
 1

  الفقر في فلسطينالفقر في فلسطين
 دراسة حاالت

 
 
 
 

 نادر عزت سعيد   القزاز -هديل رزق
 
 
 
 
 

 لباحث المساعدا
 أيمـن عبد المجـيد

 
 الباحثون الميدانيون

 
 جبر قديح   حاتم الصوص  رائد األحمر
 رانية األسمر   وائل قديح   أمين عنابي

  
 
 
 
 
 

 1998آب 
 
 
 



 1

 تمهيد
 

دة في المجتمع         قام برنامج دراسات التنمية بإعداد     ات عدي ى فئ ا عل  هذه الدراسة من منطلق االهتمام بقضية الفقر التي تخيم بظالله
ذه الدراسة                  . الفلسطيني د ه أن تول ر ب ونحن إذ نعترف بأن الفقراء أنفسهم يستفيدون أقل القليل من البحث و الدراسات، فاألمل آبي

ة نظرهم وأن نحس            لذلك، ا . اهتماما أآبر بالفقراء والقضايا التي تشغلهم      م وجه نهم ونفه رب م راء وأن نقت خترنا أن نعيش مع الفق
 ).قدر اإلمكان(بإحساسهم 

 
ذين يعيشون                      نقدم من خالل هذه الدراسة مجموعة من المداخالت والتحليالت والمعلومات آما تقدم بها مجموعة من الفلسطينيين ال

ة  ا المختلف ر بمعانيه ة الفق ة والصحية والتع: حال ام المادي كل ع يش بش ة، والتهم ن   . ليمي ة م ات مجموع ذه المعلوم ع ه ق م وتتراف
 .األحاسيس والمشاعر التي تجعل دراستنا النوعية إنسانية بطبيعتها واتجاهها، وليست جامدة بالمفهوم العلمي التقليدي

 
ا                ذه الدراسة وللع دبين من وزارة    نود في هذا السياق التقدم بالشكر لكل الباحثات والباحثين المشارآين في ه اعيين المنت ملين االجتم

اتهم                   ارهم واقتراح وا الدراسة بأفك ذين أغن اة ال ذآر      . الشؤون االجتماعية ووآالة غوث وتشغيل الالجئين ولجان الزآ ا نخص بال آم
ا آل العون الممكن                      دمت لن ي ق وزير الت يدة انتصار ال ى رأسهم الس ة وعل را  .السيدات والسادة من وزارة الشؤون االجتماعي  وأخي

تقبل                     ا للمس ا وتطلعاته ا وآماله ي شارآتنا بأفكاره ذه         . وليس أخرا، نتقدم بالشكر الجزيل لألسر المحتاجة الت ونأمل أن يكون في ه
ابهها مع                                  رن مع تش ا المقت داتها المتنازعة مع بساطتها، وتميزه راء بتعقي ر والفق م صورة الفق راء، ويقرب له د الق الدراسة ما يفي

 .، والقدرية التي تكتنفها، وخطوط التحدي واألمل بمستقبل أفضلالتجربة العامة
 
 

 نادر عزت سعيد. د
 مدير برنامج دراسات التنمية
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 مقدمة

 
ر                          ة اال أن مشكلة الفق ة الهائل ة والتكنولوجي ال أدرك العالم أنه على الرغم من آل اإلنجازات التي حققها اإلنسان والتطورات العلمي

تظهر مشكلة الفقر وآثارها في  . تزال تتصدر قائمة المشكالت العالمية، ومازال ربع سكان العالم يعيشون في حالة من الفقر الشديد        
الدول الصناعية والدول النامية على حد سواء، وتنتشر جيوب الفقر في مختلف المناطق في العالم، وإن آانت مظاهره تختلف من                  

ا          . حيث شدتها ونوعيتها   ر البشري م اس، وأن الفق ى الن آما أصبح من الواضح أن هناك عالقة قوية بين التنمية وتوزيع ثمارها عل
روة في   . هو إال نقيض للتنمية بمفهومها الشامل    ومن هنا، بدأ العالم يولي اهتماما أآبر لمفهوم الفقر وأسبابه وعالقة ذلك بتوزيع الث

با          ا، و األس ات                       المجتمع أو طرق الحصول عليه راد، والفئ ين األف ات ب ع، والعالق وى في المجتم زان الق ق بمي ي تتعل ة الت ب البنيوي
 .المهمشة في المجتمع

 
ام           اجن ع ة في آوبنه ة االجتماعي ة للتنمي  والتي دعت   1995تصاعد االهتمام بضرورة القضاء على الفقر بعد اختتام القمة العالمي

ر بشتى أنواعه                  إلى التزام عالمي بمكافحة الفقر وإزالة آثار       ى الفق ة القضاء عل ة لمحاول وأصبح  . ه، وتم وضع خطط عالمية ودولي
م                       ى أنه راء عل م تعريف الفق ي يضعها المجتمع وت الظروف والمحددات الت رتبط ب ة حيث ي االهتمام بالفقر يتزايد آظاهرة مجتمعي

تخدامها وب      " ن اس ة م وفرة أو المحروم وارد مت ى م ول إل ن الوص ة م ات المحروم ات    الفئ ة حاج ى تلبي درون عل إنهم ال يق ذا ف ه
  1."أساسية

 
وآان التفكير التقليدي لمكافحة الفقر يعتمد على أن . حتى بداية التسعينات آان العالم ينظر للفقر على أنه يعني الحرمان المادي فقط

ر يتجه نحو                   ام للفق ان            النمو االقتصادي سوف يؤدي تلقائيا للقضاء على الفقر، ثم بدأ الفهم الع ر أن الحرم ر شمولية تعتب  نظرة أآث
وارد أو مصادر                              رد لم ة وصول الف ع من عدم إمكاني ر تنب المادي هو فقط أحد عناصر الفقر، وتعترف بوجود مظاهر أخرى للفق

ى المصادر   . معينة، سواء آانت صحية أو تعليمية أو معرفة بالحقوق والواجبات         ، فاألآثر فقرا ال يملكون القدرة على الحصول عل
ويعزز  . أو التدريب والتأهيل الذي يمكنهم من الحصول على فرص عمل أو أجور مناسبة في مجتمع تتحكم به اقتصاديات السوق                

 .موقعهم الهامشي غياب أو محدودية قدرتهم على المشارآة في الحياة السياسية والتأثير على صنع القرار في المجتمع
 

راء في                        ولقد ذهب البعض لتفسير الفقر على أنه ا        ادة ضد الفق ذي يحدث ع ز ال ي بسبب التميي نعزال واغتراب عن المجتمع المحل
ى التحرك    2اتخاذ القرار وتعرضهم للعنف الجسدي والنفسي وعدم قدرتهم على الحصول على األصول اإلنتاجية     درة عل ، ولعدم الق

 .بسبب قيود اجتماعية ونفسية ومادية
 
 يةنقيض للتنمية البشر" الحرمان البشري"

ام                                 ة في ع ة العمل الدولي ل  إعالن منظم ر مث ى موضوع الفق ي رآزت عل ة الت منذ األربعينيات ظهرت بعض التوجهات العالمي
ان            " والذي نص على أن      1944 م             ". الفقر في أي مكان يشكل خطرا على الرفاهية في آل مك ة ل ر والتنمي ين الفق ة ب د أن العالق عن

النمو مع إعادة "عاد االهتمام بالفقر في السبعينيات من خالل نظرية    . بالتنمية في ذلك الحين   تكن واضحة تماما في أذهان المهتمين       
راء         " التوزيع اند الفق ة أن      . التي نظرت للفقر على أنه فقر مادي، و دعت إلى صياغة سياسات تس ذه النظري يالت ه د أثبتت تحل وق

ا           ى فرص                  القضاء على الفقر ليس نتيجة حتمية للتصنيع وأن الفقراء ع ى الحصول عل درة عل انون من عدم الق ا يع وظهرت  . دة م
  3.استراتيجية الحاجات األساسية التي سعت لتعويض الفقراء عن اإلجحاف الذي يصيبهم في حاالت متعددة

 
ة وإصالحات اقتصادية لألسواق والتوجه نحو القطاع الخاص وتقل                يص في الثمانينيات رآزت توجهات التنمية على إعادة الهيكل

ه        . الدور الحكومي، وبالذات أنظمة الدعم االجتماعي التي تكون موجهة عادة للفقراء           هذا التراجع في البعد االجتماعي للتنمية آان ل
ة                   ى األصول اإلنتاجي ى الحصول عل درتهم عل أآبر األثر على الفقراء الذين هم أآثر تضررا من األجواء التنافسية لألسواق لعدم ق

 .     مثل التعليم والصحةوالخبرات الالزمة
 

ا الشامل                               ة البشرية بمفهومه ا هو إال نقيض للتنمي ر م ر أن الفق وم أساسي يعتب دأ ترسيخ مفه ة البشرية    . في العقد األخير ب والتنمي
ة                          ة التنمي ة في عملي امهم للمشارآة بفعالي اس وإتاحة المجال أم ر  . 4مفهوم يعتبر أن التنمية تعني باألساس توسيع خيارات الن والفق

ه من فرص                       د، ويحرم يم الجي بس المناسب والتعل دة والمل افي والخدمات الصحية الجي ذاء الك يحرم اإلنسان من الحصول على الغ
ة           . المشارآة البناءة في تنمية المجتمع     ى المشارآة الفعال درة عل ومن هنا، فان الفقر يعني فقدان اإلنسان للخيارات المتاحة وعدم الق

وارد     .  رسالة مفادها أن الفقر لم يعد شرا البد منه1997تقرير التنمية البشرية الدولي لعام  طرح  . في التنمية  ه الم وفر في الم تت فالع

                                                           
  1997 جميل هالل، 1
  1996 محمد حسين باقر، 2
 .1997 في الدول العربية، الجزء الثاني مكافحة و إزالة الفقر:  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي3
 .1997-1990 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، سلسلة تقارير التنمية البشرية 4
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ل يجب أن             . المادية والطبيعية الكافية للوصول لعالم يخلو من الفقر خالل جيل واحد           ونادى بأن الفقراء يجب أن ال يعانوا بصمت ب
 .ى الفقر للخالص من فقرهتتم مساعدة من يستطيع التغلب عل

 
 التأآيد على أن الفقر متعدد الجوانب ويعني، باإلضافة الى النقص الضروريات          1998آما أعاد تقرير التنمية البشرية الدولي لعام        

ة وا                  ة  المادية الالزمة للحياة، الحرمان من الفرص والخيارات حتى يعيش اإلنسان حياة طويلة صحية ومبدعة وأن يتمتع بالكرام لثق
ات السياسية                       . بالنفس واحترام اآلخرين   ى الحري ل عدم الحصول عل ان البشري، مث آما يشير التقرير إلى أنواع مختلفة من الحرم

ة                     تدامة التنمي دام اس ة في نشاطات المجتمع وانع ى المشارآة بحري درة عل ر عن      . واألمن الشخصي وعدم الق ذه األمور تعب آل ه
 .ه الشموليالحرمان البشري والفقر بمفهوم

  
على الرغم من اختالف النظريات في تصورها للفقر وأسبابه وطرق عالجه هناك بعض المظاهر المميزة للفقر والمرتبطة به مثل                 

ا           . الحرمان الشديد الذي يظهر في حاالت المجاعات والكوارث الطبيعية الشديدة          ة لم ة التنمي ويؤدي الحرمان الشديد إلى وقف عملي
ة      فيه من دمار شا    وارد الطبيعي ذه المظاهر واضحة في                      . مل لإلنسان والم دو ه ر أيضا االنكشاف والضعف وتب ومن مظاهر الفق

ا،               وفير حاجاته ى ت درة عل ة محددة من عدم الق حاالت الطوارئ والعنف المسلح، حيث تعاني المجتمعات وبالذات شرائح اجتماعي
ا ة ويحد من إمكاناته ق التنمي ا يعي ر. مم ى فرص ومن مظاهر الفق دخل والحصول عل ع ال ي توزي اواة ف دم المس ار ع  أيضا انتش

اج رائح    . وأدوات إنت اقي ش اني ب ين تع ي ح روات، ف ى الث ع عل ن المجتم ددة م ة مح ي حصول فئ اواة واضحة ف دم المس ر ع تظه
ذي يحد من                           ان ال وع من الحرم ى فرص، وهو ن  فرص الترقي   المجتمع من الحرمان، وفيها يتم استثناء الفقراء من الحصول عل

 .والتحرك الى أعلى السلم االجتماعي
 

اه تحسين                    ر ضرورية لإلنسان للتحرك باتج ي تعتب درات الت ر الق من أهم مظاهر الفقر التي سيتم تناولها من خالل هذه الدراسة فق
ى    . وفقر القدرات مسبب للفقر ولكنه، وهذا هو األهم، ينتج عنه      . وضعه ر الحصول عل ة   من األصعب على الفقي ات الالزم اإلمكاني

ى دخل                اق العمل والحصول عل ه آف تح أمام الآتساب المهارات والخبرات التي تساعد على دمجه بصورة أفضل في المجتمع وتف
فالفقر ليس شيئا آريها فحسب   . هذه الخواص آلها تميز الفقر والفقراء عن غيرهم وتتسبب في ما يعرف بإعادة إنتاج الفقر              . أفضل

 .5ني ومدمر للطاقات اإلبداعية واإلنتاجيةولكنه غير إنسا
     

 الفقر في فلسطين
ترجع المحددات األساسية للفقر في فلسطين إلى بدايات ومنتصف هذا القرن، حيث تعرضت البالد لعدة أنواع من االحتالل وسوء         

كان األصليين  ى حساب الس رية عل ة والبش ا الطبيعي تخدام لموارده ذا ا. االس رة ه تمر وازدادت وتي ار المس وارد واإلفق دار للم إله
اج من           1948بالنكبة عام     التي أدت لنزوح العديد من الفلسطينيين عن أرضهم وفقدان القدرة على السيطرة على أهم عناصر اإلنت
 .أرض ومياه

 
ك    . ينيين لباقي األراضي الفلسطينية خطوة أخرى باتجاه إفقار العديد من الفلسط            1967وآان االحتالل اإلسرائيلي عام      زامن ذل وت

ى           ل األراضي الفلسطينية إل مع عملية منظمة هدفت للقضاء على نواة االقتصاد الفلسطيني، وإلحاقه باالقتصاد اإلسرائيلي، وتحوي
رائيلية  ات اإلس ويق المنتج ان لتس ى مك ال، وإل ال داخل  6.سوق رخيصة للعم د العم ى عوائ طيني الهش عل د االقتصاد الفلس اعتم

اء  إسرائيل وفي د   ول الخليج ولم يتم تطوير القطاعات االقتصادية بصورة مناسبة، بل قام االحتالل اإلسرائيلي بخنق أية محاولة لبن
ادي أو                       . اقتصاد فلسطيني قوي أو مستقل     ر الم ى الفق ط عل ر ال يقتصر فق أنتجت ممارسات االحتالل المختلفة نوعا خاصا من الفق

ة           ة عملي ـ                        فقر القدرات، ولكن يحول دون أي ه فلسطينيا ب ارف علي م التع ا ت تقبل، وهو م ة في المس ة ممكن ة   " تنمي ". استالب التنمي
 7.ويؤدي استالب التنمية إلى عملية إفقار متواصلة وازدياد الفقر الدائم

 
فية ضد الشعب الفلسطي               اد اإلجراءات التعس ني، جاءت االنتفاضة لتكرس انتشار الفقر في المجتمع الفلسطيني خاصة في ظل ازدي

ال داخل إسرائيل وحرم العشرات من                 ذي حدد عدد العم والتي تمثلت في االعتقاالت ومنع التجول واإلغالق ونظام التصاريح ال
ل  ى فرصة عم ن الحصول عل باب م ن    . الش د م د العدي ث فق ار، حي ة اإلفق ى عملي ر عل ر األث ا أآب ان له د آ يج فق ا حرب الخل أم

وعاد عدد آبير منهم ليعاني من البطالة واالقتصاد السيء للضفة والقطاع وحرمت العديد من الفلسطينيين أعمالهم في دول الخليج،     
ة آانت تستخدمها في دعم                    . العائالت الفلسطينية من مصدر دخلها الوحيد      آما فقدت منظمة التحرير الفلسطينية مصادر دعم مهم

 .مؤسسات ومشاريع في الضفة والقطاع
    

م أدوار السلطة تجاوز              بدأ االهتمام بدراسة الفق    راض أن من أه ى افت ر في فلسطين يتزايد بعد إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية عل
ات المهمشة والضعيفة من أجل                          ة من االحتالل، ودعم الفئ ى مدى سنوات طويل التشوهات التي أصابت االقتصاد الفلسطيني عل

 .  نفيذ نظام ضمان اجتماعي يدعم الفئات الفقيرة ويوفر العدالة االجتماعيةآما أن هناك محاوالت إلعداد وت. تحقيق التنمية المنشودة
                                                           

 .1997 حسنني كشك، 5
 .1997 لدراسة مفصلة عن احملددات الرئيسية للفقر يف فلسطني انظر مجيل هالل، 6
 1997-1996 ملف التنمية البشرية يف فلسطني 7
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ي أشارت    ) 1994(، )اتحاد العمال النرويجيين(آانت دراسة فافو   بالتعاون مع بعض الباحثين الفلسطينيين من أوائل الدراسات الت

ر وشدته، ولكن     لم يكن الهدف األساسي   . النتشار ظاهرة الفقر في الضفة الغربية وقطاع غزة         من الدراسة تحديد درجة انتشار الفق
ين األسر الفلسطينية                        ر ب اقهم أشارت بوضوح النتشار الفق د أظهرت الدراسة أن       . بحث الظروف المعيشية للسكان ونسب إنف وق

بة الفقر في مخيمات وتزيد نس. األآثر حرمانا بين الفئات االجتماعية هم فقراء المدن في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء       
 . الالجئين التي تقع في المدن

 
ة وقطاع غزة       ى    ) 1995(هذا وتعتبر دراسة رضوان شعبان وسامية البطمة عن أبعاد الفقر في الضفة الغربي ة األول هي المحاول

ر                     وشدته في األراضي      الجادة لتحديد مفهوم الفقر في فلسطين، وتحديد خط فقر فلسطيني يمكن على أساسه قياس مدى انتشار الفق
ى            . الفلسطينية ر يصل إل ى و      500اقترحت الدراسة خط فق رد آحد أدن ق النسبة      650 دوالر للف رد آحد أقصى وبتطبي  دوالر للف

من سكان قطاع غزة، إال أن الدراسة    % 20من سكان الضفة الغربية و % 10السابقة تم استنتاج أن الحد األدنى للفقر يصل إلى     
ديموغرافي  . در اإلحصائية الدقيقة خاصة ما يتعلق منها بعدد السكان والدخل        عانت من غياب المصا    وتم فيها اعتماد نتائج المسح ال

 .الذي تجريه دائرة اإلحصاء المرآزية الفلسطينية باإلضافة إلى معدالت االستهالك واإلنفاق
 

ة وقطاع غزة        "أما دراسة جميل هالل      ة لت    : الفقر في الضفة الغربي ة أولي ه           محاول ى خصائصه ومحددات ه والتعرف عل دير حجم " ق
ى                              ) 1997( يج واالنتفاضة عل ة وقطاع غزة وانعكاسات حرب الخل ر في الضفة الغربي فقد اهتمت بفهم المحددات السياسية للفق

ر                       . انتشار الفقر  دة توصيات لمكافحة الفق ر، وخرجت بع ديرات لخط الفق ر وتق  آما استعرضت مؤشرات مختلفة لحجم ظاهرة الفق
ات              . والتغلب عليه  ومن أهم هذه التوصيات توحيد المفاهيم حول ظاهرة الفقر في فلسطين ووضع تصور شامل لمجاالت عمل الهيئ

 .المختلفة التي تتعامل مع قضية الفقر والفقراء لتفادي االزدواجية ووضع خطة طوارئ لتخفيف حدة الفقر
 

ة وقطاع غزة      مستويات المعيشة في الض      "وتعرضت دراسة رضوان شعبان      اواة،        ) 1997" (فة الغربي ر والالمس اس خط الفق لقي
ة                راء وصفاتهم االجتماعي دمت لمحة مختصرة عن الفق ر وشدته في       . وعالقات إنفاق الفرد، وق وأظهرت الدراسة أن انتشار الفق
غ               ر يبل اد خط فق ه باعتم ة، حيث أن ا في الضفة الغربي ر منهم رد يش  650قطاع غزة هما أآب راء   دوالرا للف من  % 10.5كل الفق

ر         . من سكان قطاع غزة      % 36.3سكان الضفة الغربية في حين يشكلون        اق الفقي ع متوسط إنف ر في        % 32.7ويق تحت خط الفق
ي حين                    . في قطاع غزة  % 42.1الضفة الغربية و     الفقر فف أثرا ب ر ت م أآث آما أظهرت الدراسة أن الالجئين من سكان المخيمات ه

 . من سكان المخيمات فقراء% 31في المدن والريف هي أسر فقيرة فإن حوالي من األسر % 17أن حوالي 
 

ط                           ر فق ة للفق ى الجوانب المادي ة واقتصادية وترآز عل بحثت جميع هذه الدراسات في موضوع الفقر في فلسطين آظاهرة اجتماعي
ة وعناصر التنمي      ه المختلف ر بجوانب ين الفق ربط ب اهرة وال ت امال للظ فا ش دم وص ريةوال تق ى   . ة البش ا عل زت باعتماده ا تمي آم

دخل       " اإلنفاق واالستهالك "إحصاءات عن مستويات     ى مستويات ال يس عل اق واالستهالك المستخدم يغطي             . ول ا أن مسح اإلنف آم
 . فترات زمنية محدودة

 
ر ة الفق وطني لمكافح ق ال دادها الفري ام بإع ي فلسطين ق ر ف املة عن الفق تملت عل8أول دراسة ش د اش ي ، وق ر ف دير خط للفق ى تق

ر ومدى انتشاره               . فلسطين بناء على قاعدة معلومات واسعة      د حجم الفق ى تحدي ا تتضمن خرائط تحدد        . وتهدف هذه الدراسة إل آم
اة               ة الغوث ولجان الزآ ة ووآال ارة من سجالت وزارة الشؤون االجتماعي . األماآن األآثر فقرا في فلسطين، ودراسة لحاالت مخت

ى       1390 خط فقر متوسط يعادل      استخدم التقرير  ذه      9. شيكل 1140 شيكل وخط فقر شديد يصل إل ر متوسط به  واستخدام خط فق
ى                  ا الخاصة              %23القيمة يدلل على أن نسبة الفقر في الضفة الغربية وقطاع غزة تصل إل ة القدس لظروفه تثناء مدين م اس ، وإذا ت

في الضفة الغربية  % 15استخدام خط الفقر المدقع تصل النسبة إلى        وفي حالة   . ، أي ما يعادل ربع السكان     %25تصل النسبة إلى    
 . وقطاع غزة

 
آما أشار تقرير الفقر في فلسطين الذي أعده الفريق الوطني لمكافحة الفقر إلى تباين انتشار الفقر بين الضفة الغربية وقطاع غزة،            

ويبلغ الفقر ذروته في جنوب ووسط قطاع غزة       . غزةفي قطاع   % 38مقابل  % 16حيث تصل نسبة الفقر في الضفة الغربية إلى         
ى                         ين حيث يصل إل ه في جن ر ذروت غ الفق ة فيبل ا في الضفة الغربي % 28حيث يعيش أآثر من نصف السكان تحت خط الفقر، أم

ى                      %.  24ويتلوها الخليل بنسبة     رة وتصل إل رى قطاع غزة آبي ر في ق ى     % 41ويظهر التقرير أن نسبة الفق  وفي المخيمات ال
ى                   %. 42 ة سكنية أخرى، حيث تصل إل ة منطق رى عن أي ر في الق د نسبة الفق ة فتزي ة مع   % 18أما في الضفة الغربي بالمقارن
 .في المدن% 12في المخيمات وحوالي % 14

  

                                                           
برنامج دراسات التنمية، وبرنامج دراسات املرأة، دائرة اإلحصاء -، جامعة بريزيت)منسق املشروع(ريق الوطين ملكافحة الفقر ممثلني عن وزارة التخطيط والتعاون الدويل  يشمل الف8

 ).ماس(املركزية الفلسطينية، معهد أحباث الدراسات االقتصادية الفلسطيين 
 .  شيكل1680يصل خط الفقر إىل % 30تزيد عن  يعتقد أنه باخنفاض الشيكل بنسبة 9
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ة نظر                           درس الظاهرة من وجه  الدراسة الحالية تشكل تغيرا في توجهات البحث األآاديمي عن الفقر والفقراء في فلسطين، حيث ت
ا          ان   (الناس الذين يعيشونها ويتعايشون معه در اإلمك ة                      ). ق وم التنمي ام لمفه ذا التوجه من البحث الكيفي مع اإلطار الع ويتوافق ه

ا           ة نظر                  . البشرية الذي يدعم مشارآة الناس في تحديد مشاآلهم ومحاولة حله ر من وجه ا لجوانب الفق دم الدراسة عرضا تحليلي تق
ي يستخدمونها                   الفقراء بالترآيز على العو    راد والوسائل الت اة األف ى حي أثيره عل امل التي يعتقدون أنها تنتج الفقر، ومظاهر الفقر وت
ه        . للتعامل والتعايش مع الفقر    ى أن ر عل ان بشري  "وانطالقا من النظرة الشمولية للفق ًا،     " حرم ًا اقتصاديًا واجتماعي يتضمن حرمان

ال                      تحاول هذه الدراسة الوصول لتحليل مجموعة من       ة األطف ة وعمال ل البطال راء أنفسهم مث ا الفق ا يراه الفقر آم ة ب  القضايا المتعلق
ر في فلسطين، وسبل الخالص من                      . والفروق االجتماعية بين الجنسين    ؤدي للفق ي ت آما تحاول استطالع آرائهم حول األسباب الت

تم استعراض وجهات نظر       وفي . الفقر، وتقييمهم ألوضاعهم المعيشية وحقوقهم وواجباتهم في المجتمع   ل ي مستوى آخر من التحلي
ة تطوير منظور تنموي للعمل مع                              ر، وإمكاني ألة الفق م في التعامل مع مس العاملين االجتماعيين حول نفس القضايا وحول دوره

 . الفقراء ومساندتهم للخروج من حالة الفقر التي يعانون منها
 

 منهجية الدراسة
ي يضيفها            " آيفي "بحث  اعتمدت هذه الدراسة على منهج    اني الت ة من خالل المع ا الطبيعي ا ضمن أجوائه درس الظاهرة ويحلله ي

ا، ويرآز                    . الناس للظاهرة ومن خالل فهمهم لها      ديثهم عنه ا من خالل ح يهتم هذا المنهج بالتجربة آما يعيشها الناس ويقوم بتحليله
ل          . تعلى العملية والمعنى ويعتمد على تحليل العالقة بين المتغيرا         أ للتحلي يعتمد البحث الكيفي على المعلومة آمادة للتحليل وال يلج

تهم             . االمبيريقي للبيانات  تم دراس ه            . آما يرآز على دراسة التجربة من وجهة نظر الناس الذين ت ي أنصارا ل نهج البحث ذا الم يجد ه
ا . ضمن المدافعين عن خصوصية اإلنسان آفرد  يم األسر      آما يمكن عن طريقه اتباع أسلوب المش ابالت، لدارسة تقي اء المق رآة أثن

