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دور الجمعيات الخيرية اإلغاثية في االقتصاد الفملسطيني
الممخص:

" درالسة حالة قطاع غزة "
ف ػ هػػذا الد ارسػػة ػػاقش اللاوػػث الػػدور الػػذظ تمعلػػل الم ظمػػات ا هميػػة الت ػ تمػػارس الػػدعـ

اإلغػػاف ف ػ دعػػـ واسػػت رار االقتصػػاد الػػوط

البمسػػطي  .واعتمػػد اللاوػػث ف ػ د ارسػػتل عم ػ جمػػ

الليا ػػات الميدا يػػة علػػر مجموعػػة مػػف الم ػػالالت م ػ المىتصػػيف ة ػػافة ةل ػ اسػػتلا ة موج ػػة ل ػ ار

المجتم المستبيدة مف الدعـ اإلغاف  ،لعي ة مف  472م اهدة.

وقد ا تممت الدراسة عم أرلعة فصوؿ لعد البصؿ الىاص لالم دمة والم جية .وتودث اللاوػث فػ
البصػػؿ ا وؿ عػػف واقػ االقتصػػاد البمسػػطي  ،ومػػف فػػـ توػػدث عػػف الم ظمػػات ا هميػػة ف ػ فمسػػطيف.
و اقش اللاوث الدور االقتصادظ لإلعا ات ف فصؿ فالث ،ومف فـ ىمص اللاوث ةل مجموعة مف

التوصيات كاف أهم ا:

أف الػدعـ اإلغػاف ال يمكػف ةهمػػاؿ فػارا عمػ ف ػػة الب ػراي والمت ػرريف ،غيػر أف هػػذا ا فػار لػـ ترتػػؽ
لت ػ فر عمػ ػ اسػػت رار االقتصػػاد وىمػػؽ فػػرص العم ػػؿ الالزمػػة لتىبػػيض م ػػكمة اللطالػػة فػػ فمس ػػطيف
وتو يػػؽ الت ميػػة المسػػتدامة .وم ػ ذلػػؾ فك ػػل يمكػػف ةعػػادة صػػياغة هػػذا اإلعا ػػات لػػدعـ الب ػراي علػػر
االهتماـ لالم اري الصغيرة سواي الجماعية أو البردية لما يو ؽ اغ اي الب ػراي ىاصػة الريػادييف مػ ـ

واىػ ػراج ـ م ػػف دا ػ ػرة الب ػػر ،ة ػػافة ةلػ ػ دع ػػـ االقتص ػػاد ال ػػوط  .وىم ػػص اللاو ػػث لمجموع ػػة م ػػف
التوصيات ال امة الت مف أهم ا:
تدريب كادر الم ظمات ا همية وت جي الت سػيؽ لي ػا ،لاإل ػافة ةلػ ت ػجي دور االقتصػاد الم زلػ
وا اي الم اري الصغيرة اإل تاجيػة لىمػؽ فػرص عمػؿ لمب ػراي مػ توزيػ اإلعا ػات ل ػكؿ عػادؿ وأىػذ
الم اطؽ المت ررة والودودية ف االعتلار.
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Abstract:
In this study the researcher discussed the role of NGOs that offer
human relief for Palestinians, in the sustainable economic in Palestine. The
researcher used in this research the primary data using a questionnaire for a
sample of (250) cases as well as some interviews. The study contained four
chapters after the introduction and the methodology. In the first chapter the
researcher discussed the economic situation in Palestine, in the second
chapter he discussed the Palestinian NGOs. In the third chapter he discussed
the role of NGOs in the Palestinian economics and he ended with the
conclusion and the recommendations. We can not neglect the impact of the
human relief on the poor and the harmed people, but this effect is not enough
to affect the sustainable economic and to create new jobs for needy and poor
people, or to achieve a sustainable development. However, changing the
human relief policy, through paying much attention for SSBs that benefit
groups or individuals, and enriching the poor people especially the
entrepreneurs of them. And this will support the local economy.
The researcher had some recommendations :
 Training for leaders or directors of the NGOs, and to encourage the
coordination between them.
 Encourage the role of the home economy, and to start the SSBs to
create a new jobs for needy poor people .
 To redistribute the relief, considering people near the borders and the
harmed areas.
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مقدمة:
البمسطي

ت وـ العديد مف الج ات والم سسات العرلية واإلسالمية وا ج لية لت ديـ المساعدات لم عب
لالطرؽ المىتمبة .فيتـ ت ديـ المساعدات ال دية والعي ية ل كؿ م اري دعػـ لمعػاطميف عػف

العمػػؿ لصػػورة جز يػػة أو كميػػة ،ولصػػورة م قتػػة أو دا مػػة .والعمػػؿ المتوقػ لػػل ال جػاح يوتػػاج لاسػػتمرار
ةل ةعادة ت ييـ وت ويـ وت يو ؽ ال دؼ الم ود وي دظ ةل ال تيجة المرغولة.
ولعؿ العديد مػف الج ػات المػذكورة بػا ،قامػت لعمػؿ لعػض الد ارسػات الجز يػة وػوؿ ا سػموب ا مفػؿ

لتوزيػ الػػدعـ واإلعا ػػات .و وػػف لواجػػة ةلػ د ارسػػة ػػاممة تعي ػػا ف ػ الوصػػوؿ ةل ػ ا سػػموب ا مفػػؿ
الذظ يمكف مف ىاللل االستبادة المفم مف هذا ا مواؿ.
وه ػػاؾ أسػػلاب عديػػدة تػػدفع ا لتر ػػيد ة بػػاؽ أم ػواؿ ال لػػات واإلعا ػػات مػػف الىػػارج لمػػا يو ػػؽ مصػػموة
ال عب البمسطي
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ومف هذا ا سلاب:

ال م ػػو الس ػػكا

الكلي ػػر سػ ػواي الطليعػ ػ أو لس ػػلب الع ػػودة ال ار ػػدة لبمس ػػطي

يت اسب م الموارد المتاوة واليا ف الو

ال ػػتات ،لم ػػا ال

الراهف.

مودوديػػة التمويػػؿ وا ت ػػار اللطالػػة والب ػػر فػ مىتمػػؼ ف ػػات ال ػػعب البمسػػطي  ،لسػػلب تػػيفير
لة ال م والدمار اإلس ار يمية ف االقتصاد البمسطي .

وت ل ػ فك ػرة هػػذا الد ارسػػة مػػف الرغلػػة ف ػ توجيػػل سياسػػات اإلعا ػػات المتلعػػة ف ػ الجمعيػػات الىيريػػة
والم سسػػات الدوليػػة لويػػث ت ػػوـ عمػ تىبيػػؼ أفػػر الوصػػار عػػف ال ػػعب البمسػػطي

واقتصػػادا ودعػػـ

صػػمودا ل ػػكؿ مسػػتمر ولػػيس مجػػرد عالجػػا م قتػػا .ولعػػؿ مفال ػػا عم ػ السياسػػة الىاط ػػة مػػف وج ػػة
ظر ا) والت تتلع ا الم سسات غير الوكومية وأويا ا الوكومة ه توزي أمػواؿ اللطالػة أو التوظيػؼ
الم قػػت غيػػر الم ػػتب لسػػلب اللطالػػة والت ػ ال تعػػالب الم ػػكمة .وي ػػلل ه ػػذا التوزي ػ تمامػػا مػػا يسػػم

لالطرود الغذا ية ىاصة ةذا كا ت ه ال كؿ ا ساس ف توزي اإلعا ات.
م جية الدراسة:

أوال :جم الليا ات الفا وية لمتعرؼ عم الم ور عامة ف هذا المجاؿ .ويتـ ذلػؾ علػر مػا يػتـ

ػرا

عف هذا الم سسات المىتمبػة سػواي لواسػطت ا أو لواسػطة الغيػر ،أو مػا ي ػر مػف ىػالؿ و ازرة

الداىمية .هذا لاإل افة ةل جم الليا ات ا ولية) غير الم ورة واعداد االستلا ل.
ثانيا :جم الليا ات الفا وية :ةف الليا ات الم ورة ال تىػدـ ال ػدؼ الم صػود وال تو ػل لالكميػة ،ومػف
ه ا تيت

رورة المجوي ةل الليا ات ا ولية غير الم ورة والت يتـ الوصوؿ عمي ا كالتال :

 .6م الالت م عديد مف مدراي الم سسات المىتمبة والت ل ا لاع ف مجاؿ العمؿ اإلغاف عامػة،
واإلغاف ػػة عل ػػر الم ػػاري عمػ ػ وج ػػل الىص ػػوص .والتػ ػ ت ػػدؼ ةلػ ػ التع ػػرؼ عمػ ػ الم ػػاري
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اإلغافيػػة الم جػػزة وأس ػػلاب اىتياره ػػا وم ػػد ج ػػدواها .ويػػتـ ذل ػػؾ م ػػف ىػػالؿ اسػػتمارة است ص ػػاي
لتوجيل الم ػالالت لمػا يىػدـ هػدؼ اللوػث ويمكػف مػف جمػ الليا ػات الالزمػة لتو يػؽ ا هػداؼ
المرجوة مف اللوث .
 .5م ػػالالت م ػ عػػدد مػػف أصػػواب ا عمػػاؿ والم ػػاري  ،وم ػ التجػػار وا كػػاديمييف ،لمتعػػرؼ عم ػ

وج ات ظػرهـ فػ ا سػموب الػذظ تعتمػدا الم سسػات الىيريػة فػ تمويػؿ الب ػراي والموتػاجيف،

وا سموب ا مفؿ وسب رأي ـ الستغالؿ أمواؿ التلرعات لتوسيف أو ػاع الب ػراي علػر م ػاري
م تروة م اسلة.
 .3كما ويمجي اللاوث ةل عمؿ استلا ة لمعديد مف ار

المجتم الت وصمت عم ةعا ػات ديػة

أو عي يػػة أو دعػػـ لم ػػاري ة تاجيػػة .وتػػـ توديػػد عي ػػة الد ارسػػة لواق ػ  472م ػػاهدة لالسػػتلا ة

الىاصة ل ار

المجتم الت توصؿ عم الدعـ المادظ مف الجمعيات الىيرية.

ثالثا :تحميل البيانات
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لعد تج يز الليا ات يتـ توميم ا لاستىداـ اللر امب اإلوصا

الم اسب فػـ يػتـ عر ػ ا لال ػكؿ

الم اسب وس ؿ االستىداـ.
ستىدـ ف التوميؿ ا سموب الوصب التوميم لاستىداـ الجداوؿ والت تعلر عف تا ب توميؿ
الم الالت واالستلا ات.

مشكمة الدرالسة:

رغـ تزايد وجـ اإلعا ات لم ػعب البمسػطي

علػر الم ظمػات ا هميػة ،فك ػا جػد كفيػر مػف الجمعيػات

توجل هذا التمويؿ لمعمؿ اإلغاف لما ال يو ؽ ا فار المرجػوة عمػ الت ميػة االقتصػادية فػ فمسػطيف.
وهػ ػػذا يع ػ ػ توقػ ػػؼ فػ ػػار هػ ػػذا اإلعا ػ ػػات فػ ػػور ا ت ا ػ ػػا دوف تو يػ ػػؽ فػ ػػا ار مسػ ػػتمرة عم ػ ػ االقتصػ ػػاد
البمسطي .
وتكمػػف الم ػػكمة ف ػ د ارسػػة ليػػة تبعيػػؿ دور العمػػؿ الىيػػرظ واإلعا ػات اإلغافيػػة ف ػ دعػػـ االقتصػػاد

البمسطي

وعالج م كالتل.

فروض الدرالسة:

تعتمد الدراسة فر يتيف أساسيتيف هما:

 -6اإلعا ػػات اإلغافيػػة الم دمػػة مػػف الجمعيػػات غيػػر الوكوميػػة ال تسػػاهـ مسػػاهمة فاعمػػة ف ػ دعػػـ
است الؿ االقتصاد البمسطي

 -5ةعػػادة ال ظػػر ف ػ

واستم ارريتل.

مػػط هػػذا اإلعا ػػات واسػػتىداـ الػػدعـ ف ػ مجػػاؿ ةغ ػػاي الب ػراي علػػر م ػػاري

صغيرة يساهـ ف الت مية المستدامة ويىبؼ مف م كالت اللطالة ف فمسطيف.
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أىمية الدرالسة وأىدافيا:

وت ػدؼ الد ارسػة ةلػ المسػػاعدة فػ رسػـ السياسػػات الم اسػلة لتيسػير ا مػػر لمج ػات المع يػة لمسػػاعدة

ال ػػعب البمس ػػطي  ،وت ػػديـ العػ ػوف الم ػػادظ ل ػػل لال ػػكؿ الم اس ػػب وال ػػذظ يتب ػػؽ مػ ػ ال ػػرع الو ي ػػؼ،

وىاصة فيما يتعمؽ لتوفير أداة العمؿ واالغت اي وليس مجرد ل مة الىلز .ويتـ ذلػؾ لمػد هػذا الج ػات
لالمعمومات الت تس ؿ وتودد م مت ا .وعم سليؿ التوديد سع لتو يؽ ا هداؼ التالية:
معرفة ما ةذا كاف أسموب الدعـ اإلغاف الوال هو ا سموب ا مفؿ.
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التعرؼ عم لدا ؿ الدعـ اإلغاف .

-5

لياف أفر الدعـ الىيرظ عم صمود ال عب البمسطي

-3

و

-2

وعم أداي االقتصاد البمسطي .

التوصيات الم اسلة سموب التمويؿ لما يساهـ ف دعـ وت جي االستفمار.
الفصل األول

نبذة عن واقع االقتصاد الفملسطيني

 6 – 6المؤشرات الديموغرافية في الضفة الغربية وقطاع غـزة:

تلم ػ مسػػاوة ال ػػبة الغرليػػة وقطػػاع غػ ػزة  ) 8242كيمػػو متػػر مرل ػ  ،1وه ػ ت ػػكؿ سػػلة

 %44مػػف ا ار ػ البمسػػطي ية 2.وتلمػ مسػػاوة ال ػػبة الغرليػػة ووػػدها  7877كيمػػو متػػر مرل ػ  ،أمػػا
مسػػاوة قطػػاع غ ػزة فتلم ػ  587كيمػػو متػػر مرل ػ  ،وي ػػكؿ قطػػاع غ ػزة مػػا سػػلتل  %3.5مػػف مسػػاوة
فمسطيف .
وقػػد قامػػت ةس ػ ار يؿ لمصػػادرة مسػػاوات اسػػعة مػػف ال ػػبة الغرليػػة وغ ػزة ،ووسػػب جمعيػػة
الت تـ مصادرت ا تساوظ  %72مف ال ػبة الغرليػة

الدراسات العرلية )3;;8 ،فكف مساوة ا ار

وو ػوال  %62فػ ػ قطػػاع غػ ػزة .هػػذا ال سػػلة تزي ػد لاسػػتمرار م ػ اسػػتمرار سياسػػات ال ػػدـ والتجريػػؼ
والمصادرة اإلس ار يمية لأل ار

البمسطي ية .أما اللاوفة ) (Roy 1995ف د قدرت ا ار

ف قطاع غزة لما يزيد عف  %72مف مساوت ا.

أما مف ويث عدد السكاف فكف كتاب فمسطيف اإلوصا

عدد سكاف ال بة الغرلية وقطاع غػزة يلم

المصػادرة

السػ وظ لعػاـ  )4223يو ػ أف

 ) 5,446,726سمة ،ويث تستيفر ال بة الغرلية لػ

 - 1وذلك حسك إحصكءات كتكء لسسكن ا تصحصكء
تلجهءز تلمركس لإلحصءا تلفسسن ن .

