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في  العيش  سبل  على  كورونا  جائحة  أثر  على  الضوء  تسليط  إلى  الورقة  هذه  تهدف 
قطاع غزة وذلك مع تدهور األوضاع االقتصادية والمعيشية واإلنسانية، وتوقف العديد 
في  متفاوتة  بنسب  وانخفاضها  العمل  عن  االقتصادية  واألنشطة  القطاعات  من 
والتي  المعيشي لألسر في قطاع غزة،  الوضع  األنشطة، وانعكاس ذلك على  مختلف 
انتشار  عن  والناجمة  السائدة  االغالق  حالة  ظل  في  سوءًا  المعيشية  ظروفها  ازدادت 

جائحة كورونا وما نتج عنها من تحديات اقتصادية واجتماعية ومعيشية وإنسانية.

نظرة إلى الوضع االقتصادي واالجتماعي في قطاع غزة قبل جائحة كورونا

يعاني االقتصاد في قطاع غزة من سياسة الحصار التي تفرضها إسرائيل للعام الثالث 
عشر على التوالي، هذا باإلضافة إلى الحروب والهجمات العسكرية اإلسرائيلية المتكررة 
والتي عمقت من األزمة االقتصادية نتيجة للدمار الهائل التي خلفته في البنية التحتية 

وكافة القطاعات االقتصادية.
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يف  خصوصا  اإلع�ر  إعادة  عملية  يف  التأخر  أن  ك� 
املترضرة  الرشكات  تعويض  وعدم  االقتصادي  القطاع 
االقتصادية،  االوضاع  عىل  خط�ة  تداعيات  إىل  أدى 
تداعيات  الدولية من  املؤسسات  العديد من  وحذرت 
إبقاء الحصار املفروض عىل القطاع وتأخر عملية إعادة 
واالجت�عية  االقتصادية  النواحي  كافة  عىل  االع�ر 
األمم  من  صادر  تقرير  ذكر  حيث  والبيئية،  والصحية 
يكون  لن  غزة  قطاع  أن   27/8/2012 بتاريخ  املتحدة 
”مال¯ا للعيش“ بحلول عام 2020 ما ª تتخذ إجراءات 
وخدمات  والكهرباء  املياه  إمدادات  لتحس´  عاجلة 

الصحة والتعليم.

املتحدة  األمم  يف  اإلنسانية  الشؤون  منسق  وقال 
اآلن  بتحرك  القيام  ”ينبغي  ماكسويل غيالرد يف حينه 
حتى تكون غزة مكانا ½كن العيش فيه بحلول 2020

والعيش فيها صعب اآلن بالفعل“.

ويعاÁ قطاع غزة من أزمات عديدة عىل رأسها ارتفاع 
األول  الربع  بلغت %46 خالل  التي  البطالة  معدالت 
211 العمل  عن  العاطل´  عدد  وبلغ   ،2020 عام  من 

معدالت  فإن  الدويل  البنك  وبحسب  شخص،  ألف 
البطالة تعترب األعىل عامليا.

وارتفعت معدالت البطالة ب´ فئة الشباب والخريج´ 
يف الفئة العمرية من 29-20 سنة الحاصل´ عىل مؤهل 
لتتجاوز  غزة  قطاع  يف  بكالوريوس  أو  متوسط  دبلوم 

.69%

بجائحة  تأثرت  التي  االقتصادية  القطاعات 
كورونا

املترضرة  القطاعات  أكرب  من  يعترب  السياحي  القطاع 
وبلغت نسبة توقفه %100، حيث أن السياحة يف غزة 
الخارج،  من  القادم´  الزائرين  عىل  باألساس  تعتمد 
املطاعم  مثل  السياحية  املنشآت  إغالق  إىل  إضافة 
وقاعات  وصاالت  العمل،  وورش  املؤØرات  وقاعات 

األفراح إىل جانب إلغاء جميع الحجوزات، باإلضافة إىل 
إغالق رشكات السياحة والسفر ورشكات الحج والعمرة، 
السياحي،  القطاع  يف  العامل´  ترضر  إىل  أدى  م� 
باإلضافة إىل االلتزامات اليومية املطلوبة من أصحاب 
العمل، و يبلغ عدد العامل´ يف االنشطة ذات العالقة 

بالقطاع السياحي يف قطاع غزة نحو 8,700 عامًال.

ك� ترضر قطاع النقل واملواصالت حيث توقف بنسبة 
ورياض  واملدارس  الجامعات  توقف  بسبب   80%
األطفال باإلضافة إىل قلة حركة املواطن´ داخل القطاع، 
وترضر ما يزيد عن 3000 عامل ممن يعملون يف هذا 

القطاع.

