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املقدمة
صدمة كوفيد-19 يف فلسطني: من الصمود إىل التمكني والسيادة

1- العاصفة املمتازة: أزمة صحّية اقتصادية اجتامعية عاملية وفلسطينية

كان العــام 2020 عامــاً حافــاً باألحــداث والصدمــات للفلســطينيني، التــي تركــت آثــاراً، عــى مــا يبــدو، وجوديــة 
وخيمــة.  عنــد تأســيس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، قبــل خمســة وعرشيــن عامــاً، مبوجــب اتفاقيــات أوســلو-

ــة. اليــوم، وبعــد عقديــن وبضــع، نــرى  ــة والحوكمي ــد أنظمتهــا األمنيــة واالقتصادي ــة، تــم تحدي واشــنطن املرحلي
هــذه األنظمــة ترتنــح إثــر الصدمــات املتواليــة ومــا اســتجد مــن أزمــات اجتامعيــة واقتصاديــة مل نشــهد لهــا مثيــاً 
ــد-19 بفلســطني  ــازة”.  فقــد أملــت جائحــة كوفي ــل، والتــي اجتمعــت يف العــام 2020 يف “العاصفــة املمت مــن قب
عقــب ســنوات طويلــة مثقلــة بأجــواء مــن التوتــر الســيايس، ومســتويات منــو اقتصــادي ضعيــف، وأزمــات اجتامعية 

مزمنــة كانــت الفئــات االجتامعيــة الضعيفــة واملهّمشــة والفقــرة الخــارس األكــر فيهــا.

يشــهد العــامل أجمــع منــذ بدايــة العــام 2020 انتشــاراً واســعاً وزحفــاً متواصاً لجائحــة فايــروس كورونا )كوفيــد-19(، 
التــي كان لهــا انعكاســات كبــرة عــى املســتويني االقتصــادي واالجتامعــي.  فقــد أدى إعــان منظمــة الصحــة العامليــة 
هــذا املــرض “وبــاًء عامليــاً” إىل شــل ّ الحركــة بشــكل شــبه كامــل لفــرتات مختلفــة )بــني أســابيع وأشــهر( يف معظــم 
دول العــامل، نتيجــة اتّخــاذ الحكومــات سياســات تقــوم عــى اإلغــاق والعــزل، والحجــر الصحــي، والتباعــد االجتامعي، 
مــا أّدى إىل تباطــؤ أو توقــف الحركــة يف القطاعــات االقتصاديــة والتجاريــة كافــة، والســفر والســياحة بشــكل خــاص.  
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وقــد وصــل عــدد الحــاالت املصابــة عــى مســتوى العــامل حتــى تاريــخ 2020/10/11 إىل مــا يزيــد عــى 37.5 مليــون 
حالــة، منهــا 8.3 مليــون حالــة نشــطة، بينــام وصــل عــدد الوفيــات إىل مــا يزيــد عــى مليــون وفــاة.1

ــي  ــا عــى االقتصــاد العامل ــة لجائحــة كورون ــار املحتمل ــن األبحــاث والدراســات عــى أن اآلث ــد م أجمعــت العدي
ســتكون كبــرة للغايــة عــى املســتويات كافــة.  بنــاء عــى تقديــرات البنــك الــدويل الــذي حددهــا وفق ســيناريوهني 
رئيســيني؛ األول ســيناريو اســتمرار انتشــار الجائحــة العامليــة بنفــس مســتوياتها الحاليــة،2  واآلخــر ســيناريو تضخــم 
ــام، انخفاضــاً  ــي، بشــكل ع ــث يشــهد االقتصــاد العامل ــر تشــاؤماً، بحي ــة،3  وهــو الســيناريو األك الجائحــة العاملي
ملموســاً يف جــل املــؤرشات االقتصاديــة.  بحســب الســيناريو األول، مــن املتوقــع أن يرتاجــع الناتــج املحــي اإلجــاميل 
العاملــي يف العــام 2020 بنســبة 2.1% عــن العــام 2019، بنســبة تراجــع 2.5% يف الــدول الناميــة، و1.9% يف الــدول 
املتقدمــة.  كــام توقــع هــذا الســيناريو أن ينخفــض التصديــر عامليــاً بنســبة 2.5%.  وفقــاً للســيناريو الثــاين، مــن 
ــر، فيتوقــع  ــد التصدي املتوقــع أن يشــهد الناتــج املحــي اإلجــاميل العاملــي تراجعــاً بنســبة 3.9%.  أمــا عــى صعي
ــارت  ــة، فأش ــات اإلنتاجي ــتوى القطاع ــى مس ــا ع ــبة 4.6%.4  أم ــاً بنس ــر عاملي ــاض التصدي ــاين انخف ــيناريو الث الس
تقديــرات البنــك الــدويل إىل أن قطــاع الخدمــات الســياحية ســيكون األكــر تــرراً حــول العــامل، حيــث مــن املتوقــع 
أن يشــهد تراجعــاً بنســبة 9.3%، أمــا بالنســبة للقطــاع الصناعــي، فمــن املتوقــع أن يشــهد تراجعــاً بنســبة %3.1 

وكذلــك القطــاع الزراعــي الــذي يتوقــع أن يشــهد تراجعــاً بنســبة %3.0.5

عــى الرغــم مــن أن كافــة دول العــامل وشــعوبها، ومنهــا فلســطني، تعــاين مــن األزمــة الحاليــة، وهــي تحــدث للمــرة 
األوىل، فــإن الوضــع يف فلســطني يشــكل حالــة فريــدة مــن نوعهــا كونهــا دولــة بــا ســيادة، تــرزح تحــت االحتــال 
العســكري اإلرسائيــي منــذ أمــد طويــل، ومــا ينطــوي عليــه مــن زحف متواصــل للمــرشوع االســتعامري االســتيطاين.  
كان أداء الســلطة الوطنيــة الفلســطينية خــال ربــع القــرن هــذا متباينــاً، فقــد أضعفتــه التناقضــات املتأصلــة التــي 
رافقــت جهــود بنــاء مؤسســات الدولــة يف ظــل الحكــم االســتعامري خــال العقــد املــايض خاصــة، وبنــاء “اقتصــاد 
وطنــي” عــى الرغــم مــن اســتمرار التبعيــة الهيكليــة لاقتصــاد اإلرسائيــي بنفــوذه الواســع.  فمؤسســات الدولــة 
ــة  ــدس الرشقي ــى الق ــة االســتعامرية ع ــذايت، والهجم ــم ال ــات الحك ــه ترتيب ــا تســمح ب ــة بحــدود م ــة مكبل الفتي
ــة  ــة والفصــل الجغــرايف )املفــروض بالقــوة( واالنقســام الســيايس بــني الضفــة الغربي وباقــي أرايض الضفــة الغربي

وقطــاع غــزة )االختيــاري(.

