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�شكر وتقدير
يود بي�سان اأن يتوجه بال�سكر اإىل املحامية فاطمة دعنا التي قدمت وقتها 
وجهدها تطوعًا لت�ساهم يف اجناز ال�سق القانوين للبحث، كما نتقدم بال�سكر 
اجلزيل ملوظفي وزارة ال�سوؤون الجتماعية ملا اأبدوه من تعاون يف احل�سول 
على الأدبيات ال�رضورية للبحث وت�سهيل مهمة الفريق يف اجناز املقابالت 
ماجدة  )ال�سابقة(  الوزيرة  وخ�سو�سًا  الوزارة   موظفي  مع  املعمقة 
امل�رضي، كما ونقدم �سكرنا لفريق البحث الذي تطوع بجزء كبري من وقته 

يف العمل امليداين على م�ستوى ال�سفة الغربية وهم: 

ثائر و�سحة: م�ساعد باحث 
نرمني دبا�س: باحث ميداين
خالد اخلالدي: باحث ميداين

نغم لدادوة: باحث ميداين
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 1.1  مقدمة

تاأتي هذه الدرا�سة يف �سياق م�رضوع متكامل يقوم مركز بي�سان بتنفيذه بغر�س ا�ستقراء مو�سوعة 
احلماية الجتماعية يف النظرية والتطبيق متهيدًا حلملة �سغط تهدف اإىل التاأثري يف �سياغة قانون للحماية 
الجتماعية يخرجها قوًل وفعاًل من دائرة الإغاثة وامل�ساعدات اخلريية اإىل دائرة احلق والواجب واملواطنة 
انطالقًا من فكرة اأ�سا�س فحواها اأن املجتمع يجب اأن يكون ملتزمًا باأمن اأفراده مثلما اأن الأفراد عليهم 

التزامات متعددة جتاه جمتمعهم. 

ل بد لنا اأن نالحظ يف البداية اأن فكرة ال�سمان الجتماعي واحلماية الجتماعية وما اإليها من مفاهيم 
مت�سابهة اإمنا ت�سب يف خانة املحافظة على احلد الأدنى من احلقوق الجتماعية والقت�سادية، والكرامة 
الإن�سانية للمواطنني يف ظل النظام الراأ�سمايل القائم على اقت�ساد ال�سوق ومبداأ عدم امل�ساواة بني الأفراد. 

باحلماية  املتعلقة  املفاهيم  حتليل  على  الورقة  هذه  تركز  الراهن،  الب�رضية  واقع  من  وانطالقًا 
الجتماعية مثلما مت تطويرها يف حدود توازن القوى القائم بني الطبقة الراأ�سمالية والطبقات التي ترزح 
القوى مل�سلحة  تراجع الختالل يف ميزان  به  �سمح  ما  ال�ستغالل من عمال وفالحني، وبقدر  حتت نري 

الفئات امل�ستغلة يف حلظات تاريخية معينة. 

اإىل  �سمالها  من  الغربية  ال�سفة  �سمل  ميداين  بحث  املحلي عرب  النطاق  اإىل  الدرا�سة  تنتقل  ذلك  بعد 
اإذ يواجه املرء بحالة و�سطية  اأن حالة ال�سلطة الفل�سطينية هي حالة فريدة من نوعها،  جنوبها. ول بد 
و�سبابية جتعل م�سوؤولياتها جتاه املجتمع غري قابلة للتحديد ب�سهولة. لي�ست ال�سلطة الفل�سطينية دولة 
ذات �سيادة ت�سيطر على الإقليم وال�سكان وتنفرد بحق ا�ستعمال العنف ال�رضعي. ول تاأتي املناف�سة من 
قبيل  من  الفل�سطيني  الن�سيج  اإىل  تنتمي  �سيا�سية  اأحزاب  من  اأي�سًا  بل  فح�سب،  املحتل  البلد  اإ�رضائيل 
اأنها حزب  حما�س وفتح التي متار�س بع�س اأجنحتها درجة من ال�ستقاللية عن ال�سلطة على الرغم من 
ال�سلطة بالذات. ورمبا يجدر بنا اأن ن�سري اإىل اأمر اأكرث اأهمية يرتبط بدرجة �سيطرة ال�سلطة على موارد 
البالد القت�سادية لتتمكن من متويل نف�سها ون�ساطاتها املختلفة. وهنا يبدو جليًا وجود مع�سالت تتعلق 
املوقف  على  يبدو  فيما  يرتكز  خارجي  متويل  على  ال�سلطة  اقت�ساد  واعتماد  وحت�سيلها  بال�رضائب 
ال�سيا�سي مما يجعل دخلها الأ�سا�س نوعًا من الريع ال�سيا�سي الذي ل ميكن الركون اإليه على املدى البعيد 
والق�سري على ال�سواء. هكذا جند اأنف�سنا يف مواجهة قيا�س اإحراج يتعلق بال�سوؤال عن واجب ال�سلطة جتاه 
اأن  املجتمع من ناحية، وقدرتها على القيام بذلك الواجب من ناحية اأخرى. واأ�سا�س املع�سلة ياأتي من 
ال�سلطة من جانبها تريد اأن تعامل على اأنها دولة باملعنى الكامل للكلمة، ولكنها واقعيًا ل ت�ستويف �رضوط 
ذلك. واإذا فكر املرء يف اأنها لي�ست دولة �سقطت تلقائيًا اأية اأفكار عن واجبات الدولة جتاه مواطنيها )حماية 
اأمنهم يف امل�ستوى الداخلي واخلارج، حماية الفرد من اعتداء الفرد الآخر، تنظيم ال�سوق وتقدمي ال�سلع 

الف�سل الأول: مقدمة حول الدرا�سة ومنهجيتها
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العامة من قبيل ال�سمان الجتماعي وال�سحة والطرق وما اإىل ذلك( ولكنه �سيحار يف تف�سري قيامها بالدور 
الأمني اإ�سافة اإىل اإدارتها خلدمات التعليم وال�سحة. من الوا�سح اأن املوقف النظري هنا يثري اإ�سكالية 

لي�س من الي�سري التغلب عليها. 

اآخذين بعني الإدراك املتب�رض هذه ال�سعوبات، ننوي يف م�رضوعنا البحثي حول ال�سمان واحلماية 
الجتماعية اأن نغفل لأغرا�س منهجية �سعوبة حتديد الو�سع القائم للكيان ال�سيا�سي الفل�سطيني، واأن 
نتعامل معه وكاأنه موؤهل بالفعل لأداء الأدوار املفرت�سة يف الكيان ال�سيا�سي ال�سيادي امل�سمى بالدولة. 
ولذلك فاإننا �سنقراأ واقع وزارة ال�سوؤون الجتماعية وروؤيتها وممار�ساتها ونقارنها مبا يجب اأن تكون 

عليه الأمور منوذجيًا يف دولة الرفاه. 

وقد جاء الإطار النظري لهذه الدرا�سة كبريًا ن�سبيًا لأن املو�سوع من حيث توجيهه وتقييمه وحتديد 
املعايري فيه واختيار �سكل احلماية املالئم هو مو�سوع نظري بامتياز ول بد يف البداية ملن يريد بناء نظام 
نتائج  اإىل  بالطبع  التحديد �سيقود  »فل�سفته« يف هذا الجتاه، ولكن هذا  اأي نوع من حتديد  للحماية من 

متباينة جدًا عند التطبيق. 

على  الأهلي  القطاع  مع  وبال�رضاكة  الفل�سطينية  الجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  عملت  املنحى  هذا  ويف 
بلورة ا�سرتاتيجية خا�سة للحماية الجتماعية �سمن روؤية ت�ستهدف الو�سول ملجتمع فل�سطيني يتحقق 
فيه الرفاه للجميع على اأ�سا�س التنمية امل�ستدامة وال�ساملة. ور�سالة تن�س على: توفري برامج وخدمات 
ذات كفاءة واأثر، كمًا ونوعًا، يف جمالت احلماية والرعاية والوقاية والتمكني والتوعية، من خالل ال�رضاكة 
الفاعلة. وت�سمنت خم�سة اأهداف ركزت خاللها على التخفيف من حدة الفقر ورعاية الفئات املهم�سة من 
ال�سمان الجتماعي وعدد  الأ�رضى وال�سهداء، وتو�سيع نطاق  واأرامل وا�رض  م�سنني ومعاقني واطفال 

امل�ساركني فيه، وتطوير البيئة الت�رضيعية واملوؤ�س�ساتية  لل�سمان الجتماعي. 

يفرت�س يف تلك ال�سرتاتيجية من الناحية النظرية اأن ت�سكل نقطة انطالق نحو نظام حماية اجتماعي 
التحقق من فاعلية  الدولية. ويف �سياق بحثنا املقرتح �سيتم  العمل  ين�سجم ومفهوم احلماية لدى منظمة 
التنفيذ العملي للتوجهات النظرية املعلنة من قبل الوزارة، ومدى اللتزام باملعايري املت�سمنة لها، ومدى 
م�ساهمتها يف تخفيف معدلت الفقر والبطالة ومتكينها للفئات املهم�سة يف املجتمع وتوفري حياة كرمية 
لهم، والتحقق من منظومة القوانني والت�رضيعات املتعلقة بال�سمان الجتماعي. ثم ل بد من تفح�س مدى 
كفايتها وموافقتها لالحتياجات الواقعية. وروؤية ما اإذا كانت بحاجة اإىل ا�ستحداث قوانني معينة اأو عامة. 

لذلك يحاول م�رضوعنا البحثي حول احلماية الجتماعية الإجابة على الت�ساوؤلت النظرية والعملية 
على ال�سواء.
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 2.1  اأ�شئلة الدرا�شة 

• هل ميكن لل�سيا�سات الليربالية امل�ستندة لفكرة ال�سوق احلر اأن تخرج املجتمع الفل�سطيني من الفقر 	
والبطالة؟

• هل جنحت الروؤية النظرية والتخطيط ال�سرتاتيجي يف توفري خدمات احلماية الجتماعية  - نظريًا 	
- للمواطنني كافة؟

• قابلة 	 �ساملة  تنمية  اإىل  يوؤدي  اأن  الجتماعية  للحماية  اخلارجي  التمويل  على  لالعتماد  هل ميكن   
للحياة وال�ستمرار؟ 

• هل ميكن ماأ�س�سة ال�سمان الجتماعي يف موؤ�س�سة �سمان تعتمد �سيادة القانون وت�سمل الفاعلني 	
القت�ساديني يف املجتمع الفل�سطيني كافة )قطاع عام، خا�س، منظمات غري حكومية...( ؟

• ما هو الواقع القائم حاليًا يف وزارة ال�سوؤون الجتماعية؟	
• ما هي روؤية النا�س من متلقي اخلدمات جتاه خدمات الوزارة؟	

3.1  اأهمية الدرا�شة

تنبع اأهمية الدرا�سة الراهنة من دقة املو�سوع الذي تتناوله، واحلاجة اإىل الإجابة على الأ�سئلة اأعاله 
بغر�س التاأ�سي�س لفهم دقيق من الناحية الفل�سفية والعملية مل�رضوع احلماية الجتماعية يف مناطق ال�سلطة. 
ومن هذا النواحي متثل املناق�سة النظرية يف الدرا�سة واملعلومات التي تقدمها عن الواقع القائم م�سدرًا 
للمهتمني جميعًا وخ�سو�سًا يف اجلهات احلكومية والأهلية للحوار وتعميق البحث باجتاه الو�سول اإىل 

»ال�سيغة ال�سحرية« ملع�سلة ل يدعي البحث اأنه قد تو�سل اإليها.

4.1 اأهداف الدرا�شة

• تهدف الدرا�سة اإىل الوقوف على الواقع النظري املت�سل بفكرة احلماية الجتماعية مع امل�ساهمة يف 	
تقدمي ت�سور معني بخ�سو�س احلالة الفل�سطينية.

• قبيل 	 الفل�سطيني من  امل�رضوع  البحث يف  مدار  النظرية  اإىل الجتاهات  التعرف  اإىل  اأي�سًا  وتهدف 
ا�سرتاتيجية وزارة ال�سوؤون الجتماعية ودرا�سة »مواطن« حول ال�سمان الجتماعي.

• الوقوف على واقع اخلدمات التي تقدمها وزارة ال�سوؤون الجتماعية يف الوقت الراهن مع قراءة 	
اجتاهات امل�ستفيدين، وموظفي الوزارة جتاهها.

• الك�سف عن اإمكانيات الواقع واحتمالته الفعلية من حيث ال�ستعداد لالجتاه اإىل �سمان اجتماعي 	
�سامل.

الف�سل الأول: مقدمة حول الدرا�سة ومنهجيتها
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5.1  اإجراءات الدرا�شة ومنهجيتها

اعتمدت الدرا�سة املنهجية الو�سفية وامل�سح امليداين املتكئ على الكمي والكيفي على ال�سواء بح�سب 
لالأدبيات  مراجعة  طريق  عن  يوؤ�س�س  نظري  الأول  ق�سمني  اإىل  الدرا�سة  انق�سمت  وقد  املبحوثة.  الفئة 
املت�سلة بنظريات ال�سمان واحلماية ليتو�سل اإىل توجه مقرتح للحالة الفل�سطينية، اأما الثاين فهو و�سف 
للواقع كما تر�سمه املقابالت وال�ستمارات وهنا مت ر�سد الجتاهات وحتليلها والتعليق عليها مع القيام 
فيما  ان�سجامها ومتا�سكها وخ�سو�سًا  الوقوف على مدى  املختلفة بغر�س  املقابالت  مبقارنة ملحتويات 

يت�سل باملقابالت التي جرت مع كوادر وزارة ال�سوؤون الجتماعية. 

1.6 اأدوات الدرا�شة

 اعتمدت الدرا�سة على اإجراء 30 مقابلة معمقة مع موظفي ال�سوؤون الجتماعية �سملت وزير ال�سوؤون 
من  كل  ومديريات  والوحدات،  للدوائر  العامني  واملدراء  امل�ساعدين،  والوكالء  والوكالء،  الجتماعية، 
اخلليل، رام اهلل، نابل�س، وجنني، بالإ�سافة اإىل عدد من الباحثات والباحثني الجتماعيني �سواًء يف الوزارة 
اأو املديريات امل�ستهدفة ممن هم على عالقة مبا�رضة مع م�ستحقي خدمات وزارة ال�سوؤون الجتماعية. كما 
مت تطبيق ا�ستبانة بحثية على امل�ستفيدين من خدمات الوزارة يف كل من مديريات اخلليل ورام اهلل ونابل�س 
وجنني موزعني على الرتتيب ذاته كالتايل: 23، 27، 20،30 ومبا جمموعه مائة ا�ستبانة. فيما مت تطبيق 
ا�ستبانة بحثية خمتلفة على م�ستحقي خدمات الوزارة من غري امل�ستفيدين، وجاء توزيعهم ح�سب ترتيب 
املديريات �سالفة الذكر على النحو التايل: 2، 3، 3،2. وا�ستهدفت ال�ستبانات الفئات املهم�سة والفقرية 
اإعاقة واأرامل ومطلقات وزوجات الأ�رضى وال�سهداء واملر�سى،  من عاطلني عن العمل وم�سنني وذوي 
هذا بالإ�سافة اإىل عقد ثالث جمموعات بوؤرية، كما مت اإجراء العديد من اللقاءات البحثية مع ذوي العالقة 
من وزارات ومنظمات اأهلية، واحتادات نقابية ون�سوية. وتت�سمن املالحق بالطبع حمتوى ال�ستبانات 

واأ�سئلة املقابالت املعمقة على ال�سواء.
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2.1 تاريخ الفكرة

الب�رضي  اجلن�س  جانب  من  حماولة  التاريخ  فجر  منذ  واملحتاجة  ال�سعيفة  بالفئات  الهتمام  ميثل 
لتحقيق اكرب درجة ممكنة من الأمان يف مواجهة الطبيعة. ول بد لنا من مالحظة اأن عملية اندماج الب�رض 
يف احلياة الجتماعية هي يف الأ�سا�س حماولة لتح�سني �رضوط معركة املواجهة مع الطبيعة وتقلباتها مبا 
يف ذلك فعلها يف �سحة الفرد ذاته. ول بد اأن الإن�سان الأول كان يعي�س هاج�س البحث الدائم عن و�سائل 
الأمان ليتجنب ما يخباأ له، كاملر�س والعجز والبطالة اأو وفاة ال�سخ�س املعيل مما قد يهدد ا�ستقراره اأو 
اأمن اأفراد اأ�رضته. ويف هذا ال�سياق عا�س الب�رض يف جمموعات كيما يعززوا اأمانهم عن طريق التعاون يف 

احل�سول على ما يقيم اأودهم، والت�سارك يف درء الأخطار الطبيعية املحتملة.

تعددت اأ�سكال احلماية الجتماعية على امتداد التاريخ الذي ي�سبق الراأ�سمالية والثورة ال�سناعية. 
ولكنها ظلت اأ�سكاًل عفوية مرجتلة وتعتمد على العادات والتقاليد الرا�سخة يف كل جمموعة اأو قبيلة. ورمبا 
مثلت الت�رضيعات والو�سايا الدينية الإرها�سات الأوىل ل�سن بع�س قوانني ال�سمان واحلماية الجتماعية.

وميكن يف هذا املعر�س مالحظة اأن الب�رض اعتمدوا قبل زمن احلداثة على املوؤ�س�سات اخلا�سة باأنواعها 
للتخفيف من حدة الفقر وغياب الأمان القت�سادي. ويف هذا املعنى كان لالأ�رضة دورها، وكان للموؤ�س�سات 
الدينية وكبار الأغنياء والإ�رضاف الذين ميار�سون ال�سدقة والإح�سان دور مكمل اأي�سًا يف تلطيف املعاناة 
وحدة التوترات الجتماعية عرب م�ساعدة الفئات »الأقل حظًا« يف احل�سول على رغيف خبزها وما مينع 

عنها �رض الت�سور جوعًا. 

ما  ملواجهة  مواردها  من  تر�سد جزءًا  كانت  احلرفيني  املهنية وجتمعات  النقابات  بع�س  اأن  ويبدو 
احلماية  اأن  نرجح  موجزة  وبكلمة  احلياة.  اأحوال  وتقلب  الزمن  جور  من  اأع�سائها  بع�س  له  يتعر�س 
الجتماعية كانت تاأتي يف باب الإح�سان وعمل اخلري، اأما مفهوم احلماية الجتماعية بو�سفه حقًا للفرد 

فلم يكن مطروحًا على الأجندة يف اأي ع�رض ي�سبق احلداثة.

ومثلما اأ�رضنا منذ قليل فقد جاءت التعاليم الدينية املختلفة لت�سكل الأ�سا�س لأول فكر يخ�س »الأمان 
الإح�سان  من  �سكاًل  املقد�س  الن�س  يف  بدا  ذلك  اأن  بالطبع  ال�سحيح  من  التاريخ.  يف  املقنن  الجتماعي« 
وال�سفقة والتف�سل، ولكن ف�سوًل عديدة �سهدت حتوله اإىل موؤ�س�سة. ولعل بع�س التطبيقات الإ�سالمية 
اإىل ذلك، ومتنكبة  ال�سدقات والزكاة وما  نف�سها وكيلة  العملية عادة  ذاتها يف  الدولة  مل تخل من تدخل 
امل�سوؤولية عن توزيع تلك الأموال على م�ستحقيها. ول بد اأن فرتة حكم اخلليفة الأموي عمر بن عبد العزيز 

هي منوذج على ما نقول. 

الف�سل الثاين: الروؤية النظرية ومراجعة الأدبيات
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اأما يف الغرب فكانت بريطانيا اأول بلد ي�سن قانونًا يتعلق بحماية الفقراء يف العام 1601 جاء تتويجًا 
لعدد من القوانني املقرتحة طوال الن�سف الثاين من القرن ال�ساد�س ع�رض وحتديدًا يف عهد امللكة اليزابيث 
والفقراء  املت�سولني  رعاية  على  ن�س  فقد  مده�س.  ب�سكل  ع�رضه  على  متقدمًا  قانونًا  كان  وقد  الأوىل. 
مواجهة  اأجل  من  ال�رضائب  �سن  ب�سالحية  يتمتع  �سوؤونهم  على  م�رضفًا  فريقًا  وعني  واملحتاجني، 
احتياجاتهم. كما قام بق�سمتهم اإىل ثالث فئات: الأوىل فقراء قادرون على العمل من واجبهم العمل ومن 
واجب الدولة اأن توفره لهم، والثانية فقراء عاجزون عن العمل من قبيل املعاقني واملر�سى وكبار ال�سن، 
ويودعون يف املالجئ وتكون م�سوؤولية الدولة اأن ترعاهم، والثالثة الأطفال الذين ل اأ�رض لهم ويوزعون 
اأو يودعوا لدى حرفيني يعلموهم �سنعة ما، ويظل الطفل حمل  على عائالت راغبة يف تبنيهم ورعايتهم 
رعاية حتى يبلغ اأ�سده.)1( كان ذلك على الرغم من كل اإيجابياته مر�سومًا اأوليًا، تاله تطورات يف القرن 
الثامن ع�رض  حتققت بف�سل الثورة الفرن�سية. ثم اأخذت الأمور منحى اأكرث و�سوحًا يف اأملانيا حتت حكم 
كما  الدولة  على  كثريًا  يعتمد  الجتماعي  لل�سمان  نظامًا  نفذت  عندما  ع�رض  التا�سع  القرن  يف  ب�سمارك 

�سنالحظ بعد قليل. 

 يف الع�سور احلديثة اإذن، اأدت الثورة الفرن�سية دورًا حيويًا يف اجتاه و�سع ت�سورات خمتلفة اأنهت 
امل�ساعدات وال�سدقات. وهكذا فقد  الكني�سة دورًا مركزيًا يف م�سمار  الذي احتلت فيه  الإقطاعي  الفهم 
غريت الثورة الفرن�سية �رضوط اللعبة من حيث املبداأ وجعلت الفرد ذاتًا حقوقية يف مواجهة الدولة. �سار 
من واجب املجتمع الذي متثله الدولة القيام مبراعاة حق اأفراده يف العمل وحقهم يف حياة كرمية بدرجة 
اأو باأخرى. ونتيجة لهذه الثورة  وما حققته على �سعيد ال�سمان الجتماعي من اجنازات تتعلق بالفئات 

الفقرية، اأ�سبحت الدولة جمربة على حتمل م�سوؤوليتها جتاه الفئات املعدمة.

فقد ولدت  بال�سيا�سي.  القت�سادي  فيه  الذي يرتابط  التاريخي  �سياقه  نفهمه يف  اأن  ذلك يجب  لكن 
اأيدي قلة من النا�س يف مقابل وجود  الراأ�سمالية، ثم جاءت الثورة ال�سناعية وتعمق تركيز الرثوات يف 
اأعداد غفرية من ال�سكان من اأبناء الطبقة العاملة الذين عا�سوا يف ظروف بائ�سة بدخل ل يغطي اأكرث من 
معي�ستهم اليومية اأو بلغة كارل مارك�س مبا يكفي بالكاد لإعادة اإنتاج قوة عملهم. وقد قادت هذه الظروف 
القا�سية اإىل تهديد داخلي عميق للنظام الراأ�سمايل، وهو ما تطلب البحث عن حلول تخفف من اأزمة ذلك 
النظام احلديث الولدة. ومن هنا بداأت الت�سويات تاأخذ طريقها اإىل الوجود بفعل ال�رضاع بني النقابات 

املهنية واأرباب العمل مما �سمح بو�سع بع�س القوانني التي كان من بينها قانون العمل.

عالقات  وا�ستبدال  الإقطاع  من  املوروثة  الجتماعية  ال�سبكات  تدمري  على  الراأ�سمايل  النظام  عمل 
جديدة بها. وقد جاء ذلك كله يف �سياق الفل�سفة الراأ�سمالية التي تقوم على اأ�سا�س العتماد على الذات. ل 
مكان هنا للعاجزين عن العمل، فهوؤلء ك�ساىل ل ي�ستحقون احلياة. ذلك اأنهم عبء على املجتمع ووجودهم 
1. http://www.elizabethan-era.org.uk/the-poor-law.htm
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الفهم يف حلظات  هذا  مثل  تطور  وارتقائه. وقد  املجتمع  تطور  اإيقاع  من  تبطئ  التي  العوائق  عائق من 
النازية والفا�سية اإىل حد الدعوة اإىل قتلهم. 

بعد الثورة الفرن�سية بقليل ظهر الفكر ال�سرتاكي يف فرن�سا بالذات وقد ب�رض ال�سرتاكيون الفرن�سيون 
مثل �سان �سيمون Saint-Simon وبرودون Proudhon بالعدالة الجتماعية. كانوا يطالبون باحلد 
من توح�س الراأ�سمالية واإقامة نظام اجتماعي ي�سوده العدالة والتعاون.  وبني ال�سرتاكيون »اخلياليون« 
اأن البوؤ�س الذي يعانيه العمال والفقراء عامة هو جزء من عيوب النظام الراأ�سمايل. اأما مارك�س فنظر اإىل 
التي  الإنتاج  الراأ�سمايل وعالقات  املجتمع  لبيئة  احلتمي  النتاج  بو�سفهما  العمال  ومعاناة  الفقراء  فقر 
ت�سوده. وقد اعتقد مارك�س اأن احلل اإمنا يكمن يف الثورة الكاملة الهادفة اإىل اإلغاء امللكية اخلا�سة واإلغاء 

النظام الطبقي من جذوره.

ل بد اأن الفكر ال�سرتاكي قد اثر يف اأوروبا يف القرن التا�سع ع�رض،  وهو ما ت�سبب يف دفع ب�سمارك 
Bismarck »اإىل املبادرة لإن�ساء نظام للتاأمني الجتماعي حتت اإ�رضاف الدولة بني عامي 1883 و1889 
وكان النظام اإجباريا لكل العاملني باأجر وكان متويله يعتمد على م�ساهمات العمال واأ�سحاب العمل معًا، 

ولعب كل من العمال واأ�سحاب العمل والدولة دورًا يف اإدارة هذا النظام«. )2(

وهكذا فقد اتقى رجل الدولة الأملانية القوي ثورة اجتماعية تتغذى على الأفكار املارك�سية الطاعنة 
يف �رضعية الدولة الربجوازية والداعية اإىل ك�رض تناق�س قوة العمل وراأ�س املال، وحل امل�سكلة جذريًا عرب 

تاأ�سي�س دولة الطبقة العاملة حيث ل يوجد ا�ستغالل ول هيمنة.

اأول  بو�سع  ب�سمارك  قام  ال�سجون،  يف  الأملانية  ال�سرتاكية  بزعماء  فيه  يزج  كان  الذي  الوقت  ويف 
قوانني التاأمني الجتماعي حيز التنفيذ. وقد مت تبني اجلانب العملي من نظام ب�سمارك على نطاق وا�سع، 
للتطور  قابال  نظاما  كان  اأنه  اإىل  ي�سري  ما  وهو  خمتلفة،  تاأمينية  واأنظمة  لبلدان  امللهم   النظام  �سار  اإذ 
اأن ذلك النظام العتيد قد �ساهم يف متكن الدولة  والتاأقلم ملجاراة التطورات الجتماعية املختلفة. ول بد 
من  عمومًا  الدولة  مكن  اأنه  كما  بال�سرتاكية،  املت�سلح  العمايل  الحتجاج  على  الطريق  من قطع  الأملانية 
ادعاء دور جديد مل يكن منظرو الدولة الليرباليني )الأجنلو�ساك�سون بطبيعة احلال( قد اأ�سبغوه عليها. 
لقد ظهر يف نظام ب�سمارك اأن الدولة تتمتع بحق اإعادة توزيع الرثوة يف حال ف�سل ال�سوق يف اإنتاج اأحوال 

اجتماعية قابلة للحياة.)3(  

2. http://www.elizabethan-era.org.uk/the-poor-law.htm
 ال�سمان الجتماعي يف الأزمة الجتماعية، نور الدين علوي، 2012.

3. http://socialprotection.itcilo.org/pdf-and-pics/a504151-pension-schemes-and-social-
security-financing-for-arab-states/mod1_Pension_AR

املبحث الأول: احلماية لجتماعية: ملحة عامة.
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 واإذن فقد كانت خطوة جديدة تلك التي اأقدم عليها ب�سمارك على �سعيد اقرتاح اأول اأ�سكال احلماية 
فرن�سا  وخ�سو�سًا  اأوروبا  يجتاح  الثوري  الغليان  كان  ع�رض:  التا�سع  القرن  وت�سعينيات  ثمانينيات  يف 
واأملانيا. وتلكم هي اأيام الكومونة التي فر�ست التغيري. لكن ظهور امل�سطلح بالذات اأي م�سطلح »احلماية 
 the الجتماعية  احلماية  قانون  �سدر  عندما  املتحدة  الوليات  يف   1935 العام  اإىل  يعود  الجتماعية« 
United States Social Security Act. وبعد ذلك تو�سعت الفكرة وانت�رض ا�ستخدام التعبري يف 
الدول الغربية عمومًا يف مواجهة اخلطر ال�سيوعي، ولذلك فاإننا ل ن�ستطيع من الناحية النظرية اأن نتجاهل 
اأن ذلك كله قد مت يف �سياق �سريورة تهدف اإىل احلد من فر�س �سعود ال�سيوعية. كان املق�سود حتديدًا هو 
الرد على الت�سور ال�سيوعي القائم على فكرة حتقيق امل�ساواة الكاملة، والعدالة الجتماعية �سبه املطلقة 
اإلغاء امللكية نهائيًا. وهكذا فقد كان على الدولة الراأ�سمالية اأن تتكيف وتنحني اأمام  امل�ستندة اإىل فكرة 

العا�سفة مبحاولة ت�سكني احلراك والغليان الجتماعيني يف مواجهة نذر التغيري اجلذري. 

الغليان الجتماعي اخلطري، لأنها ت�سهد حماولت متدد  الع�رضين قمة  القرن  الثالثينيات من  متثل 
اإليه من هلع يف م�ستوى  ال�سيوعية يف اأرجاء اأوروبا بعد انت�سار الثورة البل�سفية يف رو�سيا، وما قادت 
اأول  يولد  التاريخية  اللحظة  تلك  يف  ذاتها.  الجتماعية  النخب  عن  ناهيك  والفال�سفة  واملفكرين  ال�سا�سة 
واآدم �سميث Smith ظهر   Locke تعديل جذري لفكرة ال�سوق احلرة كليًا واملقرتحة من قبل جون لوك
Polanyi وكينز   يف الثالثينيات والأربعينيات عدد من الأعمال املتعلقة بذلك، ولعل اأبرزها كتب بولين 
Keynes وبيكر Carl L. Becker كان هناك جوقة فعلية من املفكرين وال�سا�سة ورجال املال والأعمال 
)لنتذكر ما فعله هرني فورد( الذين رددوا معًا باأن احلل اإمنا يكمن يف تدخل الدولة ل�سبط ال�سوق كي ل 
يجور على من ل ميلك ويحرمه فر�س العي�س كليًا اأو فر�س العي�س �سمن حد اأدنى. ويت�سح �سدق هذا 
التحليل يف واقعة اأن هزمية قوى التغيري باحتواء اخلطر ال�سيوعي ثم اإجها�س مرحلة باندونغ يف حدود 
وريغان  تات�رض  مدر�ستي  ويف  نظريًا  �سيكاغو  مدر�سة  يف  جم�سدة  الليربالية  قيم  بعودة  اآذنت  قد   1975
اأي دولة  الع�رضين،  القرن  اإىل ما كانت عليه قبل ثالثينيات  الدولة  ال�سيا�سي. وهكذا عادت  امل�ستوى  يف 
ليربالية منوذجية مهمتهما اأن حتمي الفرد من اعتداء الفرد الآخر، اأو بلغة فنية للروائي امل�رضي يو�سف 

القعيد: »اأن حتمي نوم الأغنياء من اأرق الفقراء«.