وشهد القطاع الصناعي تراجعا ملحوظاً يف اإلنتاجية يف 
كافة القطاعات الصناعية يف ظل اإلجراءات االحرتازية 
ملواجهة تفيش ف�وس كورونا، إذ فقد نحو 10000 عامل 
بالقطاع  ترضراً   àاألك القطاعات  Øثلت  و  وظائفهم، 
والهندسية  والورقية  اإلنشائية  القطاعات  الصناعي 
األقل  القطاعات  أما  واألملونيوم،  والخشبية  واملعدنية 
ترضراً فتمثلت بقطاع الخياطة والنسيج باستثناء عدد 
محدود من مصانع هذا القطاع التي عملت عىل إنتاج 
املالبس الواقية من الف�وس، تلتها الصناعات الجلدية 
والخشبية، إضافة إىل قطاع الطاقة املتجددة الذي بات 

يعتمد يف أع�له حالياً عىل الصيانة.

وشهدت القطاعات التجارية املختلفة تراجعا ملحوظا 
حيث انخفضت قدرتها اإلنتاجية بنسبة ترتاوح ب´ 60%
إىل %70 وذلك بسبب انعدام القدرة الرشائية وتوجه 
املواطن´ إىل القطاعات األكà احتياجا والتي Øثلت يف 
واملستلزمات  والوقاية  التنظيف  مواد  الغذائية،  املواد 
الطبية، وتراجعت القطاعات التي ª تعد ذات أهمية 
للمواطن´ يف ظل جائحة كورونا والتي Øثلت يف بيع 
تأثرت  التي  والقرطاسية  املكتبات  واألحذية،  املالبس 
بتوقف املدارس والجامعات وباقي القطاعات األخرى 

املختلفة.

2



املقاوالت  رشكات  وقف  إىل  كورونا  جائحة  وأدت 
200 نحو  وتعطلت  الطارئة  املشاريع  يف  إال  ألع�لها 

عامل  آالف   10 نحو  بها  يعمل  بغزة  مقاوالت  رشكة 
من  الوقاية  إجراءات  بداية  منذ  العمل  عن  توقفوا 

كورونا.

ك� تأثرت كافة املؤسسات التعليمية الخاصة املرخصة 
تم  حيث  والتعليم  الرتبية  وزارة  قبل  من  واملعتمدة 
يبلغ  والذي  األطفال يف قطاع غزة  رياض  كافة  إغالق 
عددها 700 روضة، وإغالق 53 مدرسة خاصة، وإغالق 
365 مركز تعليمي خاص، م� أدى إىل ترضر العامل´ 
االلتزامات  إىل  باإلضافة  الخاص،  التعليمي  القطاع  يف 
عدد  ويبلغ  العمل،  أصحاب  من  املطلوبة  اليومية 
التعليمي  بالقطاع  العالقة  ذات  االنشطة  يف  العامل´ 

الخاص يف قطاع غزة ما يزيد عن 5000 عامل.

إىل  كورونا  جائحة  بسبب  االقتصادي  التوقف  وأدى 
هذا  العمل  عن  عامل  ألف   45 عن  يزيد  ما  تعطل 
أصحاب  تكبدها  التي  الفادحة  الخسائر  إىل  باإلضافة 

املنشآت االقتصادية. 

وتعرض القطاع الزراعي لخسائر فادحة بسبب جائحة 
كورونا والتي عمقت من هموم املزارع´ التي اعتادوا 
املعابر  االحتالل اإلرسائييل، وأدى إغالق  عليها بسبب 
تلف  إىل  محدودة  لفرتات  التصدير  ووقف  واألسواق 
أسعار  للتصدير، وانخفاض حاد يف  املوجهة  املحاصيل 
ويف  املحلية،  األسواق  إىل  املوجهة  املحاصيل  كافة 
يجب  كورونا  بجائحة  الخاصة  القيود  استمرار  ظل 
اتخاذ خطوات جدية من شأنها تعزيز آليات التكامل 
واملجتمعية  الزراعية  املؤسسات  كافة  ب´  والتنسيق 
الزراعية  اإلنتاجية  العملية  استمرار  عىل  للحفاظ 

وض�ن األمن الغذاë للمواطن´ يف قطاع غزة.