ــن  ــد م ــذ آذار 2020 للح ــطينية من ــى األرايض الفلس ــت ع ــي فرض ــات الت ــر واإلغاق ــاء األخ ــف الوب ــد كش وق
انتشــاره، عــن  هــذه التصدعات/الفجــوات يف مختلــف القطاعــات االقتصاديــة، التــي كان لهــا تأثــرات اقتصاديــة 
كليــة شــاملة طالــت االســتهاك، واإلنتــاج واالســتثامر، وجلبــت هــزات أثــرت عــى قطاعــات اقتصاديــة أو مناطــق 
جغرافيــة فلســطينية بعينهــا.  فــكان أكــر املترريــن مــن هــذه األزمــة املتســارعة يف أوىل حلقاتهــا صغــار املنتجــني، 
والعاملــني لحســابهم الخــاص، وعــامل املياومــة )ســواء الذيــن يعتمــدون عــى وظائــف يف القطــاع الخــاص أو يف 
إرسائيــل(، واألمهــات العامــات، والخريجــني الشــباب، واألرس الفقــرة التــي يتوقــع أن يــزداد عددهــا مــن حــوايل 
200 ألــف إىل مــا يقــارب 300 ألــف هــذه الســنة.  أمــا موظفــو القطــاع العــام، فقــد بــدأوا يشــعرون بتأثــرات 
ــدأت الحكومــة الفلســطينية برتشــيد اإلنفــاق العــام بشــكل واضــح، منضمــني إىل  ــران عندمــا ب ــذ حزي األزمــة من

صفــوف جميــع مــن أصبحــوا مهدديــن بفقــدان مصــادر رزقهــم أكــر مــن ذي قبــل.

1  https://www.worldometers.info/coronavirus/
الســيناريو األول: يفــرتض انخفــاض العاملــة يف جميــع القطاعــات يف االقتصــاد العاملــي بنســبة 3%، وارتفــاع تكاليــف التجــارة الخارجيــة   2

بنســبة 25%، وانخفــاض حــاد يف الســياحة الدوليــة.
3  السيناريو الثاين: يفرتض انخفاضاً أكر يف الناتج املحي اإلجاميل بسبب انتشار جائحة كورونا بشكل أكر ولفرتة أطول.

4 Maliszewska, M. Mattoo, A, and Mensbrugghe, D. )2020( ”The Potential Impact of COVID-19 on GDP and Trade“. World 
Bank Group. Policy Research Working Paper 9211.
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ــا  ــم، وم ــت لح ــة بي ــن محافظ ــدءاً م ــام 2020، ب ــن الع ــهر آذار م ــطني يف ش ــار يف فلس ــة باالنتش ــذت الجائح أخ
فتئــت حتــى انتــرشت يف باقــي املحافظــات الفلســطينية.  كباقــي الــدول، قامــت الحكومــة الفلســطينية بإجــراءات 
عديــدة تقــوم عــى إغــاق املحافظــات الفلســطينية بشــكل كامــل ملــدة تقــارب الشــهرين بهــدف الســيطرة عــى 
انتشــار الفايــروس، وللحــد مــن خطــورة تفشــيه.  بعــد ذلــك بــدأت بالرجــوع إىل الحالــة الطبيعيــة تدريجيــاً بــرشط 
االلتــزام بإجــراءات الوقايــة التــي حددتهــا وزارة الصحــة الفلســطينية، بهــدف التخفيــف مــن حــدة األزمــة عــى 
االقتصــاد الفلســطيني الــذي أوشــك عــى االنهيــار بالتزامــن مــع األزمــة يف املاليــة العامــة التــي نشــأت بســبب رفض 
الحكومــة الفلســطينية تســلم أمــوال املقاصــة.  قــد وصلــت عــدد الحــاالت املصابــة املســجلة لــدى وزارة الصحــة 
يف فلســطني حتــى تاريــخ 2020/10/11 إىل 44,299 حالــة، منهــا 37,942 حالــة تعــاٍف، بينــام وصــل عــدد الوفيــات 
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ــا عــى االقتصــاد  قامــت العديــد مــن املؤسســات الفلســطينية والدوليــة بتقديــر اآلثــار املحتملــة لجائحــة كورون
الفلســطيني، التــي أجمعــت عــى أن التأثــر ســيكون كبــراً يف بعــض القطاعــات ولبعــض الفئــات االجتامعيــة، وأن 
ــاء  ــار الجائحــة لســنوات قادمــة.  بن ــاً أو ســهاً عــى اإلطــاق، ولرمبــا ســتبقى بعــض آث ــن يكــون فوري التعــايف ل
عــى تقديــرات الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، مــن املتوقــع أن يشــهد الناتــج املحــي الفلســطيني تراجعــاً 
ــع أن  ــاس(، فيتوق ــطيني )م ــة الفلس ــات االقتصادي ــاث السياس ــد أبح ــرات معه ــب تقدي ــا بحس ــبة 14%.  أم بنس
ــة أشــهر مــن  ــة بنســبة 20.9% بحســب الســيناريو األول )ثاث ــج املحــي اإلجــاميل يف الضفــة الغربي يرتاجــع النات
اإلغــاق والقيــود عــى الحركــة واإلنتاجيــة(، وبنســبة 35% بحســب الســيناريو الثــاين )الــذي يفــرتض قيــوداً لفــرتة 
ســتة أشــهر(.7   سيشــمل الرتاجــع يف القيمــة املضافــة جميــع األنشــطة االقتصاديــة يف الضفــة الغربيــة، ويتوقــع أن 
يكــون كبــراً لكــن بدرجــات متفاوتــة، وبخاصــة يف نشــاط النقــل والتخزيــن وأنشــطة خدمــات اإلقامــة واملطاعــم 
التــي مــن املتوقــع أن تنخفــض بنســبة مــا بــني 29% و27% و44.9% و41.5% للســيناريوهني األول والثــاين عــى 
ــني %3  ــا ب ــبة م ــادرات بنس ــاض الص ــاس” بانخف ــع “م ــد توق ــة، فق ــارة الخارجي ــد التج ــى صعي ــا ع ــوايل.  أم الت
و17.2%، ويف الــواردات بنســبة مــا بــني 17.3% و22.5%.  كــام توقــع بزيــادة البطالــة املحليــة بـــ 17-25 نقطــة 
مئويــة.  كــام أدى اإلغــاق إىل التأثــر بشــكل خــاص عــى املنشــآت االقتصاديــة الصغــرة التــي تشــكل مــا يزيــد 
عــى 90% مــن املنشــآت العاملــة يف االقتصــاد الفلســطيني.  فعــى مســتوى القطــاع الصناعــي، باســتثناء تصنيــع 
األغذيــة، تأثــرت جميــع الصناعــات بشــكل كبــر، وبخاصــة صناعــة املنتجــات الســياحية.  أمــا أكــر املنشــآت تــرراً، 

فكانــت املنشــآت التــي تقــدم خدمــات اإلقامــة والطعــام، والتــي أغلقــت إغاقــاً تامــاً أكــر مــن غرهــا.