 - 2ذلك أن مس حة فلسطني تبلغ حيايل  49222ك( .
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السنوي رمن(  )4يف تشنين ان  ،4223وتلكي يصكره

 )4,279,367سمة  ،أما قطاع غزة فيلم عدد سكا ل ; )3,389,57سػمة ،ويػث ي ػكؿ مػا يزيػد
عم فمث عدد السكاف ل سلة  %58مف سكاف ال بة وغزة.
وتلمػ ػ الكفاف ػػة الس ػػكا ية فػ ػ قط ػػاع غػ ػزة وػ ػوال

 )9222س ػػمة  /ك ػػـ 4فػ ػ الع ػػاـ .4226

وتجػػدر اإل ػػارة ةلػ أف هػػذا المعػػدؿ لمكفافػػة السػػكا ية فػ قطػػاع غ ػزة لصػػبة ىاصػػة هػػو أعم ػ معػػدؿ

لمكفافػػة السػػكا ية ف ػ العػػالـ .ف ػ وػػيف لمغػػت كفافػػة السػػكا ية ف ػ ال ػػبة الغرليػػة  94:سػػمة /كػػـ.4
وعميل فكف الكفافة السكا ية ف قطاع غزة ت ارب ع رة أ عاؼ مفيمت ا ف ال بة الغرلية.
 4- 3ال اتب الموم اإلجمال وال اتب ال وم اإلجمال
ت ػػير ت ػػارير الج ػػاز المركػػزظ لإلوصػػاي البمسػػطي

ةل ػ أف ال ػػاتب الموم ػ اإلجمػػال ف ػ

ا ار ػ ػ البمس ػػطي ية ق ػػد لمػ ػ فػ ػ الع ػػاـ ;;;3ـ  6;76مميػ ػػوف دوالر ،وق ػػد س ػػاهمت ال ػػدس ل س ػػلة
 %8.9م ل ،وساهمت ال بة الغرلية لاستف اي ال دس لووال ; %85.وقطاع غػزة لووال .%4;.6
وت ػػير كػػذلؾ ت ػػارير الج ػػاز المركػػزظ لإلوصػػاي البمسػػطي

أف صػػيب البػػرد مػػف الػػدىؿ

ال ػػوم المتػػاح اإلجمػػال قػػد لم ػ ف ػ ال ػػبة الغرليػػة لاسػػتف اي ال ػػدس) ف ػ العػػاـ ;;;3ـ 452;.4
دوالر ،أمػػا ف ػ قطػػاع غ ػزة ف ػػد لم ػ ف ػ

بػػس العػػاـ  3894.4دوالر .ويالوػػظ أف صػػيب البػػرد مػػف

الػػدىؿ المتػػاح ف ػ ال ػػبة الغرليػػة لاسػػتف اي ال ػػدس) يزيػػد عػػف صػػيب البػػرد ف ػ قطػػاع غ ػزة لو ػوال

.%5:
ويالوظ أف ال طاعات اإل تاجية الزراعة والص اعة واإل ايات) قد ساهمت لووال %59
مف ال اتب الموم اإلجمال البمسطي

فػ العػاـ ;;;3ـ لي مػا سػاهمت قطاعػات الىػدمات المىتمبػة

لما ف ذلؾ الىدمات الوكومية لووال  %85مػاس – الم ارقػب االقتصػادظ – عػدد ) 4222 – 9

.
أما عمػ صػعيد اإل بػاؽ اإلجمػال ف ػد ػكؿ اإل بػاؽ االسػت الك الكمػ  %338مػف ال ػاتب
المومػ اإلجمػال فػ العػاـ ;;;3ـ  ،ولمػ اإل بػاؽ االسػت الك الىػاص وػوال  %;7.9مػف ال ػاتب
الموم اإلجمال لي ما كؿ اإل باؽ الوكوم  %42.5مف ال اتب الموم اإلجمػال  .و ػكؿ التكػويف

ال أرسػ ػػمال اإلجمػ ػػال و ػ ػوال  %5;.:مػ ػػف ال ػ ػػاتب الموم ػ ػ اإلجمػ ػػال ولم ػ ػ صػ ػػاف الصػ ػػادرات –
; ) %77.مف ال اتب الموم اإلجمال

ماس – المراقب االقتصادظ – عدد .)4222 – 9

وت ير المعطيات السال ة ةل عدـ قدرة االقتصاد الموم عم تمويؿ اإل باؽ الكم  ،ا مػر
يجعػؿ اسػتفماراتل رهػف لمػا يتػيت مػف عػػوف دولػ  .كمػا أف ة باقػل االسػت الك الىػاص والعػاـ عر ػػل
لمصػػدمات الىارجيػػة التػ عػػا

م ػػا االقتصػػاد البمسػػطي

لعد ا تبا ة ا قص ل كؿ أ د ودة وأكفر ىط اًر.

:

فػ السػ وات السػػال ة .وقػػد زاد هػػذا الع ػػاي

وقػػد أد الوصػػار اإلس ػ ار يم  ،وسػػب ت ريػػر ال ي ػػة العامػػة لالسػػتعالمات  -التالعػػة لمركػػز
المعموم ػ ػػات ال ػ ػػوط

البمس ػ ػػطي  ،ةلػ ػ ػ ىس ػ ػػا ر االقتص ػ ػػاد البمس ػ ػػطي

ى ػ ػػالؿ البتػ ػ ػرة الممت ػ ػػدة م ػ ػػف

; 4222/;/4ةلػ  .3 4224/6/52وقػػد لػػيف هػػذا الت ريػػر أف متوسػػط اال ىبػػاض ف ػ ال ػػاتب الموم ػ

اإلجمال لم  .%87وقد أ ار الت رير كذلؾ ةل أف وجػـ الىسػارة اإلجماليػة فػ ال ػاتب ىػالؿ البتػرة

مػ ػػف ; 4222/;/4ةل ػ ػ  4224/6/52ه ػ ػ  7.8مميػ ػػار دوالر ف ػ ػ ال طاعػ ػػات االقتصػ ػػادية المىتمبػ ػػة
المكو ة لم اتب الموم .
 3 -6أثر الحصار اإللسرائيمي عمى االقتصاد الفملسطيني:

ل ػػد أد اإلغػػالؽ والوصػػار والعػػدواف اإلس ػ ار يم لمم ػػاطؽ البمسػػطي ية ،وهػػو ا طػػوؿ م ػػذ

العػػاـ 3;89ـ ،ةل ػ ىسػػا ر فادو ػػة لو ػػت لاالقتصػػاد البمسػػطي  ،وقػػد أو ػػ ت ريػػر ال ي ػػة العامػػة
لالسػػتعالمات التالع ػػة لممرك ػػز ال ػػوط

لممعموم ػػات  4ىسػػا ر االقتص ػػاد البمس ػػطي

ى ػػالؿ البتػ ػرة م ػػف

; 4222/;/4ةل  ،4224/6/52ويث ليف أف معدؿ الب ر قد وصػؿ ةلػ درجػة غيػر مسػلوقة لمغػت
; %86.وسػػب ت ػػديرات الج ػػاز المركػػزظ لإلوصػػاي البمسػػطي

لعػػد أف كا ػػت  %44قلػػؿ الوصػػار

واإلغالؽ اإلس ار يم  .كما ارتبعت معدالت اللطالة لصورة غير مع ػودة ويػث لمغػت  %82مػف وجػـ
ال و العاممة.
وقد ساهمت هذا اإلجرايات والممارسات ف ا ىباض ال ػاتب المومػ لػيكفر مػف  %87كمػا

ظ ػػر سػػال ا ،وارتبػػاع معػػدؿ اللطالػػة مػػف  %33قلػػؿ الوصػػار واإلغػػالؽ ةل ػ  ،%82كمػػا أد ةل ػ

ارتبػػاع الػػديف العػػاـ ةل ػ أكفػػر مػػف  :22مميػػوف دوالر ،وا ىبػػض أداي السػػوؽ المػػال لو ػوال ،%83
ولم العجز المال ف المواز ة لعاـ  4223ووال  422مميوف دوالر.
ل ػػد أد الع ػػدواف اإلسػ ػ ار يم وسياس ػػة الوص ػػار واإلغ ػػالؽ ةلػ ػ تكل ػػد االقتص ػػاد البمس ػػطي

ىسا ر اقتصادية ملا رة ف مجاالت اإل تاج والزراعة والص اعة والتجارة والعمالة واالسػتفمار وأىػر
غير ملا رة مما أفر سملاً عم أداي االقتصاد ومعدالت موا وم اعبة الم كالت االقتصادية.

ترتلط التجارة الىارجية البمسطي ية لاالقتصاد ا"إلس ار يم لدرجة كليرة ،ويث تستورد ال ػبة

الغرلية وقطاع غػزة ما يزيد عف  %:4مف واردات ا اإلجمالية مف ةس ار يؿ أو علر الموا ئ اإلسػ ار يمية
وفؽ ال ظاـ الجمرك اإلس ار يم وتصدر ال بة الغرلية وقطػاع غ ػزة مػا يزيػد عػف  %:8مػف ةجمػال
 - 3هذا التقرير منشور في جريدة الكرامة بتاريخ  4224/8/8صفحة . 33

 - 4ما ورد من بيانات وأرقام تحت هذا البند جاء في تقرير الهيئة العامة لالستعالمات التابعة للمركز
الوطني للمعلومات والذي نشرته جريدة الكرامة الفلسطينية بتاريخ  4224 / 8 / 8صفحة 33

;

صػػادرت ا ةلػ االقتصػػاد اإلسػ ار يم أو ةلػ العػػالـ الىػػارج علػػر المػوا ئ اإلسػ ار يمية مػػاس ،الم ارقػػب
االقتصادظ – عدد رقـ  ،9كا وف أوؿ .)4222
وتجدر اإل ارة ةل أف االقتصاد البمسطي

مرت ف لتلعيتل الكاممة لالقتصاد اإلسػ ار يم فػ

لع ػػض المج ػػاالت الويوي ػػة ،فجميػ ػ الطاق ػػة الك رلا ي ػػة واالتص ػػاالت الدولي ػػة وجميػ ػ االوتياج ػػات م ػػف
سػلة كليػرة مػف الميػاا المسػت مكة فػ ال ػبة

م ت ات الػ بط المىتمبػة والغػاز الطليعػ  ،لاإل ػافة ةلػ

الغرليػػة وقطػػاع غػ ػزة مسػػتوردة مػػف ال ػػركات اإلس ػ ار يمية .وكػػذلؾ فػػكف سػػلة كلي ػرة مػػف الم ػواد الغذا يػػة
الر يسية كال م والطويف وا رز والسكر وغيرها تيت مف االقتصػاد اإلسػ ار يم وعلػرا ،وتلػرز ىطػورة
هذا التلعية ف هذا المجاالت ف أوقات الوصػار ،ع ػدما تمجػػي ةسػ ار يؿ ةلػ م ػ وصػوؿ هػذا السػم
الويوية ةل ال بة الغرلية وقطاع غػزة ل كؿ عاـ.

أمػ ػػا العالقػ ػػات التجاريػ ػػة البمسػ ػػطي ية م ػ ػ العػ ػػالـ العرل ػ ػ ف ػ ػػد ل يػ ػػت موكومػ ػػة لػ ػػاإلجرايات
اإلسػ ػ ار يمية عمػ ػ المع ػػالر مػ ػ ا ردف ومص ػػر ،لاإل ػػافة ةلػ ػ ال ي ػػود التػ ػ فر ػػت ا اتباقي ػػة ل ػػاريس
االقتص ػػادية والمتمفم ػػة لال ظػ ػػاـ الجمركػ ػ اإلسػ ػ ار يم

لاس ػػتف اي ال ػ ػوا ـ السػ ػػمعية الم صػػػوص عمي ػػػا)

ماس ،المراقب االقتصادظ ،عدد رقـ  ،9كا وف أوؿ )4222

وق ػػد ت ػ ػيفرت الػ ػواردات البمسػ ػػطي ية لص ػػورة س ػ ػملية جػ ػراي الوصػ ػػار واإلغ ػػالؽ الػ ػػذظ فر ػ ػػل

االوػػتالؿ اإلس ػ ار يم  .وقػػد لمغػػت سػػلة اإلغػػالؽ  %;5.9ىػػالؿ البت ػرة الممتػػدة مػػف ػ ر ت ػريف أوؿ
لعاـ  4222ووت

ر أيموؿ مف عاـ  4223جريدة ا ياـ)4224/3/45 ،

وقػ ػػد أكػ ػػدت المعطيػ ػػات الصػ ػػادرة عػ ػػف مكتػ ػػب الم سػ ػػؽ الىػ ػػاص لألمػ ػػـ المتوػ ػػدة أف سػ ػػلة

اال ىباض ف قطاع الصادرات والواردات البمسطي ية لمغت  %55لال سلة ةل الػواردات ،والصػادرات
ل سلة  %42دوف اوتساب الصادرات الزراعية ىالؿ البترة المذكورة.
 2- 6الفقر في الضفة الغربية وقطاع غـزة
أوال :تعريف الفقر وكيفية تحديد خط الفقر

ل د عرؼ ت رير الب ر الصادر عف البريؽ الػوط

لمكافوػة الب ػر فػ عػاـ 3;;:ـ ،الب ػراي

لي ـ"أول ؾ الذيف ليس لم دورهـ الوصوؿ عم سمة السم ا ساسية الت تتكوف مف الغذاي والماللس
والسكف ة افة ةل الود ا د

مف االوتياجات ا ىر مفؿ الرعايػة الصػوية والمواصػالت والتعمػيـ"

ت رير الب ر .)3;;:
وعمػ ػ وج ػػل التودي ػػد تعتل ػػر ا سػ ػرة المكو ػػة م ػػف زوج ػػيف وأرلع ػػة أطب ػػاؿ ف يػ ػرة ةذا م ػػا ك ػػاف

اس ػػت الك ا السػ ػ وظ فػ ػ ع ػػاـ 3;;:ـ أد ػ ػ م ػػف  6822دوالر أمريكػ ػ وه ػػو م ػػا يع ػػادؿ  987دوالر
أمريك لكؿ ىص أو دوالريف لمبرد الواود ف اليوـ ت ريلاً ت رير الب ر .)3;;:
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ووس ػػب ليا ػػات الج ػػاز المرك ػػزظ لإلوص ػػاي البمس ػػطي

ف ػػد ت ػػـ ةع ػػداد ىطػ ػ ف ػػر لوي ػػث

يتما ػ ػ مػ ػ س ػػمة أساس ػػية م ػػف االوتياج ػػات ال ػػرورية ومجموع ػػة أوسػ ػ م ػػف ال ػػروريات .وقػ ػػد ت ػػـ
اوتسػػاب ىػػط الب ػػر ا وؿ ي ػػار ةليػػل لىػػط الب ػػر ال ػػديد أو المػػدق ) وهػػذا الىػػط يعكػػس الواجػػات
ي ػػار ةليػػل لىػػط الب ػػر) ف ػػد تػػـ ةعػػدادا

ا ساسػػية ف ػػط مػػف ميكػػؿ وممػػلس ومسػػكف .أمػػا الىػػط الفػػا

لطري ػػة تعكػػس مي از يػػة الواجػػات ا ساسػػية مػػف ميكػػؿ وممػػلس ومسػػكف ج لػاً ةلػ ج ػػب مػ اوتياجػػات
ػػرورية أى ػػر كالرعاي ػػة الص ػػوية وال ىص ػػية والتعم ػػيـ وال ػػؿ ،ولتودي ػػد ى ػػط الب ػػر فػ ػ ا ار ػ ػ

البمسطي ية ف د اعتمد الج از المركزظ لإلوصاي البمسطي
وو أف ؿ كتاب فمسطيف اإلوصا

الواجات عم

اإل بػاؽ ال ػ رظ ويػث أف اإل بػاؽ يعكػس

. )4223

ووسب توديػد وكالػة الغػوث الدوليػة  ،)UNDPأعتمػد ىػط الب ػر الجديػد لدايػة مػف كػا وف

فػػا

3;;6ـ وهػػو فمف ػ أد ػ ارتػػب لموظػػؼ يعمػػؿ ف ػ وكالػػة الغػػوث الدوليػػة ف ػ أد ػ مرلػػوط مػػف

الدرجػػة ا ول ػ ووسػػب هػػذا الىػػط ف ػػد اوتسػػب ىػػط الب ػػر س ػرة مكو ػػة مػػف  )8أف ػراد لملم ػ يعػػادؿ
 6222دوالر أمريك سػ وياً ويصػل ىػط الب ػر لمعػدؿ  889دوالر لمبػرد فػ السػ ة

مػاس،

.)37 :3;;7

ثانيا :تأثير اإلجراءات اإللسرائيمية خمال انتفاضة األقصى عمى نلسبة الفقر:

ل د أدت السياسات واإلجرايات اإلس ار يمية التعسبية ،ةل اتساع ظاهرة الب ر وارتباع ودتػػل.