الراأ�سمال  اآنفًا متت يف ال�سويد ت�سوية تاريخية بني  اإليه  يف �سياق احتواء خماطر ال�سيوعية امل�سار 
والعمال بالتزامن مع التفاق اجلديد New Deal يف الوليات املتحدة. كان الإجناز ا�سطراريًا بالطبع، 
املتحدة  الوليات  اأن  اإل  الجتماعية،  للحماية  مميزًا  نظامًا  تطبق  تزال  ما  ال�سويد  اأن  من  الرغم  وعلى 
تراجعت عن ذلك مع قدوم الليربالية اجلديدة يف حقب ريغان وبو�س وكلينتون، حتى اأن الدولة املحددة 
الدور بتحقيق احلمايات الأ�سا�س غدت دولة عاجزة باإمكانياتها بحيث اأن اإع�سارًا قويًا )املق�سود بالطبع 
هو اإع�سار كاترينا الذي �رضب الوليات املتحدة يف العام 2005( كان اأكرب من اإمكانيات وموارد الدولة 

الإ�سارة هنا اإىل روايات حممد يو�سف القعيد نوم الأغنياء، واأرق الفقراء ال�سادرة عن دار ال�رضوق عمان يف العام 1989 .   *

*
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الأكرب يف التاريخ الب�رضي كله. قوة الدولة ميكن اأن تظهر يف جمال احلماية الع�سكرية وال�رضطية والقوات 
امل�سلحة وما اإىل ذلك، ولكنها تختفي تقريبًا فيما يخ�س الداخل فذاك لي�س من اأدوارها. دور الدولة يرتكز 
حمدود  فدورها  الداخل  يف  اأما  جغرافياتها،  حدود  خارج  الأمة  م�سالح  على  احلفاظ  يف  اأي  اخلارج  يف 
ل  بدرجة  الدولة  تنفق  وهنا  على غريه.  العتداء  من  اأحدهم  ومنع   ملواطنيها  الأمن  توفري  ويتلخ�س يف 
ال�سود والفقراء  اأحياء  اأما يف  النخب املختلفة،  اأحياء معينة تخ�س  ال�رضطة خ�سو�سًا يف  باأ�س بها على 
وما اإليهم فاإن قب�سة الدولة ترتخي كثريًا مما يقود اإىل ن�سبة عالية من اجلرمية، اإ�سافة اإىل ارتفاع ن�سب 
من يقتلوا على يد ال�رضطة رمبا لأنها ل متتلك املوارد الكافية لعمل �سبور يوؤدي اإىل احلد من اجلرمية 
عن طريق العتقال وما اإليه، في�سبح القتل هو اأرخ�س الطرق تكلفة للحفاظ على اأمن املواطنني. غني عن 
البيان اأن دور الدولة يف حماية املجتمع من اجلرمية يتقل�س اأي�سًا بفعل �رضكات الأمن اخلا�سة.)4( ول 
بد اأن اخل�سخ�سة يف اأنقى �سورها قد اأعادتنا اإىل اأزمنة �سابقة من نواح ما اإذ عاد نظام الرتزاق ب�سكل 
وا�سح اإىل ال�رضطة واجلي�س، وهو ما مكن الوليات املتحدة من خو�س حروب بتكلفة ب�رضية ومالية تقل 

عما ميكن لها اأن تتنكبه فيما لو كان جي�سها يتكون من مواطنني اأمريكيني.

قانون  على  توقيعه  و�سع  الذي   Roosevelt روزفلت  فرانكلني  الرئي�س  مع  البداية  كانت  هكذا   
و  القت�سادي«  »الأمن  بني  ما  يجمع  جديدًا   م�سطلحًا  ليت�سمن   1935 العام  يف  الجتماعي  ال�سمان 
»ال�سمان الجتماعي«. ثم تال ذلك ميثاق الأطل�سي يف العام 1941 عندما تعهد كل من الرئي�س روزفلت 
ورئي�س الوزراء الربيطاين وين�ستون ت�سري ت�سل  بتطوير معايري العمل، والنهو�س القت�سادي وتاأمني 
�سمان اجتماعي للجميع.  ويف العام 1944 ، ومع حّتول تيار احلرب، نادى اإعالن فيالدلفيا التاريخي 
التعاون املبا�رض واملنظم بني  ال�سادر عن منظمة العمل الدولية ملد معايري ال�سمان الجتماعي وتطوير 
التبادل املنتظم للمعلومات  اإىل جانب  موؤ�س�سات ال�سمان الجتماعي على ال�سعيدين الدويل والإقليمي، 

ودرا�سة امل�ساكل العامة امل�سرتكة التي تتعلق باإدارة ال�سمان الجتماعي«.)5(

على  ن�س  والذي   1948 العام  يف  ال�سادر  الإن�سان  حلقوق  العاملي  الإعالن  الجتاه  هذا  توج  وقد    
ال�سمان  يف  واحلق  العمل  حق  يف  تتمثل  عامة  كمبادئ  والثقافية  والجتماعية  القت�سادية  احلقوق 
هذا  اإطار  التعليم. ويف  يف  والرفاهية واحلق  ال�سحة  على  يحافظ  معي�سة  م�ستوى  الجتماعي واحلق يف 
التوجه يتمتع ال�سمان الجتماعي بدرجة من الإلزام للدول املختلفة، ول يظل خيارًا فرديًا �رضفًا لهذه 

الدولة اأو لتلك. وهذا على الأقل من زاوية املبادئ الإر�سادية لذلك الإعالن الأممي.

4. اأنظر يف هذا ال�سدد تقرير العفو الدولية للعام 2000 بعنوان »احلقوق للجميع« حول التمييز وانتهاك احلقوق يف الوليات 
املتحدة. وكذلك التقارير يف الأعوام الثالثة الأخرية.

5. علوي، م�سدر �سابق. 

الف�سل الثاين: الروؤية النظرية ومراجعة الأدبيات



  20  

احلماية الجتماعية

2.2  الت�ش�رات النظرية للحماية االجتماعية
اأواًل: االأ�شا�س االقت�شادي - االجتماعي

يف الفهم الذي يوجهنا يف هذه الورقة نذهب اإىل القول باأن حماية الأفراد جميعًا والرتقاء بحياتهم وتوفري 
ينتج  الذي  اأن املجتمع هو  اإىل  بالنظر  بامتياز  الكرمية لهم هو م�سوؤولية جمتمعية  اأدنى من احلياة  حد 
الأمرا�س والحتياجات التي تتعلق بالأفراد. واإذا كان بناء ال�سرتاكية يلغي احلاجة مبدئيًا اإىل احلديث 
اإىل  بناء ال�سرتاكية  املعا�رض يحتاج على طريق  الإن�ساين  املجتمع  فاإن  حول �سبل احلماية الجتماعية، 
ال�سغط من اأجل اإجبار الدولة الراأ�سمالية على �سن القوانني امللزمة للقطاع اخلا�س وامل�ساهمة بنف�سها 
يف توفري املوارد الالزمة لتحقيق احلدود الدنيا للحياة الكرمية. وهذا هو موقفنا من ال�سلطة الفل�سطينية 
التي نعتقد اأن من واجبها اأن ت�سن القوانني امللزمة للقطاع اخلا�س للتدخل، واأن توظف مواردها يف توفري 
ال�سمان واحلماية، وكذلك املوارد الالزمة للنهو�س بالفئات املعوزة وهي فئات ت�سكل قاعدة عري�سة يف 

ال�سلم الجتماعي الفل�سطيني.

باللغة القت�سادية املنطلقة من قواعد اقت�ساد ال�سوق يبدو اأن جوهر فكرة احلماية الجتماعية هو 
اأكرث حتديدًا تبدو امل�ساألة وكاأنها �سمان حد معني من ال�سلع  توفري حدود دنيا مل�ستوى احلياة. وبلغة 
ترتبط  كثرية  اأ�سياء  عن  هنا  نتحدث  ل  اأننا  البيان  عن  غني  الجتماعي.  ال�سلم  هرم  اأ�سفل  ال�ستهالكية 
باإن�سانية الإن�سان واإح�سا�سه بالقيمة يف جمتمعه. ول بد اأن وجود الفرد يف اأ�سفل الهرم الجتماعي ترتتب 
عليه اأمور تت�سل بالإح�سا�س بتقدير الذات، والر�سا عن الذات، والأمان النف�سي، والحرتام الجتماعي، 
والقدرة على حتقيق احتياجات تتعلق بالرفاه من قبيل ال�سفر، ناهيك عن اجلانب الرمزي املتمثل يف النفوذ 
والتاأثري يف الآخرين/الأخريات. ولعل فكرة تلقي الفرد م�ساعدات هي م�سكلة ملعظم متلقي امل�ساعدات 
اأ�سا�سًا يف مفهوم حتقيق  تعد  والتي  الحتياجات  تقع يف قمة هرم  التي  النا�س  احتياجات  املالية ومت�س 
الذات. واإذا كان ذلك �سحيحًا، فاإن ما يرتتب عليه هو اأن اخلدمات التي تتلقاها الفئات املعوزة تقدم عماًل 
اإغاثيًا يف امل�ستوى املادي، ولكنها قد تلحق اأذى نف�سيًا اأكرب بكثري من الفائدة التي حتققها. ولي�س بعيدًا 
عن خربتنا املحلية، الدونية التي يح�سها متلقو الزكاة وال�سدقات يف املفهوم الديني والجتماعي، يف مقابل 

الر�سا والعتزاز الذي ي�سعر به مقدمو احل�سنة وامل�ساعدات.

كلما  جميعًا  ال�سكان  ت�سمل  وال�سلع  اخلدمات  اأن  فكرة  تعمقت  كلما  اأنه  لنا  يبدو  ال�سياق  هذا  يف 
اقرتبت من م�ستوى ال�سمان الجتماعي الكلي، وابتعدت عن اأن تكون م�ساعدات اجتماعية تاأتي يف اإطار 
ال�سدقات. طبعًا هناك �سعوبات تطبيقية جمة، ومنها على �سبيل املثال ل احل�رض اأنه بارتفاع م�ستوى 
التي  اخلدمات  كانت  اإذا  خ�سو�سًا  العمل  يف  الرغبة  تنخف�س  الجتماعي  بال�سمان  املرتبطة  اخلدمات 
فاإن  وهنا  ال�سابق،  الدخل  مب�ستوى  ترتبط  ول  اجلميع،  لدى  مت�ساوية  البطالة  حالة  يف  النا�س  يتلقاها 
قطاعًا من العاملني �سيفقد رغبته يف العمل لأن احل�سول على خم�س�سات ال�سمان املت�سلة ببدل البطالة 
قد ي�سبح جذابًا اأكرث من الدخل املتدين املتاأتي من عمل مرهق دون اأن يزيد كثريًا عن خم�س�سات البطالة.
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لكن ذلك بالطبع يرتبط بالأ�س�س النظرية للموقف من الإن�سان يف الأنظمة القت�سادية/الجتماعية 
هو  الفرد  اأن  فحواها  واقعة  من  احلماية  اإيديولوجية  تنطلق  املتحدة  كالوليات  بلد  ففي  املختلفة. 
ومعاقبة  املجتهدين  مكافاأة  اأجل  من  بنجاعة  يعمل  ال�سوق  واأن  ال�سخ�سي،  م�سريه  عن  امل�سئول 
ي�ستحقها.  ل  من  جتاه  الراأفة  باب  يف  تقريبًا  ياأتي  املعوزين  جتاه  املجتمع  واجب  فاإن  ولذلك  الك�ساىل، 
ولذلك ي�سيع يف الوليات املتحدة فكرة عدم تدخل الدولة التي تعد من اأ�سا�سيات »ال�ستثنائية الأمريكية                                              
هوؤلء  املطالبة مب�ساعدة  لي�ست هي اجلهة  الدولة  لأن  تعني  والتي   American Exceptionalism
واإمنا اأهل الرب واخلري والإح�سان. وقد جنحت الليربالية من هذه الناحية يف ا�ستبدال الروؤية الدينية التي 
اأن هذا حترك باجتاه  لنا  بالذات. ويبدو  الفرد  القدر بو�سعها يف رقبة  اأو  حتمل م�سوؤولية ما يحدث هلل 
املزيد من الق�سوة واإن كان خطوة اإىل الأمام. وحتى يف اللحظة الراهنة ومع وجود الوليات املتحدة يف 
اأزمة اقت�سادية خانقة منذ ب�سع �سنوات اإل اأن اأن�سار هذا الجتاه الطاغي يف الوليات املتحدة يناق�سون 

اأن �سبب الأزمة هو وجود اقت�ساد خمتلط بح�سب ادعائهم ولي�س اقت�ساد �سوق باملعنى النقي للكلمة.)6(

يحيل  ومكان  زمان  كل  ويف  املختلفة  باأ�سكاله  الديني  التوجه  كان  ال�سابقة  الأ�سطر  يف  اأملحنا  مثلما 
اأو التنظيم القت�سادي الجتماعي  »رزق« الإن�سان اإىل ما يق�سمه اهلل للفرد بحيث يبدو دور الفرد ذاته 
خارج املو�سوع. ومن هنا فاإن املق�سود هو اأن يتلطف الب�رض الذين اأعطاهم اهلل الوفرة بالت�سدق على 
الفقراء الذين ينالون يف الأحوال كلها مكافاأة اأهم تتمثل يف اجلنة واحلياة الأبدية. وقد كانت تلك »الإزاحة« 
يف تف�سري مع�سالت الب�رض القت�سادية ومعاناتهم  - مبا يف ذلك ظواهر مثل العبودية - ال�سبب الرئي�س 
لل�سعوب  اأفيون  الدين  اأن  ال�سيوعي )1848(  البيان  عنه يف  املعرب  كارل مارك�س  اعتقاد  الأرجح يف  على 

يخدرها ويعمي عيونها عن روؤية الأ�سباب احلقيقية ملعاناتها. 

مبا�رضة  ثمرات غري  اإليها  وما  وال�سمان  الجتماعية  احلماية  فكرة  عد  اإىل  توجهنا  ياأتي  هنا  ومن 
لال�سرتاكية. مبعنى اأنها طريقة التكيف املطورة يف النظم الراأ�سمالية الأكرث تقدمًا من اأجل احتواء التهديد 
ال�سرتاكي. ولذلك ل جند غرابة يف اأن م�سدرها النظري وال�سيا�سي كان العامل الأجنلو�ساك�سوين الأكرث 
ن�سجًا يف املجال ال�سيا�سي والقت�سادي على ال�سواء. ال�سرتاكية هي التي اأو�سحت لأول مرة يف التاريخ 
اجتماعيًا،  يتحدد  الفرد  م�سري  اأن   - املارك�سية  طبعتها  يف  خ�سو�سًا   - كبري  نظري  ب�سفاء  الإن�ساين 
قطاعًا  اأن  الراأ�سمايل  الع�رض  العبودي وحتى  الع�رض  منذ  التي حتدد  الطبقي هي  املجتمع  قوانني  واأن 
ي�سكل الغالبية من ال�سكان ل بد اأن يعاين من اأجل اأن حتقق �رضيحة �سغرية نفوذًا وثروة هائلة. الفهم 
ال�سرتاكي اأو�سح اأن قوانني اللعبة القت�سادية الجتماعية معدة بنيويًا لكي تنتج تفارقًا طبقيًا هائاًل، 
اأحيانًا  اأن غايات انتزاع الفائ�س لتحقيق تراكم راأ�س املال يف النظام الراأ�سمايل تتطلب  اأو�سح  اأنه  كما 
ا�ستغالل القطاعات ال�سعبية ا�ستغالًل ب�سعًا مبن يف ذلك الأطفال والن�ساء وال�سيوخ. وتعد جتربة الرتاكم 

6. اأنظر على �سبيل املثال: http://capitalism.aynrand.org/about وتعد �سيا�سة عدم التدخل جزءًا اأ�سا�سيًا يف اأدبيات 
القت�ساد وال�سيا�سية الأمريكية.
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الراأ�سمايل والت�سنيع يف دول اأوروبا املختلفة - ويف الوليات املتحدة اأي�سًا - منوذجًا معربًا عن ذلك. ومن 
هنا فاإن الواقع الجتماعي القت�سادي يحدد ب�سكل ل منا�س منه م�سري ماليني الأفراد الذين ل حول 
لهم ول قوة جتاه اآليات عمل النظام. ويبدو م�سري املعاناة قدرًا اجتماعيًا - اقت�ساديًا ل ميكن التخل�س 
اإذ بينما طالبت  اللعبة جذريًا، وهو ما اختلفت املدار�س ال�سرتاكية بخ�سو�سه،  اإل بتغيري �رضوط  منه 
املدار�س املارك�سية عمومًا باإلغاء النظام الطبقي متامًا، واإلغاء نظام امللكية اخلا�سة بالذات، راأت مدار�س 
اأخرى اأن الفاعلية القت�سادية تقت�سي بقاء الراأ�سمالية التناف�سية يف ظل تدخل الدولة احلا�سم �سد اآليات 
عمل ال�سوق التي تقود اإىل اإفقار قطاعات وا�سعة من ال�سكان. وقد راأينا تطبيقات مميزة يف هذا الجتاه 
يف دول مثل فنزويال حتت حكم الراحل ت�سافيز وماليزيا بقيادة مهاتر حممد وكذلك مناذج ال�سرتاكية 

الدميقراطية يف ال�سويد ودول اأخرى.

 يف الأحوال كلها، ميكن القول اإن ما مييز الفهم ال�سرتاكي يف م�سمار احلماية الجتماعية، هو القناعة 
النظرية باأن م�سري الفرد يف املجتمع لي�س اأمرًا غيبيًا ولي�س خطاأ �سخ�سيا، واإمنا هو نتاج قوانني املجتمع 
الطبقي التي تاأخذ �سفة قانون احلرية الفردية املمار�س يف ال�سوق الراأ�سمالية وحدها، بينما كانت تاأخذ 
الراأ�سمالية جميعًا  ال�سابقة على  الأنظمة  الإكراهي يف  الدولة  اإىل جهاز  امل�ستند  الطبقي  الإخ�ساع  �سفة 
اأ�سماه مارك�س يف �سقطة  ما  اأو  اأو عربي  اإنتاج خراجي �سيني  اأم نظام  اإقطاع  اأم  اأكانت عبودية  �سواء 
نظرية ملفتة للنظر بنمط الإنتاج الآ�سيوي.    وب�سبب هذا التعتيم على اأ�سل البوؤ�س الجتماعي الذي مييز 
الراأ�سمالية ال�سناعية خ�سو�سًا، تتاأرجح نظرية احلماية وال�سمان وما اإليهما بني حلظة واأخرى متاأثرة 
بال�سياق التاريخي، وهو ما يوؤثر بقوة يف حمتوى احلماية الجتماعية املطبقة على اأر�س الواقع، وكذلك 
يف طريقة متويل احلماية واجلهات الواجب تعاونها من اأجل و�سع الأمر كله مو�سع التطبيق. ذلك هو ما 

�سنحاول اإلقاء مزيد من ال�سوء عليه يف البند التايل. 

ثانياً: كيفيات تنفيذ الفكرة 

يرى جوهان جوتنغ Jutting اأن الدولة وال�سوق واملنظمات الأهلية والأ�رضة هي الأعمدة لل�سمان 
الجتماعي يف الدول ذات الدخل املنخف�س. ويحدد املوؤلف يف املقدمة اأن املر�س والإعاقة واملوت والرتمل 
حياة  م�ستوى  يف  للتذبذب  دائمة  حمتملة  م�سادر  ت�سكل  الطبيعية  الكوارث  اإىل  اإ�سافة  وال�سطرابات 
الب�رض. ويبدو اأن الت�سامن الأ�رضي يف م�ستوى املجتمعات املحلية Local communities يعاين �سلبًا  
من دور الدولة، وال�سوق وما يرافقه من تطورات يف العادات الجتماعية مما يوؤدي اإىل اجنراف الأخالق 
ال�سابقة التي توؤ�س�س للحماية الجتماعية.)7(  وهذا املوقف الذي يتعر�س له جوتنغ بالتحليل ياأتي يف راأينا 

7. http://www.issa.int/ara/About-ISSA/ISSA-History 
اجلمعية الدولية لل�سمان الجتماعي: دور فريد من نوعه يف عامل املنظمات الدولية.
 ت�ستند هذه الفقرة اإىل التحليل الذي يقدمه �سمري اأمني للت�سكيالت الجتماعية.

*

*
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الإقطاعية  البنى  بتفكيك  قامت  املعا�رض حيث  املجتمع  والراأ�سمالية يف  لفعل احلداثة  �سياق »طبيعي«  يف 
القائمة على عالقات اأولية ت�ستند اإىل اجلماعة ب�سكل اأو باآخر، واأحلت حملها عالقة الفرد بالفرد اأو الفرد 
باملوؤ�س�سة. وهو ما جعل الفرد م�سوؤوًل اأمام املوؤ�س�سة مثلما جعل منه ذاتًا حقوقية يف مواجهة املوؤ�س�سات 

املختلفة من قبيل الدولة و�ساحب العمل. 

املتحدة،  الليربالية اجلديدة خ�سو�سًا يف بريطانيا والوليات  ب�سبب �سعود  الرفاه  بعد تفكك دولة 
الفور حديث  اأوروبا ال�سرتاكية، بداأ على  ال�سوفييتي ودول �رضق  وما تاله مبا�رضة من تفكك لالحتاد 
يف م�ستوى كوين حول ق�سايا ترتبط باحلماية الجتماعية. ورمبا يكون ذلك يف جوهره ناجمًا عن تردي 
هذا  ال�رضقية. ويف  الكتلة  انهيار  اأعقبت  التي  الفرتة  يف  العامل  عديدة حول  اأماكن  يف  الإن�سانية  الأحوال 
ال�سياق رمبا نقراأ قرار القمة العاملية يف العام 1995 والذي ين�س على اأن الو�سول اإىل خدمات ال�سمان 
الجتماعي ي�سكل القاعدة للتنمية امل�ستدامة ومتطلبًا �سابقًا ل�ستئ�سال الفقر.)8( ومن اأجل ذلك يبدو اأن 
هناك حاجة لتحديد ن�سب املزيج املكون من م�ساهمة الدولة، وال�سوق، واملجتمع املدين. وقد حددت منظمة 
العمل الدولية يف تعريفها ثالثة عنا�رض: اأوًل اأن ال�سمان الجتماعي تنظمه الدولة. ثانيًا يتوافر م�ستوى 
من احلياة املقبولة على وجه الإجمال. ثالثا: يتم حتديد املخاطر الواجب حتقيق احلماية جتاهها بو�سفها 
خماطر اقت�سادية اأو بيئية ول يتم التطرق اإىل الطبيعة اأو ال�سحة من قبيل الأوبئة اأو اجلفاف اأو الزلزل 

اأو الفي�سانات.)9( 

الدولية،  العمل  منظمة  تغفلها  التي  اجلوانب  لي�سمل  املفهوم  تو�سيع  يف  التفكري  بالطبع  املمكن  من 
وبهذا املعنى ميكن اأن نطور الفكرة لت�سمل تقدمي الدعم لرفع م�ستوى حياة القطاعات ال�سعبية الواقعة 
يف م�ستوى خط الفقر وما دون خط الفقر املطلق واملدقع)10(. ذلك اأن مفهوم ال�سمان الجتماعي عندما 
يهدف اإىل احلفاظ على م�ستوى حياة مقبول لدى الفئات الو�سطية قد ل يفيد كثريًا القطاع الأو�سع من 
املجتمع يف دول العامل الفقري، اأما الفئات التي متثل النخب القت�سادية فهي فئات ل حتتاج اإىل اأية برامج 
حماية، وبالتايل فاإن انخراطها يف برامج من هذا النوع - مع القطاع اخلا�س غالبًا - ل يعرب عن حاجة 
اأو نظام مهاتري  الراحل ت�سافيز يف فنزويال  اأن نظامًا موؤ�س�ساتيًا مثل نظام  لنا  يبدو  حقيقية. ومن هنا 
حممد يف ماليزيا قد يكون هو اجلواب على ال�سوؤال املعقد حول كيفية ال�ستجابة ملع�سالت الفقر املدقع 

8.  Jutting٫ Johannes. Social security systems in low income countries: Concepts٫ Constraints and 
the need for cooperation. International Social Security Review. International Social Security As-
sociation. December 2000٫ Volume 53٫ Issue 4. P.4.
9. Ibid. p.4.
10. ي�سري الفقر املطلق اإىل عدم القدرة على تلبية الحتياجات الأ�سا�س مثل املاأكل وامل�سكن وامللب�س بينما ي�سري الفقر املدقع اإىل 
عدم القدرة على احل�سول على الغذاء الكايف حلفظ احلياة ويقا�س بعدد ال�سعرات  اأو بحد دولر اأمريكي واحد يوميًا. اأنظر يف 

هذا ال�سدد: 
http//:www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/international-migration/
glossary/poverty/

الف�سل الثاين: الروؤية النظرية ومراجعة الأدبيات
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التي يواجهها اأكرث من 2 مليار اإن�سان يف العامل. ويف ظل غياب توجه �سيا�سي من ذلك القبيل يغدو التفكري 
يف خيارات مبدعة اأمرًا ل منا�س منه ملواجهة املتطلبات الهائلة لتقدمي حماية يف احلدود الدنيا للطبقات 

ال�سعبية ت�سمن املاأوى والغذاء وخدمات ال�سحة الأ�سا�س اإ�سافة اإىل التعليم.

هي  املدين  املجتمع  منظمات  اإىل  اإ�سافة  واحلكومي  اخلا�س  القطاع  بني  �رضاكة  اأن  البع�س  يعتقد 
الو�سطى  للطبقة  املنتمية  الفئات وال�رضائح  با�ستقطاب  يبدو  القطاع اخلا�س يقوم فيما  اجلواب. ولكن 
بينما يرتك للحكومة الفئات الأفقر التي ل تقدر مبدئيًا على امل�ساهمة بالكثري يف برامج ال�سمان واحلماية 
باأنواعها املختلفة. من هنا فاإن تبني الدولة للفكرة عرب متويلها من حت�سيالت ال�رضائب على الطريقة 
الفقرية.  اجلنوب  دول  يف  الهائل  بحجمها  املع�سلة  مواجهة  اإىل  الأقرب  املخرج  هو  يكون  قد  ال�سويدية 
التفكري  �سنحاول  واإمنا  للمر�س  الأكرث مالئمة  الدواء  نكتفي بو�سف  لن  الدرا�سة  لغايات هذه  اأننا  غري 
تتنا�سب مع م�سالح  تبني م�ساريع قد ل  الدولة يف  املمكن توفريه يف ظل عدم رغبة  الدواء  ا�ستخدام  يف 
ال�رضائح التي توجهها اأو قد تعجز عن تطبيقها ب�سبب معار�سة النخب املالية والقت�سادية التي قد تكون 
مطالبة بتحمل الق�سط الأوفر من التكاليف. وقد لحظنا يف ال�سنوات الأخرية كيف تراجع رئي�س الدولة 
الأكرب يف العامل ونعني بالطبع الوليات املتحدة عن الكلمة املفتاح يف حملته النتخابية للولية الأوىل األ 
وهي التاأمني ال�سحي ال�سامل ب�سبب املعار�سة الوا�سعة من قبل اأ�ساطني املال والأعمال، وهو ما يعني اأن 
بدائل �سعبية يجب اأن تولد لت�سد حاجات القطاعات املعدمة حتى يف بلد غني مثل الوليات املتحدة، ناهيك 

عن بلد يعي�س حتت الحتالل ول يتمتع بالرثوات الطبيعية اأو غريها مثلما هو احلال يف فل�سطني. 

يبدو اأن الدولة وال�سوق يوؤديان الدور الأكرب يف مو�سوع ال�سمان يف الدول الغنية )املتقدمة(، بينما 
موؤ�س�ساتي   منظور  »النامية«.)11( ومن  الدول  يف  رئي�س  بدور  املجتمعية  واملنظمات  العائلة واحلي  تقوم 
ال�سوق على  يعتمد  بينما  الإكراه،  املعززة بجهاز  القوانني  الدولة تعتمد من حيث احلافز على  اأن  يبدو 
ال�سغط القت�سادي، ومنظمات املجتمع املدين على امل�سالح والت�سامن الجتماعي، بينما العائلي يعتمد 
على القيم واملعايري الجتماعية.)12( ولكن املوارد التي جتبيها الدول يجب اأن يرافقها الكثري من احليطة. 
ذلك اأن الأموال املتح�سلة من اأجل احلماية الجتماعية قد ل تتاأتى فعليًا بالطريقة املعلن  عنها ر�سميًا. 
فمثاًل اإذا كان راأ�س املال م�سطرًا اإىل الإ�سهام يف اأموال احلماية فاإنه قد يعو�سها برفع فاتورة تكاليف 
ال�ستهالك على ال�سلع املنتجة اأو امل�ستهلكة، وقد يعني ذلك اأن دفع م�ستحقات الفاتورة قد يلقى يف النهاية 
على كاهل اجلهة الأفقر. ولذلك فاإن تدخل الدولة عرب نظام �رضائب ت�ساعدية ترتبط بالدخل قد يكون 
اأحد ال�سمانات لكي يكون هناك عدالة يف ح�سد الأموال الالزمة للحماية. هناك بالطبع تعقيدات ل داعي 
اأن نذكر باقت�ساب اأن من الوا�سح اأن تلقي الفئات املعوزة للم�ساعدات  للخو�س فيها. ولكن من املفيد 
ي�سهم يف حتريك عجلة ال�ستهالك ال�سعبي مما ي�سهم بدوره يف حتريك عجلة الإنتاج والدورة القت�سادية 

11. Ibid. p.5.
12. Ibid. p.8.



25  

كلها. وبهذا املعنى فاإن جزءًا ل ي�ستهان به من الأموال املقتطعة من ال�رضائح العليا خلدمة برامج احلماية 
اأمثلة تدلل بقوة على ذلك املعنى من  اأبناء هذه ال�رضائح بالذات. وهناك  اإىل  اإمنا تعود يف �سياق الدورة 
  WiC=( قبيل امل�ساعدات العينية من الأغذية التي تقدم للن�ساء والأطفال يف الوليات املتحدة حتت عنوان
والذي يقوم بتوزيع احل�س�س الغذائية على م�ستحقيها عرب �سهادات   )women Infant and kids
يتم �رضفها من حمالت البقالة وهو ما يعنى اأن جزءًا من امل�ساعدة املوجهة للم�ستحقني تذهب للو�سطاء 

والتجار باأنواعهم اإ�سافة اإىل الراأ�سمايل ال�سناعي اأو الزراعي. 

