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املحور الثاين
توفري شبكات األمان والحامية االجتامعية للفئات األكرث ترضراً وتهميشاً
القسم األول :تأثري جائحة كورونا عىل الفئات االجتامعية امله ّمشة والضعيفة
(املسنني ،األشخاص ذوي اإلعاقة ،الفقراء ،النساء ،العامل ،الشباب)
 1-1مقدّ مة
صحيــح أن جائحــة كورونــا ال متيــز بــن إنســان وآخــر ،بــل تصيــب مختلف أفـراد املجتمــع؛ ســواء أكان الفرد فقـرا ً أم
غنيـاً ،كبـرا ً أم صغـرا ً ،رجـاً أم امــرأة ،ولكــن املجتمعــات كانــت وال تـزال ،وعــى مــدى فـرات زمنيــة طويلــة ،متيــز
بــن أبنائهــا وبناتهــا بنــاء عــى اعتبــارات لهــا عالقــة بالنــوع االجتامعــي ،والطبقــة االجتامعيــة ،والحالــة الجســدية،
والفئــة العمريــة  ...إلــخ ،وبالتــايل هنــاك تفــاوت كبــر وواضــح يف مــدى قــدرة الفئــات االجتامعيــة املختلفــة عــى
التصــدي لتلــك الجائحــة والصمــود يف وجــه آثارهــا القويــة والعميقــة ،وبخاصــة إذا كانــت تلــك الفئــات تعيــش يف
مجتمــع ال يتوفــر فيــه نظــام فعــال ومتكامــل للحاميــة االجتامعيــة كــا هــو حــال املجتمــع الفلســطيني .مــن هنــا،
فقــد وجــدت العديــد مــن الفئــات امله ّمشــة والضعيفــة يف هــذا املجتمــع نفســها مكشــوفة وبــدون مظلــة أو حاميــة
اجتامعيــة يف مواجهــة جائحــة أثــرت ،وبشــكل قــوي وغــر مســبوق ،عــى العــامل أجمــع ،ويف مختلــف نواحــي الحيــاة
االقتصاديــة واالجتامعيــة والنفســية والتعليميــة .وقبــل البــدء يف تشــخيص وتحليــل ،مــا أمكننــا رصــده ميداني ـاً
وبحثي ـاً ،مــن آثــار لتلــك الجائحــة عــى الفئــات االجتامعيــة الفلســطينية املهمشــة أو الضعيفــة واملكشــوفة ويف
مقدمتهــا املســنون ،واألشــخاص ذوو اإلعاقــة ،والفقـراء ،والنســاء ،وكذلــك العــال والشــباب ،ال بــد مــن اإلشــارة إىل
تأثــر الجائحــة عــى الوعــي املجتمعــي ،وعــى مســتوى الثقــة مــا بــن الحكومــة واملواطنــن.
 2-1تأثري الجائحة عىل الوعي املجتمعي وعىل مستوى الثقة بني الحكومة واملواطنني
لقــد كشــف البحــث امليــداين ،عــن وجــود ثغ ـرات خطــرة يف الوعــي املجتمعــي الفلســطيني فيــا يتعلــق مبــدى
انتشــار الجائحــة وســبل مواجهتهــا ،وكذلــك وجــود “أزمــة ثقــة” يشــعر بهــا بعــض املواطنــن اتجــاه الحكومــة ومــا
يصــدر عنهــا ،تعــود بعــض أســبابها إىل “نظريــة املؤامــرة” التــي تســيطر عــى عقــول عــدد كبــر مــن الفلســطينيني،
والتــي يســتخدمونها بــا كلــل لتفســر أي يشء “جديــد” أو “غريــب” مثــل جائحــة كورونــا ،والتــي تحــول دون
ربــط حقيقــي مــا بــن “األســباب والنتائــج”  ...إلــخ .ولعــل هــذا مــا يفــر النقاشــات “الســاخنة” التــي ظهــرت
يف مجموعــات النقــاش املركــزة واملقابــات التــي عقدهــا فريــق البحــث يف املحافظــات املســتهدفة ،حيــث انقســم
املشــاركون واملشــاركات إىل ثــاث مجموعــات أو وجهــات نظــر بهــذا الخصــوص:
•وجهــة النظــر األوىل متثــل أولئــك املواطنــن الذيــن يعتقــدون أنــه ال وجــود لجائحــة كورونــا ،وأنهــا عبــارة عــن
“مؤامــرة” حاكتهــا جهــات أو دول أو رشكات لهــا مــآرب غــر ظاهــرة يف ذلــك .وعنــد ســؤال أولئــك املواطنــن
عــن تلــك الجهــات أو الــدول أو عــن تلــك املــآرب ،وبخاصــة أن كل دول العــامل أصيبــت بالجائحــة ،وتعــاين
بشــكل هائــل بســببها ،مل نســمع إجابــة محــددة.
•أمــا وجهــة النظــر الثانيــة فتمثــل أولئــك الذيــن يقــرون بوجــود الجائحــة ،ال ســيام يف فلســطني ،لكنهــم
يعتقــدون أن الحكومــة والســلطة الفلســطينية تقــوم بـــ “املبالغــة” يف الحديــث عــن الجائحــة وآثارهــا وأرقــام
الوفيــات واملصابــن ،وذلــك “مــن أجــل الحصــول عــى مســاعدات خارجيــة ،ال ســيام مــن منظمــة الصحــة
العامليــة” .فقــد ذكــر العديــد مــن املشــاركني واملشــاركات أمثلــة لحــاالت “مــرض أو وفــاة ليــس لهــا عالقــة
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بفايــروس كورونــا ،لكــن تــم اإلعــان مــن قبــل الجهــات الصحيــة يف الســلطة عــى أنهــا إصابــات كورونــا”.
كــا أن بعضهــم قــد ذكــر وبنــرة تشــكيكية ،أنــه ،وعــى الرغــم مــن إعــان وزارة الصحــة الفلســطينية “عــن
إصابــة أف ـراد مــن أرسنــا بالفايــروس فــإن العــدوى مل تنتقــل لنــا؟!” ،وآخريــن ذكــروا أن “بعــض مــن أعلــن
عــن إصابتهــم مل يكــن لديهــم أعـراض” .ولعــل هــذا يؤكــد عــدم معرفــة هــؤالء املشــاركني أو اطّالعهــم عــى
األبحــاث العلميــة الخاصــة بالجائحــة التــي صــدرت عــن جهــات عديــدة يف العــامل ،ومفادهــا أوالً أن هنالــك
أنواعـاً عــدة للفايــروس أو مســتويات عــدة لإلصابــة :البعــض ال تظهــر عليــه األعـراض ،والبعــض تظهــر عليــه
أعـراض بســيطة أو خفيفــة ،أمــا البعــض اآلخــر فيصــاب بأعـراض خطــرة قــد تــؤدي إىل وفاتــه .كــا كشــفت
العديــد مــن الدراســات عــن أن بعــض املصابــن لديهــم قــدرة هائلــة عــى نــر الفايــروس والعــدوى بشــكل
رشس ملجموعــة كبــرة مــن النــاس ،يف حــن ال تتطــور مثــل هــذه القــدرة لــدى البعــض اآلخــر  ...إلــخ ،وهــذا
كلــه يؤكــد أهميــة الحاجــة إلطــاق مثــل هــذه الحملــة الوطنيــة التوعويــة العاجلــة واملنظمــة واملتناســقة.
•متثــل وجهــة النظــر الثالثــة أولئــك املشــاركني الذيــن لديهــم ثقــة بالبيانــات الحكوميــة ،ومــا ينــر يف وســائل
اإلعــام ،وبخاصــة الرســمية منهــا حــول الجائحــة ومخاطرهــا ومعــدالت تفشــيها املتســارع .ومييــل هــؤالء
املشــاركون إىل كونهــم يتبوئــون مناصــب رســمية مثــل “رئيــس أو أعضــاء املجلــس املحــي” ،أو “موظفــن يف
بعــض الــوزارات” ،أو ممــن يعملــون يف القطــاع الصحــي.
 3-1تأثري الجائحة عىل الواقع الصحي واالقتصادي واالجتامعي للمسنني
						األغوار ممن لقــد كشــف البحــث امليــداين ،عــن أن املســنني،
التقى "فريق البحث" برجال مسنني يف منطقة
اضطروا ،وبخاصة بعد ظهور الجائحة ،إىل القيام بأعامل وبخاصــة أولئــك الذيــن ال يتلقــون راتب ـاً تقاعدي ـاً،
صعبة عىل الرغم من ظروفهم الصحية من أجل الحصول وال يتوفــر لهــم أي شــكل مــن أشــكال الحاميــة
عىل مبلغ بسيط من املال ال يتجاوز  50 -30شيكالً يف االجتامعيــة ،أو تتوفــر لهــم حاميــة لكــن محــدودة
اليوم لتغطية نفقاتهم (مجموعة منهم مثالً يقومون "بفرط جــدا ً ،يعانــون ،بشــكل كبــر ،بســبب ظهــور جائحة
امللوخية" مقابل الحصول عىل نصف شيكل مقابل كل كورونــا ،ال ســيام يف ظــل ازديــاد حاجتهــم للمــواد
كيلو!!) ،كام أن مجموعة كبرية من النساء كبريات السن الطبيــة “الوقائيــة” ،إضافــة إىل احتياجاتهــم
واملريضات قد اضطرتهن الظروف االقتصادية التي فرضتها الصحيــة والغذائيــة “االعتياديــة” .فعــى ســبيل
الجائحة إىل العمل يف املستوطنات يف الزراعة يف ظروف املثــال ،بعــض كبــار الســن يف منطقــة األغــوار ممــن
عمل شاقة وغري مجزية ( 10شواكل يف الساعة) ،أو العمل يعانــون مــن أمــراض مزمنــة قــد ذكــروا أن
يف قطف التمور مقابل مبالغ زهيدة يدفعها أصحاب مزارع “املغذيــات” التــي يحصلــون عليهــا مــن مديريــة
الصحــة ،كانــت قــد “انقطعــت ومل تعــد متوفــرة”،
التمور الفلسطينيون.
وبعــض أقربائهــم أخربونــا رصاحــة أنهــم أحيانـاً “ال
يجــدون النقــود ل ـراء األدويــة الالزمــة ملعالجــة
األم ـراض االعتياديــة املزمنــة التــي يعــاين منهــا املســنون مــن أقربائهــم” ،وكذلــك عــدم املقــدرة عــى رشاء بعــض
املســتلزمات الحيويــة لهــم كالفــوط الصحيــة بســبب الظــروف االقتصاديــة الصعبــة التــي خلقتهــا الجائحــة .وقــد
التقــى فريــق البحــث مبســنني مــن قريــة “الزبيــدات” يف األغــوار ممــن كانــوا قــد أصيبــوا بالفايــروس ،وظلــوا
يعانــون مــن آالم شــديدة ،وعــى مــدى أســابيع ،بســبب عدم قدرتهــم عــى رشاء مســكنات األمل واألدويــة “الخافضة
للحـرارة” مثــل “األكامــول” .وقــد أخربتنــا اثنتــان مــن املشــاركات يف املجموعــة البؤريــة التــي عقدناهــا يف قريــة
“الجفتلــك” ،الواقعــة يف املنطقــة املهــددة بالضــم يف األغــوار ،أن أميهــا مــا زالتــا تعانيــان مــن حالــة مــن “الهــوس
والضغــط النفــي ،وخــوف مــن اإلصابــة بفايــروس كورونــا مــرة أخــرى ،بســبب شــدة املعانــاة التــي مرتــا بهــا ،رغــم
أنهام قد شفيتا من الفايروس قبل حوايل شهرين”.
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كــا كشــف البحــث امليــداين الواقــع االقتصــادي واملعيــي الصعــب الــذي يعانيــه الكثــر مــن املســنني،
وبخاصــة أولئــك الذيــن يعانــون مــن أمــراض مزمنــة وإعاقــات ،وال يتوفــر لهــم أي مرتبــات تقاعــد ،وينتمــون
ألرس فقــرة أصــاً ،أو ألرس أصبحــت فقــرة منــذ ظهــور الجائحــة (الفقــراء الجــدد) ،فقــد التقــى “فريــق
البحــث” برجــال مســنني يف منطقــة األغــوار ممــن اضطــروا ،وبخاصــة بعــد ظهــور الجائحــة ،إىل القيــام بأعــال
صعبــة عــى الرغــم مــن ظروفهــم الصحيــة مــن أجــل الحصــول عــى مبلــغ بســيط مــن املــال ال يتجــاوز
 50-30شــيكالً يف اليــوم لتغطيــة نفقاتهــم (مجموعــة منهــم مثـاً يقومــون “بفــرط امللوخيــة” مقابــل الحصــول عــى
نصــف شــيكل مقابــل كل كيلــو!!) .كــا أن مجموعــة كبــرة مــن النســاء كبـرات الســن واملريضــات قــد اضطرتهــن
الظــروف االقتصاديــة التــي فرضتهــا الجائحــة ،والتــي أدت إىل انخفــاض ملمــوس يف دخــول عائالتهــن ،إىل العمــل
يف املســتوطنات يف الزراعــة يف ظــروف عمــل شــاقة وغــر مجزيــة ( 10شــواكل يف الســاعة) ،كــا أن بعضهــن قــد
اضطــررن إىل “العمــل مــن املنــزل” يف مجــال “التغليــف” لصالــح مصانــع تقــع يف املســتوطنات املحيطــة بقراهــن ،أو
العمــل يف قطــف التمــور مقابــل مبالــغ زهيــدة يدفعهــا أصحــاب م ـزارع التمــور الفلســطينيون .إضافــة إىل ذلــك،
ســمع “فريــق البحــث” العديــد مــن القصــص املحزنــة عــن بعــض كبــار الســن يف محافظــة قلقيليــة الذيــن أثــرت
الجائحــة ،وبشــكل قــوي ومبــارش ،عــى أمنهــم الغــذايئ ،وبعضهــم تــم نســيانه مــن األقــارب والج ـران وعــاىن مــن
الجــوع أو قلــة الطعــام ومــا زال يعــاين .فمثـاً ،يف مقابلــة مــع إحــدى العامــات يف مؤسســة “إرشاقــة” يف قلقيليــة،
ذكــرت لنــا كيــف أنهــا رأت أحــد املســنني يركــض خلــف ســيارة اعتقــد أنهــا تــوزع طــرودا ً غذائيــة وهــو يحمــل طفـاً،
وقــد نزلــت دموعــه حينــا عــاد خــايل الوفــاض ،مــا اضطرهــا وزمالءهــا إىل جمــع التربعــات ل ـراء بعــض الطعــام
لــه وألحفــاده الذيــن يعــاين والدهــم مــن البطالــة!” .بــل وحتــى املســنون الذيــن حصلــوا عــى مســاعدات عينيــة أو
نقديــة مــن قبــل املؤسســات الحكوميــة ،مــا زال بعضهــم يعــاين مــن الفقــر وعــدم القــدرة عــى تلبيــة احتياجاتهــم.
فقــد تســاءل العديــدون ممــن متــت مقابلتهــم“ :مــاذا ســتفعل الـــ  500شــيكل التــي تــم توزيعهــا ملــرة واحــدة ،أو
طــرد أو طــردان غذائيــان أو طبيــان بينــا تعصــف الجائحــة بالفقـراء واملســنني وذوي اإلعاقــة منــذ أكــر مــن ســبعة
أشــهر (منــذ بدايــة شــهر آذار  2020حتــى نهايــة شــهر ترشيــن األول حــن تــم إجـراء املقابــات معهــم)؟!
هــذا ناهيــك عــن الضغــوط النفســية الهائلــة التــي يتعــرض لهــا املســنون بســبب الجائحــة ،حيــث تعمــق الشــعور بالوحــدة
والعزلــة لــدى الكثرييــن منهــم بفعــل إجـراءات “التباعــد االجتامعــي” (تجنــب االحتــكاك بهــم مــن قبــل األقربــاء واألحفــاد
والجـران واملعــارف بســبب الخــوف عليهــم مــن العــدوى) بــل إن أحــد املســنني يف قريــة الجفتلــك قــد بــى بحرقــة أمــام
فريــق البحــث فرحـاً مــن أن “هنــاك مــن أىت ليتحــدث معــه أو يســأله عــن أحوالــه”! ومــا “زاد الطــن بلــة” ،هــو توقــف
كبــار الســن عــن املشــاركة يف معظــم النشــاطات االجتامعيــة والعامــة مثــل املشــاركة يف “األف ـراح واألت ـراح” إىل الحــدود
الدنيــا .يضــاف إىل ذلــك ،التوقــف عــن الذهــاب لــدور العبــادة بســبب الخــوف مــن اإلصابــة ،وهــو نشــاط دينــي حيــوي
بالنســبة لهــم صحيـاً واجتامعيـاً ونفســياً .وقــد ذهــب فريــق البحــث بصحبــة رئيــس املجلــس املحــي يف القريــة التــي يعيــش
فيهــا حــوايل  4000نســمة إىل أحــد املســاجد ،ومل يجــدوا هنــاك ســوى مســن واحــد يف وقــت صــاة العــر .يضــاف إىل ذلــك
“الخــوف املتزايــد” لــدى املســنني أنفســهم مــن اإلصابــة بالفايــروس بســبب الخطــورة الكبــرة التــي يشــكلها عــى حياتهــم.