ا              ة موضوع الدراسة        . الفقيرة لحالة االحتياج التي تعيشها وعالقة هذه األسر بالمجتمع وتقييمها لنظرة المجتمع اليه ر  "إن طبيع الفق
م خصائصهم وصف                          " وخصائصه اس له م آأن راء أنفسهم وتتعامل معه ا للفق ر قرب اتهم المحددة   تجعل من هذا النوع من البحث أآث

ا                 ى عنه راء    . وليس آأرقام تقع تحت أو فوق خط الفقر الوهمي الذي تحدده الدراسات المتخصصة ألغراض ال غن التعامل مع الفق
 .    آبشر هو الدافع األساسي الختيار هذا النوع من المنهج البحثي

 
 :تم إجراء الدراسة الحالية على مرحلتين

ة وقطاع غزة            40قابالت مع    حيث تم إجراء م    :المرحلة األولى  شمال الضفة   :  عائلة فقيرة موزعة على جميع أنحاء الضفة الغربي
م    . 10) عائلة15(، قطاع غزة ) عائالت8(، جنوبها  ) عائالت 7(، وسطها   ) عائالت 10(الغربية   ذآر أن الدراسة ل ومن الجدير بال

ي القدس وخصوصيته، حيث يتوجب إعداد دراسة خاصة  تغط منطقة القدس ألسباب عملية وأخرى متعلقة بأهمية موضوع الفقر ف       
دس،    ي الق رة ف ة الفقي تم ضد األسر العربي ذي ي ز ال اك، والتميي ائدة هن دعم الس ة ال دس، وارتباطه بأنظم ة الق ي منطق ر ف عن الفق

 .  11المختلفةوخصوصا تلك التي تحمل هوية الضفة الغربية وتسكن في القدس، هذا إلى جانب النواحي القانونية والسياسية 
 

رة،                                ائالت الفقي اعي للع دعم االجتم وفر ال ي ت تم اختيار األسر الفقيرة من تلك التي تتلقى مساعدة من أحد المؤسسات الرئيسية الت
وال من                  . 12وهي وزارة الشؤون االجتماعية ووآالة الغوث ولجان الزآاة        ا قب ق طلباته م تل ي ل آما تم اختيار مجموعة من األسر الت

ا                     وزارة الش  ي أنه ؤون االجتماعية بسبب عدم انطباق معايير الوزارة عليها على اعتبار أن مجرد تقدم األسرة بطلب للمساعدة يعن
ا   ق عليه وزارة ال تنطب ايير ال ت مع و آان ى ل رة حت رة فقي ها آأس يم نفس وزارة  . تق ل ال ن قب تخدم م الي المس مل التصنيف الح ويش

ذي ال يستطيع                    اليتيم القاصر، المس  : المجموعات التالية  ا أو جسمانيا وال يا أو عقلي ل المريض نفس اف، المعي ن الذي ليس له دخل آ
ل نسبة عجزه عن                      ة وال تق ة أو    %50إعالة أسرته بصورة آلية أو جزئية ويثبت مرضه بشهادة طبي ة أو األرمل رأة المطلق ، والم

درة لديهن على الكسب إلعالة أنفسهن وأسرهن، وأسر  المهجورة أو غير المتزوجة التي تجاوزت األربعين ممن ال دخل لهن وال ق          
ا، أو                . 13يقبع رب األسرة فيها السجن أو مؤسسة       ة عدم وجود أي دخل له ة في حال وأخيرا، فإن آل أسرة تستحق المساعدة الكامل

لعدد أفرادها بشرط عدم  المساعدة الجزئية وذلك إذا أثبتت الدراسة االجتماعية أن دخل هذه األسرة أقل من سلم المساعدات المقرر     
  14. سنة بين أفراد األسرة 18وجود ذآر فوق سن 

                                                           
الذي صدر بالتعاون بني وزارة التخطيط والتعاون الدويل والفريق الوطين ملكافحة الفقر ومتت اإلشارة " الفقر يف فلسطني" مت استخدام جزء من املادة اليت وفرا هذه املقابالت يف تقرير 10

   .إليه ضمن دراسات سابقة عن الفقر يف فلسطني
 .1996عام % 29 يشري تقرير الفريق الوطين ملكافحة الفقر إىل أن نسبة األسر الفلسطينية الفقرية يف القدس واليت تعيش حتت خط الفقر االسرائيلي حنو 11
راكنا حملدودية هذا التعريف املؤسسي للفقر، كما سيتم التوضيح  مت اختيار هذه املؤسسات الثالثة ألا األبرز يف جمال تقدمي املساعدات للعائالت الفقرية يف فلسطني، على الرغم من إد12

 .الحقا، وإدراكنا كذلك لوجود الكثري من العائالت الفقرية اليت ال تتلقى أية مساعدات واليت كان من الصعب حتديد تعريف واضح هلا وخصائص حمددة الختيارها
 .الج من اإلدمان مؤسسة لألمراض النفسية على سبيل املثال، أو مؤسسة للع13
  1995 رضوان شعبان و سامية البطمة،14
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 توزيع الحاالت حسب النوع والمنطقة: 1جدول رقم 
           المنطقة

 المؤسسة
فة  مال الض ش

 الغربية
فة   ط الض وس

 الغربية
فة  وب الض جن

 الغربية
 المجموع قطاع غزة

ؤون  وزارة الش
 االجتماعية

   تتلقى مساعدة2
 فوضة مر2

   تتلقى مساعدة1
   مرفوضة2

  تتلقى مساعدة2
  مرفوضة2

  تتلقى مساعدة5
  مرفوضة4

  أسرة20

 أسر10  تتلقى مساعدة4  تتلقى مساعدة2  تتلقى مساعدة2  تتلقى مساعدة2 وآالة الغوث
 أسر10  تتلقى مساعدة2  تتلقى مساعدة2  تتلقى مساعدة2  تتلقى مساعدة4 لجان الزآاة
  أسرة40  أسرة15  أسر8  أسر7  أسر10 المجموع

    
عالجت الجوانب   ) 1نسخة من االستمارة في ملحق  (ة األسرة الفقيرة، وتم استخدام استمارة       /ارتكزت الدراسة على مقابلة مع رب     

 :التالية
 .الوضع االجتماعي واالقتصادي لألسرة •
 .نوع المساعدة التي تتلقاها والتي تحتاجها •
 .ألسرة حاجاتها األساسيةالمصادر التي توفر ل •
 .تقييم أوضاع المسكن واألوضاع الصحية •

 
وباإلضافة لتعبئة االستمارة قام الباحثون بتقييم وضع األسرة من النواحي االقتصادية والتعليمية والصحية وتقديم تقرير خاص بكل             

ي       آما قاموا بكتابة تقرير مفصل، بعد االنتهاء من زيارة جميع األسر، عن تق    . 15أسرة يمهم الخاص للمستوى المعيشي لألسر الت ي
املة عن الوضع                   . قاموا بزيارتها، ولطبيعة المشكالت والتفاعالت الميدانية      ى صورة ش ر هو الحصول عل وآان الهدف من التقري

ي               م الصعوبات الت ة أه ذلك لمعرف تخرج عن نطاق خصوصية الحالة لتحدد سمات عامة لوضع األسر المحتاجة في فلسطين، وآ
 .اجهت الدراسة والباحثينو
 

ان                  : المرحلة الثانية  ذي آ احثين ال يم الب ى تقي اء عل ات، وبن ل البيان د تحلي ذآورة أعاله، وبع ين الم ابالت األربع بعد االنتهاء من المق
ية ألفراد يشير إلى إمكانية اآتشاف المزيد من المعلومات النوعية عن الفقر في فلسطين من خالل مقابالت مفتوحة تترك فيها الحر                  

ل        . األسرة للتعبير عن أنفسهم    تم إجراء مقابالت متخصصة مع حاالت ممثلة لكل مجموعة من األسر حسب التصنيف المتبع من قب
وقد تم اختيار األسر  . 17 مع مراعاة التمثيل الجغرافي بحيث ال تكون جميع الحاالت من نفس المنطقة     16وزارة الشؤون االجتماعية  

را                    المشارآة في هذه المر    ا معب حلة بالتعاون مع العاملين االجتماعيين في وزارة الشؤون االجتماعية بحيث تشكل آل أسرة نموذج
 : عن شريحة من المستفيدين تتلقى المساعدة لنفس األسباب وتحمل خصائص مشابهة إلى حد آبير وهي

 
 ).جنوب الضفة(أرملة مع أطفال  •
 ).غزة( عن العمل 18باحث •
 ).غزة(مطلقة  •
 ).غزة( أو نفسي مرض عقلي •
 ).جنوب الضفة(عائلة ذات دخل متدن بسبب مرض أو إعاقة مؤقتة  •
 ).وسط الضفة(مرض عضوي  •
 ).جنوب الضفة(إعاقة دائمة  •
 ).شمال الضفة(امرأة مهجورة -غياب الزوج •
 ).وسط الضفة(غير متزوجة  •
 ).شمال الضفة(مسن  •

 
 :لمقابلة على النحو التاليلم يتم تحديد أسئلة معينة للعائالت، بل تم تحديد محاور ل

 ).عدد األفراد، وضع المنزل، الحالة الصحية والتعليمية(وصف لحالة العائلة  •
                                                           

فلم يتم حتديد معايري .  متت توعية الباحثني امليدانيني حول املعايري العامة لتحديد الفقر دون التركيز على معايري حمددة مما يعين ترك الباحث الستقراء القيم اليت يضفيها الفقراء أنفسهم15
لوحظ أن املعايري الكمية ال .  والتعليمية والصحية ووضع املسكن وغريها من أوضاع الفقراء بل واالعتماد على تقييم الباحثني والفقراء أنفسهم ووصف احلالةكمية حول النواحي االقتصادية

 . تعين الفقراء الذين يبحثون عادة عن استراتيجيات للتعايش مع القليل الذي ميكنهم احلصول عليه
  1995البطمة،  رضوان شعبان و سامية 16
 أثبتت التجربة تشابه الظروف املوضوعية للحاالت على الرغم من االختالفات اجلغرافية، وبالتايل ميكن اعتبار احلاالت الدراسية ممثلة ألخرى حتمل نفس اخلصائص االجتماعية يف 17

 . فلسطني
وذلك ضمن محلة برنامج دراسات التنمية لتغيري املصطلح الذي يعكس صورة سلبية عن "  العملعاطل عن"بدال من " باحث عن العمل" سيتم خالل هذه الدراسة استخدام مصطلح 18
 .على الرغم من أم جادون يف البحث عن عمل، حيث أن الظروف املوضوعية ال تسمح هلم بالعمل" الذين ال يعملون"
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 .أسباب حالة الفقر التي تعاني منها األسرة والمدة الزمنية ومدى إدراك األسباب الذاتية والبنيوية للفقر •
 ).لحاجات األساسيةاستراتيجيات توفير ا(آيفية توفير األسرة الحتياجاتها األساسية  •
 .إمكانية خروج األسرة من حالة الفقر، وموقف األسرة نفسها من إمكانية الخروج من حالة الفقر •
 ).العائلة، المنظمات األهلية، السلطة(العالقات داخل األسرة والعالقات مع باقي مؤسسات المجتمع  •
 . مشاعر أفراد األسرة الحقيقية تجاه المشكالت التي تعاني منها •

 
اء                     /تمت المقابلة الرئيسية مع المتقدم     دخل أثن راد آخرين من األسرة للت ة بالطلب لوزارة الشؤون االجتماعية مع فتح المجال أمام أف

ى                         . وبعد المقابلة  اء عل ئلة بن ه األس تم توجي داني حيث ي آانت المقابالت جميعها مفتوحة وتعتمد على الحوار الودي مع الباحث المي
ئلة محددة    المحاور المطروحة   ى أس يس عل ي          .  ول نقص ف ودة الستكمال ال احثين والع ل الب ا من قب ابالت ومتابعته م تسجيل المق وت

ة                           . المعلومات حسب الحاجة   اء الثق ارف ولبن ر للتع رة ثالث مرات أو  أآث ارة األسر الفقي استمرت المقابلة لعدة ساعات وتمت زي
 .بينها وبين الباحث الميداني

 
ة          ومن الجدير بالذآر     ذه الطريق رة به ة       (أن اختيار األسر الفقي ى والثاني ة األول ي استخدام التعريف        )في المرحل " المؤسساتي "، يعن

اني   . للفقر، وهو تعريف يغطي فئات محدودة جدا من الفقراء الذين يعانون من الفقر المدقع           ي تع ولكن يوجد الكثير من العائالت الت
ى  (وقد تمت محاولة تجاوز هذه المشكلة       . تلقى مساعدة من الفقر وال تندرج ضمن الحاالت التي ت        باستخدام عدد   ) في المرحلة األول

ان التعريف    رة، وإن آ ها فقي ر نفس ذه األسر تعتب ل ه ار أن مث ى اعتب ل المؤسسات عل ن قب ا م م رفض طلبه ي ت ن الحاالت الت م
ي    غير أن عينة البحث ال تشمل على آل نماذج العائالت     . المؤسساتي ال يشملها   ائالت الت رة األوالد أو الع الفقيرة مثل العائالت آثي

ي       . يوجد بها أشخاص قادرون على العمل وتتذبذب أوضاعها تحت وفوق خط الفقر            ر من األسر الت آما تظهر في العينة أعداد أآب
 .     ترأسها نساء ألن المؤسسات تميل لمساعدة نساء فقيرات آاألرامل والمطلقات والنساء المهجورات

 
ية    ن الحساس ة م ة عالي داني، وبدرج اعي والمي ل االجتم االت العم ي مج ة ف رة والصفات المهني ن ذوي الخب احثين م ار الب م اختي ت

ى بعض                              . للفقراء ولقضاياهم   م عل م اطالعه ه وت ة إجرائ م أهداف البحث وطريق دريبا يوضح له دانيين ت احثين المي ع الب تلقى جمي
الم  األدبيات الحديثة عن الفقر في فلسط        نفس لهجة وآلمات األشخاص                   . ين والع دوينها ب ابالت وت احثين تسجيل المق وطلب من الب

آما تم توجيههم لالهتمام بقضايا محددة . الذين تمت مقابلتهم من أجل مالحظة سمات اللغة التي يستعملها الفقراء في حياتهم اليومية  
و         ة ت دارس وآيفي راء  مثل البطالة وعمالة األطفال والتسرب من الم دانيين من خالل       . فير الخدمات للفق احثين المي ة الب وتمت متابع

ئلة بأسلوب منهجي                           ة طرح األس ى آيفي اق عل ة واالتف د الرؤي ق لضمان توحي راد الفري ع أف ين جمي االستماع للتسجيل والنقاشات ب
 . مقبول

 
ذه الدراسة          آان الهدف من استخدام اإلجراءات المذآورة أعاله محاولة التخفيف من نوع المشكال            ل ه ي تواجه مث ذه    . ت الت ومن ه

المشكالت ما يعبر عنه سليم تماري باالستجداء والبؤس االستعراضي، حيث تنتشر هذه الظاهرة في فلسطين نتيجة النتشار ظاهرة 
ا             ة الغوث وغيره ة الممأسسة من وآال ر درجة من ا                    . 19المساعدات الخيري ار أآب راد إظه ذه الظاهرة يحاول األف ر  في ظل ه لفق

اعدة  ى المس ي      . للحصول عل اعدة الت م المس دير حج اجتهم لتق يم ح ادة تقي ون بإع احثين يقوم أن الب وثين ب د بعض المبح ا اعتق آم
تحقونها ة    . يس ات المطلوب ى المعلوم رة والوصول إل ر الفقي ة األس ى ثق احثين للحصول عل ن الب دا م ذا الوضع جه ب ه ا . تطل آم

 . مع عدم ممانعتها في إجراء اللقاء، وتطلب هذا إجراء عدة زيارات ومحاوالت إقناعتحرجت بعض األسر من التسجيل الصوتي
  

دانيون نتيجة اآتشاف حاالت               احثون المي ا الب هذا وقد آان من الضروري خالل الدراسة متابعة الصعوبات النفسية التي تعرض له
ادل اآلراء          احثين وتب ا     فقر وحاالت إنسانية، وذلك بعقد لقاءات بين الب ي تعرضوا له احثين   . حول التجارب الت ال أحد الب م أآن   "ق ل

احثين والمبحوثين             ". أتصور أن يكون الفقر بهذه الصورة في مجتمعنا        اعي للب فقد آان البحث غنيا على المستوى اإلنساني واالجتم
 . على حد سواء

 
 

                                                           
 .194 سليم متاري، 19
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 الفصل الثاني
 
 
 

 تحليل الفقر من وجهة نظر الفقراء
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 مةمقد
ر                  م الفق م تحاول فه ا ل رآزت دراسات الفقر في فلسطين على البحث في األسباب التي تؤدي للفقر ومحددات الفقر وسماته، إال أنه

راء ألوضاعهم ومدى          . ، وهم الطرف األهم في الموضوع   20من وجهة نظر الفقراء أنفسهم     يم الفق م تقي ى فه ذه الدراسة إل تهدف ه
انون   التي  االحتياج  االجتماعية وحالة  أوضاعهم  الفقراء  فكيف يقيم  .له ر والبنيوية التي تؤديإدراآهم لألسباب الذاتية للفق  يع

درتهم    وما  منها  هي االستراتيجيات التي يضعونها لتوفير حاجاتهم األساسية؟ وما هي إمكانيات خروجهم من حالة الفقر أو عدم ق
 .ا في هذه الدراسةعلى ذلك؟ هذه أسئلة ستتم محاولة التعامل معه

 
يتعرض الجزء التالي من الدراسة ألهم نتائج البحث التي تم استخراجها بشكل آلي من االستمارات والمقابالت المكثفة ومالحظات     

وقد وجدنا، وانطالقا من فلسفة البحث التي قامت على الترآيز على أهمية الفقراء في التعبير عن ذاتهم وعما يعانون منه                  . الباحثين
ى سياق                                   اظ عل ا الحف ا فيه ة حاولن دأ بسرد الحاالت الدراسية بلغ ا، أن نب انون منه ي يع وسبل الخالص من حالة الفقر والحاجة الت
ام األخرى               ائج في األقس اقي النت تم استعراض ب ى أن ي المقابلة وروح المعاناة واليأس أحيانا واألمل والتفاؤل في أحيان أخرى، عل

 .من الدراسة
 

  الحاالت الدراسيةعرض وتحليل
ا بشكل مكثف                ة أفراده ي تمت مقابل ائج األساسية للحاالت الدراسية الت وبالنسبة  . فيما يلي عرض لمجموعة من المعلومات والنت

ا                         يتم استعراض نتائجه للنص الحرفي للمقابالت آما هو معروض أدناه فيمثل جزءا من المقابلة ترافق مع أسئلة تفصيلية أخرى س
ه، ومحاوالت                         . اليفي الفصل الت   ر، وعوامل تفاقم يتم في هذا الجزء تقديم تحليل لكل حالة دراسية على حدة من حيث أسباب الفق

 .التعامل مع األسباب، ووسائل التعايش مع الفقر، واإلمكانات المستقبلية لخروج األسرة من حالة الفقر
 

ر                  . وآما سنالحظ، فإن أغلب الحاالت المقدمة آانت لنساء يعلن أسرا          ة عن الفق ة والمحلي ات الدولي إن األدبي ا، ف ذا غريب وال يبدو ه
ي تحدث للسوق وهي                   21تشير إلى ظاهرة تأنيث الفقر     ، حيث أن المرأة هي األآثر تعرضا وتضررا من اإلخالالت والتشوهات الت

ة باسم          . األقل تمكنا من الحصول على الموارد      رأة في األسرة         وحتى في الحاالت التي لم تسجل الحالة االجتماعي إن الم  الزوجة، ف
ر          ة الفق ر أظهر                    . تتحمل المسؤولية األساسية في التعامل مع حال إن استخدام التعريف المؤسساتي للفق ه، ف ا سبقت اإلشارة الي وآم

 . عددا أآبر من النساء في العينة

                                                           
 -ومجيعها تناولت الفقر كظاهرة اجتماعية ). 1997(، و رضوان شعبان )1995(، رضوان شعبان و سامية البطمة)1997(، مجيل هالل )1994(دراسات هايربغ وأوفنسن :  مثل20

 . اقتصادية وحبثت يف الفقر من جوانبه الكمية
  . 1997-1996 و ملف التنمية البشرية يف فلسطني 1997 تقرير األمم املتحدة عن التنمية البشرية 21
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 الحالة األولى
 أرملة مع أطفال

 
 مقدمة

ل تعيش من            ام                   هذه الحالة المرأة أرملة من الخلي وم والمطبخ والحم ة واحدة تستعمل للن ال في غرف ك  . ذ سنة مع ستة أطف وال تمل
د  . تعيش األسرة في الغرفة منذ ثالث سنوات  . األسرة هذه الغرفة بل استعملتها دون علم أصحابها الذين هاجروا منذ مدة طويلة    وق

أس الشديد والخوف من المس                   اني من الي رت من               الحظ الباحث الميداني أن المرأة تع د أآث ع، وق اس والمجتم ة عن الن تقبل والعزل
 .تصف هذه المرأة حالتها وأسباب الفقر الذي تعاني منه ونظرتها المستقبلية. البكاء أثناء المقابلة

 
 نص المقابلة

ة شيكل          . تويى زوجي منذ عام تقريبا بسبب الفقر حيث أصابته جلطة أثناء العمل           " ه إال مائ م يكن في جيبت وفي ل ة   لما ت ي عائل يعن
لما تزوجت طلعت معه على الكويت ولما بدأت حرب صدام آان معنا فلوسات آنا بدنا نشتري فيهن                 . آاملة ال تملك إال مائة شيكل     

يهن سقطت الكويت                              . قطعة أرض  ا نتصرف ف ا جين ي، ولم ه عراق ي مع ودخل صدام الكويت وصرف زوجي آل المصاري الل
أة             آانت الجلطة بدها تيج   . والعملة سقطت  ان برضه سكرت في          . ي في الكويت بسبب الفلوس آل شعره صبغ أبيض فج ا عم نزلن

ا وهو       . وجهه ما في شغل في عمان آل اللي جاءوا اشتغلوا بمصاريهم وهو شو بده يشتغل              ا بنيجي أن آان معنا لم شمل للضفة قلن
اه واشترى       الذهب ال. ونعيش في الغرفة بدون علم أصحابها يعني في أي لحظة ممكن نطلع برة             وم العرس بعن لي اشتراه زوجي ي

 .  شيكل1000سيارة صغيرة ما جابت يوم ما مات غير 
 

ا             اس مش مقصرين فين ألوالد           . بعد ما مات زوجي الن اس ل ا الن تخس يجيبه ياء ب اس           . هي األش ة وآالم الن . أعاني من قصة أرمل
ة  ذه أرمل وا ه وا انتق  . بيقول دهم يقول ة ب بة لألرمل اس بالنس ت الوضع حس ت لبي ن بي ت م ة وأن   . ل ي مراقب عر أنن ة أش وني أرمل آ

 .   المسؤولية آلها علي خاصة وأن أآبر واحد في األوالد عمره ثالث عشرة سنة
 

دون                   بلهم ب أنا في أثناء المدرسة نزلت على المدير وشرحت له قصتنا وقلت له فش معنا دخولية للمدرسة قال خلص فش مشكلة وق
ط وال                    . الدفاتر رعاية اليتيم تعطيهم   بالنسبة للكتب و  . دخولية تهم فق ى دراس دوا عل دهم يعيشوا يعتم ه إذا ب ألوالد ألن الدراسة مهمة ل

رك المدرسة    . على أي شيء ثاني ألنه مات ما ترك لهم أيتها حاجة          ه وال واحد يت ال . األوالد متفوقون وجميعهم األوائل وأحاول أن
 .ة بالنسبة لي مهمة وهي مستقبل األوالدأريد أن يعمل أحدهم ويترك المدرسة فالدراس

 
ل الموقف           م يتقب يش           . آنت أقول لزوجي ما فيها شيء أن نكون فقراء لكنه ل ول ل ان يق دنا نسوي بس هوآ ذا شيء من اهللا شو ب ه

ا،         . إحنا؟ وإحنا ما نستحق هذا من اهللا       ول استغفر اهللا العظيم ربن ا أفكر أق ر من   بعد وفاته عشت ممكن ست شهور في أسى ولم  فق
ي مع                      . جهة وأعطانا أوالد في نفس الوقت، وفي نفس الوقت أخذه            وفي زوجي ولكن ا ت ر وخاصة لم ذه المشكلة آثي عانيت من ه

 .الزمان أتأقلم
 

م                                      دنا معه اس عن ر ن ه آثي ه في راء وخاصة أن ه مساعدة الفق ادر يجب علي راء وآل من هو ق المؤمنين باهللا هم الذين يساعدون الفق
م شغلة للبيت تنتهي الفلوس          الشؤون. فلوس  آل اللي يعطونا إياه وال شيء لو مريت على السوق واشتريت حليب وفوط للبنت وآ

 .هناك مؤسسة رعاية اليتيم تساعدنا وهي نوعا ما جيدة. وهذه مشكلة بالنسبة للغالء اللي إحنا فيه
 

أقلم مع        صحيح أن  . أوضاع عائلة زوجي غير جيدة وإخوانه أيضا فقراء وآذلك أهلي       ة من الشؤون ال تكفي ولكن الزم نت المعون
اليف عالجه سهلة         . هذا الوضع    أعطونا تأمين صحي لكن ما له أهمية وأحيانا نتوجه لوآالة الغوث ولكن إذا مرض ولد وآانت تك

ا إ                       . أشتري الدواء  ي اهللا ال يكلف نفس ع يعن ه وأطل اليف مش سهلة صدقني ألحطه في المستشفى وأترآ و تك ا   لكن ل ال وسعها وأن
ارات فارغة إذا                           .متحملش مسؤولية زيادة   رة وعم وال آثي ديهم أم اس ل الكثير من الن الفقراء ف ال أحد يهتم في المجتمع الفلسطيني ب

 .أعطى أحدهم غرفتين لأليتام ماذا يحصل؟ بالعكس اهللا يرزقه
  

ا لحالي ال شغلة                 فيه ناس يشتغلوا  . مسؤولية األوالد هم، صدقني لو الزلمة نفسه يقتله الهم         ا رأيك وأن  وما يوفوا حاجات أسرهم فم
ا نحوج                     . وال عملة  نا وم أصعب مشكلة تواجهنا أنا معزولين عن المجتمع على أساس نكيف أنفسنا مع ما يوجد عنا وما نحوج أنفس

ا أوالدي        . ال نستطيع تقديم أي شيء وال نقدر نرد الزيارة        . الغير اد لم ائهم         أصعب مشكلة تواجهنا في األعي  يشوفوا اآلخرين مع آب
ا نعيش   . ويشترون أغراض آانت تعز عليهم  آنا نحس أننا أسباب المشكلة إحنا جبناهم وهذه مأساة  إحنا سبب المشكلة رغم أننا آن