وقــد طالــت تأثــرات الجائحــة جميــع القطاعــات االقتصاديــة واالجتامعيــة يف فلســطني، ومنهــا القطــاع الصحــي.  فقــد 
أدى االرتفــاع يف عــدد الحــاالت املصابــة إىل زيــادة العــبء املفــروض عــى هــذا القطــاع نظــراً لنقــص املعــدات الطبيــة 
والكــوادر البرشيــة، وكونــه مل ميــر عــى فلســطني والعــامل يف العــر الحديــث مثــل هــذا الوبــاء الخطــر، الــذي مل يُعــرف 
إىل اآلن بشــكل دقيــق كيــف انتــرش، ومــا هــي ســبل الوقايــة املطلوبــة.  لذلــك، اتخــذت الحكومــة الفلســطينية العديــد 
مــن اإلجــراءات إلدارة األزمــة مــن خــال فــرض اإلغاقــات للحــد مــن انتشــار الفايــروس، وتوفــر الخدمــات واألجهــزة 
ــة  ــة الحكومي ــد مــن املراكــز الصحي ــل العدي ــا، وتحوي ــة منه ــة، وبخاصــة الصعب ــة للتعامــل مــع حــاالت اإلصاب الطبي
والخاصــة إىل مراكــز حجــر صحــي وعــاج للمصابــني بهــذا الفايــروس.  أمــا بالنســبة لتأثــره عــى قطــاع التعليــم، فقــد 
أغلقــت املــدارس مــع بدايــة انتشــار الجائحــة يف فلســطني يف آذار، كــام أغلقــت الجامعــات، وتــم االنتقــال إىل التعليــم 
اإللكــرتوين عــر اإلنرتنــت.  نظــراً لكونهــا تجربــة أوىل، واجهــت هــذه الطريقــة العديــد مــن الصعوبــات والتحديــات.  

6  https://corona.ps/
7   معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة الفلســطيني )مــاس(.  )2020(.  تقييــم أويل لآلثــار املحتملــة عــى االقتصــاد الفلســطيني لتفــي 
وبــاء كوفيــد-19 يف الضفــة الغربيــة.  ملحــق خــاص.  )قــام “مــاس” بافــراض ســيناريوهني لتقديــر الخســائر: بنــي األول عــى أســاس 
نجــاح الحكومــة الفلســطينية يف احتــواء انتشــار الفايــروس خــال فــرة الطــوارئ، أي مــا يقــارب شــهرين ثــم عــودة األمــور إىل نصابهــا 
تدريجيــاً قبــل األزمــة.  أمــا الســيناريو الثــاين، فبنــي عــى أســاس متديــد فــرة الطــوارئ لشــهر ونصــف زيــادة عــن الســيناريو األول، 

وعــودة الحيــاة االقتصاديــة إىل طبيعتهــا لكــن بشــكل أبطــأ مــن الســيناريو األول(.
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أمــا بالنســبة إىل الخدمــات األساســية كاملــاء والكهربــاء، فقــد أثــرت حالــة اإلغــاق عــى التدفقــات النقديــة ملوزعــي 
ــا بخصــوص تأثرهــا عــى  ــان.  أم ــم الخدمــات يف بعــض األحي ــر الشــبكات، وتقدي ــرت عــى تطوي ــاء، كــام أث الكهرب
الفئــات االجتامعيــة املهمشــة والضعيفــة، فقــد واجهــت هــذه الفئــات مــن النســاء، والشــباب، واألطفــال، واملســنني، 

وذوي االحتياجــات الخاصــة، والفقــراء، مصاعــب جمــة ومتفاوتــة بحســب خصوصيــة كل فئــة.

2- من االستجابة املحلية إىل التعايف االجتامعي االقتصادي الوطني

عــى الرغــم مــن صاحياتهــا املحــدودة، حاولــت الحكومــة الفلســطينية إدارة خطــة االســتجابة للجائحــة الصحيــة 
العامليــة مــن املركــز، التــي تشــعبت مصادرهــا واتســع نطــاق انتشــارها إىل مناطــق جغرافيــة عــدة.  كانــت الجهــات 
ــذ  ــيق وتنفي ــازم بتنس ــزي ال ــدور املرك ــب ال ــى لع ــادرة ع ــة، ق ــزة األمني ــة واألجه ــل وزارة الصح ــة، مث الحكومي
إجــراءات مكافحــة هــذا الوبــاء، وضــامن امتثــال املدنيــني للتدابــر الوقائيــة.  لكــن األرايض الفلســطينية املحتلــة 
املجــزأة، وســيطرة الســلطات اإلرسائيليــة عــى حركــة التنقــل والعبــور بــني األرايض الفلســطينية وإرسائيــل وداخــل 
أرايض الضفــة الغربيــة نفســها، قــد أثــرت ســلباً عــى ذلــك، وحــّدت مــن فعاليــة أداء األجهــزة املركزيــة.  لــذا، ويف 
املحصلــة، يعتمــد النجــاح يف اتخــاذ القــرارات اليوميــة وإدارة األزمــة وجهــود احتــواء الوبــاء عــى دور أبناء الشــعب 
ــي  ــات( واملح ــي )املحافظ ــتوى اإلقليم ــى املس ــي( ع ــال االجتامع ــم )رأس امل ــطيني، وجهوده ــع الفلس واملجتم

)املــدن، واملخيــامت، والقــرى(.

ــم  ــا مل يت ــود االقتصــادي م ــن الرك ــايف م ــاء، والتع ــى الوب ــكان القضــاء ع ــون باإلم ــن يك ــه ل يجــب أن نعــرتف أن
ــا  ــة الجهــود لوضعه ــر كاف ــة ومتســقة، تضمــن تضاف ــة متين ــة واقتصادي ــة واجتامعي وضــع خطــة اســتجابة صحي
موضــع التنفيــذ.  أظهــرت التجربــة الفلســطينية حتــى اآلن أن غالبيــة الفلســطينيني ال يلتزمــون بالتدابــر الوقائيــة 
وإجــراءات العــزل بشــكل طوعــي )حتــى يف املركــز، رام اللــه، حيــث تتواجــد األجهــزة الحكوميــة بكثافــة(، ولــن 
ــة  ــة املركزي ــل الحكوم ــن قب ــز والتســهيل م ــة املتاحــة، والتحفي ــوارد القليل ــدر امل ــم بق ــاىف األســواق دون دع تتع
واملحليــة.  يف الواقــع، تصاعــد املوجــة )األوىل( مــن اإلصابــات الجامعيــة بالفايــروس يف متــوز 2020 مــا هــو إال إنــذار 

باحتامليــة تفــي العــدوى بشــكل أوســع مــع حلــول موســم الشــتاء وحتــى أوائــل العــام 2021.

 )V( ــود االقتصــادي شــكل حــرف ــى الرك ــأن يأخــذ منحن ــام 2020 ب ــة الع ــودة بداي ــال املعق ــن اآلم عــى الرغــم م
)هبــوط حــاد وتعــاٍف رسيــع(، فــإن التوقعــات األكــر واقعيــة للركــود تدلــل عــى ركــود عــى شــكل الحــرف )L( )دون 
تعــاٍف يف املنظــور القريــب( أو حتــى عــى شــكل الحــرف )K(، حيــث يتعــاىف البعــض ويحــدث كســاد لــدى البعــض 
اآلخــر، وهــو مــا يعنــي رضورة العمــل لضــامن جاهزيــة نظــام الصحــة العامــة، ودعمــه ومتكينــه مــن مكافحــة انتشــار 
الفايــروس بتوفــر املــوارد الكافيــة ومبشــاركة القطاعــني العــام واملــدين، مــع رضورة معالجــة التداعيــات االقتصاديــة 
واالجتامعيــة، التــي ال تقــل أهميــة عــن ذلــك، إن مل يكــن مــن خــال تدابــر إغاثيــة، فليكــن بإعــادة تنظيــم الطريقــة 
التــي يتكيــف بهــا املجتمــع، وتوزيــع العــبء، حتــى تتمكــن األرس مــن التكيــف مــع هــذه األزمــة طويلــة األمــد، وهــو 

أمــر يجيــده الشــعب الفلســطيني.