ومــا ال شــك فيــه أن هــذه الصعوبــات التــي يعيشــها املســنون يف فلســطني يف ظــل الجائحــة ،هــي نتــاج لضعــف
الحاميــة والرعايــة املجتمعيتــن املتوفرتــن لهــذه الفئــة عــى الرغــم مــن االنخفــاض النســبي الكبــر يف عــدد
املســنني بالنســبة لباقــي الفئــات العمريــة أو الســكانية ،مقارنــة مــع دول كثــرة أخــرى ،وعــدم تشــكيلهم ضغطـاً
كب ـرا ً عــى األنظمــة الصحيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة .إذ مــن املعلــوم أن املجتمــع الفلســطيني هــو مجتمــع
“فتــي” ،حيــث إن الرشيحــة العمريــة الكــرى يف فلســطني هــي أولئــك األطفــال الذيــن يبلغــون مــن العمــر “14
عامــاً وأقــل” ،وهــم يشــكلون قاعــدة “الهــرم العمــري” ( ،)%39يليهــم الشــباب  29 - 15عامــاً (حــوايل ثلــث
املجتمــع  ،)%29ثــم يف قمــة ذلــك الهــرم الســكاين يــأيت “املســنون” ( 60عام ـاً فأكــر) حيــث ال تتعــدى نســبتهم
 1.%5أمــا إذا اعتمدنــا تعريــف البلــدان األكــر تقدمــا ( 65عام ـاً فأكــر) ،فــإن نســبتهم تنخفــض لتصــل إىل %3
 1الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني .كتاب فلسطني اإلحصايئ السنوي .كانون األول  .2018رقم  .19رام الله-فلسطني ،ص .19
ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻶﺛﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ 19-ﰲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ
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فقــط مــن مجمــل الســكان ( %3.5يف الضفــة الغربيــة و %2.7يف قطــاع غــزة) .وهــذه نســبة تقــل بكثــر عــن
الــدول األخــرى ،وبخاصــة األكــر تقدمـاً مثــل اليابــان (حيــث تبلــغ نســبة املســنني الذيــن يبلغــون  65عامـاً فأكــر
يف ذلــك البلــد  2.%26أمــا يف إيطاليــا ،وهــي أكــر دولــة أوروبيــة مــن حيــث ارتفــاع نســبة عــدد املســنني يف العــام
 ،2019فتبلــغ نســبة املســنني فيهــا إىل مجمــل الســكان حــوايل  3.)%23ومــن الجديــر ذكــره يف هــذا الســياق ،أن
عــدد املســنني يف فلســطني كان قــد بلــغ  257,151يف العــام  ،2019أي حــوايل ربــع مليــون شــخص ،ومــن املتوقــع أن
تــزداد نســبتهم إىل  %5يف العقــود القادمــة 4.ومــن املــؤرشات عــى ضعــف االهتــام الرســمي باملســنني ،محدوديــة
عــدد مراكــز املســنني يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،وبخاصــة الحكوميــة منهــا ،حيــث ،ووفق ـاً لوكيــل وزارة
التنميــة االجتامعيــة داود الديــك“ ،يوجــد  21مركـزا ً للمســنني يف الضفــة الغربيــة منهــا مركــز حكومــي واحــد لكبــار
الســن تابــع لــوازرة التنميــة االجتامعيــة وهــو بيــت األجــداد يف مدينــة أريحــا (الــذي ال تتجــاوز طاقتــه االســتيعابية
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 60نزيـاً) ،و 20مركـزا ً تابعــة ملؤسســات املجتمــع املــدين والجمعيــات الخرييــة.
ويرتافــق اإلهــال الرســمي لفئــة املســنني مــع تراجــع
خالل املقابلة املع ّمقة التي عقدها فريق البحث مع الدعــم غــر الرســمي املقــدم لهــم (مثــل الدعــم
مديرة “جميعة املرابطات الخريية” العريقة يف
قلقيلية العائــي) بســبب تغــر القيــم واألخــاق االجتامعيــة
التي مىض عىل تأسيسها أكرث من  50عاماً ،وكذلك خالل
مجموعة النقاش البؤرية التي عقدها الفريق مع املعلامت يف العقــود الثالثــة األخــرة (تعمــق وانتشــار النزعــة
واملوظفات يف الجمعية ،فقد تبني أوالً ،أنه وبسبب الفردانيــة واألنانيــة وتراجــع القيــم االجتامعيــة
الظروف االقتصادية الصعبة التي خلقتها الجائحة ،فقد والعائليــة والتضامنيــة) وكذلــك بســبب تــردي األوضــاع
اضطرت الجمعية إىل إغالق “دار الحضانة” ورياض االقتصاديــة ،فقــد أظهــرت بيانــات مســح العنــف التــي
األطفال بالكامل .ليس هذا وحسب ،بل إن الجمعية التي أصدرهــا الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني العــام
توفر خدمة اإليواء واملبيت والرعاية والتعليم لعرشات املــايض أن  %22مــن كبــار الســن تعرضــوا لإلهــال
األطفال ممن يعانون من إعاقات سمعية عىل مستوى الطبــي مــن قبــل أحــد أفــراد األرسة (بواقــع %24
الوطن ،مهددة باإلغالق .بسبب انخفاض عدد األطفال للنســاء كب ـرات الســن ،و %19للرجــال كبــار الســن).
الذين تأويهم ألكرث من النصف ،وبالتايل انخفاض الدخل ومــا يزيــد مــن حالــة التهميــش الــذي تعــاين منــه
الذي تحصل عليه بشكل كبري لدرجة أنها تواجه صعوبة هــذه الفئــة االجتامعيــة ضعــف نشــاطها الســيايس
حقيقية يف توفري رسوم ترخيصها .كام تواجه الجمعية ومحدوديــة تأثريهــا مقارنــة بالفئــات االجتامعيــة
خطراً حقيقياً بأن تغلق أبوابها عىل الرغم من كونها من األخــرى .كــا أن االعتقــاد املجتمعــي الســائد لــدى
الجمعيات القليلة التي تقدم خدمات لألطفال الذين البعــض بــأن “رعايــة كبــار الســن هــي مــن مســؤولية
يعانون من إعاقات سمعية عىل مستوى الوطن (حيث
إن الدولــة” ،يســاهم هــو اآلخــر يف زيــادة اإلهــال
بعض املنتفعني أو األطفال يتم تحويلهم من محافظات
املجتمعــي الــذي تعــاين منــه هــذه الفئــة املهمشــة
مختلفة مثل محافظة الخليل).
التــي زادتهــا الجائحــة تهميشـاً ،ووضعتهــا يف أول قامئــة
الفئــات الســكانية املســتهدفة بالفايــروس ،وجعلتهــا أكــر حاجــة للحاميــة االجتامعيــة.
ومــا يؤكــد حالــة التهميــش واملعانــاة هــذه ،مــا ورد يف بيــان صــدر بتاريــخ ( )1/10/2020عــن “الجهــاز املركــزي
لإلحصــاء الفلســطيني” مبناســبة “اليــوم العاملــي للمســن” ،حيــث تبــن “أن نحــو  %75مــن وفيــات فايــروس كورونــا
املســتجد يف فلســطني مــن املســنني” ،كــا بلــغ عــدد كبــار الســن املصابــن  3237شــخصاً .وقــد أشــار البيــان إىل
2 Aging of Japan:
https://en.wikipedia.org/wiki/Aging_of_Japan#:~:text=According%20to%202014%20estimates%2C%2033.0,reach%20a%20third%20by%202050.
3 Statista: Share of population that are aged 65 years and older in European countries in 2019.
https://www.statista.com/statistics/1105835/share-of-elderly-population-in-europe-by-country/
 4صحيفة الحياة الجديدة“ ،بيوت املسنني يف فلسطني  ...حكايات األمس يف مواجهة كورونا”:
http://www.alhayat-j.com/ar_page.php?id=4da2e0ey81407502Y4da2e0e
 5وزارة الصحة الفلسطينية“ .2020 .طرق وقاية كبار السن من خطر اإلصابة بفايروس كورونا”:
/ريفب-ةباصإلا-رطخ-نم-نسلا-رابك-ةياقو-قرط https://www.moh.gov.ps/portal/
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أن  %39مــن املســنني يف الضفــة والقطــاع يعانــون مــن صعوبــة أو إعاقــة واحــدة عــى األقــل ،وقــد كانــت صعوبــة
الحركــة هــي األكــر انتشــارا ً بينهــم ( ،)%24تليهــا اإلعاقــة البرصيــة ( .)%22كــا بلغــت نســبة كبــار الســن الذيــن
يعانــون مــن الفقــر املدقــع  .%16ويضــاف لــكل ذلــك ،أن نســبة مشــاركة كبــار الســن يف القــوى العاملــة مل تتعـ َّد
 ،%14وهــي أقــل مــن نســبة مشــاركة النســاء التــي تعتــر يف فلســطني منخفضــة للغايــة ( .)%19وأخ ـرا ً يشــر
البيــان إىل أن أكــر مــن ثلــث اإلنــاث يف فلســطني هــن مــن املســنات ،كــا أن  %48فقــط مــن اإلنــاث كبــار الســن
متزوجــات .وهــذا يشــر إىل التهميــش متعــدد األوجــه الــذي تعــاين منــه نســبة ال بــأس بهــا مــن كبــار الســن :أنثــى،
6
وكبــرة يف الســن ،ووحيــدة ،وتعــاين مــن إعاقــة واحــدة عــى األقــل.
 4-1تأثري الجائحة عىل األشخاص ذوي اإلعاقة والخدمات املقدمة لهم
يشــر “ملخــص النتائــج النهائيــة” لتعــداد  2017إىل أن نســبة األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف فلســطني تبلــغ  ،%2.1وأن
عددهــم قــد بلــغ أكــر بقليــل مــن  90ألفـاً .أمــا بالنســبة ألنــواع اإلعاقــة األكــر انتشــارا ً بــن مجمــل الســكان ،فيوضــح
التقريــر أن اإلعاقــة يف “الحركــة واســتخدام اليديــن” هــي األكــر انتشــارا ً ( %1.1مــن مجمــل الســكان الفلســطينيني)،
تليهــا اإلعاقــة البرصيــة ( ،)%0.7ثــم اإلعاقــة الســمعية ( ،)%0.5فالتواصــل ( ،)%0.4وأخـرا ً إعاقــات التذكــر والرتكيــز
( 7.)%0.4هــذا ويعتــر األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة واملســنون ،أكــر الفئــات االجتامعيــة تأثـرا ً بالجائحــة ،حيــث يشــر
تقريــر إلحــدى منظــات األمــم املتحــدة ،إىل أن بعــض األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة “يواجهــون صعوبــة يف تنفيــذ
اإلج ـراءات الطبيــة الوقائيــة املتعلقــة بأمــور النظافــة ،مبــا يف ذلــك التنظيــف املتكــرر لألســطح وللبيــت .تنظيــف
البيــوت وغســل اليديــن باســتمرار قــد يكــون عبــارة عــن تحـ ٍـد بالنســبة لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة ألســباب لهــا
عالقــة بعــدم مالءمــة توزيــع األشــياء املاديــة ،وعوائــق بيئيــة ،وتقطــع الخدمــات .كــا أن بعــض األشــخاص مــن ذوي
اإلعاقــة ال يســتطيعون تنفيــذ إجـراءات التباعــد االجتامعــي ،ألنهــم بحاجــة ملســاعدة منتظمــة مــن النــاس اآلخريــن
مــن أجــل تلبيــة احتياجــات الرعاية-الذاتيــة 8.ووفقــا لألمــن العــام لألمــم املتحــدة أنطونيــو جوترييــش ،فــإن “مليــار
شــخص حــول العــامل مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة مــن بــن األكــر تــررا ً مــن فايــروس كورونــا .يف دور الرعايــة فيــا
يتعلــق بالوفيــات بســبب فايــروس كورونــا ،حيــث يتواجــد كبــار الســن مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة ،تراوحــت مــا
بــن  %19و .”%72وأشــار جوترييــش إىل أن “ذوي االحتياجــات الخاصــة يواجهــون صعوبــة يف الحصول عــى معلومات
تتعلــق بالصحــة العامــة ،وتطبيــق إجـراءات النظافــة األساســية ،والوصــول إىل املنشــآت الصحيــة” .وقــال“ :إنــه يف حال
إصابــة أي منهــم بفايــروس كورونــا ،مــن املرجــح بصــورة كبــرة أن يعــاين مــن ظــروف صحيــة صعبــة ،رمبــا تــؤدي إىل
املــوت” .وأخـرا ً ،أوضــح األمــن العــام لألمــم املتحــدة أنــه “حتــى يف الظــروف العاديــة ،مــن غــر املرجــح أن يتمكــن
ذوو االحتياجــات الخاصــة مــن الحصــول عــى التعليــم والرعايــة الصحيــة وفــرص العمــل أو املشــاركة يف املجتمــع.
9
الوبــاء عــزز مــن عــدم املســاواة وأوجــد تهديــدات جديــدة”.
وباالنســجام مــع كل ذلــك ،فقــد أظهــر البحــث امليــداين أن تأثــر جائحــة كورونــا عــى األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف فلســطني،
وعــى املؤسســات التــي تقــدم لهــم خدمــات إيوائيــة وصحيــة وتعليميــة ،كان قوي ـاً ومتعــدد األوجــه .فقــد أدت الظــروف
االقتصاديــة واالجتامعيــة الصعبــة التــي خلقتهــا جائحــة كورونــا ،مبــا يف ذلــك إغــاق املراكــز اإليوائيــة ،ســواء بشــكل كيل أو
جــزيئ ،إىل زيــادة الضغــوط والتحديــات التــي يتعــرض لهــا األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة ،ويف املقدمــة منهــم األطفــال وكبــار
الســن وكذلــك أرسهــم .ومثــال عــى ذلــك“ ،جميعــة املرابطــات الخرييــة” وهــذه الحالــة ،هــي مجــرد مثــال ملــا تعانيــه العديــد
مــن الجمعيــات الخرييــة الخدميــة واإليوائيــة عــى مســتوى الوطــن.
 6الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني %75“ .2020/10/1 ،من وفيات كورونا يف فلسطني من املسنني”:
نينسملا-نم-نيطسلف-يف-انوروك-تايفو-نم-75-ءاصحإلا https://shehabnews.com/post/70243/
 7الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني“ .ملخص النتائج النهائية للتعداد  ،”2017متوز  .2018دولة فلسطني .رام الله .ص .34
8 U.N: Department of Economic and Social Affairs. “Everyone Included: Social Impact of Covid-19”.
https://www.un.org/development/desa/dspd/everyone-included-covid-19.html Retrieved on 2/6/2020. Our translation.
 9القدس“ .2020/5/6 .ذوو االحتياجات الخاصة األكرث ترضرا ً من فريوس كورونا”:
http://www.alquds.com/articles/1588751623425026900/
ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻶﺛﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ 19-ﰲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ
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وإضافــة إىل التحديــات الكبــرة التــي فرضتهــا الجائحــة عــى املؤسســات الخدميــة الخاصــة بهــذه الفئــة املهمشــة،
فــإن الجائحــة ،أيضـاً ،قــد أظهــرت الحاجــة لتأســيس مؤسســات جديــدة ،وبخاصــة فيــا يتعلــق ببعــض اإلعاقــات
كاإلعاقــة العقليــة ،وبالــذات األطفــال الذيــن يعانــون مــن مــرض “التوحــد” ،والذيــن تكبــدوا هــم وعائالتهــم
معانــاة شــديدة يف ظــل ظــروف اإلغــاق والظــروف االقتصاديــة الصعبــة التــي خلقتهــا الجائحــة“ :لديهــا ثالثــة
أطفــال مراهقــن مصابــن مبــرض التوحــد (ابنتــان وابــن) األم تبــي دامئ ـاً بحرقــة وتعيــش أزمــة خانقــة ألنهــا ال
تعــرف كيــف تتعامــل معهــم ،فالبنتــان أصبحتــا يف ســن املراهقــة ،وال تعرفــان كيــف تســتعمالن الحــام أو الفــوط
الصحيــة عنــد حصــول الــدورة الشــهرية ،األم تفكــر جديـاً باستشــارة شــيخ أو قـ ٍ
ـاض رشعــي مــن أجــل إزالــة الرحــم
لهاتــن الفتاتــن ،مــن أجــل حــل هــذه املشــكلة ،وبســبب الفقــر وعــدم توفــر الغــرف ،يعيــش األخــوة الثالثــة يف
غرفــة واحــدة ،وأحيانـاً تــأيت األم لتجــد أنهــم قــد خلعــوا كل مالبســهم وأصبحــوا عـراة متامـاً ،وهــي تشــعر برعــب
كبــر مــن احتــال حصــول عالقــة جنســية بــن األخ واألختــن ،فهــم ال يعرفــون مــاذا يفعلــون ،ومــن الصعــب
الســيطرة عليهــا” .هــذه الكلــات التــي ســمعناها عــى لســان املختصــات يف مديريــة التنميــة االجتامعيــة يف
محافظــة قلقيليــة متثــل واحــدة مــن القصــص العديــدة للمئــات مــن األشــخاص املصابــن بالتوحــد ،والذيــن ال
تتوفــر رعايــة حقيقيــة لهــم والحتياجاتهــم اإلنســانية امللحــة ،كــا ال يوجــد دعــم أو إرشــاد لألهــل لكيفيــة التعامــل
معهــم ،واألهــم النقــص الشــديد يف املراكــز املتخصصــة عــى مســتوى الوطــن لتقديــم الرعايــة واإليــواء ملــرىض
التوحــد الذيــن ازداد عددهــم بشــكل كبــر وملفــت يف الســنوات األخــرة.
هــذا ،وتؤكــد النتائــج التــي توصلــت لهــا هــذه الدراســة حــول حالــة التهميــش ومظاهــر املعانــاة التــي يعيشــها
األشــخاص ذوو اإلعاقــة يف فلســطني ،إضافــة إىل معاناتهــم مــن نقــص الخدمــات املقدمــة لهــم ،ومــا كشــفت عنــه
الدراســات األخــرى التــي أجريــت لفحــص مــدى تأثــر األشــخاص ذوي اإلعاقــة بالجائحــة وآثارهــا .ففــي دراســة
عــى عينــة “قصديــة” عــى مــن تــم ترسيحهــم مــن ذوي اإلعاقــة العقليــة مــن املؤسســات اإليوائيــة قامــت بــه
“جمعيــة الشــبان املســيحية” يف الضفــة الغربيــة ،وصــدرت نتائجهــا يف شــهر أيــار  ،2020أفــاد  68شــخصاً مــن
أهــايل األشــخاص ذوي اإلعاقــة العقليــة الذيــن تــم ترسيــح أبنائهــم مــن “جمعيــة اإلحســان الخرييــة” يف الخليــل،
بأنهــم كانــوا يتلقــون “خدمــة الرعايــة الذاتيــة والشــاملة” .وقــد أفــاد  51منهــم بأنهــم كانــوا يتلقــون خدمــات
إيوائيــة ،وذكــر  8منهــم أن أبناءهــم وبناتهــم كانــوا يتلقــون خدمــات تأهيليــة طبيــة مثــل العــاج الطبيعــي
والعــاج الوظيفــي .كــا أن األهــايل قامــوا بذكــر بعــض التحديــات الســلوكية والصحيــة التــي يواجهونهــا مــع
أبنائهــم وبناتهــم بســبب عــدم تلقــي الخدمــات املختلفــة التــي كانــت تقدمهــا الجمعيــة لهــم .فمث ـاً؛ ذكــر
 31مــن األرس املبحوثــة أن “أبناءهــم يف حالــة مــن البــكاء املســتمر وال ـراخ العــايل” .أيض ـاً ذكــرت  25أرسة أن
“أبناءهــم يعانــون مــن نوبــات عصبيــة وغضــب داخــل البيــت ،يرتجــم بتكســر وتخريــب يف البيــت” .وأخ ـرا ً،
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ذكــرت  12مــن األرس أن لــدى أبنائهــم “ســلوكيات عدوانيــة متكــررة تصــل إىل رضب اآلخريــن”.