اأن العامل الفقري يوجد فيه �سمان للعمال واملوظفني يف املدينة،  ويبدو بح�سب املعطيات البحثية)13( 
اأما يف الريف، فاإن املزارعني غالبًا ل يتلقون اأية خدمات من هذا القبيل. غري اأن ذلك يجب اأن ل يجعلنا 
نغفل عن واقعة اأن التغطية احلكومية هي يف كل الأحوال تغطية حمدودة ول ترقى اإىل م�ستوى احلماية 

الجتماعية اأبدًا. 

تالحظ الدرا�سات)14( اأن املنظمات الأهلية واملنظمات غري الربحية قادرة على تقدمي خدمات �سحية 
عالية اجلودة وبتكلفة حمدودة للفئات الفقرية.  ويبدو اأن ذلك قد يكون احلل يف مواجهة فكرة مفادها اأن 
الدولة الليربالية هي الأف�سل. ولكن املنظمات املق�سودة يجب اأن تكون منظمات جمتمعية اأ�سيلة ولدت 
اكت�ساف  يف  هناك �سعوبة  ولي�س  باأي حتفيز خارجي،  لها  عالقة  ل  وطاقات  بدوافع  املحلي  ال�سياق  يف 
اأن منظمات تولد بو�سفها موؤ�س�سات تبحث عن التمويل لن يكون لها هدف ي�سمو على اإر�ساء اجلهات 
التعبري  اإن جاز هذا  اأن خطتها الجتماعية  يعني  املالية. وهذا  املنح  املمولة بغر�س احل�سول منها على 
اأكرث من  اأن يكون ذلك  غائبة. ورمبا تقدم و�سفًا لغويًا جذابًا للروؤية والر�سالة التي تقود خطاها دون 
خطاب �سكلي لإر�ساء املمول وخلق النطباع الإيجابي يف م�ستوى ال�ستهالك الإعالمي املحلي. اأما مهمة 
ب�سعوبة البحث عن بدائل جمتمعية وطنية و�سعبية لل�سمان الجتماعي الذي يعيي الدولة الفقرية حتمل 

اأعبائه، فاإن من نافلة القول اأنها ل تقدر عليه ول تفكر فيه على ال�سواء. 

باأ�سكال خمتلفة يف  اأفكار احلماية الجتماعية قد مت ا�ستريادها  اإن  القول  الثالث ل بد من  العامل  يف 
�سياق و�سفات البنك الدويل. وهي و�سفات تتناق�س مع دور الدولة القوي يف القت�ساد، وتقرتح بالطبع 
خطة لتهدئة التوترات الجتماعية. ومن هنا فاإنها تطالب من ي�سطر اإىل التعاطي مع البنك باخل�سخ�سة 
وحترير الأ�سواق وتخلي الدولة عن دعم ال�سلع من اأجل تعزيز امليزانية وخف�س املديونية وتوفري العملة 
ال�سعبة، ويف الوقت نف�سه تطالب ب�سكل من اأ�سكال الرعاية الدنيا للفقراء واملعوزين. غني عن القول اإن 
الجتماعية.  ت�سكل مهد م�سطلح احلماية  التي  املتحدة  الوليات  اأ�ساًل  الدويل هو  البنك  يقف وراء  من 
وهي دولة ل تعدم وجود امل�رضدين يف ال�سوارع، وتف�سل حتى اللحظة يف توفري التاأمني ال�سحي لغالبية 

13. Ibid. p.9.
14. Ibid. Cf. p.11.

الف�سل الثاين: الروؤية النظرية ومراجعة الأدبيات
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اأنه مل  اإل  اأوباما قد انتخب على قاعدة تاأمني ال�سمان ال�سحي  اأن الرئي�س  مواطنيها. وعلى الرغم من 
ينجح يف اللتزام بوعده.  وقد يخطر ببال املرء اأن جزءًا غري ي�سري من الدعم يذهب اإىل الوقود الذي قد ل 
ي�ستفيد منه الفقراء مبا�رضة. ولكن الوقود �سلعة مهمة للجميع مبن فيهم الفقراء. اإذ اأن اجلميع يدفعون 
ثمن تكلفته يف الإ�ساءة والتدفئة من بني اأمور اأخرى. كما اأن انخفا�س تكلفته يوؤدي اإىل انخفا�س تكلفة 

ال�سلع املختلفة وو�سولها باأ�سعار معقولة اإىل اجلمهور.

خزينة  هي:  جهات  ثالث  على  الجتماعية  احلماية  نفقات  متويل  تكاليف  تقع  الراأ�سمايل  النظام  يف 
اأ�سحاب الأعمال، وكذلك ال�رضائب على املوظفني والعمال التي ت�سمى ب�سكل  الدولة، وال�رضائب على 
ملطف »امل�ساهمات« على الرغم من اأنها �رضائب ل تختلف يف جوهرها عن م�ساهمة راأ�س املال. وهذا يف 
واقع احلال يحمل الكثري من اأ�سحاب الدخل املحدود اأعباء ترهق كاهلهم وتقتطع من دخلهم املتوا�سع، 
بخريها  الليربالية  الو�سفات  هذه  ولكن  الرفاه.  حدود  باأدنى  التمتع  على  قدرتهم  ح�ساب  على  وتاأتي 
و�رضها قد ل تكون موؤهلة للتما�سي مع الواقع الفل�سطيني مهما حاولنا ت�سبيطها وتعديلها، ففل�سطني 
اإىل املوارد املختلفة،  اأر�س و�سعب ونظام �سيا�سي بالغ التعقيد، فقرية ب�سكل مطلق  يف و�سعها الراهن 
وفاقدة ب�سكل تام للقدرة على التحرك با�ستقالل عن العوامل اخلارجية من قبيل الحتالل - الذي يخرتق 
مظاهر احلياة اإىل حد ي�سعب معها اأن نفكر فيه بو�سفه عاماًل خارجيًا - اأو املمولني الغربيني املختلفني. 

هذه الأفكار بع�س مما �سنحاول تفح�سه فيما يلي. 

ثالثاً: احلالة الفل�شطينية 

لي�س �سعبًا على العني املتفح�سة اأن تالحظ اأن احلماية الجتماعية يف الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة مل 
تكن مب�ستوى ما حتقق يف الدول العربية املجاورة. وذلك نتيجة متوقعة لتعر�س فل�سطني لالحتالل ب�سكل 
متكرر اأعاق تطورها املجتمعي يف امل�سامري املختلفة. ولذلك فاإن ما كان �سائدًا يف فل�سطني حلظة ت�سكل 
ال�سلطة الفل�سطينية هو �سبكات من احلماية الجتماعية الأقرب للنمط التقليدي القائم على مبداأ الإح�سان 
والعطف على الفئات املهم�سة والفقرية ومن هم بحاجة للم�ساعدة. وكان هناك موؤ�س�سات وهيئات عدة تقوم 
مبهام الإغاثة وتقدمي ال�سدقات، ومن ذلك اإ�سافة اإىل الأقارب املوؤ�س�سات الأهلية والتنظيمات والأحزاب 
وقد  والرجتال.   العفوية  وت�سودها  ماأ�س�سة  دون  احلال  بطبيعة  بقيت  ال�سبكات  هذه  ولكن  ال�سيا�سية. 
ظلت هذه ال�سبكات فاعلة يف املجتمع الفل�سطيني حتى قدوم ال�سلطة الفل�سطينية واإن�ساء وزارة ال�سوؤون 
الجتماعية يف العام 1994 دون اأن يلغي وجود الوزارة املذكورة �ساحبة الخت�سا�س الدور الذي توؤديه 
ال�سبكات التقليدية. ولكن هناك م�ساألة مهمة تت�سل بالو�سع يف مناطق ال�سلطة حاليًا ففي الوقت الذي 
يعاين فيه الفل�سطينيون من ويالت الحتالل تخربنا الأرقام اأن ال�سلطة حتتل املرتبة ما قبل الأخرية يف 
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م�ستوى عدالة توزيع الدخل القومي بني النا�س. وبح�سب موقع جيني Gini، فاإن معدل الرواتب العالية 
اأ�سا�س  اإىل و�سع يف  اإىل ما يقارب 24 �سعف معدل الدخل القومي الفل�سطيني.)15( وهو ما ي�سري  ي�سل 

القت�ساد يقف �سدًا منيعًا يف وجه احلماية الجتماعية واإمكان تطبيقها.

  يف ظل وجود ال�سلطة الفل�سطينية على جزء من الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة احتفظ واقع احلماية 
الجتماعية بالكثري من خ�سائ�سه ال�سابقة.  فقد بقي ن�ساط ال�سمان الجتماعي م�ستتًا، ويفتقر اإىل التكامل 
على الرغم من اأهميته للواقع. ويرجع ذلك من بني عوامل متعددة اإىل افتقار ال�سلطة الفل�سطينية اإىل �سبكة 
اأمان فعالة، اأو مبنية وفق توجهات �سيا�سية وا�سحة. ومن املالحظ اأن نظام احلماية ما يزال اأقرب اإىل 
الرجتال، ويتعاطى مع التمويل املتوافر، والذي ي�سكل اجلزء اخلارجي عموده الفقري. ورمبا كان هناك 
امل�ساهمة يف  العوامل  احد  نعده  اأن  الأر�س ميكن  على  القائمة  وال�سيا�سات  القوانني  اأو �سعف يف  غياب 
عدم جتاوز املجتمع الفل�سطيني لعتبة �سبكات احلماية التقليدية. ولذلك فال بد هنا من القول باأنه يف حال 
متكن ال�سلطة من تعزيز وجودها ال�سيا�سي واأدائها القت�سادي، فال بد اأن يرتتب عليها م�سوؤولية تت�سل 
بت�رضيع القوانني املختلفة التي توؤ�س�س لنظام للحماية الجتماعية يتكئ على قواعد د�ستورية وقانونية 
وا�سحة وحمددة. ولكن ذلك بالطبع لن يكون ممكنًا بدون حتقيق حد معني من العتماد على الذات. اأما 
بقاء املوؤ�س�سات جميعًا رازحة حتت رحمة التمويل مبا فيها ال�سلطة الوطنية ككل ووزاراتها كل على حدة، 
واأحيانًا الربامج املحددة، اإ�سافة اإىل املنظمات الأهلية، فيعني اأن اأي بناء ينه�س يكون موؤ�س�سًا على رمال 

متحركة.)16(    

ويعزز التوجه امل�سار اإليه اآنفًا اأن اأدوات الت�سامن الجتماعي التقليدي يف فل�سطني اآخذة يف التزعزع 
بحكم تراجع دور العائلة نتيجة ارتفاع دور ال�سوق و�رضوط احلياة الجتماعية يف ظل الحتالل اإ�سافة 
اإىل بناء ال�سلطة وارتباط النا�س يف الأعم الأغلب بالوظيفة العمومية وال�سطراد يف تقل�س القطاع الزراعي 
يعني  ذلك  كل  الزراعة.  على  حياتهم  يف  املعتمدين  النا�س  ون�سبة  املحلي  القت�ساد  يف  م�ساهمته  ون�سبة 

15. اأنظر يف هذا ال�سدد: 
http//:alray.ps/en/index.php?act=post&id2087=
16. ي�سار يف هذا ال�سياق اإىل اأنه على الرغم من تراجع الدعم الدويل الن�سبي لتمويل مناطق ال�سلطة يف العام 2007 اإل 
اأن ال�سنوات التالية �سهدت متوياًل هائاًل يرقى اإىل و�سع ال�سلطة يف منزلة البلد الثالث املتلقي للمعونات على م�ستوى 

العامل على الرغم من �سغر امل�ساحة وعدد ال�سكان وو�سل حجمها اإىل 2٫4 بليون دولر. اأنظر يف هذا ال�سدد:
http://www.globalhumanitarianassistance.org/countryprofile/palestineopt
كذلك كان د.فيا�س مطلع العام قد اأو�سح اأن ميزانية ال�سلطة ال�سنوية حتتاج اإىل 1٫4 بليونًا من امل�ساعدات املبا�رضة. 
وذلك بالطبع يجب اأن ل ين�سينا التدفقات املالية املختلفة التي تاأتي اإىل املنظمات الأهلية اأو اإىل م�ساريع عينية من قبيل 

تعبيد ال�سوارع وما اإليها. اأنظر:
http://www.middle-east-online.com/english/?id=57761

الف�سل الثاين: الروؤية النظرية ومراجعة الأدبيات



  28  

احلماية الجتماعية

جمتمعًا يكت�سب »مزايا« احلداثة مع عيوب م�ساعفة متيز ولدة احلداثة يف دول اجلنوب عامة.

من املمكن ب�سبب التحولت احلداثية امل�سار اإليها التفكري يف اأن تقوم ال�سلطة بدور مهم يف برنامج 
احلماية الجتماعية وكذلك القطاع اخلا�س ومنظمات املجتمع املدين. ولكن الأمر الأكرث اأهمية هو اأن نقدر 
اأبدًا، هو اأمر ل يت�سف  اأن ا�ستدامة برنامج حماية بال�ستناد اإىل متويل دويل ل ميكن التنبوؤ مب�ستقبله 
بالكثري من احل�سافة، ولذلك فاإن برامج ال�سلطة واملنظمات غري احلكومية املمولة من اخلارج يجب اأن 
يفكر فيها بو�سفها برامج اإغاثية عابرة اأو موؤقتة ما دام قرار وجودها واملوارد التي تعتمد عليها مرهونة 

بجهة ما ل تعي�س على الأر�س الفل�سطينية ول ت�ستند اإىل املوارد املتاحة حمليًا )ول حتى عربيا(.

والواقع اأن ال�سلطة الفل�سطينية ل تفتقر اإىل الطموح املت�سل بتقدمي خدمات مميزة يف م�سمار احلماية 
الجتماعية. ونالحظ يف م�ستوى اخلطاب الر�سمي ان�سجام  ا�سرتاتيجية وزارة ال�سوؤون الجتماعية مع 
روؤية للحماية الجتماعية ل تقف عند املحافظة على مكا�سب املواطنني الذين يتمتعون مب�ستوى طيب من 
احلياة، واإمنا تتخطاها اإىل مكافحة البوؤ�س     الذي حتياه ال�رضائح ذات احلظوظ ال�سيئة. وبهذا املعنى ويف 
ال�سياق املق�سود تاأتي ا�سرتاتيجية عمل الوزارة لرتكز على اأمرين جوهريني: الأول هو برنامج مكافحة 
الفقر،  والثاين برنامج اخلدمات وامل�ساعدات للفئات املهم�سة. ومثلما نالحظ فاإن الأمرين ل ينف�سالن، 
الأ�سا�س  اخلدمات  وتقدمي  الغذائي  الأمن  قبيل  من  خدمات  الأول  البند  يف  تاأتي  وبهذا  يتكامالن،  بل 
والتمكني. ويف البند الثاين جند خدمات من قبيل رعاية امل�سنني وذوي احلاجات اخلا�سة والأطفال.)17(  
لكن ا�سرتاتيجية الوزارة ل تتوقف عند ذلك بل تتجه نحو تعزيز وتو�سيع ال�سمان الجتماعي على اأمل 
غري  متعددة.  جهات  فيه  ت�سارك  الجتماعية  للحماية  وطني  برنامج  عرب  املجتمع  يف  اجلميع  ي�سمل  اأن 
اأن كتيب ا�سرتاتيجة عمل الوزارة يحتوي بذورًا حتتاج اإىل تطوير، وبهذا املعنى فاإن الوزارة ما تزال 
بعيدة عن اأية اأفكار تطبيقية تتعلق بال�سمان الجتماعي وتعميمه، واإن تكن ت�سري ب�سكل اأويل اإىل درا�سة 
�سادرة عن مواطن تت�سل بهذا املو�سوع، ويبدو اأنها ت�سكل ورقة نظرية ت�ستاأن�س بها من اأجل �سياغة 

اإ�سرتاتيجية وخطة تف�سيلية من اأجل بناء نظام �سامل للحماية الجتماعية يف فل�سطني. 

الأمر  يف  للتفكري  الأوىل  اللحظة  ومنذ  جانب،  من  اأكرث  يف  ال�سرتاتيجية  يعاند  القائم  الواقع  ولكن 
يواجه املرء �سعوبات هائلة تتعلق بعدم وجود �سيطرة فعلية على املوارد من قبل ال�سلطة الفل�سطينية. كما 
اأننا ل نظن اأن توجهات احلكومات الفل�سطينية املتعاقبة تتبنى فل�سفة ترتبط مبفهوم احلماية الجتماعية. 
فواقع احلال اأنها تنادي علنًا بدولة ليربالية ترى اإىل ال�سوق منظمًا قديرًا لالقت�ساد. وانطالقًا من هذا 

17. Ibid. Cf. P. 18. تعني كلمة البوؤ�س  حالة من الفقر ال�سديد التي ت�سبه الفقر املدقع ولكنها قد ل تعني العجز عن احل�سول على الغذاء 
بالذات، وقد �سهدت لقاءات بي�سان مع الفئات امل�ستفيدة ح�سور �سيدات من هذه الفئة ويف لقاء ح�رضه موظفون 
من وزارة العمل ووزارة ال�سوؤون الجتماعية وقد كان لكالمهن وقع �سديد على اأحد املوظفني الذي وعد مبتابعة 

pauperism املو�سوع �سخ�سيًا. ويقابل الكلمة بالإجنليزية كلمة

*

*



29  

الفهم النظري يغدو دور ال�سلطة مقت�رضًا على و�سع القوانني حلماية حقوق الأفراد ومنعهم من العتداء 
اأحدهم على الآخر. ومن هنا بداأ ي�سود مناطق ال�سفة والقطاع لغط وا�سع يرتبط بالنزاهة وحكم القانون 
ومكافحة الف�ساد وما اإىل ذلك من م�سطلحات توؤكد على اإن�ساء �سوق موثوقة تخ�سع حلكم القانون. واأيًا 
الق�سيد من ذلك كله هو  اأن بيت  املهم هو  فاإن  للتطبيق،  الزوبعة وقابليتها  ما كانت درجة واقعية هذه 
حترير ال�سوق وتركه ينظم القت�ساد مبفرده والناأي بالدولة عن القيام باأي دور على �سعيد اإعادة توزيع 
الكعكة القت�سادية على الطريقة الكينزية)18( اأو �سمن ت�سورات اأنظمة ال�سرتاكية الدميقراطية. هكذا 
اإذًا يبدو اأن ال�سلطة لن تقوم بالكثري يف م�سمار احلماية الجتماعية. وهو اأمر ل ن�ستنتجه مما ذكرناه 
اأعاله عن موقع فل�سطني يف ت�سنيف »جيني« بل واإن وزيرة ال�سوؤون الجتماعية )وقت اإجراء البحث( قد 
اأكدت هذه الفكرة بالقول اإن برنامج وزارتها لل�سمان الجتماعي برنامج ن�سايل يهدف اإىل ال�سغط على 
احلكومة، مبعنى اأن ما تراه الوزيرة ووزارتها ل ميثل نهج احلكومة واإمنا هو ت�سور نظري يحتاج اإىل 
الكفاح من اأجل اإقناع احلكومة بتبنيه.)19( غني عن البيان اأن نوايا وزارة ال�سوؤون الجتماعية ل تكفي 
لدفع احلكومة اإىل تغيري توجهاتها. وذلك لأن احلكومة –حكومة د. فيا�س وقت اإجراء الدرا�سة- كانت 
ت�سدر عن فل�سفة را�سخة قادها خبري يف القت�ساد وال�سيا�سة ولي�س يف �سدد جتريب اجتاهات فل�سفية 
الذي  لعام 2003  املعدل  الأ�سا�س  القانون  اإىل  ي�ستند  الأمر  اإن  نقول  اإذ  نف�سي �رضًا  ل  لعلنا  بل  اأخرى. 
تن�س مادته الواحدة والع�رضون على: »يقوم النظام القت�سادي يف فل�سطني على اأ�سا�س مبادئ القت�ساد 

احلر«. وهو ما يعني الكثري من الكف ليد الدولة عن التدخل يف القت�ساد.

القطاع  مب�ساهمة  يرتبط  وذلك  الفل�سطيني  الجتماعي  ال�سمان  �سياق  يف  اآخر  عن�رض  بالطبع  ياأتي 
اخلا�س يف �سندوق �سمان اجتماعي �سامل. وهنا فاإن الطريقة الأكرث جناعة لتحقيق ذلك اإمنا تتلخ�س يف 
اأن تقوم ال�سلطة مبا يجب من اقتطاعات �رضيبية اإلزامية مل�سلحة ذلك ال�سندوق. ومرة اأخرى نرجح اأن 
ذلك ل ميكن حتقيقه اإل بتغيري فل�سفة ال�سلطة القت�سادية وال�سيا�سية وهو ما ل نراه قريبًا ول يف متناول 
اليد. ثم تاأتي فكرة م�ساهمة املنظمات غري احلكومية التي يعي القا�سي والداين اأنها تعي�س على التمويل 
اأن  يحب  التي  والربامج  للحياة  وقابليتها  املالية  قوتها  مقدار  باأخرى  اأو  بدرجة  يحدد  الذي  الأجنبي 
ت�ستثمر املنح املالية فيها.)20( وهكذا ل يعود هناك الكثري من املوارد الالزمة لكي يتم تاأ�سي�س ال�سندوق. 
من هنا فاإننا نخ�سى اأن روؤية بديلة لتلك املطورة من قبل مواطن هي ما يجب التفكري فيه على الرغم من 
اإيجابية كثرية يف هذه اخلطة. وعلى الرغم من جمال الطروحات التي  اأن الوزارة جتد عنا�رض  اإدراكنا 

18. اأنظر عر�سًا مبت�رضًا لأفكار كينز حول القت�ساد الراأ�سمايل اخلا�سع لتدخل الدولة القوي:
http://www.maynardkeynes.org/maynard-keynes-economics.html

19. ا�سرتاتيجية عمل وزارة ال�سوؤون الجتماعية، 2011 .  
20. قدرت قيمة امل�ساعدات املقدمة للفل�سطينيني يف امل�ستوى الر�سمي وغريه منذ اأو�سلو ب 15 مليار دولر توازي �سعفي الناجت 
الفل�سطيني للفرتة ذاتها. وهو ما ي�سري اإىل اعتماد هائل على امل�ساعدات اخلارجية يجعل الإ�سهام املحلي ثلث »الناجت القومي« ل 

غري. اأنظر يف هذا ال�سدد: 
le more ٫international assistance to the palestinians after oslo ٫london: routledge، 2008: 179
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تزخر بها الدرا�سة واقرتابها بالفعل من �رضوط واقع الدول الفقرية اإل اأن و�سع فل�سطني يختلف عن 
الدول جميعًا بحكم خ�سو�سية اقت�سادية و�سيا�سية جتعل فل�سطني يف حالة اعتماد �سبه كامل على اخلارج 
اأو غريه متكئًا متامًا على ا�ستمرار التمويل،  يف النواحي املختلفة. وهكذا يغدو متويل برنامج ال�سمان 
وكذلك رغبة املمول يف روؤية اأمواله م�ستثمرة يف برنامج ال�سمان ولي�س يف برامج بناء القدرات اأو التثقيف 
اأو الإغاثة املبا�رضة اأو تطوير البنية التحتية، اأو احلوكمة اأو الثقافة الدميقراطية. هذا غي�س من في�س 

فيما يخ�س ما ميكن وما ل ميكن يف ال�سياق ال�سيا�سي/القت�سادي الفل�سطيني. 

الجتماعي  لل�سمان  املالئم  الت�سور  لتقدمي  اأ�سا�سًا  والدولة  واملجتمع  للفرد  النظري  الفهم  ي�سكل 
واحلماية الجتماعية لأي بلد. ومن هنا فاإن املرتكزات النظرية هي املحدد الأول لت�سورنا ملا يجب عليه 
احلال يف فل�سطني. ولكن ذلك بالطبع ل ميكن اأن ينف�سل عن الإمكانيات الواقعية لت�سور الفكرة. وهنا 
املختلفة  املخاطر  جتاه  واأمنهم  الجتماعية  مواطنيها  بحقوق  امللتزمة  الرفاه  دولة  اأن  بداية  نظن  فاإننا 
مبا فيها الكوارث الطبيعية اإ�سافة اإىل اإخراج اجلميع من دائرة الفقر والحتياج هي النموذج الأ�سوب 
املنطلق من اأ�سا�س اأن الإن�سان هو القيمة الأوىل يف الوجود الجتماعي مثلما اأو�سح فكر احلداثة. وهذا 
يعني اأنه ل يجوز اأن يرتك م�سري الإن�سان يف يد املجهول اأو القدر اأو قوى ال�سوق العمياء. لي�س املق�سود 
يف توجهنا هذا اأن نقوم ببناء نظام يحمي اأمن ال�رضائح التي تتمتع مب�ستوى طيب فح�سب، واإمنا املق�سود 
اأن الدولة  اأدوات احلماية الالزمة. لذلك نرى  النهو�س باملجتمع كله، ويف الوقت نف�سه العمل على بناء 
الدولة  القومي.  دخلها  ارتقى  ومهما  مواردها  بلغت  مهما  املهمات  بهذه  القيام  ت�ستطيع  ل  الليربالية 
التي ترتك ال�سوق ي�سبط نف�سه، ول تقوم باإعادة التوزيع مل�سلحة الفئات الأقل حظًا يف لعبة اليان�سيب 
القت�سادي لل�سوق، �سوف تنتج دون �سك فئات معدمة ل ي�ستهان باأعدادها حتى عندما تكون هذه الدولة 

غنية جدًا مثلما هو حال الوليات املتحدة. 

ل�سيا�سات احلكومة،  النظري  املوجه  الليربايل هو  النموذج  يكون  عندما  فل�سطني  املتوقع يف  ما هو 
لن  الواقعي  الطموح  اأن  الوا�سح  من  وخائف؟  �سعيف  جممله  يف  اخلا�س  والقطاع  �سحيحة،  واملوارد 
يتجاوز عمليات اإغاثة حتاول امت�سا�س نقمة اجلمهور العري�س الفقري، ول ترقى اإىل م�ستوى عالج الفقر 
�سيء  ينفعنا يف  ذات م�ستوى حمرتم. ول  اجتماعية �سحية وتعليمية  تقدمي خدمات  ناهيك عن  املتف�سي 
و�سع روؤو�سنا يف الرمال وجتاهل الوقائع القائمة على الأر�س واملتمثلة يف عجز موؤ�س�سات عامة كثرية 
من قبيل ال�سلطة وبع�س اجلامعات عن اللتزام برواتب موظفيها ناهيك عن توفري احلياة الكرمية للفئات 
اإىل م�ستويات تتجاوز امل�ستويات  التي تعاين من البطالة التي ت�سل يف فل�سطني )مبعنى غزة وال�سفة( 
املعقولة يف القت�ساد الراأ�سمايل، وت�سع القت�ساد يف خانة الأزمة اخلانقة ولنتذكر فقط اأن البطالة كانت 
اأيام الك�ساد الكبري يف الثالثينيات من القرن الع�رضين يف حدود 25% بينما تبلغ اأكرث من هذا الرقم بكثري 
يف غزة اإذ و�سلت اإجماًل وبح�سب اأرقام الإح�ساء الفل�سطيني اإىل 31% من حجم القوى العاملة يف الربع 
الأول من العام احلايل وو�سلت يف ال�سفة اإىل 20%. وهناك موؤ�رض خطري يت�سل بارتفاع ن�سب البطالة يف 
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اأو�ساط الفئات ال�سابة اإذ ت�سل اإىل 41% يف الفئة العمرية 20-24.)21( ومن املعروف اأن الن�سب ترتفع 
اإجناز خمرج  بعد  ما  اإىل  تاأجيل احلياة  ل�سنا يف وارد  اإليها.  اأيام احل�سار والجتياح وما  ذلك  اأكرث من 
�سيا�سي للق�سية الفل�سطينية كلها، فذلك غري ممكن ول نعتقد اأن الإجابة على كل م�سكلة يجب اأن تكون 
انتظروا حتى ننهي مو�سوع الحتالل، خ�سو�سًا اأن ال�سلطة الفل�سطينية تقول اإنها تقوم مبهام الدولة 
الفل�سطينية بالفعل. ومن هذا املنطلق ل بد من مطالبة ال�سلطة مبا تطالب به احلكومات يف الدولة امل�ستقلة 

ذات ال�سيادة اإل اإذا تنازلت ال�سلطة بنف�سها عن ال�سالحيات والواجبات التي تقرتحها لنف�سها. 

يف �سياق هذا الإدراك تاأتي هذه الورقة لتناق�س الإمكانيات املتاحة واملتخيلة لإن�ساء موؤ�س�سات قادرة 
على توفري احلد الأدنى من احلماية وال�سمان الجتماعيني. وهو ما تقرتح فيه الأدبيات املحلية )من قبيل 
درا�سة مواطن( �رضاكة من نوع ما بني ال�سلطة والقطاع اخلا�س ومنظمات املجتمع املدين واملنظمات غري 
التوجه  اأن مثل هذا  لنا  ال�سمالية. ويبدو  اأوروبا واأمريكا  ياأتي معظمها من  الأجنبية، والتي  احلكومية 
الجتماعية/ ال�سريورة  وتوجيه  ال�سوق  ت�سبيط  عن  التخلي  اأن  الفل�سطينية  ال�سلطة  تعي  اأن  ي�ستلزم 
القت�سادية مل�سلحة الفئات الأقل حظًا ل ميكن اأن يقود اإىل �سيء يفي باحتياجات احلماية. ومن املالحظ 
اأن وزارة ال�سوؤون الجتماعية حلظة اإعداد الدرا�سة كانت تتجه يف امل�ستوى النظري املنعك�س يف الأدبيات 
ال�سادرة عنها اأو حتت رعايتها اإىل تبني مواقف يف �سف تدخل ال�سلطة يف ال�سوق واحلياة الجتماعيني. 
لكن ذلك مل يكن متوافقًا مع اجتاه الوزارة التي يقودها الدكتور فيا�س، وهكذا فاإن هناك م�سافة بني ما 

هو مطروح من قبل الأ�سخا�س العاملني يف وزارة ال�سوؤون الجتماعية وبني الوزارة ككل. 