باختصــار، لــن يكــون باإلمــكان التعــايف مــن هــذه األزمــة دون اســتجابة وعمــل دؤوب ملواجهــة اآلثــار املبــارشة 
للضغوطــات الصحيــة واالقتصاديــة عــى الفئــات االجتامعيــة األكــر ضعفــاً والقطاعــات االقتصاديــة األكــر أهميــة.

ــال  ــن خ ــام 2021، م ــول الع ــاً بحل ــد-19 عاملي ــروس كوفي ــى فاي ــيطرة ع ــت الس ــال مت ــك، ويف ح ــة إىل ذل إضاف
إجــراءات طبيــة أو تدابــر الصحــة العامــة، فــإن وتــرة التعــايف واتجاهــه وحجمــه ســيعتمد -إىل حــد كبــر- عــى 
مــدى نجــاح الرامــج اإلغاثيــة وبرامــج االســتجابة يف تحقيــق هدفــني رئيســيني عــى املــدى القصــر: أن تســتفيد 
ــة دون تــرر القطاعــات  ــة، والحيلول ــة االجتامعي ــل غرهــا مــن شــبكة الحامي ــاً قب ــات املجتمــع األكــر ضعف فئ
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اإلنتاجيــة االســرتاتيجية يف االقتصــاد الفلســطيني بشــكل كبــر ال ميكــن إصاحــه.  رمبــا ال ميكــن لهذيــن املجالــني 
العريضــني، يف خطــة اســتجابة اجتامعيــة واقتصاديــة يف ســياق محدوديــة املــوارد الكبــر، تلبيــة احتياجــات كافــة 
قطاعــات االقتصــاد وطبقــات املجتمــع التــي تتصــارع للتعامــل مــع األزمــة، وبخاصــة مــع تراجــع اإليــرادات العامــة، 
واملســاعدات الدوليــة، ودخــل العاملــني يف إرسائيــل، والتــي تلعــب جميعهــا دوراً يف اســتنزاف املــوارد.  لــذا، يجــب 
تحديــد التدخــات ذات األولويــة إلغاثــة األكــر تــرراً، ولتحفيــز القطاعــات األخــرى التــي تعتمــد مدخاتهــا عــى 
ــيدة يف  ــة الرش ــف الحوكم ــيعاد تعري ــة، س ــة القادم ــف.  يف املرحل ــكل مكث ــي بش ــرشي واالجتامع ــال الب رأس امل
فلســطني إىل اإلدارة الجيــدة والتخطيــط الواقعــي والتنســيق متعــدد املســتويات والتواصــل الفعــال، وقبــل كل يشء، 

الرتكيــز عــى تنشــيط األســواق املحليــة، والطلــب عــى اإلنتــاج املحــي، والوظائــف يف األســواق املحليــة.

ــة  ــايف االجتامعــي واالقتصــادي وتنفيذهــا يف ظــل اســتمرار البيئ ــة ومســتدامة للتع ــم اســرتاتيجية عملي إن تصمي
السياســية املتقلبــة، إن مل تكــن بيئــة معاديــة، ليــس باألمــر املؤكــد، وإن بــدت معــامل هــذه االســرتاتيجية ومضمونهــا 
واضحــة، مــا يفاقــم مــن هــذا الوضــع الصعــب قلــة املــوارد وانخفــاض الفعاليــة وتــدين امتــداد مؤسســات الحكــم 
ــات للمســاءلة  ــا، وعجــز أو عــدم وجــود آلي ــا وصاحيته ــة واليته ــا ومحدودي ــا كــر حجمه ــي يعيقه ــة، الت املركزي
الدميقراطيــة والشــعبية والخبــرة.  يف الوقــت الــذي ال يشء ميكنــه مســاعدة فلســطني عــى تجــاوز هــذه األزمــة 
ــد مكانتهــا املرشوعــة بــني دول العــامل، ســوى ســيادتها عــى أراضيهــا، رمبــا يتوجــب إعــادة النظــر يف  متامــاً وتقل

مفهــوم ومغــزى بنــاء مؤسســات الدولــة الفلســطينية تحــت االحتــال.

ــراً  ــزال أم ــام 1967 ال ي ــة ع ــى األرايض املحتل ــتقلة ع ــة مس ــيادة يف دول ــى الس ــطينيني ع ــول الفلس إذا كان حص
مســتبعداً، فعندئــذ ال ضــر مــن وضــع تصــور محــّدث ملفهــوم الدولــة الفلســطينية يســتمد جــدواه مــن املامرســات 
ــئ  ــي تهي ــة، الت ــف مســتويات الدول ــة عــى مختل ــة واإلداري ــة واالقتصادي ــة واالجتامعي ــة املســتقلة الواقعي اليومي
املشــهد ملامرســة الســيادة والتنميــة فعليــاً.  هــذا يعنــي تعزيــز قــدرة شــبكة مؤسســات “الدولــة” مبفهومــه األوســع، 
ــة  ــا الجامعي ــد-19، أو يف مقاومته ــا لاســتجابة لكوفي وبخاصــة عــى املســتويني اإلقليمــي واملحــي، ســواء بتعبئته
ــدوره الســعي  ــي ب ــوزارات، يعن ــة وال ــة يتجــاوز الحكوم ــوم للدول ــز عــى مفه ــي.  هــذا الرتكي لاســتعامر اإلرسائي
ــة؛ أي شــكاً مــن أشــكال مــا يســمى  ــد مــن الامركزيــة يف هيكليــة وســلطات ووظائــف الحوكمــة الوطني إىل مزي
ــر عــى املســتوى  ــدي” )municipal activism( أو “التفكــر مــن املنظــور املحــي مــن أجــل التأث “بالنشــاط البل

الوطنــي”.

عندمــا يُفهــم أن دولــة فلســطني هــي ناتــج جميــع األنظمــة واملؤسســات املوجــودة حاليــاً - املدنيــة والحكوميــة، 
ــة  ــة، األرسي ــة واالقتصادي ــة، االجتامعي ــة والتعددي ــمية، الدميقراطي ــر الرس ــة وغ ــة، القانوني ــوقية والتنظيمي الس
ــة عــى أرض الواقــع  ــام الدول ــح قي ــة - عندهــا يصب ــة واملركزي ــة واملحلي ــة، اإلقليمي ــة والحري والــرشكات، الريفي
وحتميتهــا هدفــاً ملموســاً أكــر.  كــام أن قــدرة فلســطني كقــوة جمعيــة قــادرة عــى وقــف أو حتــى عكــس التقــدم 
االســتعامري االســتيطاين تــزداد قــوة، مــا يعــزز مــن إمكانيــة وضــع تصــور جــدي ملســار التعــايف والنمــو والحكــم 

الســيادي.