ويف مســح نفذتــه “جمعيــة نجــوم األمــل لتمكــن النســاء ذوات اإلعاقــة” و “مرصــد السياســات االقتصاديــة
واالجتامعية-املرصــد” 11،أجــري خــال شــهري آذار ونيســان ،عــى  350امــرأة وفتــاة ذات إعاقــة ،وجــد أنــه “مل
تتواصــل أي جهــة رســمية ســواء عــى مســتوى وزارة أو مديريــة مع أي امــرأة ذات إعاقــة بغرض فحــص احتياجاتهن،
أو االطمئنــان عــى أوضاعهــن يف ظــل حالــة الطــوارئ ،ســواء يف الضفــة الغربيــة أو قطــاع غــزة” .وأظهــر املســح،
أيضـاً“ ،وجــود حــاالت عــدة مــن النســاء مــن ذوات اإلعاقــة اللــوايت انقطعــت عنهــن املســاعدات النقديــة املقدمــة
مــن قبــل وزارة التنميــة االجتامعيــة ،مــا زاد مــن تدهــور أوضاعهــن” .ووفقـاً للدراســة ،صحيــح أن بعــض مؤسســات
املجتمــع املــدين قــد تواصلــت معهــن ،لكــن ذلــك حصــل بشــكل محــدود ،وفقــط مــن مؤسســات غــر حكوميــة،
وليــس مؤسســات رســمية 15 :امــرأة وفتــاة فقــط مــن أصــل  ،350أي مــا نســبته  ،%2.4حيــث تــم التواصــل مــع 5
 10جمعيــة الشــبان املســيحية .برنامــج التأهيــل .رصــد واقــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف محنــة كورونــا :قصديــة ممــن تــم ترسيحهــم مــن املؤسســات اإليوائيــة مــع
بدايــة املحنــة .أيــار  .2020القــدس .ص .6-2
“ 11جمعيــة نجــوم األمــل لتمكــن النســاء ذوات اإلعاقــة” و”مرصــد السياســات االجتامعيــة واالقتصاديــة – املرصــد” .أيــار “ .2020ورقــة موقــف :االســتجابة الرســمية
لألوضــاع االقتصاديــة واالجتامعيــة للنســاء والفتيــات ذوات اإلعاقة”.
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نســاء فقــط مــن الضفــة الغربيــة والبقيــة مــن قطــاع غــزة .وقــد بــن املســح ،أيضـاً ،وجــود انتهــاكات عــدة بحــق
ذوات اإلعاقــة مرتبطــة بقانــون العمــل ،حيــث إن “غالبيــة النســاء والفتيــات ذوات اإلعاقــة ال يعملــن ،أو متعطــات
عــن العمــل ،ووثــق املســح فصــل عاملــة ذات إعاقــة ألســباب صحيــة بالتزامــن مــع بــدء حالــة الطــوارئ ،إضافــة إىل
عــدم دفــع أجــور ثــاث عامــات مــن ذوات اإلعاقــة مــن قبــل املشــغلني .عــدا عــن عــدم معرفــة عــدد العامــات
اللــوايت ســيتقاضني أجـرا ً مــن اللــوايت لــن يتقاضــن ،عــى الرغــم مــن مــرور قرابــة شــهرين منــذ بــدء األزمــة” .هــذا،
وال تقتــر االنتهــاكات يف مجــال العمــل واآلثــار االقتصاديــة عــى العامــات بأجــر ،فقــد وثــق املســح “تأثــر وتوقــف
دخــل عــدد مــن العامــات لحســابهن مــن ذوات اإلعاقــة” .وأخـرا ً ،فقــد أظهــر املســح املذكــور وجــود “حساســية
عاليــة مــن النســاء ذوات اإلعاقــة للتعامــل مــع “لجــان الطــوارئ” (التــي تشــكلت ملواجهــة الجائحــة) واملشــكلة مــن
تنظيــم واحــد ،ويغلــب عليهــا الطابــع الذكــوري يف املواقــع املختلفــة يف الضفــة الغربيــة ،نتيجــة إحســاس الفتيــات
بغيــاب الخصوصيــة والرسيــة يف التعامــل مــع االحتياجــات” .هــذا إضافــة إىل اعتقــاد النســاء املبحوثــات “بعــدم
وجــود توزيــع عــادل للمســاعدات ،حيــث تلعــب املحســوبية والواســطة دورا ً يف التوزيــع دون مراعــاة االســتحقاق.
كــا أن بعــض املنتفعــات أرشن إىل الســيطرة الحزبيــة يف اللجــان ،حيــث ترفــض بعــض اللجــان شــمول احتياجــات
بعــض النســاء ذوات اإلعاقــة بســبب انتامئهــن أو أرسهــن إىل تنظيــات سياســية مختلفــة ،ويؤكــد ذلــك تقريــر
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صــادر عــن الهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان”.
ويف الســياق ذاتــه ،قالــت املديــرة التنفيذيــة لجمعيــة “نجــوم األمــل” التــي تهتــم بقضايــا األشــخاص ذوي اإلعاقــة “إن
ذوات اإلعاقــة هــن األكــر تأث ـرا ً باإلصابــة بفايــروس كورونــا لضعــف مناعاتهــن ،حيــث إن بعــض اإلعاقــات بحاجــة
ألولويــات واحتياجــات مختلفــة ،ومنهــا مــا يعتمــد عــى الدعــم املنــزيل وصعوبــة التنقــل داخل أرجــاء املنــزل للحفاظ
باســتمرار عــى النظافــة الشــخصية وغســل اليديــن” .وبينــت “أن بعــض املعلومــات التــي وردت لجمعيــة نجــوم
األمــل تبــن أن أولويــات واحتياجــات ذوي اإلعاقــة ال تحظــى باهتــام لجــان الطــوارئ يف املحافظــات كافــة  ...لقــد تم
التواصــل مــع وزارة شــؤون املــرأة ،والــوزارة كان لديهــا اســتجابة رسيعــة وقامــت بالتواصــل مــع اللجــان لتزويدهــم
بأولويــات واحتياجــات ذوات اإلعاقــة” .كــا أشــارت إىل أنــه “لضــان عــدم حرمــان األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن
املعلومــات املنقــذة للحيــاة ،يجــب أن تتضمــن اسـراتيجيات التواصــل ترجمــة بلغــة اإلشــارة للترصيحــات املتلفــزة،
واملواقــع اإللكرتونيــة التــي يســهل االطــاع عليهــا مــن قبــل األشــخاص ذوي اإلعاقــات املختلفــة ،والخدمــات الهاتفيــة
ذات الخيــارات النصيــة لألشــخاص الصــم أو ذوي الصعوبــات الســمعية .يجــب أن يســتخدم يف التواصــل لغــة واضحــة
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لزيــادة الفهــم”.
وطالبــت “شــبكة املنظــات األهليــة” يف قطــاع غــزة بتمكــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن الوصــول إىل املرافــق
“الصحيــة والخدميــة ،والحصــول عــى املعلومــات املتعلقــة بفايــروس كورونــا املســتجد” ،و”دمــج األشــخاص ذوي
اإلعاقــة ضمــن الخطــط والربامــج الوطنيــة املتعلقــة مبكافحــة فايــروس “كورونــا” ،والتغلــب عــى آثــار انتشــاره
وتداعياتــه يف فلســطني” .وتــم التأكيــد خــال ورشــة نظمتهــا شــبكة املنظــات األهليــة الفلســطينية عــر تقنيــة
“زووم” ،عــى أهميــة “اســتخدام مــواد توعويــة إعالميــة منطوقــة بأصــوات واضحــة تتضمــن معلومــات أكــر
تفصي ـاً لــذوي اإلعاقــات البرصيــة ،يك يتمكنــوا مــن تخيلهــا وفهمهــا ،ويف حــال بــث رســائل توعويــة إلكرتوني ـاً،
يجــب اســتخدام رســائل نصيــة ميكــن لربامــج القـراءة الناطقــة التعــرف عليهــا ،بــدالً مــن الرســائل املصــورة ،التــي
ال يســتطيعون الوصــول إىل املعلومــة املوجــودة فيهــا” .وشــدد د .بســام أبــو حشــيش ،أحــد املشــاركني يف الورشــة،
عــى أنــه “يجــب ضــان مواءمــة أماكــن الحجــر الصحــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،ومراعــاة أن تكــون أماكــن
الحجــر مهيــأة ومالمئــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،مبــا فيهــا لغــة اإلشــارة لــذوي اإلعاقــة الســمعية ،ولــكل شــخص ال
يفهــم أو يتكلــم ،عــى نحــو ٍ
كاف”.
 -12جمعيــة نجــوم األمــل لتمكــن النســاء ذوات اإلعاقــة” و”مرصــد السياســات االجتامعيــة واالقتصاديــة – املرصــد” .أيــار “ .2020ورقــة موقــف :االســتجابة الرســمية
لألوضــاع االقتصاديــة واالجتامعيــة للنســاء والفتيــات ذوت اإلعاقة”.
 -13تحذيرات من مخاطر “كورونا” عىل األشخاص ذوي اإلعاقة يف فلسطني .نساء  - FMنسيان :2020
نيطسلف-يف-ةقاعإلا-يوذ-صاخشألا-ىلع-انوروك-رطاخم-نم-تاريذحت http://www.radionisaa.ps/article/14528/
ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻶﺛﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ 19-ﰲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ
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 5-1تأثري الجائحة عىل األمن الغذايئ وعىل االرتفاع يف عدد األرس الفقرية
حــوايل ثلــث ســكان فلســطني ،وأكــر مــن نصــف ســكان قطــاع غــزة كانــوا يعانــون مــن الفقــر قبــل ظهــور جائحــة
كورونــا .فقــد بلــغ خــط الفقــر يف فلســطني لــأرسة املرجعيــة (املكونــة مــن خمســة أفـراد :بالغــن اثنــن وثالثــة
أطفــال)  2,470شــيكالً خــال العــام  ،2017بينــا بلــغ خــط الفقــر املدقــع أو الشــديد لــأرسة املرجعيــة حــوايل
 1.974شــيكالً (بواقــع  %14يف الضفــة ،و %53يف قطــاع غــزة) .أمــا نســبة األفـراد الذيــن يعانــون مــن فقــر مدقــع،
فبلغــت ( %17بواقــع  %6يف الضفــة ،و %34يف قطــاع غــزة) 14.ومــا ال شــك فيــه أن ارتفــاع معــدالت الفقــر يف
فلســطني يعــود ،يف أحــد أســبابه األساســية ،إىل ارتفــاع معــدالت البطالــة.
أدت اآلثــار االقتصاديــة للجائحــة إىل زيــادة أعــداد الفقــراء والعاطلــن عــن العمــل بشــكل كبــر ،حيــث أدت
إىل ظهــور أعــداد كبــرة مــن “الفق ـراء الجــدد” الذيــن ارتبــط ظهورهــم بالظــروف التــي نتجــت عــن الجائحــة.
فوفق ـاً لتوقعــات وكيــل وزارة التنميــة االجتامعيــة داود الديــك فــإن “التوقعــات املبدئيــة تشــر إىل دخــول أكــر
مــن  100ألــف أرسة فلســطينية يف دائــرة الفقــر بســبب األزمــة الصحيــة الناجمــة عــن جائحــة كورونــا” ،وذلــك
بســبب توقــف املعيلــن لبعــض األرس عــن العمــل 15.وكان وزيــر التنميــة االجتامعيــة أحمــد املجــدالين قــد أعلــن
يف منتصــف نيســان  ،2020خــال مؤمتــر صحفــي يف مدينــة رام اللــه ،أن “ 53ألــف أرسة انخفضــت إىل دون خــط
الفقــر عــى أثــر تداعيــات أزمــة فايــروس كورونــا ،وأن هــذا العــدد قابــل للزيــادة مــع نهايــة الشــهر الجــاري” .كــا
أوضــح الوزيــر أنــه “تــم البــدء يف رصف مســاعدات نقديــة ألكــر مــن  115ألــف أرسة تحــت خــط الفقــر ،منهــم 80
ألــف أرسة يف غــزة ،بزيــادة  10آالف أرسة عــن الدفعــة الســابقة” .وأفــاد الوزيــر أيضـاً بـــ “أن املســاعدات املقدمــة
16
تتــم مبســاهمة  %58مــن الحكومــة الفلســطينية ،و %39مــن االتحــاد األورويب ،و %3مــن البنــك الــدويل”.
ويف الســياق ذاتــه ،أشــارت تقدي ـرات أوليــة للبنــك الــدويل إىل أن عــدد األرس الفقــرة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع
غــزة “ســرتفع إىل  %30يف الضفــة الغربيــة ،وإىل  %64يف قطــاع غــزة” .وبحســب الباحــث يف الشــأن االقتصــادي
رائــد حلــس فــإن “القطــاع االقتصــادي الفلســطيني عــاىن مــن حالــة شــلل شــبه عــام عــى مــدار الشــهور الثالثــة
املاضيــة األخــرة نتيجــة اإلغــاق شــبه الكامــل” .وقــد أدى ازديــاد معــدالت الفقــر لــدى الفلســطينيني بســبب
الجائحــة إىل ازديــاد معانــاة األرس واألف ـراد ،بشــكل كبــر ،ســواء بســبب انعــدام األمــن الغــذايئ أو عــدم القــدرة
عــى تلبيــة االحتياجــات اليوميــة والحياتيــة ،مبــا فيهــا عــدم القــدرة عــى دفــع إيجــار العقــارات ،ال ســيام البيــوت،
17
وبخاصــة يف قطــاع غــزة.
هــذا ،وترتافــق ظاهــرة الفقــر يف املجتمــع الفلســطيني مــع ارتفــاع انعــدام األمــن الغــذايئ بــن األرس الفلســطينية،
وبخاصــة تلــك األرس التــي تعيــش يف قطــاع غــزة ،حيــث يعــد الفقــر ،أو محدوديــة القــدرة عــى تأمــن الغــذاء ،الســبب
الرئيــي وراء انعــدام األمــن الغــذايئ ،حيــث تتمثــل هــذه الظاهــرة ،بشــكل أســايس ،يف انحســار القــدرة املاليــة لــأرس
الفلســطينية لـراء احتياجاتهــا مــن الطعــام مــن األســواق املحليــة .ومــن الجديــر ذكــره أن نســبة األرس التــي كانــت
تعــاين مــن انعــدام األمــن الغــذايئ يف فلســطني العــام  ،2018كان قــد وصــل إىل  %27مــن األرس؛ أي حــوايل  269ألــف
أرسة .ومــا يذكــر ،أن نقــص التمويــل لوكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئــن الفلســطينيني (األونــروا) ،جـراء
قطــع املســاعدات األمريكيــة عــن الوكالــة يف العــام  ،2018قــد زاد مــن تفاقــم انعــدام األمــن الغــذايئ ،وبخاصــة بــن
الالجئــن .ومــا ال شــك فيــه أن جائحــة كورونــا قــد أدت إىل ازديــاد كبــر يف عــدد هــذه األرس التــي تفتقــر لألمــن
الغــذايئ .هــذا ،وتشــر “خطــة االســتجابة” الصــادرة عــن وزارة التنميــة االجتامعيــة إىل أن كالً مــن الفقــر وانعــدام
 -14الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني“ .اإلحصاء الفلسطيني يستعرض أوضاع السكان يف فلسطني مبناسبة اليوم العاملي للسكان”:،2019/7/11 .
http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3502#
-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9بسبب-كورونا-100-ألف-أرسة-فقرية-جديدة-يف-فلسطني 15 http://eqte.net/post/60068/%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
.كورونا-يعمق-الفقر-يف-فلسطني 16 https://www.alalamtv.net/news/4865501/
كورونا-يزيد-تعرث-املستأجرين-يف-غزة17 https://www.alaraby.co.uk/
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األمــن الغــذايئ يرتبطــان ببعــض الخصائــص األرسيــة ،بحيــث يــزداد لــدى “األرس التــي ترأســها نســاء ،أو أرس معيلهــا
ال يعمــل ،وأرس الجئــة ،وأرس فقــرة تعيــش يف الريــف أو يف املــدن ،وأرس صغــار املزارعــن أو الرعــاة ،وكذلــك أرس
تعيــش يف مخيــات الالجئــن ،وأرس يرتفــع فيهــا معــدل املعالــن ،أو أحــد أفـراد األرسة لديــه إعاقــة أو مــرض مزمــن.
واملجتمعــات البدويــة يف املنطقــة املســاة “ج” معرضــة ،بشــكل خــاص ،النعــدام األمــن الغــذايئ ،ففــي حــن يبلــغ
18
معــدل انعــدام األمــن الغــذايئ يف الضفــة الغربيــة  ،%13يبلــغ معدلــه بــن البــدو يف املنطقــة “ج” .”%61
ويف مســح نفــذه “الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني” حــول آثــار الجائحــة ،وبخاصــة خــال فــرة اإلغــاق املذكــورة،
ونــرت نتائجــه يف شــهر ترشيــن األول ،فقــد تبــن أن  %42مــن األرس الفلســطينية فقــدت نصــف دخلهــا عــى األقــل
خــال فــرة اإلغــاق املمتــدة مــن  5آذار إىل  25أيــار  ،2020فيــا مل يتوفــر لنحــو ثلــث األرس الفلســطينية ()%31
مصــادر دخــل لتغطيــة نفقــات األرسة خــال فــرة اإلغــاق .ووفقـاً للمســح ،فــإن  %61مــن األرس الفلســطينية تشــعر
بالقلــق مــن عــدم وجــود مــا يكفــي مــن الطعــام لــأكل ،يف حــن أن  %58مــن األرس أفــادت بأنهــا عــادة مــا تقــرض
19
املــال أو تشــري بالديــن لتغطيــة نفقــات األرسة ،مبــا فيهــا الطعــام.