ل بد اأن نتوقف مطوًل عند �سعوبة فل�سطينية خا�سة جدًا تنجم عن عمق م�ساهمة اخلارج يف الن�ساط 
الفكرة  اأن  خافيًا  ولي�س  اخل�سو�س.  وجه  على  الجتماعية  احلماية  ون�ساط  عامة  التنموي  الفل�سطيني 
الوكالتني  قبيل  من  التنموية  الدولية  املنظمات  من  وا�سعة  رعاية  تتلقى  الجتماعية  باحلماية  املرتبطة 
الأمريكية والربيطانية للتنمية والبنك الدويل ووكالة الأمم املتحدة للتنمية و�سندوق الأمم املتحدة لل�سكان 
ومنظمة العمل الدولية.)22( ويف هذا ال�سياق من املفيد التذكري مبا قاله التنموي امل�رضي د. حممد عاطف 
ك�سك: »هناك ما ي�سبه التفاق ال�سمني على اأن حماربة الفقر يجب اأن ت�ستمر يف نطاق الكالم املت�سمن 
الكالم  املق�سود بكرثة  اأحاديث منمقة وتقارير هامة واتفاقيات دولية وموؤمترات كربى. ورمبا كان  يف 
الفئة امل�سيطرة  واملهيمنة تطالب  اأن  للده�سة  الفقر واملثري  التـي ت�سنع وتكر�س  الأفعـال  التغطية  علـى 
الفقراء البائ�سني اليائ�سني ب�رضورة حتمل اأعباء املحافظة على املوارد لالأجيال القادمة فيما تدعو اإليه 

21. اأنظر يف هذا ال�سدد:
http//:www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID&512=lang=en&ItemID&790=mid3=
&172wversion=Staging 

www.lacs.ps/article.aspx?id=24 :22. اأنظر يف هذا ال�سدد

الف�سل الثاين: الروؤية النظرية ومراجعة الأدبيات
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الوكالت واعية  ال�سادرة عن هذه  املختلفة  الأدبيات  فاإن   اأخرى،  ناحية  تنمية م�ستدامة«.)23( ومن  من 
متامًا اأن ال�سلطة الفل�سطينية عاجزة ماليًا عن توفري التحويالت النقدية لدعم الفئات ال�سديدة الفقر )24(. 
اأما ما تغفله الأدبيات فهو ارتباط امل�رضوع جوهريًا باجلهات املانحة املختلفة، ومن ذلك على �سبيل املثال 
ل احل�رض اأن الدرا�سات النظرية وامليدانية وحتديد الأ�س�س املفهومية اإمنا يقوم بها معظم الوقت البحث 
املمول من جهات مانحة خمتلفة. وهكذا يغدو من غري الع�سري ال�ستنتاج اأن العملية برمتها يتم توجيهها 
من قبل عقول لي�ست فل�سطينية، وهو ما يجعل املرء مت�سككًا على اأقل تقدير يف وجود الكادر الفل�سطيني 
يف �سلب العملية بدل من اأن يكون منفذًا لروؤية وممار�سة مت ت�سميمها يف �سلبها من قبل خرباء خارجيني 
كانوا ينطلقون يف الأعم الأغلب من اأ�سا�س نظري معني، وكان لهم اجتاهات �سيا�سية ما قد تتفق اأو ل تتفق 
مع الأجندة الفل�سطينية.)25( ولي�س خافيًا معاناة ال�سلطة امل�ستمرة مع التمويل اخلارجي الذي ينفتح حينًا 
وينغلق اأحيانًا كلما افرتقت طريق ال�سلطة الفل�سطينية وتنافرت مع اجتاهات التمويل. ونود التاأكيد هنا 
اأننا ل نهدف يف هذا ال�سياق اإىل الت�سكيك يف دوافع املمول الغربي، لأن ذلك اأمر بني بذاته، لكننا نريد القيام 
بتو�سيف اغرتاب الفل�سطيني عن العملية وبالتايل عجزه عن متابعة امل�رضوع من النواحي املختلفة يف حال 
انكفاء اجلهات اخلارجية عن متابعة املو�سوع يف م�ستوياته املختلفة. من هنا يغدو القول يف ال�ستدامة 
وما اأ�سبه من كالم غري مبني على اأ�س�س حقيقية واإمنا هو جزء من خطاب يتم اإنتاجه يف �سياق اللحظة 

التاريخية بكل م�سامينها ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية.

انطالقًا من ال�سابق كله نقرتح ب�سكل اأويل متامًا وعلى الرغم من قناعتنا ب�سعوبات التطبيق اجلمة 
احلماية  هو  لفل�سطني  الأن�سب  ال�سكل  اأن  نتوقع  باأننا  القول  تقت�سي  الفل�سطيني  الواقع  موؤ�رضات  اأن 
املرتكزة على الداخل الفل�سطيني: �سعبيًا، وع�سائريًا، و�سمن املجتمعات املحلية، ومنظمات جتد اأ�سا�سها 
الوجودي والإداري يف الأحزاب ال�سيا�سية التي ميكن اأن توؤدي بالفعل اأدوارًا وا�سعة يف هذا امل�سمار يف 
فل�سطني ومناطق اأخرى جماورة من قبيل ما يقدمه حزب اهلل من خدمات اجتماعية و�سلت اإىل م�ستوى 

23. مقابلة اأجراها الباحث مع وزيرة ال�سوؤون الجتماعية ماجدة امل�رضي بتاريخ 2013/3/17(.
ورقة بحثية للدكتور حممد عاطف ك�سك، بعنوان: »التنمية امل�ستدامة وهم اأم اإمكانية قابلة للتحقيق؟!«، قدمها يف ندوة املنظمات 
1882 العربية غري احلكومية حول »ال�ستخدامات امل�ستدامة لالأرا�سي الزراعية«، واملنعقدة  بتون�س يف الفرتة ما بني 3 – 9 

اأيلول  �س7. 
24. )انظر اإعادة ت�سكيل التحويالت النقدية، جزء 2، �س 50-48(.

والحتاد  الدويل  للبنك  ب�سكر  النقدية  التحويالت  وثيقة  امل�رضي  الوزيرة  ت�سدر  احل�رض  ل  املثال  �سبيل  على   .25
اأكرب من الدعم املايل. وقد  اإعداد ال�سرتاتيجية. وهو ما نف�رضه بتدخل  الأوروبي على الدعم واملتابعة طوال م�سرية 
اأعلن الحتاد الأوروبي اأنه ي�ساعد وزارة ال�سوؤون اأو يت�سارك معها بتقدمي الدعم املايل والفني من اأجل اأن ت�سع خطة 

للحماية الجتماعية وهو تعاون بداأ منذ العام 2010. اأنظر:
http//:www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID&512=lang=en&ItemID&790=mid3=
&172wversion=Staging.
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اإعادة اإعمار بريوت بعد حرب متوز 2006. وهناك بالطبع جتربة حما�س ومن قبلهم الإخوان امل�سلمني 
بدائل  يف  البحث  يف  منها  وي�ستفاد  تدر�س  اأن  ت�ستحق  التي  فل�سطني  ذلك   يف  مبا  خمتلفة  عربية  بالد  يف 
للتمويل الأجنبي. وهناك التعاونيات وما اإليها، ولكن ل بد بالطبع من التفكري يف املزيد من هذه املنظمات 
التي يزداد تاأثريها واإمكان ا�ستمرارها بتعمق اإبداعها للطرق الكفيلة بانخراط اإعداد كبرية من النا�س يف 
براجمها. ول بد من التنويه هنا باأن الإمكانيات الفل�سطينية املختلفة، على الأقل يف الواقع املنظور، تظل 
عاجزة عن الوفاء باللتزامات املالية املختلفة التي يحتاجها البناء الفل�سطيني يف املناحي املختلفة، ولكن 
ذلك يجب اأن يكون دافعًا للتفكري يف التنمية املتجهة للداخل، وكذلك يف العمل على ا�ستبدال التمويل العربي 

بالتمويل الأجنبي مهما بدا ذلك الأمر �سعبًا يف اللحظة التاريخية الراهنة. 
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 قراءة يف معطيات امليدان
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اأ�سا�س ي�ستعر�س الأو�ساع   يتمحور اجلزء التايل من الدرا�سة حول عمل و�سفي ب�سكل 
القائمة وانعكا�سها يف وعي من يقدم اخلدمة ومن يتلقاها. ويبدو جزء جوهري من عمل هذه 
الورقة مقارنة فهم الوزارة للعملية ولدورها مبا يتم اإجنازه على الأر�س، وكذلك مقارنة 

معطيات الوزارة ووجهات نظرها مبعطيات متلقي اخلدمات ووجهة نظرهم فيها.

قراءة يف معطيات املقابالت املعمقة
3.1 فل�شفة ال�زارة جتاه م��ش�ع احلماية

ما  يكون  اأن  اإىل  الجتماعية تطمح  ال�سوؤون  اأن وزارة  الوزارة  املقابالت مع م�سئويل  يبدو بح�سب 
م�ستقرة  بناء حياة  اأ�سا�س يف  لبنة  يكون  اأن  بغر�س  الجتماعية  للحماية  متكامل  تقدمه مدخاًل مل�رضوع 
وكرمية واآمنة للمواطن الفل�سطيني حتميه من تقلبات الزمان والطبيعة والتاريخ/القت�ساد وال�سوق. 
ولذلك فقد حتدثت الوزيرة امل�رضي عن طموح م�ستقبلي فحواه اأن تكون الوزارة اأقرب ما ميكن اإىل وزارة 
رفاه وطني. ولكنها اأو�سحت اأن هذا التطلع ل يتفق مع الإمكانيات الواقعية لوزارة ال�سوؤون الجتماعية، 
بل احلكومة الفل�سطينية كلها، بالنظر اإىل الأو�ساع القت�سادية القائمة واملت�سلة ب�سياق �سيا�سي يفتقر 
اإىل ال�ستقالل وال�سيطرة على املوارد الوطنية باأ�سكالها املختلفة، وارتهان امليزانية للم�ساعدات اخلارجية 
املتاأثرة - كما اأو�سحت التجربة الواقعية - بالواقع ال�سيا�سي الفل�سطيني، ومدى تناغمه مع التوجه 

ال�سيا�سي )وحتى القت�سادي( للممولني. 

وعلى الرغم من اإدراك الوزيرة العميق لل�سعوبات التي تواجه عمل احلكومة عامة، ووزارة ال�سوؤون 
للمواطنني  الأدنى  تقدمي احلد  للوزارة يف  اإجنازات وا�سحة  هناك  اأن  ترى  اأنها  اإل  الجتماعية خا�سة، 
حق  من  انطالقًا  كرمية  حياة  اإىل  الهادف  الكامل  الجتماعي  ال�سمان  طريق  على  الفقراء  الفل�سطينيني 
املواطن على الدولة واملجتمع. وهي يف ذلك تقلب الجتاه ال�سائد منذ زمن طويل والذي يرى اأن املق�سود 
هو اإغاثة الفئات املحتاجة اأو م�ساعدتها. وموقف الوزيرة من هذه الناحية وا�سح متامًا يف وعيه للفارق 
بني امل�ساعدات، واأعمال الإغاثة، والرب والإح�سان من ناحية، وحقوق املواطنني الناجمة عن كونهم ذوات 
حقوقية من ناحية اأخرى. يف هذه احلالة يجب اأن تقدم امل�ساندة املجتمعية وم�ساندة الدولة بو�سفها حقًا 
للفرد على الدولة واملجتمع مثلما اأن من واجبه اأن يقدم ملجتمعه ووطنه عندما يكون يف و�سع يتيح له ذلك. 
وهذه النظرة بالطبع هي نظرة م�ستقاة نظريًا من الفرتا�س الذي يرى اأن ما يتعر�س له الفرد هو نتاج 
الفعل الجتماعي ال�سيا�سي القت�سادي �سمن ال�سريورة الجتماعية الكلية، ولي�س ق�ساء وقدرًا اأو خطاأ 

يف �سلوك الفرد. 
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يف �سياق هذا كله اأكدت الوزيرة اأن هناك ا�سرتاتيجية وا�سحة فيما يخ�س الأهداف الرئي�سة والفرعية 
لدى الوزارة، واأن ال�سرتاتيجية تتمتع مب�سادقة حكومة الدكتور �سالم فيا�س )ال�سابقة(. ومن حيث 
طبيعة املهمات والواجبات التي حتدد وتبني الفئات امل�ستهدفة من قبل الوزارة بينت الوزيرة اأن هناك 
حالت حتتاج احلماية تاأتي  من فئات كان من املمكن اأن تكون �سمن اخت�سا�س الوزارة مثل الأ�رضى، 
ويف  لهم،  اخلدمات  تقدمي  يف  متخ�س�سة  حكومية  اأج�سام  وجود  ب�سبب  عملها  دائرة  من  تخرج  ولكنها 
احلالة التي ي�سري اإليها املثال فاإن هناك بالطبع وزارة �سوؤون الأ�رضى ونادي الأ�سري. اأما الوزارة فمعنية 

بالفئات املهم�سة التي هي م�سوؤوليتها املبا�رضة. 

الفل�سطيني يف  الإن�سان  اأعاله �سمان حق  قلنا  الوزارة فهي مثلما  التي توجه عمل  للروؤية  بالن�سبة 
العي�س الكرمي، وحماية للفقراء وامل�سنني والأ�رض الفقرية بدون اأي ادعاءات مبالغ فيها من قبيل التنمية 
امل�ستدامة اأو الرفاه، لأن ذلك بح�سب الوزيرة امل�رضي يف حاجة اإىل دولة م�ستقلة، لي�ست موجودة بعد. 
كانت الر�سالة ال�سابقة لل�سوؤون تتحدث عن رفاه، ولكن وزارة ال�سوؤون تراجعت عن ذلك الهدف املفتقر 
للواقعية. ذلك اأن املق�سود بح�سب الوزيرة هو ال�سمود )واإن كان لي�س وا�سحًا مبا فيه الكفاية ما هو 
البقاء  الدقة. هل املق�سود ال�سمود مبعنى  املق�سود بال�سمود يف �سياق اخلدمات الجتماعية على وجه 
على قيد احلياة اأم ماذا؟ فاإذا كان ال�سمود اإ�سارة اإىل الثبات يف فل�سطني، فلي�س من ال�سعب اأن ندرك اأن 
م�ساعدة الوزارة ل ت�سمن ذلك، ومن املرجح اإن مل نقل املوؤكد اأن اأحدًا لن يرف�س فر�سة ملغادرة بلده يف 

ذلك الو�سع(.

وقد اأ�سارت الوزيرة اأي�سًا اإىل ماأ�س�سة العمل يف �سريورة تقدمي اخلدمات املختلفة للفئات املحتاجة 
اأو وزير. ويف هذا ال�سياق ن�سقت  بحيث ي�سبح جزءًا من عمل مقعد ل يعتمد يف بقائه على بقاء موظف 
احلكومة مع موؤ�س�سات املجتمع املدين، واأن�ساأت فريقًا وطنيًا ملراجعة ا�سرتاتيجية 16/14 يوؤكد على 
تعميق ال�سرتاتيجية القائمة وا�ستمراريتها. ويف �سياق تثبيت املنجزات وحتويلها اإىل واقع موؤ�س�س يف 

احلكومة وعلى اأر�س الواقع جند قرارات من جمل�س الوزراء ترتبط بالن�ساء والأطفال واملعوقني. 

 3.2 ا�شتقالل الت�جه الفل�شطيني
القطاع اخلا�س واحلكومة  بامل�ساركة بني  فل�سطينيًا  ا�سرتاتيجة احلماية �سيغت  اأن  الوزيرة  بينت 
اأن  بالإجنليزية. ذلك  اأوًل  الوثائق كتبت  اأن  ال�سياق ردت ب�سكل حا�سم فكرة  واملجتمع املدين. ويف هذا 
وثائق الوزارة املت�سلة باحلماية الجتماعية والناظمة لروؤيتها واأدوارها وطريقتها يف اإي�سال اخلدمات 
ويف حتديد م�ستحقيها كلها منتجات فل�سطينية �رضفة. واأما اخلرباء الأجانب من الحتاد الأوروبي اأو 
ب�سياغته  وقاموا  الفل�سطيني  الفريق  كتبه  ما  ا�ستلهموا  فقد  الدويل  البنك  اأو  الربيطانية  التنمية  وكالة 
اأن هذا كالم ميكن العرتا�س  لنا  الأدبي واللغوي. ويبدو  الت�سكيل  اإذن اقت�رض على  النهائية. فدورهم 
اإنتاج �سيا�ساته وخططه واأفكاره بنف�سه لن يعدم ال�سبل  اأن من هو قادر على  عليه ب�سهولة، ول يخفى 
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ليحولها اإىل ن�سو�س مكتملة، ول نظن اأن »اخلرباء« قد اأتوا للقيام بدور لغوي، خ�سو�سًا اأن معلومات 
الوزيرة تدل على اأن الأ�سا�س كان عربيًا، ومن هنا يع�رض علينا تقدير الدور الذي اأداه اخلرباء الأجانب يف 

بناء وثيقة »و�سعت فل�سطينيًا بامتياز«. 

ويف حديثها عن النموذج النظري الذي يوجه تفكري الوزارة يف برناجمها للحماية الجتماعية قالت 
يف  تفكر  الوزارة  لأن  واملعاق،  والطفل،  املراأة،  املواطنة:  حقوق  احلقوق،  منوذج  اإنه  امل�رضي  الوزيرة 
بني  التكامل  يج�سد  مبا  �سامل،  اجتماعي  �سمان  منوذج  اإىل  وتتطلع  الجتماعية،  والعدالة  امل�ساواة 
احلكومة والقطاع اخلا�س واملواطن، ومن خالل �سندوق م�ستقل اإ�سافة اإىل م�ساهمات املواطن. ويجب 

اأن ل يكون ذلك مرهونًا للتمويل ول غريه. 

وقد و�سعت الوزارة منوذجًا ينطلق من الواقع الفل�سطيني، لأن م�سوؤولية احلكومة دعم مواطنيها 
يف �سياق تكامل الأدوار بني الوزارة وموؤ�س�سات املجتمع املدين، وبذلك فاإن الفريقني ملزمان بامل�ساهمة، 
مواجهة  وطرق  امل�ستحقني  لفح�س  �سبكات  ت�سكيل  ومت  والأفكار.  اخلطط  و�سع  يف  �ساركا  لأنهما 
الحتياجات، ويعد العام احلايل )2013( عام ا�ستكمال �سبكات احلماية �سمن تكامل الأدوار. وبناء عليه 
ل يجوز اأن يوجد حمتاج اأو فقري دون اأن ي�ستدعي ذلك تدخل الوزارة. وقد قامت الوزارة بتجربة مبدئية 

لتاأ�سي�س �سبكات احلماية الجتماعية. ويف �سوء جناحها �سيتم عمل ا�ستكمايل لبناء تلك ال�سبكات. 

3.3 هل ت�شد خدمات ال�زارة احلاجة ول� يف حدها االأدنى؟
انطالقًا من مما �سبق انبثق ال�سوؤال: هل يكفي خم�س�س مقداره 250 �سيكل يف ال�سهر اأو حتى 500 
�سيكل للوفاء باحتياجات الأ�رضة الفقرية؟ فردت الوزيرة باأن الأمر مرهون بالإمكانيات: فال�سلطة ت�ساهم 
ماليًا بالن�سف واأوروبا 46% والبنك الدويل 4%. وال�سلطة ملتزمة باملخ�س�سات حتى لو كانت يف و�سع 
الأدنى  الأعلى بقيمة 1800 �سيكل كل ثالثة �سهور ورفع احلد  مايل غري مريح. وقد تقرر حتديد احلد 
لي�سل اإىل 750 �سيكل. هناك اأي�سًا تاأمني �سحي وتخفي�س للر�سوم جامعية، و�سلة غذائية. ولكن ال�سلة 

الغذائية التي ت�سمل جمموعة من ال�سلع تقت�رض على املدن وي�ستثنى منها الريف واملخيمات. 

خم�س�سات  الوزيرة  بح�سب  فاإنها  ال�سمان،  بفكرة  وعالقتها  املخ�س�سات  مغزى  حيث  من  اأما 
ولي�ست رواتب، واإمنا م�ساعدة للفئات امل�ستحقة التي تتلقى بالتاأكيد دخاًل اآخر من م�سادر اأخرى )مل 
حتدد الوزيرة ماهية هذه امل�سادر كما �سنجد اأن معلومات ال�ستمارة املخ�س�سة للم�ستفيدين تفيد بعك�س 
النا�س و�سمان حياة كرمية يف  التخفيف عن  ت�سهم يف  التقدمات جمتمعة  الوزيرة(. هذه  اإليه  ما ذهبت 
حدودها الدنيا. ويف �سبيل حتقيق هذه الغاية تبذل الوزارة و�سعها يف تقدمي كل ما لديها من موارد خلدمة 
اأنها قامت برتميم عدد من البيوت، ولكن ذلك بالطبع مت يف  الفئات املهم�سة والتخفيف عنها. ومن ذلك 
حدود �سيقة ويف نطاق ما ت�سمح به امليزانية املتاحة. غري اأن املجتمع املحلي لي�س مطاًل دائمًا على تفا�سيل 
�ساملة ملا تقوم به الوزارة. ثم اأن هناك اأزمة مالية، والوزارة ل ت�ستطيع اأن تقدم للجميع كل ما يريدون، 
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هناك اأولويات وحجم امل�سكالت اأكرب من طاقات الوزارة ومواردها. 

ميكن  ل  اأنه  اإىل  منهم  عدد  ذهب  فقد  اجلوهرية  النقطة  لهذه  وروؤيتهم  الوزارة  ملوظفي  وبالن�سبة 
للمخ�س�س املايل اأن يخرج النا�س من حالة الفقر اإىل م�ستوى اأعلى من خط الفقر.)26( فهم يتلقون م�ساعدة 
ت�سهم يف �سد بع�س الحتياجات. املخ�س�س نوع من امل�ساهمة يف مواجهة معاناة الفقراء. ول يجوز اأن 
نن�سى اأن املوازنة �سعيفة، واأن هناك �سوء اإدارة، و�سعف �سيا�سات، و�سعفًا يف التن�سيق. واأحيانًا يتوافر 

واحد من العنا�رض ال�سابقة وتغيب بقيتها.)27(

اإىل  ياأخذ م�ساعدة فهي ل تغطي كل احتياجاته، ورمبا ت�سل  اأنه حتى من  اآخر  وقدر راأى موظف 
50%. )ا�ستعمل كلمة م�ساعدة(. ثم ذكر اأن الوزارة تتدخل يف حالت الطوارئ مثلما ح�سل يف ظروف 
الثلج، عندما قدمت دعمًا غذائيًا واأغطية وفر�سات وذلك بالعتماد على ما قدمه الهالل الأحمر الإماراتي 

الذي تربع هذا العام مببلغ 300 األف دولر.)28( 

عرفنا  ما  اإذا  كافيًا  يكون  ل  قد  ولكنه  النقدية.  التحويالت  هو  الوزارة  لدى  الأو�سع  الربنامج  اإن 
النقدي  التحويل  اأ�سعاف  ثمانية  اأن  يعني  هذا  ولكن  �سيكل.)29(  الألفي  دون  الدخل  باأنه  ال�سديد  الفقر 
ال�سائع وهو 250 �سيكل ل تكفي لإخراج النا�س من الفقر. ومن ناحية اأخرى يبدو اأن هناك 150 األف 
اأ�رضة بحاجة للم�ساعدة ولكن املوارد لي�س كافية. وقد بني املوظف ذاته اأن امل�سكلة مركبة لأن ال�سلطة 
ذاتها تعتمد على امل�ساعدات. وعلى الرغم من وجود العديد من الربامج والتدخالت، اإل اأنه ما يزال هناك 
لكن  روؤية جريئة من جانب احلكومة،)30(  اأن هناك  اأردف  ثم  النتظار.  قائمة  على  اأ�رضة  األف  خم�سون 

اجلملة غام�سة ول ومعنى لها يف ال�سياق.

وهناك اتفاق مع الوزيرة امل�رضي يف اأن اخلدمات توؤدي دورًا اأكرب مما يبدو للوهلة الأوىل يف عيون 
من يت�ساءل عن قيمة 250 �سيكل �سهريًا واأثرها يف حياة الأ�رضة التي تتلقاها. اإذ يرى اأحد املوظفني اأن 
تت�سمن  �سيكل  األف  اإىل  ت�سل  قد  غذائية  م�ساعدة  تتلقى  الأ�رض  بع�س  اأن  يك�سف  املوقف  يف  التمحي�س 
الطحني والأرز والزيت. كما اأن هناك اإعفاء مدر�سيًا وجامعيًا، اإذ اأن الوزارة اتفقت مع بع�س اجلامعات 
مثل بريزيت على اإعطاء اأعلى اإعفاء ممكن من الأق�ساط قد ي�سل اإىل 90%. ول بد من الإ�سارة اأي�سًا اإىل 
ال�سهر وهو ما  اإعفاء كهرباء بقيمة 150 كيلو يف  اأجل حتقيق  العمل اجلاري من  التاأمني ال�سحي واإىل 
لتخفي�سات قيمة فاتورة الت�سالت اخلا�سة  ال�سهر تقريبًا، وكذلك يوجد اجتاه  يعادل 100 �سيكل يف 
اإىل وجود كثري ممن  اإ�سافة  بالفئات التي تتلقى خدمات الوزارة. واأخريًا هناك الأ�ساحي يف رم�سان، 

26. خولة النابل�سي ورول نزال وعدد اآخر من املوظفني.
27. مقابلة مع موظف طلب عدم الك�سف عن ا�سمه.

28. مقابلة مع املوظف �رضيف جردات.

29. وهو تعريف قدمه الأ�ستاذ جردات.
30. املقابلة ذاتها.
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يتلقون كفالت اأيتام.)31( 

ولكن الإجابة بخ�سو�س هذا املو�سوع لي�ست مطمئنة وم�ستقرة متامًا بالن�سبة للموظفني، ومن هنا 
اأحد املوظفني على �سوؤال »هل امل�ساعدات كافية« بالقول: »نحن �سلطة حتت الحتالل ومع ذلك  فقد رد 
هناك التزام جتاه الفئات الفقرية واملهم�سة.«)32( وهذا النف�س العتذاري ميز ردود العاملني يف الوزارة 
بدرجة كبرية فهم بهذا املعنى يح�سون باأن اخلدمة لي�ست كافية في�رضعون يف تقدمي الت�سويغ الذي يرتكز 
معظم الوقت على عن�رضين هما الحتالل وعدم كفاية التمويل الأجنبي. ويف حالت معينة كان املوظف اأقل 
مياًل للت�سويغ ومن ذلك قالت اإحدى املوظفات اإن الوزارة تقدم 750 �سيكل كل ثالثة �سهور لعائلة مكونة 

من ع�رضة اأ�سخا�س.  وهذا يعني 25 �سيك للفرد �سهريًا ومبعدل مقداره �سيكل واحد يوميًا.)33( 

اخلدمات  حجم  باأن  القول  مع  متفقًا  امل�ستفيدين  ت�سور  ياأتي  اأن  احلال  بطبيعة  لنا  مفاجئًا  لي�س 
ونوعيتها ل عالقة له بالكفاية اأو بتوفري احلياة الكرمية. وقد اأجاب 17 من بني 17 م�ستطلع يف رام اهلل 
باأن اخلدمات غري كافية، وكذلك احلال يف نابل�س 18 من بني 20، ويف اخلليل 14 من 16 وكانت جنني 
هي الأعلى بواقع 11 من 14. وهذا يعني اأن هناك ما ي�سبه الإجماع على اأن اخلدمات بعيدة عن الكفاية، 
ولعل ذلك ما يف�رض تكرار كلمة امل�ساعدة يف لغة امل�ستطلعني بل وحتى يف لغة موظفي الوزارة واملديريات، 
فاخلدمة بعيدة جدًا عن م�ستوى ال�سمان اأو بدل البطالة اأو ما اأ�سبه فظلت تدور يف فلك تقليدي للم�ساعدة 

النقدية املعتادة يف اأو�ساط الفل�سطينيني. 

ولعل مما يزيد يف تفاقم امل�سكلة وحدة املعاناة وتدين امل�ساهمة التي تقدمها الوزارة من ناحية اإخراج 
اأو باأخرى، هو ارتفاع  النا�س من حياة الفقر املدقع باجتاه حياة م�ستورة، لكي ل نقول كرمية بدرجة 
ن�سبة امل�ستفيدين الذين ت�سكل خدمات الوزارة م�سدرهم الوحيد للدخل خالفًا للت�سور الذي يحمله بع�س 
العامالت والعاملني يف الوزارة وعلى راأ�سهم الوزيرة )ال�سابقة( امل�رضي. وقد لحظنا يف تعليق امل�رضي 
على هذه النقطة بع�س الت�سارب يف اإجابتها اإذ انتقلت من العتذار بقلة املوارد لدى الوزارة، اإىل حماولة 
لي�ست ما تعتمد عليه  الوزارة  اأن خم�س�سات  اإىل  الإعالء من �ساأن اخلدمات املتعددة وختمت بالإ�سارة 
الأ�رض ب�سكل ح�رضي. ولكن الأرقام املتح�سلة من معطيات البحث ل تتفق مع توقعات الوزيرة؛ ذلك اأن 
13 عائلة من اأ�سل 16 عائلة يف اخلليل تعتمد ب�سكل ح�رضي على خم�س�س الوزارة، ثم تاأتي نابل�س ب 
12 من 20 ثم رام اهلل 6 من 17 وتاأتي جنني مفاجاأة يف حاجة فعلية للتف�سري بواقع 3 من 14 فقط. وهذه 
قد تكون موؤ�رضًا على اأن احلالت املق�سودة ل ت�ستحق اخلدمة التي تتلقاها، وقد بدر �سيء من ذلك القبيل 
على ل�سان الوزير كمال ال�رضايف الذي تقلد من�سب وزير ال�سوؤون بعد الوزيرة امل�رضي، حيث اأو�سح اأن 
هناك حاجة اإىل التدقيق يف اأعداد من امل�ستفيدين الذين ل ي�ستحقون اخلدمة بالفعل.)34( وقد يكون هناك 

31. مقابلة مع الأ�ستاذ اأنور حمام.
32. مقابلة الأ�ستاذ جردات

33. مقابلة مع مر�سدة ا�سمها كفا
34. مقابلة مع الوزير ال�رضايف عرب اإذاعة اأجيال يوم 25 حزيران 13
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احتمال اآخر فحواه اأن هوؤلء يح�سلون على دخل غري كايف وبالتايل فهم م�ستحقون للخدمة، ولكن ذلك 
يظل بالطبع يف حاجة اإىل اإجابة على ال�سوؤال حول كون جنني تختلف بدرجة ذات دللة عن بقية املناطق. 

3.4 مت�يل ال�زارة وم�شتقبل ال�شمان االجتماعي
املجتمع  ت�سمل خم�س-ربع  اأن  وا�سعة ميكن  اجتماعية  الالزمة خلدمات  املوارد  توفري  كيف ميكن 
ت�سمل  اأو  نقدية وعينية حتمي من اجلوع،  اإغاثة وم�ساعدات  على  يدور  الكالم  كان  الفل�سطيني يف حال 
املجتمع كله يف حال كان احلديث يدور على ال�سمان الجتماعي ال�سامل؟ اإنها بال�سبط م�سكلة التمويل 
التي حت�رض على �سطح املرجل اأو تختفي حتت �سطحه بح�سب اللحظة ال�سيا�سية يف فل�سطني والعامل. هل 

ي�سيل التمويل الغربي اأم يتجمد؟ 

تدفع  ال�سلطة  الجتماعي.  بال�سمان  اإل  للم�سكلة  باأنه ل حل  التمويل  الوزيرة على مع�سلة  اأجابت 
للفقراء واملعوقني، ولكن ال�رضكات ملزمة، واملواطن العادي يجب اأن يدفع، وذلك كله يجب اأن ياأتي يف 
ال�سوؤون  اأنهم يف وزارة  الوزيرة  اأو�سحت  ال�سياق  لل�سمان الجتماعي. ويف هذا  قانون ع�رضي  �سياق 
الجتماعية يتبنون املوقف الذي تتو�سل اإليه الدرا�سة ال�سادرة عن »مواطن«. ولكن الفريق عمل فيما 

يخ�س العاملني يف القطاع اخلا�س فقط. 