ووسػػب ت ػػديرات الج ػػاز المركػػزظ لإلوصػػاي البمسػػطي

لمغػػت سػػلة الب ػػر ف ػ ا ار ػ البمسػػطي ية

; %86.لعػػد أف كا ػػت %44قلػػؿ الوصػػار واإلغػػالؽ اإلس ػ ار يم

ت ريػػر ال ي ػػة العامػػة لالسػػتعالمات

فل اري ػػر  )4224ويس ػػتىدـ الج ػػاز المرك ػػزظ لإلوص ػػاي البمس ػػطي

ى ػػط الب ػػر يس ػػاوظ  3844ػػيكؿ

ةس ار يم

ريا  582.6دوالر أمريك ) لعا مة موذجية مكو ة مف زوجيف وأرلعة أطباؿ.

وقػد أو ػوت ت ػديرات الل ػؾ الػدول أف  %79مػف ا

ػىاص الػذيف وقعػوا فػ لػرافف الب ػػر

م ذ ت ريف أوؿ  4222أظ الب راي الجدد هـ مف م ط ة قطاع غ ػزة ،ويتركػز وػوال  %62مػف الب ػراي
الجػػدد فػ م ط تػ مدي ػػة غ ػزة وىػػاف يػػو س ،أمػػا فػ ال ػػبة الغرليػػة لاسػػتف اي موافظػػة ال ػػدس) فػػكف
الت ػػديرات ت ػػير ةلػ أف موافظػػة الىميػػؿ ت ػػكؿ فمػػث ال سػػلة المتل يػػة مػػف الب ػراي الجػػدد  %65ت ريػػر

الل ؾ الدول  ،وزيراف .)4223

ويالوظ أف استمرار ا و اع السياسية ف ال بة الغرلية وقطػاع غػزة عمػ وال ػا سػي دظ
لال ػػرورة ةل ػ تػػدهور ة ػػاف ف ػ الو ػ االقتصػػادظ والمسػػتو المعي ػ  ،وسػػتجد ا سػػر صػػعولة
أكلر ف التعايش م ال لوط ف الدىؿ.
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وطل ػاً لد ارسػػة أعػػدها الج ػػاز المركػػزظ لإلوصػػاي البمسػػطي  ،تجػػاوب مػػا سػػلتل  %:2مػػف

ا ٍ سر البمسطي ية مػ ا زمػػة مػف ىػالؿ ىبػض اإل بػاؽ .لػـ ت ػـ الد ارسػة ل يػاس وجػـ الىبػض ،ولكػف
طل اً لمدراسة ،كاف متوسط دىؿ ا سرة ف

ذار  4223أقػؿ مػف المسػتو مػا قلػؿ اال تبا ػة لوػوال

.%72

ثالثا :أثر الحصار اإللسرائيمي عمى القوى العاممة الفملسطينية:
 :6تعريف القوى العاممة والبطالـة:

وسػػب التعريبػػات الت ػ توص ػ ل ػػا م ظمػػة العمػػؿ العالميػػة والت ػ يتلع ػػا الج ػػاز المركػػزظ

لإلوصػػاي البمسػػطي  ،فػػكف ال ػػو العاممػػة ت ػػمؿ " ا

ػػىاص ممػػف هػػـ فػػوؽ سػػف  )37س ػ ة ،س ػواي

كػػا وا يعممػػوف م الػػؿ أجػػر أو يعممػػوف لوسػػال ـ أو لوسػػاب عػػا الت ـ أو عػػاطموف عػػف العمػػؿ ولك ػ ـ

يلوفػػوف فعمي ػاً عػػف عمػػؿ " ،وهػػذا يع ػ أف ا

ػػىاص الػػذيف لػػيس ل ػػـ عمػػؿ وال يلوفػػوف عػػف عمػػؿ

لسلب اإلولاط فك ـ غير موسوليف ف قوة العمػؿ الل ؾ الدول  ،وزيػراف .)4223
غيػر أ ػل ىػالؿ الجػولتيف ا ىيػرتيف مػف مسػوح ال ػو العاممػة والتػ تغطػ الرلػ ال ارلػ مػف

العػػاـ 4222ـ والرلػ ا وؿ مػػف العػػاـ  4223قػػاـ الج ػػاز المركػػزظ لإلوصػػاي البمسػػطي
أرقاـ ال و العاممة واللطالػة لوسػب مػا سػماا الج ػاز المركػزظ لإلوصػاي البمسػطي

أي ػاً ل ػػر

"تعريػؼ رىػو أو

مرف لملطالة) ويىتمؼ هذا التعريؼ عف الىطوط العامة لم ظمة العمؿ الدولية وا رقاـ الت عػادة مػا
يج ػػرظ
يوسلوف

ػػرها م ػػف جا ػػب الج ػػاز المرك ػػزظ لإلوص ػػاي البمس ػػطي

" هػػػو أف ا

ػػىاص المولط ػػيف

مف العاطميف عف العمؿ ".

 : 5اثر الحصار اإللسرائيمي عمى معدل البطالة :
ولمغت ف

أ ػػارت ت ػػارير ال ي ػػة العامػػة لالسػػتعالمات ةل ػ أف سػػلة اللطالػػة قػػد ارتبعػػت ل ػػكؿ كليػػر
اية عاـ 4223ـ ووال  .%82لي ما أ ار ت رير الل ؾ الدول ةل توقؼ االرتباع الواد

ف اللطالة ىالؿ عاـ 4223ـ واعتلر أف ه اؾ ارتباعا طبيبػاً فػ عػدد البمسػطي ييف الػذيف اسػتطاعوا

الوصوؿ ةل أماكف عمم ـ ف داىؿ ةس ار يؿ والم اطؽ الص اعية ويث استطاع وو  47ألؼ عامؿ
مػف ال ػبة الغرليػػة ةيجػاد فػػرص عمػؿ ل ػـ فػ داىػؿ ةسػ ار يؿ ،ولمػ عػدد العمػػاؿ مػف قطػػاع غ ػزة فػ

الم ط ػػة الص ػ اعية ةيػػرز) و ػوال  6222عامػػؿ ،وقػػدر المصػػدر ذات ػػل أف سػػلة اللطالػػة قلػػؿ ا ػػدالع
ا تبا ة ا قص قػد لمغػت وػو  %37ويػث ارتبعػت فػ الرلػ ا ىيػر مػف عػاـ 4222ـ ةلػ %4:
فـ ا ىب ت ةل  %49ف

اية عاـ 4223ـ .أما الج از المركزظ لإلوصاي البمسطي

اللطالة قلؿ ا دالع اال تبا ة لووال  %32ارتبعت ةل  %57.7ف
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ايػة عاـ 4223ـ.

ف در سلة

ويعود االىتالؼ ف هذا ال سب ةل اىتالؼ مب وـ اللطالة ،فوسب التعريؼ الذظ يتطالؽ
ومب ػوـ م ظمػػة العمػػؿ الدوليػػة والػػذظ يعتلػػر ا فػراد الػذيف ال يلوفػػوف عػػف العمػػؿ لسػػلب اإلولػػاط غيػػر
عػػاطميف عػػف العمػػؿ ولالتػػال فػػكف سػػلة اللطالػػة توػػت هػػذا المب ػػوـ تكػػوف م ىب ػػة وقػػدرها الج ػػاز
المرك ػػزظ لإلوص ػػاي البمس ػػطي

فػ ػ

اي ػػة ع ػػاـ  4223ل و ػػو  %49كم ػػا أو و ػ ػػا ذل ػػؾ س ػػال اً .أم ػػا

التعريؼ ا ىر وهو التعريؼ الرىو أو المرف والذظ يعتلر أف ا فراد المولطػيف

العمػػؿ ولالتػػال فػػكف سػػلة اللطالػػة تكػػوف مرتبعػػة ،ويػػث لمغػػت

ػمف العػاطميف عػف

ػػمف هػػذا التعريػػؼ ف ػ

ايػػة عػػاـ

4223ـ وو  %57.7كما رأي ا قلؿ قميؿ.
ػاي عمػ المب ػوـ المػرف ،جػد أف سػلة
وع د توزي سلة اللطالة فػ ا ار ػ البمسػطي ية ل ً
اللطالػػة ف ػ ال ػػبة الغرليػػة قػػد ارتبعػػت مػػف  %9.7قلػػؿ ا ػػدالع ا تبا ػػة ا قص ػ ةل ػ  %52.5ف ػ
ايػة عػاـ 4223ـ ليصػؿ عػػدد العػاطميف عػف العمػػؿ فػ ال ػبة الغرليػة وػػو  388ألػؼ عاطػؿ عػػف
العمػػؿ ،وف ػ قطػػاع غػ ػزة ارتبعػػت سػػلة اللطالػػة مػػف  %37.7ةل ػ  %68.8ىػػالؿ بػػس البت ػرة ليصػػؿ
عػػدد العػػاطميف عػػف العمػػؿ مػػف قطػػاع غػػزة وػػو ; 33ألػػؼ عاطػػؿ عػػف العمػػؿ ،ولالتػػال فػػكف مجمػوع
العاطميف عف العمؿ ف ال بة الغرلية وقطػاع غ ػزة قػد ارتبػ مػف  95.9ألػؼ عاطػؿ عػف العمػؿ قلػؿ

ا ػػدالع ا تبا ػػة ا قص ػ ةل ػ  4:7ألػػؼ عاطػػؿ عػػف العمػػؿ ف ػ

ايػػة عػػاـ  ، 4223ومػػف فػػـ فػػكف

ػاي عمػ
معػػدؿ مػػو اللطالػػة ىػػالؿ تمػػؾ البتػرة قػػد لمػ  %4:8لمعػػدؿ مػػو سػ وظ قػػدرا ; .%44أمػػا ل ػ ً
ايػة عػػاـ 4223ـ
معػايير م ظمػة العمػػؿ الدوليػة فػػكف سػلة اللطالػة فػ ال ػبة الغرليػػة قػد لمغػت فػ
وو  %44.4وف قطاع غػزة لمغت  %57.6وفؿ . ) 4224 ،
 2 - 6نموذج المضاعف البلسيط وآليو عممو داخل اإلقتصاد الفملسطيني:

الم صود ل موذج الم اعؼ اللسيط أف التغيػرات التػ توػدث فػ ال ب ػات سػواي كا ػت هػذا

التغيػرات فػ ال ب ػػات االسػت الكية أو ال ب ػات االسػػتفمارية سػوؼ تػ دظ لوػػدوث تغيػرات م ػاعبة فػ

قيمػػة ال ػػاتب الموم ػ  .وهػػذا يع ػ أف الزيػػادة ف ػ ال ب ػػات االسػػت الكية لم ػػدار دوالر سػػت دظ لتغيػػر
ال اتب الموم ليكلر مف دوالر ،وتى

مرات الت اعؼ ل يمة الم اعؼ .

أوال :لية عمؿ الم اعؼ
يمكن توضيح آلية عمل المضاعف من خمال التمثيل البلسيط اآلتي:
لو افتر ا مفالً أف قيمة الم اعؼ =  7فكف هذا يع

أف كػؿ دوالر م بػؽ سيت ػاعؼ ليصػؿ ةلػ

 7دوالر ك تيجػػة فػ قيمػػة ال ػػاتب المومػ ولتو ػػي م ط يػػة وطري ػػة عمػػؿ الم ػػاعؼ دعو ػػا بتػػرض
أف م سسػػة مػػا قامػػت لك بػػاؽ ملمػ  $ 3222222عمػ

ػراي سػػم وىػػدمات داىػػؿ االقتصػػاد الموػػدد،

فكف هذا الملم سيدف كعوا د لع اصر اإل تاج مف عمالة ورأس ماؿ وري لػألرض وغيرهػا فػ الجولػة
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ا ولػ ػ م ػػف ه ػػذا ال ػػدورة واذا افتر ػ ػ ا أف المي ػػؿ الو ػػدظ لالس ػػت الؾ وال ػػذظ يع ػ ػ

س ػػلة التغي ػػر فػ ػ

االسػت الؾ لسػلب التغيػر فػ الػػدىؿ =  2.:فػكف هػذا يع ػ أف مجمػػوع ال ب ػات فػ الجولػة ا ولػ =
 $ :22222وعم اعتلار أف ب ات فرد معيف هػ لمفالػة دىػؿ لمبػرد ا ىػر فػكف ملمػ $ :22222
سيكوف دىؿ ف ة أىر وهذا الب ػة سػت وـ لك بػاؽ  %:2مػف هػذا الػدىؿ أظ  $ 862222وتعتلػر هػذا

ا ل ب ات لمفالة دىوؿ لب ة فالفة وهكذا تستمر هذا الدورة ف االقتصاد ويكوف مجمػوع ال ب ػات فػ كػؿ
الجوالت علارة عف  7مالييف دوالر لمع

أف كؿ دوالر أ بػؽ ت ػاعؼ لىمسػة أ ػعاؼ الػوز و

الرفاع ) 4222 ،
ويمكف وساب قيمة الم اعؼ عم ال وو التال :

الم اعؼ =  – 3 / 3الميؿ الودظ لالست الؾ)

وف المفاؿ السالؽ الم اعؼ =  7 = )2.: – 3 / 3وهو ما يمفؿ قيمة الم اعؼ
وعم ذلؾ فكف التغير ف الدىؿ = التغير ف اإل باؽ × الم اعؼ
ووسب المفاؿ السالؽ فكف التغير ف الدىؿ = $ 7222222 = 7 × 3222222
فا يا :العوامؿ الم فرة ف عمؿ الم اعؼ:

ويدور الس اؿ ووؿ أفر ا مواؿ الت توجل لدعـ ا فراد مػف ىػالؿ الجمعيػات غيػر الوكوميػة ،يسػتبيد

م ا االقتصاد البمسطي  ،مف ىالؿ لية عمؿ الم اعؼ ،سواي م اعؼ االسػت الؾ أو م ػاعؼ
االستفمار .أو لمع

ىر ما مد فعالية الم اعؼ ف االقتصاد البمسطي

.