يف النهايــة، مــا تؤكــده هــذه الدراســة، واألبحــاث الشــاملة التــي أجريــت يف ســياق إعدادهــا، أنــه يف زمــن شــح 
املــوارد املاليــة لاســتجابة أو للتعــايف، ويف بيئــة معاديــة وحصــار اقتصــادي مل تشــهدهام فلســطني منــذ ثاثــني عامــاً، 
فــإن املقولــة القدميــة بــأن أهــم رصيــد للقضيــة الفلســطينية )بعــد عدالتهــا(، هــو مواردهــا البرشيــة، أو رأســاملها 
ــراً  ــى مؤخ ــام اّدع ــر، ك ــض يفك ــابقة.  إذا كان البع ــة س ــن أي حقب ــر م ــاطعة أك ــة س ــت حقيق ــي، بات االجتامع
املستشــار الرئــايس األمــريك جاريــد كوشــر، بأنــه ميكــن تضييــق الخنــاق املــايل عــى الشــعب الفلســطيني لضــامن 
تركيعــه سياســياً، فــإن أزمــة 2020 أظهــرت نقــاط القــوى الكامنــة للشــعب الفلســطيني بقــدر مــا أظهــرت نقــاط 
الضعــف والتصــدع االقتصاديــة واالجتامعيــة.  بالتــايل، يجــب أن تســتند االســتجابة وجهــود التعــايف قبــل كل يشء 
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إىل تعبئــة العنــر البــرشي، وتنظيمــه وتأطــره، وتكثيــف التكاتــف والتنســيق االجتامعــي.  هكــذا ميكــن الوصــول 
إىل حلــول ال تتطلــب مــوارد ماليــة بقــدر مــا تتطلــب االعتــامد عــى اآلخــر، وليــس اســتثناءه، واالهتــامم باألكــر 

تهميشــاً وفقــراً، والتفكــر والتشــاور والتخطيــط قبــل الفعــل، بــدل االنفعــال.

3- منهجية الدراسة ومحاورها

ــارشة  ــر املب ــارشة وغ ــة املب ــة واالجتامعي ــرات االقتصادي ــم التأث ــتة إىل تقيي ــا الس ــة بأجزائه ــذه الدراس ــدف ه ته
لجائحــة كورونــا عــى املجتمــع الفلســطيني، والخــروج مبجموعــة مــن التدخــات املعّمقــة التــي تغطــي مختلــف 
ــة األكــر تــرراً،  ــأرس الفلســطينية، والنهــوض باملنشــآت االقتصادي ــش ل ــة بتحســني ســبل العي ــب املتعلق الجوان
وتعزيــز صمــود املجتمــع، وبخاصــة الفئــات املهّمشــة والفقــرة يف وجــه التحديــات الكبــرة التــي خلقتهــا الجائحــة، 
ويف حــال واجهــت أي صدمــات مســتقبلية.  كــام تعتــر الدراســة أداة ملراقبــة ورصــد وتحليــل رفــاه األرس والــرشكات 

املتــررة.

مــن شــأن هــذه التوصيــات أن تســاعد أصحــاب القــرار والجهــات ذات العاقــة عــى التعامــل بشــكل فعــال مــع 
ــايف االقتصــاد  ــة لتع ــة مناســبة وفعال ــاذ وإغاث ــم خطــط إنق ــا الجائحــة، وتقدي ــي خلقته ــة الت ــات املختلف التحدي
ــع،  ــى أرض الواق ــة ع ــة مفصل ــن خــال دراس ــا م ــم التوصــل له ــات ت ــتناد إىل تدخــات وسياس ــع، باالس واملجتم
وبرتكيــز مقصــود عــى األنشــطة االقتصاديــة األكــر تــرراً، والفئــات األكــر ضعفــاً وتهميشــاً مــن الســكان.  بنــاء 
ــدويل، باالســتناد إىل  ــز الدعــم الوطنــي وال عــى هــذه التدخــات، ميكــن وضــع إســرتاتيجية تحــدد مجــاالت تركي
أهــداف التنميــة املســتدامة، ومبــدأ “إعــادة البنــاء بشــكل أفضــل” مــن ذي قبــل.  مــن املهــم التأكيــد عــى رضورة 
التعامــل مــع نتائــج تقييــم اآلثــار االقتصاديــة واالجتامعيــة، والتحليــل والتوصيــات ذات العاقــة عــى أنهــا نتائــج 

أوليــة نظــراً للوضــع الحــايل رسيــع التغــر.

ــة  ــات املهمش ــع الفئ ــول إىل جمي ــة، والوص ــة واالجتامعي ــب االقتصادي ــة الجوان ــة كاف ــة، وتغطي ــداف الدراس ــق أه لتحقي
ــع  ــامل لجمي ــح ش ــى مس ــدت ع ــية، واعتم ــاور رئيس ــة مح ــى أربع ــة ع ــزت الدراس ــدد”، ارتك ــراء الج ــرة و “الفق والفق
األدبيــات الصــادرة منــذ أوائــل الجائحــة، إضافــة إىل سلســلة مــن اللقــاءات الحواريــة القطاعيــة واملناطقيــة وأبحــاث ميدانية 
مركــزة، شــارك فيهــا املئــات مــن الخــراء وممثــي مختلــف القطاعــات واملؤسســات االقتصاديــة واالجتامعيــة والحكوميــة، 
مــن مختلــف املناطــق يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.  ســتنرش النتائــج املفصلــة لتلــك األبحــاث والتحليــل املفصــل لآلثــار 

االقتصاديــة واالجتامعيــة للجائحــة يف وقــت الحــق مــن هــذه الســنة.

3-1 محاور الدراسة

ــة  ــر، وحامي ــة للمخاط ــر عرض ــطة األك ــرة واملتوس ــر والصغ ــة الصغ ــة متناهي ــآت االقتصادي ــور األول: املنش املح
ــاء ــباب والنس ــة للش ــف، وبخاص الوظائ

ــف  ــة يف مختل ــطة االقتصادي ــة األنش ــى كاف ــارش، ع ــكل مب ــة، بش ــهر املاضي ــال األش ــا خ ــة كورون ــرت جائح ــد أث لق
ــر  ــة.  تعت ــرادات الحكومي ــاميل، واإلي ــي اإلج ــج املح ــف، والنات ــدالت التوظي ــى مع ــلباً ع ــت س ــات، وانعكس القطاع
أنشــطة املطاعــم والفنــادق، والبنــاء، والتجــارة )الجملــة والتجزئــة(، والصناعــة والتعديــن، والقطــاع الزراعــي مــن أكــر 
القطاعــات تــرراً جــراء انتشــار جائحــة كورونــا.  كــام تفــرض األزمــة الصحيــة املســتمرة مجموعــة مــن الضغــوط واآلثــار 
الســلبية الكبــرة عــى األصــول اإلنتاجيــة واملشــاريع متناهيــة الصغــر والصغــرة واملتوســطة، وعــدم القــدرة عــى الوصــول 
ــف  ــات اللوجســتية يف مختل ــاج والخدم ــش، وتــرر ساســل اإلنت ــرص كســب العي ــاج األساســية، وف إىل مدخــات اإلنت
األنشــطة االقتصاديــة.  لذلــك، ســتقدم هــذه الدراســة توصيــات وسياســات محــددة حــول كيفيــة حاميــة فــرص العمــل، 
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وخلــق فــرص عمــل فوريــة وقصــرة األجــل يف القطاعــات ذات األولويــة، ودعــم املشــاريع متناهيــة الصغــر والصغــرة 
واملتوســطة الحجــم، ومشــاريع التوظيــف الــذايت، واملنشــآت اإلنتاجيــة األكــر عرضــة للمخاطــر وبشــكل خــاص املشــاريع 

التــي تديرهــا النســاء والشــباب.