الإجابة اأعاله توحي بوجود اأفكار اأولية لدى الوزارة مبعزل عن احلكومة ككل. وقد ج�سدت اإجابة 
ق�سية  الق�سية  هذه  اإن  بالقول  ذلك  لل�سلطة؟«  الليربايل  التوجه  جتاه  العمل  »ما  ت�ساوؤل  على  الوزيرة 
�رضاعية واأنها ل ت�سلم )بالطبع بو�سفها ال�سخ�سي( بالنيوليربالية. »رئي�س الوزراء )ال�سابق( �سالم 
فيا�س مل يعرت�س على ا�سرتاتيجيتي، لكن نحن يجب اأن نكافح كل من موقعه. البو�سلة بالن�سبة للحكومة 
اأنه ل يجوز احلياد.  الوزيرة فرتى  اأما  القطاع اخلا�س والعامل،  اأن تكون على م�سافة واحدة من  هو 
وال�سارع  املجتمع  موؤ�س�سات  اجتماعي.  �سمان  ولي�س  ا�ستثمار  وهذا  �رضكات،  �سمان  م�رضوع  »هناك 

يجب اأن تكافح �سد ما يجري«.

الوزارة اجلديدة  باأن  التنويه  املفيد  الوزيرة ل ميثل احلكومة، ولعل من  اأن ما تقوله  الوا�سح  من 
احلرية  اإىل  وبالنظر  ال�سابقة،  الوزيرة  مع  متماهية  نظره  وجهات  تكون  ل  ورمبا  جديد  وزير  يقودها 
والإرباك الذي عا�سته فكرة ال�سمان ال�سامل حتى يف اللحظة التي كانت ت�سهد القبول والر�سا والرتويج 
من قبل الوزارة، فاإن املرء ل ي�ستطيع اإل اأن ي�ستنتج باأن امل�ستقبل لي�س يف �سف الجتاه نحو تاأ�سي�س 
�سمان اجتماعي �سامل. وهذه الفكرة الأخرية يعززها اإقرار امل�رضي اأن من اأبرز املعيقات التي تواجهها 
وزارة ال�سوؤون املع�سلة املالية التي جتعل فكرة الوزارة وممار�ستها تتاأرجح بني الإغاثة والتنمية. ومن 
اعتماد  ما يروج فكرة  للمعاقني، وهو  اأجهزة  ل�رضاء  الوزيرة عدم وجود ميزانية  �ساقتها  التي  الأمثلة 
املعاق على املنا�سدات..الخ ثم اأن هناك �سعفًا يف كوادر الوزارة خ�سو�سًا اأن عددًا من متلقي اخلدمات مت 
تعيينهم يف الوزارة دون اأن يكون لديهم الكفاءة. فكاأن الوزارة جلاأت اإىل التوظيف ذاته من اأجل م�ساعدة 
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الفئات املحتاجة، وهو ما يدلل على �سعف املوارد والإمكانيات. ولكن ذلك بالطبع يوؤدي اإىل تدين قدرة 
الوزارة على القيام مبهامها. اأما اأعداد املوظفني فهي اأقل مما حتتاجه الوزارة؛ ومن ذلك املهند�سني الذين 
مت�س احلاجة لهم من اأجل م�ساريع الرتميم، واملر�سدين النف�سيني وغريهم. ول بد من مالحظة اأن ميزانية 
الوزارة تكافئ يف الوقت احلايل حوايل 8% من امليزانية العامة، وهي جيدة بالقيا�س لل�سنوات ال�سابقة، 

ولكنها ما تزال بعيدة جدًا عن اأن تكون كافية.)35( 

يف الجتاه نف�سه هناك حديث عن اجتاه عام نحو بناء منوذج وطني لل�سمان الجتماعي. غري اأن املقلق 
فيما يورده بع�س موظفي الوزارة هو ارتباط الربامج كلها بتمويل خارجي ما. )هناك برنامج تنفذه ال 
يو.اأن. دي. بيUNDP وهناك برامج ممولة من اخلليج مثل مركز ال�سيخ زايد للتاأهيل. وهناك برنامج 
حلماية الطفولة ممولة من الحتاد الأوروبي واليون�سيف(. وقد قالت اإحدى املوظفات اإن الأمر كله يعتمد 

على التمويل. واأن هناك م�سكلة يف التمويل، لأن فل�سطني دولة حمتلة وهي حمتاجة للتمويل.)36(

تخطيط  مواجهة  يف  اإننا  بالقول  املرء  ي�سعف  ل  اخلارجي  التمويل  على  الكامل  �سبه  التكاء  وهذا 
برامج  مواجهة  يف  نحن  واإمنا  واملواطن،  واملجتمع  الوطن  هموم  مع  للتعاطي  ا�سرتاتيجيان  وممار�سة 
متويل تقرتن ب�سياق �سيا�سي معني. ول�سنا هنا يف �سياق اخلو�س يف الق�سايا ال�سيا�سة يف ذاتها ولذاتها، 
ولكن املق�سود هو ا�ستكناه الآفاق احلقيقية لفكرة احلماية وال�سمان الجتماعي من منظور واقعي يحيط 
م�ساريع  اأية  مطلقًا جتاه  التزامًا  يلتزم  ل  الذي  اخلارجي  العن�رض  عن  بعيدًا  الفعلية  املجتمع  باإمكانات 
يدعمها يف اأي مكان يف العامل. والواقع اأن جتربة الوزارة ل تتناق�س مع هذا الدعاء لأن اخلدمات انقطعت 
موؤقتًا، مثلما يقول اأحد املوظفني، بعد فوز حما�س،)37( وذلك موؤ�رض �رضيح على اأنها تظل معلقة يف ف�ساء 

مليء بال�سكوك املت�سلة بالر�سا الأوروبي ال�سيا�سي الذي ل ميكن �سمانه اأبدًا.

3.5 الفئات امل�شتحقة واخلدمات التي تتلقاها
بني اأحد املوظفني املطلعني اأن الفئات امل�ستهدفة هي الفئة الفقرية يف امل�ساعدات النقدية ثم الأطفال 
والن�ساء واملعاقني وامل�سنني. هناك اأولوية لهذه الفئات عندما تكون فقرية وهناك اأولوية ملناطق اجلدار 
مع  تعمل  لأنها  للوزارة  املختلفة  الربامج  يف  مدرج  الجتماعي  النوع  القد�س.  داخل  وكذلك  واملخيمات. 

الن�ساء املعنفات ومع املحتاجات على ال�سواء. 

»تقدم الوزارة خدماتها لالأ�رض املهم�سة والفقرية اأو الأ�رض التي هي فوق خط الفقر بقليل، وهناك 
تنفذها  التي  الربامج  من  جمموعة  عناوين  اإليه  امل�سار  املوظف  وي�رضد  بالنحراف«.  املهددون  الأطفال 
الوزارة من قبيل التمكني القت�سادي لالأ�رض والذي يبلغ عدد امل�ستفيدين فيه �ستة اآلف اأ�رضة. كما اأن 
ما  وهو  بالن�ساء  تت�سل  برامج  اأي�سًا  وهناك  النجاح.  ق�س�س  من  العديد  ت�سجل  للمعاقني  برامج  هناك 

35. مقابلة وزيرة ال�سوؤون الجتماعية.
36. مقابلة مع الأ�ستاذ اأنور حمام ومقابلة اأخرى مع موظفة اأخرى ف�سلت عدم ذكر ا�سمها.

37. مقابلة الأ�ستاذ حمام.
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اأ�سارت اإليه موظفة اأخرى عندما ذكرت بيوت اإيواء الفتيات املعنفات.)38( 

ويف الجتاه نف�سه هناك من عرف امل�ستحق بالفقري، مع مالحظة اأن الفئات ال�سعيفة تت�سمن اأولويات 
مثل املر�سى وامل�سنني واملعاقني ومن عندهم اأطفال واأرامل ومطلقات.)39( ول بد من اأن نالحظ هنا اأن 
األ�سنة العامالت  اإجابة منطية تقريبًا على  اأولوية. وهي  اأنه ل يوجد  للفئات جميعًا يعني  اإدراج املوظفة 
والعاملني يف الوزارة. وعلى الرغم من القول باأن الن�سبة الأكرب من متلقي اخلدمات من الن�ساء ثم امل�سنني 
اإل اأن املقابلة قد احتوت موقفًا �سد التحيز والكوتا، انطالقًا من اأن اجلميع يجب اأن يكونوا �سوا�سية يف 

الفر�س. ولكن هناك على ما يظهر لبع�س املوظفني م�ساكل تت�سبب فيها املعادلة.)40( 

قد  اأن هذا  املقابلة  �سياق هذه  يتلقى اخلدمة. ويبدو من  اأن  العمل ميكن  العاطل عن  البداية كان  يف 
توقف. ولي�س يف حوزة اأحد تف�سري ملاهية التخلي عن العاطلني عن العمل، لأن من املعروف اأن موؤ�س�سات 
اإمنا وجدت لتقدمي اخلدمة للمواطن  اأدوات احلماية الجتماعية  اإليها من  مثل ال�سمان الجتماعي وما 
عندما »يجور ال�سوق اأو الطبيعة«. وهذا يف راأينا يعزز فكرة امل�ساعدات الإغاثية لفئات امل�ساكني والفقراء 

�سمن الفهم الرتاثي الديني والجتماعي للمو�سوع. 

ت�سف اإحدى املوظفات الربنامج وكيف يقيم امل�ستحقني بالقول باأن الوزارة ل عالقة لها به. وعلى 
الرغم من ذلك فالوزارة تاأخذ بعني العتبار اأو�ساع الأ�رضة. ومن ناحية اأخرى �سددت املوظفة على اأن 
تدخل ال�سوؤون الجتماعية ي�سمل العمل الجتماعي ولي�س فقط تقدمي م�ساعدة نقدية. وبهذا املعنى فاإن 
اأحد هموم الوزارة هو امل�ساهمة يف حل امل�ساكل الجتماعية. مثاًل ولد مت�رضب من املدر�سة هو م�سكل يهم 
الوزارة بغ�س النظر عن كون اأهله من الفئات الفقرية اأم ل. ويف هذا ال�سياق تفيد املوظفة باأن الوزارة 
كانت ت�ستخدم املخ�س�س النقدي اأحيانًا مدخاًل اإىل عامل الأ�رضة من اأجل الإطاللة على م�ساكل الأ�رضة يف 
النواحي الجتماعية. وتلك خم�س�سات موؤقتة كانت تنتهي حال متكن الباحثني واملر�سدين من معاجلة 
ملوقف. وبهذا فاإن الباحث يدخل املو�سوع الأ�رضي من جوانبه املختلفة بهدف م�ساعدة الأ�رضة يف معاجلة 

م�ساكلها املختلفة، ولي�س اجلانب املايل اإل واحدًا من جوانب عدة يف حياة العائلة.)41( 

التي  اآخرين، ومن ذلك اجلامعات  التي ترتكز على تعاون �رضكاء  الربامج  اإىل  املوظفني  اأحد  اأ�سار 
اأو�سح اأن معظمها تتعاون مع تو�سيات الوزارة، وتقدم اإعفاءات بح�سب و�سع اجلامعة. فبع�سها يقدم 
اإعفاء بن�سبة الن�سف اأو اأقل اأو اأكرث. ومن البدهي اأن هذا اأمر م�ستح�سن من حيث املبداأ ولكنه لالأ�سف 
يعني يف الواقع اأنه ل يوجد ممار�سة ثابتة وم�ستقرة واإمنا تبقى امل�ساألة يف دائرة اأعمال الرب والإح�سان 

38. اإ�سافة اإىل مقابلة رول نزال  امل�سدر نف�سه.
39. مقابلة خولة النابل�سي.

40. امل�سدر نف�سه.

41. امل�سدر نف�سه.
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اخلا�سعة لل�سدفة. ويف الجتاه نف�سه ذكر املوظف اأن احلكومة تتحمل تغطية 150 كيلو كهرباء.)42(

الن�ساء على  لل�سقوط. الربنامج ل يف�سل  اآيل  ميكن التدخل ب�سكل طارئ يف حالت معينة مثل بيت 
الرجال، ولكن ميكن اأن يكون انحياز اأكرب مل�سلحة الإناث.

ق�سايا امل�ساعدات الطارئة ميكن اأن ت�ستمر �سنة اأو �سنتني)43( لكن املرء ل ي�ستطيع اإل اأن يت�ساءل عن 
معنى كلمة طارئة بعد م�سي �سنتني مثاًل اإذا افرت�سنا اأن منزل اأحد الأفراد اآيل لل�سقوط.

الوزارة  اأموال  من   %80-70 النقدية:  التحويالت  ل�سالح  يذهب  الأ�سد  ن�سيب  اأن  فكرة  تتكرر 
خم�س�سة لهذه الربنامج، وال�سبب هو اخل�سو�سية ال�سيا�سية لفل�سطني. ولكن غياب ال�سمان هو ال�سبب 
يف هذا الو�سع على حد ما ذهبت اإليه اإحدى املوظفات التي توؤكد اأن اإخراج النا�س من الفقر يتم بالتمكني 
القت�سادي مثل امتالك الأ�رضة م�رضوعًا اأو تزويد الفرد مبهارات ت�ساعده على العمل. اأما التحويالت 
النقدية فهي اإغاثة. والفقر املدقع - املحدد ب1700 �سيكل - والعادي - املحدد ب2000 �سيكل - على 
ال�سواء ل ي�سهل الق�ساء عليهما. ومن اأجل اإخراج النا�س من دائرة الفقر ي�ستلزم الأمر موازنات �سخمة 
ل تتوافر لدى احلكومة اأو وزارة ال�سوؤون الجتماعية. انطالقًا من ذلك اختارت الوزارة اأن تزيد اأعداد 
امل�ستفيدين بدًل من اأن ت�سل باملحتاجني اإىل م�ستوى اأعلى من خط الفقر. وبذلك فقد اختارت الوزارة 

تقدمي التحويل النقدي لأكرب عدد ممكن من املحتاجني »فل�سفة« لها يف املرحلة احلالية.)44( 

هناك طرق توظف لتقدمي اخلدمة ب�سكل كرمي يراعي م�ساعر النا�س ول يجرح اإن�سانيتهم. ومن ذلك 
اأن امل�ستفيد ميكن اأن ياأخذ خبزه مبا�رضة من املخابز اأو اأغرا�سه التموينية مبا�رضة من البقالة، )فهناك 
اأكرث من جهة  اإحدى نقاط ال�سعف هي تكرار اخلدمة من  العامل(  ا�ستفادة من جتربة الآخرين يف  اإذن 

للم�ستفيد الواحد. ولو تكاملت لزدادت فاعليتها. 

الراحل  اأيام  بالرئا�سة  مرتبطًا  كله  الطارئة  امل�ساعدات  ملف  كان  الطوارئ  بظروف  يت�سل  فيما 
عرفات، ولكنه انتقل اإىل الوزارة ب�سكل تام منذ العام 2009 عندما و�سع نظام للم�ساعدات الطارئة يغطي 
اأ�رضارًا بطيف وا�سع من قبيل ما ينتج عن ممار�سات الحتالل اإ�سافة اإىل ق�سايا البيئة، وترميم امل�ساكن، 
وقد  للمعاقني.  م�ساندة  اأجهزة  تقدمي  م�ستوى  اإىل  و�سوًل  البيوت  يف  طارئة  اأحداث  اأو  للعالج  وال�سفر 
�ساهمت اخلدمات املت�سلة بالطوارئ كثريا يف التخفيف عن النا�س يف ال�سنوات الأخرية. لكن ذلك تقل�س 
وكاد ينح�رض متامًا مع الأزمة املالية يف 2012 ليعود للن�ساط يف العام احلايل عندما واجه على نطاق وا�سع 
اأ�رضار ال�سيول التي كانت لدى الوزارة واأجهزتها حيث قامت بتحديد الأ�رضار املختلفة جميعًا يف ال�سفة 

الغربية. ومت تعوي�س املت�رضرين على اأ�سا�س التقديرات املنجزة من قبل الوزارة. 
42. مقابلة مع الأ�ستاذ �رضيف جردات.

43.  مقابلة �سهام العا�سي.
44. امل�سدر نف�سه.

الف�سل الثالث: قراءة يف معطيات امليدان
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به  تقوم  الذي  العمل  تقييم  يف  املبالغة  من  �سيء  فيها  بنزعة خطابية  املوظفني  ات�سم خطاب  اأحيانًا 
اأن ترتتب عليه. ويف بع�س الأحيان مل يكن وا�سحًا للباحث املق�سود على  اأو الآثار التي ميكن  الوزارة 
اأنها توفر الأمن الغذائي وهو ما  وجه الدقة من بع�س ال�سياغات. يف هذه اجلملة مثاًل: »اأثر اخلدمات 
يعزز  وهذا  الإلزامية،  املرحلة  يف  خ�سو�سًا  املدار�س  من  الت�رضب  من  نحد  اأننا  كما  لال�ستقرار  يوؤدي 
�سمودهم وا�ستقرارهم«. لي�س من ال�سهل اأبدًا فهم ال�سمود وال�ستقرار يف احلديث عن الت�رضب، وهو 
ما يعطي النطباع باأن املق�سود هو اإقحام مفردات من قبيل ال�سمود حتى عندما ل يكون ال�سياق قاباًل 

ل�ستخدامها. 

وهذا الجتاه نلمحه مرة اأخرى عندما يتحدث اأحد املوظفني عن مو�سوع البطالة والفقر والتهمي�س 
عازيًا �سببه لالحتالل واجلدار واحلد من فر�س العمل.)45( ونلمح يف ذلك اإ�سارة بوعي اأو بدون وعي اإىل اأن 
العمل يف اإ�رضائيل هو احلل مل�ساكل الفقر، واأن اجلدار واإغالق �سوق العمل الإ�رضائيلي هو �سبب امل�سكلة. 
ولكن ذلك بالطبع يتجاهل واقعة مهمة هي اأن تنمية املوارد املحلية هي الرد على امل�ساكل القت�سادية، 
للتبعية  تعميقها  عن  النظر  بغ�س  هذه  لأن  الإ�رضائيلي  ال�سوق  اأو  اخلارجي  التمويل  ا�ستجداء  ولي�س 

القت�سادية وبالتايل ال�سيا�سية، ل ت�سكل احلل اجلذري لل�سعوبات القت�سادية لأي اإقليم يف العامل.

3.6 البيانات وحتديثها

هناك ق�سم ا�ستقبال يتلقى الطلبات املتعلقة باحل�سول على امل�ساعدة. ولكن ذلك لي�س �سهاًل كما يبدو. 
وبالطبع فاإن هناك اأ�سخا�س ميكن اأن يتعففوا عن ال�سوؤال، وهناك اآخرون ممن ميكن اأن يتقدموا جلهات 
لديها  بالطبع  الوزارة  ولكن  املختلفة.  باأ�سكالها  واملخ�س�سات  امل�ساعدات  على  احل�سول  اأجل  من  عدة 

اآليات لتحديد الأ�سخا�س اأو الأ�رضة امل�ستحقة والو�سول اإليها ومن ثم اإي�سال اخلدمات املق�سودة. 

يف هذا ال�سياق ي�سري اأحد املوظفني اإىل �سبكات احلماية التي ت�ساعد يف حتديد هوية امل�ستحقني والتي 
يعدها اأهم ذراع على الأر�س يعمل على قاعدة ال�رضاكة بني احلكومة والقطاع الأهلي. وقد مت ا�ستخدمها 
اأوًل للتاأكد من دقة املعلومات املت�سلة مبتلقي اخلدمات. غري اأن املق�سود يف نهاية املطاف اأن ي�سهم كل 
يف تقدمي اخلدمات.)46( ولكن الباحث لي�س متاأكدًا من طبيعة الإ�سهام الذي تتوقعه الوزارة خ�سو�سًا اأن 
م�ساحة هنا ت�سري اإىل فجوات مرتوكة لل�سدفة اأو للظروف. ومن اجللي اأن غياب اآليات حمددة و�سارمة 
يف  جذوره  يجد  الذي  ال�سابق  الأ�سل  اإىل  تتحول  ما  �رضعان  التي  املمار�سة  يف  اأخطاء  اإىل  دائمًا  يف�سي 

ممار�سات العونة والإح�سان وفعل اخلري الديني والتقليدي على ال�سواء. 

الأخرى.  املحلية  اجلهات  من  عدد  اإىل  اإ�سافة  والتعليم،  الزكاة  احلماية من جلان  �سبكات  وتتكون 
وهذه ال�سبكات تعطينا معلومات عن م�ستحقي اخلدمة، ثم ياأتي دور الوثائق لتح�سم القرار بال�ستناد اإىل 

45. مقابلة الأ�ستاذ جردات.
46. مقابلة الأ�ستاذ اأنور حمام.
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الربنامج املحو�سب. ومعنى ذلك اأن اأع�ساء ال�سبكة يقومون بدور الرت�سيح وتزويد الوزارة باملعلومات، 
لكن القرار لي�س لل�سبكة. ومن املهم مالحظة اأن اأع�ساء ال�سبكة متطوعون ول يتلقون اأجرًا على عملهم. 

البيانات  حتديث  متابعة  على  الوزارة  قدرة  عدم  من  الرغم  على  اأنه  الوزارة  موظفي  بع�س  ويرى 
املت�سلة مبتلقي اخلدمات، اإل اأن ذلك ل يعني عجزها عن ال�ستفادة من املعطيات املختلفة ومن ذلك قواعد 
املوؤ�س�سات يف  اأن  واقعة مهمة هي  ذلك  اإىل  ن�سيف  اأن  الزكاة وميكن  لدى جلان  املوجودة  كتلك  بيانات 
معظمها تن�سق مع الوزارة يف توزيع امل�ساعدات. ومن ذلك التن�سيق بني الوزارة ووكالة الغوث يف ترميم 
البيوت. وهذا التن�سيق له فائدة وا�سحة تتمثل يف حماولة احلد من ازدواج اخلدمة عند بع�س امل�ستحقني. 
توجه  اأن  عمل-  فر�سة  لديها  كان  -اإن  للوزارة  العمل ميكن  على  يقدر  من  الأ�رضة  لدى  يكون  وعندما 

النا�س اإليها. 

هناك جانب اإيجابي وا�سح يف ال�سياق ال�سابق حول ال�سبكات والتن�سيق مع اجلهات الأخرى بل اإن 
هناك جانبًا مهمًا هنا يتمثل يف ت�سجيع العمل التطوعي. ولكن ذلك يجب اأن ل ين�سينا اأن املمار�سة تبتعد 
بذلك عن الإلزام واللتزام، وتعود اإىل ينابيع العمل اخلريي الذي يبتعد عن ال�سمان اخلا�س اأو احلكومي 
مب�سافات وا�سحة. فال�سمان احلديث لي�س يف حاجة اإىل »مر�سدين« متطوعني ليقدموا »اإخباريات« عن 

اأحوال النا�س. 

ال�سدفة  على  تعتمد  ونزعة  ع�سوائية  نواجه  اأننا  هو  ذلك  على  املرتتب  الفوري  النطباع  اأن  بد  ول 
حتكم تفا�سيل عمل الوزارة، خ�سو�سا عندما تخربنا اإحدى املوظفات على �سبيل املثال اأنه عندما يكون 
املخ�س�س املايل غري كاف ويتوافر لدى الوزارة جهة ميكن اأن تدعم املحتاجني فاإنها توجههم نحوها، اأما 
اإذا مل يكن ذلك متاحًا فهي ل تفعل �سيء.)47( وهذا يعنى اأن الوزارة ما تزال يف اإطار اأعمال الرب والإح�سان 
مع حماولة �سمان حد اأدنى من املخ�س�سات جلزء من املجتمع ب�سبب اأن جزءًا كبريًا من امل�ستحقني ل 

يتلقى اخلدمة حتى الآن نتيجة نق�س املوارد.

3.7 النظرة خلدمات ال�زارة

يبدو لإحدى املوظفات اأن النا�س يعدون التحويل النقدي حقًا. ولكنهم مع ذلك يرونه م�ساعدة، وبهذا 
املعنى ميكن التفكري يف اأنهم يتعاملون معه بو�سفه حقًا اأدبيًا اأو اأخالقيًا اأو �سيء من هذا القبيل ولي�س 
حقًا باملعنى القانوين.  وفيما يخ�س العالقة بني الوزارة واملنتفع ميكن اأن يحدث اأحيانًا بع�س »ال�سد«. 
ولكن من املهم التاأكيد دائما اأن احلق مع املراجع. وهناك حالت تخجل من طلب املنفعة. وتختتم املوظفة 
اأن  من  الرغم  على  احللم،  م�ستوى  عن  بعيدًا  احلال  يزال  ما  اإذ  حقيقي.  �سمان  هناك  يكون  اأن  بتمني 
الو�سع اليوم اأف�سل من ال�سابق.)48( والواقع اأن النطباع العام لدى موظف/ة الوزارة هو اأن النا�س 

47. مقابلة خولة النابل�سي.

48. مقابلة خولة النابل�سي.

الف�سل الثالث: قراءة يف معطيات امليدان
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يقبلون على اخلدمة بقوة واأنهم ي�سعون للح�سول عليها ب�ستى الطرق مع العلم اأن بع�سهم قد ل يكون 
حمتاجًا بالفعل. وميكن لنا اأن ن�ستنتج بو�سوح اأن هذا حكم انطباعي مل ي�ستند اإىل درا�سة ميدانية حمايدة 
امل�ستفيدين  قبل  الكا�سحة من  الغالبية  ذات  ال�ستجابة  ذلك هي  اأ�سباب  واأحد  البحث.  وملتزمة مبعايري 
ل�سوؤال يت�سل مب�ساعرهم جتاه اخلدمة اإذ اأعرب غالبية املبحوثني عن م�ساعر احلرج وال�سيق جتاه فكرة 
تلقيهم اخلدمة. وهو ما يوؤكد توجهنا النظري يف البداية اإىل القول باأن خم�س�سات ال�سوؤون الجتماعية 
يف  ولكنها  اليومية،  احلياة  ومتطلبات  بالغذاء  املت�سلة  املادية  اجلوانب  يف  النا�س  معاناة  من  تخفف  قد 
املقابل قد تعمق معاناتهم النف�سية ب�سبب م�ساعر الذل والنك�سار التي ترافق احل�سول على اخلدمة.)49( 
ويبدو اأن اأحدًا من النا�س ل يتعامل مع املو�سوع بعني الر�سا التام وهو ما يجعله بالطبع رديفًا لأعمال 
الرب التي ي�سعر جتاهها املتلقي باأنه يف املو�سع الأ�سفل من عملية اخلري تلك. ومن نافلة القول اإن ال�سمان 
الجتماعي بو�سفه موؤ�س�سة جمتمعية �ساملة تت�سل باأفراد املجتمع جميعًا عند تقاعدهم اأو مر�سهم، اأو 
بطالتهم عن العمل، هي موؤ�س�سة خمتلفة ل يرافق خم�س�ساتها اأو خدماتها اأية اأحا�سي�س تت�سل بالدونية 

لأن اأي �سخ�س ميكن اأن ي�سل �سن التقاعد بغ�س النظر عن مهنتها اأو مركزها الأدبي. 

وهناك بح�سب معطيات البحث الراهن دلئل وا�سحة على اأن اأعدادًا كبرية من النا�س ل تثق يف اآلية 
اختيار م�ستحقي اخلدمات ) يف اخلليل 8 من اأ�سل 15 ويف جنني 9 من 14( وعلى الرغم من ذلك فاإن اأحدًا 
مل يذهب اإىل املحكمة لتقدمي �سكاوى ب�سبب عدم تلقيهم خدمات. لكن ما يحدث هو اأنهم ي�ستكون لوحدة 

ال�سكاوى يف الوزارة فقط. »يف راأيي،  تقول، »لي�س وعيهم عاليًا بدرجة تقدمي ال�سكوى للمحكمة«.

املدين  املجتمع  من جهات  من جهة  اأو  املواطن  من  ال�سكاوى  »نتلقى  قالت  ال�سكاوى  رئي�س وحدة 
ونقوم مبتابعتها. ن�ستطيع الدخول على ملف املواطن ونفح�س املوقف. يجب اأن يبداأ املواطن بالعرتا�س 
لدى املديرية ثم ياأتي لوحدة ال�سكاوى يف الوزارة. اإذا ات�سح اأن له حق فاإن و�سعه يتم تعديله. رمبا تقع 
اأخطاء ونظام ال�سكاوى ي�سمح بتعديل املوقف، يجب اإبالغ املواطن اأن �سكاواه قبلت اأو ترف�س لأ�سباب. 

هناك اإجراءات حمددة ملتابعة ال�سكاوى«.)50(

اأن تبتعد عن التورط يف تقدمي اخلدمة بنف�سها، واأن تقوم  اأن احلكومة يجب  اإحدى املوظفات  ترى 
ما  اخلدمات.)51(وهذا  تقدمي  تفا�سيل  يف  تدخل  اأن  من  بدًل  ما،  موؤ�س�سات  من  ب�رضائها  ذلك  عن  عو�سًا 
ين�سجم على الأرجح مع التوجه الليربايل الذي �سبغ حكومات ال�سلطة املختلفة بلونه، واإن كان الجتاه 
عالقة  وجود  عدم  عن  كالم  ياأتي  ذاته  ال�سياق  ويف  فيا�س.  �سالم  ال�سابق  الوزراء  برئي�س  يربطه  العام 
للوزارة بالبطالة. وكذلك عن �رضوط واتفاقية بني املمول واملنفذ تقوم اجلهة املحلية باللتزام بها لي�س من 
49. يف لقاءات امل�ستفيدين اأكرث من مرة يف مركز بي�سان حدث اأن انهار بع�سهم خ�سو�سًا من الن�ساء وانخرطن يف بكاء عميق اأثناء 

ذكر معاناتهم، وقد �سهد ذلك يف اإحدى املرات موظفون من وزارة العمل وكذلك من ال�سوؤون الجتماعية. 
50. مقابلة �سهام العا�سي.