انه          . ما حصل بيد اهللا   . حياة أفضل سابقا ولكن هذا شيء مش بأيدينا        ه أو هدف عايش عش رتكن علي ا ت اك م يس هن صدقني مأساة ل
بيقولوا المصاري مش  . نسبة لنا فش شيء يسندنا، األمل في وجه اهللا محتمل إذا اثنين تعلموا يصلحوا الباقي بس المشوار طويل             بال

 ."آل حاجة بس بالنسبة لنا صارت آل حاجة
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 تحليل الحالة
ى المجتمع الفلسطيني          يج عل ر حرب الخل د أدت ظروف الحرب   . تمثل حالة هذه األسرة صورة شخصية ألث ع    فق ى ضياع جمي  إل

ة          ر مالئم أس الشديد من       . مدخرات األسرة وعودتها الى الضفة الغربية للمعاناة ضمن ظروف سكن ومعيشة غي وع الي ل ن ا تمث آم
ل المجتمع           . تحسن األوضاع، وهو األمر الذي أدى لوفاة رب األسرة         اد وعدم تقب ة بسبب الخوف من االنتق ل الشعور بالعزل وتمث

وبالرغم من نبرة اليأس واإلحباط التي تعاني منها األرملة يمكن اإلحساس بشعور باألمل في                  . ناءها صغار لألرملة وخاصة أن أب   
ا تسعى       . الخروج من حالة الفقر عندما يكبر الصغار ويتعلمون        ة، إال أنه وعلى الرغم من إدراآها أن الطريق أمامها مازالت طويل

بلغ ذروته عندما تعلن عن إمكانية التخلي عن أحد األطفال إذا عجزت عن عالجه           لكن اليأس ي  . بكل جهدها الستمرارهم في التعليم    
 .  مما يشير بصورة واضحة إلى درجة االنكشاف والضعف الذي وصلت اليه األسرة

 
ى المساعدة الرسمية م                  ا عل ر من اعتماده ن تعتمد األسرة على أنماط غير رسمية من التكافل االجتماعي والمساعدة من الناس أآث

ة  . وزارة الشؤون االجتماعية، بل تشعر بالحاجة للمزيد من المساعدة وأن هذا هو واجب األغنياء تجاه الفقراء       المحددات االجتماعي
ا                      الناتجة عن التقسيم التقليدي للنوع االجتماعي تظهر بشكل واضح في حياة األسرة من خالل عدم قدرتها على الحرآة بسبب آونه

 .ى الحصول على عمل مناسب للظروف االجتماعية في منطقتهاأرملة وعدم القدرة عل
 

 :جدول تحليل الحالة
 األسباب المباشرة للفقر

 
 حرب الخليج وفقدان الزوج للعمل و المدخرات في الكويت،

 عدم توفر فرص عمل في األردن وفلسطين،
 .ووفاة الزوج إثر الجلطة

 عوامل تفاقم حدة الفقر
 

 مسؤولية األطفال،
 وضاع االقتصادية للعائلة الممتدة،سوء األ

 .وحساسية وضع األرملة في المجتمع
ع  ل م اوالت التعام مح

 أسباب الفقر
 التوجه لألردن و البحث عن عمل،

در           تخدامها آمص يارة الس ي س تثمار ف ة االس ة ومحاول ب الزوج ع ذه بي
 للدخل،

 .وبيع السيارة بسعر زهيد بعد وفاة الزوج
تأمين بعض األساسيات بطلب المساعدة من المدرسة، دار اليتيم، والشؤون            وسائل التعايش مع الفقر

 االجتماعية وغيرها، 
 اإلقامة في بيت بدون علم أصحابه،
 اإليمان بالقضاء والقدر والرضا به،

 .وعزل النفس عن المجتمع وعدم تبادل الزيارات
  المؤسسات المختلفة،استمرار وتطوير حجم وثبات المساعدات من اإلمكانيات المستقبلية

 إيجاد عمل مدر للدخل لربة األسرة،
 القناعة بأهمية التعليم لمستقبل األبناء،

ن      ي البحث ع ا ف اعدتهم الحق اء و مس د لألبن يم الجي أمين التعل ة ت و إمكاني
 .عمل
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 الحالة الثانية
 باحث عن العمل

 )خريج جامعة(
 

 مقدمة
زوج    يعيش هذا الشخص في قطاع غزة مع أسرته ا       نهم أخ مت ه وم ده وأخوت الحظ  . لمكونة من سبعة عشر شخصا، بما في ذلك وال

دخلها الشمس                 يم          . الباحث أن مظهر البيت يدل على البؤس والفقر الشديد فالجدران متآآلة ورطبة وال ت ة المخ ع داخل أزق البيت يق
ا                ة مع ازدح زل     الضيقة بجوار مكان لتجميع القمامة في ظروف غير صحية وغير مالئم ة    . م شديد في المن د زار الباحث العائل وق

 .مرتين ليجد هذا الباحث عن العمل نائما
 

 نص المقابلة
اريخ  1986 سنة خريج سنة    34أنا شاب عمري    " ه     .  ليسانس آداب قسم ت ي أحب ذا الموضوع ألنن رة دراستي    . درست ه خالل فت

ة واحدة      .  لثالثة أطفال   وأب 1991أنا متزوج من سنة     . آان الوالد يوفر لي تكاليف الدراسة      الي في غرف ي وأطف أعيش أنا وزوجت
ذ    . ويعيش معنا أخي وزوجته وأوالده في غرفة مجاورة    . في بيت أهلي   . 1994عملت لفترات متباعدة ولكني باحث عن العمل من

ا صحليش أعدي إسرائيل ث                  . آنت أشتغل قبل ذلك داخل الخط األخضر       ة التصاريح، م حاولت  . انيطبعا، بعد هيك صارت حكاي
ل هيك في دورة                     وأنا الجامعي أن أبيع شوية خضار مااشتغلتش أي مرة في مجال تخصصي، اشتغلت تقريبا في شرآة البحر وقب

ع الخضرة         .  شهور 3حاولت أطور مهارتي أخذت دورة آومبيوتر لمدة        . اإلحصاء األخير  ود من خالل بي ى بعض النق أحصل عل
 .في السوق

 
و بصير هيك           . في نفس البيت وهو تقريبا متكفل في أغلب الحاجيات األساسية         حاليا أعيش مع الوالد      بظل حاجات ثانوية برضوا ل

ة                   ل األسرة آامل ي يعي ا   . أو هيك بطلب منه أي شيء طارئ اخذ منه هو الل د يحن علين ه مخلص       . الوال ده يسوي شايف ابن ايش ب
ه فش              الزوجة ايش بدها تسوي   . جامعة ومتزوج ومش شغال، بيعطف عليه      الواقع ألن  قاعدة وساآتة بتسويش وال أي شيء قبالنة ب

ابعرفش باحث عن العمل أو عامل                  . مفر منه  اه م ده اي اه ب ده اي ي ب دي    . األطفال بفهموش ايش يعني باحث عن العمل الل ا عن ا م أن
ا الواحد يكون باحث عن ال            . تأمين صحي لو مرض أحد األوالد نعالجه عن طريق وآالة الغوث           ا لم ه       طبع عمل أي مشكلة تواجه

 .بقدرش يحلها ألن أي مشكلة بتواجهك بدها مصاري
 

أحاول بكل جهدي أن . البطالة التي أعيشها أسبابها مش ذاتية. ما في طرق تخفف المشكلة ألن الباحث عن العمل أمنيته يشتغل بس
لوزارات تقريبا في التربية والتعليم وين عدة مرات سجلت في آل ا     . أشتغل لكن المجتمع آله عايش في بطالة مش على نطاقي بس          

أجور          .مابينزلوا وظيفة أو أي شيء على أساس أشتغل بدون فايدة          و ب أقل شيء يعملوه للحد من البطالة هو فرص عمل للشباب ول
ا          .  شيكل بالشهر وهذا أقل شيء لشخص يعيش حياة أقل من متوسطة           800رمزية و  دنا اقتصاد يشغل الن س إحنا أساسا ماآانش عن

يش باألساس اقتصاد يستوعب أي           . في داخل القطاع آان اعتمادنا على إسرائيل وحاليا إسرائيل ما تسمح بالعمل إال بكم قليل               ا ف م
ة عن العمل            . تسكير في إسرائيل بعمل عندنا بطالة على طول        ع الشباب الباحث ة السكانية   . فش عندنا مشاريع تستوعب جمي الكثاف

ة   . ساحته تعتبر أعلى آثافة سكانية في العالمعالية عندنا في قطاع غزة م      مافيش هالمساحة الموجودة ومافيش االقتصاد يكفي الكثاف
ال اعتقد أنه مشكلة البطالة في قطاع غزة تنحل ممكن أنه تصير حرب تخلص على ثالث  . السكانية الموجودة عندنا في قطاع غزة     

المجتمع ينظر للباحث عن العمل نظرة عطف مش أآثر وشعوري          . زة ال أظن  أرباع العالم أما أنه تنحل مشكلة البطالة في قطاع غ         
افيش  . آواحد باحث عن العمل محبط من هالحياة لكن ماشي حالي      ما في حدا يلومني ألنه عارفين أنني أبحث عن عمل بكل جهد م

 ."حدا بيلومني ألني قاعد عن العمل
 

 تحليل الحالة
ذا   . االت قطاع آبير من الشباب الذين يعجزون عن الحصول على عمل بعد التخرج تبدو حالة الباحث عن العمل ممثلة لح       ر ه ويثي

اك اآلالف من                   الوضع بعض التساؤالت عن جدوى االلتحاق بدراسة جامعية لن توفر للخريج فرصة عمل مناسبة وخاصة أن هن
ي   . الطالب الذين يدرسون في آليات أدبية ونظرية، آمحاولة لتأخير البطالة          أهيلهم            في ح ة تهدف باألساس لت ن أن الدراسة الجامعي

ور التخرج        ل عمل في                               . لدخول سوق العمل ف تها داخل قطاع غزة ب ه ممارس ة مناسبة يمكن ل تعلم مهن م يحاول الشخص أن ي ل
دة ثالث شهور، مم          . مؤقتا" عمالة غير ماهرة  "إسرائيل   وتر لم دورة آومبي د  حاول مؤخرا تطوير مهاراته من خالل التسجيل ل ا ق

 . يعني السير في اتجاه معين من أجل الخالص من البطالة
 

ط، وإن                          ال يبدو أن الشخص يلوم نفسه لعدم تمكنه من الحصول على عمل، بل يعتبر أن البطالة ظاهرة عامة وأنه أحد ضحاياها فق
ه ن        . آان شعور اليأس يبدو واضحا من عدم إمكانية تغير الوضع          ه         يشعر الشخص أن المجتمع ينظر ل فقة وال يلوم ظرة عطف وش

اده عن            . ألنه يحاول جاهدا الحصول على عمل     ى اآلخرين وإبع وم عل اء الل ذي يحاول إلق ة شعور الضحية ال يتضح في هذه الحال
 . نفسه
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ل                                  د من الشباب في مث ر للعدي ة والفق ة في قطاع غزة والتي تسبب البطال يبدو أن هذا الشخص على وعي آاف بالظروف الراهن
.  وعلى الرغم من اعتباره الكثافة السكانية أحد مظاهر الفقر وأسبابه فهو أب لثالثة أطفال يعيشون جميعا في غرفة واحدة                    ظروفه،

آما أن اعتماده على والده في توفير الحاجات األساسية يثير التساؤالت حول مستقبل الوالد المسن الذي لن يعتمد على أية مدخرات  
دة من               أو نظام ضمان اجتماعي في ش      ة جدي د في مرحل ا سيدخله وبالتأآي يخوخته سوى أبنائه الباحثين عن العمل دون جدوى، مم

 .  الفقر
 

 :جدول تحليل الحالة
 السبب المباشر للفقر

 
 عدم توفر فرص عمل،

 .نوع الدراسة ال يالئم سوق العمل المحليو
 عوامل تفاقم حدة الفقر

 
 ونظام التصاريحظروف المجتمع السياسية، وقلة فرص العمل، 

 وجود زوجة و أطفال،
 .الحياة في عائلة ممتدة-العدد الكبير ألفراد األسرة

محاوالت التعامل مع أسباب    
 الفقر

 العمل في بيع الخضار،
 تطوير المهارة من خالل دورة آومبيوتر،

 .والبحث المستمر عن وظيفة
 السكن مع األهل، وسائل التعايش مع الفقر

  من وآالة الغوث والشؤون االجتماعية،الحصول على معونات
 استعداد للعمل بأية وظيفة وأي أجر،

 .واللجوء للنوم خالل النهار 
 الحصول على وظيفة دائمة، اإلمكانيات المستقبلية

 .تطوير برامج التشغيل وخلق فرص عمل
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 الحالة الثالثة
 مطلقة

 
 مقدمة

آان تقييم الباحث أن األسرة تعيش . يش مع أخواتها األربعة ووالدها وزوجتهامرأة مطلقة في الثالثين من عمرها من قطاع غزة تع
 .في جو من اإلحباط و الخوف الدائم من انقطاع معونة الشؤون االجتماعية على الرغم من صغر حجم المساعدة

 
 نص المقابلة

رة سنة       17 سنة تزوجت وعمري      30عمري هلقيت   " ه فت دل  السبب في الطالق أنن    .  سنة قضيت مع ا زواج ب ه   . ا تزوجن ان في آ
ين زوجي         . حردت أخت زوجي آان الزم أحرد     . مشاآل بين أخويا وزوجته    ه    . تطلقت بدون أن يكون مشاآل بيني وب أخي وزوجت

 . جبت منه بنت هي اآلن في الصف الخامس. بدأوا بالطالق وقعدنا إحنا حردانين سنة قبل الطالق
 

التي آل        . دي أعيش لكن هم آانوا مش نافعيين معايا       ب. أنا آنت أمشي وأقول يا اهللا الواحد       أهل زوجي قرايبي ولما تطلقت أخذت خ
دمت للشؤون          . آنت عايشة مع أخوتي بعد الطالق     . ذهبي اني ق وا أخوتي وسكنوا في بيت ث ا طلع ه    . بعد م . آل واحد بيساعد حال

ي سنة بآخذ              . أخوتي دوبهم حالهم   ذا ل ي    .  شيكل شهريا    74 شؤون يعطوني      ما عنديش طلبات آثير وراضي بنصيبي ه بالنسبة ل
لم أشتغل بعد الطالق ألنه معي بس ثالث إعدادي ايش   . وأبوي ختيار.بناخذ من المؤن آمان أنا وأخواتي األربعة . رضا بس يظلوا  

بأشعر  . فسية عندي دورة تجميل وخياطة واآلن بتعلم سيراميك في الصحة الن  . حاولت أتعلم خياطة لكن ما استوعبتها. بدي أشتغل 
 .خايفة إذا توظفت تنقطع مساعدة الشؤون. ياريت إن شاء اهللا يتحسن الوضع. أنني أستفيد

 
تقدم لي أآثر من شخص بينهم أرمل لكن لم  . المجتمع ما بيرحمش الكل يقول تطلقت  هذه مالها قاعدة لليوم ليش مالها ما تزوجتش              

ا        . مع أهل زوجيبنتي أآثر مشكلة هي تعيش    . أوافق ألنني جربت حظي    وا علين اليش رأي وآتب ي وهي صغيرة وم  5أخذوها من
ي            . آالف دينار لمن يطالب في ابنه أو بنته        ي آخذ بنت البهم إن ا            . ابن أخويا استشهد واآلن بقدرش أط د م ا أشوفها في المدرسة عن أن

 ."أروح عندها نفس الطريق وأدخل عندها في المدرسة. أجيب الشيك
 

 تحليل الحالة
ة            تشكل   ة الزواجي ر بالحال ربط الفق ة ت م              . حالة المرأة ظاهرة اجتماعي ا أسرتها ت اني منه ي تع اج الت ر واالحتي ة الفق ا من حال فهروب

ا       )  سنة17( وهي في سن صغيرة نسبيا 22"زواج بدل"تزويجها   ى تطليقه ا عل ار زوجه م إجب ا ت أسرتها  . وعندما فشل زواج أخيه
ذها              وأسرة زوجها من األسر الفقيرة التي ت       اء تنفي ود أثن وفير النق م وضع شرط      . عتبر الزواج صفقة من األفضل ت د الطالق ت وعن

الي في سن          5000مادي   ه، وبالت ة صغيرة ال تستطيع          18 آالف دينار لمن يطالب بطفل ا لطفل ة وأم رأة مطلق ذه الم  سنة آانت ه
 .رؤيتها

 
د الطالق  ال بع اؤالت حول قضية حضانة األطف ة تس ر الحال ا تثي ا، وال  ف. آم تطيع قانوني ي وضع ال تس ها ف ة وجدت نفس المطلق

ا سرا في المدرسة،                 . اجتماعيا، احتضان ابنتها الصغيرة وال رعايتها      ا هي بزيارته اء ابنته ا لق ي تستطيع فيه دة الت ة الوحي الطريق
ة                  ى شيك المساعدة من الشؤون االجتماعي ا للحصول عل اء ذهابه ذي تفرضه    فالحصار اال . ومرة واحدة في الشهر أثن اعي ال جتم

ا                            يح له ل ال يت ا بحضانة الطف ة أي منهم ى عدم مطالب حالتها آمطلقة تمنعها من الحرآة بحرية، واالتفاق الذي تم بين األسرتين عل
 .المجال لرعاية ابنتها، حتى بعد استشهاد ابن أخيها

                                                           
حصول طالق أو انفصال يف أحد الزواجني يؤدي لتدمري اآلخر، وهو نوع من . ج املرأة أخ زوجة أخيها بدون وجود مهر، و لكن باتفاق أن ينجح الزواجان زواج البدل عندما تتزو22

 .الزواج متارسه األسر الفقرية غالبا من أجل ختفيف نفقات الزواج
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 :جدول تحليل الحالة
 السبب المباشر للفقر

 
 الطالق 
 .والبطالة

  حدة الفقرعوامل تفاقم
 

 األخوات ال يعملن،
 ،)المهر(الحرمان من الذهب 
 الحرمان من طفلتها،
 فقر العائلة الممتدة،

 انخفاض مستوى التعليم،
 .والحصار االجتماعي

باب   ع أس ل م اوالت التعام مح
 الفقر

 تعلم سيراميك،
 .ومحاولة تعلم خياطة وتجميل

 .ماعية ووآالة الغوثمساعدة من الشؤون االجت وسائل التعايش مع الفقر
 الزواج مرة أخرى، اإلمكانيات المستقبلية

 .وإيجاد فرصة عمل
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 الحالة الرابعة
 مريض نفسيًا

 مقدمة
احثون عن العمل                   هذا الشخص من قطاع غزة تم تصنيفه على أنه مريض نفسيًا له خمسة أخوة واحد منهم فقط يعمل واآلخرون ب

المقابلة آانت طويلة ولكن أفكاره آانت . هذا الشخص في قطاع غزة مع زوجته وطفل واحديعيش . وله أخ آخر يعاني من الصرع 
ة    . مضطربة ومشوشة  ام بعملي تغلها للقي ذي اس ل أحد األحزاب السياسية ال ه من قب ة هويت ة سرقة بطاق رارة عن تجرب تحدث بم

 .  يعانون منهالذلك، آان الباحث مضطرا للحديث مع زوجته أيضا عن حالة الفقر التي. مسلحة
 

 نص المقابلة مع الزوج
ري " ي الصف األول  34عم د ف دي ول زوج وعن نة مت نة .  س ايخ 1987أصابني المرض س ى مش ودوني عل انوا ي  أول شيء آ

ات           .  وعلى وحدة في رفح تعمل حجابات      …ودوني على الشيخ    . وزوايا بعدين توجهت لمستشفى النصر وآانوا يعطوني ثالث حب
ة               . دواء في اليوم   اس يطبشوا حجار        . إذا أخذت الدواء أتحسن بس إذا زعلت أو تعبت بترجع الحال ه ن ي وفي وا عل اس بيحن ه ن . في

 ." امبارح ولد صغير بيقول لي يا أهبل قلت له جيب اثنين يطبشوا علينا
 

 نص المقابلة مع الزوجة
ا في أي مشاآل               . تعلمت تريكو بعمل طقوم وفساتين للمعيشة     . أنا تعلمت لعند صف أولى ثانوي     " ادئ م ه يظل ه . بعد المشاآل عن

ة                                اتيجيش الحال ى م اس حت ه يختلط بالن ال ل دآتور ق ع ال د في البيت الزم يطل دما يقع .  نتيجة ما فيش شغل حالته النفسية بتتعب عن
روح ويجي               در ي ا بق وق وال               . حالته تتحسن لما يأخذ العالج م ي ف ا بيخل ول م ا بعرفش ايش يق ة م ا بتيجي الحال تحت تصرفه   لم

 .وهو آويس عادي لما تبقى الحالة معاه ما بعرفش ال ابن وال مرة. صعب
 

بناخذ من التموين شؤون . الحالة اللي هو فيها ربانية من اهللا العبد ما بقدر يعمل أي حاجة أصابته الحالة وهو شاب مش في صغره             
د الحال بيم            . الهيئة ومن الشؤون االجتماعية    ى ق ي عل ا بنشتري بران يش                  م ا يخس سكر بكف ة بتكفي أحيان واد التمويني ذه الم شي ه

نجن           . السكر بنشتري  ده مصاري ممكن ي ا عن و م ل ل ه اإلنسان العاق . أتمنى يفتحوا لنا مؤسسة يشغلونا فيها ويطلعوا لنا شهرية ألن
ا ب          . غير مشاآله عنده ضغط مادي ونفسي     . آيف اللي عنده حالة نفسية     ى       شعورنا عادي آأي إنسان عايش م ي أعل نطلعش عل الل

 ."األمر الواقع، هذا شيء من اهللا مش من العبد. قد الحالة البسيطة بنمشي. منا
 

 تحليل الحالة
تعكس حالة هذه العائلة مدى النقص في الوعي بأهمية الطب الحديث عند التعامل مع الحاالت النفسية، وارتباط نقص الوعي بشكل     

آما تدلل على .  عند المشايخ والفتاحة ولم يتم العالج عند طبيب نفسي إال عندما تفاقمت الحالة      فقد قامت األسرة بعالجه   . عام بالفقر 
 .الدور الذي تلعبه الزوجة في حالة وجود الزوج المريض، وتؤآد على دور الفقر في تفاقم األمراض النفسية في المجتمع

 
 :جدول تحليل الحالة

 السبب المباشر للفقر
 

 المرض النفسي
 .الة والبط

 عوامل تفاقم حدة الفقر
 

 عدم تقبل المجتمع له آمريض نفسي،
 جهل األهل بكيفية عالج ومتابعة المريض النفسي،

 تكاليف العالج، حاجته الماسة و المستمرة لتناول الدواء،
 .والعزلة االجتماعية 

ع    ل م اوالت التعام مح
 أسباب الفقر

 العالج النفسي، واالستمرار في أخذ الدواء،
 .عمل الزوجة في الصوف و التريكوو

 مساعدات الشؤون االجتماعية، ومساعدات تموينية من وآالة الغوث، وسائل التعايش مع الفقر
 مساعدات من أهل الخير،
 .والتقنين في المصروف

 فتح مؤسسة خاصة بتشغيل المرضى النفسيين، اإلمكانيات المستقبلية
 اعية،مساعدة دورية مستمرة من الشؤون االجتم

 . وتطوير وضع الزوجة العملي
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 الحالة الخامسة
   أسرة ذات دخل متدن

 )مرض عضوي مؤقت(
 مقدمة

السبب الرئيسي لفقر األسرة هو مرض   . أسرة فقيرة من بيت لحم مكونة من خمسة أفراد تعيش في بيت غير صحي وغير مناسب          
 . يقوم به ال يكفي لحاجاتهم األساسيةالزوج وعدم قدرته على العمل الدائم، فالعمل المتقطع الذي

 
 نص المقابلة

ه واآلن أصبح ال    . مرض زوجي وشعر بآالم في القدمين مما أدى إلى تعطيله عن العمل           " ا ل فشلت العمليات الجراحية التي عملوه
ى وزارة الشؤون        . يستطيع العمل ألنه عندما يذهب للعمل يتعب بسرعة وهذا يؤدي لطرده من العمل             دمت    ذهبت إل ة وق االجتماعي

أعطوني       ة                          250طلب المساعدة ف ى آل قطع ز وآخذ عل ي أعمل في التطري ا ولكنن  شيكل وأعمل   10 شيكل وهي ال تكفي نهائي
دفعها                 . قطعتين في األسبوع   اء وال نعرف آيف ن اء  الكهرب واتير الم ا ف ي             . أحيانا تتراآم علين ر الت ة الفق ال يمكن الخروج من حال
دفعوش            نعاني منها حاولنا أ    ا بي ا يشوفوا البيت م ن نبيع البيت ونشتري قطعة أرض صغيرة نبني عليها لكن لم نستطع ألنهم عند م

 .فيه ثمن ألنهم بيقولوا البيت مش نافع
 

نكفي باقي الشهر مرة من عملي وأحيانا . بالنسبة للمالبس بيجيهم من الناس ومش دائما يوم العيد أخوي اشترى لهم ألنه رزق بولد  
تم            .  زوجي   يعمل ه وي ادة نعرف دواء من صاحب عي العالج على حساب التأمين والدواء من خالل صيدلية العيادة وأحيانا نستدين ال

ابنولش ألن                   . سد النقود عند الفرج    ياء لكن م ى أش ة فالواحد يتمن أشعر بالخجل من الفقر فال أتحدث مع أحد إال المرشدة االجتماعي
    . المادة هي اللي بترفع وتنزل

 
ال                  . في العيد يكون الوضع صعب     وا األطف مديرة مدرسة البنت هي اللي تشتري لها المريول وفي العيد اشترت لها بلوز مرات يخل

د      . يشعروا بالعيد  . أنا ال يهمني إذا لم أعيد ولكن إذا األوالد ما عندهم شيء أنا ال أطلعهم من الدار حتى ال يشوفوا اآلخرين يوم العي
دهن              يوم العيد زو   ى يعي ل األوالد حت ادر يعي ى             . جي ال يروح على أخواته مش ق ي يصغرن عل ومرات أواعي األوالد الصغار الل

 .الولد ما بده يروح على المدرسة بسبب أن البوط ممزوع على اجره وصار حافي قلت له اتحمل شوية. أوالدهن يعطوهم ألوالدنا
 

ا أفضل               آثير فكرنا أنه نسافر على عمان فالحياة أرخص آث         اة هن ر الحي ده عشان الفق ا الواحد مش الزم يدشر بل ير لكن عودنا قلن
ارد         . بسبب وجود األهل حولنا    رة طلبت صوبة ألن البيت ب ا حرامات وم أهم شيء األآل واللبس قبل ثالث سنين الشؤون أعطون

 . آثير قالت المرشدة أنت أخذت حرامات سابقا
 

ا بالحواشة    مرة البنت مرضت وحولوها على المقاصد   م له ة في          . 23 صرنا نل دي مكن و عن ي العمل خارج البيت ممكن ل ال يمكنن
ا هو بحوالي               رة واحد   .  شيكل 80البيت أشتغل أنا أطرز لكن السنتواري يستغل عملي يعطيني عشرة شيكل على القطعة ويبيعه م

ر      الناس يستغلون الفقراء عشان هم أغنياء ونحن فقراء وآل م.  شيكل7عرض علي فقط   تغلوا أآث دهم يس راء ب ا فق ا عرفوا أن إحن
 .وأآثر