املحور الثاين: توفر شبكات األمان والحامية االجتامعية للفئات األكر ترراً وتهميشاً

ــع، وبشــكل خــاص  ــات املجتم ــف فئ ــى مختل ــر مســبوقة ع ــًة وغ ــة عميق ــاراً اجتامعي ــة آث ــت الجائح ــد ترك لق
ــل النســاء، واألطفــال،  ــة مث ــة اجتامعي ــا أي حامي ــر لديه ــي ال تتوف ــاً الت ــات الفقــرة واملهمشــة واألكــر ضعف الفئ
ــاين  ــي تع ــاء، واألرس الت ــها نس ــي ترأس ــة، واألرس الت ــات البدوي ــة، والتجمع ــخاص ذوي اإلعاق ــن، واألش ــار الس وكب
مــن انعــدام األمــن الغــذايئ.  كــام كشــفت الجائحــة وآثارهــا الثغــرات الكبــرة التــي يعــاين منهــا قطــاع الحاميــة 
االجتامعيــة الفلســطيني، فقــد بقيــت قطاعــات وفئــات اجتامعيــة واســعة، ومــا زالــت دون أي مظلــة أو حاميــة 
ــة حــول  ــة ذات الصل ــات محــددة للحكومــات والجهــات املعني ــك، ســتقدم هــذه الدراســة توصي ــة.  لذل اجتامعي
ــر جــراً لتعــايف  ــث توف ــوراً، بحي ــة ف ــة وتنفيذهــا بصــورة أكــر فعالي ــة االجتامعي ــة برامــج الحامي ــة مواءم كيفي
األرس واملجتمعــات واالقتصــادات الوطنيــة بشــكل رسيــع، ومســاعدة النــاس عــى التكيــف مــع األوضــاع الصعبــة 
مــن خــال برامــج الحاميــة االجتامعيــة، وتأمــني الخدمــات األساســية، وتحقيــق األمــن الغــذايئ، وتعزيــز التامســك 

ــة للصمــود واالســتجابة. االجتامعــي واالســتثامر يف نظــم مجتمعي

املحور الثالث: تعزيز صمود املجتمعات والوصول إىل الخدمات الرئيسية

تعــاين األرايض الفلســطينية املحتلــة مــن أزمــة اقتصاديــة طويلــة األمــد، لذلــك كان لجائحــة كورونــا أثــر كبــر يف 
تفاقــم األزمــة التــي تعيشــها املجتمعــات الفلســطينية )مــن مــدن وقــرى ومخيــامت وغرهــا مــن “املحليــات”(.  
لــذا، فــإن تعزيــز قــدرات هــذه املجتمعــات، وبخاصــة الصغــرة منهــا والبعيــدة عــن املراكــز الحريــة الحكوميــة 
واالقتصاديــة، عــى مقاومــة آثــار املخاطــر )الصحيــة وغرهــا(، واســتيعابها واحتوائهــا والتعــايف منهــا يف زمــن معقول 
وبطريقــة فعالــة توظــف املقــدرات واملعرفــة املحليــة وتســتثمر فيهــا، هــو محــور أســايس يف تعزيــز نســيج املجتمع 
ــة  ــات االقتصادي ــم التعامــل مــع التحدي ــه عــى االنتقــال مــن الصمــود إىل التمكــني.  إذا مل يت الفلســطيني وقدرت
واالجتامعيــة وتنظيــم االســتجابة لهــا عــى الصعيــد املجتمعــي املحــي، فــإن السياســات والرامــج املصممــة مركزيــا 
قــد تخفــق يف تحقيــق أهدافهــا.  كذلــك، بقــدر مــا تنجــح الهيئــات املركزيــة )الحكوميــة والخاصــة( ألي دولــة يف 
تأمــني وصــول الخدمــات العامــة للمجتمعــات املحليــة كافــة، وبإنصــاف، بغــض النظــر عــن حجمهــا، أو ســهولة 
الوصــول لهــا أو أهميتهــا االقتصاديــة، فمــن شــأن ذلــك ترســيخ ركائــز دولــة فلســطني وثقــة املواطنــني يف وظيفتهــا 
ورشعيتهــا.  لذلــك، تهــدف التدخــات يف هــذا املحــور إىل تقديــم توصيــات إىل الجهــات ذات العاقــة مــن شــأنها 
أن تعــزز قــدرة املجتمــع عــى الصمــود يف وجــه التحديــات االقتصاديــة واالجتامعيــة الناجمــة عــن وبــاء كورونــا، 
ليصبــح أكــر أمنــاً واســتدامة، وفهــم احتياجــات كل مــن هيئــات الحكــم املحــي واملجتمعــات املحليــة، مبــا ميكنهــا 

مــن تعزيــز صمــود املجتمــع واســتجابته مــن خــال العمــل املجتمعــي.

املحور الرابع: الحوكمة رسيعة االستجابة والشاملة

ــات،  ــون، البلدي ــة، املحافظ ــزة األمني ــا )األجه ــة به ــة املرتبط ــات التنفيذي ــطينية والجه ــة الفلس ــت الحكوم لعب
وحــدات الحكــم املحــي( دوراً مركزيــاً يف مواجهــة جائحــة كورونــا منــذ اليــوم الــذي ظهــرت فيــه أوىل اإلصابــات 
بالفايــروس يف مدينــة بيــت لحــم، مــن خــال إعــان حالــة الطــوارئ، وتنفيــذ إغاقــات شــاملة وجزئيــة للحــد مــن 
ــة،  ــة كاف ــق االقتصادي ــل يف املراف ــبه كام ــلل ش ــة الطــوارئ إىل ش ــه، أدت حال ــت ذات ــروس.  يف الوق انتشــار الفاي
وخســارة عــرشات آالف العــامل لوظائفهــم، وتعطــل قطــاع التعليــم عــن العمــل، مــا خلــق حالــة مــن اإلربــاك يف 
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األنشــطة االقتصاديــة وبــني أفــراد املجتمــع، وبخاصــة مــع عــدم قــدرة الحكومــة عــى توفــر الدعــم املــايل الــكايف 
لســد حاجــة األرس الفقــرة، والعــامل الذيــن فقــدوا مصــدر رزقهــم، أو دعــم منشــآت األعــامل التــي تعطلــت عــن 
العمــل ألشــهر عــدة.  مــن هنــا، تــأيت أهميــة وجــود الحوكمــة رسيعــة االســتجابة والشــاملة )عــى املســتوى املركــزي 
واملحــي( يف مواجهــة جائحــة كورونــا، التــي تظهــر بوضــوح دور املؤسســات الحكوميــة ووحــدات الحكــم املحــي يف 
توفــر الخدمــات األساســية للمواطنــني، وأهميــة التعــاون والتنســيق بــني الجهــات املختلفــة )املؤسســات الحكومية، 
املنظومــة األمنيــة، املجالــس البلديــة والقرويــة، ولجــان الطــوارئ( مــن أجــل الحــد مــن تبعــات كوفيــد-19 عــى 

االقتصــاد ومصــادر رزق املواطنــني، وهــو مــا ســتقوم هــذه الدراســة بتقديــم تدخــات وتوصيــات بشــأنه.