ةيجالػػا،
ػملا أو
ً
يمكػػف اإلجال ػة عمػ هػػذا السػ اؿ مػػف ىػػالؿ د ارسػػة العوامػػؿ الم ػ فرة عمػ الم ػػاعؼ سػ ً
ولياف ا فر ال ا  .والعوامؿ الم فرة ف الم اعؼ عموما ه كالتال :
 -6الميل الحدي لمالستيماك:

ويعػػرؼ الميػػؿ الوػػدظ لالسػػت الؾ لي ػػل علػػارة عػػف التغيػػر فػ االسػػت الؾ الكمػ

تيجػػة لمتغيػػر فػ

الػػدىؿ الوليػػب .) 3;;6 ،وه ػػاؾ عالقػػة طرديػػة لػػيف قيمػػة الم ػػاعؼ والميػػؿ الوػػدظ لالسػػت الؾ.
ػر مػف الػدىوؿ التػ سيوصػؿ عمي ػا ا فػراد سػوؼ
فزيادة الميؿ الوػدظ لالسػت الؾ تع ػ أف جػزًيا كلي ًا
يتـ توجي ا لالست الؾ ،مما يع أف وجـ الملال الم ب ة الت ستتعرض لمت اعؼ لبعؿ لية عمؿ
الم ػػاعؼ س ػػتكوف كليػػرة وت ػػزداد فعاليػػة الم ػػاعؼ .والمعػػروؼ أف المي ػػؿ الوػػدظ لالس ػػت الؾ ع ػػد
الب راي أكلر مف الميؿ الودظ لالست الؾ ع ػد ا غ يػاي ىميػؿ .) 3;;6 ،ولاعتلػار المسػت مكيف فػ
قطاع غزة معظم ـ مف ذوظ الدىؿ المودود ،وأف أمواؿ الدعـ وم اري الدعـ الت تتل اها الجمعيات
ػر وي تػرب
ا همية البمسػطي ية موج ػة لمب ػراي ،فػكف هػذا يع ػ أف الميػؿ الوػدظ لالسػت الؾ سػيكوف كلي ًا
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مف الواود الصوي  .ولالتال فكف أظ زيادة ف الدىؿ يوصموف عمي ا توجل لالست الؾ .ول ذا يمكف
ال وؿ أف هذا طة ةيجالية لصال عمؿ وفعالية الم اعؼ ف االقتصاد البمسطي .
 -5الميل الحدي لمالستيراد:

الميؿ الودظ لالستيراد هو علارة عف التغير ف الواردات لسلب التغير ف الػدىؿ .قم ػا سػال ًا أف
الزيػػادة فػ الػػدىؿ تػ دظ لمزيػػادة فػ االسػػت الؾ لم ػػدار الميػػؿ الوػػدظ لالسػػت الؾ ولكػػف السػ اؿ الػػذظ

يطرح بسل ما ه طليعة ومصدر السم المست مكة .وقػد لي ػت الد ارسػات اإلوصػا ية لمي از يػة ا سػر
أف أصواب الدىوؿ المودودة يىصصوف عادة الجزي ا كلر مف الدىؿ لإل باؽ عمػ السػم الغذا يػة
علد العزيز. ) 3;;5 ،
والمالوظ أف معظـ السم الغذا يػة االسػت الكية وغيرهػا مػف السػم يػتـ اسػتيرادها مػف الىػارج .وتعتلػر
ةس ار يؿ أكلر الج ات الت يتـ التعامػؿ التجػارظ مع ػا ،ف ػد زادت معػدالت االسػتيراد مػف ةسػ ار يؿ عػف

 %:2مف وجـ الواردات .أظ أف سلة كليرة مف أمواؿ الدعـ يتـ ل ا راي سم وىدمات مف الىػارج
لتص ػػؿ ص ػػواب

وىاص ػػة ةسػ ػ ار يؿ مم ػػا يع ػ ػ أف ه ػػذا ا مػ ػواؿ تتس ػػرب م ػػف االقتص ػػاد البمس ػػطي

ع اصػػر ة تػػاج ىارجيػػة فػ الغالػػب ةس ػ ار يمية .وتكػػوف فرصػػة ت ػػاعؼ هػػذا الػػدىوؿ داىػػؿ االقتصػػاد
الموم معدومة ،مما يع

استبادة االقتصاد اإلس ار يم وارتبػاع قيمػة الم ػاعؼ لػدي ـ عمػ وسػاب

الم اعؼ ف االقتصاد البمسطي .

ولكػػف مػػا مػػد جػػدو أو فعاليػػة ا مػواؿ الم دمػػة فػ دعػػـ االقتصػػاد البمسػػطي

طالمػػا أف جػػزيا م ػػا

يصػػب ف ػ ال ايػػة لىدمػػة االقتصػػاد اإلس ػ ار يم  ،وكيػػؼ يمكػػف زيػػادة أفػػر الم ػػاعؼ ف ػ االقتصػػاد
البمسػػطي

وت ميػػؿ أف ػرا ف ػ االقتصػػاد اإلس ػ ار يم  .وتوػػاوؿ الد ارسػػة اإلجالػػة عم ػ هػػذا السػ اؿ وو ػ

اللدا ؿ والوموؿ.

ويمكف ال وؿ أف أهـ هذا اللدا ؿ هػو العمػؿ عمػ تطػوير الصػ اعات الموميػة لويػث يػتـ تػوفير السػم
موميػػا لػػدالً مػػف اسػػتيرادها وتػ يػػتـ االسػػتبادة مػػف هػػذا ا مػواؿ مػرة أىػػر ويػػتـ ذلػػؾ مػػف
لممسػػت مكيف ً
ىالؿ عمؿ م اري ة تاجية وت ولو كا ت صػغيرة وذلػؾ لاسػتغالؿ أمػواؿ الػدعـ الم دمػة وهػذا لػدورا
سيعمؿ عم وؿ م كمة أىر تتمفؿ ف ىمؽ فرص عمؿ وتىبيؼ ودة اللطالة.
-3ألسعار الفائدة:

وه ػ واف كا ػػت مػػف

ػػمف العوامػػؿ المػػذكورة ف ػ ا دب االقتصػػادظ ،ةال أف الد ارسػػات ف ػ غ ػزة

أ ارت ةل عدـ فاعمية أسعار البا دة ف االستفمار ومف فـ فػ عمػؿ الم ػاعؼ .واف كػاف الػلعض

ي ػػر أف ارتب ػػاع أس ػػعار البا ػػدة داى ػػؿ االقتص ػػاد البمس ػػطي

يػ ػ دظ ةلػ ػ ة ػػعاؼ عم ػػؿ الم ػػاعؼ

سملا .هذا لاإل افة ةل أسلاب أىر ال مجاؿ لتو يو ا ه ا.
وي عكس أفرا ً
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الفصل الثاني

المنظمات األىمية في فملسطين
 6- 5مقدمة:

ل ػػد ارت ػػلط ظ ػػور الم ظم ػػات ا همي ػػة البمس ػػطي ية مػ ػ ورك ػػة التوري ػػر ال ػػوط

البمس ػػطي

دور
الم ػػاهض لالسػػتعمار اللريطػػا والم ػػروع االسػػتيطا الص ػ يو ول ػػد لعلػػت هػػذا الم سسػػات ًا
دور ر يس ًػيا فػ ةوػداث الت ميػة لمب وم ػا الواسػ
م ًما ف تبعيؿ الػوع السياسػ المػ ظـ كمػا ولعلػت ًا
مف ىػالؿ مواج ػة االوػتالؿ اإلسػ ار يم وتيكيػد ال ويػة البمسػطي ية عمػ صػعيد ت ػديـ لعػض الىػدمات
لمجم ػػور البمس ػػطي

فػ ػ ال ػػبة الغرلي ػػة وقط ػػاع غػ ػزة التػ ػ ل ػػـ تم ػػؽ االهتم ػػاـ الك ػػاف م ػػف س ػػمطات

االوتالؿ اإلس ار يم مفؿ قطاعات الصوة ،اإلغافة ،ا سرة والعمؿ الزراع

ماس.)4223 ،

وقػد عمػد االوػػتالؿ اإلسػ ار يم ةلػ تل ػ سياسػات عديػدة اسػػت دفت وقػؼ ال مػو االقتصػػادظ

ف ػ ػ ا ار ػ ػ الموتمػ ػػة مػ ػػف ىػ ػػالؿ ةج ػ ػرايات اإللوػ ػػاؽ والتلعيػ ػػة االقتصػ ػػادية لالقتصػ ػػاد البمسػ ػػطي
لاالقتصاد اإلسػ ار يم وتوويػؿ ال ػبة الغرليػة وقطػاع غػزة ةلػ مىػزف لأليػدظ العاممػة الرىيصػة والػ
سػوؽ لمسػػم اإلسػ ار يمية ممػػا أد ةلػ ا تظػاـ الكفيػػر مػػف المػواط يف فػ تجمعػػات أهميػة غيػػر وكوميػػة
أىذت عمػ عات ػا ال يػاـ لػدور السػمطات الوكوميػة فػ ت ػديـ الىػدمات وتمليػة االوتياجػات ا ساسػية
لممجتم البمسطي

مست دة ةل المساعدات الىارجية ف توويؿ لرامج ا وتو يؽ أهداف ا.

وممموسا ف
ويويا
ُا
وقد لعلت الم ظمات غير الوكومية ىالؿ فترة االوتالؿ اإلس ار يم
دور ً
ً
ت ميػة ال طاعػػات المىتمبػة مفػػؿ ال طػػاع الصػو والتعميمػ وذلػؾ فػ مواولػػة م ػا لمتصػػدظ لسػػمطات
االوػػتالؿ اإلس ػ ار يمية وف ػ مواولػػة لغػػرس الم ػواطف البمسػػطي

تومؿ أعلاي االوتالؿ فالت.) 4222 ،

ف ػ أر ػػل ووط ػػل ولمسػػاعدتل عم ػ

ولعد توقي اتباقيات أوسمو ،ال اهرة ف عام  3;;6 ،3;;5أىذت الم ظمات غير الوكوميػة تعمػؿ
ةل جا ب السمطة الوط ية البمسطي ية

مف ةطار سياس مودود وم ا دالع ا تبا ػة ا قصػ فػ

أيم ػػوؿ  .4222ول ػػالرغـ م ػػف الظ ػػروؼ السياس ػػية الص ػػعلة التػ ػ ت ارف ػػؽ عممي ػػات االجتي ػػاح اإلسػ ػ ار يم
المتواصؿ لأل ار

البمسطي ية وما ترتب عم ذلؾ مف تدمير الل ية التوتية ،كػاف لمم ظمػات ا هميػة

التػ اسػػتجالت لمظػػروؼ والمتغيػرات الجديػػدة ،دور ر ػػيس فػ لمػػورة لػرامب اإلغافػػة والمسػػا دة ،ىاصػػة
لمب ات المىتمبة المت ررة مف اال ت اكػات اإلسػ ار يمية .ويػتـ ذلػؾ مػف ىػالؿ ت ػديـ المسػاعدات العي يػة
والمادية المىتمبة ،أو مف ىالؿ لمورة لرامب صوية أو ةر ادية.
ت رير الت مية.)4224 ،
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 5- 5عماقة المنظمات غير الحكومية ببعضيا البعض وعماقتيا باللسمطة الوطنية الفملسطينية:
أوال :عماقة المنظمات غير الحكومية ببعضيا البعض:

يمك ػػف ال ػػوؿ أف الت س ػػيؽ ل ػػيف الم ظم ػػات غي ػػر الوكومي ػػة مػ ػ لع ػ ػ ا ال ػػلعض دوف الوػ ػد

المطموب ،وقػد غمػب عمػ هػذا العالقػة روح الم افسػة غيػر ال ػريبة والتسػالؽ ةلػ المصػادر التمويميػة
المتػػوفرة ت ريػػر الت ميػػة ،)4224 ،ولمػػا ال يىػػدـ المصػػموة الوط يػػة البمسػػطي ية .وتسػػال ت الم ظمػػات

ا هميػػة فػ لمػػورة وت بيػػذ لػرامب القػػت قلػوالً واستوسػػاًا لػػد الج ػػات الداعمػػة والممولػػة وقامػػت لعػػض
الم ظمات ا همية أوياًا لت بيػذ لػرامب ال ت سػجـ ور يت ػا وأهػداف ا وال تػيت فػ ةطػار ىطط ػا .وعمػ
الرغـ مف مواوالت رص الصبوؼ والت سيؽ والتعاوف وتوويد الج ود ةال أف هذا الموػاوالت لػـ ترت ػ
ةل مستو الطمووات والتوديات الجديدة ت رير الت مية.)4224 ،

فا يا :عالقة الم ظمات غير الوكومية لالسمطة الوط ية:
أمػا عػف طليعػة العالقػة لػيف الم ظمػات غيػر الوكوميػة البمسػطي ية لالسػمطة الوط يػة البمسػػطي ية،
ف ػػد أفػػار هػػذا المو ػػوع جػػدالً و ا ً ػػا واسػػعيف عم ػ السػػاوة البمسػػطي ية .وقػػد أىػػذ هػػذا الجػػدؿ فػػالث
اتجاهات وه :
 -6طليعة العالقة الت ي لغ أف ت وـ ليف الم ظمات غير الوكومية والسػمطة البمسػطي ية فػ مجػاؿ
الىدمات الت أصلوت أو توولت ةل مجاؿ ومس وليات السمطة الوط ية البمسطي ية.

 -5طليعة العالقة ف مجاؿ ت ظيـ ال يف المال لويث ال ت فر ا مواؿ الم دمة ةل الم ظمات غير
الوكومية عم وصة أو صيب السمطة مف الدوؿ الما وة.

ػميا والى ػوع لرقالػة وتبتػيش هي ػة الرقالػة لصػورة
 -3طمب السػمطة مػف هػذا الم ظمػات التسػجيؿ رس ً
أفارت الريلة ف ظؿ غياب قا وف وا .
وم قدوـ السمطة البمسطي ية ،وما رافؽ ذلؾ مف الدعـ والتمويؿ المتدفؽ لم طاع الرسم لغرض ل اي
م سسات السمطة البمسطي ية ،جمت والػة مػف الصػراع مػا لػيف ال طػاع ا همػ والسػمطة البمسػطي ية.

فالم ظمػ ػػات ا هميػ ػػة الت ػ ػ هيم ػ ػػت عم ػ ػ كافػ ػػة م ػ ػػاو الويػ ػػاة البمسػ ػػطي ية ف ػ ػ ظػ ػػؿ غيػ ػػاب الدولػ ػػة

وم سسػػات ا ،كػػاف عمي ػػا التػػيقمـ م ػ المعطيػػات الجديػػدة الت ػ لػػرزت عم ػ السػػاوة .ف ػ وػػيف واولػػت
السمطة ال ا ة ال يم ة عمػ هػذا ال طػاع والتػدىؿ فػ مصػادرا التمويميػة ،ممػا ولػد والػة مػف الصػراع
وغياب الف ة وعدـ التعاوف والتكامؿ ما ليف هذيف ال طاعيف.
ة ًذا يمكف ال وؿ أف أهـ العوامؿ الت ىم ت العديد مف التػوترات فػ العالقػة لػيف الج تػيف ،هػو رغلػة

السػ ػػمطة البمسػ ػػطي ية ف ػ ػ ت مػ ػػيص ووصػ ػػر أيػ ػػة عمميػ ػػة تمويػ ػػؿ داىػ ػػؿ فمسػ ػػطيف مػ ػػف ىػ ػػالؿ أج زت ػ ػػا
وم سسات ا ،وعدـ السماح لوجود م سسات ذات ف ؿ مال معيف غير مرتلط ل ا ملا رة .
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ا ىر ويىافل فالسمطة تى

والمالوظ أف كؿ طرؼ يى

مف أف هذا الم ظمات تػرتلط

ل ا ج ات أج لية توفر ل ا مصادر التمويؿ وتمم عمي ا سياسة معي ة ف ت بيػذ لرامج ػا وم ػاريع ا،
لػػؿ لك ػػؼ عػػورات السػػمطة ف ػ المجػػاالت الو وقيػػة واالقتصػػادية .ومػػف فػػـ أىػػذت السػػمطة ت ظػػر ل ػػا
عم أ ا عدو يجب موارلتل وت ميـ أظبارا الزلف.)3;;; ،

ولكػػف ،ولعػػد مػػا ي ػػرب مػػف ع ػػد مػػف قػػدوـ السػػمطة الوط يػػة ،يالوػػظ أف وػػدة هػػذا الم ػػكمة

لػػدأت تػػت مص .ويرجػ السػػلب فػ ذلػػؾ إلدراؾ ال طػػاع ا همػ لػػدورا ومسػ ولياتل ومسػػاهماتل فػ ظػػؿ
وجود الم سسات الرسمية مف ج ػة ،واعتػراؼ السػمطة ليهميػة ال طػاع ا همػ وو ػل فػ لمػورة لرامجػل
و ػػاطل لم ػػا ي س ػػجـ ور يت ػػل م ػػف ج ػػة أى ػػر  .وق ػػد ت ػػـ ةقػ ػرار ق ػػا وف الجمعي ػػات الىيري ػػة وال ي ػػات
االجتماعية والم سسات الىاصة لعاـ  3;;7الصادر عف السمطة الوط ية البمسطي ية لت ظيـ العالقػة
المػػذكورة المركػػز البمسػػطي

لو ػػوؽ اإل سػػاف  )3;;7 ،ا مػػر الػػذظ وفػػر اسػػت اللية سػػلية لم طػػاع

ا هم ف رسـ ىططل ولرامجل ووصولل عم التمويؿ ت رير الت مية.)4224 ،
 3– 5تمويل المنظمات غير الحكومية:

تعتل ػػر مص ػػادر تموي ػػؿ الم ظم ػػات غي ػػر الوكومي ػػة كفيػ ػرة ومت وع ػػة ،كم ػػا أف وج ػػـ التموي ػػؿ

يىتمؼ لاىتالؼ الم ظمة .ف اؾ الم ظمات الكليرة ذات المي از يات الكليرة وه اؾ الم ظمات الصػغيرة
ذات التمويؿ الم ىبض.