وبحسب البنك الدويل أدى الرتاجع املفاجئ لألنشطة 
للسلطة  املالية  املوارد  عىل  والضغط  االقتصادية 
الفلسطيني´  رزق  موارد  تعريض  إىل  الفلسطينية 

كورونا  ف�وس  تأث�  يستمر  حيث  عالية،  ملخاطر 
املستجد (كوفيد19-) يف اإلرضار باالقتصاد بشدة وذلك 
بعد أن سجل معدل النمو ٪1 فقط عام 2019، و من 
األقل  بنسبة %7.6 عىل  االقتصاد  ينكمش  أن  املتوقع 
مرور  بعد  بجدية  العمل  ويجب   ،2020 عام  خالل 
البنية  األزمة الحالية عىل رفع القيود الخاصة بتطوير 
التحتية الرقمية وتعزيز اإلطار القانوÁ حيث أن ذلك 

.àسوف يؤدي دورًا مهً� يف تحفيز االقتصاد املتع

ومن املتوقع أن يتعزز االنك�ش أكà م� توقعه تقرير 
السلطة  ب´  املقاصة  أزمة  لعودة  نتيجة  الدويل  البنك 
الفلسطينية واالحتالل يف أعقاب القرارات التي اتخذها 
الرئيس محمود عباس ملواجهة قرار ضّم الضفة الغربية، 
والتي أدت إىل عدم قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية 
دفع رواتب ومستحقات املوظف´ العموم´ وانعكس 

ذلك عىل تراجع كب� يف كافة األنشطة االقتصادية.

الفقر وانعدام األمن الغذا�
وفقاً للمفهوم الوطني للفقر والذي يستند إىل التعريف 
 ،1997 العام  يف  وضعه  تم  الذي  للفقر  الرسمي 
موازنة  إىل  تستند  ونسبية  والذي يضم مالمح مطلقة 
أفراد  خمس  من  تتألف  ألرسة  األساسية  االحتياجات 
(اثن´ بالغ´ وثالثة أطفال)، فقد بلغ معدل الفقر ب´ 
سكان قطاع غزة وفقا ألóاط االستهالك الحقيقية 53%، 
وبلغ معدل الفقر املدقع %33.8 وفق آخر إحصائيات 
رسمية صادرة من الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
مع العلم أن خط الفقر لألرسة املرجعية قد بلغ 2470
بلغ  1974شيكًال وفقا  قد  املدقع  الفقر  شيكًال وخط 
ألóاط االستهالك الشهري لألرسة، وتوقع البنك الدويل 
يف تقرير أصدره حديثا أن ترتفع نسبة األرس الفق�ة إىل 

٪64 يف قطاع غزة.

وبلغت نسبة انعدام األمن الغذاë لدى األرس %68 أو 
نحو 1.3 مليون نسمة، و%80 من السكان يعتمدون 
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عىل املساعدات الغذائية.

انتشار  إىل  غزة  قطاع  يف  املعييش  الوضع  تأزم  وأدى 
حاالت  انتشار  وأهمها  السلبية  الظواهر  من  العديد 
التسول يف أماكن معينة كاملستشفيات والبنوك املساجد 
والكنائس واألسواق واملحال التجارية وجوانب الطرق 
ويف أماكن إشارات املرور واملطاعم واملقاهي واألماكن 
العامة بشكل ملحوظ خالل الفرتة األخ�ة خصوصا ب´ 
من خالل   Áاإللكرتو التسول  انترش  ك�  األطفال،  فئة 
العديد  انتشار  إىل  إضافة  االجت�عي،  التواصل  موقع 
معدالت  ارتفاع  رأسها  وعىل  االجت�عية  املشاكل  من 
الطالق يف قطاع غزة وزيادة ملحوظة يف أوامر الحبس 

عىل الذمم املالية.

فقدان  يتم  سوف  الوضع  تأزم  حال  يف  اعتقادي  ويف 
ارتفاع  إىل  يؤدي  سوف  وهذا  املجتمع  عىل  السيطرة 
غ� مسبوق يف نسبة الرسقة والجر½ة بسبب االحتياج 

والعوز.

جائحة  ظل  يف  والدولية  املحلية  التدخالت 
كورونا

الهادفة  ومن املالحظ بأن التدخالت املحلية والدولية 
قطاع  يف  املعييش  الوضع  وصعوبة  وطأة  لتخفيف 
للغاية وال  غزة يف ظل جائحة كورونا كانت محدودة 
يوجد لها أي آثار تنموية، ومن أبرز التدخالت املحلية 
صندوق وقفة عز والذي تم تأسيسه يف الضفة الغربية 
مواجهة  يف  للمساهمة  الوطنية  الجهود  تركيز  بهدف 
فلسط´  يف  كورونا  ف�وس  انتشار  أزمة  تداعيات 
وأبعادها االقتصادية واالجت�عية والصحية، كذلك إىل 
الشعب  أبناء  مختلف  ب´  والتكافل  التضامن  تعزيز 
املؤسسات  كافة  مشاركة  خالل  من  الفلسطيني، 
فلسط´  داخل  واألفراد  األع�ل  ورجال  والرشكات 
والشتات، للمساهمة من خالله يف التخفيف من آثار 

هذه األزمة، ومواجهة جائحة كورونا يف فلسط´.