3-2 املنهجية املتبعة

مــن أجــل تحقيــق أهــداف الدراســة واإلجابــة عــن أســئلتها وتقديــم اســتجابات عميقــة وفعالــة، فقــد تــم تبنــي 
وتنفيــذ املنهجيــة التاليــة:

مراجعــة األدبيــات والدراســات الســابقة: قــام الفريــق البحثــي، وقبــل البــدء بالعمــل امليــداين، بعمليــة مراجعــة 
شــاملة للدراســات واإلحصائيــات املتوفــرة والخاصــة باآلثــار االقتصاديــة واالجتامعيــة لجائحــة كورونــا عــى املجتمع 
الفلســطيني؛ ســواء خــال “فــرتة اإلغــاق” )5 آذار- 25 أيــار 2020(، أو “فــرتة مــا بعــد اإلغــاق” )26 أيار-نهايــة 
شــهر أيلــول 2020(.  فعــدا عــن تدعيــم الدراســة ببعــض نتائــج تلــك الدراســات واإلحصائيــات، فقــد كانــت عمليــة 
املراجعــة مهمــة وحيويــة مــن أجــل تطويــر وبنــاء أدوات الدراســة: أســئلة املقابــات، وأســئلة املجموعــات البؤريــة، 
أو مجموعــات النقــاش املركــزة؛ ســواء تلــك التــي تــم عقدهــا بشــكل “مركــزي”؛ أي عــى مســتوى الضفــة الغربيــة 

وقطــاع غــزة، أو تلــك التــي تــم عقدهــا عــى مســتوى املحافظــات واملواقــع املســتهدفة.

املنهــج النوعــي: متــت الدراســة باعتــامد “املجموعــات البؤريــة” و “املقابــات املعّمقــة”، نظــراً ملــا يوفــره 
ــة  ــار االقتصادي ــل اآلث ــن الصعــب رصــد وتحلي ــة عــى أســئلة البحــث؛ إذ أن م ــات عميق ــن إجاب ــج م هــذا املنه
ــة باســتخدام أداة االســتبيان  ــا، واســتخاص السياســات والتدخــات املطلوب ــة العميقــة لجائحــة كورون واالجتامعي
ــع  ــكي والواق ــم الســياق ال ــة” تحــول دون فه ــة “ســطحية” و”مجزئ ــتثارة أجوب ــل إىل اس ــي متي أو االســتامرة الت
ــة”  ــة قصدي ــار “عين ــم اختي ــه، فقــد ت ــاء علي ــه.  بن ــه وتداخات ــه وتفاصيل ــكل تعقيدات االقتصــادي واالجتامعــي ب
مــن مجموعــة كبــرة نســبياً مــن املواطنــني واملواطنــات بلغــت حــوايل 280 مبحوثــاً/ة مــن املناطــق الخمــس التــي 
اســتهدفتها الدراســة ومثلــت “حــاالت دراســية” وهــي محافظــات القــدس، وبيــت لحــم، وقلقيليــة، وكذلــك منطقــة 
األغــوار وقطــاع غــزة، حيــث شــارك 265 مــن املبحوثــني يف املجموعــات البؤريــة أو مجموعــات النقــاش املركــزة، 
فيــام شــارك 15 منهــم يف املقابــات املعمقــة التــي تــم عقدهــا لتغطيــة أي ثغــرات معرفيــة مل تتــم تغطيتهــا يف 

مجموعــات النقــاش.

3-2-1 املجموعات البؤرية أو مجموعات النقاش املركزة - 22 مجموعة

تــم عقــد نوعــني مــن املجموعــات البؤريــة يف شــهري آب وأيلــول 2020: أربــع مجموعــات بؤريــة “مركزيــة”، و18 
مجموعــة بؤريــة “مناطقيــة” يف املواقــع واملحافظــات املســتهدفة. وقــد تراوحــت املــدة الزمنيــة لــكل مجموعــة 
مــا بــني 1-2 ســاعة، وقــد حــر كل مجموعــة مــا بــني 8-15 شــخصاً.  هــذا، وقــد بلــغ مجمــوع األشــخاص الذيــن 
حــروا تلــك املجموعــات حــوايل 265 شــخصاً مــن الجنســني، ومــن مختلــف األعــامر واملناطــق املســتهدفة، إضافــة 
إىل مجموعــة متنوعــة مــن ممثــي املؤسســات الحكوميــة وغــر الحكوميــة والقطــاع الخــاص واملؤسســات الدوليــة 

اإلنســانية ذات العاقــة، وذلــك عــى النحــو التــايل:
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مجموعــات النقــاش “املركزيــة”: تــم تنظيــم ثــاث مجموعــات نقــاش “مركزيــة” يف الضفــة الغربيــة لتغطيــة  أ . 
محــاور الدراســة، وجمــع أكــر قــدر ممكــن مــن املعلومــات واآلراء قبــل “الذهــاب إىل امليــدان”.  وقــد عقــدت 
ــار  ــه، وركــزت عــى تغطيــة “املحــور االجتامعــي”؛ أي اآلث املجموعــة األوىل يف مقــر معهــد “مــاس” يف رام الل
االجتامعيــة لجائحــة كورونــا، وحرهــا ممثلــون عــن وزارات التنميــة االجتامعيــة والعمــل والعــدل وشــؤون 
املــرأة ... الــخ.  مــن ثــم تــم تنظيــم مجموعتــني أخريــني يف مقــر معهــد “مــاس” أيضــاً، حيــث ركــزت املجموعــة 
األوىل عــى “املحــور االقتصــادي”، فيــام ركــزت املجموعــة الثانيــة عــى محــور “الحوكمــة وصمــود املجتمعــات 
والوصــول إىل الخدمــات األساســية”.  أمــا املجموعــة “املركزيــة” الرابعــة، فلــم يتســنَّ عقدهــا بســبب اإلغــاق 
الشــامل للقطــاع منــذ نهايــة شــهر آب بســبب انتشــار جائحــة كورونــا فيــه، وتــم اســتبدالها مبقابــات معمقــة 

مــع الجهــات ذات العاقــة يف قطــاع غــزة، ركــزت عــى املحــاور املختلفــة للدراســة.