أوال :مصػػادر التمويػػؿ :ومػػف ىػػالؿ مجموعػػة ق ػرايات عػػف تمويػػؿ الجمعيػػات ،والعديػػد مػػف الم ػػالالت
والتػ كا ػت توػدد لعػض مصػػادر التمويػؿ دوف غيرهػا فك ػل يمكػػف ت سػيـ الج ػات الممولػة أو الداعمػػة
ل ذا الم ظمات عم ال وو التال :
-

مصادر مومية و ذاتية.

-

السمطة الوط ية البمسطي ية.

-

مصادر عرلية ودولية رسمية و علية.

-

فمسطي يو الىارج وفمسطي يو الىط ا ى ر.

وقد أظ رت تا ب التعداد الذظ قاـ لل مع د ألواث السياسات االقتصػادية البمسػطي

مػاس

ف ػ أيػػار  4223أف الم ظمػػات غيػػر الوكوميػػة تتم ػ لمجمم ػػا تمػػويالً مػػف مصػػادر متعػػددة وأظ ػػرت
تمويالً مف أكفر مف مصدر ف

ف واود.

أي ً ا أف معظـ هذا الم ظمات تتم
وقػػد لمغػػت ةجمػػال اإلي ػرادات الت ػ تم ت ػػا الم ظمػػات غيػػر الوكوميػػة البمسػػطي ية ف ػ ال ػػبة الغرليػػة
الر أمريكي ػا ف ػ عػػاـ ;;; .3وتظ ػػر الليا ػػات تباوتًػػا واسػ ًػعا لػػيف
وقطػػاع غ ػزة  334 , 958 , 728دو ا

3:

الم ظمات المىتمبة ف وجـ ةيرادات ا .وعم سليؿ المفاؿ ف د لم أكلػر وجػـ إليػرادات م ظمػة واوػدة
 36مميوف دوالر أمريك ف عاـ ;;; 3ولالم الؿ لـ يػزد وجػـ ةيػرادات لعػض الم ظمػات عػف ل ػ
م ات الدوالرات ف بػس العػاـ .والمالوػظ أف ه ػاؾ تعار ً ػا لػيف أولويػات الممػوليف والم ظمػات غيػر
الوكومية .فلعض تمؾ الج ات الممولة تعتمد ت جي سياسات تىمت ع ػا الم ظمػات غيػر الوكوميػة
ػر لر يت ػػا لع ػػدـ جػػدو ه ػػذا السياسػػات فػ ػ ةوػػداث الت مي ػػة االقتصػػادية واالجتماعي ػػة
البمسػػطي ية ظ ػ ًا

والسياسية المطمولة ا مـ المتودة.)3;;; ،

ةذا يمكف ال وؿ أف أكلر توػد يواجػل الم ظمػات غيػر الوكوميػة البمسػطي ية ،يتمفػؿ فػ مػد
مجتمعيػػا دوف االعتمػػاد المبػػرط عم ػ المصػػادر الىارجيػػة ،وتوسػػي
قػػدرت ا عم ػ ةعػػادة ة تػػاج بس ػ ا
ً
هػػامش اسػػت الليت ا .وهػػذا يتطمػػب اتلػػاع سياسػػات وا ػػوة ومتبػػؽ عمي ػػا لىصػػوص التمويػػؿ ا ج لػ ،
تت ػػمف تطػػوير قا مػػة أولويػػات ،ل ػػاي عم ػ د ارسػػة االوتياجػػات البعميػػة لممجتم ػ  .ومػػف المبيػػد أي ً ػػا
ت وي مصادر التمويؿ والتر يد ف اإل باؽ وتطوير مصادر التمويؿ الذات

مويسف.)4224 ،

ثانيا :الفائض والعجز في ميزانيات المنظمات األىمية:

لي ت تا ب دراسة ماس ) 4223 ،أف  %74.5مف الم ظمات غير الوكومية عا ت مف عجز

مػػال لي مػػا و ػػت  %69.9م ػػا فػوا ض ماليػػة ف ػ مي از يات ػػا .ف ػ م المػػة م ػ مػػدير دا ػرة الجمعيػػات
ا همية لو ازرة الداىمية ،لوف ا مسيلة البا ض والعجز ف مي از يات الجمعيػات ا هميػة ،وكا ػت اإلجالػة
علػػر تص ػ يؼ الم ظمػػات ا هميػػة ةل ػ أرلعػػة أص ػ اؼ فيمػػا يتعمػػؽ لتو يػػؽ البػػا ض أو العجػػز ،5ةل ػ

أرلعة أ واع ر يسية وه :
النوع األول -:جمعيات ذات بعد دولي:

وه علارة عف جمعيات تجيد الىطاب الدول  ،وذلػؾ مػف ىػالؿ ةدارت ػا مػف قلػؿ أ ػىاص

ػروظ.
أكاديميا والعديد مػ ـ درس لالىػارج ،مفػؿ د .مصػطب اللرغػوف ود .و ػاف ع ا
عمميا و
ً
م هميف ً
و الو ػػظ أف ه ػػذا الجمعي ػػات ل ػػدي ا فػ ػوا ض مالي ػػة ػػىمة وتوظػ ػ لتموي ػػؿ دا ػػـ لوي ػػث ال ت ػػب

مي از يػػات ـ .ويلم ػ عػػدد هػػذا الم سسػػات ف ػ ال ػػبة الغرليػػة وقطػػاع غ ػزة و ػوال  92جمعيػػة وم سسػػة
م ا  44جمعية ف قطاع غزة واللاق ف ال بة الغرلية.
النوع الثاني  :جمعيات ذات بعد إلسمامي:

 - 5أكد هذا التقسي( كثري م املختصني يف هذا اجمل ل وأند صنحت الب حن  ،كمن أكند ذلنك التقسني( ال دنند من مندرا

اجلم ي ت وم خالل عدد م املق بالت الشخصية م ه(.

;3

وه ػ ػ جمعيػ ػػات تجيػ ػػد الىطػ ػػاب اإلسػ ػػالم  ،أو أف طالع ػ ػػا اإلسػ ػػالم يجعػ ػػؿ العديػ ػػد مػ ػػف
المصػػادر الماليػػة التػ تميػػؿ لمتيػػار اإلسػػالم تتجػػل ووهػػا ،وهػػذا ال ػػوع مػػف الجمعيػػات يو ػػؽ فػوا ض
مالية أي ا.
النوع الثالث :جمعيات ذات بعد إقميمي:

وه ػ علػػارة عػػف جمعيػػات ت ػػتـ لمجػػاالت ت مويػػة وصػػوية ومجػػاؿ و ػػوؽ اإل سػػاف ويكػػوف

معظـ كوادرها مف الم ييف وهذا الجمعيات أي ً ا ال تو ؽ عجز لؿ فا ض.
النوع الرابع  :الجمعيات ذات البعد الوطني:

ػر لعػػدـ و ػػوح الىطػػاب السياس ػ
وه ػ علػػارة عػػف جمعيػػات وط يػػة أو موميػػة ،ولكػػف ظػ ًا

ػداي لالتعددي ػػة داىػػؿ م ظم ػػة التوري ػػر
الػػوط و ظ ػ ًا
ػر لتعػػدد أطي ػػاؼ ال ػػاط السياسػ ػ البمس ػػطي التػ ً
ػز ماليػا ،لسػلب
وغاللػا مػا تو ػؽ عج ا
البمسطي ية وىارج ػا ،ػر أف هػذا الجمعيػات تػارةً تو ػؽ فػوا ض
ً

تغير لوف الىطاب السياس  .وتوصؿ هذا الم ظمات عم تمويؿ مػف ىػالؿ ت بيػذ لػرامب مػف اللػاطف
م الفالث أ واع ا ول الت سلؽ رو ا .ومفاؿ ذلؾ ،جػد أف جمعيػة اإلغافػة الزراعيػة م وػت 72
جمعية زراعية أهمية ملم  $ 72222لكؿ جمعية لت بيذ لرامب زراعية .وجمعية اإلغافة الزراعيػة هػ

مف الجمعيات ذات الطال الدول .
ويمكػػف أي ً ػػا أف توصػػؿ هػػذا الجمعيػػات عم ػ التمويػػؿ مػػف ىػػالؿ الوصػػوؿ عم ػ لعػػض
الملال الزهيدة مف السمطة الوط ية البمسػطي ية لتغطيػة مصػاريؼ هػذا الجمعيػات ،وتعػيش معظػـ هػذا
الجمعيات عم هذا المصدر وه تمفؿ السواد ا عظـ ف الجمعيات.
مماحظات ىامة لما لسبق :

-6

معظـ الجمعيات ذات اللعد الدول ال ت ػتـ لمجػاالت ال ػ وف االجتماعيػة ولك ػا تمػوؿ العديػد
مف الم روعات الت ت دؼ لمساعدة الب ػراي والموتػاجيف مػف ىػالؿ دعػـ الم سسػات الوط يػة

مفػػؿ عمػػؿ م ػػاري ةغافػػة أو م ػػاري ت ػغيؿ لطالػػة .وه ػػاؾ العديػػد مػػف هػػذا الجمعيػػات تمػػوؿ

-5

ػر
هػػذا ال ػػوع مػػف الم ػػاري وتسػػتبيد هػ ا ىػػر مػػف ىػػالؿ وصػػول ا عمػ عوا ػػد ىارجيػػة ظػ ًا
إلدارت ا وا راف ا عم هذا ال وع مف الم اري .
مف المالوظ أف بوذ الجمعيػات ذات اللعػد الػدول فػ ال ػبة الغرليػة أكلػر م ػل فػ غػزة فػ

ظر ف الدعـ
ويف أف بوذ الجمعيات ذات الطال اإلسالم ف غزة أكلر م ل ف ال بة و ًا
الموجػل لمجمعيػػات ذات الطػػال الػػدول كليػػر لالم ار ػة لوجػػـ الػػدعـ الموجػػل للػػاق الجمعيػػات.
جػػد أف  %:2ت ر ًيلػػا مػػف أم ػواؿ الػػدعـ توجػػل لم ػػبة الغرليػػة ،وسػػب مػػدير دا ػرة الجمعيػػات
ا همية لو ازرة الداىمية ف الم المة المذكورة سال ا.
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الفصل الثالث

الدور االقتصادي لإلعانات
مقدمة:

وتػ ػ

ػػتمكف م ػػف لي ػػاف وتومي ػػؿ ال ػػدور االقتص ػػادظ لإلعا ػػات ،سػ ػواي عمػ ػ الموت ػػاجيف أو

االقتصػػاد المسػػت ؿ لوجػػل عػػاـ ،قػػاـ اللاوػػث لاسػػتطالع أر المسػػتبيديف مػػف اإلعا ػػات ،ورأظ مػػدراي

لعض الجمعيات ة افة ةل استطالع راي ىلة مف ا كاديمييف والتجار وأرلاب المصا .

وع د د ارسػػة جم ػور المسػتبيديف مػف اإلعا ػات المىتمبػػة تػـ اىتيػار عي ػة مػف  )472م ػاهدة موزعػة
جغرافيػاً عم م اطؽ قطاع غػزة المىتمبة .وقد كا ت سلة االسترداد عاليػة جداً ويث لمغت ،)%:6

وقػػد وصم ػػا ; )42اسػػتلا ة .وترج ػ

سػػلة االسػػترداد العالي ػػة ةل ػ الج ػػود الكلي ػرة ف ػ المتالع ػػة والت ػ

لذل ػا االىوة الذيف قامػوا لجم الليا ات .هذا لاإل افة ةل عي ة مودودة مػف مػدراي الجمعيػات لمغػت

 38جمعية ،وعي ة أكلر مف ال ىلة لمغت  57ىصا.

 6– 3اإلعانات وتشجيع االلستيماك وأثره في الناتج القومي:

تساهـ اإلعا ػات مسػاهمة ملا ػرة وقويػة فػ زيػادة وجػـ االسػت الؾ المومػ  .ويرجػ السػلب

فػ ذلػػؾ أف الب ػػات التػ يػػتـ ت ػػديـ اإلعا ػػات ةلي ػا هػ مػػف ذوظ الػدىؿ المػ ىبض ومعػػدالت اإلعالػػة

المرتبعػػة تصػػؿ ةل ػ  )8,:فػػرد لألس ػرة الواوػػدة .وأظ ػػرت الد ارس ػػة أف مػػا يزيػػد عػػف  %92لػػيس ل ػػـ
دىػػؿ دا ػػـ ف ػ وػػيف أف ال سػػلة ا قػػؿ ل ػػـ دىػػؿ غيػػر أ ػػل غيػػر كػ ٍ
ػاؼ ،ممػػا يلػػرر وػػاجت ـ لإلعا ػػة
والجدوؿ رقـ  )3يو

سلة مف ل ـ دىؿ أو ليس ل ـ دىؿ.
جدول رقم ()6

الحالة الماديـة لمملستباينين ( لمعينة)

43

العدد

النلسبة ()%

الحالـة المادية
ليس لل دىؿ دا ـ

372

%93,9

لل دىؿ دا ـ

7:

49,:

قيـ مب ودة

3

،7

;42

%322

المجموع
وما ي كد

عؼ الػدىوؿ ل ػ الي الػذيف يوصػموف عمػ دىػؿ دا ػـ ،أف متوسػط الدىػػوؿ ع ػدهـ وػوال

 556ػػي ؿ ةس ػ ار يم /ال ػ ر الواوػػد لمػػا يعػػادؿ  )$94ف ػػط .وهػػذا ي كػػد أف الميػػؿ الوػػدظ السػػت الؾ
هذا الب ة عاؿ جدا ،مما يع

أف غالب ةف لـ يكف كؿ أمواؿ الدعـ توجل لالست الؾ .واذا عمم ػا أف

ػػوع اإلعا ػػات دي ػػة وعي ي ػػة ملا ػ ػرة ف ػ ػ موج ػػة تم ا ي ػػا لالس ػػت الؾ ،والج ػػدوؿ رق ػػـ  )4يل ػػيف ػػوع
اإلعا ات .هذا لاإل افة ةل أف وجـ اإلعا ة غير ٍ
كاؼ ،كما يظ ر مف الجدوؿ رقـ )5
جدول رقم ()5
نوع اإلعانـة من حيث كونيـا نقديـة أو عينية
العــدد

النلسبة ()%

نوع اإلعانـة
ديػة

;3

34,5

عي يػة

:5

75,4

مزيػب

75

56,6

المجموع

622

%600

قيـ مب ودة

77
جدول رقم ()3

رأي أفراد العينة في حجم ومنالسبة اإلعانات لحاجات األفراد
العدد

حجم اإلعانة

النلسبة
8,4

كاف

32

ةل ود ما
غير ٍ
كاؼ

74

54,5

;;

83,7

مجموع
قيـ مب ودة

616
6:

العدد

نوع اإلعانة

النلسبة
35,8

م اسلة

44

ةل ود ما

:8

74,9

غير م اسلة

77

55,9

مجموع

%600

قيـ مب ودة

44

613
68

%600

 5-3الدور الحالي والمقترح إلعانة متضرري االنتفاضة:

ت ػػوـ الجمعيػػات الىيريػػة لػػدور ريػػادظ فػ ػ ةعا ػػة ف ػػات مىتمبػػة ممػػف ت ػػررت مػػف السياسػػة

التعسبية لالوتالؿ اإلس ار يم  ،سواي مػف هػدمت ليػوت ـ أو جرفػت مػزارع ـ أو مصػا ع ـ ،وكػذلؾ أسػر
الجرو والمعت مػيف .وكمػا يظ ػر مػف الجػدوؿ رقػـ  )6أف الغالليػة العظمػ مػف أفػراد العي ػة ت يػد دعػـ
هذا الب ات جميعا.
جدول رقم ()2

وجية نظر أفراد العينة في دعم فئات متضررة بعينيا
موافق بشدة

الفئات المتضررة

موافق

غير موافق

محايد

العدد

النلسبة

العدد

النلسبة

العدد

النلسبة

العدد

النلسبة

ترميم واعادة بناء المنازل الميدمة

359

88.7

84

52.3

6

;3.