51. مقابلة رول نزال.
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باب اخل�سوع ولكن من باب التفاق.)52( 

3.8 �شع�بات يف العمل

على  اعتماده  وعن  التمويل  نق�س  عن  ناجمة  �سعوبات  هناك  اأن  بالذات  الوزيرة  حديث  يف  لحظنا 
اخلارج وكذلك غياب الروؤية لدى احلكومة وهو الأمر الذي دفع الوزيرة اإىل الكالم على �رضورة الن�سال 
من اأجل تثبيت روؤية اأخرى. ي�ساف اإىل ذلك اأمور اأقل اأهمية من قبيل غياب الأعداد الكافية من املوظفات 
واملوظفني املوؤهلني. وهنا ل نق�سد التقليل من اأهمية وجود كادر مدرب يتمتع بالكفاءة، ولكننا نظن اأن 
م�رضوع  وجه  يف  كاأداء  �سعوبات  يخلق  ما  هنا  وهي  واملوارد،  والقرار  الروؤية  بوجود  يت�سل  اأمر  هذا 
الوزارة لاللتزام بعملها الإغاثي يف �سكل معقول ي�سمن حدودًا دنيا لكرامة الإن�سان الفل�سطيني ما دام 
احلديث عن حماية اأو �سمان �ساملني ما زال كالمًا بعيد املنال مثلما يت�سح من املعطيات التي وفرتها هذه 

الدرا�سة. 

وهي  عملهم،  اأداء  على  وقدرتهم  واملوظفني  باملوظفات  تت�سل  تف�سيلية  �سعوبات  بالطبع  وهناك 
�سعوبات مزعجة واإن كان من ال�سعب عدها �سعوبات ا�سرتاتيجية، فهي ل متنع يف النهاية من اإجناز 
اخلدمات ولكنها قد تعيقها اأو تبطئ حركتها بدرجة اأو باأخرى. ومن الأمثلة على ذلك ما ذكرته اإحدى 
متاأخر  وقت  اإىل  العمل  تاأجيل  يعني  مما  بامليدان،)53(  الت�سال  توؤمن  �سيارة  وجود  عدم  من  املوظفات 

وبالتايل الإ�ساءة اإىل �رضعة الأداء وفاعليته. 

وهناك احلرج واحلرية التي يح�سها املوظفون جتاه ال�سكاوى املت�سلة بقلة املخ�س�س النقدي، وعدم 
كفايته وهذه ال�سكوى كثريًا ما ترتدد، ولكن املوظف ل يقبلها من حيث املبداأ لأن املخ�س�س اأمر ل ميكن 
تغيريه. وقد راأى البع�س اأن ال�سبب الرئي�س يف عدم كفاية امل�ساعدات النقدية هو اأن هناك عدد كبري من 
النا�س املحتاجني للم�ساعدة.)54( )وهذا يحيل على �سعوبة فكرة ال�سمان الجتماعي ما مل تاأخذ ال�سلطة 

دورًا كالذي تاأخذه احلكومة ال�سويدية(.

برنامج اختيار امل�ستحقني يحدث اأن يخطئ يف اختيار امل�ستحقني، وهو ما يحدث بلبلة عندما يعطي 
اأنا ول وزيرتي بنعرف ا�سي عن  من ل ي�ستحق ويحرم من ي�ستحق. وقالت موظفة معينة حرفيا: »ول 
الربنامج«.)55( وقد ذكر اأحد املوظفني اأن العدالة غري م�سمونة لأن الربنامج ل يختار دائمًا امل�ستحقني، 
اأية  يتلقى  ول  �سيئًا  ميلك  ل  من  وهناك  امل�ساعدات  ويتلقون  جتارية  حمالت  لديهم  اأ�سخا�س  هناك 

52. امل�سدر نف�سه.
53. مقابلة �سهام العا�سي.
54. مقابلة عبري اأبوك�سك.

55. مقابلة مع موظفة ف�سلت عدم ذكر ا�سمها.

الف�سل الثالث: قراءة يف معطيات امليدان
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م�ساعدة.)56( وهذا يحيلنا اإىل تخوف اأ�سا�س من عالقة الربنامج كله بالواقع املحلي، ومدى انبثاقه من 
الهم الفل�سطيني على الرغم من اأن الوزيرة رف�ست هذه التخوفات ب�سكل تام. غري اأن من الإن�ساف القول 
الناحية  باأن مواقف كادر الوزارة لي�ست واحدة حيال هذه النقطة، وقد نوه موظف يف موقع مطل من 

املعرفية باأن النظام عادل ب�سهادة املوؤ�س�سات الدولية املختلفة.)57(

اأنه ل يوجد رقابة  اأ�سبه كما  اأعداد املوظفات من مر�سدات وما  وهناك  �سعوبات تت�سل بنق�س يف 
ومتابعة دقيقة من الوزارة. لكن �سعوبة اأكرب واأهم ميكن اأن تن�ساأ عندما ل يتوافر التمويل ويكون هناك 

قرار بال�رضف ولكن دون وجود ميزانية تغطي القرار.

3.9 وعي امل�ظفني جتاه الفكرة 

ل ميكن بطبيعة احلال و�سع املوظفني يف �سلة واحدة خ�سو�سًا يف هذه النقطة املت�سلة بقدرات كل 
فرد وتدريبه وخرباته. ولكننا تلم�سنا بع�س الجتاهات التي تتكرر ب�سكل وا�سح. من قبيل حديث البع�س 
عن برنامج التحويالت النقدية بو�سفه برنامج حماية اجتماعية، ومقارنته بالأو�ساع اأيام الحتالل مع 
اعتماد الأرقام املطلقة وما تعر�ست له من زيادة دون الأخذ بعني العتبار هبوط القيمة ال�رضائية لل�سيكل 
والنقد بعامة ب�سبب الت�سخم املحلي والعاملي. وبطبيعة احلال فاإن هذا يقود اإىل افرتا�س اأن الدنيا بخري، 

واأن تقدمًا كبريًا قد طراأ على الأو�ساع.  

ول  وك�ساىل  اتكاليني  الفقراء  اإن  يقول  الليربالية  الفل�سفة  يف  النظرية  جذوره  يجد  اجتاه  وهناك 
يتطورون. ويذهب اأ�سحابه اإىل وجود درا�سات ت�سري اإىل هذه الفكرة.)58(

وهناك اجتاه يرى اأن الرفاه بعيد املنال، واأن املق�سود هو الإغاثة. وقد عرب عن ذلك اأحد املوظفني 
بانفعال وا�سح بعد اأن �ساأل الباحثة امليدانية عن عنوان البحث وعندما اأجابته باأنه عن احلماية الجتماعية 
التي تقدمها وزارة ال�سوؤون الجتماعية للمواطنني، جاء تعليقه حمماًل مب�ساعر الإحباط وعدم القتناع 
باأن هناك �سيئًا جديًا يجري على الأر�س. تقول الباحثة امليدانية: »�ساأل �سو طلع معكم اجبنا انو ل�سه 
بنعمل مقابالت وبنجمع معلومات، فاجاب النتائج �سيئة جدًا وعلى م�سوؤوليتي �ساألناه انت مني حكى انا 
�سامر مدير دائرة الر�ساد النتائج �سيئة اكرث ما بتتخيلي، وبرنامج فا�سل جدًا ول ي�سمن وليغني من 
جوع و700�سيكل اللي بيعطوهم للمنتفعني كل 3 �سهور هدول ت�سول م�س م�ساعدة وعن جد انو عيب، 
وهاد كلو احلكي قولو للوزيرة على ل�ساين هاد الربنامج فا�سل و�سغل ما الو اي طعم وكل اجلهود ايل 
بتبذل يف هاد املو�سوع جهود ل ت�ستحق انو ينحكى فيها ا�سال جهود كبرية  زي متخ�س اجلبل برنامج 
التحويالت النقدية قد البلد بتحكي عن مية الف حالة كل 3 �سهور بتعطيهم 750 �سيكل يعني قدي�س يف 

56.  مقابلة عدنان قاطوين.
57. مقابلة الأ�ستاذ داود الديك.

58. مقابلة عبري اأبوك�سك.
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ال�سهر 120�سيكل 150 �سو بعملو هدول لفرد م�س ل�رضة وكل 3 �سهور وبيقعدوا النا�س يت�سلو تلفونات 
وبروحوا على املديريات ي�ساألوا يعني بدفعوا 300�سيكل موا�سالت وهمه ي�ساألوا عن ال�سك اذا نزل او 
ما نزل فهاي الوزارة فا�سلة بامتياز والوزيرة فا�سلة بامتياز وهاي احلكومة فا�سلة بامتياز وامل�ساكني 
حنك  بطقوا  والباقي  ب�ستغلوا  منا  ع�رضة  موظف  مئتني  هون  واحنا  الثمن  بدفعوا  اللي  همه  والفقراء 
عنجد هاي خلية منل م�س خلية نحل ول�سه النمل ب�ستغل احنا ما بن�ستغل انا ما بدي احبطك ب�س هاي هي 
احلقيقة كلو فا�سل يعني �سو هاحلكومة اللي م�ساريعها م�رضوطة هاي اكرب خيانة كيف عمالنا بنحكي عن 

حترير وبناء دولة واهلل ما بعرف«. )59(

وهناك اجتاه انتقد الطريقة الكمية املعتمدة يف اختيار امل�ستحقني مبينًا اأنها طريقة عمياء ل ت�ستطيع 
الو�سول اإىل لب الواقع. وبني اأن الأ�سلوب الكيفي هو الأدق والأقدر على الو�سول اإىل روح الواقع ولي�س 

اإىل ظاهر الأمور. وانتقد يف ال�سياق ذاته البنك الدويل وو�سفاته يف الجتاهات املختلفة.)60( 

رمبا يجدر بنا اأن ن�سري اأن جزءًا من املوظفات واملوظفني كان يخف�س �سوته عندما يتحدث بينما جزء 
اآخر كان ي�ستعمل لوازم من قبيل »خليهم يطخوين اأو يقطعوا عني هالراتب التعبان« وقلة من املوظفات 
واملوظفني اأبدت ر�سا وظيفي تام عن مهامها وعن عمل الوزارة، وهو ما يت�سارب مع الجتاه الذي عربت 

عنه الوزيرة وعدد من كبار املوظفني.

59. مقابلة مع الأ�ستاذ �سامر عالونة  مدير يف دائرة الإر�ساد.
60. مقابلة الأ�ستاذ خالد الربغوثي.

الف�سل الثالث: قراءة يف معطيات امليدان
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خال�شة: نظرة تقييمية

ل ي�ستطيع املرء اأن يتجنب النطباع باأن العمل يف وزارة ال�سوؤون يتاأرجح بني اجتاهني اأحدهما يريد 
اأن يرى اإىل عمل الوزارة بو�سفه نواة مل�رضوع اأكرب يتجه نحو �سياق قانون ل�سمان اجتماعي ع�رضي 
يحمي املواطنني جميعًا يف وجه تقلبات ال�سوق والطبيعة، بينما اجتاه اآخر يرى اإىل الوزارة حم�سنًا اآخر 
يعمل مع بقية املح�سنني من اأجل تقدمي م�ساعدات تخفف من وطاأة احلاجة ومتنع عن الفئات امل�ستحقة اأن 

ت�سقط يف خانة اجلوع ذاتها. 

ولكن ما يحري املرء اأن الجتاهني معًا يتفقان على اأن الآفاق ل ت�سري اإىل اإمكانية بناء م�رضوع وطني 
الأجنبي. ولالأ�سف تظل ق�سية  التمويل  اأخرى دون ال�ستغناء عن  اأو بجهود  الدولة  �سواء بتمويل من 
الوزارة  برامج �سمن عمل  اأية  عن  عند احلديث  املفتاح  الكلمة  بو�سفها  الواجهة  الأجنبي حتتل  املمول 
اأو�سع ل�سمان �سامل يغطي م�ساحة الوطن كله. وهنا فاإنه حتى عند  اأو حتى عند احلديث عن م�رضوع 
يف  يدور  فعليًا  نف�سه  املرء  يجد  املدين  املجتمع  منظمات  اأو  ال�سلطة  قبل  من  الربامج  احلديث عن متويل 
احللقة ذاتها، اأي حلقة التمويل. ذلك اأن ما تقدمه ال�سلطة يعتمد على ممول اأجنبي اأو عربي ما، والأمر 
ذاته ينطبق على املنظمات الأهلية التي ل ت�ستطيع اأن تعيد اإنتاج ذاتها، ناهيك عن قيامها باأدوار جمتمعية 
من نوع اأو اآخر، اإل اإذا ا�ستمر تدفق التمويل. ومن البني بذاته اأن اأحدًا ل ي�ستطيع اأن ين�سئ برناجمًا 
لي�س  دعم خارجي  على  التام  بالتكاء  اأ�سبه  ما  اأو  ال�سامل  ال�سمان  اأو  ال�سامل  الوطني  للتاأمني  �سخمًا 
موؤكدًا على الدوام ل يف احلالة الفل�سطينية ول يف غريها. ولي�س يف حوزتنا اأي حالة على الإطالق خارج 
احلالة الفل�سطينية التي ترتبط ارتباطًا تامًا بتدفق م�ساعدات مالية �سيا�سية يف جوهرها من اأجل ت�سيري 

�سوؤون البالد جميعها مبا يف ذلك رواتب املوظفني وكذلك املوازنات التي متول عمل الوزارات املختلفة. 

الطريقة  وعلى  ال�سلطة  تقوم  باأن  الأول  يت�سل  احتمالني  اأحد  هناك  اأن  با�ستنتاج  نخرج  �سبق  مما 
ال�سويدية بتمويل برنامج لل�سمان ال�سامل اعتمادًا على �سيا�سة �رضائب ت�ساعدية تقتطع جزءًا وا�سعًا 
من دخل القطاع اخلا�س، وكذلك من املوظفني بعامة يف حني ي�ستفيد اأفراد املجتمع كلهم من ذلك، بينما 
يظل اخليار الآخر مت�ساًل مببادرة اأكرث تعقيدًا يقوم بها املجتمع املدين من اأجل توفري الأ�سا�سيات لأفراده 
اإمكان  اأو املناطقي، وهي فكرة �سعبة جدًا من حيث  اإما يتم تن�سيقها على امل�ستوى الوطني  عرب جهود 

التطبيق وقد تنجح هنا وتف�سل هناك.

بدور  امل�ساهمة  يف  راغب  خا�س  قطاع  من  احلية  املجتمع  لقوى  لقاء  القائم  الو�سع  ي�ستدعي  رمبا 
ومدى  الفعلية،  الواقع  اإمكانات  مناق�سة  بغر�س  ال�سلطة  اإىل  اإ�سافة  طموح،  مدين  وجمتمع  جمتمعي، 
قدرتها على توليد م�رضوع معتمد على املوارد املحلية وقابل للتنفيذ باأيدي حملية. اأما ثناء البنك الدويل 
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على امل�ساريع املمولة - ونوهت الوزيرة والعديد من املوظفني اإىل ثناء البنك الدويل والحتاد الأوروبي 
ووكالة التنمية الربيطانية- على التجربة الفل�سطينية بو�سفها جتربة مميزة على �سعيد املنطقة والعامل 
اأجمع، فهو ل يفيد يف بناء م�رضوع قابل لال�ستدامة بطاقات حملية ت�ستغني عن التمويل الذي ل ميكن 
لالأ�سف اأن يعتمد عليه لوقت طويل.  وقولنا هذا ل يهدف اإىل و�سع الع�سي يف الدواليب، واإمنا ي�ستند اإىل 
التجربة الفل�سطينية الواقعية، ولي�س هناك من هو مطل على بع�س التفا�سيل املحلية اإل ويعلم اأن هناك 
موؤ�س�سات ومراكز جمتمعية خمتلفة تقفل اأبوابها ب�سبب توقف التمويل اأو �سحه، كما اأن ال�سلطة ذاتها 
التمويل. فهل ميكن واحلال  التزامات خمتلفة عندما يتعرث  اأداء  الن�ساطات وعن  الكثري من  تتوقف عن 
هذه اأن نربط فئات �سعيفة ومهم�سة بهذا النوع من اخلدمات مما يعني ت�سورها جوعًا عند اأول مفرتق 

�سيا�سي؟ 

الف�سل الثالث: قراءة يف معطيات امليدان
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4.1 حتليل التط�ر التاريخي للعملية الت�شريعية يف فل�شطني

كان ليوم 1994/5/4 نتائجه يف م�سمار الت�رضيع الفل�سطيني، اإذ �سهد توقيع اتفاقية غزة -اأريحا 
اأوًل بني منظمة التحرير الفل�سطينية و»كيان الحتالل الإ�رضائيلي«. وقد كان من  النتائج املبا�رضة لذلك 
اإن�ساء ال�سلطة الفل�سطينية. بعد ذلك جاءت التفاقية املرحلية الفل�سطينية الإ�رضائيلية املوقعة بتاريخ 28 
اأيلول 1995 بهدف اإعادة انت�سار اجلي�س الإ�رضائيلي، وتو�سيع نطاق ولية ال�سلطة الفل�سطينية املفرت�س 
يف تلك اللحظة اأنها و�سعت يدها على زمام الأمور يف مناحي احلياة كافة: �سيا�سيًا واقت�ساديًا واجتماعيًا 
وثقافيًا. ومنذ ذلك احلني وجدت حالة قانونية غري �سوية تتمثل يف وجود نظام قانوين وق�سائي يف قطاع 
املطبقة  القوانني  اأن  اإىل  ذلك  ويرجع  الغربية.  ال�سفة  يف  والق�سائي  القانوين  النظام  عن  يختلف  غزة، 
يف قطاع غزة وال�سفة الغربية هي عبارة عن مزيج، منها ما هو عثماين، ومنها ما هو بريطاين، ومنها 
الع�سكرية ال�سادرة عن جي�س الحتالل  اإىل ذلك الأوامر  اأردين. وي�ساف  ما هو م�رضي، ومنها ما هو 
الإ�رضائيلي التي طبقت على ال�سفة والقطاع بعد هزمية 1967، والتي األغي مبوجبها الكثري من القوانني 

ال�سابقة التي تخالف اأهداف الدولة العربية.

من  يعد  الذي  العثماين،  القانون  فمثاًل  ومناهجه.  مدار�سه  القوانني  هذه  من  لكل  اأن  املعلوم  ومن 
بني م�سادر القانون املدين الفل�سطيني م�سدره مدر�سة الفقه احلنفي الإ�سالمي. اأما القانون الربيطاين 
فيقوم على الأعراف وال�سوابق الق�سائية، بينما القانون امل�رضي الذي طبق بع�س منه على قطاع غزة، 
والقانون الأردين الذي طبق باأكمله على ال�سفة الغربية بو�سفها جزءًا من اململكة الأردنية، فينتميان اإىل 
املدر�سة الالتينية التي تعتمد على الن�سو�س، والتي طراأ عليها الكثري من التعديالت. وي�ساف اإىل ذلك  
�سدور العديد من القوانني الفل�سطينية يف ظل املجل�س التنفيذي الذي اأن�سئ جّراء �سدور القانون الأ�سا�س 
رقم 255 ل�سنة 1955 عن رئا�سة اجلمهورية امل�رضية، واأي�سا خالل انعقاد جل�سات املجل�س الت�رضيعي 
الذي اأن�سئ بعد �سدور النظام الد�ستوري لقطاع غزة يف العام 1962، اإ�سافة اإىل قوانني اأخرى تنتمي 

اإىل مدار�س خمتلفة.

وقد اأوجدت الرتكيبة ال�سابقة العديد من القوانني املطبقة ذات امل�سادر املختلفة، مما ت�سبب  يف وجود 
الإ�سكاليات املختلفة فيما يتعلق بالنظام القانوين الذي �ستطبقه ال�سلطة الفل�سطينية يف املناطق التابعة لها. 

 ونورد يف هذا ال�سياق مثاًل نقتب�سه من القا�سي  فهمي النجار)61( بغر�س تو�سيح الفكرة.  جند مثاًل 
اأن قانون العقوبات الأردين املنتمى اإىل املدر�سة الالتينية املطبق يف ال�سفة الغربية يختلف يف الكثري من 
مواده  عن قانون العقوبات الإجنليزي املنتمي اإىل املدر�سة الأجنلو �سك�سونية املطبق يف قطاع غزة. مثاًل  

61. ورقة عمل الأ�ستاذ/ فهمي النجار، قا�سى حمكمة بداية غزة.
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ن�ست املادة 1/27 من قانون العقوبات الأردين رقم 1996/1 املطبق يف ال�سفة الغربية على اأنه: )اإذا 
حكم على �سخ�س باحلب�س مدة ل تزيد على ثالثة اأ�سهر يجوز للمحكمة التي اأ�سدرت احلكم اأن حتول 
مدة احلب�س اإىل غرامة على اأ�سا�س ن�سف دينار عن كل يوم، وذلك اإذا اقتنع )القا�سي( اأن الغرامة عقوبة 
كافية للجرمية التي اأدين بها ذلك ال�سخ�س(. يف قطاع غزة ل يجوز ال�ستبدال. فاإذا انتقل  �سخ�س من 
ت�ستبدل  اأن  للمحكمة  يجوز  فال  اأ�سهر،  ثالثة  عقوبتها  جرمية  وارتكب  غزة،  قطاع  اإىل  الغربية  ال�سفة 

العقوبة بالغرامة. 

هذا  اإنهاء  على  بالعمل  تاأ�سي�سها  فور  الفل�سطينية �رضعت  ال�سلطة  اأن  منطقيًا  نفرت�س  اأن  من حقنا 
الفل�سطينية  ال�سلطة  رئي�س  با�سم  قانونًا  اثنني وع�رضين  اإ�سدار  ما حدث هو  امل�سطرب. ولكن  الو�سع 
ابتداء من القانون رقم 1 ل�سنة 1994 وحتى القانون رقم 3 ل�سنة 1996، وذلك بهدف توحيد القانون 
الفل�سطيني، ومنع الزدواجية يف التطبيق واإنهاء الإ�سكاليات القانونية. كما �سدر واحد واأربعون قانونًا 
عن املجل�س الت�رضيعي ابتداء من قانون رقم 4 ل�سنة 1996، وانتهاء بالقانون الأ�سا�سي املعدل. و�سدر 
اإن�ساء  منذ  رئا�سيًا  مر�سومًا  �ستون  �سدر  املجموع  ويف  القانون.  قوة  لهما  رئا�سيان  مر�سومان  اأي�سًا 
ال�سلطة حتى اليوم. ويبدو يف هذا ال�سياق اأن هّم امل�رضع قد تركز على وحدة القوانني حتى لو ظل هناك 
اختالف يف الفل�سفات والتوجهات الناظمة لروح القانون ذاته. ورمبا ب�سبب ذلك غابت اللجان املتخ�س�سة 
لدرا�سة القوانني التي مل ت�رضع بعد �سواء يف ال�سفة الغربية اأو قطاع غزة ودرا�سة اإمكانيات تطبيقها 
يف املنطقتني. وهذا بالطبع ي�ستتبع البحث عن املوارد املعرفية املرجعية للعملية الت�رضيعية. ولكن عقبات 
كثرية �ساهمت يف  تعقيد الأمر من قبيل ارتهان العملية ب�سكل عام لوجود التمويل خ�سو�سًا يف فرتة ما بعد 
النق�سام ال�سيا�سي، والذي كان احد نتائجه ال�سلبية تعطيل انعقاد جل�سات املجل�س الت�رضيعي �ساحب 
ال�سالحية يف الت�رضيع، ومن ثم التخبط يف العملية الت�رضيعية الفل�سطينية، واإنفاق وقت طويل يف طرح 
عطاءات الت�رضيعات والقوانني يف ظل التناف�س بني املمولني، وبني الوزارات ناهيك عن تناف�س املوؤ�س�سات 
الأهلية املنت�رضة يف كل مكان مغطية اأوجهًا مت�سعبة ومت�ساربة يف اأحيان كثرية. وهكذا خبا الأمل يف وجود 
قانون فل�سطيني واحد له فل�سفة وروح واحده قابل للتطبيق على اأرا�سي ال�سلطة الفل�سطينية كافة، وقادر 
على و�سع حد لالإ�سكاليات املت�سلة بتعدد م�سادر القوانني الفل�سطينية ال�سارية يف املناطق الفل�سطينية 
قبل قيام ال�سلطة الفل�سطينية عام 1994. وبذلك اأ�سبحت الزدواجية الت�رضيعية ممهورة باأيد فل�سطينية 

تكر�س النق�سام بني �سقي مناطق ال�سلطة ) قطاع غزة وال�سفة الغربية(.

ويدلل ذلك كله على غياب ال�سيا�سة الت�رضيعية الفل�سطينية التي يفرت�س فيها اأن تتخلل ب�سكل وا�سح 
ثنايا وروح الت�رضيعات كلها مبا يتفق مع الواقع الفل�سطيني اخلا�س ب�سعب حتت احتالل.

لالأ�سف ميكن للمدقق يف الت�رضيعات الفل�سطينية اأن يالحظ اأن املدر�سة التي يتم �سن الت�رضيع بناء 
وامل�سالح  ثانيا،  الحتاللية  والقيود  اأول،  املمول  اإرادة  على  تعتمد  تلفيقية  انتقائية  مدر�سة  هي  عليها 
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املت�ساربة بني �سقي مناطق ال�سلطة ثالثا. فعلى �سبيل املثال ل احل�رض، جند اأنه مبجرد بدء العمل على 
اأخرى خمتلفة  اإىل اجناز ن�سخة  الفل�سطيني يف ال�سفة الغربية، متت الهرولة  م�رضوع قانون العقوبات 
الن�سو�س، وحتليلها ومقارنتها،  الإغراق يف قراءة فحوى  الأهداف واملبادئ يف قطاع غزة. ومن دون 
�ستاأتي  احلالية  للت�رضيعات  القانونية  الن�سو�س  اإن  حا�سل:  حت�سيل  هي  نتيجة  اإىل  التو�سل  ميكن 
م�ستجيبة لواقع النق�سام، واملدار�س الت�رضيعية املختلفة، من حيث الهدف والرتكيبة اخلا�سة بالواقع 

الفل�سطيني احلايل.  

4.2 احلماية االجتماعية يف ال�شرعة الدولية

من املعروف اليوم اأن ال�سمان الجتماعي حق من حقوق الإن�سان التي كفلتها ون�ست عليها املواثيق 
واملعاهدات والتفاقيات الدولية املختلفة، والتي يقف على راأ�سها الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان الذي 
ن�ست املادة 22 منه على اأنه: »لكل �سخ�س ب�سفته ع�سوًا يف املجتمع احلق يف ال�سمانة الجتماعية ويف اأن 
حتقق بو�ساطة املجهود القومي والتعاون الدويل ومبا يتفق ونظم كل دولة ومواردها احلقوق القت�سادية 

والجتماعية والرتبوية التي ل غنى عنها لكرامته وللنمو احلر ل�سخ�سيته«.

وكذلك العهد الدويل اخلا�س باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية والذي ن�ست املادة 9 منه 
على: »تقر الدول الأطراف يف هذا العهد بحق كل �سخ�س يف ال�سمان الجتماعي، مبا يف ذلك التاأمينات 

الجتماعية«.

وكذلك جمموعة التو�سيات والتفاقيات ال�سادرة عن منظمة العمل الدولية، واأهمها: التو�سية 67 
املقيا�س  ل�سنة 1952 حول  العي�س، والتفاقية 102  اأ�سباب  ل�سمان  العامة  املقايي�س  ل�سنة 1944 حول 
يف  والأجانب  البلد  عمال  بني  امل�ساواة  حول   1962 ل�سنة   118 والتفاقية  الجتماعي،  لل�سمان  الأدنى 
جمال ال�سمان الجتماعي، والتفاقية 157 ل�سنة 1982 حول اإقرار نظام دويل للحفاظ على احلقوق يف 
لل�سمان  الوطني  ال�سندوق  باإن�ساء  اخلا�سة  ل�سنة 1983  والتو�سية 167  الجتماعي،  ال�سمان  جمال 

الجتماعي.

ويف هذا ال�سياق يعرف املركز الدويل للتدريب ملنظمة العمل الدولية مفهوم احلماية الجتماعية بالقول 
اإنه كل اآليات الحتياط اجلماعية، التي متكن الأفراد والأ�رض من اأجل التكفل املادي بكل الآثار الناجمة عن 

الأخطار الجتماعية، والتي تت�سبب  يف انخفا�س الدخل للفرد اأو انقطاعه اأو ارتفاع النفقات.

ويعرف املركز اخلطر الجتماعي  باأنه  فقدان الفرد لدخله اأو �سعفه وارتفاع نفقاته. ويتم حتديد 
حالت املخاطر امل�سار اإليها يف التعريف على النحو التايل:

• ال�سحة: املر�س، العطب، حوادث العمل والأمرا�س املهنية.	

الف�سل الرابع: احلماية الجتماعية من منظار قانوين
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• الأمومة: اخلدمات املتعلقة بالأمومة.	
• ال�سيخوخة: تتعلق باملعا�سات.	
• ال�سكن: املنح الجتماعية اخلا�سة بال�سكن.	
• العطب: عدم القدرة على ال�سغل.	
• الوفاة: وتتوجه هذه املنح اإيل ذوي احلقوق من اأقارب املتوفى. 	
• امل�ساعدات العائلية: وهي على �سكل منح تقدم للعامل. 	

وترتكز اأهداف احلماية االجتماعية مب�جب منظمة العمل الدولية على ما يلي:

• �سمان متتع الأفـراد  باحلماية من املخـاطر الجتمـاعية. 	
• امل�ساهمة يف اإعادة توزيع الدخل الوطني.	
• م�سـاعـدة التنمية القت�سادية وحتفيزها.	
• �سمان متتع النا�س بالأمن الجتماعي والقت�سادي الأ�سا�سي.	
• تخفيف املخاطر الجتماعية، وتو�سيع الفر�س اأمام الفقراء واملعر�سني للخطر. 	

اأما اأهم مبادئ احلماية االجتماعية بح�شب منظمة العمل الدولية فتتلخ�س فيما يلي:

• �سمولية احلماية الجتماعية ا�ستنادا اإىل ال�سمان الجتماعي،	
• وعدم التمييز، وامل�ساواة بني اجلن�سني وتلبية الحتياجات اخلا�سة،	
•  واإ�رضاك املنظمات املمثلة لأ�سحاب العمل وللعمال، بالإ�سافة اإىل الت�ساور مع املمثلني عن منظمات 	

اأخرى ومع الأ�سخا�س املعنيني، 
• وامل�سوؤولية الإجمالية والأ�سا�سية للدولة.	

�سمولها  على  فرتكز  الدولية  العمل  منظمة  مبوجب  الجتماعية  للحماية  الوطنية  الأر�سيات  اأما 
ل�سمانات اأ�سا�سية من ال�سمان الجتماعي،  بحيث تكفل حدًا اأدنى يغطي العمر كله جلميع املحتاجني، 
ويوفر لهم اإمكانية احل�سول على الرعاية ال�سحية الأ�سا�سية وتاأمني الدخل الأ�سا�سي، اللذين ي�سمنان 

معا احل�سول الفعال على ال�سلع واخلدمات الالزمة للمواطنني.

وحتدد منظمة العمل البندين التاليني ب��شفهما حمت�يات اأ�شا�شية يف ال�شمان:

• الرعاية 	 ت�سمل  الوطني،  امل�ستوى  على  حمددة  واخلدمات،  ال�سلع  من  جمموعة  على  احل�سول 
ال�سحية الأ�سا�سية مبا يف ذلك حالة الأمومة.
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• توفري اأمن الدخل الأ�سا�سي لالأطفال، على الأقل عند امل�ستوى الأدنى املحدد على ال�سعيد الوطني، 	
وتوفري احل�سول على التغذية والتعليم والرعاية واأية �سلع وخدمات �رضورية اأخرى.