املجموعــات البوريــة “املناطقيــة” التــي تــم تنظيمهــا يف املواقــع واملحافظــات املســتهدفة: كــام ذكــر أعــاه، فقــد  ب . 
تــم عقــد 18 مجموعــة بؤريــة يف املحافظــات واملناطــق الخمــس املســتهدفة التــي تــم اختيارهــا كحــاالت دراســية، 
حيــث، وبعــد تحديــد املحافظــات واملناطــق الخمــس )القــدس، بيــت لحــم، قلقيليــة، األغــوار، وقطــاع غــزة( بــدأ 
فريــق البحــث بجمــع معلومــات مختلفــة عــن واقــع هــذه املناطــق، ال ســيام مــن حيــث تأثــرات جائحــة كورونــا 
ــات، وبشــكل  ــك املعلوم ــاء عــى تل ــم بن ــا.  ت ــة فيه ــة املختلف ــات االجتامعي ــة والفئ ــات االقتصادي عــى القطاع
“تكامــي”، تحديــد القطاعــات والفئــات التــي ســيتم اســتهدافها مــن خــال العمــل امليــداين.  فمثــاً تــم اختيــار 
محافظــة بيــت لحــم بســبب أهميتهــا الســياحية، ولفحــص تأثــر الجائحــة عــى قطــاع الســياحة الفلســطيني، وتم 
اختيــار محافظــة “قلقيليــة” بســبب أهميتهــا “الزراعيــة”، وكذلــك لفحــص آثــار الجائحــة عــى قطــاع “العــامل” يف 
املحافظــة، ال ســيام أن هنالــك عــدداً كبــراً مــن أبنــاء املحافظــة ممــن يعملــون داخــل “الخــط األخــر”، وأيضــاً 
للتحديــات االجتامعيــة التــي خلقتهــا الجائحــة، وبخاصــة يف املناطــق الريفيــة.  أمــا منطقــة األغــوار وقطــاع غــزة، 
فقــد تــم اختيارهــام لكونهــام تحتويــان عــى فئــات اجتامعيــة واســعة تعــاين مــن الفقــر والتهميــش والبطالــة 
وانعــدام األمــن الغــذايئ، وأيضــاً لحساســية األغــوار سياســياً، وبخاصــة مــع مخططــات الضــم لاحتــال اإلرسائيــي، 
ــد  ــم تحدي ــار املحافظــات أو املناطــق الخمــس، ت ــة.  بعــد اختي ــر الخــزان الغــذايئ للضفــة الغربي ولكونهــا تعت
عــدد املجموعــات البؤريــة التــي ســيتم عقدهــا يف كل محافظة/منطقــة.  فمثــاً، تــم عقــد مجموعــات بؤريــة مــع 
ممثلــني عــن “جمعيــة الحرفيــني” يف بيــت لحــم، وكذلــك الغرفــة التجاريــة، وممثلــني عــن الفنــادق، ويف القــدس 
تــم عقــد مجموعــات بؤريــة مــع “تجــار القــدس” وممثــات عــن “جمعيــة ســيدات األعــامل”، كــام تــم عقــد 

مجموعــات بؤريــة مــع “املزارعــني” يف قلقيليــة واألغــوار.

أمــا بخصــوص الفئــات االجتامعيــة املســتهدفة، فقــد تــم الرتكيــز عــى الفئــات األكــر تهميشــاً أو األكــر تأثــراً   
بالجائحــة.  فمثــاً، تــم عقــد مجموعــة بؤريــة مــع “األشــخاص ذوي اإلعاقــة” والعاملــني معهــم يف مقــر جمعيــة 
ــع  ــوت، وم ــة جينصاف ــات” يف قري ــع “األمه ــة م ــة بؤري ــة، ومجموع ــة قلقيلي ــة” يف مدين ــات الخري “املرابط
“العــامل” يف قريــة “حجــة” يف املحافظــة نفســها، هــذا إضافــة إىل عقــد مجموعــة بؤريــة مــع “كبــار الســن” يف 
قريــة “الجفتلــك” يف محافظــة أريحــا باعتبارهــا جــزءاً مــن منطقــة األغــوار، ال ســيام املنطقــة املهــددة بخطــة 
الضــم اإلرسائيليــة ... إلــخ، إضافــة إىل عقــد مجموعــة بؤريــة مــع “الشــباب” مــن الجنســني يف قريــة “بتــر” يف 
بيــت لحــم، ومجموعــة أخــرى مــع “طلبــة املــدارس والجامعــات” يف قريــة “جينصافــوت” يف محافظــة قلقيليــة.

املقابــات املعّمقــة: بعــد عقــد املجموعــات البؤريــة، وتقييــم نتائجهــا، تــم، أيضــاً، عقــد 15 مقابلــة معّمقــة يف  ت . 
املحافظــات واملناطــق املســتهدفة مــن أجــل الحصــول عــى مزيــد مــن البيانــات أو اإليضاحــات حــول اآلثــار 
ــك  ــة تل ــن أجــل مواجه ــة م ــا، وحــول التدخــات املطلوب ــة والنفســية لجائحــة كورون ــة واالقتصادي االجتامعي
اآلثــار.  فمثــاً مــن أجــل فهــم مســألة تأثــر “الثقافــة املجتمعيــة”، وكذلــك موضــوع “الحوكمــة” و “املبــادرات 
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املحليــة” التــي ظهــرت ملواجهــة الجائحــة، تــم عقــد مقابــات معّمقــة مــع رؤســاء املجالــس املحليــة لقــرى 
ــر  ــم التأث ــظ القــدس.  مــن أجــل فه ــب محاف ــع نائ ــاء م ــة”، ولق ــك”، و “حبل ــر”، و “حجــة”، و “الجفتل “بت
الــذي ســببه اإلغــاق عــى قطــاع العدالــة يف فلســطني، وعــى موضــوع العنــف املجتمعــي واملنازعــات النقابيــة، 
وكذلــك قضايــا “النفقــة”، تــم عقــد مقابلــة معّمقــة مــع “وكيــل وزارة العــدل” يف رام اللــه.  يف الســياق ذاتــه، 
مــن أجــل فهــم تأثــر الجائحــة عــى املؤسســات والجمعيــات الخريــة والخدميــة واإليوائيــة، تــم عقــد مقابــات 

مــع رئيــس ومديــرة جمعيــة “دار األيتــام” يف قلقيليــة، ومديــرة جمعيــة “املرابطــات” الخريــة.

ــم اســتخدام أســلوب تشــاريك تفاعــي  ــد ت ــة، فق ــات املعمق ــزة، أو يف املقاب ــاش املرك ــات النق وســواء يف مجموع
يقــوم عــى تشــجيع املشــاركني واملشــاركات عــى طــرح مــا لديهــم مــن آراء وأفــكار وتجــارب بــكل حريــة ورصاحــة.  
ــد  ــذا وق ــئلتها.  ه ــة وأس ــاور الدراس ــة مح ــات املعّمق ــة واملقاب ــات البؤري ــات يف املجموع ــت النقاش ــد عكس ق
قــام “الباحثــون الرئيســيون” بعقــد تلــك املقابــات واملجموعــات البؤريــة بشــكل مبــارش، فيــام قــام “الباحثــون 
املســاعدون” بالتنســيق لهــا، وتســجيلها رقميــاً بعــد أخــذ موافقــة املبحوثــني عــى ذلــك، ثــم “تفريغهــا”، وتنظيمهــا، 

وتحليلهــا بشــكل منظــم ومنهجــي.