 
ن          250األسر الفقيرة مسؤولية الشؤون االجتماعية لكن        ا دي ه يكون علين ا نأخذهن ونصرفهن ألن ول ل .  شيكل ال تكفي نهائي  …أق

دة وال تساعد أحد        . هذا الكالم من مدة سنة    . هذا المعاش ال يكفي وقالت سوف أعمل على زيادة المبلغ         ) العاملة االجتماعية ( هي جي
رم      . إال بعد التأآد من الحاجة للمساعدة      اجين محت دا يساعد المحت ا        . أي ح ا ال تستطيع ألنه د أن تساعد لكنه ة تري ة االجتماعي العامل

ى اهللا    . مقيدة بشروط الوظيفة   التهن عل ان ح د إذا أعطوا أح  . أحيانا أخواته يساعدوه بروح عليهم بكسر لوز أو أي شيء لكن هم آم
ة تساعد األوالد وأخذوا             . أوالده خمسة شيكل يحملوهم جميلة     اك مؤسسة إيطالي الوا أن هن ال نعرف عن مؤسسات ممكن تساعدنا ق

 .صورة البنت لم نرى شيئا
 

م إال              . األوالد شاطرين في المدرسة    در نعلمه  إذا ظل التعليم على حساب الشؤون نعلمهم لكن إذا الشؤون بطل يساعدنا واهللا آيف نق
اتر بتساعدهم      . الشؤون تعطيني ورقة إعفاء لمديرة المدرسة وورقة من أجل الولد         . إذا حوشنا لهم الشيكل واألغورة     حتى آتب ودف

ا          ان                          . المدرسة فيهن وشنطة البنت من بنت عمه ه دخان وآبريت أو لب و اشتريت ل ى ل د يشتغل حت ة الصيفية الزم الول في العطل
 .ت ممكن أبعثه يشتغل في منشار حجر عند أخوالهومصاص لكن مش راح أترآه في البي

 
ع            . أصعب مشكلة في البيت عندما مرضت البنت ولم نجد المال للعالج           رحت على أخوي قال لي ما معي ورحت لهذا وهذا والجمي

نت عند الطبيب صرنا نلم بالشيكل والشيكلين ونروح في الليل على الجيران ووصلت مرة أن نخفي حالنا وأخذنا الب         . بيقول ما معي  
اني يأخذ             فية    10لكن زاد المرض ثم أخذناها لطبيب ث انير آش ي خلفت هؤالء                  .  دن دم أنن ا مرات أن ا أن ا مش مفكر أخلف نهائي أن

 .األوالد
                                                           

 . تعين ا التسول من أجل توفري العالج للبنت23
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ار          م يستنظف أحد أن يوصل التي بعد العيد انقطع التيار الكهربائي عن الجميع وبعد أيام وصل الجيران الكهرباء من بعض وإحنا ل

ذا            . احترق التواليت بسبب الشمعة   . ربائي لنا الكه ول ه ا صعبة ونق راء الواحد يلقاه ا فق اس علشان إحن أنا ال أخرج وال اختلط بالن
إخوان زوجي . الناس تيجي غنيا من األساس عمهم أو خالهم بس إحنا ياحسرتي آلنا فقراء. شيء من رب العالمين من اهللا مش منا

ون         . وضعهم المادي مش أحسن حال منه      ى التلفزي ر عل ا تيجي حاالت آثي فيه فقر آثير في فلسطين بسبب آبر حجم األسر وأحيان
 .أنا أفكر دائما في حالتنا وأتمنى أن ال يحصل شيء مع األوالد فأنا معتمد على التأمين. أبكي لما أشوفهم

 
ة            ل هؤالء      .  من اهللا في العيد ما هو شرط لكن تيجي مساعدات مرات لحمة ومرات جاج أحسن من غيرهم نعم ا مث م أنن مرات أحل

ي من                   . األغنياء ونرآب سيارات   ممكن مش سيارات بس أهون من العيشة الممرطة واهللا أطلب الموت أنا نفسي أقول يارب تريحن
 .هالعيشة وأنا مش قادر أجيب شيء لألوالد

 
ة      . وء األحوال الصحية    حل مشكلة الفقر هي العمل وتوفير مجال للعمل لكن زوجي عاجز عن العمل بسبب س                     ى تصير حال أتمن

 ."أنا بحاجة لرأس مال من أجل احضار ماآينة ممكن أطلب من الشؤون تساعدني. زوجي أحسن وأن ال ينقطع الشؤون
 

 تحليل الحالة
ة إال أن من الواضح أن السبب الحقيقي ه                 ة االجتماعي ة  على الرغم من أن األسرة تم تصنيفها آاسرة فقيرة من قبل العامل و البطال

دو أن الحل               . الناجمة عن المرض   ى يب ة حت اة الكريم وصلت األسرة إلى درجة آبيرة من العزلة االجتماعية وعدم القدرة على الحي
تقبل     ى  )إذا عمل في الكسارات   (الوحيد يكمن في تشغيل الطفل في أي عمل حتى لو آان له أآبر األثر على صحته في المس ، وعل

ه    . ل العطلة الصيفية قد يؤثر على رغبة آل من الطفل وأسرته في العودة إلى مقاعد الدراسةالرغم من أن العمل خال  وحظ أن د ل وق
د                                     ذا العائ ى ه اظ عل يم للحف ى التسرب من التعل د يشجعه عل ذا ق إن ه إذا بدأت األسرة في جني عائد مادي مقابل عمل هذا الطفل ف

 24.المادي
 جدول تحليل الحالة 

 .والبطالة مرض الزوج السبب المباشر للفقر
 عوامل تفاقم حدة الفقر

 
 وجود أطفال،

 المساعدة التي تحصل عليها األسرة ال تكفي حاجاتها،
 عدم قدرة الزوجة على الحصول على عمل،

 فقر العائلة الممتدة،
 .ومرض البنت وحاجتها الشديدة للعالج

باب   ع أس ل م اوالت التعام مح
 الفقر

 ل الزوج في تكسير اللوز،عمل الزوجة في التطريز، وعم
 .وتحديد النسل

 التسول لتوفير عالج البنت، وسائل التعايش مع الفقر
 مساعدة من مديرة المدرسة وبعض األطباء،

 مساعدة من الشؤون االجتماعية،
 .وعمل األطفال في العطلة الصيفية

 أن تتحسن حالة الزوج الصحية، اإلمكانيات المستقبلية
 ، ويعمل االبن،عندما يكبر األطفال

 .وأن يستمر التعليم على حساب الشؤون ويتعلم األبناء

                                                           
 .1996 زينات طبالة، 24
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 الحالة السادسة
 إعاقة دائمة

 
 مقدمة

تعيش مع والدها ووالدتها في بيت مريح نوعًا ما حصلت علية      . تعرضت لإلعاقة وعمرها سنة واحدة فقط     . فتاة معاقة من بيت لحم    
ذي           األسرة آمساعدة من إحدى المؤسسات لكنه يقع    ة عن المجتمع ال ة وعزل ا صعوبة في الحرآ ا يشكل له في الطابق الثالث، مم

 .يحيط بها
 

 نص المقابلة
ا عمري سنة      " ة وأن ارة عن         . منذ خلقت وأنا في نفس الحالة المادية السيءة، حيث أصبت باإلعاق ا نعيش في بيت عب ل سنة آن قب

ة من أجل المساجات                البيت حاليا ماشي ح   . مغارة ال يصلح ألن يسكن فيه الدجاج       ذهاب للجمعي . اله وأنا حاليا ال أنزل آثيًار فقط لل
ا   . هنا اذهب على حساب أبي.  فيه تأمين صحي لكن هذا التأمين ال يمشي إال في مستشفيات إسرائيل           هو الوحيد الذي يعمل وآل م

 .بل للجمعية األنطوانية شيكل ندفع منهم الماء والكهرباء وأجرة البيت وعالج لي البيت ليس لنا 600يأخذه 
 

درت أآمل              ا ق امي م رة أم تعلمت حتى الصف الثاني عشر وترآت المدرسة بسبب ظروف صحية وهي ظروف وقفت حجر عث
 . عملية وآنت أظل في المستشفى تسع شهور أو سنة12وعملت حوالي . آان عالج طويل في المستشفيات. الدراسة

 
دل     بسبب الفقر وسوء األوضاع مش قادرين نعم      ل ب ة للشغل والتأهي ل شيء مش قادرين نتعلم سواقة أو نشتري سيارة وفش إمكاني

ل               . ما إحنا هيك في البيوت     ه العمل والتأهي وفر في وقين محل خاص مت ا هيك في البيت ال أروح وال أجي وال         . الزم يكون للمع أن
 .  سنوات ال أعمل شيء5عمال الخفيفة لكن من آنت أعمل في الجمعية بعض األ. أشعر أنه ال قيمة لنا في المجتمع. أشوف أحد

 
رهم      .  شيكل أصرفهم على حالي96ال أحد يهتم بالفقراء غير الشؤون يدفعوا لي    ر خي غ ال يكفي ولكن اهللا يكث د المبل أمين  . أآي والت

ان ي            . الصحي الكاريتاس هو اللي يدفعه     ر وآ داين آثي ان يت ان     أول ما آان عنا تأمين أبوي باع عفش البيت وآ ه آ شتغل بالش ألن
 عمليات على حسابنا وبعدين عملنا      6 أو   5عملت  . وضعنا تحسن جديد ما آان هيك     . يشتغل ويأخذ سلفة ويقعد سنين يشتغل ببالش      

ا بس من المستشفيات اإلسرائيلية               . تأمين صحي  م أحصل         . أنا ما بستفيد شيء من مستشفيات هن ة إذا ل ا يجب أن أعمل عملي حالي
 .ها على حسابيعلى تحويل أعمل

 
ر                    ة الفق ة خروج من حال د األسرة إمكاني ى أن الواحد يشتغل      . سبب الفقر قلة األشغال وقلة العمل وال توجد عن ام محل حت الزم يق

ذي          . مش عارفة من هو المسؤول       . العمل يحل جزء من القضية    . ويصرف على حاله بيكون أفضل     د ال ان الوحي ة هي المك الجمعي
ا عدم وجود عمل         . شغل خف ويمكن المصنع يغلقيوفر العمل وحاليا ال  م مشاآل أواجهه فيه ناس آثير مثلي بحاجة لمساعدة وأه

المعوقين              اء أو                 . وعدم تكوين عالقات اجتماعية مع الناس حيث ال يوجد محل خاص ب اس سواء أغني ة الن ا احب أتعامل مع آاف أن
 .فقراء

 
ل بيت الرجاء        . س خاصة ومشاريع تأهيلياريت يكون هنالك مشاريع خاصة بالمعوقين مثل مدار       اقين مث ه محالت تساعد المع في
وفر         ة                      . والجمعية ومرات المكان موجود بس العمل غير مت ه قيم ر الواحد يشعر أن ل اح أآث يا اإلنسان يكون مرت ة نفس في الجمعي

ا              .  ويشعر الواحد بالراحة ألن التعامل جيد      يم لغ وتر وتعل يم آومبي ل تعل تح محالت مث ناه           يجب ف ي درس ى تناسب الصف الل ت حت
يم بس فش                 . وتعليم سواقة حتى تريح المعاق     وا أن يستمروا في التعل اقين يحب يجب النظر إلى المعاق فهناك الكثير أمثالي من المع

دم              . محل ي يجب أن تق ة هي الت ذا الشيء وأن تكون المؤسسات المعني ع أن يطالب به أنا ال أعرف مسؤولية من يجب على الجمي
 . حاليا الوضع أفضل ولكن ممكن الوضع يتحسن إذا أصبح هناك اهتمام أآثر. لمساعدةا

 
اس ويختلط يكون أفضل ويشعر                دمج مع الن ع من البيت وين و الواحد يطل أنا مرتاحة في البيت ال أعمل شي وأمي تخدمني بس ل

 ."الت ورحالتفي الجمعية زي بعض وآانت تقام حف. باالرتياح فالعزلة تسبب نوع من اإلحباط
 

 تحليل الحالة
ة             ة أو عيني رى   . تعبر هذه الفتاة بقوة عن حاجة بعض فئات الفقراء لنوع آخر من التوجه يختلف عن مجرد توفير إعانة مادي فهي ت

وهي ترغب في الحصول على تدريب على . أن نوع المساعدة التي تحتاجها هي إعادة تأهيل ليتم دمجها في المجتمع بصورة الئقة             
 .كومبيوتر وقيادة السيارة، االمر الذي يمثل بالنسبة لها نقطة انطالق من عجز اإلعاقةال

اة  (ربما آان لمستوى التعليم    ابلتهن خالل            )  سنة 12درست الفت ات تمت مق ا تختلف عن أخري ر جعله ة التفكي م في طريق دور مه
 . البحث وليس لديهن نفس الرغبة في التعلم والعمل
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 :ةجدول تحليل الحال
 السبب المباشر للفقر

 
 اإلعاقة الدائمة،

 .فقر األب وعدم حصوله على عمل منتظم
 عوامل تفاقم حدة الفقر

 
 الحاجة للعالج المستمر ودخول المستشفى،

 .وعدم إمكانية حصول الفتاة المعاقة على عمل
ع   ل م اوالت التعام مح

 أسباب الفقر
 العالج المستمر،

 قين،االلتحاق بمؤسسة لرعاية المعا
 .والحصول على بيت من مؤسسة خيرية

ع   ايش م ائل التع وس
 الفقر

 بيع أثاث البيت،
 االستدانة باستمرار،

أمين صحي            اس وت ة والكاريت الحصول على مساعدة من الشؤون االجتماعي
 .من مستشفيات إسرائيلية

 حصول الفتاة على عمل عن طريق مؤسسة، اإلمكانيات المستقبلية
  ومدارس خاصة بالمعاقين،وجود مشاريع تأهيل

 إتاحة المجال أمام المعاقين الستمرار التعليم العالي،
 فتح المصنع المغلق الذي أتاح للمعاقين فرصة عمل،
 .تعلم قيادة السيارة والحصول على حرية في الحرآة
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 الحالة السابعة
 مرض عضوي للزوج

 
 مقدمة

دو أن مجموعة من الظروف        آان يعيش .  سنة54رجل من منطقة رام اهللا عمره     ازل ويب ان المن حياة مريحة نسبيا ويعمل في ده
 .السيءة تعاقبت عليه وأدت إلصابته بالشلل

 
 نص المقابلة

دم  . تزوجت بنت عمي وجبت ثالث أوالد وثالث بنات واحد من األوالد مات        " وي     . آان معه سرطان في ال حاولت أعالجه آنت ق
ى رأسي وصار معي سكري                        آنت اشتغل عامل     .لكنه مات . وأشتغل اس بعيش أوالدي لكن أصبت بجلطة عل .  طراشة وزي الن

ي المدرسة وجيهي والبنت الصغيرة ف تغل. أوالدي خلصوا ت ع واش ر طل د الكبي ة والول وا دراس يهم يكمل در أخل ا بق ي . م تغل ف يش
 . البيت والثالثة في المدرسةالبنت الكبيرة تزوجت والثانية موجودة عندي في.  شيكل في الشهر600األلومنيوم يأخذ 

 
ن  ول له اعدوا شو نق وا بس ل شيء بيج ات آ واتي عارف حاذ. خ د ش ي زي واح ين  . يعن تش تراجعي م ة بق ي الحكوم و يعن واهللا ه

ين اذا     ك                   . وتروحي على م أمين باستمرار من ذل ى ت ا أصابتني جلطة ووقعت تعالجت عل دنيا لم ة من أول ال في شؤون اجتماعي
ه من            . حي يقولك فشمرات بترو . الوقت روح آخذ من ان وب بعمائة شيكل لصيدلية في رام اهللا صاحبي من زم واهللا علي ألف وس

 .في التأمين أنا ومرتي وبنيتن قطعوا األوالد ألنهم آبار. حين لآلخر دين
 

ا                  ا وآل شيء فيه ا وبنطبخ فيه ه    مرضي هو سبب الوضع ال         . بيت أجار   . داري غرفة واحدة وإحنا جميعا بنام فيه اني من . ذي نع
ر يشتغل  . وقعت ومن يومها قاعد ال بشتغل وال بجيب قرش  ي     . الشؤون تدفع لي مساعدة وابني الكبي ا بحب أموت وال مرت واهللا أن

د                           ا تشتغل في أي مصنع عن ن أوديه روح لكن وي ا ت ان بخليه تروح تشتغل عند حدا ألن لو في شغلة شريفة نظيفة زي بالد برة آ
 . شيكل وأليش تروحسلفانا بعشرين وعشرة

 
ا اهللا                          . أسرتي ممكن تخرج من الحاجة والفقر      د م اس وق وا الن ا بيبيع وا زي م ياء وتحطيهن ويبيع ا أش رة عليه ة آبي دي عربي لو عن

ين ثالث آالف شيكل            . بس معيش مصاري أعمل عربية    . أما هيك آيف بدو يأآل ويشرب     . يجيبها وين بدي أسوي عربية تكلف ألف
ار أغراض في                       ال. وتجيبي بضاعة  ة دين ثالث مائ ى أي محل تأخذ ب دنيا اختلفت في رام اهللا عن األول في األول آنت تروحي عل

 .اليوم بعشرة شيكل قبل ما تدفعي ما بيعطيك. الشهر وتيجي تدفعي له
 

ا               ي أ     . السلطة زي ما أنا شايف إنها في المشاآل هاي ما هي مطلعة على أي شيء بتات ك الصراحة يعن ا احكي ل ا مريض واهللا   أن ن
إذا أنا بقدر أداين من هذا . يعلم بحالتي لكن أنا آويس مليون مرة من ناس أنا أشوفهم بيروحوا على الدار ما في عندهم رغيف خبز

واهللا السلطة ما بتعمل وال أي شيء لمين بدها تعمل بدي أفهم إذا أنا وقعت زمن اليهود لقيت اليهود   . لهذا يعني ما هي تعتبر نصب     
ع        .  وبقوا يعطوني ميتين وثالثين شيكل أجت السلطة وأعطوني مية وثالثين شيكل           هان السلطة الزم تعمل إحصاء على الناس وتطل

 . وتشوف وبعدين إذا بتقدر تروح تعمل
 

. يطب شو بدنا نساو. أوالدي بتطلعي على الواحد بتالقيه صافن وبوآلها هللا وبيقول شو بدي أسوي لما أبوي وقع وبقدرش يشتغل             
 .ابني اللي بيشتغل بيجي يعطي معاشه ألمه وال يأخذ غير عشرة شيكل

 
ذا  . الشغل واقف مش على واحد واثنين على الجميع وطالما الشغل واقف والواحد يجوع ويحتاج لمصاري وال يجد شو بيساوي         ه

دين أفكر       آل هذا بسبب انه الشغل واقف لما أآون شب وزي   . يربي عندنا السرقات والقتل وقلة الدين   رة ومش القي شغل بع عنت
 .إذا الواحد صحيح بيشتغل وبيجيب مهما جاب بيستكفي. أسوي األشياء العاطلة

 
يها                      ى الشعب وتسوي اسكانات والمصانع الموجودة تمش ع عل إذا الحكومة بدها تخلص الشعب من الفقر الزم تفتح مشاريع وتتطل

ديش أدخن بكيت                   لما أروح وأشتغل في سلفانا ويعطيني عشري      . مزبوط ذه الشغلة ب ا شاب وأروح أشتغل ه ن شيكل طيب ممكن أن
اهن                    دخان وأجار طريق راحوا العشرين شيكل ولما أآون شاب وأشتغل من الصبح للمغرب وتعطيني عشرين شيكل أقول بديش اي

 .خليني أموت بديش هالشغلة
 

ع م                        زرع جمي ا أمالك ودور ون ا ولن ى واحد في عمواس آله ان أغن ا شرينا أي شيء ونعيش مع                 أبوي آ ا م ا هب ودب وعمرن
ن نجيب أمالك اآلن               . أعمامي الثالث وآل العائلة في محيط واحد والحمد هللا         ا ومن وي . اليهود أخذوا عمواس وآل أراضينا ودورن

يم   ون جح اتهم راح تك ى أوالدي حي يش حت تغل ويع ا يش د دوبن ر  . الواح رت أنتح رة فك ت م ن مي ر م ا أآث ت ألع. أن ا آن ي أن ب ف
دة    . المصاري لعب ولما أطلع على حالي أحزن    ا أروح أجيب بكيت دخان اآلن ممعيش      20أنا آنت أدخن لم ا آنت   .  سنة ولم لم

غ                ا وفرت أي مبل دارس وم يهم             . أشتغل آان أوالدي صغار وبدهم مصروف في الم ع عل دارس خاصة وأدف آنت أرسل األوالد لم
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ي  . دهااآلن علي ديون آثيرة مش عارف آيف أس . آثير ين ثالث      . بفكر ممكن يجي من أهلي ومن قرايب ي ميت ا بتعطين ي أحيان أخت
 .ميت شيكل وهم بيعطوني وقت ما بدهم وما بيجي في مخهم

 
ين آل لحظة          أنا أتمنى أن ربي يوفقني ويخلي أوالدي يصيروا معلمين في الصنعات اللي حاطهم فيها ويجيبوا ويعيشوا أنا ممكن ب

 ."ع وأموت المهم أوالديوأختها وأنا ماشي أق
 

 تحليل الحالة
يبدو أن المرض وآبر السن هما السببان األساسيان للفقر في هذه الحالة، إال أن معاناة العائلة لن تنتهي قريبا على الرغم من وجود                    

ل     أوالد في سن الشباب وذلك ألن األبناء لم يستطيعوا حتى اآلن الحصول على فرصة عمل معقولة يتلقوا تدريب                    ي مناسب، ب مهن
 .وليست لديهم قدرة على إتمام تعليم عال أو االلتحاق بالجامعات. يتم إعدادهم آعمال غير مهرة في ورشة محلية

 
 : جدول تحليل الحالة

 السبب المباشر للفقر
 

 مرض رب األسرة بالجلطة،
 .وعدم القدرة على العمل

 عوامل تفاقم حدة الفقر
 

 .في عمواساللجوء وترك ممتلكات األسرة 
 .الحاجة المستمرة للعالج

 .وعدم حصول األبناء على عمل مناسب بسبب األوضاع االقتصادية
ع    ل م اوالت التعام مح

 أسباب الفقر
 االستدانة،

 .وطلب المساعدة من األقارب
 مساعدة من األهل واألقارب، وسائل التعايش مع الفقر

 مساعدة من الشؤون االجتماعية،
 .وعمل بسيط لألبناء

 أن يحصل األبناء على أعمال مهنية أفضل، اإلمكانيات المستقبلية
 .وأن يحصل األب على عربة بضائع متنقلة ليكسب قوته
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 الحالة الثامنة
 امرأة غير متزوجة

 مقدمة
رة   اء األس ن أبن ل إن م د، ب اة الوال اء حي ر أثن ن الفق رتها م ان أس م تع رة متوسطة ل ن أس ة رام اهللا م ن منطق اة م تطاعوا فت ن اس  م

ا   . الحصول على تعليم ممتاز   اة وأخته زوج الفت تثمار           . لم تت اولوا اس م يح م ل ة خاصة وأنه اة األب تراجعت أحوالهم المادي د وف وبع
 .مدخرات األب مما جعلهم في حالة من االحتياج استدعت تقدمهم بطلب للمساعدة من وزارة الشؤون االجتماعية

 
 نص المقابلة

أخذت دورة تأهيل في جامعة بيرزيت وجامعة .  وصلت للتوجيهي وتعلمت خياطة وآنت أعلم فصل محو أمية سنة40أنا عمري   "
ي أنت المسؤولة عن البيت              . منذ فترة أجاني انهيار عصبي لما توفي الوالد       . بيت لحم  الوا ل م ق اتي وأخوالي آله ضغطت علي عم

ى البيت      . شرة سنةحاولت أشتغل وصرفت على البيت ستة ع  . وصارت نفسيتي تعيسة   ادرة أصرف عل ي مش ق . اآلن أتضايق ألن
 .أنا اآلن باحثة عن العمل

 
ا . البيت اللي إحنا فيه إيجار لكن وضعه جيد     ورة   . مش ممكن نغيره ألن اإليجارات غالية في آل مكان وهو واسع ويكفين ي دآت أخت

ا المرض              . دنافي النرويج وأخوي مهندس بس شغله ضعيف آثير عشان الوضع ما بقدر يساع              ا فيه ي إحن اج الل ة االحتي سبب حال
غل ة الش ي        . وقل وزت أخت وي وج وزت أخ ده وج ذت تقاع وفى أخ ا ت ت ولم ى البي ايش ويصرف عل ان ع وي آ رض أب ل الم قب

أخوي  . هي آانت تساعدنا  . أختي اللي في النرويج مش قادرة تبعث مصاري ألنها وقفت الشغل          . وانصرفوا المصاري بعشر سنين   
 . إيجار البيتبس يدفع

 
اد                    . الكنيسة تساعد من العيد للعيد بس يعطونا مصروف العيد والعيلة واقفة معنا عماتي وأخوالي يعطونا مصاري برضوا في األعي

اء                   . يعني مدبرين حالنا ممكن نطبخ بازيالء من غير لحمة         دفع الكهرب درش ن ون بنق ا دي د وعن د للعي لحم وشحم بنوآلش إال من العي
دواء مفش مصاري            . فين واهللا أنه إحنا محتاجين وأجوا يشوفونا والشؤون عار  ادرة آخذ ال ي منفوخة مش ق ا معي ضغط ورجل أن
دواء     . أعطونا تأمين لما رحنا هناك الدآتور ما حكمني يقول أنت بدآيش حبوب للضغط. فوقفت الدواء  اني أعطاني ال ور ث بس دآت

 .اني ما بدناش إال الشؤونما حاولت أطلب مساعدة من مكان ث. وصرفته وانبسطت
 

زواج               ه ال ة أن وأنا صغيرة أجاني ناس للزواج بس العائلة آانت عنا آثير وآل ما ييجي عريس أقول بدي أظل عند أمي مش عارف
ه نالقي أشغال     . مكنش الواحد يفكر إال لما آبر    . مصلحة لي وأنه أجيب أوالد وأربيهم      ر أن . الحالة الوحيدة أنه الواحد يطلع من الفق

 .ونحتاج إلى معاش شهري يكفي العالج
ة                         دنا      . يعني لما آان شعبنا يشتغل عند إسرائيل آان يأخذ مبالغ غالية بيجي هون يشتغل بيصير يأخذ مصاري غالي رة ب هديك الم

ه الفلسطينيين وإ            . نصلح مغسلة أخذوا مبلغ وقدره لم نقدر ندفع        اجوا  يعني الزم يراعونا إحنا الشعب الفلسطيني يراعي أخوت ذا احت
 . شغلة ينزل من السعر آثير

 
ا          . إحنا آنا عايشين بعز والكل يجي عندنا وبس حس الناس أنه فقرنا آثير صاروا يبتعدوا عنا                ى عرس بنته فيه جارة لم تعزمنا عل

وم ع           . آمان العيلة ال تزورنا إال من العيد للعيد        ك وي وم ل اة ي ذه هي الحي ة ه ى    .ليك نشكر اهللا عايشين وراضيين بالحال تش عل ا بف أن
ا                    . أشغال يعني ما درست خياطة     آنت أشتغل في المصانع بفهمش إال في مصنع معين قطب بنطلون أو تنور أو ترآيب سحاب وم