وبالرجوع اإىل حتليل تلك التعريفات نكتفي هنا تال�سيا للتكرار مبا مت تو�سيحه يف املقدمة النظرية من 
هذه الدرا�سة، وهو اأن مفهوم احلماية الجتماعية هنا هو اقرب لفكرة امل�ساعدات منه لتحقيق الذات كونه 
مرتبطًا بنهج املدر�سة النيوليربالية التي ترتك املواطن فري�سة لل�سوق وقواه العمياء، لأن الدولة تكتفي 
وفق هذه املدر�سة بتقدمي البنية التحتية و�سلعة الأمن، وترتك للفرد العمل بحرية وفق قدرته وكفاءته، 
وحتاول اأن تقل�س تدخلها يف اإعادة توزيع الرثوة اإىل اأدنى حد ممكن. ومن املعروف اأن الوثيقة الأ�سا�سية 
عن  التعبري  جاز  اإذا  د�ستوريًا  اإعالنًا  ي�سكل  مما  احلر  ال�سوق  اقت�ساد  فكرة  �رضاحة  تتبنى  لفل�سطني 
النحياز ملبداأ الدولة الليربالية التي ترتك الفرد يعمل بحرية تامة ما دام ل يعتدي مبا�رضة على الآخرين. 
الأفراد، وتن�سل من  الدولة واملجتمع ككل عن  لفكرة م�سوؤولية  نقي�س  ناحية مبدئية  لالأ�سف من  وهذا 
الإقرار بدور اآليات ال�سوق الراأ�سمايل يف اإنتاج البوؤ�س واإعادة اإنتاجه ب�سكل دائم ل ي�سمح با�ستئ�ساله 

من جذوره مهما كانت �سخامة م�ساريع احلماية املنفذة على الأر�س.

4.3 احلماية االجتماعية يف القان�ن االأ�شا�شي الفل�شطيني 2003

مع �سدور القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني والتعديالت التي جرت عليه يف العام 2003، تنبه امل�رضع 
اإىل �رضورة الن�س يف هذا القانون على تنظيم مو�سوع ال�سمان الجتماعي فن�ست املادة 22 منه على: 

»ينظم القانون خدمات التاأمني الجتماعي وال�سحي ومعا�سات العجز وال�سيخوخة.

رعاية اأ�رض ال�سهداء والأ�رضى ورعاية اجلرحى واملت�رضرين واملعاقني واجب ينظم القانون اأحكامه، 
وتكفل ال�سلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتاأمني ال�سحي والجتماعي«.

وكذلك ن�ست الفقرة الثانية من املادة 2على: »تنظم عالقات العمل مبا يكفل العدالة للجميع ويوفر 
للعمال الرعاية والأمن والرعاية ال�سحية والجتماعية«.

الأمومة والطفولة واجب وطني، ولالأطفال احلق يف  اأن: »رعاية  الن�س على  املادة 29  كما ت�سمنت 
احلماية والرعاية ال�ساملة«.

ال�ساملة  اإل انه  على عالته)62(، يعني بال�رضورة احلماية  ومع التحفظ على ذكر الأمومة يف الن�س 
لالأطفال  ب�رضائحهم املختلفة مبا فيها احلماية الجتماعية، والتي ل جند لها على ار�س الواقع اأ�سا�سا 
62. اإن ما جاء يف القانون الأ�سا�سي حول احلقوق ال�سحية للمراأة هو غري كايف اذ عمل على الربط مابني الأمومة والطفولة وربط 
املراأة �سمن مفهوم املجتمع الأبوي بدورها الإجنابي وعززه فقط كاأم وجتاهل املراأة يف مراحل عمرها املختلفة كاملراهقة و�سن 

الأمان وال�سيخوخة  ومل ين�س على احلقوق ال�سحية للمراأة التي تطلبتها املواثيق الدولية.  
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عمليا منتظما و�سامال، يوافق ما ن�س القانون عليه الأ�سا�سي. 

وكجزء من التف�سيل يف هذا ال�ساأن ومبراجعتنا لقانون الطفل الفل�سطيني ال�ساري رقم 2004/7 
واملعدل لعام 2013، نرى اأن ن�سو�سه مبعظمها كانت اأخالقية واأدبية ومل تكن ملزمة، فعلى �سبيل املثال 

ل احل�رض ن�ست املادة )29( على انه: 

1. للطفل احلق يف الإنفاق عليه من طعام وك�سوة وم�سكن وتطبيب وتعليم. 
2. يتحمل واجب الإنفاق على الطفل والده اأو من يتوىل رعايته قانونا. 

3. تتخذ الدولة كافة التدابري ل�سمان ذلك احلق. 
والعقلي  البدين  لنموه  لكل طفل احلق يف م�ستوى معي�سي مالئم  اأنه:  على  مادة )30(  كما ون�ست 
احلق.ون�ست  هذا  لتاأمني  ال�رضورية  والتدابري  الإجراءات  كافة  الدولة  وتتخذ  والجتماعي  والروحي 

املادة )37(:

 1. وفقا لأحكام القانون: 

اأ. لكل طفل احلق يف التعليم املجاين يف مدار�س الدولة حتى اإمتام مرحلة التعليم الثانوي. 
ب. التعليم اإلزامي حتى اإمتام مرحلة التعليم الأ�سا�سية العليا كحد اأدنى.

 2. تتخذ الدولة جميع التدابري املنا�سبة ملنع الت�رضب املبكر لالأطفال من املدار�س. 

اإلغاء خمتلف  اأما املادة )38( فن�ست على اأن تتخذ الدولة جميع التدابري املنا�سبة والفعالة بهدف 
اأ�سكال التمييز يف التمتع بحق التعليم والعمل على حتقيق ت�ساوي الفر�س الفعلية بني جميع الأطفال. 

اإىل امل�ساكل الجتماعية املتعلقة بالأطفال والتقارير  وبالتحليل الواقعي لتلك الن�سو�س وبالرجوع 
احلقوقية ال�سادرة عن املوؤ�س�سات ذات العالقة جند اأن احلقوق التعليمية لالأطفال غري عادلة، وخ�سو�سًا 
الأ�سخا�س ذوي الإعاقة. وبالإ�سافة اإىل ذلك يوجد فجوة ما بني التعليم اخلا�س واحلكومي يبدو معها 
كفقرهم.  فقري  فتعليمهم  الفقراء  اأما  العايل،  الدخل  ذوي  على  مق�سورًا  اأ�سبح  قد  الفعلي  التعليم  كاأن 
ومن جانب اآخر ل يوجد اأي ن�س قانوين ملزم يف حال اأهمل ذوي الطفل  حقه يف التعليم لأي �سبب كان. 
اأبنائها اإىل املدار�س. اأما بالن�سبة  ول يوجد من باب اأوىل نظام متابعة يك�سف الأ�رض التي تهمل اإر�سال 
للحقوق ال�سحية والتاأمني ال�سحي املجاين، فقد حددت الأنظمة واللوائح الفئة العمرية امل�ستفيدة منه 
ال�سيق  التعريف  وهذا  ال�سحي.  التامني  بخدمات  امل�سمولة  الأمرا�س  من  معني  ولنوع  �سنوات  باأربع 
للطفولة يثري الده�سة بالفعل. اإذ اأن الجتاه العام مييل اإىل عد الطفولة مرحلة متتد حتى الثامنة ع�رضة، 
ويف اأقل الأحوال متتد الطفولة حتى ال�ساد�سة ع�رضة. ثم ماذا عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين ل يلتزم 
التاأمني ال�سحي باخلدمات ال�سحية التي هم بحاجة اإليها؟ وهنا يواجه املرء حتديدا بحالت الأطفال من 
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ذوي الإعاقة الذهنية اللذين يحتاجون يف اأحيان كثرية اإىل اأدوية باهظة الثمن. ويف معظم احلالت ل يوجد 
الدواء داخل مناطق ال�سلطة، الأمر الذي ي�سيف على كاهل ذويهم املايل عبئا اإ�سافيا يتمثل يف اإح�سار 
الدواء من الأردن اأو ال�سوق »الإ�رضائيلية« اأو من بلد اأجنبي ما. فهل هذه هي احلماية ال�ساملة والتي هي 

واجب وطني تلتزم به الدولة؟! 

واملعا�سات  املرتبات  منح  قواعد  القانون  »يعني  على:  الأ�سا�سي  القانون  من   95 املادة  ن�ست 
والتعوي�سات والإعانات واملكافاآت التي تتقرر على اخلزينة العامة، واجلهات التي تتوىل تطبيقها، ول 

يجوز �رضف اأية مبالغ ا�ستثنائية اإل يف احلدود املعينة قانونيًا«.

واأخريا فاإن املادة 10 من القانون الأ�سا�سي وبن�سها على اأن: »حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية 
اإىل  الن�سمام  على  اإبطاء  دون  الفل�سطينية  الوطنية  »ال�سلطة  تعمل  وان  الحرتام«،  وواجبة  ملزمة 
ال�سلطة  التزام  بال�رضورة  تعني  الإن�سان«،  التي حتمي حقوق  والدولية  الإقليمية  واملواثيق  الإعالنات 
املتعلق باحلماية الجتماعية كمفردة من مفردات ق�سايا  ال�ساأن  الدولية يف  املعايري  الفل�سطينية بتطبيق 

حقوق الإن�سان وما يت�سل بها من اتفاقيات.

ل بد من الإ�سارة يف ختام هذا ال�رضد الو�سفي للقوانني الفل�سطينية اإىل الأ�سا�س العميق الذي تنغر�س 
فيه جذور هذه القوانني. ونعني بذلك الن�سيج الجتماعي القت�سادي للمجتمع الفل�سطيني. ويالحظ هنا 
�سوق  ووجود  منوًا  الأقل  البلدان  دائرة  اإىل  وانتمائه  الفل�سطيني  القت�ساد  بدائية  من  الرغم  على  اأنه 
�سعيفة وقوى اإنتاجية ل حول لها ول قوة، وهو ما يرتافق بطبيعة احلال مع البطالة والفقر وما اإليهما، 
ال�سوق  اقت�ساد  يجعل  د�ستوريًا  مبداأ  باإقراره  الكون  م�ستوى  على  ينفرد  الفل�سطيني  امل�رضع  اأن  اإل 
القت�ساد  ترك  يعني  هذا  اأن  القت�ساد  يف  مبتدئ  اأي  على  يخفى  ول  الفل�سطينية.  ال�سلطة  بو�سلة  هو 
عندما  العجلة  نخرتع  ول  اأبدًا.  لها  موؤهاًل  لي�س  »حرة«  ملناف�سة  عر�سة  والبدائي  ال�سعيف  الفل�سطيني 
التي  ال�سينية  ال�سناعات  طوفان  اأمام  اأبوابها  تغلق  �سوف  الب�سيطة  الفل�سطينية  ال�سناعات  باأن  نقرر 
ال�ساحق،  »الإ�رضائيلي«  التفوق  اأمام  ب�سهولة  ي�سقط  الفل�سطيني  الزراعي  الناجت  اأن  العامل، كما  جتتاح 
النطباع  يتجنب  اأن  للمرء  القت�ساد. ول ميكن  لتدمري  ال�سوق و�سفة  اقت�ساد  اأن  يعني  بب�ساطة  وهذا 
الذي ي�سنده التحليل والوقائع باأن الن�س الد�ستوري امل�سار اإليه والذي يتبنى الليربالية يف اأ�سد اأ�سكالها 
تطرفًا هو قرار �سيا�سي مفرو�س على الأرجح من قبل املمول املنتمي للراأ�سماليات الكربى يف غرب اأوروبا 
و�سمال اأمريكا ناهيك عن اليابان. ومهما كان راأي اأحدنا يف املدار�س الفكرية القت�سادية  واأيها اأجنح يف 
ال�سلطة ل تخطئها العني: فها هنا يوجد اقت�ساد بدائي ب�سوق مفككة  املطلق والعام، فاإن حالة مناطق 
وقوى اإنتاجية بقوة ل تذكر، ول بد من اإ�سنادها بالو�سائل املختلفة حتى تنه�س على قدميها وتتجاوز 
مرحلة الزحف. اأما تركها لتتناف�س مع عمالقة الإقليم واملعمورة، فاإن معناه اأن تدو�سها الأقدام وتختفي 

نهائيًا. وهو ما نراه يحدث على اأر�س الواقع يف مدن ال�سفة »الإنتاجية« من قبيل اخلليل ونابل�س.

الف�سل الرابع: احلماية الجتماعية من منظار قانوين
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4.4 ال�اقع الت�شريعي للحماية االجتماعية يف احلالة الفل�شطينية

يت�سم واقعنا الت�رضيعي املتعلق احلماية الجتماعية بالزدواجية والرتباك، ناهيك عن اأنه بعيد كل 
البعد عن ال�سمولية والكتمال. ويف هذا ال�سياق تتكرر الإ�سارة اإىل اأن بع�س القوانني ما تزال تنت�سب اإىل 
احلقبة الأردنية يف ال�سفة الغربية، واحلقبة امل�رضية يف قطاع غزة،  كقانون وزارة ال�سوؤون الجتماعية 
 1953/89 الجتماعية  اخلدمة  �رضيبة  وقانون   ،1953/69 الأيتام  وقانون   ،1956/14 الأردين 
الع�سكرية  الأوامر  هما  اآخرين  عن�رضين  ذلك  اإىل  وي�ساف   .1959/7 الأحداث  اإ�سالح  وقانون 

الإ�رضائيلية، والت�رضيعات الفل�سطينية امل�سنونة بعد جميء ال�سلطة الفل�سطينية.

بدايات  هناك  باأن  جند  الجتماعية،  احلماية  بق�سايا  املتعلقة  املختلفة  الت�رضيعات  اإىل  وبالرجوع 
قانونية عاجلت بالفعل بع�س جوانب املو�سوع، وما يزال بع�سًا منها نافذًا حتى اللحظة، ومن ذلك  قانون 
ل�سنة   8 رقم  واملعا�سات  التاأمني  ال�سفة، وقانون  النافذ يف  ل�سنة 1959  رقم 34  الأردين  املدين  التقاعد 

1964 النافذ يف غزة.
باإ�سدار  قام  كما  القائمة،  الت�رضيعات  على  التعديالت  بع�س  باإدخال  الفل�سطيني  امل�رضع  قام  وقد 

ت�رضيعات فل�سطينية خا�سة، التي ميكن اأن نلخ�سها فيما يلي:

• قان�ن اخلدمة املدنية: 	
عدد  اأن  اإىل  الأرقام  ت�سري  ال�سياق  هذا  ويف  احلكومية.  والإدارة  العام  القطاع  يف  العاملني  ويخ�س 
موظفي ال�سلطة الوطنية قد بلغ يف اأواخر العام 2010 حوايل 81000 موظف/ة، منهم يف ال�سفة الغربية 
حوايل 50000 موظف ي�سكلون ما ن�سبته 61%. وي�سل اإجمايل عدد موظفي قطاع غزة حوايل 31٫000 
وي�سكلون ما ن�سبته 39%.)63(  وعليه ميكن القول اإن هذا القطاع هو اأكرث قطاع حيوي للحد من البطالة. 
ومن املفرت�س مبوجب اأحكام قانون اخلدمة املدنية الذي ي�سكل الإطار الت�رضيعي الناظم لهذا القطاع  اأن 
يتم �سمان حق امل�ساواة يف املناف�سة على الفر�س الت�سغيلية �سمن ال�رضوط املن�سو�س عليها يف القانون 
لهذا القطاع. كما يجب اأن ي�سمن للموظف خم�س�سات الراتب الذي يكفي حاجاته بالإ�سافة اإىل الراتب 
التقاعدي، والتاأمينات ال�سحية. كذلك يجب اأن يركز على م�ساركة امل�ستخدم والدولة يف متويل امل�ساركة 
الإجبارية يف كال النظامني )التقاعد والتاأمني ال�سحي(، واأن يجري تقدمي اخلدمات للمواطنني من خالل 
املوؤ�س�سات احلكومية، وفقا لنظام التاأمني ال�سحي احلكومي، من خالل هيئة الرواتب واملعا�سات- هيئة 
التقاعد. وي�سمن هذا القانون للموظف خم�س�سات اإعالة، لكنها لالأ�سف اأقرب اإىل الرمزية، كما وي�سمن 

 ،2010\  10\31 بتاريخ  ال�سلطة  موظفي  اأو�ساع  حول  احلكوميني  للموظفني  العامة  الوطنية  النقابة  اأجرتها  درا�سة   .63
واملن�سورة على املوقع اللكرتوين لوكالة معا.

 http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=337707 .
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للمراأة العاملة اإجازة ولدة مدفوعة الأجر ملدة 70 يوما، و�ساعة ر�ساعه ملدة �سنه ما بعد الو�سع ب�سكل 
عام. 

مناطق  يف  احلقوقية  املوؤ�س�سات  عن  ال�سادرة  التقارير  اأ�سارت  فقد  العملي   الواقع  اإىل  وبالرجوع 
ال�سلطة الفل�سطينية،)64( اإىل انتهاكها حلق التناف�س العادل والنزيه بني املواطنني لتويل الوظيفة العامة، 
حيث تعر�س املواطنون الفل�سطينيني للتمييز، ومل تتم معاملتهم معاملة مت�ساوية، وفقًا للقانون الأ�سا�سي 
ال�سيا�سي.  والراأي  النتماء  اأو  بالإعاقة  تتعلق  جمالت  يف  املواطنني  بني  التمييز  برز  وقد  الفل�سطيني. 
ويف هذا امل�سمار، تلقت املوؤ�س�سات احلقوقية �سكاوى عديدة من مواطنني فل�سطينيني، ادعوا تعر�سهم 
للتمييز. وعلى خلفية ذلك، خاطبت بع�س املوؤ�س�سات اجلهات الر�سمية الفل�سطينية ل�ستي�ساح الأ�سباب، 
واأ�سارت تلك املوؤ�س�سات اإىل اأن رد اجلهات الر�سمية الفل�سطينية، اأفاد بوجود رف�س اأمني لتعيني بع�س 
املواطنني امل�ستكني، اأو وجود اأ�سباب �سحية تتعلق بعدم اللياقة يف حالة بع�س املتقدمني للوظيفة العامة . 
وهو ما يخالف ابتداء ومن حيث الأ�سل اأحكام قانون حقوق املعوقني ال�ساري، وهو ما يعني جعل ن�س 

القانون عر�سة لالنتهاك من قبل اأ�سحاب القرار يف التوظيف مبوجب اأحكام القانون الأول.

كما تناولت التقارير احلقوقية �سكاًل اآخر من هذه النتهاكات، متثل يف الف�سل من الوظيفة العامة، 
وذلك تبعًا ل�رضط ال�سالمة الأمنية الذي يتم انتهاجه يف فل�سطني. وهو �رضط خمالف للقانون الأ�سا�سي 
الفل�سطيني، وقانون اخلدمة املدنية واللوائح التنفيذية اخلا�سة به. واملق�سود من هذا ال�رضط هو ا�ستثناء 
اأو راأيه ال�سيا�سي  اإذا كان انتماوؤه  اأو ال�ستمرار يف عمله  اإ�سغال الوظيفة العامة  املواطن وحرمانه من 
�سهادة ح�سن  على  املواطن  من ح�سول  الرغم  على  وذلك  الفل�سطينية،  لل�سلطة  العامة  لل�سيا�سة  خمالفًا 
املوانع  بال�رضف وهي  اأو خملة  اأحكام جنائية  اأية  من  �سجله  بخلو  تفيد  و�سلوك)عدم حمكومية(  �سري 
التي ين�س عليها القانون ل�سغل الوظيفية العمومية يف قانون اخلدمة املدنية. وهنا يتم ف�سل املوظف بناًء 
على تو�سية من الأجهزة الأمنية الفل�سطينية. كذلك �سملت النتهاكات حقوق املوظف النا�سئة عن تقلد 

الوظائف العامة، مثل وقف الراتب اأو تاأخري الرتقية، واحلقوق املالية كمكافاأة نهاية اخلدمة.

ويف هذا ال�سياق امتنعت احلكومة الفل�سطينية عن تنفيذ قرارات املحكمة العليا، القا�سية بعدم قانونية 
امل�سح الأمني، وبطالن اإجراءات الف�سل من الوظيفية العامة، ومن الأمثلة على ذلك امتناع ال�سلطة عن 
اإعادة املعلمني املف�سولني اإىل وظائفهم. وهو حالة من بني حالت امتنعت ال�سلطة فيها عن تنفيذ قرارات 
»تنفيذ  اأن  على  اأكد  الذي  القانون،  عليها  يعاقب  جرمية  ذلك  ويعد  تنفيذها.  يف  وماطلت  العليا،  املحكمة 
الأحكام الق�سائية واجب التنفيذ، والمتناع عن تنفيذها اأو تعطيل تنفيذها على اأي نحو  جرمية يعاقب 

عليها باحلب�س اأو العزل من الوظيفة اإذا كان املتهم موظفًا عامًا اأو مكلفًا بخدمة عامة«.)65(

64. التقارير الدورية وال�سنوية  للهيئة الفل�سطينية حلقوق الإن�سان.
65. القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل ل�سنة 2003، الباب ال�ساد�س، املادة 106
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التي  الت�رضيعية  »التحديات  كدرا�سة  املتخ�س�سة  الدرا�سات  بع�س  اأو�سحت  اأخرى  ناحية  ومن 
لالأبحاث  الفل�سطينية  املراأة  مركز  قبل  من  املعدة  الجتماعي«  النوع  منظور  من  العمـل  يف  املراأة  تواجه 
لل�سواغر  اليومية  ال�سحف  عرب  الإعالن  من  العليا  الوظيفية  الفئات  ا�ستثناء  اأن  والتوثيق/اليون�سكو 
بناء  املنا�سب  تلك  يف  الأ�سخا�س  تعيني  اإىل  يوؤدي  وال�سفوية  الكتابية  امل�سابقات  واإجراء  الوظيفية 
والواقعية  القانونية  امل�ساواة  اإطار  عن  يخرج  ما  املهنية،  الكفاءة  معيار  غري  اأخرى  اعتبارات  على 
القرار احلكومي. اإىل مواقع �سنع  الو�سول  الن�ساء على  يحُد من قدرة  الذي  الأمر  العمل،   يف احلق يف 
واأ�سارت الدرا�سة اإىل اأن القانون منح املراأة احلق باإجازة اأمومة تبلغ مدتها �سبعني يوما )ع�رضة اأ�سابيع( 
قبل الو�سع وبعده، يف حني تطالب التفاقيات الدولية ب�رضورة منح الأم اإجازة اأمومة مدتها اأربعة ع�رضة 
اأ�سبوعا قبل الو�سع وبعده. وهذا التهرب من اللتزام باملعايري الدولية يوؤدي اإىل ا�سطرار العاملة اإىل 
العمل حتى تاريخ ولدتها بغية احل�سول على اإجازتها بعد الو�سع كي تتمكن من تقدمي الرعاية لطفلها 
الوليد اأطول فرتة ممكنة. وذلك اإمنا يتحقق على ح�ساب �سحتها و�سحة جنينها الذي �رضعان ما ينتقل 
بعد ولدته من ح�سن اأمه يف �سن مبكرة جدا اإىل دور احل�سانة. وتالحظ الدرا�سة اأي�سًا اإغفال امل�رضع 
منح اإجازة اأبوة للموظف الذي رزق بطفل، وذلك لتمكينه من القيام بواجباته اإزاء طفله الوليد وتقدمي 

امل�ساندة لزوجته. 

ووفقًا ملا ورد يف الدرا�سة ل مينح القانون اإجازات خا�سة للموظفة »الأم« لرعاية طفلها اأثناء مر�سه 
�سوى الإجازات ذاتها املمنوحة للرجل، وهو ما يتولد عنه ا�ستنفادها لإجازتها ال�سنوية التي ل تتجاوز 
اأن تاأخذ ق�سطا من  �سهرًا لكل �سنة. وهذا يرتتب عليه ا�ستنفاد اإجازتها ال�سنوية يف تقدمي الرعاية دون 

الراحة التي لأجلها مت منح املوظفني الإجازة ال�سنوية.

اأزواجهن،  فقدن  اللواتي  الأ�رض  ربات  املوظفات  منح  اأهمل  قد  القانون  اأن  اإىل  الدرا�سة  ونوهت 
واملوظفني الذين فقدوا زوجاتهم اإجازة لفرتة زمنية حمددة لرعاية اأطفالهم اإذا ما كانوا دون �سن معينة، 

وهو ما يعقد حياتهم ويزيد اأعباءهم اإىل حدود غري مقبولة من نواح اإن�سانية تراعيها املعايري الدولية. 

قانون  ن�س  ذلك  ومن  جمال.  من  اأكرث  يف  املراأة  �سد  ال�رضيح  القانوين  التمييز  الدرا�سة  وتالحظ 
اخلدمة املدنية على اأنه اإذا كان الزوجان موظفني يف اخلدمة املدنية، فاإن العالوة الجتماعية متنح للزوج 
املوظف باعتباره املعيل الأ�سا�س لالأ�رضة، ويف حال وفاته ل تنتقل تلك العالوة للزوجة »املوظفة«. وهكذا 
حترم الأ�رضة من العالوة الجتماعية. ويعود ذلك اإىل فكرة قانونية فحواها اأن دور املراأة الإنتاجي هو 
ثانوي اعتمادا على قانون الأحوال ال�سخ�سية الأردين رقم )6( للعام 1976 ال�ساري املفعول، والذي يعد 
الرجل امل�سئول الأول عن العائلة وامل�سدر الرئي�س لإعالتها. وقد ن�ست املادة رقم )67( من القانون ذاته 
على: »جتب النفقة للزوجة على الزوج«، ون�ست املادة رقم )35( على اأنه »اإذا وقع العقد �سحيحا لزم به 

للزوجة على الزوج املهر والنفقة ويثبت بينهما التوارث«.
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كما اأن قانون اخلدمة املدنية ح�سب ما اأ�سارت الدرا�سة وان�سجاما مع نظرة امل�رضع ال�سابقة حرم يف 
قانون التقاعد رقم )7( للعام 2005 اأولد املتقاعدة من راتبها التقاعدي يف حال وفاتها، يف حني منح اأولد 
املتقاعد راتب والدهم التقاعدي، حلني ا�ستغنائهم عن املعا�س التقاعدي )الزواج اأو العمل(. ويف الوقت 
ذاته ميز قانون التقاعد بني ا�ستحقاق الأرملة وا�ستحقاق الأرمل بالن�سبة للمعا�س التقاعدي حيث منح 
الأرمل احلق يف النتفاع من معا�س زوجته املتوفاة اإذا كان عند وفاتها غري قادر على الك�سب من الناحية 
ال�سحية اأو كان غري قادر على العمل، ومل ي�سرتط لنتفاعه من معا�س زوجته املتوفاة اأن ل يكون متزوجًا 

بامراأة اأخرى، يف حني ا�سرتط عدم زواج املنتفعة من معا�س زوجها التقاعدي.

ومن جانب اآخر تثري مو�سعة الن�ساء العامالت يف اأدنى ال�سلم الإداري الوظيفي يف الوظيفة العامة 
ت�ساوؤلت حول مدى اإ�سهام تلك الت�رضيعات يف هذه املو�سعة واإبقاء العامالت تابعات وظيفيا، واحلد من 

و�سولهن اإىل مواقع �سنع القرار. 

الت�رضيعية  اخلطة  على  عر�سه  مت  الذي  املدنية  اخلدمة  قانون  م�رضوع  مع  الثغرات  تلك  ومبقارنة 
للحكومة يف بداية العام اجلاري نرى اأن م�رضوع القانون مل يراع الثغرات القانونية املذكورة اأعاله، ل 
بل جاء بن�سو�س اأخرى اأكرث خطورة ميكن لنا ا�ستعرا�س الو�سف العام لها. ومن اأبرز تلك الن�سو�س 
ما  وهو  الوزراء،  جمل�س  لقرارات  والتقاعد  والعالوات  والإجازات  كالراتب  الأ�سا�سية  احلقوق  اإحالة 
والتفاقيات  الأ�سا�س  القانون  مي�س  ب�سكل  تعديل  من  لأكرث  عر�سه  وحقوقهم،  املوظفني  رواتب  يجعل 

الدولية املتعقلة بهذه الأمور.

• قان�ن العمل الفل�شطيني:	
بني  العالقة  اأ�س�س  ي�سع  اأنه  كما  واخلا�س،  الأهلي  القطاعني  يف  بالعاملني  القانون  هذا  ويخت�س 
اأطراف الإنتاج الثالثة: العمال، واأرباب العمل، واحلكومة، ويحدد حقوق العاملني وواجباتهم، كما ي�سع 
�سوابط لل�سالمة العامة، والعمل يف الأ�سغال اخلطرة، والأعمال املحظور العمل فيها للن�ساء والأحداث، 
ويلقي على عاتق احلكومة ممثلة بوزارة العمل م�سوؤولية تنفيذ هذا القانون. وبالرجوع اإىل ا�سرتاتيجية 
تطوير قطاع العمل يف فل�سطني للعام 2009،  نرى اأن هناك �سعفًا يف جمال الرقابة واملتابعة وخ�سو�سًا يف 
جمال التفتي�س العمايل. ويرجع ذلك اإىل �سعف الإمكانيات الب�رضية والتجهيزات الالزمة. ومن جانب اآخر 
جند اأن ال�سرتاتيجية الوطنية للت�سغيل قد ن�ست يف الهدف اخلام�س منها على �رضورة تفعيل ال�سندوق 
الوطني للت�سغيل واحلماية الجتماعية، الذي مت اإعداده كم�سودة مقرتحة يف العام 2003 بناًء على درا�سة 
اأجنزتها منظمة العمل الدولية. وقد جاء يف ال�سرتاتيجية الأخرية اأن فكرة هذا ال�سندوق تاأتي كاأولوية 
من اأولويات تنفيذ هذه الإ�سرتاتيجية، ولالأ�سف مل يتم اإحراز اأي تقدم يذكر يف هذا الجتاه. ويعود ذلك 
اإىل عدم وجود التمويل الكايف.)66( وهذا الأمر يذكرنا با�ستنتاجات الدرا�سة الأم التي حتذر من الوقوع يف 
�رضك التخطيط للحماية الجتماعية بالتكاء على التمويل اخلارجي. ومثلما اجلوانب الأخرى تظل يف هذه 

66. ا�سرتاتيجية الت�سغيل الفل�سطينية ، �س 44.
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احلالة حقوق العمال مرهونة لوجود التمويل اأو غيابه. 