وتنســجم نتائــج مســح الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني مــع نتائــج دراســات مصغــرة أو كيفيــة نفذهــا بعــض
الباحثــن يف هــذا املجــال .ففــي دراســة قامــت بهــا باحثــة أجنبيــة خــال الفــرة املمتــدة مــا بــن ،2020/5/16 - 10
واشــتملت عــى مقابلــة  59شــخصاً مــن صغــار املزارعــن أو املزارعــن املهمشــن ،والرعــاة ،وصيــادي األســاك ،وصغــار
التجــار  ...وجــد أن واحــدا ً مــن كل ثالثــة مــن املبحوثــن يواجــه نقصـاً أو فقـرا ً يف معــدالت اســتهالك الطعــام ،وأنــه
قــد قــام باق ـراض بعــض النقــود مــن أجــل رشاء الطعــام ،وأن واحــدا ً مــن أربعــة مــن املبحوثــن قــد قــام بتقليــل
عــدد وجبــات الطعــام التــي يتناولهــا ،أو قــام بـراء “طعــام رخيــص” أو “أكــر رخصـاً” مــا يشــري بالعــادة .كــا
وجــد ،أيضـاً ،أن املبحوثــن قــد قامــوا بتنــاول الفواكــه والبقوليــات أقــل مــن ثــاث مـرات يف األســبوع .وقــد تذ ّمــر
املبحوثــون مــن االرتفــاع الكبــر يف أســعار اللحــوم ،والبيــض ،ومشــتقات الحليــب ،حيــث ذكــروا أن أســعار املــواد
20
الغذائيــة قــد ارتفــع مقارنــة مــع األســابيع الســابقة ومــع الفــرة التــي ســبقت ظهــور الجائحــة.
أظهرت نتائج البحث امليداين مدى وأوجه املعاناة التي هــذا ،وقــد جــاءت نتائــج البحــث امليــداين لتؤكــد
يتكبدها “الفقراء القدماء” ،وكذلك “الفقراء الجدد” كل ذلــك .فقــد أرشنــا يف أقســام مختلفــة مــن هــذه
وأرسهم بسبب جائحة كورونا وآثارها ،فعبارات مثل :الدراســة ال ســيام يف أقســام “املســنني” و “األشــخاص
“مل نعد نأكل اللحمة سوى يف األعياد” ،أو “نضطر إىل ذوي اإلعاقــة” ،إىل حجــم املعانــاة التــي يعيشــها
تقليص عدد الوجبات من ثالث وجبات إىل اثنتني أو “الفقـراء القدمــاء” ،وكذلــك “الفقـراء الجــدد” وأرسهــم
حتى أحياناً إىل وجبة واحدة” ،وكذلك “رشاء مواد بســبب جائحــة كورونــا وآثارهــا فعبــارات مثــل“ :مل
رخيصة جداً وبسيطة من أجل إعداد الطعام” ،و”عدم نعــد نــأكل اللحمــة ســوى يف األعيــاد” ،أو “نضطــر إىل
رشاء مالبس جديدة لألطفال واألبناء عند بدء املدارس تقليــص عــدد الوجبــات مــن ثــاث وجبــات إىل اثنتــن،
أو يف األعياد” ،أو “االقرتاض من أجل رشاء الطعام” ،أو أو حتــى أحيانـاً إىل وجبــة واحــدة” ،وكذلــك “رشاء مواد
“طلب الطعام من الجريان أو األقرباء” ...إلخ ،قد رخيصــة جــدا ً مــن أجــل إعــداد الطعــام” ،و “عــدم رشاء
تكررت كثرياً عىل لسان العديد من الفقراء ممن مالبــس جديــدة لألطفــال واألبنــاء عنــد بــدء املــدارس
التقاهم الفريق البحثي أو التقى مبن يعرفهم عن قرب .أو يف األعيــاد” ،أو االقـراض مــن أجــل رشاء الطعــام” ،أو
“طلــب الطعــام مــن الجـران أو األقربــاء” ،قــد تكــررت
كث ـرا ً عــى لســان العديــد مــن الفق ـراء ممــن التقينــا
بهــم أو التقينــا مبــن يعرفهــم عــن قــرب .ومــن الجديــر ذكــره يف هــذا الصــدد ،أن جائحــة كورونــا مل تــؤ ِّد إىل ظهــور
 -18وزارة التنمية االجتامعية ،خطة االستجابة ،صفحة .2
 -19الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني %42“ .2020/10/4 .من األرس فقدت أكرث من نصف دخلها يف إغالق كورونا” .وكالة معا لألنباء:
https://www.maannews.net/news/2020125.html
20 Pirro-Tomaso Perri: The Impact of the COVID-19 Outbreak on the Palestinian Food System.
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فق ـراء جــدد وحســب ،بــل أدت ،أيض ـاً ،إىل ظهــور “احتياجــات جديــدة” مرتبطــة بالجائحــة؛ مثــل املســتلزمات
الطبيــة الوقائيــة ،وكذلــك مســتلزمات التعليــم عــن بعــد ،حيــث تعــاين األرس الفقــرة كبــرة الحجــم عــى وجــه
الخصــوص (أي التــي لديهــا عــدد كبــر مــن األبنــاء والبنــات يف املــدارس والجامعــات) مــن توفــر مســتلزمات
التعليــم عــن بعــد مــن أجهــزة خلويــة؛ آي بــاد ،وإنرتنــت .كــا أن بعــض األرس مل تســتطع توفــر الحقائــب املدرســية
ألبنائهــا وبناتهــا ،وال املالبــس الجديــدة التــي اعتــادوا رشاءهــا ألبنائهــم يف بدايــة الســنة األكادمييــة  ...فقــد ذكــرت
بعــض األمهــات اللــوايت شــاركن يف مجموعــات النقــاش البؤريــة أنهــن يقمــن “بتوزيــع وقــت اســتخدام الـــ “الجهــاز
الخلــوي” الواحــد ،أو الـــ “آي بــاد” أو “الــاب تــوب” الواحــد الــذي متتلكــه األرسة بــن أبنائهــن وبناتهــن الطلبــة
عــى قاعــدة (ســاعة واحــدة أو ســاعتني لــكل واحــد/ة منهــم)” ،مــا يجعــل عمليــة “التعليــم عــن بعــد” عمليــة
غــر فعالــة الضطـرار هــؤالء الطلبــة للتغيــب عــن عــدد كبــر مــن الحصــص واملحــارضات اإللكرتونيــة بســبب عــدم
توفــر مثــل هــذه األجهــزة أو األدوات التــي أصبــح وجودهــا أم ـرا ً محوري ـاً لنجــاح العمليــة التعليميــة .كــا ذكــر
بعــض املشــاركني واملشــاركات يف مجموعــات النقــاش املركــزة كيــف أن بعــض أف ـراد أرسهــم قــد اضطــر للمكــوث
يف أماكــن غــر مالمئــة مثــل “ديــوان الحمولــة” ،الــذي ال يحتــوي عــى أي تجهي ـزات للســكن أو املبيــت ،وأليــام
عديــدة ســواء بســبب خضوعهــم لحجــر صحــي وقــايئ ،أو إلصابتهــم بالفايــروس بســبب عــدم مالءمــة البيــت الــذي
تســكن بــه األرسة للحجــر بســبب كــرة عــدد أف ـراد األرسة ،وقلــة الغــرف ،ولعــدم توفــر بدائــل أو مراكــز صحيــة
الســتيعابهم .ويف بعــض الحــاالت ،اضطــر هــؤالء للعيــش يف بيــوت أقربائهــم (مثـاً ،أحــد األشــخاص الذيــن قابلناهــم
مــن محافظــة قلقيليــة اضطــر لحجــر نفســه يف بيــت أختــه املتزوجــة بســبب عــدم مالءمــة منــزل العائلــة).
وأخ ـرا ً ،ال بــد مــن اإلشــارة إىل أن الفريــق البحثــي قــد التقــى ،أيض ـاً ،مــع القامئــن عــى بعــض املؤسســات التــي
تقــدم الرعايــة لألطفــال الفقــراء ،وبالتحديــد األطفــال األيتــام ،مثــل رئيــس جمعيــة “دار األيتــام الخرييــة” يف
قلقيليــة ،وكذلــك مــع مديــرة الجمعيــة .وقــد تبــن ،أيضـاً ،أن هــذه الجمعيــة التــي تعتمــد بالكامــل عــى التربعــات
مــن “فاعــي الخــر” ،وبخاصــة مــن الفلســطينيني القاطنــن داخــل الخــط األخــر ،قــد تأثــرت هــي األخرى بســبب
الظــروف االقتصاديــة الناتجــة عــن الجائحــة (فمثـاً ،تــم التوقــف عــن اســتكامل بنــاء مــأوى لأليتــام الذكــور الذيــن
كان يتــم ترسيحهــم يف الســابق مــن الجمعيــة عندمــا يبلغــون ســن الثالثــة عــرة ،يك ال يبقــوا يف املبنــى نفســه
مــع اإلنــاث األيتــام اللــوايت يبقــن يف الجمعيــة حتــى يتزوجــن) .رئيــس ومديــرة الجمعيــة اشــتكيا ،أيض ـاً ،مــن
الرســوم والرضائــب التــي تلــزم الجمعيــة بدفعهــا للســلطة الفلســطينية ،ويطالبــان إمــا بإعفــاء الجمعيــات الخدميــة
واإليوائيــة مــن هــذه الرســوم ،وإمــا عــى األقــل تخفيضهــا“ :أال يكفــي أن الســلطة ال تقــدم لنــا أي نــوع مــن أنــواع
الدعــم ،ونعتمــد بشــكل كامــل عــى التربعــات التــي نحصــل عليهــا مــن فاعــي الخــر ،وبــدالً مــن دعمنــا يــرون
كل ،وعــى الرغــم مــن انخفــاض الدعــم املقــدم لهــذه الجمعيــة التــي
عــى أن ندفــع مثــل هــذه الرســوم؟!” .عــى ٍّ
تقــدم خدماتهــا لع ـرات األطفــال األيتــام ،ليــس فقــط مــن محافظــة قلقيليــة ،بــل مــن كل محافظــات الوطــن،
وليــس فقــط لأليتــام الذيــن فقــدوا أحــد األبويــن ،بــل ،أيضـاً ،تضــم أطفــاالً ممــن يعانــون مــن “اليتــم االجتامعــي”
(أي أن األبويــن عــى قيــد الحيــاة ،ولكــن بســبب اإلدمــان عــى املخــدرات أو الكحــول أو مشــاكل اجتامعيــة
فــا يهتمــون بأبنائهــم وبناتهــم) ،فــإن الوضــع املــايل للجمعيــة ،وبســبب البعــد الدينــي ،وحــاس الكثــر مــن
الفلســطينيني لتقديــم الدعــم لـــ “األيتــام” ،فــإن املصاعــب املاليــة التــي تواجههــا بفعــل الجائحــة هــي أقــل مــن
تلــك التــي تواجــه الجمعيــات األخــرى كجمعيــة املرابطــات التــي تواجــه خطـرا ً جديـاً باإلفــاس.
 6-1تأثري الجائحة عىل النساء وعىل مستويات العنف املنزيل وأشكال الضغوط النفسية التي يتعرضن لها
تؤكــد اآلراء التــي عــرت عنهــا النســاء يف املجموعــات البؤريــة التــي عقدها فريق البحــث يف املحافظات املســتهدفة،
وكذلــك املقابــات التــي تــم إجراؤهــا مــع مرشــدات ومســؤوالت يف مجــال حاميــة األرسة وحاميــة النســاء املعنفــات
مــا توصلــت إليــه املســوح والدراســات األوليــة حــول زيــادة العنــف املنــزيل ،وبشــكل خــاص زيــادة العنــف الــذي
تتعــرض لــه النســاء الفلســطينيات بســبب الظــروف التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا مــن إغالقــات وتقييــدات عــى
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ومام يزيد من معاناة النساء خالل فرتة الجائحة ،الحركــة ،وفقــدان األرسة ،وبخاصــة الذكــور ،ملصــادر
وبخاصة أولئك اللوايت يتعرضن لعنف منزيل ،ويحتجن دخولهــا ،ســواء بشــكل كيل أو جــزيئ ،وكذلــك بســبب
للمساعدة والتدخل ،هو النقص يف املؤسسات الضغــوط الناتجــة عــن زيــادة األعبــاء املنزليــة وإمضــاء
اإليوائية والخدمية ،وكذلك النقص يف املستلزمات األطفــال وقتــاً أطــول يف البيــت ،وكذلــك الشــلل
الحيوية واليومية التي تحتاجها النساء املعنفات .الكامــل والجــزيئ الــذي أصــاب بعــض أذرع قطــاع
فعادة ما يتم تحويل هؤالء النساء إىل مركز الرشطة العدالــة ،وبخاصــة املحاكــم .فمثــاً ذكــرت مســؤولة
أو “النظارة” ،حيث ميكنث غالباً مع النساء الجنائيات ،ملــف العنــف املنــزيل يف مديريــة التنميــة االجتامعيــة
انتظاراً لتحويلهن إىل “البيوت اآلمنة” .وخالل فرتة يف محافظــة قلقيليــة “نجــاء دويــكات” ،أن “حــاالت
االنتظار هذه ،تعاين النساء هناك بسبب عدم وجود العنــف املنــزيل ،وبخاصــة املوجــه ضــد النســاء ،قــد
أي مستلزمات من مالبس أو فوط صحية أو حتى ازدادت منــذ بــدء جائحــة كورونــا وحتــى اآلن مبعــدل
حليب ألطفالهن ،وقد جرى مراراً جمع بعض التربعات الضعــف ،فــإذا كنــا قبــل الجائحــة نتابــع  6ملفــات
من رجال الرشطة ومن املرشدات والعامالت مث ـاً ،أصبحنــا اليــوم نتابــع  12ملف ـاً أو حالــة  ...كــا
االجتامعيات (جمعيهم يتقاضون نصف راتب بسبب زادت االتصــاالت التــي تقــوم بهــا النســاء مــع الخطــوط
أزمة الرواتب التي بدأت منذ الشهر الثاين لظهور الســاخنة ،وكذلــك التحويــات الخاصــة بالعنــف ضــد
املــرأة التــي تصلنــا كمديريــة ســواء مــن قبــل املحافظــة
الجائحة) من أجل رشاء مثل هذه املستلزمات.
أو مــن قبــل املحاكــم ،أو مــن قبــل مستشــفى “درويــش
نـزال” (املستشــفى الرئيــي يف املحافظــة)” .وهــذا مــا
أكدتــه أيضـاً منســقة جمعيــة “إرشاقــة” يف املحافظــة ذاتهــا التــي تقــوم جمعيتهــا بتوفــر إرشــاد اجتامعــي ونفــي
للنســاء املع ّنفــات .وهــو مــا ينطبــق ،أيض ـاً ،عــى باقــي املحافظــات التــي متــت دراســتها.
أوال :النقص يف املؤسسات اإليوائية والخدمية،
ثاني ـاً ،تعــاين النســاء هنــاك بســبب عــدم وجــود أي مســتلزمات مــن مالبــس أو فــوط صحيــة أو حتــى حليــب
ألطفالهــن ،وقــد جــرى مـرارا ً جمــع بعــض التربعــات مــن رجــال الرشطــة ومــن املرشــدات والعامــات االجتامعيــات
(جمعيهــم يتقاضــون نصــف راتــب بســبب أزمــة الرواتــب) مــن أجــل رشاء مثــل هــذه املســتلزمات .فمثـاً ،إحــدى
النســاء املعنفــات يف محافظــة قلقيليــة اضطــرت إلحضــار طفلتهــا الصغــرة معهــا عنــد هروبهــا أو لجوئهــا إىل
الجهــات الرســمية طلبـاً للحاميــة ،ومل يكــن هنالــك حليــب وفــوط صحيــة ال لألطفــال وال للنســاء .وقــد شــددت
العامــات االجتامعيــات اللــوايت يتعاملــن مــع هــذه الحــاالت عــى رضورة توفــر غرفــة أو مــكان مجهــز واحــد
يف كل محافظــة لتقديــم الرعايــة لهــؤالء النســوة املعنفــات وأطفالهــن خــال فــرة انتظارهــن ،ليتــم تحويلهــن إىل
البيــوت اآلمنــة ،وكذلــك توفــر مبلــغ نقــدي أو ميزانيــة يف كل مديريــة مــن مديريــات التنميــة االجتامعيــة أو مركــز
الرشطــة يف املحافظــة لتغطيــة مثــل هــذه االحتياجــات اإلنســانية البســيطة ،ولكــن امللحــة وغــر املتوفــرة.
والــيء نفســه ينطبــق عــى النســاء املع ّنفــات واملصابــات بجائحــة كورونــا ،فــا توجــد غــرف أو أمكنــة حجــر
صحــي تــأوي هــؤالء النســوة لحــن يتــم ترحيلهــن إىل البيــوت اآلمنــة .بــل إن البيــوت األمنــة ذاتهــا ،وفقــاً
للمرشــدات العامــات يف هــذا املجــال ،ال تحتــوي عــى غــرف للحجــر الصحــي إليــواء النســاء املعنفــات واملصابــات
بالفايــروس ،أو اللــوايت يحتجــن ملثــل هــذا الحجــر .وقــد ظهــرت مثــل هــذه الحــاالت فعـاً ،ومل تعــرف املرشــدات
االجتامعيــات كيفيــة التعامــل معهــن ،أو أيــن ميكــن إيواؤهــن.