 ." شيكل و ال نعرف آيف نسدها500أآثر من . علينا ديون آثير. بعرف تطبيق تنورة أو فستان آامل
 

 تحليل الحالة
ر، حيث تجد                على الرغم من وجود أخ وأخت متعل       مين وحاصلين على درجة علمية عالية ال تستطيع األسرة الخروج من حالة الفق

 . ويضيف المرض عبئا آخر، حيث تحتاج هذه الفتاة لتوفير عالج لها ولوالدتها. الفتاة نفسها عاجزة عن العمل
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 :جدول تحليل الحالة
 السبب المباشر للفقر

 
 عدم وجود فرص عمل،

 .والمرض
 فاقم حدة الفقرعوامل ت

 
 انخفاض مستوى التعليم بالنسبة لسوق العمل،

 عدم الزواج،
 اإلسراف في إنفاق مدخرات الوالد،

 مرض األم،
 .وعدم قدرة األخ و األخت على مساعدة األسرة

باب  ع أس ل م اوالت التعام مح
 الفقر

 .محاولة إيجاد فرص عمل

 العزلة االجتماعية، وسائل التعايش مع الفقر
  على ديون،الحصول

 .ومساعدات موسمية من األقارب و الكنيسة
ات        اإلمكانيات المستقبلية ن المؤسس اعدات م ات المس م وثب وير حج تمرار و تط اس

 المختلفة،
 .وإيجاد فرصة عمل
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 الحالة التاسعة
 امرأة مسنة

 مقدمة
ه    وفير حاجات ان ت ا اإلنس تطيع معه ة ال يس ر السن الوصول لمرحل ى آب ب عل د يترت ر  ق ن الفق ة م الي يصل لحال ية، وبالت األساس

م تستطع                               . واالحتياج ام ول اء أيت ة أبن ة وقامت بتربي ا آأرمل رة من طولكرم عاشت حياته رأة فقي لكن هذه الحالة تصور وصول ام
ذي  آبر السن هنا يعني العجز عن القيام بالع    . الخروج هي وأبناؤها من حالة الفقر بل امتدت هذه الحالة لتشمل األحفاد            مل البسيط ال

 .   يوفر االحتياجات األساسية للمسنة في غياب الدعم والمساعدة التي يوفرها األبناء عادة
 

 نص المقابلة
وم وصالة ومطبخ                  75عمري  " ة ن ة في بيت مكون من غرف ي أربع ات ابن ين وبن ي اثن ي وأوالد ابن ي وابن .  سنة وأعيش مع آنت

راش ل            ه أواعي وأغراض وف وم والمطبخ حاطين في ا وهو إيجار من              . لن ى           27البيت صغير وال يكفين ه عل ديم ندفع  سنة إيجار ق
ذبحت من         . فيه مشاآل مع صاحب الدار بده زيادة في اإليجار.  دينار آل قسط  30قسطين   وم االنتفاضة ان ا مريضة من ي ا دائم أن
 .معي أمراض في ظهري ورجلي ومفاصل وعظام وآلى وأزمة. الدخان

 
ى    37لة آنت لسة صغيرة وما آان أحد يصرف علي وآان عمري          سنة أرم  37صار لي     سنة لما مات زوجي، ربيت أوالدي عل

ي األوالد اشتغلت في البيت أعمل عكوب       .  سنة40 سنة وآان هو عمره     13تزوجت وعمري   . ايدي وز  25علشان أرب .  وأقشر ل
 .آانت الشؤون تعطينا على زمان زوجي يعطونا طحين وبعدين قطعوها

 
امول               لما نرو  ا آبسوالت أو أآ أمين الشؤون بيعطون ى ت وا                . ح على الصحة عل ر الزم يعمل اس آثي ده ن ه عن دآتور ال يفحص ألن ال

ار دمات آث ار وخ اترة آث ا . دآ ي الصحة مثله دهم ف ود عن ه مش موج تريته من السوق ألن دواء اش ذا ال روض الصحة أو . ه المف
ذا الشيء    وفر ه ة ت ة أو الدول دها أوالد    يعط . الشؤون االجتماعي وا عن وني بيقول ا دخل وال بالواسطة م أمين ول وني بس العالج والت

 .أوالدي عندهم عيال وفقراء. مالهاش مساعدة من الشؤون
 .النا اهللا. أحيانا بيعطوني طحين لكن آل مدة طويلة سنة أو أآثر بس لما يكون آثير ويتوفر عندهم

 
داين وأر         ا في الشهر                  أهل الخير بيعطوني في رمضان وأحيانا أت غ بسيط أحيان ا أوالدي يعطوني مبل م لم  شيكل أصرفهم     20جعه

 .على الدواء وليس على المواد التموينية وإذا أوالدي ما أعطوني ما بطلب أنا نفسي عزيزة علي
 

يش     صار لي أربع سنين ما بشتغل في العكوب لكن الناس الواحد بيحكي للثاني أنه فالن محتاج فيساعده يعني لوال الواح                    اج ل د محت
رح     اعدوني أف و أوالدي يس د ل ؤون أآي ن الش ب م م       . يطل أمن له رائيل الزم ت ي إس ا يعن ا دولتن ا ألنه أمن حاجاتن لطة الزم ت الس

 ." هم ما معهم مصاري. لكن اهللا يعلم. وإحنا ال) لمواطنيها(
 

 تحليل الحالة
ة أنفسهم أو         مازال  . يرتبط آبر السن بالفقر المزمن الذي عانت منه األسرة طويال          ى إعال درة عل ر وعدم الق األبناء يعانون من الفق

 .إعالة والدتهم المسنة والتي تجد نفسها مضطرة لالعتماد على الصدقات والدين في آثير من األحيان
 

 : جدول تحليل الحالة
 السبب المباشر للفقر

 
 آبر السن،

 .فقر األبناء وعدم قدرتهم على إعالة المسنة
 ة الفقرعوامل تفاقم حد

 
 الزواج المبكر للفتاة،

 الفرق الكبير في العمر بين الزوج والزوجة،
 ترمل السيدة في شبابها وتربيتها ألبناء أيتام،

 وجود العديد من األحفاد الذين يعيشون في نفس البيت مع المسنة
 .األسرة تعيش في بيت بااليجار

 .ال بسيطةمحاولة العمل في أعم محاوالت التعامل مع أسباب الفقر
 مساعدات من وزارة الشؤون االجتماعية، وسائل التعايش مع الفقر

و العمل في أعمال بسيطة مثل تنظيف العكوب وتقشير           الدين، مساعدات من أهل الخير،   
 .اللوز

 تحسن الحالة المادية لألبناء، اإلمكانيات المستقبلية
 .واستمرار وتحسن المساعدات من السلطة

                                                           
 . العكوب نوع من اخلضار له أشواك وحيتاج وقت وجهد العداده لالكل25
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 شرةالحالة العا

 امرأة مهجورة
 مقدمة

في هذه الحالة الزوج رب األسرة، و . المهجورة هي امرأة تعيش بدون زوجها. تمثل هذه الحالة الدراسية امرأة مهجورة من نابلس  
ال                    ى واألطف تخلص من مسؤولية الزوجة األول ى ي ان سكنه حت ل مك ان    . المعيل الوحيد لها، تزوج من أخرى ونق زوج آ اب ال غي

ها         . ليس بسبب وفاة أو اعتقال أو غيرها من األسباب الخارجة عن إرادة الشخص            باختياره و  في مثل هذه الحاالت تجد الزوجة نفس
ك                          . في وضع غريب   ة أخرى، ال تمل ه ومن ناحي ه وأبنائ اه زوجت ة مسؤولية تج فمن جهة، هي مازالت زوجة لرجل ال يتحمل أي

 .  الخالص من رباط الزوجية وحرية التصرف
 

 قابلةنص الم
ي مصروف                . عندي أربع بنات وثالث أوالد     " دها وال يعطين ة وعايش عن زوج واحدة ثاني ده رحل من         . زوجي ت خوف أروح عن

وا بطل يعطي مصاري             ا رحل ز             . المنطقة ومن لحظة م و خب تش حق آيل ا لقي ة م وم الجمع د         . ي تغلوا عن بعثت أوالدي الصغار يش
 . شيكل10جيراني فأعطوهم 

 
د             6آل  زوجي بيجي يزورنا     ا بس بيقع د وإذا أج ى العي رة أو عل روح  5 شهور م ائق وبي دنا  .  دق ام عن رة اشتغلت    . ال ين ي الكبي بنت

ذا مطبخ         . خياطة ام وه وح عشان       . بيتنا غرفة واحدة قسمناه بستارة على أساس هذا صالون وهذا حم اب مفت رك الب ار أت طول النه
ي إذا الواحد                ققة يعن دها طراشة ومش ة في البيت           أغير هوا الدار ب ة الصحية معدوم ام بيطمل رأسه والحال ى الحم وت عل ده يف . ب

 دينار فرجعوها وإذا ما دفعت المبلغ 100 دينار رحت على الدآاآين وجمعت 1000 يوم على إيجار آهرباء   15قطعوا الكهرباء   
 .أنا تعلمت بس للصف الثاني وآان أبوي فقير يشتغل عامل. الباقي خالل شهر راح يقطعوها

 
ه منيحة             ة                    . سبب الفقر أن الواحدة آان الزم تختار شريك حياتها ماديت ان قل المرة وآم ة ب ه المادي ا تزوجت آانت حالت ا لم ي أن يعن

الهم عل   . لو آنت متعلمة ومعي شهادة ما آنت لقيت صعوبة في الشغل يعني األهل هم األساس     . التعليم والجهل  ا داروا ب م م ا  ألنه ين
ا أجيب شيء                         . وبعدين الحياة مدرسة   ه م ا يشتغل في ي م وم الل اه والي . حتى وأنا عند أبوي آان اليوم اللي يشتغل أجيب اللي بدي إي

 .الفقر وراثة عشرة آالف بالمائة مش مائة بالمائة
 

التي            ي أوالد خ ث بيج هرين والثال ل ش وني وآ ب بيعط لة بطل ت بص غلوا أوالدي وإذا احتج ران بيش اري  الجي وني مص وبيعط
المؤسسات التي تساعد المحتاجين يعملوا زيارات للدار أآيد آل     . وبيسألوني شو محتاجة بحكيلهم بيعطوني وبيبعثوا مالبس لألوالد       

ك ومع هيك بياخذوا مصاري ومساعدات                    . إنسان عايش في بيت ال يخفى عليهم حالته        يارات ودور مل دهم س اس عن . آثير من الن
 . دنانير10إحنا مقدمين من االنتفاضة للجنة الزآاة على .  تعطي ناس غير محتاجةمثال لجنة الزآاة

 
المساعدة الزم من الرئيس نفسه ألنه هو      . إذا لقينا مساعدة ممكن نطلع من حالة الفقر ولكن إذا ما لقيناش نبقى طول عمرنا فقيرين               

ر ال        . المسؤول عن شعبه   ثال واحدة حامل         . زم يوخذوا من الغني ويعطوه        المساعدة واجبة طبعا لما يشوفوا واحد فقي في األردن م
 .هون الوآالة بتعطينا لما نولد بس لما يصير الولد يوآل بتعطيش. بيعطوها مساعدات حتى يكبر الولد

 
فية       .  ألنه يساعد الفقراء…الولد الصغير عنده فقر دم بعالجه عند دآتور         ع نص الكش اة أدف ور الزآ ى دآت ا أروح عل د . لم فاتر و ال
ة         ى حساب الوآال ل            . أقساط المدرسة والكتب عل ى األق وجيهي عل يم الزم يكون مجاني للت ع عامل في           . التعل ي يطل دي ابن ا ب ا م أن

رائيل ه . إس ع رأس يارة يرف ده س ون عن ل يك يح. أتأم ادس من د. إذا وصلوا الس ين مش هالق ي المتعلم دفتر . يعن د ال ا جل د م إذا الول
رايتهم         .  هذا غلطما يضربوه عشان . بيضربوه م إذا أفلحوا في ق اب الجامع أو أشحذ الزم أعلمه د ب و بقع زوج   . األوالد ل البنت بتت

 سنة الزم  14لما الواحد يصير . الوضع مع أوالدي الزم يطلعوا إما عامل أو عتال بشيل حديد أو صنعة . وزوجها بيصرف عليها  
 ."    اعد حتى يقوى الفلسطينيين ويعيشوا حياة منيحةالزم الدولة تس. أشغله بعد الدوام عشان يستفيد ويساعد

  
 تحليل الحالة

ه      ) الرجل(تشير حالة هذه األسرة إلى أثر غياب رب األسرة   د ظروف عن البيت وأثره على الزوجة واألوالد خاصة في مجتمع تقي
ي تعيش           ظهرت آثار . في هذه الحالة يزيد العبء على األطفال مما يضطرهم للعمل         . المرأة وعملها  ى األسرة الت  الفقر واضحة عل

دائم        . في غرفة واحدة وتضطر لفتح الباب طوال النهار للتهوية         ر ال ار الفق دو آث ة تب يدة   . في هذه الحال ول الس ر يشتغل    "تق وي فقي أب
الفقر .  أجيب شيءحتى وأنا عند أبوي آان اليوم اللي يشتغل أجيب اللي بدي إياه واليوم اللي ما يشتغل فيه ما "وتقول أيضا   " عامل

 ".وراثة عشرة آالف بالمائة مش مائة بالمائة
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 جدول تحليل الحالة 
 السبب المباشر للفقر

 
 غياب الزوج المعيل لألسرة،
 زواج رب األسرة من أخرى،

اف   يم آ ى تعل ورة عل ول المهج دم حص ف (وع ط للص ت فق درس
 ).الثاني

 عوامل تفاقم حدة الفقر
 

 وجود أطفال،
 ).فقر العائلة الممتدة( بالذات والدها وفقر أهلها و

محاوالت التعامل مع أسباب   
 الفقر

 .البنت الكبرى تعمل خياطة

 عمل األطفال عند الجيران، وسائل التعايش مع الفقر
 الحصول على عالج مجاني من طبيب يساعد الفقراء،

 الحصول على مساعدة من لجان الزآاة و الشؤون االجتماعية،
 .جات األساسية من الجيران واألهلوطلب بعض الحا

 فرصة عمل مناسبة لربة األسرة، اإلمكانيات المستقبلية
 إنهاء األبناء لدراستهم وتعلم مهنة،

 .وزواج البنت
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 توجهات عامة
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 :مقدمة
ؤدي لل                      ي ت م العوامل الت ر وأه م التوجهات حول الفق ائج              يهدف هذا الجزء الى استعراض أه ك من خالل نت ر في فلسطين، وذل فق

ا         ة عليه م                   . المقابالت واالستمارات التي قام الفقراء باإلجاب ي ت تنتاجات الت بعض المعلومات واالس ائج ب ذه النت ط ه ة رب تم محاول وت
 .الحصول عليها من أبحاث أخرى أجريت في فلسطين

 
 العوامل التي تؤدي للفقر: أوال

راء أنفسهم               يحاول هذا الجزء من الدراسة ت      ة نظر الفق ر من وجه وحظ من خالل الدراسة أن           . حديد العوامل التي تؤدي للفق د ل وق
يتلو البطالة، من . األسر الفقيرة تعتبر البطالة أو عدم القدرة على الحصول على عمل من أهم العوامل التي تؤدي للفقر في فلسطين 

وهذه أسباب تواجه النساء بشكل    ). أسعار البضائع الضرورية والخدمات   ارتفاع  ( والغالء   26حيث أسباب الفقر، الطالق أو الترمل     
 . خاص وتحدد من أوضاعهن االجتماعية واالقتصادية وتزيد من احتماالت عمالة األطفال

 
ر        ؤدي للفق ر      . وآما أشار بعض المبحوثين، فإن ضعف الترابط األسري من العوامل التي ت تراتيجيات مكافحة الفق ذا باس رتبط ه وي

ارب ا ى األق ر عل د بشكل آبي اعي يعتم ل اجتم ام تكاف ى نظ د عل ي تعتم ود  . لت ر السن ووج ا آب م ذآره ي ت ل الت ن العوام ان م وآ
اني            . االحتالل واللجوء وعدم توفر مصادر للدخل مثل اإلرث واألرض         ذي تع ر ال ة أن سبب الفق وفي إحدى الحاالت ذآرت العائل

 .العائلةمنه هو إنجاب اإلناث وعدم وجود ذآور في 
 

 .وفيما يلي استعراض تحليلي ألهم العوامل التي أشار إليها المبحوثون
 

 الفقر والبطالة
ل المرض أو انخفاض           . آانت البطالة على رأس األسباب التي تؤدي للفقر في فلسطين     ة مث تج عن أسباب ذاتي د تن ة ق ذه البطال وه
ل عدم السماح للنساء بالعمل في             مستوى التعليم أو عدم مالءمته لسوق العمل، وآذلك ألسباب          ق بترآيب المجتمع مث ة تتعل  بنيوي

مجاالت متنوعة وتحديد قيود على حرآة النساء، وبالذات المطلقات واألرامل صغيرات السن، وعدم وجود فرص عمل لهن في                        
 . المجتمع

 
ى العمل          درة عل دام الق ذا الن  . قد تكون البطالة طويلة األمد ناتجة عن المرض وانع ى       وه امال عل ادا آ ة يتطلب اعتم وع من البطال

ى العمل والعطاء وال              . معونات الشؤون االجتماعية   ادرون عل ا أشخاص أصحاء ق اني منه ي يع ك الت ولكن البطالة األخطر هي تل
ة الفلسطينية           . يمكنهم الحصول على عمل بسبب المحددات الموضوعية         رة اإلحصاء المرآزي ديرات دائ ى أن نسبة      27وتشير تق  إل

 و تعتبر 28، وهي نسب مرتفعة جدا بالمعايير الدولية%11.9، ونسبة العمالة المحدودة بلغت     % 23.8 بلغت   1996البطالة لعام   
 . 29أعلى من معدالت بطالة جرى قياسها بنفس الطريقة في معظم البلدان األخرى

 
أجور داخل إسرائيل          وترتفع نسب البطالة بسبب األوضاع السياسية في المنطقة، حيث يعتمد عدد آبير              . من العمال على العمل الم

ومنذ قيام السلطة الفلسطينية انخفض هذا العدد بنسب ملحوظة بسبب نظام التصاريح المستخدم، واالغالقات المتكررة وغيرها من               
تثمارات   آما أن خلق فرص عمل داخل المناطق الفلسطينية مازال محدودا جدا بسبب ق            . اإلجراءات ضد العمال الفلسطينيين    لة االس

وضعف دور القطاع الخاص، و تدهور القطاعات االقتصادية التي تستوعب أعدادا آبيرة من األيدي العاملة، مثل قطاع الزراعة،                   
 .مما يعني أنه من الصعب التخلص من النسب المرتفعة من البطالة على المدى القريب

 
ى          وعلى الرغم من العالقة الطردية بين البطالة والفقر، إ         را عل يس حك ر ل ال أن تقرير الفقر الوطني لمكافحة الفقر أشار إلى أن الفق

ذا  . من الفقراء % 75ويشكل هؤالء نحو    % 20فنسبة الفقر بين المنخرطين في قوة العمل تصل إلى          . المستثنين من سوق العمل    ه
 .   30دي لزيادة الفقر وآثارهمع العلم أن برامج الدعم االجتماعي ال تتعامل مع هذه الفئة من الفقراء، مما يؤ

 الفقر والحالة الزواجية
ل موقف المجتمع من                         ى وجه الخصوص مث رأة عل ة للم ة الزواجي ة مباشرة بالحال ا عالق ي له دد من الجوانب الت ر بع يرتبط الفق

ا ي          . األرملة والمطلقة وزواج البدل والزواج المبكر      ارب   وقد بلغ عدد حاالت األرامل والمطلقات والمهجورات م من أسر    % 34ق
ى               ا وصلت النسبة ال ة بينم اط  31.في قطاع غزة   % 55.5الضفة الغربية المتلقية للمساعدات من وزارة الشؤون االجتماعي  وارتب

                                                           
 .  و الذي يرجح أن أهم مصدرين للفقر مها البطالة و احلالة الزواجية1997 تتشابه هذه النتائج مع ما ورد يف تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 26
 .1996لتقرير السنوي  مسح القوى العاملة، ا27
  1998 رضوان شعبان ، 28
أن اتباع دائرة اإلحصاء الفلسطينية للتعريف الصارم ملنظمة العمل الدولية يعطي نسبا أقل من تلك املتداولة شعبيا، حيث يسود االعتقاد أن هناك نسبا ) 1998( الحظ رضوان شعبان 29

 . ئل إحصائية تعتمد على اإلعالن بواسطة الشخص نفسهأعلى للبطالة و للعمالة احملدودة لو مت استخدام وسا
 .1998 تقرير الفريق الوطين ملكافحة الفقر، 30
 .2:1997 مجيل هالل وجمدي املالكي، 31
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اني       . الفقر بالحالة الزواجية هو أمر له عالقة بإعادة إنتاج الفقر         ي تع ة الحاجة الت ففي حين تجد بعض النساء أن السبب األول لحال
را                           منها هو ع   زويجهن مبك وم بت ائالتهن تق رات من أن ع اني الكثي زوج، تع دم الزواج وبالتالي عدم توفر مصدر دخل من خالل ال

 وتزداد نسبة الفقر بين األسر التي ترأسها         32.وألول شخص يطرق الباب من أجل الخالص من العبء المادي الذي تسببه إعالتهن            
رغم المساعدات      % 22عن تلك التي يرأسها رجل حيث تصل إلى         % 30، حيث تصل إلى نحو      )رب األسرة امرأة  (نساء   ك ب وذل

         33.التي تتلقاها األسر التي ترأسها نساء من وزارة الشؤون االجتماعية والوآالة ولجان الزآاة
 

ل ا                   اب العائ ك لغي د  آما أن حاالت الطالق والترمل وهجر الزوجة هي من الحاالت األآثر احتياجا في المجتمع وذل ). الرجل (لوحي
دد       ر ويح ل تحت المجه ل رج دون معي ن ب واتي يعش اء الل ة يضع النس ل األهلي رأة آشخص آام ع الم ع م ل المجتم دم تعام إن ع

ة  (تعبر عن هذا الوضع إحدى الحاالت الدراسية        . تحرآاتهن ول ) امرأة أرمل ة وأن المسؤولية             : "فتق ي مراقب ة أشعر أنن وني أرمل آ
ي          34 ."واحد في األوالد عمره ثالث عشرة سنة        آلها علي خاصة وأن أآبر       ة الت وع الصعوبات المجتمعي ى ن ذلك عل د ب  وهي تؤآ

رحمش    ): "امرأة مطلقة(وفي نفس المجال تقول إحدى الحاالت . تحول دون خروجها من حالة الفقر الذي تعاني منه        ا بي المجتمع م
إن هذا الشعور بالحصار الدائم واالستغراب واالستنكار يحد من     ". الكل يقول تطلقت  هذه مالها قاعدة لليوم ليش مالها ما تزوجتش           

 . قدرة هذه المرأة على حرية التصرف والحرآة
 

 الفقر وآبر السن
ة        % 30وقد شكل المسنون    . من السكان في فلسطين   % 4.1)  سنة فأآثر  65عمر  (يشكل المسنون    من حاالت الشؤون االجتماعي

ام    في قطاع غ  % 15في الضفة الغربية و    ة                   1995.35زة ع ى إعال درة عل انون من عدم الق ة، ويع ويجد المسنون أنفسهم في عزل
. وتتفاقم حدة المشاآل التي يعانون منها في ظل غياب نظام ضمان اجتماعي، ويتحول المسن إلى عبء على أسرته الفقيرة. أنفسهم

 . نوادي للقاء، ورعاية صحية مجانيةوتزداد حدة المشكلة في ظل غياب المؤسسات التي توفر الرعاية للمسنين، و
 

 مظاهر الفقر: ثانيا
يرتبط الفقر بمظاهر حرمان مادي ملحوظة، مثل تردي أوضاع المسكن وعدم القدرة على توفير الخدمات الصحية و التعليمية 

ن األوضاع في القريب وبشكل عام، انتشر شعور بعدم الرضا بين أفراد األسر الفقيرة ترافق مع شعور بالعجز عن تحسي. لألسرة
 .وفيما يلي استعراض ألهم مظاهر الفقر التي تمت مالحظتها أثناء البحث. المنظور لدى غالبية الحاالت

  
 وضع المسكن

ومن  . عند سؤال األسر المحتاجة عن تقييمها لوضع المسكن الذي تعيش فيه أجابت األغلبية بأن المسكن ال يلبي احتياجات األسرة   
 :أدرجها أفراد األسر لهذا التقييماألسباب التي 

 .المسكن غير صحي •
 .التهوية غير آافية •
 ).االزدحام في المنزل(صغر حجم المسكن بالنسبة لعدد أفراد األسرة  •
 .نقص الخدمات في المسكن •
 .الحاجة للصيانة •
 .الحاجة إلضافات في المسكن •

 
ك لألسرة           وبرغم أن غالبية هذه األسر تملك بيتها إال أن التمحيص في حالة             هذه البيوت يدعونا للتساؤل حول جدوى وجود بيت مل

ا ال تصلح آبيت صحي                 ا ولكنه ة له وت مملوآ اع   . ذي جودة منخفضة، مع العلم أن غالبية أسر الالجئين تسكن في بي ا أن ارتف آم
 . معدالت االزدحام تثير تساؤالت حول المشكالت األسرية المتمثلة في العنف وانحراف األحداث

 
ر صحي        وب ول وغي ر مقب ر مناسب وغي شكل عام، توافق تقييم الباحثين الميدانين للمنزل مع تقييم األسر، حيث أقر الجميع بأنه غي

ر من          . ويعاني من ازدحام شديد ورطوبة ويخلو من األثاث أو أن األثاث قديم وغير آاف              آما الحظ بعض الباحثين أن منازل الكثي
 . ير النظافةهذه األسر الفقيرة تفتقر لمعاي

 
رى                 . لم تتحدد صورة واضحة عن عالقة محيط السكن بأوضاع األسر الفقيرة           ة من ق اآن مختلف فقد آانت هذه األسر تعيش في أم

وفي بعض الحاالت آان وضع مسكن األسرة الفقيرة جيدا بينما آانت البيئة المحيطة سيئة مثل عدم توفر خدمات           . ومدن ومخيمات 
 .حاالت أخرى آان المنزل سيئا والمحيط مقبوًال نوعا ما خاصة في البيوت التي تقع في المدنولكن في . نظافة عامة

                                                           
 . انظر احلاالت الدراسية يف الفصل الثالث ملزيد من األمثلة والتفاصيل32
 .1998 تقرير الفريق الوطين ملكافحة الفقر، 33
 .تشري للحاالت الدراسية هي جزء من املقابلة املفصلة يف وصف احلاالت اخلاصة االقتباسات اليت 34
  .1995 شعبان رضوان و سامية البطمة، 35
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 الوضع الصحي

وفير                          ذاء الصحي المناسب أو ت وفير الغ ى ت درة األسرة عل الفقر، من حيث ق يرتبط الوضع الصحي ألفراد األسرة ارتباطا وثيقا ب
ة وهي        . نينعناصر معينة من الغذاء لألطفال أو المرضى والمس   ة النظيف دة والبيئ ة الجي وترتبط الصحة بالمسكن المناسب والتهوي