5

3.7

تعويض أصحاب المزارع المجرفة

344

7;.7

96

58.5

7

4.7

5

3.7

دعم ألسر الشيداء

333

75.7

:2

5:.:

9

5.6

:

;5.

توفير العماج لمجرحى

;33

79.7

:5

62.3

3

2.7

6

;3.

دعم ألسر المعتقمين

345

7;.6

;9

5:.4

5

3.6

4

3

ولال سػلة إلعػادة تيهيػػؿ الجروػ لعػػد ال ػباي لويػػث يتمك ػوف مػف الويػػاة الكريمػة الم تجػػة جػد أف وػوال
 ) 3:تػػدعو ةل ػ العمػػؿ عم ػ تػػدريل ـ لمػػا يمك ػ ـ مػػف الوصػػوؿ عم ػ مفػػؿ هػػذا البرصػػة لعمػػؿ ي اسػػب
و عل الصو الجديد .والجدوؿ رقـ  )7يليف اللدا ؿ الم تروة لتيهيؿ الجرو .
جدول رقم ()2

البدائل المقترحة إلعادة تأىيل الجرحى بعد الشفاء
العدد

النلسبة

م

الطريقة المقترحة المنالسبة

-3

التدريب

59

%39.9

-4

توفير فرص عمؿ م اسلة

;37

%98.3

-5

توفير الدعـ المادظ الملا ر

:

%5.:

-6

طرؽ أىر غير ما سلؽ

5

%3.6

-7

قيـ مب ودة

4

3

45

المجموع

509

%600

ولال سػػلة لألسػػموب الم تػػرح مػػف أف ػراد العي ػػة فيمػػا يتعمػػؽ لمت ػػررظ اال تبا ػػة ل ػػكؿ عػػاـ ،ف ػو يركػػز
عمػ ػ التع ػػويض ال ػػدظ الملا ػػر ال ػػذظ يت ػػي ل ػ ػ الي ا فػ ػراد اىتي ػػار أف ػػؿ الط ػػرؽ لمتعام ػػؿ مػ ػ ه ػػذا

التعوي ات ،ووت ال يتـ ةعادة الترميـ ف مكاف معرض لمتدمير مف جديد .والجدوؿ رقـ  )8أسموب
التعويض المب ؿ لد أفراد العي ة ل الي المت رريف.
جدول رقم ()1

يوضح ألساليب الدعم من جرفت أراضييم وىدمت منازليم ودمرت مصانعيم
ـ

ال سلة

وع الدعـ الذظ يجب ت ديمل

-3

تعوي ات مالية

%85.;5

-4

ةعادة ةصالح ما تـ تىريلل

%49.:9

-5

ىمؽ فرص عمؿ جديدة

%8.23

-6

تيهيؿ بس

;%4.3

 3 – 3اإلعانات ودورىا في دعم الرياديين:

مف ىالؿ توميؿ ليا ات العي ػة ،ظ ػر أف وػوال ال صػؼ مػ ـ جػامعييف ،وعمػ مسػتو ع ٍ
ػاؿ

م ػػف التعم ػػيـ ،مم ػػا يع ػ ػ أف الب ػػر فػ ػ المجتمػ ػ البمس ػػطي

ق ػػد أص ػػاب جميػ ػ أفػ ػراد المجتمػ ػ لطل اتػ ػل

المىتمبة ،لمف في ـ الجامعييف .ا مر الذظ يليف ىطورة ا مر مف ج ػػة ،كمػا يلػيف أف ا سػموب المتلػ

فػ العػػالج يجػػب أف ييىػػذ فػ االعتلػػار ال ػػدرات الرياديػػة ل ػ الي الموتػػاجيف .والجػػدوؿ رقػػـ  )9يو ػ
توزي أفراد العي ة وسب المستو التعميم .
جدول رقم ()7

الملستوى التعميمي ألفراد العينـة

46

العــدد

النلسبة ()%

ملستوى التعميم
دوف التدا

39

:,3

دوف الفا وظ

;2

65,3

جامع

;9

68,3

دراسات عميػػا

5

3,6

قيـ مب ودة

4

3

509

%600

المجموع

وم ذلؾ جد أف غالب اإلعا ات التػ يوصػؿ عمي ػا ا فػراد هػ ةعا ػات غيػر دوريػػة ولعػالج مسػا ؿ
وق ايػا م قتػة وغير دا مػة ،أما اإلعا ات الدوريػة لألفراد ف

ووال

 )%42ف ط مف اإلعا ات ،كمػا

أف مػا يزيػػد عػػف صػؼ هػػذا اإلعا ػػات تػػوزع ل ػػكؿ عي ػ  .ولعػؿ فػ هػػذا مػػا ي ػػير ةلػ أ ػػل لػػيس ل ػػذا

اإلعا ػػات فػػا ار اقتصػػادية مسػػتمرة ،كمػػا أ ػػا ال تسػػاهـ جوهريػػا فػ دعػػـ ف ػػة الريػػادييف مػػف الموتػػاجيف،
ا مر الػذظ يع ػ

ػرورة اال تلػاا ةلػ ا سػموب ا مفػؿ للػذؿ اإلعا ػات لويػث تو ػؽ أهػداف ا المرجػوة.

والجدوؿ رقـ  ):يليف مد دورية اإلعا ات .وعف مد م اسلة هذا اإلعا ات أ ار ووال  %42مف
أفراد العي ة ف ط ةل م اسلت ا.

جدول رقم ()8

مدى الستمرارية اإلعانـة التي يحصل عمييا أفراد العينـة
العــدد

النلسبة ()%

نوع اإلعانة
دوريػة

54

42,:

غير دوريػة

:7

77,4

موسميػة

59

46

622

%600

المجموع

و ظ اًر العتراض الكفير مف أفراد العي ة كما ظ ر سال اً ،عم أسموب الدعـ الذظ ت وـ لل الم سسػات
والجمعيات الىيرية ،ف د اقترح ا فػراد أسػاليب معي ػة لمػدعـ وتػ يمكػف ل ػذا الػدعـ أف يىػدـ مصػموة
االقتصػاد المسػت ؿ وكػذا المصػموة الدا مػة لمب ػراي وىاصػة الريػادييف مػ ـ .وغالػب أفػراد العي ػة ألػػدوا

47

رغلت ـ وقلول ـ لبكرة الم اري وال روض ة افة ةل لياف قدرت ـ عمػ سػداد هػذا ال ػروض .والجػدوؿ
رقـ ;) يو

مسيلة لدا ػؿ ساليب الدعـ الملا ر.
جدول رقم ()9

يوضح األلسموب المقترح لمدعم الخيري وموقف أفراد العينة منو
األلسموب المقترح

موافق & نعم

غير موافق & ال

العدد

النلسبة %

العدد

النلسبة %

دعـ الريادييف إل اي م اري

375

97,6

72

46,8

تدريب ا فراد وتيهيم ـ

358

87,9

93

56,5

;3:

;3,5

3:

:,9

37:

98,9

6:

45,5

لديؾ فكرة إل اي م روع موددة لعي ل

347

83,5

;9

5:,9

قدرة سداد ال رض لعد الوصوؿ عميل

352

:4,5

4:

39,9

67

4:,5

336

93,9

396

;9,3

9

;5,

الدعـ عم

كؿ قروض وس ة

هؿ ت لؿ ىصياً قر اً وس اً

ه ػػؿ تس ػػتمر لواج ػػة لم ػػدعـ لع ػػد وص ػػولؾ عمػ ػ
ال رض وا اي الم روع
هػ ػػؿ فك ػ ػرة ة ػ ػػاي م ػ ػػاري ىاصػ ػػة لمب ػ ػراي لػ ػػدؿ
الدعـ المال الملا ر م اسلة

ويالوظ عم الجدوؿ رقـ ;) أف ه اؾ توج اً قوياً لػد أفػراد العي ػػة  -وهػـ مػف يوصمػػوف عمػ الػدعـ
المػػادظ الملا ػػر مػػف الجمعيػػات الىيريػػة – توج ػاً لتوويػػؿ أسػػموب الػػدعـ المتل ػ ةل ػ أسػػموب ييىػػذ ف ػ

االعتلار ة اي م اري لدعـ الب راي الريادييف .ويالوػظ أف مػا يزيػد عػف  )%;2مػف أفػراد العي ػة يػروف
أف فكرة ة اي م اري لدـ الريادييف ه فكرة م اسػلة جػداً ،وأ ػا تػ هم ـ لمىػروج مػف طل ػة الب ػراي .هػذا

لاإل افة ةل قدرت ـ عم ة اي وادارة م ػاري ىاصػة ل ػـ تمكػ ـ مػف االغت ػاي .وي كػد ذلػؾ أي ػاً مػا
ذكر سال اً مف أف ووال

صؼ أفراد العي ة هـ مف الجامعييف ومف لدي ـ قدرات ريادية.

وفيمػػا يتعمػػؽ لوجػػـ رأس المػػاؿ الم تػػرح وا سػػموب ا سػػب لموصػػوؿ عميػػل ف ػػد تلاي ػػت راي أف ػراد العي ػػة
فيما يتعمؽ لوجـ رأس الماؿ الم ترح إل اي م روع ما .وكاف الود ا د

لرأس الماؿ الم ترح )$ 65

م الؿ  )945ألؼ دوالر كوػد أقصػ  .وكا ػت متوسػط وجػـ رأس المػاؿ الم تػرح =  .$48695ولعػؿ
الوػػد ا د ػ يعتلػػر صػػغي ار جػػدا وغ ػ م ط ػ  ،غيػػر أف لعػػض أف ػراد العي ػػة ذكػػر هػػذا الػػرقـ ومػػا ي ارلػػل
كملم كاؼ ل ـ للدي أظ تجارة لسيطة وىاصة لم ساي العامالت ف سوؽ الى ػار المػوات يوػتجف ةلػ

48

مفػػؿ هػػذا الملم ػ ل ػراي لعػػض الى ػػار وليع ػػا ف ػ

بػػس اليػػوـ لتو يػػؽ أظ دىػػؿ لسػػيط ل ػػا و س ػرت ا.

ويب ػػؿ غال ػػب أفػ ػراد العي ػػة الوص ػػوؿ عمػ ػ راس الم ػػاؿ الم ت ػػرح عمػ ػ

ػػكؿ ق ػػرض أو لالم ػػاركة مػ ػ

الجمعية وسب ما يظ ر ف الجدوؿ رقـ .)32
جدول رقم ()60

كيف تفضل الحصول عمى رأس المال المقترح
العدد

النلسبة ()%

مصدر راس المال المقترح
قرض

:4

73,5

م اركة

88

63,5

م ارلة

34

9,7

610

%600

المجموع

لـف

أما عف أسموب التمويؿ صواب الم اري الذيف ي وموف فعالً عم رعايػػة م ػاري ىاصػة

كما يظ ر ف الجدوؿ رقـ  )33والذظ يليف أف ا سموب الغالب هػو لػالمجوي ةلػ ال ػروض

لبا ػػدة مػػف جمعيػػات ىيريػػة مفػػؿ فػػاتف أو مػػف وكالػػة الغػػوث أو اؿ  .UNDPوال ػػروض لبا ػػدة هػػ
المتاوة ف ط لتمويؿ مفؿ هذا الم ػاري  ،وهػذا يع ػ ورمػػاف الريػادييف مػف المسػمميف المتػدي يف الػذيف
يرغلػػوف ف ػ ة ػػاي م ػػاري مػػف هػػذا البػػرص لسػػلب عػػدـ قلػػول ـ لموصػػوؿ عم ػ قػػرض لبا ػػدة لسػػلب

ورمة الرلػػا.

جدول رقم ()66

كيف حصمت فعماً عمى تمويل مشروعك الخاص بك

49

العدد

النلسبة ()%

ألسموب التمويل
قرض لبا دة

49

78,5

م اركة

:

38,9

قرض وسف

6

:,5

هلػة

;

3:,:

28

%600

المجموع
وف مجموعة أس مة لىصوص ت ييـ العمؿ

مف م اري ىاصػة لالجمعيػات أو ة ػاي م ػاري ىاصػة

لا فراد ،كا ت اإلجالات كما ورد ف الجدوؿ رقـ .)34
جدول رقم ()65

معمومات متعمقة بالمشاريع
موافق  -نعم

اللسؤال

غير موافق – ال

العدد

النلسبة %

العدد

النلسبة %

هؿ ت دمت لدراسة جدو ىاصة لم روعؾ لمج ة الممولة

68

:7,4

:

36,:

هؿ ساهـ التمويؿ لكغ ا ؾ

68

97,6

37

46,8

هؿ ت ص لاستمرار دعـ الريادييف علر أسموب تمويؿ م اري

73

99,5

37

44,9

هؿ ت عر لالر ا ل ذا التمويؿ وأ ل و ؽ ال دؼ

67

:2,6

33

3;,9

هؿ تب ؿ م اري ممموكة لمجمعية تكوف أ ت عامالً ل ا

3:8

;:,6

5

3,8

هؿ تب ؿ العمؿ م الجمعيات ليجر

365

%99

65

45

هؿ لديؾ لدا ؿ لمتمويؿ ت ترو ا غير ما سلؽ

;8

63

322

;7

ويالوػػظ مػػف الجػػدوؿ رقػػـ  ،)34أف ه ػػاؾ رغلػػة قويػػة ف ػراد العي ػػة ،ف ػ تػػوفير فرصػػة عمػػؿ

توفر ل ـ دىالً دا ماً لدال عػف اإلعا ػات الملا ػرة سػواي كا ػت ةعا ػات دوريػة أو مسػتمرة .ولسػلب الواقػ

ولسلب الوصار ال ديد مف سمطات االوتالؿ ،فكف

االقتصادظ الصعب الذظ يعي ل ال عب البمسطي

4:

الغاللي ػػة العظمػ ػ لألفػ ػراد  )%;:,6يب ػػموف العم ػػؿ ل ػػيجر ل ػػد م ػػاري ممموك ػػة لمجمعي ػػات أو وتػ ػ
لالعمؿ ف الجمعيات أ بس ا  .هذا مف جا ب ،ومف جا ب ىر جػد سلة كليػرة ممػف تػـ تمػويم ـ لعمػؿ
م اري

ووال  )%:2هـ ار يف عف هذا التمػويؿ وي عروف أف هذا التمويؿ ساهـ ف ةغ ا ـ و م ـ

مػػف طل ػػة الموتػػاجيف ،وهػػـ ي صػػووف لاسػػتمرار دعػػـ الريػػادييف وكػػذلؾ مسػػاعدت ـ ف ػ ة ػػاي م ػػاري
ىاصة ل ـ.

وف س اؿ مبتوح فراد العي ة عف ا سموب ا مفؿ لدعـ ا فػراد الموتػاجيف ،تلػيف أف الغالليػة
ت تػػرح أف يكػػوف أسػػموب الػػدعـ هػػو عػػف طريػػؽ ىمػػؽ فػػرص عمػػؿ لمموتػػاجيف ; )%6وتيهيػػؿ أصػػواب
الواجػػات وال ػػدرات عػػف طريػػؽ الػػدورات التدريليػػة  )%44وكػػذلؾ ةقامػػة م ػػاري ة تاجيػػة  )%38كمػػا

يظ ر مف الجدوؿ رقـ .)35

جدول رقم ()63

يوضح رأي أفراد العينة في ألساليب دعم أنلسب من الدعم النقدي والعيني
م

الوزن النلسبي

البديل األنلسب

-3

ىمؽ قرص عمؿ

%6:.87

-4

الرعاية ال بسية والترلوية واالجتماعية

%:.34

-5

تيهيؿ أصواب الواجات لم ف معي ة مف ىالؿ الدورات التدريلية

%43.84

-6

ةقامة م اري ة تاجية صغيرة

%38.44

-7

راتب

%7.63

رظ

أما عف مجاالت التػدريب الم تروػة وسػب أفػراد العي ػة ،ف ػ مركػزة فػ التػدريب الم ػ كمػا يظ ػر فػ
الجدوؿ رقـ .)36

جدول رقم ()62
يوضح مجاالت التدريب المقترحة إلعادة تأىيل المحتاجين
م

مجال التدريب

;4

النلسبة

%97

-3

تدريب م

-4

دورات تف يبية وتعميمية وترلوية

%;.9:

-5

ةدارة م اري صغيرة

;%:.8

-6

صيا ة واستىداـ الواسوب

%8.74

 2-3ألسباب ضعف أثر اإلعانات عمى األفراد وفي االقتصاد الملستقل:

يمكػػف لإلعا ػػات أف تو ػػؽ أف ػ ار ةيجاليػػا عم ػ ا ف ػراد الموتػػاجيف وعم ػ االقتصػػاد البمسػػطي

كمػػا

ير العديد مف مدراي الجمعيات ا همية علر الع اصر التالية:
.6
.5
.3
.2
.2
.1
.7

زيادة الدىؿ ال وم وال اتب ال وم مف ىالؿ زيادة االست الؾ والطمب الكم .
ةقامة الم اري اإل تاجية وت ميؿ سلة اللطالة.
مسا دة الج ات الوكومية ف دعـ ا سر الب يرة.