هــذا وتنســجم نتائــج البحــث امليــداين هــذه ،ال ســيام املقابــات التــي تــم إجراؤهــا مــع العاملــن والعامــات
يف مجــال تقديــم الرعايــة للنســاء املعنفــات ،مــع مــا توصلــت لــه املســوح والدراســات األوليــة التــي حاولــت
فحــص فيــا إذا كان هنالــك زيــادة يف مســتويات العنــف املنــزيل خــال فــرة اإلغــاق (آذار-أيــار  )2020وخــال
ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻶﺛﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ 19-ﰲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ
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“مرحلــة مــا بعــد اإلغــاق (حزيران-ترشيــن األول  ،)2020حيــث تتفــق الدراســات املســحية األوليــة جميعهــا عــى
أن العنــف املنــزيل ،وبخاصــة “العنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي” ،قــد ازداد خــال فــرة اإلغــاق ،ولكنهــا
تختلــف يف تقديــر حجــم تلــك الزيــادة .فمثـاً ،تخلــص دراســة نفذتهــا مؤسســة “جــذور” إىل أن اإلغــاق الناجــم
عــن جائحــة كورونــا قــد أدى إىل زيــادة ،لكــن محــدودة ،يف مســتوى “العنــف املنــزيل” يف فلســطني ،وأن الزيــادة
الكبــرة التــي ســجلتها الدراســات األخــرى هــي نتــاج لالزديــاد يف تســجيل أو “توثيــق حــاالت العنــف الجنــدري
بشــكل عــام” ،لكــن دون توضيــح ملــاذا ازدادت عمليــات التوثيــق هــذه خــال فـرات اإلغــاق التــي مل تتعـ َّد ثالثــة
شــهور .لــذا ،ومــع التذكــر باملالحظــة التــي يعرفهــا الباحثــون يف هــذا املجــال حــول عــدم ميــل الكثــر مــن النســاء
لالعـراف أو إخبــار اآلخريــن حــول العنــف املنــزيل ،وبخاصــة “الزوجــي” منــه ،فإننــا منيــل إلعطــاء مصداقيــة أكــر
للدراســات التــي توصلــت إىل أن الزيــادة يف العنــف الجنــدري ،وبخاصــة خــال فــرة الطــوارئ واإلغــاق (أشــهر
آذار ،ونيســان ،وأيــار) مل تكــن زيــادة محــدودة ،بــل كبــرة وملموســة .فعــى ســبيل املثــال ،ســجلت مؤسســة
“ســوا” زيــادة مبقــدار  %10يف اســتخدام الخــط الســاخن مــن قبــل النســاء املعنفــات .كــا قامــت جمعيــة املــرأة
العاملــة الفلســطينية بتقديــم  206استشــارة هاتفيــة ،و 71استشــارة إرشــادية هاتفيــة متعلقــة بالعنــف القائــم
عــى النــوع االجتامعــي بــن  2020/3/22إىل  21.2020/4/4وإضافــة إىل ذلــك ،تلقــت  778امــرأة معنفــة استشــارة
إرشــادية خــال فــرة الجائحــة ،منهــن  481تعرضــن ألكــر مــن نــوع عنــف (جســدي ،نفــي ،لفظــي ،جنــي)
خــال هــذه الفــرة 22.كــا ســجلت  24حالــة قتــل لنســاء منــذ بدايــة العــام  2020عــى األقــل ،وهــو نفــس عــدد
الحــاالت التــي ســجلت خــال العــام  2019بكاملــه ،وهــذا ،أيضـاً ،مــؤرش عــى ازديــاد العنــف ضــد النســاء نتيجــة
األوضــاع الراهنــة .ليــس هــذا وحســب ،بــل إن  %3فقــط مــن النســاء يف الدراســة ذكــرن بأنهــن ال يعرفــون
عــن وجــود “خطــوط ســاخنة” ميكــن لضحايــا العنــف املجتمعــي مــن النســاء االتصــال بهــا ،و “توثيــق” حــوادث
العنــف املنــزيل وطلــب املســاعدة 23.وهــذا ،بحــد ذاتــه ،قــد يؤثــر عــى نتائــج بعــض الدراســات التــي تعتمــد عــى
تعــداد حــاالت العنــف املســجلة واملوثقــة ،فــإذا كانــت  %97مــن النســاء يف فلســطني ال يعرفــن عــن وجــود مثــل
هــذه الخطــوط الســاخنة ملســاعدتهن أصـاً ،فكيــف ســيطلنب تلــك املســاعدة أو يوثقــن العنــف الــذي قــد يكــن
قــد تعرضــن لــه عــى يــد أزواجهــن أو أفـراد عائالتهــن؟
هــذا ،وتجمــع هــذه الدراســات واملســوح كافــة ،عــى أن اإلغــاق ،أيض ـاً ،قــد جعــل مــن الصعــب عــى النســاء
والفتيــات الوصــول إىل الجهــات التــي تقــدم خدمــات أساســية؛ ســواء صحيــة ،أو حاميــة ،أو أمــن ،أو عدالــة.
كــا أن محدوديــة حصــول املــرأة عــى املعلومــات والتواصــل جعلهــن يتأثــرن ســلبياً أكــر بالجائحــة .فقــد أدى
الشــلل يف عمــل املحاكــم خــال فــرة اإلغــاق إىل الحــد مــن قــدرة النســاء عــى الوصــول إىل مراكــز الرشطــة
بســبب التقييــدات عــى الحركــة واملواصــات .إضافــة إىل ذلــك ،فقــد حــدت عمليــة وقــف التنســيق األمنــي بــن
الســلطة الفلســطينية وســلطات االحتــال اإلرسائيــي مــن قــدرة الرشطــة واألمــن الفلســطينيني عــى الوصــول إىل
مناطــق “ج” .وتفيــد بعــض التقاريــر بــأن بعــض مــن يزعــم أنهــم مارســوا العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي
يختبئــون داخــل مناطــق “ج” 24.ويف الســياق ذاتــه ،أفــاد املركــز الفلســطيني لإلرشــاد بــأن النســاء داخــل مدينــة
القــدس يواجهــن صعوبــة بطلــب الحاميــة ،ألن الرشطــة اإلرسائيليــة تعمــل يف املنطقــة ،وتقــوم بإهــال احتياجــات
25
الفلســطينيني يف القــدس وتهميشــهم.
21 UN WOMEN, COVID-19: Gendered Impacts of the Pandemic in Palestine and Implications for Policy and Programming: Findings of a
Rapid Gender Analysis of COVID-19 in Palestine. April 2020, UN Women Palestine office.
The Palestinian Working Woman Society for Development. Progress Update: COVID-19 Emergency Situation 22 March – 4 April 2020:
https://pwwsd.org/uploads/15861970731104770065.pdf
22 The Palestinian Working Woman Society for Development. Violence against Palestinian Women in the occupied Palestinian territory in
the Context of COVID-19. https://pwwsd.org/uploads/15930829742134507294.pdf
 23دراسة “جذور” .مصدر سبق ذكره ،صفحة .19
 24مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية يف األرض الفلســطينية املحتلــة .حالــة الطــوارئ الناجمــة عــن فــروس كورونــا (كوفيــد | )19-تقريــر الحالــة الخامــس عــر
( 29متوز/يوليــو -11آب/أغســطس https://www.ochaopt.org/ar/content/covid-19-emergency-situation-report-15 .)2020
 25املركز الفلسطيني لإلرشاد .فحص االحتياجات الرسيع لـ  14منطقة مه ّمشة يف الضفة الغربية يف ظل حالة الطوارئ الناتجة عن جائحة (.)COVID -19
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لقد أظهرت نتائج البحث امليداين املسؤولية الكبرية التي وعــى صعيــد آخــر ،فقــد أكــدت نتائــج البحــث امليــداين
تتحملها النساء يف مواجهة اآلثار االقتصادية للجائحة األعبــاء الكبــرة التــي تتحملهــا النســاء يف مواجهــة
وحل مشكلة انعدام األمن الغذايئ ال سيام يف املناطق اآلثــار االقتصاديــة للجائحــة ،وحــل مشــكلة انعــدام
الريفية .فقد وجد فريق البحث أن املواقع والقرى التي األمــن الغــذايئ ،ال ســيام يف املناطــق الريفيــة .فقــد وجد
توفرت فيها مشاريع متكينية وتعاونية وزراعية وغذائية فريــق البحــث أن املواقــع والقــرى التــي توفــرت فيهــا
للنساء ،هي أكرث قدرة عىل مواجهة اآلثار االقتصادية -مشــاريع متكينيــة وتعاونيــة وزراعيــة وغذائيــة للنســاء،
االجتامعية للجائحة ،ال سيام توفري االحتياجات األساسية هــي أكــر قــدرة عــى مواجهــة اآلثــار االقتصاديــة-
االجتامعيــة للجائحــة ،ال ســيام توفــر االحتياجــات
والغذائية ألرسهن ،وبشكل ملفت.
األساســية والغذائيــة ألرسهــن ،وبشــكل ملفــت .فمثـاً،
قامــت بعــض املؤسســات مثــل اتحــاد لجــان اإلغاثــة
الزراعيــة ،و”أوكســفام” ،بتوفــر أشــكال مختلفــة مــن الدعــم للجمعيــة الخرييــة وللنســاء يف قريــة “جينصافــوت”؛
مثــل تقديــم “أســاك شــائكة” لتســييج األرايض الزراعيــة يف القريــة ،وذلــك ملواجهــة أكــر تحــد يواجــه املزارعــن يف
مختلــف مناطــق الريــف الفلســطيني ،وهــي مشــكلة “الخنازيــر الربيــة” التــي تقــوم بتدمــر املزروعــات ،إضافــة
إىل توفــر بعــض “املبيــدات الحرشيــة” واألشــتال لهــن ،وبالــذات مزروعــات مــدرة للدخــل ،وعليهــا طلــب مثــل
“العكــوب” ،و “الفطــر” ،و “الزعــر” ،إضافــة إىل مســاعدتهن يف توفــر امليــاه الالزمــة لنمــو املزروعــات ،وإعطائهــن
دورات يف التســويق وإدارة املشــاريع الصغــرة ،مبــا يف ذلــك املشــاريع التــي تقــوم عــى “الصناعــات الغذائيــة
البيتيــة”  ...وقــد مكنــت أشــكال الدعــم املختلفــة هــذه ،وذات التكاليــف املنخفضــة نســبياً ،مــن توفــر دخــل جيــد
ســاعد الكثــر مــن األرس يف القريــة ،بشــكل كبــر ،عــى مواجهــة التحديــات االقتصاديــة التــي خلقتهــا الجائحــة،
وكذلــك تعزيــز مكانــة هــؤالء النســوة يف أرسهــن ومجتمعهــن املحــي .وقــد قامــت النســاء يف القريــة ،أيضـاً ،ومــن
خــال الجمعيــة الخرييــة ،بتأســيس “جمعيــة توفــر” تضــم أكــر مــن  200امــرأة ،بحيــث تقــوم كل امــرأة بدفــع
مبلــغ ليــس ثابتـاً كل شــهر ،بــل مبلــغ مــايل ينســجم مــع إمكانياتهــا املاليــة ( ،200 ،100 ،50أو  300شــيكل) ،وذلــك
ألن بعــض النســاء ال يســتطعن االلتـزام مببلــغ ثابــت بســبب التذبــذب يف الدخــل مــن شــهر إىل آخــر لــدى بعــض
األرس ،وبحيــث يتــم توثيــق وتســجيل عمليــة الدفــع ،لــي تســتفيد كل امــرأة مــن هــذه “الجمعيــة” وفقـاً لحجــم
املبلــغ الــذي دفعتــه ،وقــد ثبــت فعاليــة هــذا النظــام اإلقـرايض يف دعــم النســاء ومشــاريعهن واحتياجــات أرسهــن.
ليــس هــذا وحســب ،بــل وافقــت النســوة األعضــاء يف “جمعيــة التوفــر” عــى دفــع مبلــغ بســيط جــدا ً هــو عبــارة
عــن شــيكل واحــد عنــد دفــع التزاماتهــن الدوريــة مــن أجــل التــرع لــأرس املحتاجــة يف القريــة .وعندمــا قــام
“فريــق البحــث” بســؤال النســاء يف املجموعــة البؤريــة التــي ضمــت أكــر مــن عــر نســاء مــن أعضــاء الجمعيــة
حــول “األمــن الغــذايئ” ألرسهــن ،أجابــت جميــع النســاء بفخــر ،أنــه وبســبب نشــاطهن وعملهــن يف الزراعــة ،مل
تعــانِ أرسهــن مــن النقــص يف الطعــام ،عــى الرغــم مــن أن بعضهــن يقمــن بإعالــة أرسهــن وحدهــن؛ إمــا بســبب
وفــاة الــزوج وإمــا بســبب الطــاق ،وإمــا أصبحــن املعيــات األساســيات ألرسهــن بســبب فقــدان الــزوج لعملــه
بشــكل كيل أو جــزيئ بســبب الجائحــة.
وعــى الرغــم مــن قصــص النجــاح الجزئيــة هــذه ،فــإن تأثــر الجائحــة عــى النســاء يف فلســطني ،واللــوايت يعانــن
أصـاً مــن تهميــش اقتصــادي مزمــن وكبــر جــدا ً حتــى باملقارنــة مــع البلــدان العربيــة األخــرى (حيــث وعــى الرغــم
مــن أن فلســطني قــد حققــت “املســاواة الجندريــة” يف مجــال التعليــم ،فــإن نســبة مشــاركة املــرأة الفلســطينية
يف القــوى العاملــة تبلــغ فقــط  26،)%19هــو بــا شــك ،تأثــر قــوي وســلبي ومتعــدد األوجــه .ففــي بحــث رسيــع
قــام بــه مكتــب األمــم املتحدة-نســاء فلســطني يف شــهر نيســان  2020عــى مجموعــة كبــرة نســبياً مــن النســاء
الفلســطينيات مــن أصحــاب املشــاريع الصغــرة واملتوســطة يف الضفــة والقطــاع تصــل إىل  301امــرأة ،وجــد أن %95
مــن النســاء اللــوايت ميلكــن مشــاريع صغــرة ومتوســطة قــد تأثــرت مشــاريعهن بشــكل ســلبي بســبب آثــار جائحــة
26 https://www.masarat.ps/article/1827/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8
%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a9
			
.مركز مسارات“ ،مشاركة املرأة يف القوى العاملة” ،إعداد :أرشف بدر ،حمدي “عيل حسني” ،رميا شبيطة ،عائدة الحجار
ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻶﺛﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ 19-ﰲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ
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كورونــا .ويف الســياق ذاتــه ،قالــت رئيســة مجلــس إدارة “منتــدى ســيدات األعــال” ســمرية حليلــة إن “نســبة كبــرة
تبلــغ  %98مــن املشــاريع “الرياديــة” توقفــت .ووضعــت النســاء الرياديــات يف مــأزق حقيقــي ،وبخاصــة النســاء
27
اللــوايت يُعلــن أرسا ً بأكملهــا”.
وأخ ـرا ً ،فقــد أشــار “مســح رسيــع” قــام بــه مركــز رام اللــه لدراســات حقــوق اإلنســان يف متــوز  ،2020بالتعــاون
مــع ائتالفــات عــدة ملنظــات املجتمــع املــدين باســتخدام منهجيــة االســتبيان اإللكــروين ،حيــث تــم الحصــول عــى
 160إجابــة مــن مؤسســات وجمعيــات أهليــة مختصــة مــن محافظــات مختلفــة ،فقــد وجــد أن أهــم التحديــات
التــي تواجههــا النســاء الفلســطينيات يف ظــل جائحــة كورونــا تتمثــل فيــا يــي:
•ضغوط مالية (.)%47
•نقص الغذاء واللوازم الغذائية (.)%40
•العنف املنزيل واإلهامل (.)%21
•عبء العمل املنزيل (.)%9
فإضافــة إىل الضغــوط االقتصاديــة ،وازديــاد مســتويات العنــف املنــزيل ،فــإن الجائحــة ومكــوث أفـراد األرسة لفـرات
أطــول يف البيــت (“التعلــم عــن بعــد” أو الدراســة مــن البيــت ،وكذلــك “العمــل مــن البيــت” ،وزيــادة إجـراءات
الوقايــة والنظافــة التــي فرضتهــا عمليــة مواجهــة الجائحــة) قــد أدت إىل زيــادة كبــرة يف األعبــاء املنزليــة التــي
تقــع عــى كاهــل النســاء.
 7-1تأثري الجائحة عىل الواقع االقتصادي واالجتامعي للشباب
يعتــر الشــباب ( 29-15عامــاً وفقــاً للتعريــف الفلســطيني) مــن الفئــات االجتامعيــة الرئيســية يف املجتمــع
الفلســطيني التــي زادتهــا الجائحــة تهميشـاً ومعانــاة ،وعــى مختلــف األصعــدة االقتصاديــة واالجتامعيــة والنفســية
والتعليميــة  ...وميكــن تلخيــص تأثـرات جائحــة كورونــا عــى الشــباب بنــاء عــى نتائــج العمــل امليــداين ،وكذلــك
عمليــة مراجعــة الدراســات الســابقة التــي قــام بهــا الفريــق البحثــي عــى النحــو التــايل:
عــى الصعيــد االقتصــادي ،تشــر نتائــج تعــداد العــام  2017إىل أن التحــدي األكــر الذي يواجه الشــباب الفلســطيني
بشــكل عــام ،والشــابات الفلســطينيات عــى نحــو خــاص ،ويف املقدمــة شــباب وشــابات قطــاع غــزة ،كان وال يـزال
“البطالــة” التــي وصلــت بــن الشــباب الفلســطيني ،قبــل الجائحــة ،إىل ( %42بعــد أن كانــت  %32وفق ـاً لنتائــج
التعــداد العــام  28.)2007إن اآلثــار االقتصاديــة الســلبية القويــة للجائحــة عــى االقتصــاد الفلســطيني بشــكل عــام،
وبخاصــة يف أشــهر “اإلغــاق” الثالثــة (آذار ونيســان وأيــار  ،)2020قــد أدت إىل شــلل كبــر ،وبخاصــة يف النشــاطات
االقتصاديــة التــي تشـغّل عــددا ً كبـرا ً نســبياً مــن الشــباب مثــل نشــاط املطاعــم والفنــادق والتجــارة الــذي يشـغّل
 %32منهــم ،وكذلــك قطــاع الخدمــات الــذي يشــغل  %22مــن الشــباب العاملــن يف الضفــة والقطــاع 29.وقــد أدى
 27عرب “ :48فريوس كورونا يهدد مبادرات عمل نساء فلسطينيات”:2020/4/7 .
https://www.arab48.com/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%AA
%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2020/04/07/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B
1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%
AA-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%
8A%D8%A7%D8%AA
 28باســتثناء اإلحصائيــات التــي تــم اســتقاؤها مــن مراجــع ومصــادر أخــرى متــت اإلشــارة إليهــا ،فــإن كافــة اإلحصائيــات يف هــذا القســم تســتند إىل التعــداد العــام
للســكان يف فلســطني للعــام  2017التــي ســتتضمنها دراســة ســتصدر قريبـاً عــن “الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني” بعنــوان “دراســة تحليليــة لواقــع الشــباب
يف فلســطني .”2017-2007
 29الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني“ .د .عــا عــوض رئيســة الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني تســتعرض الواقــع العــايل للعــام  2019مبناســبة اليــوم
العاملــي للعــال”:30/4/2019 ،
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ذلــك إىل رفــع مســتويات البطالــة والفقــر بــن الشــباب بشــكل كبــر ،كــا أن فــرص مئــات اآلالف مــن الشــبان
والشــابات الباحثــن عــن عمــل ،ويف املقدمــة منهــم الخريجــون والخريجــات ،يف إيجــاد عمــل قــد تقلصــت بشــكل
كبــر بســبب اآلثــار االقتصاديــة للجائحــة ،التــي مــن املتوقــع أن تســتمر لبضــع ســنوات قادمــة .فمث ـاً ،أشــار
العديــد مــن الشــباب مــن الجنســن يف املجموعــات البؤريــة التــي تــم عقدهــا معهــم يف قريــة بتــر يف محافظــة
بيــت لحــم ،وقريتــي جينصافــوت وحجــة يف محافظــة قلقيليــة ،إىل أنهــم فقــدوا مصــدر دخلهــم بســبب الجائحــة.