رًا بمدى                           ا، وأخي ة من األمراض وطرق عالجه عناصر تفتقد لها منازل األسر الفقيرة وترتبط أيضا بالوعي الصحي وسبل الوقاي
 .توفر الرعاية الصحية بأشكالها المختلفة العالجية والوقائية

  
ل                           أظهرت الدراسة أ   ا آانت من األمراض الموسمية مث ا م رة غالب ن األمراض التي عانت منها األسرة خالل األشهر الستة األخي

ا                        . الرشح واألنفلونزا وأمراض األطفال الشائعة     د تكون له ل الصداع وآالم في األطراف ق ة، ذآرت أعراض مث وفي حاالت قليل
ادات       أغلب األسر وفرت الرعاية الصحية عن طر      . أسبابا نفسية  ة الغوث أو عي ادة وآال ة أو عي يق تأمين وزارة الشؤون االجتماعي

لجان الزآاة إال أن عددا من الحاالت وفرت الرعاية الخاصة من خالل طبيب خاص يراعي ظروف األسر المحتاجة وال يتقاضى                 
ة أو ألن        قيم الباحثون الوضع الصحي بشكل عام على أنه سيء إما لوجود            . أجرا أو يتقاضى أجرا زهيدا     إعاقات أو أمراض مزمن

 .األسرة ال تستطيع معالجة األمراض الشائعة أو ألن وضع البيت غير صحي
 

 الوضع التعليمي
ين مستوى التحصيل                 ة عكسية ب اك عالق إن العالقة بين التعليم والفقر عالقة جدلية، حيث لوحظ في أماآن مختلفة من العالم أن هن

ة                    وقد أظهرت الدر  . العلمي والفقر  ة المادي ين الحال ه وب اسة أن وضع التعليم متدن جدا عند األسر الفقيرة وظهر االرتباط الوثيق بين
ال للعمل من أجل المساعدة في                        لألسرة على الرغم من توفر فرص التعليم اإللزامي المجانية وذلك بسبب اضطرار بعض األطف

ه   وتشير دراسات أخرى إلى أ36.توفير الحاجات األساسية لألسرة    ن هناك عالقة بين مستوى دخل األسرة وتسرب الطلبة، حيث أن
   37.آلما قل مستوى الدخل أثر سلبيا على الطالب وأدى في آثير من الحاالت إلى تسربه من المدرسة

 
ين النساء          ك                 . يرتبط تدني الحالة التعليمية بانتشار األمية ب ذآور وذل اء ال يم األبن ل لتفضيل تعل رة تمي ات    فاألسرة الفقي ة اإلمكاني لقل

ا             . والعتقادهم أن تعليم الذآور له مردود اقتصادي أفضل على األسرة          آما أن األم األمية ال تجد ضرورة أو أهمية لتعليم األبناء مم
رأة تلقت           ا أسرة ترأسها ام ي تحرص فيه يعني أن األسر الفقيرة التي ترأسها امرأة لن تحرص على تعليم أبنائها بنفس الدرجة الت

 .  ا من التعليمقدر
 

ا  "التعليم متاح للجميع"لم تشعر األسر الفقيرة أن      . ، فقد قال البعض أن التعليم يحتاج لمصاريف ال تستطيع األسر المحتاجة توفيره
ل شراء الكتب                         التعليم مث رتبط ب ومع أن التعليم شبه مجاني في المدارس الحكومية ومدارس وآالة الغوث إال أن هناك مصاريف ت

 . وات المدرسية والزي المدرسي والمواصالت وهي آلها تكاليف مرتفعة على األسر الفقيرةواألد
 

يم،                  . يتميز غالبية متلقي المساعدات بدرجات قليلة من التحصيل العلمي         را من التعل وا قسطا واف م يتلق ابلتهم ل وأغلب الذين تمت مق
م تكن                     .  منه ولذا فانهم ال يملكون القدرة على تغيير الوضع الذي يعانون          ر، حيث ل ل العم يم بعوامل أخرى مث ة التعل رتبط قل وقد ت
زواج المبكر             . الفرصة متاحة للجميع للحصول على قدر آاف من التعليم         ات وال ز ضد الفتي وال يوجد   . آما أنه يرتبط بمسألة التميي

ة              ر الحقيقي ة أسباب الفق يس من ا  . عند األميين وأشباه األميين الوعي الكافي لمعرف وم هؤالء أنفسهم بالتسبب في       ول تبعد أن يق لمس
يم ال يضمن     ن المالحظ أيضا أن التعل ان م ه آ يم، إال أن ة التعل افي بأهمي يهم الك دم وع ك لع ائهم وذل د أبن ر عن ة الفق تمرار حال اس

 . دريبية عديدةفقد تتم مقابلة باحثين عن العمل حاصلين على درجات علمية وآخرين التحقوا بدورات ت. الخروج من حالة الفقر
 

 عمالة األطفال
ال   ارآة األطف بة مش ى أن نس ات إل ير الدراس ة بلغت  ) 16-12(تش وى العامل ي الق نة ف ي . 38%6.6س توى التعليم رتبط المس وي

ال               ة األطف دارس وعمال د أظهر البحث عدم     . لألسرة والفقر معا بعدة أمور مهمة تتعلق بتعليم األطفال وظاهرة التسرب من الم فق
ا آانت        رغبة ا  ة، بينم ات  عقلي لكثير من األسر الفقيرة في أن يتم الطفل دراسته بحجة أنه غير متفوق في المدرسة أو لوجود إعاق

ال           ة األطف يم وانخفاض مستوى                  . الحاجة االقتصادية هي السبب الحقيقي وراء عمال ة التعل ا أن درجة قناعة رب األسرة بأهمي آم
ا                  . لتسربالتعليم لرب األسرة قد يساعد على ا       ي يوجد فيه رب األسرة الت وتشير دراسات أخرى إلى انخفاض المستوى التعليمي ل
ة وى العامل ي الق ارك ف ل يش ين أن . طف د تب ن  % 67فق ل م ا أق اب األسر فيه م أرب ا أت ي تشغل أطفاله ن األسر الت نوات 10م  س

 . 39دراسية
 

                                                           
 .يف دراستها لعمالة األطفال يف مصر) 1996( يتفق هذا مع ما وجدته زينات طبالة 36
 .1997 فاشة وعدوان، 37
 .نتائج أساسية حول عمالة األطفال:  العاملة مسح القوى1996 دائرة اإلحصاء املركزية الفلسطينية 38
 .1998قضايا و إحصاءات - دائرة اإلحصاء املركزية الفلسطينية، أطفال فلسطني39
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ى                اد عل ا مضطرة لالعتم افي            ولكن في آثير من الحاالت تجد األسرة أنه وعي الك رزق، دون ال ال آمصدر أساسي لل  عمل األطف
د من         . بآثار هذا النوع من العمل على مستقبل األطفال وصحتهم وفرصهم في التعليم            ى التحاق العدي يساعد التعليم شبه المجاني عل

اك إمكا                 دو أن هن يم    أطفال الفقراء بالتعليم، مما يعني أن هناك أطفاال صغارا في المدارس ولكن ال يب ة الستمرارهم في التعل إن . ني
تقبلية، يساعد                إحساس العائلة بقيمة العائد المادي وإحساس الطفل بالجهد والعبء المضاعف للدراسة والعمل، وانعدام الفرص المس

دارس  ن الم ى التسرب م ال     . عل ديها أطف ي ل ر الت ل األس دني دخ طينية ت ة الفلس دائرة اإلحصاء المرآزي ة ل ي دراس وحظ ف د ل فق
رد حوالي ي غ نصيب الف ة حيث بل وى العامل ي الق ل 205شارآون ف ال ال 251 شيكل شهريا مقاب  شيكال شهريا ألسر ذات أطف

 40.يشارآون في القوى العاملة مما يؤآد على أن ارتفاع نسبة األسر الفقيرة في المجتمع الفلسطيني يؤثر سلبا على عمالة األطفال
 

أسرة ذات  (ففي إحدى الحاالت الدراسية     . تسرب من المدارس تبدو واضحة في حالة العائلة الفقيرة        هذه العالقة الدقيقة بين الفقر وال     
ه اتحمل                   : "تقول الزوجة ) دخل متدن  ه وصار حافي قلت ل ى رجل وط ممزوع عل ى المدرسة بسبب أن الب روح عل ده ي ا ب د م الول

ان ومصاص      في العطلة الصيفية الزم ال    : "وفي أثناء نفس المقابلة تقول    ." شوية ولد يشتغل حتى لو اشتريت له دخان وآبريت أو لب
االت التسرب من                ." لكن مش راح أترآه في البيت ممكن أبعثه يشتغل في منشار حجر عند أخواله              د احتم ة تزي ذه الحال ل ه في مث

 .المدارس لمثل هذا الطفل الذي قد يجد بعض العائد المادي من عمله مما يشجعه على ترك المدرسة
 
 زلة االجتماعيةالع

ارب                 . تعاني األسر الفقيرة  من العزلة االجتماعية عن المجتمع المحلي          ران واألق ات محدودة مع الجي ل في عالق ة تتمث ذه العزل . ه
وقد فسر بعض الفقراء هذا الشعور بعدم القدرة على المجاملة وزيارة األقارب واألصدقاء وتقديم هدية مناسبة، أو عدم القدرة على                   

 أن الفقر يدفع في معظم األحيان إلى االنسحاب من          41وقد أظهرت دراسة هالل والمالكي    . واجب الضيافة عندما يزورهم أحد    تقديم  
وأظهرت نفس الدراسة أن االنسحاب     . العالقات والنشاطات االجتماعية سواء القائمة على العالقات القرابية أو على أسس طوعية           

ا في     " بالتقوقع االجتماعي "ما أسموه   من العالقات االجتماعية للفقراء أو       يعود إلى نقص الموارد التي تحت تصرفهم والتي تتطلبه
 .العادة المشارآة في المناسبات والنشاطات االجتماعية

 
وع            ى ن ؤدي ال ا ي آما أن عالقة األسر الفقيرة مع اآلخرين تتسم بعالقة قوة غير مريحة بين الذي يتلقى المساعدة ومن يساعده، مم

ةمن  ات حقيقي ي عمل صداقات وعالق ردد والصعوبة ف دني . الخجل والت دخل المت ول األسرة ذات ال تلط "تق ا ال أخرج وال اخ أن
وع        ". بالناس، علشان إحنا فقراء الواحد يلقاها صعبة    ه ن ى أن ه في عدة دراسات عل هذا النوع من العزلة االجتماعية تم اإلشارة إلي

ي                 من مظاهر الفقر التي تظهر على شك       اة المجتمع المحل   وتصل  42.ل تدن في المكانة االجتماعية وانعدام أو قلة المشارآة في حي
ى األسرة                    رددون عل ذين يت ول الزوجة    . درجة العزلة أحيانا إلى أن عالقات الشخص الفقير تقتصر على العاملين االجتماعيين ال تق

ة     أشعر بالخجل من الفقر فال أتحدث مع أح        : "من العائلة الفقيرة     ابنولش ألن         . د إال المرشدة االجتماعي ياء لكن م ى أش فالواحد يتمن
ا                    : "وتقول حالة دراسية أخرى   ." المادة هي اللي بترفع وتنزل     ه فقرن اس أن دنا وبس حس الن ا عايشين بعز والكل يجي عن إحنا آن

ا     ا إال                . آثير صاروا يبتعدوا عن ة ال تزورن ان العيل ا آم ى عرس بنته ا عل م تعزمن ه جارة ل د   في د للعي ام، تشعر    ."  من العي بشكل ع
دمج   : "تقول الفتاة ذات اإلعاقة. األسرة أن العزلة مفروضة عليها وأن هناك حاجة للخالص منها  بس لو الواحد يطلع من البيت وين

 ."     مع الناس ويختلط يكون أفضل ويشعر باالرتياح فالعزلة تسبب نوع من اإلحباط
 

 اليأس واإلحباط
رة الصوت                           الحظ الباحثو  ر والحزن الشديد في نب اء المري ابالت تمثلت في البك ن مظاهر متعددة لليأس واإلحباط أثناء إجراء المق

ى االستمرار في             . وضرب الكفين وغيرها   درة الشخص عل دم ق رة لع اف التسجيل لفت واضطر الباحثون في آثير من الحاالت إليق
ى      "لهجرة، حيث صرحت إحدى الحاالت الدراسية       ومن مظاهر اليأس واإلحباط التفكير في ا    . الحديث افر عل ه نس ا أن ر فكرن آثي

وتبلغ ". أنا أآثر من ميت مرة فكرت أنتحر      "، أو التفكير في االنتحار فالمريض بمرض عضوي يقول          "عمان فالحياة أرخص آثير   
ة في قطاع غزة      ال اعتق : "درجة اليأس من إصالح الوضع أن الباحث عن العمل يعتبر أن الحل مستحيل فيقول              د أنه مشكلة البطال

ة في قطاع غزة ال أظن                       ه تنحل مشكلة البطال ا أن الم، أم اع الع د الحظ   ". تنحل، ممكن أنه تصير حرب تخلص على ثالث أرب وق
 .الباحث الميداني أن هذا الشاب آان نائما في وضح النهار عند زيارتهم له على مدار يومين

 
ول األم           ويتحول الشعور بالعجز إلى انعدا     ذا تق لكن  : "م القدرة على التصرف، وعلى حد تعبير إحدى الحاالت عن شعور العجز ه

ع        . إذا مرض ولد وآانت تكاليف عالجه سهلة أشتري الدواء         ه وأطل لكن لو تكاليف مش سهلة صدقني ألحطه في المستشفى وأترآ
 ."يعني اهللا ال يكلف نفسا إال وسعها وأنا متحملش مسؤولية زيادة
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 درية والغيبياتالق
، حيث عبر الكثيرون عن أن حالة الفقر التي تعاني منها األسرة هي شيء                 "الغيب"و" بالقدرية"ظهر بشكل واضح اإليمان الشديد      

فمثال زوجة المريض النفسي قالت    . وقد تكرر هذا في جميع المقابالت. وال يمكن تغييره، وأن ما يحدث لهم ال مفر منه    " مكتوب"
دنا نسوي      "واألرملة آانت تقول لزوجها     " ع هذا شيء من اهللا مش من العبد       األمر الواق " وع من تخفيف    " هذا شيء من اهللا شو ب آن

 ." ما حصل بيد اهللا. لكن هذا شيء مش بأيدينا: "و تقول أيضا. الصدمة التي آان يعاني منها نتيجة فقد مدخراته
 

فزوجة المريض النفسي .  حياة اإلنسان يمتد ليستخدم في شتى مجاالت الحياة  هذا اإليمان بالقدرية واستخدامها لتفسير ما يطرأ على       
ر مش عيب   "وتعليقا على عبارة ." األمر الواقع هذا شيء من اهللا مش من العبد"تعتبر أن ما أصاب زوجها هو   ع   " الفق اتفق الجمي

ذا الشعور    ". زال عمل الخير موجوداما  "وعبارة  "  الصبر مفتاح الفرج  "على صحة العبارة، وآذلك وافقوا على عبارة         ويساعد ه
ر           . من الناحية النفسية على األقل على التعامل مع التبعات االقتصادية واالجتماعية للفقر            ق عن التغيي العجز المطل آما أن الشعور ب

ة عج                       ة في حال وى غيبي ديم       يؤدي إلى تعزيز الشعور بالحاجة الماسة للمساعدة من أطراف قوية مثل السلطة أو ق ز السلطة عن تق
 .الالزم

 
وة               ى مصادر ق رد بعض اإلشارات إل ر، ولكن ت ى الخالص من الفق درة عل قد تعبر القدرية عن شعور باليأس واإلحباط وعدم الق

اة           ذي                 . آامنة هي التي تساعد األسر الفقيرة على االستمرار في الحي الي ال م استخالص الجدول الت فمن دراسة الحاالت الخاصة ت
 .ظاهر القدرية مع اإلحساس بالقوة آما يراها الفقراءيوضح م

 
 اإلحساس بالقوة مظاهر القدرية واليأس

 المسؤولية آلها علي ما في شغل
 األوالد إذا بدهم يعيشوا يعتمدوا على دراستهم فقط أشعر أنني مراقبة
 إحنا ما نستحق هذا من اهللا هذا شيء من اهللا
 اءيجب مساعدة الفقر شو بدنا نسوي
  مع الزمن أتأقلم

  اهللا ال يكلف نفسا إال وسعها
  ال أحد يهتم بالفقراء

  اهللا يرزقه
  ال شغلة وال عملة

  نحس أننا سبب المشكلة
  هذا شيء مش بايدينا
  مسؤولية األوالد

   
 المساعدات التي يتلقاها الفقراء: ثالثا

انون                    تعتبر المساعدات المادية والعينية التي تتلقاها        ي يع ان الت ر والحرم ار الفق ذي يخفف من آث األسر الفقيرة المصدر األساسي ال
والسؤال هو عن مدى آفاية مثل هذه المساعدات لسد حاجة الفقراء، و عن إمكانية استمرار مثل هذه المساعدات على المدى                      . منها

ة ال                الخروج من حال رة ب اة                 البعيد أو تطوير المساعدة بشكل يسمح لألسر الفقي ا حي ل له م يكف ى مصدر رزق دائ ر والحصول عل فق
ة                       . آريمة ا في تخفيف حال ذه المساعدات وأهميته والجزء التالي يستعرض أهم مصادر المساعدات لألسر الفقيرة وتقييم الفقراء له
 . الفقر

 
 :مصادر المساعدات الممأسسة

ن و    رة م ر الفقي ا األس ي تتلقاه ة الت اعدات الممأسس ة المس أتي غالبي ين   ت غيل الالجئ وث وتش ة غ ة ووآال ؤون االجتماعي زارة الش
ى نطاق                 . ولجان الزآاة ) االنروا( أتي عل ي تساعد األسر المحتاجة ولكن مساعداتها ت ة الت ر الحكومي وهناك بعض المؤسسات غي

اقين أو المرضى النفسيين            يم أو المع دى      . ضيق ومتخصص مثل لجان مساعدة اليت غ عدد األسر المسجلة ل د بل  وزارة الشؤون  وق
ام       23379االجتماعية   ر حاجة حيث تلقى               1996 أسرة في أواخر ع ى األسر األآث وزارة إل من  % 48.6 وتتوجه مساعدات ال

يخوخة و   ل أو الش بب الترم اعدة بس اجين مس بب المرض العضوي و% 34المحت ل و 7.9بس دان المعي بب فق بب % 31 بس بس
دخل      % 5.9 بسبب اليتم، بينما تلقى% 5.5غياب الزوج و    ة ال ط مساعدات بسبب عدم آفاي غ عدد حاالت       . فق د بل روا فق ا األن أم
   43. من المسنين50.9من األرامل و % 18.3 أسرة، منها  21890العسر  لديها

 
ب     ي غال اة ف ان الزآ ن لج اعدة أخرى م ى مس ة تتلق ي الضفة الغربي ة ف ن الشؤون االجتماعي اعدات م ى مس ي تتلق رة الت أن األس

وفي  .  بينما في الحاالت التي تتلقى فيها األسرة مساعدات من وآالة الغوث فإنها ال تتلقى أية مساعدة من مصادر أخرى         األحيان،
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اة      رق   . بعض الحاالت التي ترفض فيها الحالة من قبل وزارة الشؤون االجتماعية فإنها تحصل على مساعدة من لجان الزآ ذا الف ه
ثالث في نفس الوقت                ال يوجد في غزة، حيث ذآرت عائالت ال        ا تتلقى مساعدة من المصادر ال ر   . الجئين، خصوصًا، أنه ا غي أم

 . الالجئين فال يمكنهم الحصول على مساعدات من وآالة الغوث
 

 تقييم األسر المحتاجة للمساعدات
ا أن  . لمرتفعة باستمراريتميز سلم المساعدات التي تتلقاها األسر الفقيرة بأنه منخفض جدا وال يخضع لمستويات غالء المعيشة ا           آم

اة                 رات المطردة في ظروف الحي تالءم مع التغي ة ال ي ة     . سلم مساعدات وزارة الشؤون االجتماعي وزارة زادت من قيم ومع أن ال
 وغيرت عدد مرات تقديم المساعدة من مرة آل شهرين إلى مساعدة بشكل شهري إال   1995المساعدات التي تقدمها في بداية عام       

  44.الحقيقية لهذه المساعدة قليلة بسبب ارتفاع األسعار الذي حدث في بداية االنتفاضة ومازال مستمراأن القيمة 
  

ذه،          ة الغوث ه أما وآالة الغوث فتقتصر مساعداتها على أسر الالجئين وال يمكن لقطاع آبير من السكان االستفادة من خدمات وآال
ى حاالت العسر         ة عل ي تغطي نحو    حيث تقتصر مساعداتها المالي ين    % 7الت اة فهي      . من السكان الالجئ ا خدمات لجان الزآ أم

ة                      ة ومساعدات عيني الغ قليل ارة عن مب ا تكون عب إغاثية موسمية في أغلب األحيان وتزداد خالل شهر رمضان واألعياد، وعادة م
ة و                . محدودة ة من الضفة الغربي اآن مختلف يم      . قطاع غزة  وتقدم لجان الزآاة خدمات نوعية ومتوفرة في أم م تقي د ت ام فق وبشكل ع

اعدات  ادر  (المس ع المص ن جمي دودة        ) م ام مع رة إال ألي ات األس د احتياج ي لس الغرض وال تكف ي ب ة وال تف ا قليل ى أنه ا . عل أم
 .  المساعدات العينية والمواد التموينية فهي ذات جودة منخفضة

 
 الحاجات األساسية ونوع المساعدات المطلوبة

وقد تم ذآر التعليم والصحة في حاالت  .  حاجات األسرة األساسية، أجابت األغلبية بأنها تترآز في المأآل والملبسعند السؤال عن 
ي تتلقى                   ائالت الت محدودة فقط ربما ألن هذا النوع من الخدمات يتوفر بصورة أآبر للعائالت التي تتلقى مساعدات، حيث يمكن للع

أمين صحي، خاصة        معونة من الشؤون االجتماعية التقدم ب   ى ت ان الحصول عل طلب إعفاء من الرسوم المدرسية وفي بعض األحي
اء والصدقات                 . في حالة وجود مرض في األسرة      د ذآرت المساعدات من األهل واألبن وفير الحاجات األساسية فق أما عن آيفية ت

ار             . آأهم مصدر للمساعدة   ذآرت عب د المصدر ف ل    وفي بعض الحاالت لم تستطع األسر تحدي رج من اهللا    "ات مث ، أو االقتصاد    "الف
 .في المصروف، أو الديون، آمصادر أساسية للحصول على المساعدة

 
راوح  . لم تستطع الكثير من األسر تحديد المبلغ األساسي الالزم لتوفير احتياجاتها األساسية          لوحظ أن األرقام المطروحة قليلة، اذ تت

الغ             آما تقل األرقام في.  شيكل1000 و300بين   ادة مب ي تتلقى ع ذه األسر الت اج ه وحي بشدة احتي ا ي  غزة عنها في الضفة، مم
ل     . وبالتال،ي تجد أن ضعف هذا المبلغ أو ثالثة أضعافه يعني الكثير لها      . صغيرة جدا وتحاول العيش بها     الغ أق ذه المب وقد تكون ه

 ).الحد األدنى لخط الفقر(بكثير من المبلغ الالزم لحياة آريمة 
 

وع آخر من المساعدة ال يتناسب           أما   بالنسبة لنوع المساعدة التي تحتاجها األسر، فتعتقد األغلبية أنها مالية ويعود هذا إلى أن أي ن
ات أخرى للخروج                ة بوجود إمكاني دم المعرف مع وضع األسرة بسبب آبر السن أو اإلعاقة أو وجود أطفال صغار في السن، أو لع

اني         ي تع اج الت ة االحتي ل أو طرق البحث عن عمل          من حال ل التأهي ا األسرة مث ة       .  منه ة من حيث األهمي ي المساعدات المالي ويل
وفي حاالت المسنين والمعاقين آانت هناك حاجة للمساعدة في    . مساعدات عينية تتمثل في أغذية ومالبس، ثم فرص تعليم وتأهيل     
ه            . يةالقيام بالواجبات البيتية من تنظيف أو حصول على المواد الغذائ          ا ألن ولم تطلب األسر مساعدة في تكاليف العالج الصحي ربم

 . يتوفر تلقائيا من خالل التأمين الصحي الحكومي عندما تتم الموافقة على المساعدة أو من خالل عيادة وآالة الغوث
 

 وسائل التعايش مع الفقر: رابعا
ي تحصل عليها األسر الفقيرة من المصادر المختلفة، يتضح من          بعد االطالع على أهم مظاهر الفقر وشدته، ونوعية المساعدات الت         

ا، وعن وسائل               . تقييم األسر الفقيرة أن هذه المساعدات ال تسد حاجاتها األساسية          ذه األسر لحاجاته وفير ه والسؤال هو عن آيفية ت
 .  المستقبليةالتعايش مع الفقر، وتقييم الفقراء ألداء السلطة الوطنية الفلسطينية تجاههم، وتوقعاتهم

 
 وسائل غير مستدامة

ر          ارب وأهل الخي د        . تعتمد إستراتيجيات األسر الفقيرة على المساعدة التي تتلقاها من األق ذا المصدر يفتق إن ه دو، ف ا يب ن، فيم ولك
ام في المستوى ا              . القتصادي لالستدامة فهو مساعدة طوعيه، وبالتالي من الصعب االعتماد عليها تماما خاصة في ظل التراجع الع

ول            م           : "وقد عبرت إحدى الحاالت عن حالة عدم اإلستدامة من خالل الق ا بيجي في مخه دهم وم ا ب م بيعطوني وقت م فاألهل  ." ه
ا                   ائدة حالي تنتجت دراسة هالل      . يساعدون اختياريا فقط، وهذا االختيار تقل إمكانياته مع األوضاع االقتصادية الصعبة الس د اس وق
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ار حر                         أن الطوعية  45والمالكي رد أو عن أسرة وباختي .  هي أحد السمات الهامة لفعل التكافل غير الرسمي باعتباره صادرا عن ف
 .  يقابل هذه المساعدة،  من منظور المتلقي للدعم، غياب صفة االلتزام بالتواصل، وهي عالقة تبقي المتلقي في وضع قلق

 
ة  ) االقتراض( لالستدانة وبجانب المساعدات غير المستدامة يلجأ العديد من الفقراء   من األهل والجيران، دون أن تكون لديهم إمكاني
ة            وال أو أغذي ان أو ثالث                    . واضحة لكيفية إعادة ما تم اقتراضه من أم تدانة من شخص ث راء باالس وم الفق وفي بعض الحاالت، يق

ول       . ليلسداد دين األول، مما يزيد التعقيدات المالية بفقدهم المصداقية لدى المجتمع المح          ذه الظاهرة فيق راء عن ه ر أحد الفق : ويعب
 ".إذا أنا بقدر أداين من هذا لهذا يعني ما هي تعتبر نصب"
 