عدـ ل اي ذوظ العاهات الىاصة عالة عم المجتم .

المساهمة ولو ل كؿ جز ف وؿ م كمة الب ر مف ىالؿ توفير دعـ دا ـ لمب راي.
التىبيؼ مف ودة الم اكؿ االجتماعية وال بسية الت يعا

م ا الب راي.

وؿ م اكؿ لعض الب راي مف ذوظ العاهات والعمؿ عم زيادة ف ت ـ لي بس ـ.

غير أف هذا الجمعيات لـ تتمكف مف تو يؽ فا ار مستدامة عمػ ا فػراد واالقتصػاد ،لػؿ غالػب ا فػراد
وا كاديمييف وغيرهـ ي كدوف أف هذا ا فر هو أفر م قت .هػذا لاإل ػافة ةلػ عػدـ العدالػة فػ توزيػ
اإلعا ات وما يترتب عميل مف ورماف لعض الطل ات الب يرة مف هذا اإلعا ات.
عمومػػا ،ومػػا
وفيمػػا يتعمػػؽ ليسػػلاب الىمػػؿ ف ػ أسػػموب الػػدعـ المتل ػ مػػف قلػػؿ الجمعيػػات والم سسػػات
ً
ي دظ ةليل مف ورماف لعض الموتاجيف مف الوصوؿ عم اإلعا ات الالزمة ل ػـ ،فك ػل يمكػف ةظ ػار
ه ػػذا ا س ػػلاب فػ ػ الج ػػدوؿ رق ػػـ  .)37ويظ ػػر م ػػف الج ػػدوؿ أف أه ػػـ ا س ػػلاب هػ ػ وج ػػود الواس ػػطة
والموسولية ع د كفير مف هذا الجمعيات ا مر الذظ يوتاج فعالً ةل تركيز عم هذا الظاهرة .

الجدول رقم ()62
ألسباب الخمل في ألسموب الدعم وعدم وصول اإلعانات إلى بعض المحتاجين
م

نلسبة من ذكر ىذا

اللسبب

اللسياق أفراد العينة
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-3

الواسطة والموسولية

%67

-4

عدـ توفر ليا ات كافية و لاوفيف متىصصيف

%43

-5

سوي اإلدارة

%36

-6

تعبؼ الموتاجيف أو قصورهـ ف اللوث عف و ـ

%34.7

-7

عدـ كباية الدعـ المتوفر لمجمعيات

%33.5

*مالوظػػة :لعػػض أف ػراد العي ػػة يػػذكر أكفػػر مػػف سػػلب لوجػػود الىمػػؿ وكػػذلؾ فػػكف مجمػػوع ال سػػب يزيػػد
عم %322

غير أف السػلب ا هػـ فػ عػدـ قػدرة الجمعيػات فػ التػيفير المسػتداـ فػ االقتصػاد والب ػراي يرجػ ةلػ

السياسػػة المتلعػػة والتػ ال تيىػػذ فػ االعتلػػار االهتمػػاـ لك ػػاي الم ػػاري الصػػغيرة لمب ػراي ل ػػدؼ م ػػـ
ةل ػ طل ػػة مػػف الم تجػػيف .وكمػػا يظ ػػر مػػف الجػػدوؿ السػػالؽ ،فػػكف ه ػػاؾ

ػػعؼ ع ػػد الجمعيػػات ف ػ

معرفة الواجة الو ي ية لألفراد واالقتصاد البمسػطي  ،وذلػؾ لسػلب عػدـ تػوفر اللػاوفيف المتىصصػيف
ا كباي ة افة ةل سوي اإلدارة.
 2 – 3أىم المشاكل والمحاذير التي تواجو الجمعيات الخيرية:
.6

ا ىب ػ ػػاض وج ػ ػػـ التموي ػ ػػؿ لدرج ػ ػػة كليػ ػ ػرة لوي ػ ػػث ال يكبػ ػ ػ ه ػ ػػذا التموي ػ ػػؿ لوج ػ ػػـ ال ػ ػػاطات

والم ػػروعات الت ػ يمكػػف ل ػػذا الجمعيػػات ت بيػػذها .ولعػػؿ السػػلب ف ػ ا ىبػػاض التمويػػؿ يرج ػ

ةل  .ال غوط التػ تمارسػ ا أمريكػا واسػ ار يؿ عمػ الكفيػر مػف الجمعيػات الىيريػة ،مػف ىػالؿ
تجبيػػؼ مصػػادر التمويػػؿ لوجػػة مكافوػػة اإلرهػػاب مفػػاؿ ذلػػؾ ةغػػالؽ م سسػػة ال جػػدة العالميػػة
.5
.3
.2
.2

وم سسة ا رض الم دسة.

كفرة الجمعيات الىيرية الت ت دظ بػس ال ػاط وعػدـ وجػود ت سػيؽ لػيف هػذا الجمعيػات ،ممػا

ي دظ ةل الت افس لي ا.
الظروؼ السياسية واالقتصػادية الصػعلة والتػ ترتػب عمي ػا زيػادة سػلة الب ػر فػ قطػاع غػزة،
لويث أصلوت هذا الجمعيات غير قادرة عم تغطية جمي واجات هذا ا سر الب يرة.

ا ىباض الكباية اإلدارية والم ية لد الكادر العامؿ فػ الكفيػر مػف الجمعيػات الىيريػة ،ممػا

يسلب سوي اإلدارة لد هذا الم سسات.
االس ػػتغالؿ غي ػػر ا مف ػػؿ لألمػ ػواؿ ل ػػد العدي ػػد م ػػف الجمعي ػػات مم ػػا أد لع ػػزوؼ العدي ػػد م ػػف
المموليف عف هذا الجمعيات.
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.1

ةل ػزاـ الج ػػات الما وػػة لمجمعيػػات الىيريػػة لالعمػػؿ ف ػ مجػػاالت موػػددة سػػمبا ،كتوزي ػ الطػػرود
الغذا ية وافطار الصػا ـ ،وعػدـ قيػاـ هػذا الج ػات الما وػة لتمويػؿ م ػاري ة تاجيػة واسػتفمارية
تترؾ فا ار ةيجالية مستدامة عم االقتصاد الموم .

.7

وجود م اكؿ عديدة ف ال وا يف وا ظمػة التػ تػ ظـ عمػؿ الجمعيػات الىيريػة ،والعالقػة فيمػا

.8

التع يػػدات الت ػ ت ػػع ا السػػمطة البمسػػطي ية وىاصػػة ف ػ البت ػرة ا ىي ػرة عم ػ دىػػوؿ ا م ػواؿ

.9

لي ا وم الج ات الرسمية.

والرقالػػة عم ػ ص ػرف ا ،وكػػذلؾ المراقلػػة مػػف و ازرة الداىميػػة وا ج ػزة ا م يػػة وت ػػييؽ الى ػػاؽ
عم الجمعيات.

ا ت ػ ػػار الموسػ ػػولية والواسػ ػػطة والموالػ ػػاة لػ ػػد لعػ ػػض الجمعيػ ػػات ،وهػ ػػذا يسػ ػػلب ف ػ ػػداف هػ ػػذا
الجمعيػػات لمصػػداقيت ا ،وعػػدـ تو يػػؽ العدالػػة ف ػ توزي ػ المسػػاعدات ،ة ػػافة ةل ػ عػػدـ ف ػػة
ال ػػاس لال ػػا ميف عمػ ػ ةدارة لع ػػض ه ػػذا الجمعي ػػات ،وي ػػث يعت ػػد العدي ػػد م ػػف المس ػػتلا يف أف
ال ا ميف عم ةدارة هذا الجمعيات ،م تموف لمصالو ـ ال ىصية مما ي عكس سملا عم دعـ

.60

هذا الجمعيات.

ت افػػت الكفيػػر مػػف ال ػػاس عمػ طمػػب اإلعا ػػات وتػ ولػػو كػػا وا غيػػر موتػػاجيف ،وهػػذا يػ دظ

ةل تكدس الطملات عمػ مكاتػب هػذا الجمعيػات ،ممػا يسػلب

ػغط ػديد فػ العمػؿ وارهػاؽ

متواصؿ لمموظبيف ف هذا الجمعيات.
ػػامؿ وصػػادؽ لكافػػة الموتػػاجيف ،ممػػا ي ػ دظ إلهمػػاؿ العديػػد م ػ ـ .ويرج ػ

 .66عػػدـ وجػػود مس ػ

ذلؾ ةل غياب قواعد ليا ات م عدـ وجود ت سيؽ ليف الجمعيات.

 .65ومف المواذير الالزـ تج ل ا ،اىتيار أ ىاص غير ريػادييف أو غيػر م اسػليف لت بيػذ الم ػاري
الم ترح تمويم ا جز يا أو كمياً مف الجمعيات الىيرية.

 1 – 3مماحظات ختامية:
أوال :ةف اقتراح م اري لعي ا مسػيلة توتػاج ةلػ مزيػد وقػت ود ارسػة ميدا يػة  ،وال ي لغػ اإلسػراع فػ
توديدها  ،لؿ يمزـ التي

ف الدراسة لما ي مؿ ل ا مف مساهمة ف وؿ م اكؿ االقتصػاد البمسػطي

فيمػػا يتعمػػؽ لاللطالػػة والتوظيػػؼ مػػف ج ػػة ،وتػػوفير السػػم ال ػػرورية مػػف ج ػػة أىػػر  ،واوػػداث أفػػر
اقتصػادظ مسػتداـ مػف ج ػة فالفػة .ةف اىتيػار أظ مػف هػذا الم ػاري يمكػف ل ػا أف تعمػؿ عمػ تو يػػؽ

ستة أهداؼ ر يسية ،وي لغ قلوؿ أظ م روع ل اي عم تو يؽ هذا ا هداؼ:
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-6
-5

ىمؽ فرص عمػؿ وتىبيػؼ وػدة اللطالػة ،ل ػؿ طل ػة الريػادييف مػف الب ػراي ةلػ طل ػة الم تجػيف
العامميف.
تػػوفير السػػم ال ػػرورية لمموتػػاجيف ،ممػػا يعػػف أف ت ػػوـ الجمعيػػات لتوزي ػ المسػػاعدات العي يػػة
غالل ػػا م ػػف ة ت ػػاج مص ػػا

االقتصاد الموم .
-3

ممو ػػة ل ػػا غالل ػػا .وه ػػذا يس ػػاهـ فػ ػ تبعي ػػؿ عم ػػؿ الم ػػاعؼ فػ ػ

ةوػػالؿ م ػػتب موم ػ لػػدالً مػػف م ػػتب مسػػتورد ،ممػػا ي مػػؿ مػػف ا فػػر السػػل لم ػػاعؼ ال ػواردات
عم االقتصاد الموم .

-2

ت مية االقتصاد البمسطي

-1

االرت اي لالمستو الف اف والبكرظ وتدعيـ قدرة ا فراد عم االتصاؿ م العالـ الىارج .

-2

وزيادة GNP.

تو يؽ هامش رل معيف لمموافظة عم استم اررية الم روع.

ثانيا :أما عن تنفيذ ىذه المشاريع ،فيحتاج إلى المرور بالخطوات التالية:

-6

أف يكوف ه اؾ توج ا لد الجمعيات لدعـ م اري صغيرة لألفراد أو كليرة ممموكة لمجمعية.

-3

ت ػػوـ الجمعيػػة المع يػػة لد ارسػػة الم ػػروع علػػر لج ػػة الم ػػاري التالعػػة ل ػػا مػ الموافظػػة عمػ سػرية

-5

-2
-2

أف ت وـ الج ة الت ت ترح الم روع لت ديـ دراسة جدو و ي ية ل ذا الم روع لمجمعية المع ية.

البكرة وت ال تسرؽ مف صاول ا كما يذكر العديد مف قدموا أفكا ار ودراسات للعض الجمعيات.

لعد أف ت ت

لج ة الم اري لجو الم روع وأهدافل تلوث لل عف تمويؿ علر الج ات الممولة.

اللد أف يستمر ة رافا جز يا لمجمعية لمتيكد مف اسػتم اررية الم ػروع فػ تو يػؽ أهدافػل ،ولمموافظػة
عم رأس الماؿ وت ت مف الجمعية سداد ال رض أو تو يؽ ال دؼ واؿ الم اركة.

الخماصة والتوصيات
 6-2الخماصــة:

ت ػ ػػدؼ هػ ػػذا الد ارسػ ػػة ةل ػ ػ التعػ ػػرؼ عم ػ ػ الػ ػػدور االقتصػ ػػادظ لمػ ػػدعـ الىيػ ػػرظ الػ ػػذظ ت دمػ ػػل

الجمعيات الىيرية لم ار

المىتمبة مف أل اي ال عب البمسطي .

وت ػػـ ى ػػالؿ ه ػػذا الد ارس ػػة اس ػػتطالع راي مىتمب ػػة مف ػػؿ ال ػػذيف يتم ػػوف ال ػػدعـ وك ػػذا م ػػدراي الجمعي ػػات

وا كػػاديمييف وغي ػػرهـ مم ػػف يبي ػػد ف ػ لي ػػاف ا ف ػػر االقتص ػػادظ س ػواي عمػ ػ ا فػ ػراد أو عمػ ػ االقتص ػػاد
البمسطي

ل كؿ عاـ.
ومػػف ىػػالؿ الد ارسػػة تلػػيف أف ه ػػاؾ سػػلة ةجمػػاع عم ػ

ػػرورة تعػػديؿ ا سػػموب المتل ػ ف ػ

ت ػػديـ اإلعا ػػات لػػد غالػػب الجمعيػػات لويػػث يكػػوف ل ػػذا اإلعا ػػات أف ػ ار مسػػتداما عم ػ كػػؿ ا ف ػراد و
االقتصاد لوجل عاـ.
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ومف ىالؿ العديػد مػف الم ػالالت التػ أجريػت كمػا ورد ىػالؿ اللوػث وا ػافة ةلػ

تػا ب االسػتليا ات

واستطالع الرأظ لد الم تميف يمكف ةجماؿ ال تا ب كما يم .
أوال :نتائج خاصـة بطبيعة اإلعانات المقدمة من الجمعيات الخيرية:

الطػػال الغالػػب عم ػ الػػدعـ الم ػػدـ مػػف الجمعيػػات الىيريػػة هػػو الػػدعـ العي ػ  ،عم ػ

ػػكؿ

ىدمات ةغافيػة لسػد الواجػات ا تيػة غاللػاً ،لعيػدة عػف تو يػؽ أهػداؼ تتعمػؽ لكغ ػاي الطل ػة الب يػرة أو
توويم ا ةل ف ات تيجة تساهـ ف دعـ االقتصاد الموػم .

يب ؿ غالب ا فراد المستلا يف أف يتـ دف اإلعا ات لمت ررظ اال تبا ػة عمػ

وليس عم

ػكؿ تعػويض مػال

كؿ ةعادة ل اي ما تـ تدميرا.
ا سموب المتل ف توزي هذا اإلعا ات غاللاً ،ال يعتمد أسمولاً عممياً ،ولألسؼ فكف وػوال

صػػؼ أفػراد العي ػػة اعتلػػروا أف الواسػػطة والموسػػولية وموالػػاة ا قػػارب ه ػ أسػػاليب متلعػػة فػ توزيػ

اإلعا ات ،وغاللاً ما ت دظ ةل ورماف لعض المستو يف مف و وق ـ.