ما  التساؤالت  من  مجموعة  الصندوق  تشكيل  وفتح 
أهمها  ومن  الصندوق،  عمل  آليات  حول  تثار  زالت 
قاعدة  غياب  ظل  يف  للمساعدات  العادل  التوزيع 
بيانات رسمية حول من ترضروا بفعل جائحة كورونا 
وقطعت بهم سبل إيجاد مصادر دخل، هذا باإلضافة 
إىل تشكيل مجلس إدارة الصندوق الذي ال يشمل كافة 
أطياف ورشائح املجتمع إضافة إىل القصور يف التوزيع 
الجغرايف ألعضاء مجلس اإلدارة، ويرشف عىل صندوق 
”وقفة عز“ القطاع الخاص الفلسطيني، بهدف مواجهة 
حالة الطوارئ القا¯ة يف فلسط´ بسبب ف�وس كورونا، 
حيث يتكون مجلس إدارته من 30 شخصية فلسطينية 

جّلها من الضفة الغربية.

أما بخصوص الدعم الشهري القطري، كان من املفرتض 
تحويل هذا الدعم إىل مشاريع تحقق التنمية املستدامة 
وتساهم يف خلق فرص عمل وتوف� دخل ثابت لألرس 

الفق�ة يف قطاع غزة بهدف تحس´ وضعها املعييش.

إال أن هذه املساعدات ال تصل سوى إىل نسبة ضئيلة 
تساؤالت حول حدود  وتث�  غزة،  قطاع  يف  ينفق  م� 
مساهمتها يف معالجه أزمات قطاع غزة، ال سي� الفقر 
حل  يف  تحققه  أن  ½كن  الذي  األثر  استدامة  ومدى 
أن  حيث  القطاع؟،  يف  واملعيشية  االجت�عية  األزمة 
القطاع  مشكالت  ”تسك´“  عىل  تساعد  األموال  هذه 
تنموًيا  أثراً  توقع  ½كن  وال  محددة،  ملرحلة  املعيشية 

وحلوًال اقتصادية مستدامة ناتجة عنها.

الخا�ة 
املنحنى  هذا  عىل  غزة  قطاع  يف  األوضاع  استمرار  إن 
الرتاجع الرسيع والخط� سوف يولد االنفجار وال  من 
أستبعد بأن تؤدي تلك األوضاع إىل مواجهة عسكرية 
يف  دخل  غزة  قطاع  أن  حيث  اإلرسائييل  االحتالل  مع 
األوضاع  لتحسن  أمل  بريق  أي  يوجد  نفق مظلم وال 

االقتصادية واملعيشية واإلنسانية.
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التوصيات
رضورة استعادة الوحدة واللحمة الفلسطينية ب´ • 

جناحي الوطن وذلك بإنهاء االنقسام الفلسطيني 
الواقع،  أرض  عىل  الوطنية  املصالحة  وتحقيق 
الفلسطينية  الخربات والطاقات  بكافة  واالستعانة 
للمساهمة يف ذلك، لتجنيب قطاع غزة مزيدا من 
 Áيعا التي  األزمات  حل  يف  واملساهمة  االنهيار 

منها.

واملؤسسات •  الدويل  املجتمع  تحرك  رضورة 
املتحدة  األمم  رأسها  وعىل  الدولية  واملنظ�ت 
الحقيقي  الرباعية للضغط  السالم واللجنة  ورعاة 
معابر  كافة  فتح  أجل  من  إرسائيل  عىل  والجاد 
والعمل  والبضائع  األفراد  حركة  أمام  غزة  قطاع 
لتجنيب  فوري،  بشكل   ªالظا الحصار  إنهاء  عىل 
قطاع غزة من كارثة اقتصادية، اجت�عية، صحية، 

بيئية.

بهدف •  الفقراء  لح�ية  برنامج  إطالق  رضورة 
يقدم  االجت�عي  واألمان  والرعاية  الح�ية  توف� 
املساعدات لألرس األكà فقراً والفئات املهمشة يف 

املجتمع وصوال إىل تطوير شبكة أمان اجت�عية.

يف ظل استمرار تفيش ف�وس كورونا يجب وضع • 
عىل  ذلك  لتداعيات  تستجيب  حكومية  خطط 
االقتصاد وانعكاساته عىل سبل العيش من خالل 

حزمة من اإلجراءات والتسهيالت الحكومية.

التكنولوجيا •  من  االستفادة  عىل  العمل  يجب 
الرقمية من خالل دعم املشاريع الريادية يف قطاع 
عن  العمل  مشاريع  ودعم  املعلومات  تكنولوجيا 

بعد والتعليم عن بعد.