رة، وخصوصا إذا                       إن اللجوء للمساعدات واالستدانة ال يلغي المحاوالت العملية للتعامل مع مشكلة الفقر عند العديد من األسر الفقي
اال محدودة وذات أجور                     . لناحية الجسدية  آانت ربة األسرة قادرة على العمل من ا        ارس أعم ذه األسر تم د من ه ين أن العدي د تب فق

ي مستويات األجور               ع ضمن أدن ال تق راء    . متدنية مثل التطريز وتكسير اللوز وتنظيف الخضروات، وهي أعم ا اتضح أن الفق آم
 نقمة األسر الفقيرة ويزيد الهوة بينها وبين المجتمع  العاملين في قطاع األعمال غير الرسمية يتعرضون لالستغالل مما يؤدي لتفاقم    

ذا الوضع وقالت                . المحلي، وخصوصا أصحاب العمل    رت إحدى النساء عن ه د عب ي       "وق نتواري يستغل عمل ا أطرز لكن الس أن
ط        .  شيكل  80يعطيني عشرة شيكل على القطعة ويبيعها هو بحوالي          ي فق رة واحد عرض عل اس يستغلون الفق   .  شيكل 7م راء الن

م يكن   ) أغلب الحاالت (في حاالت أخرى ". عشان هم أغنياء ونحن فقراء وآل ما عرفوا أن إحنا فقراء بدهم يستغلوا أآثر وأآثر         ل
الي                           ان هو االوضح، وبالت اد فرص عمل آ الشعور باالستغالل واضحا بل شعور بقلة اإلمكانيات وقصر ذات اليد فيما يتعلق بإيج

 .   م الحصول عليهيكون الرضا بالقليل الذي ت
 

 46 أساليب التعايش مع الفقر1-3جدول 
 الداللة أسلوب التعايش نوع الحالة

دير  أرملة ن م اعدة م دقات، مس الص
ة    ة رعاي ة، ومؤسس المدرس

 .اليتيم

 ".المؤمنين باهللا هم الذين يساعدوا الفقراء"

ل  باحث عن العمل ده، وعم ن وال اعدة م مس
 .متقطع

ل ف " ا متكف د تقريب اتالوال ب الحاجي " ي أغل
 ".حاولت أنا الجامعي أبيع شوية خضرة"

 ".آنت عايشة مع أخوتي بعد الطالق" .مساعدة من أخوتها مطلقة
اتين   " .عمل الزوجة المتقطع مريض نفسي وم وفس ل طق و بعم ت تريك تعلم

 ".للمعيشة
ل  ة ذات دخ عائل

دن   رض  (مت م
 )عضوي مؤقت

اعدة     ول، مس ع، تس ل متقط عم
ة، و  ن المدرس ن  م اعدة م مس

 .األهل

ه يساعدوه    " ا أطرز   " "أحيانا أخوات ا  " " أن لم
 ".البنت مرضت صرنا نلم لها بالحواشة

ر   " .بيع األثاث، واالستدانة إعاقة دائمة داين آثي ان يت ت وآ ش البي اع عف وي ب أب
لفة           ه يشتغل ويأخذ س وآان يشتغل بالش ألن

 ".ويقعد سنين يشتغل ببالش
واتي عارفات آل شيء بيجوا وبيساعدوا       خ" .مساعدة األهل مرض عضوي

 ".شو نقول لهن يعني زي الشحاذ
ن  امرأة عانس اعدة م ع، ومس ل متقط عم

 .األخ واألخت
 ".آنت أشتغل في المصانع"

ور         " .أهل الخير، وعمل األطفال امرأة مهجورة د دآت ه   …الولد عنده فقر بعالجه عن  ألن
 ".يساعد الفقراء

ذا احتجت بصلة   الجيران بيشغلوا أوالدي وإ   "
ث بيجي أوالد  ل شهرين والثال بيعطوني وآ

 ".خالتي وبيعطوني مصاري
 
 

                                                           
 .1:1997 مجيل هالل وجمدي املالكي، 45
 . يعرب اجلدول عن أساليب التعايش مع الفقر بداللة احلاالت الدراسية الواردة يف الفصل الثالث46
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 التقييم و التوصيات: خامسا
 

 تقييم دور السلطة
راء             وفير حاجات الفق م            . اتفق الجميع على أهمية دور السلطة في ت دور المه ذا ال اب ه ى ضعف أو غي وأشاروا في نفس الوقت إل

ا يجب                     ". لم نر منها شيئا   "أو  " مطبقلكن هذا غير    "بعبارات مثل    ا حقوق ر أن له رة ال تعتب ثال، أن الحاالت الفقي ومن المالحظ، م
روا (الحصول عليها من مؤسسات الدعم االجتماعي آالوزارة ووآالة الغوث     زة يجب        ) األون ذه مي رون أن ه ى العكس يعتب ل عل ب

وفرة          الغ المت ة وال بمسؤولية                 ال يوجد  . الحفاظ عليها على الرغم من قلة المب وق المواطن رة شعور بحق ر من األسر الفقي دى الكثي  ل
واطنين                      اه الم ان من المالحظ أن       . السلطة الحقيقية تجاههم، وهناك قدر آبير من عدم الوضوح في دور ومسؤولية السلطة تج وآ

ا ح                          ى أنه ة الغوث عل وزارة أو وآال ا من ال ي تتلقاه ل           العائالت الفقيرة لم تنظر للمخصصات الت ل للتصرف ب ر قاب انوني غي ق ق
ة للمؤسسة أو                             " مساعدة"نظرت إليها على أنها      دانها ألسباب مزاجي ا وعدم فق م من أجل المحافظة عليه ود دائ ذل مجه د من ب الب
ز نمط                   . العاملين االجتماعيين  ان دور في تعزي دم األم ذا الشعور بع ة        " االستجداء "وقد يكون له والبؤس االستعراضي في محاول

 . ار أآبر درجة من الفقر للحصول على المساعدةإلظه
 

توجه العديد من األسر الفقيرة النقد الشديد للسلطة الوطنية لعجزها عن توفير حياة آريمة لها، ولعدم قدرتها على خلق فرص عمل          
ع من التبرير لهذا العجز  وفي نفس الوقت يحاول عدد من الفقراء إيجاد نو. جديدة، وليأس هذه االسر من مخرجات العملية السلمية     
ه مع حرص األسر               . على اعتبار أن ما يحدث اآلن هو أمر واقع ال مفر منه            يظهر هذا الموقف التبريري والمتردد واضحا بعالقت

ة                    ا من وزارة الشؤون االجتماعي ي تتلقاه ة الت رأة          . الفقيرة على إظهار الرضا بالنسبة للمساعدات القليل ذا الموقف ام ر عن ه وتعب
بالنسبة لي رضا بس  .  شيكل شهريا74لي سنة بآخذ شؤون يعطوني . ما عنديش طلبات آثير وراضي بنصيبي هذا: "رة فتقول فقي

 ." خايفة إذا توظفت تنقطع مساعدة الشؤون: "وهي تخشى البحث عن عمل خوفا من انقطاع المبلغ القليل، وتقول" يظلوا
 

ة    ن حال لطة م دور الس ه ل د الموج دة النق ف ح ة  تختل ة عالي ى درج ه لتصل إل د وتيرت د تزي رى، وق ريض بمرض . ألخ ول الم يق
وا  :" عضوي  ان وبق ود ه ود لقيت اليه ا وقعت زمن اليه م؟ إذا أن دي أفه دها تعمل ب ين ب ا بتعمل وال أي شيء، لم واهللا السلطة م

ع وتشوف     السلطة الزم تعمل إحص   . يعطوني ميتين وثالثين شيكل أجت السلطة وأعطوني مية وثالثين شيكل  اس وتطل ى الن اء عل
 .وقد تخف وتيرته أحيانا لتصل حد إيجاد األعذار والمبررات آما ذآر سابقا." وبعدين إذا بتقدر تروح تعمل

 
ا     : "إن قلة المساعدات تشكل العامل األهم في نقد الفقراء ألداء السلطة، تقول إحدى النساء الفقيرات               قبل ثالث سنين الشؤون أعطون

وفي نفس الوقت   " أنت أخذت حرامات سابقا ) العاملة االجتماعية (طلبت صوبة ألن البيت بارد آثير قالت المرشدة         حرامات ومرة   
ن            250األسر الفقيرة مسؤولية الشؤون االجتماعية لكن       : "تقول ا دي ول  .  شيكل ال تكفي نهائيا نأخذهن ونصرفهن ألنه يكون علين أق
ـ ة (…ل ة االجتماعي ذا المعاش ال ) العامل نةه ن س غ م ادة المبل ى زي ي وقالت سوف أعمل عل ة ." يكف ذر للعامل تمس الع ا تل ولكنه

 . االجتماعية التي تعرف أنها مجرد موظفة وال تملك القدرة على المساعدة بصورة أآبر
 

 تقييم الماضي والتوقعات المستقبلية
ة      ) حياة األبناء (تقبل  بدرجة من اإليجابية، والمس   ) حياة األجداد (تميزت تقييمات الفقراء للماضي      بدرجة معقولة من التفاؤل بالمقارن

تقبل  . وتوقع أرباب األسر أن يكون مستقبل األبناء الذآور أفضل بسبب التعليم    . مع الواقع الحالي   أما حياة اإلناث فنبع التفاؤل بالمس
 .من االعتقاد بأن فرصهن في الزواج ستساهم في حياة أفضل بالنسبة لهن

 
ذلك       أنما بالنسبة  ة ل اك إمكاني اد بشكل     .  إلمكانيات الخروج من حالة الفقر، فقد اعتقد غالبية أرباب األسر أن هن ذا االعتق ق ه وينطب

أنهم سيسهمون في تحسين أوضاع األسرة                    . أآبر على األسر التي لديها عدد من األطفال        ر الصغار ف دما يكب ه عن د أن ومن المعتق
ر            حيث ستتوفر لهم فرص عمل جيدة يستطيعو       ة الفق اك بعض األسر        . ن من خاللها جني دخل وإخراج األسرة من حال ر أن هن غي

ذه الحاالت تصبح     . التي ال تعتقد بإمكانية الخروج من حالة الفقر بسبب آبر السن أو وجود إعاقات مزمنة عقلية أو جسدية                وفي ه
 .مساعدات الشؤون االجتماعية ووآالة الغوث أمرا ال مفر منه

 
 قراء لحل مشكلة الفقراقتراحات الف

اج                           ة االحتي راء من حال ر وإخراج الفق من خالل المقابالت  يمكن التعرف على مجموعة من مقترحات وحلول لمعالجة مشكلة الفق
 :وتغطي المقترحات مجاالت عديدة تشمل. التي يعانون منها

 
 المجال السياسي •

ائق األ            ة                ترى األسر الفقيرة أن الوضع السياسي السيء يشكل الع تها الرتباطه بمشكلة البطال ع مستويات معيش ام رف ساسي أم
ة                 ذه األسر من السلطة الوطني ا ه وإمكانيات خلق فرص العمل واالستثمار، وبإمكانية ورفع سلم المساعدات التي تحصل عليه

 . الفلسطينية
 

 إيجاد فرص عمل •
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وال بد من  . ة تشكل السبب الرئيسي للفقر في فلسطينشكل إيجاد فرص عمل مناسبة الحل األمثل لمشكلة الفقر، حيث أن البطال  
 .يشمل ذلك فرص عمل للباحثين عن العمل، والمعاقين، والفتيات والنساء

 
 مجانية التعليم •

ة األساسية                 ة تشكل          . تبدو مجانية التعليم السبيل الوحيد للفقراء لالستمرار في التعليم وخاصة في المرحل ة رسوم آانت قليل فأي
اد               . قد يتسبب في التسرب أو الرسوب     عبئا آبيرا    د من االستمرار في إيج ر الب يم والخروج من الفق ين التعل ة ب وللعالقة الوثيق

 .فرص تعليم مجانية خاصة في المرحلة األساسية
 

 التدريب والتأهيل •
بة لح  دريب مناس ون فرص الت ى أن تك ر، عل كلة الفق دريب يشكل خطوة ضرورية لحل مش راء أن الت ر الفق اجات سوق يعتب

ذه                . العمل ى أن تتفق ه ات عل ات واألرامل والمطلق ا للفتي وفر بشكل أساسي أحيان د وأن تت آما أن فرص التدريب والتأهيل الب
 .الفرص مع إمكانية الحصول على عمل ذي دخل جيد وضمن ظروف مناسبة

 
 إعفاءات من رسوم البلديات والمجالس المحلية •

رة أن            د من األسر الفقي ى التعامل مع                     وجدت العدي ة سيساعدها عل ديات والمجالس المحلي ا من بعض الرسوم في البل إعفاءه
ر من                  ا أآث رة أحيان ثمن وتكلف األسرة الفقي ازل باهظة ال مشكلة الفقر، خصوصا، وأن رسوم الكهرباء والمياه  وضرائب المن

 . المبلغ الذي تحصل عليه آمساعدة
 

 فرض الضرائب على األغنياء •
لفقيرة إلى وجود فجوة تزداد مع الوقت بين الفقراء واألغنياء في المجتمع الفلسطيني، مما يستدعي تطوير نظام          أشارت األسر ا  

 . الضرائب، بحيث يساهم األغنياء في حل مشكلة الفقر في فلسطين
 

 التكافل االجتماعي •
ي ظل الوضع االقتصاد  اعي ف ل االجتم ى تراجع دور التكاف رة إل دعم . ي السيءأشارت بعض األسر الفقي كال ال ا أن أش آم

راء ى من احتياجات الفق وفير الحد األدن ة ال تستطيع ت اعي الرسمي المختلف ة . االجتم د من تشجيع أنظم ة الب ذه الحال ي ه وف
 . التكافل االجتماعي غير الرسمية بحيث تقوم بدورها بشكل أآثر فعالية
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 الفصل الرابع
 

 
  االجتماعيينوجهة نظر العاملين
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 مقدمة
ة                                   راء من خالل مساعدات مادي اعي للفق دعم االجتم وفر ال ي ت ة وقطاع غزة مجموعة من المؤسسات الت توجد في الضفة الغربي

ين             . وعينية وخدمات أخرى   ة غوث وتشغيل الالجئ ة، ووآال ذه المؤسسات وزارة الشؤون االجتماعي روا (ومن أهم ه ولجان  ) األن
لعاملون االجتماعيون خط االتصال األول بين األسر الفقيرة والمؤسسة التي يعملون بها، فهم ينفذون فلسفة المؤسسة     يعتبر ا . الزآاة

ى األمور                   م الشخصي عل رارهم وحكمه انية ويستخدمون ق التي يمثلونها ولكنهم من ناحية أخرى يتعاملون مع قضايا ومشاآل إنس
 .ليحددوا آيفية العمل مع هذه الحاالت

 
ذا المنظور جزءا من                                    إن   ى أن يكون ه راء، عل ة يستدعي تطوير منظور واضح للعمل مع الفق ر آنقيض للتنمي التعامل مع الفق

راء               . الفلسفة العامة التي تتبناها المؤسسة، وتعمل على أساسها        ولتطوير توصيات محددة باتجاه تبني منظور تنموي للعمل مع الفق
املين           يم الع ر                   آان البد من دراسة لتقي يلهم ألسباب الفق رة وتحل ائالت الفقي راء، ونظرتهم للع دورهم في مساعدة الفق اعين ل االجتم

 .وآذلك، تقييمهم للفلسفة التي تعمل على أساسها المؤسسات التي يعملون بها، وآيفية تطويرها باتجاه تنموي. وسبل الخروج منه
  

امل          اة،                قام برنامج دراسات التنمية بإجراء دراسة تقييمية مع ع روا ولجان الزآ ة واألن اعيين من وزارة الشؤون االجتماعي ين اجتم
. مع الترآيز على الوزارة ألهمية دورها وارتباطها بسياسة السلطة الوطنية الفلسطينية التنموية، وآثرة عدد الحاالت التي تساعدها                

دورهم في        اعين ل املين االجتم يم الع ى تقي ابالت هو التعرف عل ان الهدف من المق ا    آ ادة م م ع رة، حيث أنه اعدة األسر الفقي  مس
ب      ن آث ا ع ى أحواله ة واالطالع عل ارات الميداني إجراء الزي ون ب ر، ويقوم ذه األس ع ه رة م ى صلة مباش ون عل ن . يكون ان م آ

دان                  ي يتخذونها في المي رارات الت ة الق ا وعالق ي يقومون به ة الت ة المهم يم هؤالء األشخاص لطبيع ى تقي الضروري التعرف عل
اتية     . بوجود فلسفة واضحة المعالم تحدد الهدف من مساعدة األسر الفقيرة      ة والمؤسس ات المجتمعي م المعوق وآذلك، التعرف على أه

ى أداء    ى توصياتهم للوصول إل ه، والتعرف عل ل وج ى أآم اتهم عل ي أداء مهم دانين ف اعيين المي املين االجتم ام الع ي تقف أم الت
 .وظيفي أفضل

 
 المنهجية
 :ء الدراسة على جزأين آما يليتم إجرا

روا ( عامال اجتماعيا يعملون في وزارة الشؤون االجتماعية ووآالة الغوث           13 وتم فيه اختيار عينة من       :الجزء األول  ولجان  ) األن
ة   عاملين اجتماعيين من منط7و  )  عاملين 4(وجنوبها  )  عاملين 4(ووسطها  )  عاملين 5(الزآاة من مناطق شمال الضفة الغربية        ق

 ).2نسخة من االستمارة في ملحق رقم . (وقام هؤالء بتعبئة استمارة غطت مواضيع الدراسة المختلفة. غزة
 

ي وزارة    اعيين ف املين االجتم ن الع رة م ا عش ارك فيه زة ش ة عمل مرآ ارة عن مجموع ان عب ة فك ن الدراس اني م ا الجزء الث أم
ة ووسطها وجن            ة في شمال الضفة الغربي ا الشؤون االجتماعي م           . وبه ق بعمله ذه الورشة مناقشة مواضيع محددة تتعل وتمت في ه

اء الورشة، حيث تمت              . بهدف الخروج بتوصيات نحو العمل مع الفقراء من منظور تنموي          تمارة أثن وقد قام المشارآون بتعبئة اس
م         ).3نسخة من االستمارة في ملحق رقم       (اإلجابة عن آل سؤال مرتين، قبل إجراء نقاش عام وبعده            ي ت  وقد تناولت المواضيع الت

 :نقاشها
 .أهم أسباب الفقر في فلسطين من وجهة نظر العاملين االجتماعيين -
 .طرق غير تقليدية لمساعدة العائالت الفقيرة -
 .فلسفة الوزارة والهدف من مساعدة األسر الفقيرة -
 .آيفية مساعدة بعض الفئات للخروج من حالة الفقر -
 . ميزة مع مؤسسات غير حكومية وتطوعية وطرق تحسين األداءإمكانية تطوير عالقة عمل م -

 
 نتائج الدراسة

 أسباب الفقر. 1
ة                   ة أم البنيوي ر في فلسطين سواء األسباب الذاتي م     . تم استطالع آراء العاملين االجتماعيين حول أسباب الفق الي أه دم الجدول الت يق

اعيون        ة المجتمع             وي. خمسة أسباب للفقر، آما يراها العاملون االجتم دور حول مشاآل في بني ذه األسباب ت ة من ه الحظ أن أربع
ا أو             والوضع السياسي وقلة االستثمار، وجميعها أسباب ال يملك الفقراء أو العاملون االجتماعيون وحدهم القدرة على السيطرة عليه

ل             . محاربتها ة مث ة ذاتي ى وجود مشكالت اجتماعي ط إل ر حجم      وقد تمت اإلشارة في سبب واحد فق دد الزوجات والمرض وآب تع
 . األسرة
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 1-4جدول 
 أهم خمسة أسباب تؤدي للفقر في فلسطين من وجهة نظر العاملين االجتماعيين

 .الوضع السياسي غير المستقر
 ).تعدد الزوجات، البطالة، األمراض(وجود مشكالت اجتماعية وتخلف اجتماعي 
ا      اد في السلطة             سوء اإلدارة والتخطيط االقتصادي واالجتم وارد والفس عي والتنسيق واستغالل الم

 .والمؤسسات
 .الزيادة السكانية

 .عدم توفر رؤوس أموال ومشاريع وعدم توفر ثروات وطنية
 
 أسس مساعدة األسر الفقيرة. 2

ار                       ا هي العامل الحاسم في اختي ون به هم لألسر المحتاجة،     أشار العاملون االجتماعيون إلى أن فلسفة ومعايير المؤسسة التي يعمل
ل تشير                              ايير، ب ذه المع حيث أن االختيار يتم عادة بناء على معايير وأسس ثابتة، إال أن الممارسة العملية ال تظهر مدى وضوح ه

 .إلى أن حكم العامل االجتماعي وتقديره الشخصي هو العامل الحاسم لمساعدة األسر الفقيرة
 
 أهداف وفلسفة المساعدة . 3

ة       . عاملون االجتماعيون تقديم تصور واضح حول أهداف مساعدة األسر المحتاجة          لم يستطع ال   اب فلسفة عام ذا لغي ا يرجع ه وربم
ا ون به ي يعمل ري . وأهداف محددة للمؤسسات الت ه خي ون ب ذي يقوم وع العمل ال اعيين أن ن املين االجتم ر بعض الع ا اعتب فبينم

ا فهي              . ه حق للفقراء  بطبيعته، اعتبر آخرون أنه تنموي أو تأهيلي أو أن         ون به ي يعمل ا عن فلسفة المؤسسة الت ة   "أم انية ووقائي إنس
ى أسر                          ". وتهدف إلى توفير أساسيات الحياة     رة إل ل األسر الفقي ل تحوي ى أهداف أخرى مث ان اإلشارة إل وقد تمت في بعض األحي

ا وصحيا        م        . منتجة وإعادة تأهيلها اقتصاديا ومهني اعيين ل املين االجتم ديهم      ولكن الع وفر ل ي تت يستطيعوا أن يوضحوا األدوات الت
 . لتنفيذ مثل هذه األهداف

 
 2-4جدول 

 فلسفة المؤسسة في مساعدة األسر الفقيرة
 ).حتى ال تزداد المشكلة(هدف إنساني ووقائي 

 ).من االتكالية إلى االعتماد على الذات(تحويل األسر الفقيرة إلى أسر منتجة 
 .ياة لألسر المحتاجةتوفير بعض متطلبات الح

 .تأهيل اقتصادي ومهني وصحي
 

تهم      ى رؤي اء عل رارات بن ذ الق ي التصرف وأخ ة ف ن الحري ة م اعيين درج املين االجتم دى الع أن ل ائدا ب عورا س اك ش ا أن هن آم
ايير بمساعدتها، حيث يجدون طر                . وتقديرهم الشخصي للحالة   ة أو أخرى   وهم يستطيعون تقديم المساعدة لحاالت ال تسمح المع يق

ا        . لتقديم المساعدة بسبب شعورهم بالحاجة الملحة لتقديم مساعدة مادية أو عينية لهذه الحالة             اعيين تقريب املين االجتم اتفق أغلبية الع
 ".أفقر الفقراء"على أن جميع األسر المتقدمة للمساعدة هي بحاجة لها بالفعل وأن الحاصلين على هذه المساعدة هم فقط 

 
ون،  18مثل األسر آبيرة الحجم وعندها أبناء فوق سن         (اك بعض األسر التي تستحق المساعدة وال تتلقاها         آما أن هن    سنة وال يعمل

دده          ذي تح ى ال د األدن وق الح ه ف ية ولكن ا األساس داد حاجاته ي لس ان ال يكف و آ ى ل رة حت دود لألس ل مح ود دخ ة وج ي حال أو ف
ك بسبب                     ومن وجهة نظر العاملين االجتماعي    ). المؤسسة املين في مؤسسات السلطة يستحقون المساعدة وذل ين فإن الكثير من الع

 . الدخل القليل وآبر حجم األسرة
 

دم                              اج لمساعدة ولكن ال تتق ي تحت ر من األسر المستورة الت اك الكثي وباإلضافة إلى ذلك، فإن العاملين االجتماعيين يدرآون أن هن
ة بطرق         . دينة أو عزة النفس والخجل من االعتراف بحالة االحتياج        بطلب بسبب بعد سكنها عن المراآز أو الم        ا أن عدم المعرف آم

اعيون آخرون أن عددا            . الحصول على المساعدة آان أحد األسباب لعدم التقدم بطلب للمساعدة          وفي نفس الوقت ذآر عاملون اجتم
ل إن                         ى مساعدة ب ى وعي بطرق الحصول عل ا تكون عل ادة م ة ع اء بعض المعلومات             من األسر المتلقي وم بإخف  بعض األسر تق

 .الضرورية من أجل تعزيز فرص حصولها على المساعدة
 
 المعوقات. 4

ات                            رة في عدد الملف ادة آبي ؤدي لزي ا ي راء، مم إن أهم المعوقات التي تقف أمام أداء أفضل للعاملين االجتماعين هو تزايد عدد الفق
تها ومساعدتها                   لكل عامل، وبالتالي عدم القدرة على متابعة       افي أيضا لدراس ة الوقت الك ة وإعطاء آل حال ة مهني ة بطريق  آل حال

ى             . بأفضل صورة ممكنة   آما أن الموارد المالية المتاحة محدودة جدا مما يؤثر على عدد األسر المحتاجة التي يمكن مساعدتها وعل
آما أن العاملين االجتماعيين أنفسهم يتلقون رواتب  . لحقيقيةآمية هذه المساعدة التي تعتبر قليلة جدا وال تكفي لسد حاجات األسرة ا       
 . منخفضة ال تكاد تكفي أسرهم، مما يزيد من صعوبة عملهم مع الفقراء
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ث        ا، حي يهم اتباعه ي يجب عل وانين الت بب الق ل بس ي العم ات ف ود احباط وث وج ة الغ وزارة ووآال ي ال املين ف ر بعض الع وذآ
ان      م غالء المعيشة                           يضطرون التباع قانون قديم آ دن وال يالئ لم مساعدات مت ز بس ة ويتمي رة اإلدارة المدني اء فت تم استخدامه أثن  ي

ان                       . الحالي ر من األحي ا في آثي ة لجان        . ويجد العامل االجتماعي نفسه مضطرا لتطبيق التعليمات مع عدم اقتناعه به ا في حال أم
ى                الزآاة فقد آان من أهم المشاآل عدم وجود موظف متفرغ لمت           درة عل د العامل الواحد الق ابعة الحاالت المختلفة حيث ال توجد عن

 .متابعة آثير من القضايا
 

دان   ي المي ا ف ي يواجهونه رة الت اآل األسر الفقي اآلهم ومش اقم اإلداري لمش م الط دم تفه ن ع اعيون م املون االجتم اني الع ا يع . آم
ق          ".فوقية"أو  " بعيدة"ووصف بعض العاملين العالقة مع المسؤولين بأنها         ا يتعل ة فيم وزارة المختلف آما ال يوجد تنسيق بين أقسام ال

ة                  . بخدمة األسر المحتاجة   ؤدي لصعوبة خدم ا ي دة مم ه للحاالت البعي يارة لتنقل اعي س وفر للعامل االجتم وفي بعض الحاالت ال تت
ة              رى النائي ي تعيش في الق ة لل          . قطاع واسع من األسر الت د سؤالهم عن أفضل طريق تعامل مع الطاقم اإلداري في المؤسسة           وعن