“العديــد مــن الشــباب يف بتــر الذيــن كانــوا يعملــون يف الفنــادق واملطاعــم يف مدينــة بيــت لحــم قــد فقــدوا
عملهــم بســبب توقــف الســياحة ،وتوقــف األجانــب عــن القــدوم للمدينــة منــذ ظهــور الجائحــة ،األمــر الــذي أدى
إىل إغــاق العديــد مــن الــركات واألعــال” ،فمثـاً؛ ذكــرت إحــدى الشــابات مــن القريــة كيــف أنهــا توقفــت عــن
العمــل “كمرشــدة ســياحية” ،واضطــرت إىل العمــل يف مجــال “تقليــم وتجميــل األظافــر” لــي تغطــي “احتياجاتهــا
املعيشــية ولــو جزئيـاً”“ :لقــد كنــا  75موظفـاً بالرشكــة ،وجميعنــا تــم ترسيحنــا مــن عملنــا” .فيــا ذكــرت شــابة
أخــرى أنهــا فقــدت عملهــا حيــث كانــت تعمــل يف ملجــأ خــري يف بلــدة العيزريــة “يف بدايــة الجائحــة دفعــوا يل
راتــب شــهر كامــل عــى الرغــم مــن أننــي مل أعمــل ،وكنــت محصــورة يف البيــت ،ولكــن بعــد ذلــك أخــرين املديــر
أنهــم لــن يســتطيعوا االســتمرار بذلــك ،وأنهــم مجــرون عــن إيقــايف عــى العمــل مؤقتـاً  ...وقــد بــدأ ذلــك يف شــهر
 4ونحــن اآلن يف شــهر  9ومــا زلــت بــدون عمــل” .وعنــد ســؤال هــذه الشــابة فيــا إذا كانــت قــد حصلــت عــى
 %50مــن مرتبهــا خــال أشــهر اإلغــاق كانــت إجابتهــا بالنفــي.
ليــس هــذا وحســب ،بــل إن بعــض الشــباب ممــن ميتلكــون مشــاريع صغــرة قــد اضطــر بعضهــم إىل إغــاق تلــك
املشــاريع ،أو واجــه صعوبــات كبــرة مــن أجــل الحفــاظ عــى اســتمرارية تلــك املشــاريع .فمث ـاً؛ ذكــرت إحــدى
الشــابات مــن قريــة بتــر التــي متتلــك “كشــكاً” صغـرا ً لبيــع “اإلكسســوارات املصنوعــة يدويـاً” ،كيــف أنهــا قامــت
بإغــاق محلهــا الصغــر “الــذي يقــع بالقــرب مــن عــن املــاء” التاريخيــة التــي تقــع يف القريــة طــوال أشــهر اإلغــاق
الثالثــة .و“حتــى بعــد رفــع اإلغــاق ،مل يعــد الوضــع كالســابق ،فقــد تراجعــت املبيعــات بشــكل كبــر بســبب الرتاجع
يف عــدد الــزوار أو الســياح الذيــن يأتــون إىل القريــة” .شــابة أخــرى مــن محافظــة قلقيليــة ذكــرت كيــف أن عملهــا
قــد تأثــر بشــكل كبــر بســبب الجائحــة وتوقــف حفــات الــزواج“ :أنــا أعمــل ( ،)DJوقــد تراجــع عملنــا بشــكل كبــر
عــى الرغــم مــن أننــا نخاطــر أحيانـاً ،ونقــوم بإحيــاء بعــض الحفــات ،ففــي إحــدى الحفــات قمــت بالتســليم عــى
صبيــة وكانــت جالســة بالقــرب منــي ،وقــد تبــن أنهــا مصابــة بالكورونــا ،وقــد أصابنــي ذلــك بقلــق وهــوس كبرييــن”.
كــا كشــفت املقابــات واملجموعــات البؤريــة مــع الشــباب أن بعضهــم مــن “املعيلــن األساســيني” ،أو “املعيلــن
الوحيديــن” ألرسهــم ،وقــد فقــدوا عملهــم إمــا كلي ـاً وإمــا جزئي ـاً بســبب مــا تركتــه الجائحــة مــن آثــار اقتصاديــة
عــى املنشــآت وأماكــن العمــل واملؤسســات التــي كانــوا يعملــون فيهــا يف مــدن نابلــس وبيــت لحــم وأريحــا وقلقيليــة
والقــدس .وينســجم هــذا مــع مــا كشــفته بعــض املســوح والدراســات حــول تأثــر الجائحــة عــى قطــاع الشــباب.
ففــي اســتطالع إلكــروين عــى عينــة كبــرة مــن املبحوثــن ،قامــت بــه مؤسســة “أوراد” لفحــص آثــار واس ـراتيجيات
التكيــف بــن الفلســطينيني يف مواجهــة الجائحــة ،وجــد أن فئــة الشــباب هــي األكــر تــررا ً ،إذ أفــاد  %36مــن الشــباب
الذيــن تـراوح أعامرهــم بــن  18و 30ســنة بأنهــم فقــدوا وظائفهــم بســبب الجائحــة (أي أكــر مــن الثلــث) 30.ومــن
الجديــر ذكــره أن نســبة األرس التــي يقودهــا شــباب تبلــغ  ،%14كــا أن  %72مــن األرس الفلســطينية لديهــا “شــاب/ة
واحــد/ة عــى األقــل .وبالتــايل ،فــإن الظــروف االقتصاديــة الصعبــة التــي كان يواجههــا الشــباب قبــل الجائحــة ،والتــي
ازدادت بشــكل كبــر بعدهــا ،ال تؤثــر فقــط عــى الشــباب أنفســهم ،بــل أيضـاً عــى األرس التــي ينتمــون إليهــا.
وأخـرا ً ،ال بــد مــن اإلشــارة إىل أن املقابــات واملجموعــات البؤريــة قــد كشــفت عــن أن العديــد مــن الشــباب مــن
الجنســن ،ال يتمتعــون بحقوقهــم النقابيــة ،وأن الكثرييــن منهــم قــد خــروا بعــض “االمتيــازات” الوظيفيــة بســبب
الصعوبــات االقتصاديــة التــي خلقتهــا الجائحــة ،وبســبب وجــود “جيــش مــن الشــبان والشــابات العاطلــن عــن
http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_30-4-2020-LF-ar.pdf
جائحة-كورونا--آثارها-واسرتاتيجيات-التكيف-بني-الفلسطينيني30 http://www.awrad.org/article/10320/
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العمــل” والجاهزيــن ملــلء أي شــواغر .ففــي مرحلــة -مــا قبــل -الجائحــة ،كان غالبيــة هــؤالء الشــباب محرومــن
مــن حقوقهــم النقابيــة األساســية؛ إذ يكفــي أن نذكــر أن  %57مــن الشــابات يف فلســطني أفــدن بأنهــن محرومــات
مــن الحصــول عــى إجــازة أمومــة مدفوعــة األجــر .فقــط  %43منهــن يحصلــن عــى مثــل هــذه اإلجــازة .ومــن
املتوقــع ،أيض ـاً ،أن تــزداد ظــروف العمــل ســوءا ً بالنســبة لعــدد كبــر مــن هــؤالء الشــباب يف مرحلــة -مــا بعــد-
كورونــا ،ال ســيام أن هنــاك نســبة عاليــة ومقلقــة بــل أكرثيــة مــن الشــبان والشــابات ال يعملــون وفق ـاً لعقــد
عمــل مكتــوب ،حيــث تبــن أن حــوايل  %58مــن الشــباب (مــن الجنســن) أي أكــر مــن النصــف ال يعملــون وفقــا
لـــ “عقــد عمــل مكتــوب” مــع صاحــب العمــل .وقــد أدى الشــلل الــذي أصــاب قطــاع املحاكــم خــال مرحلــة
اإلغــاق ،واالختناقــات القضائيــة التــي تواجــه املحاكــم الفلســطينية يف مرحلــة مــا بعــد اإلغــاق بســبب تراكــم
القضايــا ،وهــو الوصــف الــذي اســتخدمه وكيــل وزارة العــدل الفلســطينية خــال مقابلتنــا معــه ،إىل زيــادة الصعوبة
عــى هــؤالء الشــباب يف التوجــه للقضــاء مــن أجــل حــل “املنازعــات النقابيــة” مــع أصحــاب العمــل.
أمــا مــن الناحيــة االجتامعيــة والنفســية ،فــا ذكــر آنف ـاً حــول اآلثــار االجتامعيــة والنفســية للجائحــة عــى النســاء
مثــل ازديــاد ظاهــرة العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي ،والنقــص يف الخدمــات االجتامعيــة والنفســية املقدمــة
للنســاء ،ينطبــق بالطبــع عــى الشــابات واملراهقــات ( 29-15عامـاً) يف املجتمــع الفلســطيني ،بــل وبحكــم “الثقافــة
األبويــة” الســائدة يف هــذا املجتمــع ،والقامئــة عــى “إخضــاع اإلنــاث للذكــور” ،و”صغــار الســن لكبــار الســن”،
و”الطلبــة لألســتاذ” ،فــإن بعــض الشــباب ،وبحكــم صغــر ســنهم ،يخضعــون لبعــض مظاهــر العنــف والضغــط النفــي
“اإلضافيــة” ،وهــي مظاهــر ازدادت يف ظــل الجائحــة بســبب الظــروف االقتصاديــة والنفســية واالجتامعيــة الصعبــة
التــي يواجههــا “الكبــار” ،ال ســيام الوالديــن .فقــد تحــدث العديــد من الشــباب الذيــن شــاركوا يف املجموعــات البؤرية
واملقابــات عــن ازديــاد التوتــر واملشــاحنات يف األرسة ،وبخاصــة يف مرحلــة اإلغــاق .فقــد ذكــرت بعــض الشــابات
واملراهقــات أن “مكــوث األب أو األخ األكــر يف البيــت قــد زاد مــن الرقابــة علينــا ،ومــن تدخلهــم يف كل صغــرة
وكبــرة” .كــا أن إغــاق املؤسســات التعليميــة واألســواق وغريهــا؛ ســواء بشــكل كيل أو جــزيئ ،قــد زاد مــن القيــود
عــى القــدرة عــى التنقــل والحركــة أو الخــروج مــن املنــزل لــدى نســبة ال بــأس بهــا مــن الشــابات ،وأجربتهــن عــى
املكــوث يف املنــزل لســاعات وأيــام طويلــة ،مــا عرضهــن لبعــض الضغــوط النفســية ،أو كــا قالــت بعــض املراهقــات
واملراهقــن “الــكل بفــش حالــه فينــا” .يضــاف إىل ذلــك أن مكــوث كل أفـراد األرسة يف البيــت خــال فــرة اإلغــاق،
وزيــادة املكــوث يف البيــت بشــكل عــام يف مرحلــة مــا بعــد اإلغــاق نظـرا ً لرتاجــع النشــاطات العامــة خــارج املنــزل
قــد زاد مــن األعبــاء املنزليــة عــى الفتيــات والشــابات مقارنــة مبرحلــة مــا قبــل الجائحــة ،حيــث “ازداد الطلــب عــى
املأكــوالت والحلويــات البيتيــة” ،وعــى رأي إحــدى املبحوثــات “لقــد أصبحنــا خادمــات لكــن بشــكل مجــاين” ،كــا
زاد الطلــب والضغــط عــى األجهــزة الخلويــة وأجهــزة الكمبيوتــر واإلنرتنــت عمومـاً ،وهــو مــا أدى إىل ظهــور بعــض
املشــاحنات والتوتـرات .مــن هنــا ،فــإن العديــد مــن املبحوثــات قــد عــرن عــن ارتياحهــن “إلعــادة فتح املــدارس ،وإن
كان يومـاً بعــد يــوم” ،وكذلــك “فتــح الجامعــات للطلبــة مــن ذوي التخصصــات العلميــة واملهنيــة” ،فقــد أتــاح لهــن
ذلــك “الخــروج مــن املنــزل ولــو جزئي ـاً” ،كــا أتــاح لهــن ذلــك رؤيــة صديقاتهــن وإمضــاء أوقــات ممتعــة معهــن.
وهــو مــا ينطبــق عــى الذكــور مــن الشــباب ،ولكــن بدرجــة أقــل .فقــد أدى تقلــص النشــاطات العامــة والرتفيهيــة،
وإغــاق املؤسســات التعليميــة ،ومنــع األفـراح ،ومكــوث األب لفــرة أطــول يف البيــت ،إىل زيــادة القيــود االجتامعيــة
والضغــوط النفســية التــي يعــاين منهــا الشــباب بســبب الجائحــة وآثارهــا ،بــل إن نســبة ال بــأس بهــا مــن الشــباب مــن
الجنســن قــد اضطــروا إىل تأجيــل مشــاريع الــزواج والخطبــة والزفــاف ،ليــس فقــط بســبب القيــود الصحيــة الوقائيــة
التــي فرضتهــا الســلطة الفلســطينية ملواجهــة انتشــار الجائحــة ،بــل وبســبب الظــروف االقتصاديــة الناتجــة عنهــا.
ومــا ال شــك فيــه ،أيضـاً ،أن القيــود املفروضــة عــى الســفر ،وتوقــف “الســياحة الخارجيــة بشــكل شــبه كيل” ،قــد زاد
أيضـاً مــن الضغــوط النفســية التــي يعــاين منهــا الشــباب ،ال ســيام أولئــك الذيــن ينتمــون لعائــات ميســورة الحــال.
أخ ـرا ً ،ال بــد مــن اإلشــارة إىل أنــه وعــى الرغــم مــن اآلثــار “الســلبية” الكبــرة واملتعــددة لجائحــة كورونــا عــى
الشــباب واملراهقــن مــن الجنســن ،فــإن العديــد منهــم قــد أشــار إىل بعــض الجوانــب “اإليجابيــة” ،وبالتحديــد
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“الفرصــة الذهبيــة” أو “النــادرة” التــي خلقتهــا الجائحــة ألف ـراد العائلــة ،ويف مقدمتهــم اآلبــاء ،إلمضــاء وقــت
أطــول والتفاعــل مــع بعضهــم البعــض ،وللتعــرف بشــكل أعمــق عــى بقيــة أف ـراد األرسة.
أمــا بخصــوص أثــر الجائحــة عــى املشــاركة السياســية للشــباب ،فقــد أشــار املشــاركون يف “جلســة حواريــة” عقدتهــا
املبــادرة الفلســطينية لتعميــق الحــوار العاملــي والدميقراطيــة “مفتــاح” ،يف بدايــة شــهر حزي ـران  2020ملناقشــة
املوضــوع إىل “أن الجائحــة تعـ ّدت اآلثــار الصحيــة املبــارشة إىل املســاس باألوضــاع االجتامعيــة واالقتصاديــة للشــباب.
فعــى الرغــم مــن املعيقــات التــي كانــت تحــد مــن مشــاركة الشــباب قبــل الجائحــة فــإ ّن التغـرات التــي رافقــت
جائحــة كورونــا نتــج عنهــا واقــع أكــر تعقيــدا ً ،حتــى أ ّن األدوات التــي كانــت متاحــة ألي ح ـراك شــبايب أصبحــت
اآلن غــر متوفــرة وتوجــد صعوبــة الســتخدامها مثــل املؤمت ـرات أو املس ـرات أو الحمــات املبــارشة” .وقــد تطــرق
عــدد مــن املشــاركني يف الجلســة لبعــض املبــادرات واألعــال التطوعيــة التــي قــام بهــا الشــباب يف مواجهــة الجائحــة،
وبخاصــة العمــل يف لجــان الطــوارئ ومســاعدة النــاس يف الوصــول إىل بعــض الخدمــات الحيويــة 31.هــذا وعــى
الرغــم مــن الــدور امليــداين والتطوعــي الكبــر الــذي قــام بــه الشــباب يف مواجهــة الجائحــة ،وبخاصــة يف “لجــان
الطــوارئ” ولجــان “توزيــع املســاعدات” الطارئــة واإلغاثيــة ،وهــو دور أكــده العديــد مــن املبحوثــن واملبحوثــات،
فإنهــم كانــوا وال يزالــون مغيبــن عــن املشــاركة يف صنــع القـرارات ،ال ســيام تلــك املتعلقــة بســبل مواجهــة الجائحــة
وآثارهــا .ولــو اســتعرنا التعريــف العاملــي للشــباب ( 24-15عامـاً) قليـاً واســتخدمناه بــدل التعريــف الفلســطيني
( 29-15عامـاً) لوجدنــا أنــه بحكــم تحديــد ســن الرتشــح للمجالــس املحليــة بـــ  25عامـاً كحــد أدىن ،وســن الرتشــح
للمجلــس الترشيعــي بـــ  35عام ـاً كحــد أدىن ،لوجدنــا أن الشــباب يف فلســطني محرومــون مــن عضويــة ورئاســة
املجالــس البلديــة والقرويــة متامـاً ،وكذلــك مــن عضويــة املجلــس الترشيعــي ،أو أي مــن لجانــه املخصصــة .واألمــر
ذاتــه ينطبــق عــى املحافظــات (ال يوجــد أي محافــظ يبلــغ مــن العمــر أقــل مــن  29عام ـاً) كــا ينطبــق عــى
الهيئــات القياديــة لألح ـزاب وملنظمــة التحريــر الفلســطينية عــى الرغــم مــن أن األخــرة قــد قامــت عــى أكتــاف
الشــباب ،ال ســيام مــن طلبــة الجامعــات ،إال أن متثيــل الشــباب يف كل هــذه الهيئــات يـراوح مــا بــن كونــه معدومـاً
أو محــدودا ً جــدا ً ،أي يــكاد أن يكــون رمزي ـاً هــذا إن وجــد .إذ أن الظــروف التــي فرضتهــا الجائحــة مل تســهم يف
تحســن املشــاركة السياســية للشــباب عــى الرغــم مــن دورهــم امليــداين والحيــوي ،وكذلــك حجمهــم النســبي الكبــر،
بــل ســاهمت يف تراجعــه ،وبالتــايل ميكــن االســتنتاج أن الجائحــة قــد زادت مــن التهميــش االقتصــادي واالجتامعــي
والســيايس الــذي يعــاين منــه الشــباب الفلســطيني أصـاً.
