــــــــة ســـــــــــُ
الفلســـــطينيين بالعمل يف إســـــرائيل. لكن من غير املرجح أن تفتح الســـــلطات اإلســـــرائيلية 

. "ألســـــــــباب أمنية"األبواب على مصـــــــــاريعها أمام عودة كثيفة لليد العاملة الفلســـــــــطينية 
وانطالقاً من هذا الواقع اعتبر تقرير البنك الدويل أن من املمكن، ومع فرص جناح على 

. ويف هذا السياق، يقول أحد خبراء البنك "فصل بين االقتصادين"املدى الطويل، حدوث 
إن على االقتصـــاد الفلســـطيني أن يركز دورته على تصـــدير الســـلع، "من واضـــعي التقرير: 

لكنه يربط جناح هذا الســـــــيناريو إىل  "أي دولة أُخرى يف العامل.ويتعامل مع إســـــــرائيل ك
 ســـــــيادة مالية"اإلســـــــرائيلي، وبافتراض وجود  -  حد كبير بنهاية الصـــــــراع الفلســـــــطيني

  ، وبوجود مرفأ ومطار."وجتارية للفلسطينيين ومراقبة حدود دولتهم املستقلة
حتالل اإلســـــــــرائيلي، وهنا تكمن املعضـــــــــلة: كيف يمكن جملتمع واقع فعلياً حتت اال

ومرتبط يف اقتصاده ومناحي حياته كافة بعجلة السلطة احملتلة ــــــــــــــــــــــــــ بغض النظر عن 
ــــــــــــ كيف يمكنه يف سياق نضاله من  ـــــــــــــ الواقع امللتبس واملعقد الذي أوجده اتفاق أوسلو ـ
أجــــل دحر االحتالل وحتقيق االســـــــــــتقالل النــــاجز أن يطور آليــــات مقــــاومــــة وصـــــــــــمود 

تمكنه من تقليص اعتماده على الســـــــــلطة احملتلة، ومن فك  اقتصـــــــــادي/اجتماعي ذاتية
ارتباط اقتصاده باالقتصاد اإلسرائيلي بالتدريج عن طريق مساعدة املؤسسات املالية 
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  العاملية الضالعة هي األُخرى يف املعادلة الدولية وإمالءات عملية السالم املتعثرة؟!
ة ســــياســــية بامتياز وهذه ليســــت معضــــلة اقتصــــادية فحســــب، بل هي أيضــــاً معضــــل

  تفتح الباب على مصراعيه للتحليل السياسي. وهذا ما يخرج عن نطاق مقالتنا.
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  املصادر

ورد الرقم األول يف رســــالة موجهة من مصــــدر رســــمي إســــرائيلي هو آرثر لوري إىل املدير العام   )1(
األرقام الكبيرة، وإذا ما إذا اعتاد الناس "لوزارة اخلارجية اإلســـرائيلية، والتر إيتان، جاء فيها: 

أُجبرنا على قبول عودة الالجئين فعلياً، قد يكون من الصعب، إذا ما ووجهنا بأعداد هائلة من 
الالجئين املطالبين بتطبيق حق العودة، أن نقنع العامل بأن هؤالء مل يعيشــــــوا كلهم ســــــابقاً يف 

  ، أنظر:"تقليل العدد... إسرائيل [فلسطين].. ولذا يبدو من املرغوب فيه، على أية حال،
  (London: 1949-The Birth of the Palestinian Refugee Problem, 1947Benny Morris, 

Cambridge University Press, 1987), p. 297. 
 Ibid.وبخصوص التقديرات الرسمية العربية، أنظر أيضاً:   

)2(  Survey Mission for the Middle East, Final Report of the United Nations Economic UN, 

(New York: United Nations, 1949), as cited in George F. Kossaifi,  Part One, A.AC35/6
"The Palestinian Refugees and the Right of Return" (Washington D.C.: The Centre for 

per, no. 7, p. 3.Policy Analysis on Palestine, 1996), Information Pa  
)3(  Kossaifi, Ibid., pp. 4, 7.  
)4(  Ibid., p. 7.  
)5(  Ibid.  
شخص يتلقون اإلغاثة يف إسرائيل. وكانت األونروا مسؤولة عنهم  45,800ال يشمل هذا الرقم   )6(

  .1952حتى حزيران/يونيو 
)7(  Kossaifi, op. cit., p. 5 (Table 4).  
)8(  stical Bulletin (1/2002)" (Amman UNRWA H.Q.: UNRWA, "Registration Stati

Department of Relief & Social Services, April 2002), p. 11 (Table 3.0).  
  .Ibid., Table 1.0, p. 4أنظر:   )9(
اجملتمع الفلســـــــــطيني يف غزة والضـــــــــفة الغربية "أنظر: ماريان هيبرغ وغير أوفنســـــــــن (حترير)،   )10(

، ترجمة عفيف الرزاز (بيروت: مؤسسة الدراسات "يف األوضاع احلياتية والقدس العربية: بحث
  .16 - 1)، ص 1994الفلسطينية، 

)11(  Palestinian Public Perceptions on their Living Conditions; The Riccardo Bocco & others, 

: Graduate (Geneva Role of International and Local Aid during the Second Intifada
12.-2, 7-Institute of Development Studies, Report III, December 2001), pp. 1  

يف: هيبرغ وأوفنســــن، مصــــدر  "حتول اجملتمع الفلســــطيني: التشــــرذم واالحتالل"ســــليم تماري،   )12(
  .19سبق ذكره، ص 

 30 - 2000و تـــمـــوز/يـــولـــيـــ 1تـــقـــريـــر املـــفـــوض الـــعــــــام لـــألونـــروا ("أنـــظـــر: األمم املـــتـــحــــــدة،   )13(
  .2 - 1،ص ")2001حزيران/يونيو 

)14(  ., Issue no. 14, June 2002, p. 16Majdal-Al  
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  Bocco & others, op. cit., pp. 40-.41أنظر:   )15(
)16(  42.-Ibid., pp. 41  
)17(  50.-Ibid., pp. 47  
)18(  , Issue no. 14, June 2002, p. 15.Majdal-Al  
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