ديريات أو                        ين الم اعيون ضرورة وجود سياسة واضحة في المؤسسة والتنسيق ب املون االجتم رح الع لتحسين األداء وتطويره اقت
 .األقسام المختلفة وضرورة وجود قوانين مرنة وحرية أآبر للعاملين االجتماعيين وثقة أآبر بعملهم

 
ى أحدث                يعاني العديد من العا    اء العمل من أجل التعرف عل م أثن ل المستمر له ملين االجتماعيين من نقص فرص التدريب والتأهي

 .ويؤدي إغراقهم في العمل إلى عدم السعي لتطوير الذات. التطورات التي تطرأ في مجال الخدمة االجتماعية
 

ذي   ومن ضمن المعوقات التي يعاني منها العاملون عدم تفهم الناس لطبيعة عم        لهم، حيث أن حجم التوقعات منهم آبير في الوقت ال
ة، في                      . ال يستطيعون فيه حل مشكالت الفقراء جميعها       ى المساعدات المادي اس هو عل ر من الن ال األآث املون أن اإلقب ويالحظ الع

وع من المساعدة، و                         ذا الن ى طلب ه ون عل راء ال يقبل ل، حيث أن الفق ديم التأهي وفر مؤسسات    حين أن هناك صعوبة في تق دم ت لع
 . تأهيلية وفرص عمل

 
 الرضا الوظيفي. 5

ى تحمل الضغوط                         درات عل ى ق ر من العطاء واإلخالص وال اج للكثي ه يحت اعيون ب املون االجتم وم  الع ذي يق إن طبيعة العمل ال
اعيون بالرضا عن ا              . االجتماعية والنفسية التي تفرضها طبيعة عملهم      املون االجتم ام، يشعر الع ي يقومون    وبشكل ع لوظائف الت

ة الرضا     . وقد ذآروا عدة أسباب لذلك منها أن عملهم هو عمل إنساني يساعد الفقراء والمحتاجين ويخدم المجتمع   . بها ا من ناحي أم
املون في   . عن الوضع المادي، فظهر نوع من التباين بين العاملين االجتماعيين على حسب الجهة التي توظفهم             ففي حين أظهر الع

ة  وي         وآال و معن وظيفي ه ا ال ى أن الرض ة عل ؤون االجتماعي ي وزارة الش املون ف ادي، أصر الع ا الم ن الرض ا م وث نوع الغ
 . أما العاملون في لجان الزآاة فقد اعتبروا عملهم نوعا من العبادة مع أن عملهم يكون تطوعيا أحيانا. باألساس

 
 مالحظات وتوصيات . 6

لذي تقوم به المؤسسات المختلفة لمساعدة األسر المحتاجة هو عمل إغاثي وخيري باألساس              يتضح مما سبق أن العمل االجتماعي ا      
ا    اني منه ي تع اج الت ة االحتي ن حال اعدة بعض األسر للخروج م ه أو مس يس مكافحت ر ول ار الفق ى تخفيف آث دف إل م خالل . يه ت

ساعدة الفقراء غير أسلوب المساعدة التقليدي، آما تم        مجموعة العمل المرآزة تشجيع العاملين االجتماعيين للتفكير بطرق أخرى لم         
ي يمكن             . سؤالهم عن األسر الفقيرة التي تملك إمكانية الخالص من الفقر          يعتقد العاملون االجتماعيون أن هناك العديد من األسر الت

ة الجسدية البس                   ذه األسر حاالت اإلعاق دريب بسيط، ومن ه وانس و األرامل   مساعدتها بتوفير فرص عمل أو تأهيل وت يطة، والع
وفير                 . والمطلقات الصغيرات، والحاالت المرضية البسيطة     ه من الممكن ت نين، إال أن وهناك حاالت أآثر حاجة للمساعدة مثل المس

 .  نوع من التكافل االجتماعي الذي يساعدهم على توفير حاجاتهم
 

 )ة والعينيةغير المساعدة المادي(اقتراحات طرق لمساعدة العائالت الفقيرة 
 .التعليم والتأهيل المهني واالقتصادي المجاني

 .إقامة مشاريع اقتصادية وإقراضية ومصانع ضخمة ومحمية
 .نشاطات ولقاءات إرشادية وتوعية

 .استصالح األراضي الزراعية وإقامة المشاريع الزراعية
 .تطبيق القوانين وخاصة اإلرث الشرعي

 
ر الحك    ي وزارة            وعن دور المؤسسات غي اعيون ف املون االجتم ك الع ا في ذل ع، بم ة في مساعدة األسر المحتاجة اتفق الجمي ومي

راء                 ة للفق ة االجتماعي ز شبكة الحماي ذه المؤسسات تساهم في تعزي دور، حيث أن بعض ه ذا ال الشؤون االجتماعية، على أهمية ه
ة من                وقد اعتقد العاملون أن هناك ضرورة لتفعيل ال       . وتكمل دور الوزارة   وزارة، حيث أن درجة معقول ين المؤسسات وال تنسيق ب

 .التنسيق بين المؤسسات والوزارة موجودة في الواقع بين العاملين االجتماعيين من المؤسسات المختلفة
 

ادة نجاعة العمل مع األسر المحتاجة                        ومن   .وقد جاءت مقترحات العاملين االجتماعيين لتعبر عن أهم الوسائل لتحسين األداء وزي
 :أهم هذه المقترحات
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 :زيادة فرص التدريب أثناء العمل في المجاالت التالية .1
 .وسائل التعامل مع قضايا اجتماعية تخصصية مثل العنف األسري، المخدرات والمرضى النفسيين -
 .أخالقيات العمل وقوانينه واإلجراءات الخاصة بالحاالت المختلفة -
 .آيفية التغلب على المشاآل أثناء العمل -
 .تدريب يستهدف زيادة الدافعية وتطوير حوافز للعمل -
 .تطوير طرق التنسيق مع المؤسسات األخرى -
 .البدء في وإدارة مشاريع تنموية خاصة بالفقراء -

 .التخصص حسب نوع المشاآل من أجل مراآمة الخبرة .2
 .إنشاء مراآز تعنى بالتأهيل والتدريب وتطوير ما هو موجود منها .3
 .ت المحتاجةخلق فرص عمل للعائال .4
 .إنشاء مراآز لعالج حاالت اإلدمان ورعاية المعوقين والحاالت النفسية .5
ة في                          .6 ة األسر المحتاجة من أجل تالفي االزدواجي ى برعاي تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات المختلفة التي تعن

 .العمل وزيادة فعالية المساعدات وتبادل الخبرات
 .ائالت المحتاجة ورفع سلم المساعدات بما يتناسب مع غالء المعيشةزيادة الميزانية المخصصة للع .7
 . تحسين أوضاع الموظفين على الصعيد المادي والوظيفي .8
 .تخفيف عدد الملفات والقضايا التي يتابعها آل عامل اجتماعي لضمان نوعية العمل وإنسانيته .9

 .اني منها األسر الفلسطينيةتغيير القانون بحيث يصبح أآثر مالءمة لخصوصية المشاآل التي تع .10
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رة                    ة نظر األسر الفقي ة،         .  تم من خالل هذه الدراسة تقديم تحليل لمشكلة الفقر في فلسطين من وجه ر قطعي دالالت غي وإن آانت ال
 :ه المؤشراتومن هذ. فإن هناك مجموعة من المؤشرات حول الفقر أصبحت أآثر وضوحا

 
ة   (إن الفقر في جوهره ناتج عن مجموعة من العوامل البنيوية            .1 درجات      ) االقتصادية، والسياسية، واالجتماعي ؤثر ب ي ت الت

في  ) وخصوصا الضغوطات اإلسرائيلية     (وبرغم أهمية العامل االقتصادي      .  متفاوتة على مجموعات المجتمع المختلفة    
اره، إال أن ال  ر وانتش ادة نسب الفق ر زي ه (فق دقع من ا الم ى    ) وخصوص دراتها عل ات ق ى مجموع ر عل كل آبي ؤثر بش ي

 ).النساء، المسنون، والمعاقون، والمرضى، واأليتام(الوصول للمصادر محدودة 
 
روا،             .2 ة واالن ل وزارة الشؤون االجتماعي دعم الرسمي، مث إن دراسة لألسر الفقيرة التي تتلقى مساعدات من مؤسسات ال

ين أن العوامل    .   الفقر ومقدار تأثيرها على الصحة االجتماعية والنفسية والجسدية للفقراءتكشف عن عمق مشكلة  د تب فق
ية، والمرضى         (التي تؤدي للفقر     ر االقتصادي    )التميز، وعدم امتالك المصادر االقتصادية، السياس اقم مع الفق إن .  ، تتف

ادر مالية محدودة جدا، مسكن غير صحي، وضع صحي مص: حدة الفقر تتضح بالنظر إلى جوانب حياة الفقراء المختلفة    
 .متدهور، مشاعر مختلفة ومتناقضة، وغياب أو محدودية القدرة على الحرآة والحراك االجتماعي

 
راد                         .3 اقي أف إن العزلة والتهميش من أهم مظاهر الفقر، وآما يقال فان صوت الفقير يبقى طي النسيان وغائبًا عن أذهان ب

 .مظهرا عاديا يوميا ال يدعو للمبادرة واالهتمام" الفقر"ت، يصبح ومع الوق.  المجتمع
 
 -:يمكن تصنيف الحاالت الدراسية التي تم التعايش معها خالل هذه الدراسة إلى ثالثة أقسام  .4

زمن   ر الم االت الفق ن وضع    : ح اس ع ة باألس زمن الناتج يش الم دقع والتهم ر الم االت الفق دي"ح ل " جس صحي، مث
اتهم من خالل العمل أو من خالل مصادر األسرة                       المسنين والمعا  إن .  قين والمرضى الذين ليس بإمكانهم سد احتياج

ة   ة االجتماعي ى الرعاي تمر إل كل مس اج بش ة تحت ذه المجموع ية  (ه اعدات نفس ة ومس ة وعيني ات مالي كل معون ى ش عل
 ).واجتماعية

اعي واالقتصادي والتي تتضمن         حاالت الفقر والتهميش الناتجة عن اإل     : حاالت الفقر االجتماعي      رث التمييزي االجتم
ى                      " أقل من إنسانية  "نظرة   ادرين عل ات في المجتمع وخصوصا النساء وذوي االحتياجات الخاصة من الق لبعض الفئ

 .، والمقيمين في مناطق معزولة أو نائية)العاملين(العمل المنتج، وأطفال األسر الفقيرة 
اع معدالت            وهي النا  : حاالت الفقر التنموي       ة في ارتف لة والمتمثل ة الفاش رامج التنمي تجة عن األزمات االقتصادية وب

ا                    . البطالة والتضخم  را م ات السوق وآثي آما ينتج هذا النوع من الفقر عن عدم تطابق مؤهالت القوى العاملة مع متطلب
رة                 ر المه رة وغي املين المه ين خريجي الجامعات والع ذه  .  تنتشر هذه الحاالت ب تثناة من         إن ه  المجموعات تكون مس

 .نظام الدعم االجتماعي الرسمي
 
ر يختلف من             .5 وبرغم أن مظاهر الفقر وتأثيراتها اإلنسانية منتشرة بين جميع هذه الحاالت، إال أن التعامل مع مشكلة الفق

اعي رسمي، دعم يغطي ا                    .  مجموعة ألخرى  ر المزمن ضمن نظام دعم اجتم لحاجات  فال بد من أن تبقى حاالت الفق
 .اإلنسانية األساسية على األقل ويشمل مساعدات في مجال الخدمات المنزلية، وإرشاد نفسي، ونشاطات ترفيهية

 
فمن أجل أن   ".  إنمائية"أما حاالت الفقر االجتماعي، فان برامج الدعم االجتماعي المقدمة إليها ال يمكن أن تقتصر على مساعدات                 

ة   ( تنموي ال بد وأن تترافق مع نشاطات خاصة           تكون للمساعدات قيمة فعلية ودور     ة وتأهيلي ة للمجموعات المهمشة      ) تدريبي موجه
 .ودعم يأخذ شكل رفع اإلرث التميزي والمتمثل في عوامل بنيوية ومؤسساتية متجذرة في المجتمع

 
ة وجدوى من أجل ا         ر التنموي بالعمل بفعالي دعيم      يرتبط العمل مع حاالت الفقر االجتماعي وحاالت الفق ل في ت ذا يتمث ة، وه لتنمي

ع                        ة توزي ة، وطبيع ة االقتصادية واالجتماعي ة، وتطوير سياسات الدول ة والعالمي موقع االقتصاد المحلي ضمن االقتصادات اإلقليمي
 .إن النمو االقتصادي مع سياسات اجتماعية متوازية يشكل أساسا لحل مشكالت البطالة والتضخم.  الثروات في المجتمع

 
أقل نجاعة في ظل األزمات االقتصادية ومراحل التحول        ) الرسمية وغير الرسمية(بكات الحماية االجتماعية   تصبح ش  .6

فمع تراجع دور العائلة والمجتمع المحلي في تأمين درجة معقولة من الحماية للفقراء، ظهر دور .  السياسي واالجتماعي
راء بشكل         ومع تشكل مؤسسات السلطة ا  . المؤسسات األهلية بشكل واضح    ا مع الفق ور عمله ي تبل ة الفلسطينية الت لوطني

ى درجة من رص الصفوف من خالل                          تم الوصول إل ا أن ي ة، أصبح لزام واضح من خالل وزارة الشؤون االجتماعي
ة، ضمن منظور التكامل والشراآة           إن .  تنسيق ألدوار المؤسسات المختلفة التي تشكل عناصر شبكة الحماية االجتماعي

 .ابط بين شبكات الحماية يؤدي إلى معاناة غير مبررة لعدد من األسر األآثر حاجة للمساعدة والحمايةضعف الرو
 
ر                  .7 وازن للفق ر مت ع غي ه توزي ع، يتبع راد المجتم ين أف . إن غياب العدالة في توزيع الثروة وإمكانيات الوصول للمصادر ب

دة تتصف في مجملها بالهامشية االقتصادية والسياسية       ففرص الوقوع في حالة الفقر تزداد بين مجموعات اجتماعية محد         
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ز والنظرة        ة "ووقوعها فريسة للتميي اريخ وهي       " الدوني ر الت ة،            : عب رى النائي اقون، وسكان الق اء، والمع المسنون، النس
 .إن الفقر بالنسبة لهذه المجموعات يتسم بالتمييز االقتصادي ودرجة آبيرة من العزلة االجتماعية. والالجئون

 
تقبل والوصول               " ثقافة الفقر "تتسم   .8 ر واألمل في المس ة جامحة في التغيي بدرجة عالية من التناقض، حيث أن هناك رغب

ة ة واالتكالي العجز والقدري ع شعور ب ق م دها .  لوضع أفضل تتراف ذ بي ن األخ اك مجموعات يمك ان هن ك، ف رغم ذل وب
ة والنفسية       للخروج من حالة الفقر وذلك ضمن تقييم موضوعي إلمكانيا          ا العملي ات وأرامل ومهجورات        : ته نساء مطلق

 .وأخريات متزوجات يمكن تأهيلهن ليشارآن في العملية اإلنتاجية
 
 
راف              .9 إن العمل مع الفقراء يتطلب أآثر من المعرفة بطبيعة مشكلة الفقر وحجمها وتوزيعها، وال بد أن ينصب على االعت

ن ال  تخلص م ي ال م ف راء وحقه انية الفق راء  بإنس ة للفق ة واالقتصادية المنتج ل االجتماعي ة عن العوام اة الناتج إن .  معان
ى صحتهم الجسدية                          " تكميم"المبالغة في    ا عل راء وشدة تأثيره ي يعيشها الفق اة الت دنا عن عمق المأس الفقر والفقراء تبع

 .واالجتماعية والنفسية
 
ا        أظهر البحث أهمية فتح المجال أمام الفقراء أنفسهم للمشارآ         .10 اك ردا عملي ة في صنع القرار الذي يخصهم، وأثبت أن هن

راء هي من العوامل األساسية                           ى أن مشارآة الفق د عل ل وأآ على من يقولون أن الفقراء غير قادرين على المشارآة، ب
 .لضمان نجاح المشروعات والخطط اإلنمائية

 
ة تجمع ا        راء    وأخيرا، فالعمل مع الفقراء يتطلب جهودا تشارآية ومتكامل ة مع الفق ة دور شبكة     . ألطراف العامل ة وحيوي ومع أهمي

ا من               الحماية االجتماعية، إال أن القضاء على الفقر ال بد أن يصبح على رأس األولويات لخطط التنمية الفلسطينية، ويتطلب التزام
اد   آما أن الفقر في جوهرة غير منفصل عن المسألة التنموي    . قبل المؤسسات الرسمية لحل المشكلة     ألة ذات األبع ة برمتها، هذه المس

ة    ة                   .  االقتصادية والسياسية واالجتماعي أتي ضمن مشروع تنموي شمولي ينظر للقضايا المختلف د وأن ي ر ال ب إن حل مشكلة الفق
 .ضمن منظور التنمية البشرية الذي يسعى إلى توسيع خيارات الناس ويعزز فرصهم ويمكنهم من استخدام أفضل لهذه الخيارات
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 المالحق
 )1(ملحق رقم 

 
 استمارة األسر المحتاجة

 
 

 ___________________عدد غرف البيت 
 

 )مخيم ، قرية ،مدينة(السكن مكان 
___________________________________________________ 

 
 هل تعتقد أن مسكنك يالئم احتياجاتك؟

___________________________________________________ 
 طفل_______ )   سنة15أآثر من (بالغ _____ عدد أفراد األسرة 

 
 

 عدة؟ لماذا؟هل تعتقد أن أسرتك بحاجة للمسا
 

 ما نوع المساعدة المباشرة التي تحتاجها األسرة؟
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 هل تتلقى األسرة مساعدات من جهة حكومية
 _____________ما هي    نعم

 __________الفترة الزمنية   
 هل تقدمت بطلب  ال

 _____________________لماذا لم يقبل طلبك   نعم 
 ____________________________لماذا   ال

 ما هو تقييمك لهذه المساعدات بالمقارنة مع تكاليف الحياة؟ آم تغطي المساعدة من احتياجاتك؟
___________________________________________________ 

 من لجان الزآاة
 _____________ما هي    نعم

 __________الفترة الزمنية   
 هل تقدمت بطلب  ال

 ____________________لماذا لم يقبل طلبك   نعم 
 ____________________________لماذا   ال

 ما هو تقييمك لهذه المساعدات بالمقارنة مع تكاليف الحياة؟ آم تغطي المساعدة من احتياجاتك؟
___________________________________________________ 

 
 من وآالة الغوث

 _____________ما هي    نعم
 __________الفترة الزمنية   

 هل تقدمت بطلب  ال
 __ ___________________لماذا لم يقبل طلبك   نعم 
 _____________________________لماذا   ال

 ع تكاليف الحياة؟ آم تغطي المساعدة من احتياجاتك؟ما هو تقييمك لهذه المساعدات بالمقارنة م
___________________________________________________ 

 
 ما هي برأيك احتياجات األسرة األساسية؟ آيف يتم توفيرها؟

___________________________________________________ 
 

___________________________________________________ 
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 برأيك ما هو الدخل الكافي ألسرة مثل أسرتك لتلبي حاجاته األساسية؟
___________________________________________________ 

  
 هل يوجد في أسرتك أطفال يعملون؟ 

___________________________________________________ 
 

 هل يوجد في األسرة أشخاص باحثون عن العمل؟ لماذا؟
___________________________________________________ 

 
 للقبول بعمل ال تعتبره مناسبا من أجل الحصول على المال؟) أو أحد أفراد أسرتك(هل اضطررت 

___________________________________________________ 
 

 هل ترك أحد أطفال األسرة المدرسة قبل إنهاء دراسته؟ لماذا؟
___________________________________________________ 

 
 هل يوجد في األسرة أشخاص عندهم إعاقة أو مشاآل صحية مزمنة؟

___________________________________________________ 
 

 ما هي أهم المشكالت التي تعاني منها األسرة؟
___________________________________________________ 

 
 )خالل األشهر الستة الماضية(ي أهم األمراض التي يعاني منها أفراد األسرة ما ه

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 
 ؟)المكان و التكاليف المادية(آيف توفر الرعاية الصحية ألبناء أسرتك؟ 

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 
المال، المساعدات العينية ، فرصة عمل ،فرصة تعليم وتأهيل ، أشياء أخرى ؟ ما              (من أجل تطوير وضع أسرتك تحتاج لمزيد من         

 )هي ؟
___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 
 برأيك ما هي العوامل التي تؤدي للفقر؟

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 ك هل يمكن ألسرة مثل أسرتك الخروج من حالة الحاجة؟برأي
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 
 برأيك ما هي أهم المشكالت التي يواجهها مجتمعنا؟

___________________________________________________ 
 :ما هو تعقيبك على العبارات التالية

 الفقر مش عيب
___________________________________________________ 

 الصبر مفتاح الفرج
___________________________________________________ 

 )الدنيا بخير(مازال عمل الخير موجودا 
___________________________________________________ 
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 التعليم متاح للجميع
___________________________________________________ 

 الرعاية الصحية متوفرة ألسرة مثل أسرتنا
___________________________________________________ 

 ةالسلطة مسؤولة عن تأمين حاجات األسر الفقير
___________________________________________________ 

 
 ؟) أفضل، أسوأ ، نفس الشيء(آيف ترى حياتك بالمقارنة مع حياة والديك 

___________________________________________________ 
 

 ما هي توقعاتك بالنسبة ألبنائك؟
 ________________________________________________:الذآور
 ________________________________________________:اإلناث

 
 .ة لوضع المسكن/تقييم الباحث

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 
 .ة لألوضاع المعيشية المحيطة بالمسكن/تقييم الباحث

___________ ________________________________________ 
 ___________________________________________________ 

 .ة للوضع االقتصادي لألسرة/تقييم الباحث
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 .ع الصحي لألسرةة الوض/تقييم الباحث
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 .ة التعليمي لألسرة/تقييم الباحث
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 
 .ة لنوع المشكالت التي تواجه األسرة/تقييم الباحث

___________________________________________________ 
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 )2(ملحق رقم 
 

 استمارة العاملين االجتماعيين
 )المقابالت(

 
 هل تشعر بالرضا عن وظيفتك؟

____________________________________________________ 
 

 راط في هذا النوع من العمل؟ما الذي دفعك لالنخ
 ).عمل تحبه وتستمتع به، ألن دراستك تؤهلك ،مجرد وسيلة لكسب العيش( 
 

____________________________________________________ 
 

 ما هي المعوقات التي تقف في وجه تحقيقك ألداء وظيفي أفضل؟
____________________________________________________ 

 
 ما هي اقتراحاتك لتحسين مستوى األداء وخصوصا في مجال مساعدة األسر المحتاجة؟

 ).مزيد من التدريب ،فهم أوسع للمشاآل التي تعالجها، التخصص في نوعية المشاآل التي تتم دراستها(
____________________________________________________ 

 
 :الرجاء التعقيب على العبارات التالية

 :  العامل الحاسم في اتخاذ قرار لمساعدة عائلة ما يعتمد على
 .فلسفة المؤسسة التي تعمل بها. 1

____________________________________________________ 
 
 .الشعور الشخصي وحكم العامل االجتماعي على األمور. 2

____________________________________________________ 
 .ختيار يعتمد على معايير واضحة وثابتةاال.  3

____________________________________________________ 
 ؟)تنموي ، خيري ، أم ماذا( بتقييمك، ما نوع العمل الذي تقوم به مع الفقراء 

 
____________________________________________________ 

 
 ؟ )عادال ، فيه بعض العدل ، يعتمد على المعرفة واألمور الشخصية ،ليس عادال (ا ما يكون هل تعتبر القرار لمساعدة عائلة ما غالب

____________________________________________________ 
 

 هل تشعر أنك خالل عملك تساعد األسر المحتاجة دائما؟ ما هي صفات األسر التي ال تتلقى مساعدة وبتقديرك تستحقها؟
 

____________________________________________________ 
 

 هل تشعر أن آمية المساعدات آافية للعائالت المحتاجة؟
____________________________________________________ 

 
ة    ر المحتاج اعدة األس ة لمس ك أفضل رزم ي برأي ا ه اجين،    (م ل المحت دريب وتأهي ل، ت رص عم ة، ف ن المصادر المالي د م مزي

 ؟)دات عينية مثل مالبس وأطعمةمساع
____________________________________________________ 

 
ا حاالت    (برأيك أولويات المساعدة يجب أن تكون ألي نوع من األسر    ي فيه آثيرة األوالد، بدون دخل ثابت، التي فيها إعاقات، الت

 ؟)إدمان، غيره
____________________________________________________ 
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ذه        ع ه وزارة م ل ال ن قب ة م دمات المقدم يق الخ تم تنس ل ي راء؟ ه اعدة الفق ي مس ة ف ر الحكومي ات غي ي دور المؤسس ك ف ا رأي م
 المؤسسات؟

____________________________________________________ 
 

ة              ى المساعدات المختلف ة       هل تعتقد أن األسر المحتاجة على معرفة بطرق الحصول عل ر الحكومي وخصوصا من المؤسسات غي
 ؟)في مجاالت الصحة والتعليم واإلرشاد وغيره(

____________________________________________________ 
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 ملحق 
 )3(رقم 

 استمارة العاملين االجتماعيين
 )مجموعة عمل مرآزة(

 
 

 :العائالت الفقيرة
 طين؟برأيك ما هي أهم خمسة أسباب تؤدي للفقر في فلس .1

____________________________________________________ 
 

 ؟)غير المساعدة المادية و العينية(ي خمس طرق أخرى لمساعدة العائالت المحتاجة /اقترح .2
____________________________________________________ 

 
 من مساعدة العائالت الفقيرة؟) الفلسفة(ما هو الهدف األساسي  .  3

____________________________________________________ 
 
مؤسسات صحية، قانونية، نسوية، تنموية، (هل يمكن االستفادة من مؤسسات غير حكومية في حل مشاآل الفقراء المختلفة .4

 و هل هناك تصور آللية عمل أو تنسيق مع هذه المؤسسات؟) …زراعية 
____________________________________________________ 

 
 :تحسين األداء فيما يتعلق بالعمل مع الفقراء

 ي ثالثة مواضيع يهمك أن تتدرب عليها و سوف تساعدك في أداء عملك بصورة أفضل؟/اقترح .1
____________________________________________________ 

 
 ل أداء العمل بصورة أفضل؟ما هي أفضل طريقة للتعاون مع الطاقم اإلداري في مؤسستك من أج .2

____________________________________________________ 
 

 سوف يفيد في تحسين األداء؟) إدمان أو شيخوخة مثال(ي أن التخصص في حل مشكلة معينة /هل تعتقد .3
____________________________________________________ 

 
خراجها من حالة االعتماد على خدمات الشؤون االجتماعية إلى االعتماد على بتقديرك، أي الفئات المستفيدة يمكن إ .4

 النفس و آيف؟
____________________________________________________ 

 
  ما هي المصطلحات األآثر ترددا على ألسنة األسر المحتاجة؟ .5

____________________________________________________ 
 

 لفقراء لفقرهم؟آيف ينظر ا .6
____________________________________________________ 

 
 ما هو إحساس الفقراء تجاه باقي طبقات المجتمع؟ .7

_____________________________________________ 