كما أف عدـ العممية فػ أسػموب التوزيػ يػ دظ ةلػ االزدواجيػػة ولعػؿ مػا يسػاعد فػ االزدواجيػػة أي ػاً
عؼ الت سيؽ ليف العديد مف الجمعيات.

مجػاؿ الػدعـ هػو المجػاؿ اإلغػػاف الملا ػر وغاللػاً غيػر الػػدورظ ،لعيػداً عػف المجػاؿ الت مػػوظ

والذظ يساهـ ف ت مية الموارد الل رية كالتدريب واإلعداد ،وكذلؾ لعيداً عف ة ػاي م ػاري اقتصػادية
م تجة سواي ممموكة لألفراد الريادييف أو وت ممموكة لمجمعيات الىيرية بس ا.

غالب الدعـ كما ظ ر مف العديػد مػف الم ػالالت مػ ذوظ ال ػيف يتوجػل لم ػبة الغرليػة ،لسػلب وجػود
م سسات فاعمػة ذات طال دول ف ال بة ل كؿ أكلر م ار ػة ع ا ف غ ػزة.
ثانيا :نتائج خاصة باألثر االقتصادي لإلنفاق الخيري:

كمػػا ظ ػػر مػػف ىػػالؿ اللوػػث ،أظ ػػر العديػػد مػػف المسػػتلا يف ومػػف تمػػت م ػػالمت ـ أف ا فػػار

االقتصػػادية لإل بػػاؽ الىيػػرظ ،ه ػ

فػػار م قتػػة و ػػعيبة سػواي عمػ ا ف ػراد الب ػ اري أو عم ػ االقتصػػاد

ل كؿ عاـ .ومن ىذه اآلثار الجيدة والتي ظيرت لإلنفاق الخيري:

 .6أف هذا الجمعيات الىيرية تعمؿ عم توفير فرص عمؿ مودودة مف ىالل ا تساهـ ف ةعالػة
ا فراد والعامميف وأسرهـ.

 .5أف هذا الجمعيات الىيرية ساهمت ل كؿ مودد فػ ةقػراض لعػض ا فػراد كك ػاي م ػاري ،
وكاف ل ذا الم اري أم اًر جيداً عم ا فراد واالقتصاد الموم .

غير أف هذا ا فار موػددة ل ػكؿ كليػر ةذا مػا لوجػـ اإل بػاؽ الػذظ ت ػوـ لػل الجمعيػات الىيريػة .وكمػا
ذكر باً ،أف غالب هذا اإل باؽ هو ة باؽ است الك ة ما ف طل ة الب راي ذوظ الدىؿ الموػدد والػذيف
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يلمػ الميػػؿ الوػػدظ لالسػػت الؾ ع ػػدهـ مػػا يزيػػد عمػ
االقتصاد البمسطي

 )%;2ورغػػـ ذلػػؾ فػػكف ا فػػر الم ػػاعؼ عمػ

مودوداً لمغايػة ،ويرج السلب ف ذلؾ ةل تسرب ا فار اإليجالية ةل االقتصاد

اإلس ػ ار يم  ،لويػػث يسػػتبيد االقتصػػاد اإلس ػ ار يم مػػف هػػذا ا فػػار لسػػلب الوجػػـ الكليػػر مػػف ال ػواردات
البمسطي ية مف ةس ار يؿ والت تصؿ ةل

 )%:7مف مجمؿ واردات ا البمسطي ية.

ثالثا :نتائج خاصة بمصادر تمويل الجمعيات-:
ه ػػاؾ لعػػض الجمعيػػات الت ػ تعػػا

مػػف وجػػود عجػػز ف ػ مي از يات ػػا ممػػا يع ػ عػػدـ كبايػػة

مصادر التمويؿ لاإل افة ةل اإل ارة ةل تعدد الواجات.

ا ىباض وجـ التمويؿ الذظ توصؿ عميل الجمعيات الىيرية ظ اًر لم افسة الج ات الرسمية

ل ذا الج ات ف الوصوؿ عم التمويؿ.

وجػػود لعػػض ال يػػود مػػف قلػػؿ الج ػػات الممولػػة تبػػرض عم ػ الجمعيػػات الىيريػػة تعمػػؿ عم ػ

توجيل هذا الموارد ف استفمارات ال توظ ليولويػة ف لرامب عمؿ الجمعيات ا همية.

كؿ ما سلؽ يساهـ ف ت ميؿ ا فر االقتصادظ اإليجال عم ا فراد واالقتصاد ل كؿ عاـ.
رابعا :نتائج خاصة ببدائل اإلنفاق اإلغاثي بيدف تحقيق آثا ارً اقتصادية ملستدامـة:
ظػ ػ اًر ممػ ػػا ذكػ ػرا غالػ ػػب المس ػػتلا يف مػ ػػف

ػػػعؼ ا فػ ػػر االقتصػػػادظ المرجػ ػػو عمػ ػ ا ف ػ ػراد

واالقتصاد ودعـ ديمومػة هذا ا فر ف د كا ت ال تا ب المتعم ة للدا ؿ اإل باؽ جميع ا تصػب فػ اتجػاا
اإل باؽ ف مجاالت التدريب ودعػـ الم ػاري الصػغيرة أو الم ػاري الممموكػة لمجمعيػات .وعمػ سػليؿ
التوديػػد فعػػد لػػيف غالػػب أفػراد العي ػػة ومػػف تمػػت م ػػالمت ـ أف مػػف أف ػػؿ أسػػاليب دعػػـ الموتػػاجيف لمػػا

يو ؽ أهدافاً مستدامة لألفراد ولالقتصاد ه كالتال -:

دعػػـ الب ػػراي والموتػػاجيف الريػػادييف ل ػػروض وس ػ ة إل ػػاي وم ػػاري ص ػػغيرة يتوول ػػوف ل ػػا مػػف ف ػػة

الموتاجيف ةل ف ة جديدة م تجة وتوجيل جا ب مف الػدعـ غػراض التػدريب الم ػ واإلدارظ لألفػراد
لما يمك ـ مف االستبادة مف قدرات ـ الرياديػة ومف التمويؿ الم ترح إلعا ت ـ.

ةعادة تيهيؿ الجرو والمعت ميف لتدريل ـ وت ي ت ـ لممارسػة ويات ـ ل كؿ طليعػ لمػا يىػدـ االقتصػاد

البمسطي .
يب ػػؿ غالػػب الموتػػاجيف تػػوفير فػػرص عمػػؿ مسػػتدامة ل ػػـ س ػواي علػػر م ػػاري ىاصػػة ممموكػػة ل ػػـ
وممول ػػة م ػػف الجمعي ػػات ع ػػف طري ػػؽ ق ػػروض أو عل ػػر العم ػػؿ ل ػػيجر ى ػػالؿ م ػػاري ت ػػوـ الجمعي ػػات
لك ػػا ما وتكػػوف ممموكػػة لمجمعيػػة والعمػػؿ عم ػ الموافظػػة عم ػ رأس مػػاؿ فالػػت لمجمعيػػات لويػػث
تػػتمكف م ػػف االعتم ػػاد المػػال ال ػػذات واس ػػتمرار ت ػػديـ ىدمات ػ ػػا وتػ ػ مػػ

ويساهـ ذلؾ ة اي م اري ىاصة ممموكة ل ذا الجمعيات.
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ػػعؼ التموي ػػؿ الى ػػارج ،

أفػػاد غالػػب أف ػراد العي ػػة ل ػػدرت ـ عم ػ ةدارة م ػػروع ىػػاص ل ػػـ وقلػػول ـ ل ػػرض وسػػف يتمك ػػوف مػػف
سدادا مف ىالؿ الم روع.
خاملسا :نتائج عامـــة-:

 .6يالو ػػظ أف العالق ػػات الت س ػػي ية ل ػػيف الجمعي ػػات

ػػعيبة ول ػػـ ترقػ ػ لممس ػػتو المطم ػػوب كم ػػا أف

عالقت ػػا لالج ػػات الرسػػمية توتػػاج ةل ػ تطػػوير ،ل ػػكؿ يىػػدـ االقتصػػاد البمسػػطي

ويسػػاهـ ف ػ

ةوداث أفر مستداـ عميل.

 .5يوجػػد توبظػػات لػػد مػػدراي العديػػد مػػف الجمعيػػات عمػ ال ػػا وف الػػذظ ي ػ ظـ عمم ػػا وعالقت ػػا مػ

الج ػػات الرس ػػمية .ويعتل ػػروف أف ه ػػذا ال ػػا وف ي ػ ػ قي ػػوداً عمي ػػا تو ػػوؿ دوف اس ػػتم اررية عمم ػػا
لال كؿ المطموب وي مؿ قدرت ا عم تو يؽ أهداف ا.

 .3يوجد قصور و ص ف الكباية اإلدارية لمكػادر اإلدارظ ممػا غالػب الجمعيػات ممػا ي كػد
اال تلاا ةل هذا المسػيلة.

 .2يوجػد تلػايف وا ػ جػداً فػ ا جػور والرواتػػب التػ يػتـ دفع ػػا لألفػراد العػامميف

ػرورة

ػمف الجمعيػػات

المىتمبػػة.

 5 – 2التوصيات:

ومف ىالؿ دراست ا لآلفار االقتصادية لإلعال ػات الىيريػة فػ المجتمػ البمسػطي

ومػف ىػالؿ العديػد

مف الم الالت و تا ب وتوميؿ االستليا ات ومعرفة اللػاوفيف لواقػ االقتصػاد البمسػطي  ،فػكف اللػاوفوف
يوصوف لما يم :
أوال :يوص اللاوفوف لتطوير الكادر اإلدارظ ف الجمعيات الىيرية لما يو ؽ ال تا ب التالية:
 تو يؽ العدالة ف توزي اإلعا ات.
 تج ب االزدواجية وم
 و

الموسولية.

الرجؿ الم اسب ف المكاف الم اسب.

 است الؿ الموارد المتاوة ل كؿ أف ؿ.
ثانيـــا  :يوصػ ػ الل ػػاوفوف لتط ػػوير العالق ػػة الت س ػػي ية ل ػػيف الجمعي ػػات المىتمب ػػة لم ػػا يو ػػؽ ا ه ػػداؼ
االجتماعيػػة والت مويػػة ل ػػذا الجمعيػػات  ،كمػػا ويوصػػوف لكعػػادة د ارسػػة ال ػػا وف الم ػ ظـ لعمػػؿ
الجمعيات الىيرية لما يو ؽ وجود عالقات جيدة ودقي ة ووا وة.
ثالثا :ةعػادة ال ظػر فػ أسػموب الػدعـ العي ػ الملا ػر مػف أمفمػة الطػرود الغذا يػة والكولو ػات والعمػؿ
عم ػ ةتلػػاع أسػػاليب دعػػـ تو ػػؽ فػػا ار مسػػتدامة ،وت ػ دظ ةل ػ

وتوص ف هذا الىصوص لالتال :
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ػػؿ الب ػراي ةل ػ طل ػػة الم تجػػيف



أف تتل ػ الجمعيػػات أسػػموب دعػػـ م ػػاري ىاصػػة ي ترو ػػا ريػػادييف مػػف الموتػػاجيف علػػر د ارسػػة
جػدو وا ػوة و ي يػػة يػتـ تمويم ػػا علػر الجمعيػات ل ػػروض وسػ ة مسػػتردة لمموافظػة عمػ رأس
ماؿ الجمعية مف ال باد ،هذا الم اري يبترض أف تكوف لوجـ رأس ماؿ مودود.



أف تس ػػع الجمعي ػػات الىيري ػػة أ ،يك ػػوف ل ػػدي ا م ػػاري ىاص ػػة وي ػػذكر فػ ػ ه ػػذا الىص ػػوص أف

سيريال كا تمجي لمتدريب الم

ل دؼ ت يط االقتصاد ويث ت وظ تدريب  62ألؼ ىص عمػ

م ػػارات تبيػػدهـ فػ العمػػؿ مفػػؿ المغػػة اإل جميزيػػة والكمليػػوتر ،وهػػدؼ التػػدريب هػػو مواولػػة ة ػراؾ
ال لاف ف م اري الت مية االقتصادية ل ا وممموكة ل ا وتمك ا مػف تو يػؽ فػوا ض ماليػة تسػاهـ
ف تمويؿ أعمال ا وتكوف لديمة عف مصادر الدعـ الىارجية واؿ بادها أو عدـ كبايت ا.
رابعــا :أف ت ػػتـ الجمعيػػات ليسػػموب التػػدريب واعػػادة التيهيػػؿ لمػػا ي ػمف جػػاح م مت ػػا فػ تل ػ فك ػرة
الم اري الم تجة ،عم أف يكوف التدريب واعادة التيهيؿ ل ا أولويات ىاصػة مرتلطػة لػالب راي

والموتاجيف أو الجرو أو المعت ميف مف الريادييف وهذا مػا يسػاهـ فػ دعػـ الملػادرات البرديػة

وتعزيزها لدعـ الم اري الت موية البمسطي ية كما يساهـ ف ت مية الموارد الل رية.
خاملسا :وصػ لوجػود فريػؽ غيػر متبػرغ لػد الجمعيػات لد ارسػة جػدو الم ػروعات التػ يػتـ ت ػدي ا
لموصػػوؿ عم ػ قػػروض وا ػػافة لػػذلؾ وص ػ أي ػػا لوجػػود فريػػؽ مػػف اللػػاوفيف االجتمػػاعييف
لبرض توزي اإلعا ات ودراسة ا فراد الذيف يت دموف لموصوؿ عم تمويؿ لم اري .
لسادلسا :االهتماـ لالم ػاري التػ تو ػؽ أهػدافا تسػاهـ فػ تو يػؽ مػا تتطمػ ةليػل الجمعيػات مػف ىمػؽ
فػػرص عمػػؿ لمب ػراي ،وتػػوفير السػػم ال ػػرورية ة ػػافة ةلػ ةوػػالؿ السػػم الم تجػػة موميػػا موػػؿ
السم المستوردة مف ةس ار يؿ قدر المستطاع.
لســابعا :العمػػؿ عمػ ةعػػادة تبعيػػؿ دور االقتصػػاد الم زلػ علػػر م ػػاري صػػغيرة جػػدة لألهػػال وتسػػاهـ
ف رف المعا اة ع ـ ،عم أف يتـ ذلؾ علػر قػروض وسػ ة صػغيرة مسػتردة إل جػاز م ػاري

موددة.
ثامنا :ال لد مف االهتماـ لتوزي اإلعا ػات ل ػكؿ عػادؿ وا ىػذ فػ االعتلػار الم ػاطؽ التػ ت ػررت
مػ ػػف السياسػ ػػات اإلسػ ػ ػ ار يمية ،ولع ػ ػػا ػ ػػذكر فػ ػ ػ هػ ػػذا السػ ػػياؽ الم ػ ػػاطؽ الودودي ػ ػػة والمج ػ ػػاورة
لممستوط ات لويث تيىذ و ا مما يساهـ ف صمودها وفلات ا.

وأىي ار وؿ :

59

ةف توجل الجمعيات الىيرية ةل االهتمػاـ لالم ػاري اإل تاجيػة سػوؼ ي ػكؿ مػة وعيػة ،ويوػدث أفػا ار
اقتصادية ل ا صبة الدواـ واالستمرار ،ويساهـ ف
ف المجتم البمسطي

ؿ العديد مػف ا فػراد الموتػاجيف ،ليكو ػوا م تجػيف

ويساهموف أي ا ف عالج م كمة الب ر والواجة ف هذا المجتم .

كما أف االهتماـ مف قلؿ الجمعيات الىيرية لالم ػاري اإل تاجيػة ال يع ػ ألػدا ةهمػاؿ اإل بػاؽ الملا ػر

والعي

لػذوظ الواجػات الىاصػة أو لممت ػرريف مػف اال تبا ػة .لػؿ ال لػد مػف أف يسػير هػذا الجا ػب

مف جوا ب الدعـ الىيرظ ج لا ةل ج ب م دعـ الم اري .
واهلل سيؿ التوفيؽ،،،
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