 8-1تأثري الجائحة عىل معدالت البطالة واألجور لدى العامل
كانــت التنبــؤات االقتصاديــة لوضــع االقتصــاد الفلســطيني يف العــام  2020متيــل أص ـاً إىل التشــاؤم ،وقــد جــاءت
الجائحــة لتزيــد الوضــع ســوءا ً وبصــورة كبــرة .فالتوقعــات االقتصاديــة لســنة  2020التــي توصــل لهــا الجهــاز
املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني وســلطة النقــد يف أواخــر ســنة  ،2019تســلط الضــوء عــى الوضــع االقتصــادي
املــردي الــذي كان ســائدا ً قبــل انتشــار جائحــة كورونــا ،فالســيناريو املتشــائم يتصــور حــدوث انخفــاض بنســبة
 %2.2يف الناتــج املحــي اإلجــايل الحقيقــي ،وزيــادة يف معــدل البطالــة مبقــدار  4.5نقطــة مئويــة .ويف  26آذار،
أصــدر الجهــاز تقدي ـرات جديــدة تبــن أن الناتــج املحــي اإلجــايل لفلســطني يف ســنة  2020ميكــن أن يتقلــص
بنســبة  %5.1باملقارنــة مــع ســنة  ،2019إذا امتــد اإلغــاق العــام لثالثــة أشــهر ،حيــث مــن املتوقــع أن ينخفــض
الطلــب األجنبــي عــى الصــادرات الفلســطينية ،وانخفــاض اإلنفــاق االســتهاليك الناجــم عــن االنخفــاض الحــاد يف
دخــل األرس املعيشــية ،وارتفــاع مخاطــر فشــل األعــال التجاريــة عــى نطــاق واســع ،ورمبــا تعرضهــا لإلفــاس يف
ظــل النقــص يف املعونــات الحكوميــة وانخفــاض الدعــم الــدويل ،واالنخفــاض الحــاد يف عــدد الســياح (املحليــن
والدوليــن عــى الســواء) ،يف حــن أن قطــاع الســياحة يشــكل أحــد القطاعــات املتناميــة الرئيســية يف االقتصــاد
 31املبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العاملي والدميقراطية “مفتاح”“ .جلسة حوارية حول أثر جائحة كورونا عىل املشاركة السياسية للنساء والشباب”:2020/6/3 ،
http://www.miftah.org/arabic/Display.cfm?DocId=15424&CategoryId=10
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الفلســطيني ،وال ســيام يف بيــت لحــم” 32.هــذا ،وقــد تأثــرت غالبيــة القطاعــات واألنشــطة االقتصاديــة بحالــة
الطــوارئ الناجمــة عــن تدابــر مكافحــة فايــروس كوفيــد .19-فمنــذ بدايــة األزمــة ،توقــف قطــاع الســياحة متامـاً،
وتبعتــه قطاعــات أخــرى يف ســوق العمــل الفلســطينية وداخــل الخــط األخــر واملســتوطنات.
وعــى الرغــم مــن أهميــة االتفــاق الــذي أبرمتــه الحكومــة الفلســطينية مــع القطــاع الخــاص الفلســطيني حــول دفــع
أجــور العاملــن عــن شــهري آذار ونيســان  2020بنســبة  %50مــن األجــر ،ومبــا ال يقــل عــن  1000شــيكل ،عــى أن
يدفــع املبلــغ املتبقــي بعــد انتهــاء األزمــة ،فــإن هــذا االتفــاق ،وفقـاً لــوزارة العمــل الفلســطينية“ ،ال يغطــي العاملــن
لحســابهم الخــاص ،الذيــن يقــدر عددهــم بحــوايل  ،50,000وكذلــك مــا يقــارب  20,000عامــل فــوق ســن الخمســن
عامـاً مل يســمح لهــم بالعــودة إىل أعاملهــم يف الســوق اإلرسائيليــة .كــا يواجــه هــذا االتفــاق صعوبــة يف تطبيقــه يف
القطاعــات االقتصاديــة الضعيفــة أص ـاً ،مثــل املرافــق التعليميــة الخاصــة ،مبــا فيهــا ريــاض األطفــال ،التــي توظــف
مــا يزيــد عــى  10,000عامــل وعاملــة” 33.وتشــر خطــة صــادرة عــن وزارة العمــل الفلســطينية إىل أنــه “إىل جانــب
األشــخاص الذيــن يعانــون مــن حــاالت صحيــة ســابقة وكبــار الســن ،يتعــرض للخطــر بشــكل خــاص ،أيضـاً ،الشــباب
الذيــن يواجهــون معــدالت أعــى مــن البطالــة .ومــن املرجــح ،أيض ـاً ،أن يعــاين العاملــون األكــر ســناً مــن ارتفــاع
معــدالت البطالــة باملقارنــة مــع العاملــن يف مقتبــل العمــر .ويعــد العاملــون غــر املحميــن معرضــن للخطــر بوجــه
خــاص ألنهــم أقــل حصــوالً عــى الحاميــة مــن خــال آليــات الحاميــة االجتامعيــة ومينعــون مــن الوصــول إىل أماكــن
عملهــم البعيــدة والعــودة إىل أرسهــم” .وقــد أطلــق وزيــر العمــل د .نــري أبــو جيــش ،وأمــن عــام االتحــاد العــام
لنقابــات عــال فلســطني شــاهر ســعد ،صنــدوق دعــم ومســاعدة للعــال العاملــن يف الســوق املحليــة مبحفظــة
34
نقديــة أوليــة تقــدر بنحــو  40مليــون شــيكل ،يســتفيد منهــا  35ألــف عامــل وعاملــة يف الضفــة الغربيــة.
ومــن الجديــر ذكــره يف هــذا الســياق ،أن بعــض الشــخصيات والقــوى السياســية الفلســطينية ،مثــل عضــو اللجنــة
التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر الفلســطينية تيســر خالــد ،قــد وجهــت بعــض االنتقــادات لالتفــاق الــذي أبرمتــه
الحكومــة واالتحــاد العــام للنقابــات مــع القطــاع الخــاص بخصــوص رواتــب العــال وحقوقهــم .مل تتمكــن وزارة
العمــل واتحــاد نقابــات عــال فلســطني مــن االتفــاق عــى حلــول مقبولــة متنــع التدهــور الحــاد يف مســتويات
معيشــة جامهــر العــال .ومــا ســمي هنــا باتفــاق أط ـراف اإلنتــاج الثالثــة وهــي وزارة العمــل ،واالتحــاد العــام
لنقابــات العــال ،واملجلــس التنســيقي للقطــاع الخــاص ،بإل ـزام أصحــاب العمــل الذيــن توقــف عمــل منشــآتهم
بفعــل حالــة الطــوارئ ،بدفــع األُجــور عــن شــهري آذار ونيســان بنســبة  %50مبــا ال يقــل عــن  1000شــيكل ،عــى
أن يدفــع املتبقــي مــن األجــر بعــد انتهــاء األزمــة ،مل يجــر االلت ـزام بــه عــى كل حــال عــى الرغــم مــن كونــه
مجحف ـاً بحقــوق الطبقــة العاملــة ،ويتعــارض مــع نــص املــادة  38مــن قانــون العمــل الفلســطيني ،التــي تؤكــد
عــى أن عقــد العمــل ال ينتهــي يف حالــة صــدور قـرار إداري أو قضــايئ بإغــاق املنشــأة ،أو وقــف نشــاطها مؤقتـاً
35
ملــدة ال تزيــد عــى شــهرين؟”.
هــذا ،ومــع اســتنكاف أصحــاب العمــل اإلرسائيليــن عــن تحمــل مســؤولياتهم تجــاه العــال الفلســطينيني بتوفــر
رشوط عمــل آمنــة ،دعــت الحكومــة العــال الفلســطينيني الذيــن يعملــون يف الســوق اإلرسائيليــة إىل العــودة إىل
منازلهــم“ ،وعــاد  15ألــف عامــل إىل الضفــة الغربيــة ويتوقــع أن يعــود  45000عامــل إضــايف أثنــاء عطلــة عيــد
الفصــح” .ووفق ـاً لإلحصائيــات شــبه الرســمية ،هنــاك أكــر مــن  75ألــف عامــل فلســطيني يدخلــون يومي ـاً إىل
“إرسائيــل” بشــكل قانــوين ،عــر املعابــر املنتــرة بالضفــة ،يف حــن هنــاك عــدد مشــابه ،يدخلــون بشــكل غــر
قانــوين “مبســاعدة مهربــن” ،يف حــن ال تتوفــر إحصائيــة دقيقــة ملــن يعملــون يف املســتوطنات يف الضفــة ،لكنهــم
بــاآلالف أيضـاً .ويف محاولــة لــرح مخاطــر اســتمرار دخــول العــال إىل الداخــل املحتــل ،يقــول مســؤول امللــف
 32وزارة العمل“ .2020 .خطة الحد من تأثريات جائحة فايروس كوفيد 19 -عىل العاملني”.
 33املصدر السابق.
 34الحياة الجديدة :إطالق برنامج لدعم العامل العاملني يف السوق املحلية املترضرين من جائحة كورونا:
http://www.alhayat-j.com/ar_page.php?id=4d6770ey81164046Y4d6770e
/تيسري-خالد-يف-األول-من-أيار-الطبقة-الع35 https://www.raialyoum.com/ index.php/
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القانــوين يف االتحــاد العــام لنقابــات عــال فلســطني محمــد البــدري “ذهبنــا إىل كل املعابــر بالضفــة ،والتقينــا
بالعــال وتحدثنــا إليهــم ورشحنــا لهــم خطــورة األمــر ،وإمكانيــة إصابتهــم بكورونــا ،ونقــل العــدوى لذويهــم بعــد
عودتهــم مــن العمــل .كــا وزعنــا عليهــم ن ـرات إرشــادية وعبــوات معقــم لليديــن” .وتابــع “بعــض العــال
عندمــا نصحنــاه بــأن ال يتوجــه للداخــل خــال انتشــار الوبــاء ،قــال لنــا حرفيــا “أمــوت مــن الكورونــا وال أمــوت مــن
الجــوع” ،مؤكــدا ً أنــه يجــب عــى الجميــع أن يتكاتــف إليجــاد حلــول مــن شــأنها تعويــض هــؤالء العــال ،وعــدم
ذهابهــم إىل أعاملهــم يف هــذه املرحلــة عــى األقــل”.
 9-1تأثريات الجائحة يف منطقة األغوار
إضافــة إىل تأثريهــا الشــديد عــى “الفئــات” االجتامعيــة املهمشــة ســابقة الذكــر ،فــإن تأثــر جائحــة كورونــا عــى
بعــض املناطــق امله ّمشــة مثــل منطقــة “ج” ،ويف املقدمــة منطقــة األغــوار وبعــض املناطــق البدويــة ،كان وال يـزال
عميق ـاً ومتعــدد األوجــه .فقــد كشــف البحــث امليــداين الــذي قــام بــه فريــق البحــث يف منطقــة األغــوار الــذي
تــم تســجيل بعــض نتائجــه يف األقســام الســابقة (املســنون ،النســاء ،األشــخاص ذوو اإلعاقــة) أن تلــك املنطقــة
وســكانها يعانــون مــن تهميــش وإهــال كبرييــن يف مختلــف املجــاالت .كــا كشــفت املقابــات التــي تــم إجراؤهــا
مــع بعــض رؤســاء املجالــس املحليــة يف تلــك املنطقــة مــن تعرضهــا لهجمــة رشســة وممنهجــة مــن قبــل ســلطات
االحتــال اإلرسائيــي بهــدف تفريغهــا مــن ســكانها ،وإحــداث مزيــد مــن التغي ـرات عــى األرض ،بهــدف تســهيل
عمليــة “الضــم” ،وتحويلهــا إىل أمــر واقــع .فمثـاً ،أشــار رئيــس املجلــس املحــي يف قريــة “الجفتلــك” إىل مشــكلة
ضعــف التيــار الكهربــايئ التــي تحــرم الســكان مــن تشــغيل العديــد مــن األجهــزة الكهربائيــة الحيويــة ،ال ســيام يف
فصــل الصيــف ،حيــث ترتفــع درجــة الح ـرارة بشــكل كبــر .كــا تحدثــت النســاء يف املجموعــات البؤريــة التــي
عقدهــا هنــاك عــن الكثــر مــن مظاهــر الفقــر املدقــع واملعانــاة املزمنــة التــي تعمقــت بشــكل كبــر يف ظــل
جائحــة كورونــا ،ومــا تركتــه وترتكــه مــن آثــار صحيــة واقتصاديــة واجتامعيــة ونفســية دفعــت بعــض الســكان
هنــاك إىل التســاؤل “إذا كانــت خطــة الضــم ســوف تــؤدي إىل توفــر احتياجاتنــا الحيويــة مــن مــأكل وعــاج
وخدمــات صحيــة ،فهــل علينــا أن نرفضهــا؟!” .صحيــح أن غالبيــة املشــاركني يف املجموعــات البؤريــة قــد رفضــوا
مثــل هــذا التســاؤل الــذي أثــاره البعــض ،لكــن بعضهــم قــد شــدد عــى أنــه و “عــى الرغــم مــن كل مــا يــذاع حــول
دعــم منطقــة األغــوار وتعزيــز صمودهــا ،ال ســيام يف ظــل مــروع خطــة الضــم ،فــإن تلــك املنطقــة مــا زالــت
تعــاين مــن تهميــش وتجاهــل كبرييــن مــن قبــل الحكومــة والجهــات الداعمــة”؛ إذ يبــدو أن تبعيــة تلــك املنطقــة
لثــاث محافظــات وهــي أريحــا ،وطوبــاس ،ونابلــس ،تســاهم ،أيضـاً ،يف تعزيــز حالــة التهميــش واإلهــال بســبب
ضبابيــة الصالحيــات واملســؤوليات ،وكذلــك نقــص املوازنــات املخصصــة لتلــك املنطقــة.
 10-1ضعف التنسيق ما بني املؤسسات الحكومية وغري الحكومية سواء املحلية أو الدولية
أخ ـرا ً ،ال بــد مــن اإلشــارة إىل أن البحــث امليــداين قــد كشــف ،أيض ـاً ،عــن وجــود ضعــف يف التنســيق مــا بــن
املؤسســات الحكوميــة وغــر الحكوميــة؛ ســواء املحليــة أو الدوليــة يف تقديــم الدعــم والرعايــة للمواطنــن
واملواطنــات يف املحافظــات التــي غطتهــا الدراســة .فقــد أبــدى بعــض رؤســاء املجالــس املحليــة واملؤسســات
الخدميــة اســتياءهم مــن عــدم وجــود “تكامــل” يف عمــل تلــك املؤسســات ،وعــى رأي أحــد رؤســاء املجالــس
املحليــة يف محافظــة بيــت لحــم“ ،إذا كانــت جائحــة كورونــا قــد أدت إىل ازديــاد كبــر يف االحتياجــات لــدى
املواطنــن ،كــا زادت مــن معاناتهــم بشــكل كبــر ،وإذا كانــت اإلمكانيــات املتوفــرة محــدودة ،فلــاذا ال يكــون
هنالــك تنســيق فعــال مــا بــن املؤسســات الحكوميــة وغــر الحكوميــة والدوليــة مــن أجــل تحقيــق نــوع مــن
التكامــل ،بحيــث يركــز كل منهــا عــى مناطــق أو مجــاالت أو فئــات معينــة ،يف حــن يركــز بعضهــا اآلخــر عــى
فئــات ومجــاالت أو مناطــق أخــرى” .وقــد عــر بعــض املواطنــن الذيــن شــاركوا يف املقابــات واملجموعــات البؤريــة
عــن هــذه الفكــرة بشــكل أو بآخــر.
ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻶﺛﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ 19-ﰲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ

21

القسم الثاين :التدخالت املطلوبة لتوفري الحامية االجتامعية للفئات امله ّمشة والفقرية خالل الجائحة وما بعدها
 1-2تعزيز قدرات الفئات االجتامعية املختلفة ،وبخاصة الفقرية وامله ّمشة منها ،عىل مواجهة الجائحة صحياً
املدى القصري/املتوسط:
1.1إطــاق حملــة إعالميــة منســقة وعاجلــة وشــاملة (مرئيــة ومســموعة ومكتوبــة ،وكذلــك عــر وســائل التواصــل
االجتامعــي) ملواجهــة اإلشــاعات واملعتقــدات الخاطئــة لــدى قطــاع واســع مــن املواطنــن حــول حقيقــة انتشــار
جائحــة كورونــا يف املجتمــع الفلســطيني ،وكذلــك حــول طبيعــة الفايــروس وآثــاره ودرجاتــه وطــرق انتشــاره ،تشــارك
بهــا مختلــف املؤسســات الحكوميــة (مثــل وزارات اإلعــام ،والرتبيــة والتعليــم ،والصحــة) ،وغــر الحكوميــة (نقابــة
الصحافيــن ،واملحطــات الفلســطينية الفضائيــة واملحليــة التلفزيونيــة واإلذاعيــة) ،ومواقــع التواصــل االجتامعــي (مــا
يســمى بـــ .)Influencers or You-tubers
2.2تشــديد إج ـراءات الوقايــة وفــرض غرامــات عــى املخالفــن ،وميكــن االســتفادة مــن تلــك الغرامــات عــر تحويلهــا إىل
“صنــدوق طــوارئ” تخصــص أموالــه لدعــم الفئــات االجتامعيــة املهمشــة واألكــر ترضرا ً مــن الجائحــة وآثارها ،كاملســنني
الذيــن ليــس لديهــم تقاعــد أو مصــادر للدخــل ،وذوي اإلعاقــة واملؤسســات الخدميــة واإليوائيــة التــي تواجــه خطــر
اإلغــاق ،والعــال الذيــن فقــدوا عملهــم أو دخلهــم ،وســكان املناطــق املهمشــة ،ويف املقدمــة منطقــة األغــوار ... ،الــخ.
3.3خلق منصات إضافية للتواصل بني املجتمع ومقدمي الخدمات الصحية.
4.4تدريــب مقدمــي الخدمــات الصحيــة عــى طــرق التواصــل الفعالــة وتعزيــز دورهــم يف التثقيــف الصحــي واالجتامعــي
والقــدرة عــى التواصــل مــع املجتمــع.
5.5رضورة املســاهمة يف توفــر املــواد الطبيــة الوقائيــة مــن كاممــات ومع ّقــات لطلبــة املــدارس (“طــرود طبيــة” ،أو
مســاعدات نقديــة لـراء مثــل هــذه املــواد) ،مــع الرتكيــز عــى األرس الفقــرة التــي لديهــا أكــر مــن تلميــذ/ة يذهــب إىل
املدرســة وتجــد صعوبــة حقيقيــة يف توفــر مثــل هــذه املــواد ،إضافــة إىل رضورة أن تشــمل الحملــة اإلعالميــة والتوعويــة
التــي أرشنــا إليهــا أعــاه ،املــدارس أيضـاً ،ال ســيام بعــد افتتــاح العــام الــدرايس الجديــد يف منتصــف شــهر أيلــول املــايض.
6.6العمــل عــى توفــر طــرود “صحيــة” ،و”مســاعدات نقديــة” ،ودعــم نفــي عاجــل لكبــار الســن ممــن ال يتوفــر لديهــم
أي مصــدر دخــل أو تقاعــد أو تأمينــات اجتامعيــة.
7.7توفــر مراكــز إضافيــة للحجــر الصحــي (مثـاً مركــز يف كل محافظــة) يكــون مخصــص لألفـراد؛ ســواء املصابــن أو الذيــن
يخضعــون لحجــر صحــي وقــايئ ،وينتمــون بالتحديــد لــأرس الفقــرة وكبــرة الحجــم ،التــي تســكن يف بيــوت مكتظــة.
8.8إطــاق برامــج لإلرشــاد والدعــم النفــي تســتهدف أولئــك الذيــن شــفوا مــن الفايــروس ،لكنهــم مــا زالــوا يعانــون مــن
آثــاره النفســية ،وبشــكل خــاص ممــن ينتمــون لفئــات اجتامعيــة مهمشــة .ميكــن تحقيــق ذلــك عــر دعــم برامــج
إرشــاد نفــي تقــوم بهــا مؤسســات اإلرشــاد النفــي القامئــة أص ـاً ،أو مــن خــال وزارة الصحــة.
 2-2مساعدة األرس الفقرية وامله ّمشة واملكشوفة عىل توفري األمن الغذايئ
املدى القصري:
1.1دعــم املشــاريع الزراعيــة والتعاونيــة التمكينيــة للنســاء ،ملــا لذلــك مــن أثــر فعــال يف مســاعدة األرس عــى توفــر
مصــادر بديلــة للدخــل يف ظــل االرتفــاع الكبــر يف معــدل البطالــة ،وحــل مشــكلة انعــدام األمــن الغــذايئ لــأرس
الفقــرة وامله ّمشــة التــي فقــدت مصــادر دخلهــا بشــكل “كيل” أو “جــزيئ” بســبب الجائحــة.
2.2زيــادة الدعــم املقــدم لربنامــج املســاعدات النقديــة الــذي تنفــذه وزارة التنميــة االجتامعيــة ،ليشــتمل عــى
فئــات جديــدة ،وبخاصــة مــا بــات يطلــق عليهــم “الفق ـراء الجــدد” بفعــل الجائحــة ،واملســنني ،واألشــخاص
ذوي اإلعاقــة ،واملناطــق املهمشــة مثــل منطقــة األغــوار والقــرى النائيــة والتجمعــات البدويــة والعــال ،ممــن
يفتقــدون ملصــادر الدخــل والدعــم.
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3.3هنالــك حاجــة كبــرة لتوفــر “الطــرود الغذائيــة” للفئــات واألرس املســتهدفة ،وبخاصــة يف املناطــق امله ّمشــة
(مثــل منطقــة األغــوار ،وســكان “العــزب” يف محافظــة قلقيليــة) ،وذلــك عــى ضــوء االزديــاد الكبــر يف
مســتويات انعــدام األمــن الغــذايئ الــذي يعــاين منــه أفـراد هــذه األرس ،يــأيت يف مقدمتهــم األطفــال واملســنون
واألشــخاص ذوو اإلعاقــة .فالطــرود الغذائيــة التــي جــرى ويجــري توزيعهــا؛ ســواء مببــادرات محليــة أو
عــر مؤسســات حكوميــة وغــر حكوميــة وخرييــة غــر كافيــة ،وهنــاك حاجــة ماســة للمزيــد منهــا ،وبشــكل
منتظــم.
املدى املتوسط:
1.1يشــكل العاملــون يف القطــاع “غــر الرســمي” نســبة كبــرة مــن القــوى العاملــة يف فلســطني ،الذيــن تأثــروا بــكل
تأكيــد بالجائحــة عــى الصعيديــن االقتصــادي واالجتامعــي ،مثلهــم مثــل معظــم القــوى العاملــة ،ولكــن هنــاك
صعوبــة يف تحديــد هــذه الفئــة والوصــول إىل املترضريــن واســتهدافهم مــن خــال برامــج الدعــم والحاميــة
املقدمــة أو املقرتحــة .لذلــك ،يجــب توفــر “قاعــدة بيانــات” خاصــة بالعاملــن يف هــذا القطــاع ،وتحديــد
الفئــات أو األف ـراد األكــر تــررا ً بســبب الجائحــة ،وتقديــم الدعــم الــازم لهــم ولــو بحــدوده الدنيــا.
 3-2الحد من انتشار مستويات العنف املنزيل (وبشكل خاص املوجه للنساء) واملجتمعي ،وتقليل مستوى
الضغوط النفسية
املدى القصري:
1.1تكثيــف الحمــات التوعويــة عــر الوســائل اإلعالميــة ووســائل التواصــل االجتامعــي ،والعمــل عــى توصيــل
املعلومــات ،واإلجابــة عــن التســاؤالت الشــائعة بشــكل واضــح وســلس ،والرتكيــز أيضــاً عــى اإلجــراءات
العمليــة للوقايــة وللتعامــل مــع املــرض.
2.2تكثيــف الحمــات اإلعالميــة التــي تواجــه قضيــة التنمــر والعمــل عــى زيــادة الوعــي املجتمعــي بخصــوص
جائحــة كورونــا واآلثــار الســلبية للتنمــر.
3.3تحديــد جهــات متخصصــة يف شــؤون املــرأة والعــال ملســاعدة الحكومــة الفلســطينية يف صياغــة سياســات
حاميــة األرس للتعايــش مــع ظــروف الجائحــة ،ومســاعدة العائــات عــى التأقلــم مــع التغي ـرات يف ظــروف
التعليــم والعمــل.
4.4تطوير برامج توعوية خاصة بالنساء ،للتعامل مع الضغوط النفسية خالل الجائحة.
5.5توســيع الخدمــات النفســية االجتامعيــة التــي تســتهدف النســاء مــن خــال الوســائل الوجاهيــة واإللكرتونيــة
للعمــل عــى توفــر مســاحات للنســاء للتفريــغ النفــي ،وجــزء مــن هــذه التدخــات ميكــن أن تنفــذ عــن
طريــق الربامــج التلفزيونيــة ،أو مــن خــال التوعيــة عــر مواقــع التواصــل االجتامعــي.
6.6إنشــاء خطــوط ســاخنة جديــدة وتشــغيل أخصائيــن نفســيني عليهــا ،لتســهيل وصــول النســاء إىل الخدمــات
النفســية االجتامعيــة ،وتحديــد آليــة للتحويــل يف حــال تبــن أن املســتخدمة للخــط بحاجــة إىل مســاعدة ،أو
خدمــات نفســية أخــرى ،أو يف حــال كشــف عــن حــاالت العنــف.
7.7تنظيــم حمــات توعيــة مــن خــال وســائل التعليــم التقليديــة ووســائل التواصــل االجتامعيــة عــن أهميــة
توزيــع أعبــاء الرعايــة بــن النســاء والرجــال يف املنــزل ،وتكويــن شــبكات تســاعد األرس يف التعامــل مــع األطفــال
يف ظــل الظــروف الحاليــة.
8.8رضورة توفــر غــرف للحجــر الصحــي يف “البيــوت اآلمنــة” ،وتوفــر غرفــة واحــدة مالمئــة يف دائــرة حاميــة األرسة
يف كل محافظــة مــن أجــل النســاء املع ّنفــات ،وكذلــك زيــادة مســتوى الوعــي لــدى النســاء بــرورة اســتخدام
“الخطــوط الســاخنة” ملســاعدتهن ،إذ أن غالبيــة النســاء يف فلســطني ال يعرفــن بوجــود مثــل هــذه الخطــوط.
9.9توفــر غرفــة أو مــكان مجهــز واحــد يف كل محافظــة لتقديــم الرعايــة لهــؤالء النســوة املعنفــات وأطفالهــن
خــال فــرة انتظارهــن ليتــم تحويلهــن للبيــوت اآلمنــة .كذلــك توفــر مبلــغ نقــدي أو ميزانيــة يف كل مديريــة
ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻶﺛﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ 19-ﰲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ
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مــن مديريــات التنميــة االجتامعيــة أو مركــز الرشطــة يف املحافظــة ،لتغطيــة مثــل هــذه االحتياجــات اإلنســانية
البســيطة ،ولكــن امللحــة وغــر املتوفــرة .كــا يجــب توفــر أمكنــة حجــر صحــي تــأوي النســاء املصابــات بفايروس
كورونــا ،أو النســاء تحــت الحجــر الصحــي ،لحــن يتــم ترحيلهــن إىل البيــوت اآلمنــة.
1010وفقــاً للمرشــدات العامــات يف البيــوت األمنــة ،فــا يوجــد غــرف للحجــر الصحــي إليــواء النســاء املع ّنفــات
واملصابــات بالفايــروس ،أو اللــوايت يحتجــن للحجــر الصحــي داخــل هــذه البيــوت ،مــا يتطلــب مــن أصحــاب
العالقــة توفــر أمكنــة للحجــر الصحــي مــن أجــل تجنــب انتقــال املــرض إىل باقــي املقيــات وأبنائهــن.
املدى املتوسط:
1.1دعــم وتطويــر قطــاع العدالــة يف فلســطني مــن خــال زيــادة عــدد املوظفــن يف املحاكــم للمســاهمة يف
حــل مشــكلة “البــطء الشــديد يف البــت يف القضايــا املتعلقــة بالعنــف املنــزيل” ،ووضــع آليــة لتجنــب تعطــل
املحاكــم خــال جائحــة كورونــا ،ويف حالــة أي إغالقــات مســتقبلية .ميثــل هــذا مدخـاً مهـاً وحيويـاً لتقليــص
ظواهــر العنــف املنــزيل واملجتمعــي التــي ازدادت يف ظــل الجائحــة ،وكذلــك حــل الكثــر مــن “القضايــا
املعلقــة” ،وبخاصــة تلــك املتعلقــة بنزاعــات العمــل ،والنزاعــات املتعلقــة بـــ “نفقــة” الــزوج عــى أبنائــه
وبناتــه يف حــاالت الطــاق.
2.2تنظيــم حمــات توعويــة ومجتمعيــة بشــكل متواصــل خــال فــرة الجائحــة ومــا بعدهــا ،ومبشــاركة فعالــة
مــن وســائل اإلعــام ملكافحــة ظاهــرة العنــف املنــزيل واملجتمعــي.
3.3االســتمرار يف مأسســة برامــج توعويــة وتثقيفيــة متخصصــة يف الصحــة النفســية ومهــارات التفريــغ والتعامــل
مــع االضطرابــات النفســية التــي تســتهدف النســاء ،وتركــز عــى تجاربهــن واهتامماتهــن.
4.4العمــل عــى توســيع الخدمــات النفســية ،والنفســية االجتامعيــة يف القطــاع العــام ،وقطــاع املنظــات األهليــة،
وتوفرهــا ضمــن ســلة الخدمــات األساســية املشــمولة ضمــن التأمــن الصحــي.
5.5تعزيــز الكــوادر التــي تعمــل يف الصحــة النفســية ،وبخاصــة يف املناطــق النائيــة واملهمشــة وتدريبهــا بشــكل
دوري عــى التعامــل مــع القضايــا الحساســة واألكــر أهميــة لــدى النســاء.
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6.6تدريب الكوادر الصحية يف مجال الصحة النفسية ،وتعزيز مهارات اإلرشاد النفيس والتواصل لديهم.
7.7العمــل التدريجــي عــى تغيــر بعــض املفاهيــم املتعلقــة بــاألدوار االجتامعيــة ،وتعزيــز املشــاركة بــن الجنســن يف
املجتمــع.
 4-2توفري الحامية االجتامعية لألشخاص من ذوي اإلعاقة
املدى القصري:
1.1هنــاك حاجــة ماســة لتوفــر مزيــد مــن الرعايــة الصحيــة والنفســية لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة ،وبشــكل
خــاص ذوي اإلعاقــة العقليــة ،واملصابــن مبــرض “التوحــد” ،وتوفــر املســاعدات املاليــة والعينيــة ألرسهــم مــن
أجــل القــدرة عــى إعالتهــم.
2.2تقديــم مســاعدات ماليــة طارئــة إىل الجمعيــات ذات العالقــة ومراكــز اإليــواء املهــددة باإلغــاق بســبب
جائحــة كورونــا ،مــن أجــل مســاعدتها عــى الصمــود واالســتمرار يف تقديــم خدماتهــا الحيويــة وغــر الربحيــة
خــال أزمــة كورونــا.
3.3إعفاء هذه الجمعيات من بعض الرسوم املستحقة عليها للسلطة الفلسطينية؛ مثل رسوم التسجيل.
4.4نــويص بدراســة تحويــل العامــات يف مراكــز اإليــواء والجمعيــات التــي تقــدم خدمــات حيويــة لألطفــال مــن
ذوي اإلعاقــة إىل موظفــات قطــاع عــام ،عــى األقــل خــال فــرة “أزمــة كورونــا”.
املدى املتوسط:
1.1هنــاك حاجــة ماســة إلنشــاء مراكــز إيــواء عــى مســتوى الوطــن لرعايــة ذوي اإلعاقــة العقليــة واملصابــن مبرض
“التوحــد” ،وبخاصــة مــن األطفــال لالســتجابة للتحديــات الكبــرة التــي خلقتهــا الجائحــة امــام أرسهــم ،ويف
حالــة الصدمــات املســتقبلية.
 5-2الحد من االرتفاع الكبري يف معدالت البطالة ومعالجة تدين مستوى األجور
املدى القصري:
1.1توفــر برامــج “تشــغيل جزئيــة أو مؤقتــه” يف الســوق الفلســطيني للعــال الذيــن فقــدوا عملهــم بســبب
الجائحــة ،مــن خــال توجيــه عمليــات التشــغيل إىل القطاعــات األكــر تــررا ً ،وإىل املشــاريع متناهيــة الصغــر
والصغــرة واملتوســطة املهــددة باإلغــاق بســبب الجائحــة.
2.2خلــق برامــج لتشــغيل الخريجــن مــن خــال توفــر  %50-30مــن الراتــب ،وبحيــث تقــوم املؤسســة أو الرشكــة
أو صاحــب العمــل بدفــع مــا تبقــى .يشــكل هــذا دعـاً مزدوجـاً للخريجــن وألصحــاب العمــل.
املدى املتوسط:
1.1بينــت الزيــارات امليدانيــة ،ال ســيام لبعــض املناطــق الســياحية ،تزايــد أهميــة “الســياحة الداخليــة” ،وبخاصــة
يف ظــل تراجــع “الســياحة الخارجيــة” بســبب قيــود الســفر وإغــاق الجســور واملعابــر واملطــارات .مــن هنــا
يجــب االهتــام بالســياحة الداخليــة وتطويرهــا ،وبخاصــة يف املشــاريع التــي تعتمــد عــى تشــغيل عــدد كبــر
مــن األيــدي العاملــة.
2.2قيــام وزارة العمــل والجهــات األخــرى ذات العالقــة بحــث منشــآت األعــال عــى تطبيــق قوانــن العمــل،
وبخاصــة الحــد األدىن لألجــور ،وإجــازة األمومــة ،ومكافــأة نهايــة الخدمــة.
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 6-2الحد من حالة التهميش التي تعاين منها منطقة األغوار
املدى القصري/املتوسط:
1.1منــح منطقــة األغــوار أولويــة قصــوى يف التدخــات ،مــن خــال تصميــم وإطــاق “خطــة وطنيــة طارئــة”
تســتهدف تعزيــز صمــود ســكانها وتخفيــف معاناتهــم ،وبخاصــة يف ظــل الظــروف الصعبــة التــي فرضتهــا
جائحــة كورونــا ،تشــرك بهــا كافــة املؤسســات الحكوميــة وغــر الحكوميــة واملؤسســات الدوليــة واإلنســانية
واألح ـزاب والقــوى السياســية والقطــاع الخــاص.
2.2ميكــن يف هــذا اإلطــار ،تنظيــم مؤمتــر خــاص مبنطقــة األغــوار ،تشــارك فيــه كافــة املؤسســات الحكوميــة وغــر
الحكوميــة العاملــة يف املنطقــة ،مــن أجــل تحديــد األولويــات التنمويــة وســبل تحقيقهــا.
 7-2رفع مستوى التنسيق ما بني أذرع الحامية االجتامعية
املدى القصري:
1.1عقــد مؤمتــر طــارئ عــى املســتوى الوطنــي حــول الحاميــة االجتامعيــة ،يدعــى لــه ممثلــو املؤسســات
الحكوميــة وغــر الحكوميــة ،وكذلــك مؤسســات القطــاع الخــاص واملؤسســات الدوليــة اإلنســانية املعنيــة،
وبحــث ســبل االنتقــال مــن مرحلــة “التنســيق” املوســمي والطــارئ واملبعــر مــا بــن هــذه املؤسســات ،إىل
مرحلــة “الرشاكــة” الحقيقيــة ملواجهــة اآلثــار الســلبية الهائلــة للجائحــة ،مــع تحديــد أويل للقطاعــات والفئــات
واملناطــق املســتهدفة ،وكذلــك تحديــد األولويــات واملهــات األكــر أولويــة.
املدى املتوسط:
1.1تطويــر خطــة حاميــة اجتامعيــة طارئــة عــى املســتوين الوطنــي واإلقليمــي ،وذلــك مــن أجــل خلــق حــد أدىن
مــن مقومــات الحاميــة االجتامعيــة ملواجهــة آثــار جائحــة كورونــا ،بالرتكيــز عــى الفئــات والقطاعــات األكــر
تــررا ً ،والفئــات امله ّمشــة والفقــرة مثــل املســنني ،واألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وســكان املناطــق امله ّمشــة.
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