الآونة  يف  بداأت  التي  العمل  لقانون  النتهاكات  انت�سار  على  الواقع  معطيات  تدلنا  اآخر  منحى  ويف 
وغياب  واملتابعة  التفتي�س  اإىل  الفتقار  ب�سبب  القانون  على  التحايل  يف  الإبداع  باجتاه  تنعطف  الأخرية 
الأنظمة الرادعة يف حال مت انتهاك حقوق العمال، وكذلك عدم الن�س ال�رضيح على ذلك يف القوانني ذات 
العالقة كقانون العمل. فعلى �سبيل املثال ل احل�رض ت�سيع اليوم ممار�سات من قبيل العقود املوؤقتة ملدة 
منح  التالعب عرب  يتم  كذلك  والقطاع اخلا�س،  الأهلي  العمل  موؤ�س�سات  اإليها  تلجاأ  التي  عامني  تقل عن 
املوظف/ة فرتة �سهر ف�سل، ومن ثم التعاقد معه/ا من جديد. وهناك العقود املوؤقتة ملربيات الريا�س 
يف  وا�سع  نطاق  على  تنت�رض  ال�سيفية وهي ممار�سة  الإجازة  من  املوظفة  اإىل حرمان  الهادفة  واملعلمات 
املدار�س اخلا�سة. وهناك يف الواقع �سلة كبرية من املمار�سات غري القانونية التي ت�سمل ت�سغيل الأطفال 
الوظيفية  لل�رضوط  خمالف  وب�سكل  قانونيا  عليه  املن�سو�س  ال�سن  ودون  خطره،  اأعمال  يف  والن�ساء 
الأعياد  اأيام  يف  النا�س  وت�سغيل  العمل،  �ساعات  من  لأكرث  الدوام  وكذلك  القانون،  يف  عليها  املن�سو�س 
التاأمينات ال�سحية العتباطية التي يتم فيها  والإجازات وعد ذلك جزءًا من �رضورات العمل. ثم هناك 
اقتطاع مبالغ باهظة من رواتب العمال كن�سبة م�ساركة فيها مع العلم اأن ذلك حق لل�سغيل وواجب على 
يف  واملعا�سات  الأجور  توحيد  عدم  ظاهرة  هناك  واأخريًا  اأي�سا.  الدولة  وعلى  العمالية  املن�ساأة  اأ�سحاب 

املن�ساأة الواحدة، وبني من�ساأة عمالية واأخرى مع غياب اأدوات الردع واملتابعة وما اإليهما. 

يقودنا الو�سف اأعاله اإىل ال�ستنتاج بوجود م�سافة هائلة تف�سل القانون وممار�سته عن عامل يوفر 
اأ�س�س احلماية الجتماعية حتى يف حدودها الدنيا. اإذ يبدو اأن الباب م�رضع على م�رضاعيه اأمام ا�ستغالل 
الرادعة  والقوانني  الأنظمة  غياب  ب�سبب  تنفيذي  اأو  قانوين  رادع  اأي  وجود  دون  للعمال  العمل  اأرباب 
واأنظمة املتابعة الناجعة من جانب، وعدم وجود مفهوم وا�سح للحماية الجتماعي يف القانون من جانب 
اآخر. وهكذا انفتح �سندوق »باندورا« وخرجت منه اأنواع ال�رضور املختلفة لتعمل عملها يف حياة العمال 

والعامالت البائ�سة. 

• قان�ن ال�شحة العامة رقم )20( ل�شنة 2004م  ونظام التاأمينات ال�شحية: 	
ويحدد هذا القانون اخلدمات ال�سحية التي تقدم للمواطنني و�رضوطها. ومن اجلدير بنا اأن نذكر 
منذ البداية اأن التاأمني ال�سحي ما يزال اختياريًا لغري العاملني يف القطاع العام؛ كاأن املواطن غري املوظف 
يف القطاع العام لي�س مواطنا. كما اأن نوعية اخلدمات التي تقدم من خالل التاأمني ال�سحي متدنية، ب�سبب 
قلة الهتمام بهذا القطاع وتبني اجتاهات اخل�سخ�سة وتاأجري هذه املرافق للقطاع اخلا�س الذي بات 
املواطن بالن�سبة له حقال لتحقيق الربح املنبت ال�سلة باإن�سانية الإن�سان. ومن الرائج الآن اأن امل�سايف ل 
اأحيانًا حدًا  اإن الأمور ت�سل  تقدم اخلدمة ال�سحية من قبيل العملية اجلراحية حتى دفع ر�سومها. بل 
كوميديًا عندما ترف�س مالية امل�سفى اأن تقبل ال�سيكات اأو بطاقات الفيزا، وت�رض على اأن يح�رض املري�س 
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اأو اأهله كي�سًا من النقود ال�سائلة حتى واإن كان الوقت ل ي�سمح بذلك كاأن يكون الوقت لياًل وامل�سارف 
مغلقة. 

والواقع اأن يد القطاع اخلا�س يف نطاق اخلدمات الطبية طليقة من اأكرث من ناحية. فهذا القطاع حر 
يف حتديد اأ�سعار العمليات وال�ست�سارات وما اإليهما كما اأنه »حر« يف اأن يرتكب ما ي�ساء من اأخطاء يف ظل 
غياب الرقابة وامل�ساءلة القانونية. ويذكر يف هذا ال�سياق اأن حمكمة فل�سطينية يف اأريحا حكمت يف اأواخر 
الت�سعينيات على اأطباء وممر�سة بغرامة مقدارها ثالثة �سواكل على اإثر اإدانتهم بالإهمال الذي ت�سبب يف 
موت �سيدة يف عملية اإجها�س. ول يوجد قانون يلزم بتاأمني الطبيب وامل�سفى من اأجل دفع تعوي�سات يف 
حال الأخطاء الواقعة يف حدود اخلطاأ الب�رضي الذي ل بد اأن يحدث يف اأي مكان يف العامل.  ويف هذا ال�سياق 
يدفع  فحني  ال�سحي،  التاأمني  يف  تكمن  الأ�سا�س  ال�سحية  امل�سكلة  اأن  �سامل)67(  طه  حممد  الباحث  يرى 
 املواطن ا�سرتاكه يف التاأمني يتوقع املقابل. لذا فاإن املوظف هو من ي�سكو ويتذمر ولي�س املواطن العادي.

وهنا ل بد من الت�ساوؤل: كيف ميكن اإدارة �سندوق ا�سرتاكات املوظفني ب�سكل يرتقي باخلدمات؟ يدفع 
املوظف بح�سب �سامل 75 �سيكاًل �سهريًا اأي ما يعادل 900 �سيكل �سنويا، ول يح�سل على خدمات تعادل 
اإىل القطاع اخلا�س للح�سول على العالج، وهذا  هذا املبلغ على الأقل، وبالتايل ي�سطر املوظف الذهاب 
ما يهلك ميزانية املواطن حمدود الدخل. وهناك حوايل 130000 موظف، تتقا�سى وزارة ال�سحة منهم 
�سنويًا  117000000 �سيكل ر�سومًا للتاأمني ال�سحي، وهذا املبلغ املقطوع قد يوفر خدمات عالية اإذا متت 

اإدارته بال�سكل ال�سليم.

قد يكون اجلمهور غري مطل مبا فيه الكفاية على ما يجري فعليًا يف نطاق اخلدمات ال�سحية احلكومية، 
ولكن ال�سائع بني النا�س هو خليط من الغ�سب وال�سخرية جتاه اخلدمات، واملعاملة التي يتلقاها املر�سى 

يف امل�سايف احلكومية.

وعند التحدث عن الكادر الطبي وما يح�سل من حتويالت للمر�سى خارج مناطق ال�سلطة وداخلها، 
جند هدرًا وا�سعًا للمال ي�سري اإىل غياب اإ�سرتاتيجية ر�سيدة ملنظومة �سحية تتما�سى واإمكانيات ال�سلطة. 
ذلك اأن مبلغ ن�سف مليار �سيكل يتم اإنفاقه �سنويا ل�رضاء اخلدمة ال�سحية على �سبيل التحويالت. ول بد 
من الوقوف عند هذا الرقم، لأنه موؤ�رض على اأن القطاع ال�سحي احلكومي لي�س له اأدوات للتخطيط منذ 

زمن بعيد.

وعند التعر�س ل�سحة املراأة والطفل وموقف القانون منها جند اأن الف�سل الثاين من القانون املذكور 
لرعاية  الأولوية  اإعطاء  يف  الوزارة  واجب  على  الرابعة  مادته  يف  ين�س  والطفل(  املراأة  واملعنون )�سحة 
�سحة املراأة والطفل باعتبارهما جزءا ل يتجزاأ من ال�سرتاتيجية الإمنائية لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية. 

67. ملزيد من املعلومات مراجعة :
http://www.alquds.com/news/article/view/id/275714 
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ويف ال�سياق ذاته ن�ست املادة 5 منه:

الأم  ب�سحة  املتعلقة  والتاأهيلية  والعالجية  والت�سخي�سية  الوقائية  اخلدمات  توفري  الوزارة  »على 
والطفل ومنها: اإجراء فح�س طبي قبل عقد الزواج ويعمل على عدم توثيق العقد اإل بعد الفح�س الطبي 

للتاأكد من خلو الزوجني مما ميكن اأن يوؤثر على حياة و�سحة ن�سلهما«.

وكذلك: رعاية املراأة وب�سفة خا�سة يف اأثناء فرتات احلمل والولدة والر�ساعة وت�سجيع الر�ساعة 
وحمايته  الطفل  رعاية  كيفية  على  واملجتمع  الأ�رضة  وتوعية  وتطوره.  الطفل  منو  ومتابعة  الطبيعية. 

والتعامل معه خالل مراحل منوه وتطوره املختلفة«.

ومبراجعة تلك الن�سو�س يت�سح انه مل يتعر�س التعر�س لل�سحة العامة لالأنثى يف املراحل العمرية 
املختلفة من قبيل مرحلة املراهقة، ومرحلة الأمان. وظل القانون مقت�رضًا على الأمومة والطفولة، ومل 
يعمل على اقرتاح �سيا�سة وا�سحة يف جمال الرعاية ال�سحية للمراأة كونها حتتاج اإىل رعاية �سحية خا�سة. 
كما اأنه مل ي�ستجب ملا جاء يف اتفاقية الق�ساء على كافة اأ�سكال التمييز �سد املراأة يف جمال الرعاية ال�سحية 
من  الأ�سا�سي  القانون  يف  ورد  ملا  خمالف  وهذا  والنف�سي،  اجل�سدي  العنف  اأ�سكال  كافة  من  واحلماية 
تعهد ال�سلطة والتزامها باملواثيق الدولية، بالإ�سافة اإىل عدم وجود الفهم الوا�سح للحماية الجتماعية 

لل�رضائح املجتمعية املختلفة، وعلى راأ�سها املراأة والطفل.

املذكور  القانون  يف  الجتماعية  احلماية  مفهوم  اأن  مفاده  با�ستخال�س  اخلروج  ميكن  �سبق  ما  لكل 
ال�سحية  للخدمات  النظرية  لالأ�س�س  وا�سحة  روؤية  اإىل  يتو�سل  اأجل  من  العمل  من  الكثري  اإىل  حاجة  يف 
الواجب تقدميها ومن ثم ا�ستقاق اخلدمات الكافية التي تراعي خ�سو�سية الفئات الجتماعية املختلفة 

وبالن�سجام مع ما متتاز به كل مرحلة عمرية. 

• قان�ن الطفل الفل�شطيني: 	
الأ�سا�سي  القانون  يف  الجتماعية  باحلماية  املتعلق  ال�سق  يف  اأعاله  تو�سيحه  مت  ما  اإىل  بالإ�سافة 
الفل�سطيني ميكن �رضد بع�س املالحظات املت�سلة مبا افرده القانون من ن�سو�س خا�سة بحماية الطفل 
ل�سنة 1989، حتى نرى مفارقة ل تخطئها  اتفاقية حقوق الطفل  الفل�سطيني مع مقارنة ذلك بن�سو�س 
العني تت�سل بتاأثر امل�رضع الفل�سطيني اإىل حد بعيد ب�سياغة الن�سو�س ح�سبما جاءت يف اتفاقية حقوق 
الطفل، كاأن املق�سود هو اإر�ساء اجلهات التي تقف وراء منحى كوين يف هذا الجتاه دون اأن يعني ذلك 
بذل جهد حقيقي من اأجل �سياغة بنود قانونية تخدم الأطفال الفل�سطينيني بالفعل. ومن اأهم املاآخذ على 

هذا القانون: 

لقانون  �سالحياتها  من  اأكرث  دولية  لتفاقية  ت�سلح  التي  اأي  القانون،  يف  التفاقية  ال�سيغ  كرثة   .1
حملي. وعلى �سبيل املثال هناك ن�س يت�سل مب�سوؤولية الدولة/ ال�سلطة عن توفري احلماية، ولكن الأمر 
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ل يتجاوز ذلك اإىل ت�رضيع قوانني عينية حتدد �سكل امل�سوؤولية املذكورة على نحو خطابي مياثل �سيغة 
الإعالنات الدولية ول ميت ب�سلة لل�سياغة القانونية. 

2. وا�ستمرارًا للمالحظة ال�سابقة ن�سري اإىل وجود ن�سو�س كثرية ذات طابع خطابي واأدبي. ولي�س 
هناك بالطبع من ا�ستتباعات اأو اآثار قانونية ملزمة ملثل هذه الن�سو�س. بل اإنها اأحيانًا تقع يف تكرار 
قانون  اجلانحني،  الأحداث  قانون  العمل،  قانون  مثل:  اأخرى  خا�سة  قوانني  يف  ورد  ملا  جمد  غري 
اإلزامي  حق  التعليم  اأن  جند  احل�رض  ل  املثال  �سبيل  وعلى  ال�سخ�سية.  الأحوال  وقانون  العقوبات، 
واأ�سا�سي تلتزم الدولة بتوفريه. لكن ماذا عن الأطفال الذين يجربهم اأهاليهم على ترك املدر�سة  ق�رضًا 
اأو الذين يغادروها طوعا )مثل الأطفال املت�سولون( دون اهتمام من ذويهم؟ وما هي العقوبة؟ وما هو 
الإجراء اخلا�س بالوزارة املخت�سة وهي يف هذه احلالة وزارة الرتبية والتعليم التي يقع على عاتقها 
اإعداد قوائم باأ�سماء الأطفال املتخلفني عن املقاعد الدرا�سية لغايات املتابعة والرقابة؟  من الوا�سح اأنه 
ل توجد اإجابات على هذه الت�ساوؤلت ويظل هناك فراغ قانوين وا�سح فيما يت�سل بحماية الأطفال يف 
اأمور تت�سل بت�سغيلهم اأو تزويجهم يف �سن مبكر اأو عندما يقعوا �سحايا لنف�سال الأ�رض وتفككها ثم 
هناك قائمة طويلة من الأمور املغفلة املت�سلة بق�سايا احل�سانة والو�ساية وم�سالح الطفل الف�سلى. 
وهذا كله ي�سب يف م�سلحة ال�ستنتاج باأن الن�سو�س الداعمة حلقوق الفرد الجتماعية اإمنا تاأتي يف باب 

الدعاية الأيديولوجية يف اأح�سن الأحوال. 

• قان�ن حق�ق املع�قني:	
ميكن للمرء هنا اأن يح�س ببع�س التفاوؤل ب�سبب وجود لئحة تنفيذية لهذا القانون. ولكن على الرغم 
اأ�سحاب احلاجات  بطاقة  واأبرزها  القانون،  عليها  التي ن�س  باحلقوق  اللتزام  يتم  اأنه مل  اإل  ذلك،  من 
اخلا�سة، والتي جتمع رزمة من اخلدمات املتكاملة، التي ل بد من تقدميها للمعاق. ومع اأن بطاقة املعاق 
اأنه  اإل  ال�سوؤون الجتماعية،  ترد يف �سياق تدخالت ا�سرتاتيجية احلماية الجتماعية)68( واأجندة وزارة 
مل يتم اإحراز اأي تقدم عملي بخ�سو�س ذلك ب�سبب عدم املقدرة املالية. من هنا نعود اإىل مربعنا الأول، 
وهو �سعف التمويل والعتماد على املمول يف تغطية احلقوق الأ�سا�سية لل�رضائح املجتمعية امل�ستهدفة من 

احلماة الجتماعية.
ومن جانب اآخر فاإن اللتزامات الأ�سا�سية لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة �سواء اأكانت خدمات �سحية اأو 
تعليمية اأو توفري فر�س عمل لي�ست موجودة على ار�س الواقع لعدم وجود ن�سو�س ملزمة اأوًل، ولغياب 
ال�سيا�سات ال�ساملة والفاعلة التي ت�سمن ذلك ثانيًا، بالإ�سافة اإىل ازدواجية يف الت�رضيعات ثالثًا، وهذه 
الأخرية توؤ�رض على عدم وجود روؤية واحدة ووا�سحة حول مفهوم احلقوق لتلك الفئات. على �سبيل املثال 
العمل  اأماكن  مواءمة  �رضورة  على  املعوقني(  )قانون  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س  قانون  ن�س  احل�رض  ل 
لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة، يف حني جاء قانون اخلدمة املدنية وبتحديده لن�سبة التوظيف يف القطاع العام من 
موظفني ذوي اإعاقة وا�سرتط مواءمتهم للوظيفة. وهذا الت�سارب يدل على غياب املفهوم الوا�سح للحقوق 

68. ا�سرتاتيجية احلماية الجتماعية 2011-2013 - الهدف ال�سرتاتيجي اخلام�س .
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املجتمعية لأ�سحاب احلالت اخلا�سة لدى امل�رضع الفل�سطيني. وتبقى كثري من احلقوق حربا على ورق 
لغياب التنفيذ والرقابة واملتابعة ب�سبب غياب الن�سو�س الوا�سحة .

• م�شروع قان�ن �شندوق اإقرا�س الطالب الفل�شطيني لعام 2012:	
      وهو املقدم من قبل وزارة التعليم العايل.  ومن اجلدير ذكره ابتداء اأن ›�سندوق دعم طالب التعليم 
العايل‹ موجود فعليا، اإذ مت اإن�ساوؤه يف العام 2001 ، غري اأن اآلية عمل ال�سندوق غري وا�سحة، ول يوجد 
قانون معمول به، الأمر الذي ي�ستدعي وجود قانون ينظم اآلية عمل ال�سندوق ويعطيه ال�سيغة القانونية 
الأ�سا�سي  الهدف  �سكل  ذاته  بحد  وهذا  اأف�سل.  ب�سكل  الفل�سطينيني  للطالب  اخلدمات  تقدميه  ل�سمان 
ا�ستحداث �سندوق دون �سند  تفا�سيل كثرية حول كيفية  القانون. ودون اخلو�س يف  ل�سياغة م�رضوع 
ت�رضيعي، اإ�سافة اإىل اآليات الرقابة الت�رضيعية والقانونية على ال�سندوق املفعل دون �سند ت�رضيعي نورد 
مرجعية  اإىل  ا�ستناده  عدم  عن  النظر  بغ�س  هو  كما  الواقع  قراءة  لغايات  ال�سندوق  هذا  لواقع  و�سفًا 

قانونية. 

مت ا�ستحداث �سندوق خا�س لإقرا�س الطلبة له �سخ�سية اعتبارية م�ستقلة. اأي اأنه م�ستقل قانونيًا 
اأحد  تكون  باأن  الن�س  العامة حيث مت  باملوازنة  ارتباطه  من  الرغم  على  م�ستقل(  اإداري  مايل  نظام  )له 
مفهوم  يف  الت�رضيعي  التخبط  على  يوؤكد  وهذا  احلكومة.  تر�سدها  التي  املالية  املوازنة  املالية  موارده 
حتديدا  توفريها  عليها  املفرت�س  )الدولة(  ال�سلطة  على   الد�ستورية  واللتزامات  الجتماعية  احلماية 
للفئات »الأقل حظا« يف جمتمعنا الفل�سطيني، والتي ل ت�ستطيع توفري الأق�ساط اجلامعية التي تفر�سها 
يكفله   جماعيا  حقا  ل  نخبويا  ن�ساطًا  التعليم  من  جتعل  والتي  احلايل  الوقت  يف  الفل�سطينية  اجلامعات 

القانون الأ�سا�سي. 

قانون التاأمني واملعا�سات لقوى الأمن الفل�سطيني رقم )16( ل�سنة 2004م، وقانون التقاعد العام رقم 
)7( ل�سنة 2005م والقرار بقانون رقم )1( ل�سنة 2008م ب�ساأن تعديل قانون التقاعد العام رقم )7( 
رقم )5(  بقانون  والقرار  الفل�سطينية،  الأمن  للموظفني يف قوى  املبكر  بالتقاعد  واملتعلق  ل�سنة 2005م 
ل�سنة 2007م ب�ساأن تعديل قانون التقاعد العام رقم )7( ل�سنة 2005م واملتعلق باإ�سافة موظفي الهيئات 
املحلية واملوؤ�س�سات العامة وموظفي موؤ�س�سات العمل الأهلي واملجتمع املدين والقطاع اخلا�س والعمال 
تب�رض  القوانني  ومنت�سبيها. وهذه  املهنية  النقابات  واأع�ساء  العمل وموظفي  قانون  لأحكام  اخلا�سعني 
اأن تلك الت�رضيعات مل  اإل  اأنوية ملواجهة الق�سايا واحلقوق الجتماعية لهذه الفئة من املجتمع،  بوجود 

تعالج التفا�سيل كافة. وما يزال هناك فراغ يف اجلانب التطبيقي.

ي�سمح لنا ما �سبق اأن ن�ستنتج اأن هناك هنات ونقاط �سعف ل ي�ستهان بها تكتنف عملية الت�رضيع 
للحقوق الجتماعية. ومن ذلك ما يتعلق بالتاأمينات الجتماعية اخلا�سة بالعاملني يف غري القطاع العام. 
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ويرتافق ذلك مع تخبط امل�رضع الفل�سطيني الذي بدا وا�سحا يف جتميد تطبيق قانون التاأمينات الجتماعية 
رقم )3( ل�سنة 2003م، الذي اقره املجل�س الت�رضيعي، وذلك انطالقًا من عدم قابليته للتطبيق من الناحية 
العملية واملالية. ومن اجلدير ذكره هنا اأن قرار جتميد القانون املذكور جاء بطلب من البنك الدويل لل�سبب 
مربوط   ت�رضيع  باأي  القرار  اأن  على  يوؤكد  وهذا  باخل�سو�س.  اأجنزت  درا�سة  بعد  فل�سطينيا  عنه  املعلن 
بالدرجة الأوىل والأ�سا�س باعتبارات ل متت لل�سيا�سة الت�رضيعية املفرت�سة للقانون ب�سله ل بل باعتبارات 
التقاعد  قانون  يف  عليه  املن�سو�س  التقاعد  �سندوق  م�سكلة  وهناك  التمويل.  وجهة  باملانحني  عالقة  لها 
ال�ساري والذي يحتاج اإىل اإعادة درا�سة بخ�سو�س جمل�س اإدارته وا�ستقالليته املالية ك�سخ�سية اعتبارية 
بنود  بع�س  جتعل  قانونية  ن�سو�س  وجود  ب�سبب  وواقعيا  قانونيا  يت�سارب  ذلك  لأن  قانونيا،  م�ستقلة 
موازنة ال�سندوق جزءًا من موازنات ال�سلطة. كما تعد املوظفني يف هيئته موظفني عموميني يتقا�سون 
رواتبهم من ال�سلطة.  وقد برز موؤخرا يف بع�س و�سائل الإعالم ت�رضيبات من نقابة املوظفني العموميني 
وبع�س املوؤ�س�سات واجلهات ذات العالقة اأن ال�سلطة الفل�سطينية قد ا�ستخدمت اأموال ال�سندوق خالل 
وللمبادئ  للد�ستور  ذاته خمالفة �سارخة  بحد  ي�سكل  وهذا  بها.  ومازالت متر  التي مرت  املالية  الأزمة 
القانونية الواردة يف هذا ال�ساأن يف التفاقيات الدولية ذات العالقة. وهذا يوؤكد عدم وجود الفهم الوا�سح 
والكايف على امل�ستوى الر�سمي ملفهوم احلماية الجتماعية التي تظل رهنًا باملوازنات وم�ساريع التمويل 

واأجنداته وما يرافق ذلك كله من ا�ستحقاقات ل تتالءم وروؤية احلماية الجتماعية. 
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ا�شتخال�شات: بني �شريورة ال�اقع ومقت�شيات احللم
ل يبدو لنا ومن خالل املقابالت املجراة مع الوزارات املختلف اأن خطط احلماية الجتماعية قابلة 
للتطبيق، وذلك لعدم وجود مفردات واقعية وبيئة م�ستجيبة لذلك. وهنا يربز �سعف اجلانب الت�رضيعي، 
قبل  من  املقدم  الجتماعي  ال�سمان  قانون  م�رضوع  مقرتح  اعتماد  هو  اللحظة  حتى  اأجنز  ما  غاية  لأن 
موؤ�س�سة مواطن. وقد اأحيل املقرتح مبوجب قرار جمل�س الوزراء اإىل فريق الوطني لل�سمان الجتماعي، 
يرتاأ�سه وزير العمل، مع العلم باأنه مدرج على اأولويات وزارة ال�سوؤون الجتماعية، مبوجب ا�سرتاتيجية 
احلماية الجتماعية، ومبوجب قرار جمل�س الوزراء بخ�سو�س الأولويات الت�رضيعية للحكومة )اخلطة 
الت�رضيعية للحكومة(.  ولغاية فهم املوقف مت �سوؤال وزارة العمل ووزارة ال�سوؤون الجتماعية، فكانت 
الإجابة هي اأن قرار ت�سكيل الفريق اأعاله كان متزامنا مع هبة اجلماهري يف وجه الغالء والظروف املعي�سية، 
التي �سهدتها ال�ساحة الفل�سطينية يف تلك الآونة. ولأن ال�سمان الجتماعي يت�سمن احلماية من البطالة 
فقد مت اإحالة مو�سوعه اإىل وزارة العمل، علما باأن املجل�س الت�رضيعي لي�س لدية اأي معرفه تت�سل مب�رضوع 
القانون املذكور. وبالرجوع اإىل نتائج عمل الفريق الوطني يف هذا اخل�سو�س جند اأن القرار هو تعليق 
النظر يف م�رضوع القانون حلني النتهاء من درا�سة اكتوارية، مت حتويلها اإىل خرباء خارجيني �سمن اأحد 
م�سارات التمويل. وبالتدقيق يف املعايري التي �ست�ستند لها الدرا�سة الكتوارية وجدنا اأن اأهمها عدم تدخل 
احلكومة يف �سندوق ال�سمان الجتماعي واالزراعة لغايةاجلباية لأغرا�س ال�سمان الجتماعي، بالإ�سافة 
اإىل دور قطاع اخلا�س وم�ساهمته يف ال�سندوق. ومن الوا�سح هنا اأن هناك رغبة ما يف تبني �سيء قريب 
من التجربة الأردنية التي تختلف مفرداتها عن احلالة الفل�سطينية. ويف ال�سياق الفل�سطيني نالحظ فروقًا 
كثرية تت�سل بوجود الحتالل و�سعف الأبنية ال�سيا�سية والقت�سادية والت�سال بني املناطق التي يدور 
حولها البحث. ولعل ما مت تقدميه من تو�سيات من قبل الفئات امل�ستهدفة يف هذا ال�سياق ك�رضورة دعم 
كموارد  الالزمة  ال�رضائب  اقتطاع  لغاية  الزراعة)69(  قطاع  يف  حتديدًا  للدخل  مدرة  �سغرية  م�ساريع 
لل�سندوق و�رضورة العمل، ومنح الأولوية لالأ�رض التي تعيلها ن�ساء ...الخ)70( هو موؤ�رض على التعار�س 

بني توجه النا�س وتوجه »النخب«.
69. من خالل نتائج جل�سة املجموعة البوؤرية للفئات امل�ستهدفة من خدمات ال�سمان الجتماعي وال�سوؤون الجتماعية مت اخلروج 
با�ستخال�س مفاده ان ال�سعب الفل�سطيني ك�سعب حتت احتالل وال�سبب الرئي�س يف �رضاعه مع الحتالل هي الر�س  لغاية دعم 
�سموده يف وجه الحتالل ولغاية تنفيذ فكرة ال�ستقالل والتحرر التي ت�سعى اليها القيادة الفل�سطينية حتديدًا ملا بعد العرتاف 
بفل�سطيني دولة غري ع�سو يف الأمم املتحدة  وملا ورد يف خطة احلكومة : فل�سطني الدولة، فيقع لزاما على احلكومة الفل�سطينية 
الهتمام بالأر�س ومن �سمن ا�ستهدافاتها باخل�سو�س ل بد من ال�ستثمار والهتمام بتوفري م�ساريع زراعية للمواطنني متكنهم 

من دفع ا�ستحقاقات اجلانب ال�رضيبي امللقاة على عاتقهم كا�ستحقاق ال�سمان الجتماعي.
اإجراوؤها مع ال�سوؤون القانونية يف وزارتي العمل وال�سوؤون الجتماعية، موؤ�س�سة مواطن، موؤ�س�سة  70. جمموعة مقابالت مت 

اأمان، وجمموعة بوؤرية للفئات امل�ستهدفة من خدمات وزارة ال�سوؤون الجتماعية.
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ومن اجلدير بالذكر هنا اأن الفريق الوطني ي�سم يف ع�سويته غالبية تنتمي اإىل القطاع الأهلي. وذلك يف 
ذاته ي�سكل جتربة رائده ومميزة. ولكن اإمعان النظر قلياًل ي�سري اإىل اأنه مل يكن هناك فهم وا�سح للحماية 
الجتماعية تتفق عليه موؤ�س�سات العمل الأهلي، ل بل مل تكن هنالك جتربة �سابقة جمعت القطاع الأهلي 
حول تعريف وا�سح للحماية الجتماعية على الرغم من اأن معظم تلك املوؤ�س�سات ع�سوه يف الفريق املذكور. 
وهذا ي�سي بعدم توافر الو�سوح املفهومي فيما يخ�س عملية احلماية الجتماعية يف ال�سياق الفل�سطيني.

الت�رضيعي يف مناطق  بالواقع  اأخرى ترتبط  املفهومي مع�سلة  الفقر  اإىل مع�سلة  اأن ن�سيف  وميكن 
ال�سلطة حيث جند �سعفًا عامًا يف الإطار القانوين الناظم لالأمن الجتماعي. مثلما جند تعددًا يف الأنظمة 
القانونية. وعلى الرغم من خ�سوع معظم الت�رضيعات اإىل العديد من املراجعات والتعديالت والتطويرات 
يف بلدانها الأ�سلية اإل اأنها بقيت بلحمها و�سحمها �سارية يف الأرا�سي الفل�سطينية كما مت التو�سيح اأعاله. 

ومن اجلدير ذكره اأن جمموعه من القوانني ذات العالقة مت تقدميها كم�ساريع قوانني ولكن مل تقر 
حتى اللحظة، كم�سودة قانون ال�سوؤون الجتماعية، وقانون التاأمني ال�سحي، وم�رضوع قانون حماية 
لالأ�سف  تفتقر  جمتمعه  متنها  يف  وهي  اجلامعي  الطالب  اإقرا�س  �سندوق  وقانون  العنف  من  الأ�رضة 
حتت  �سعب  لتجربة  امل�ستجيبة  الجتماعية  للحماية  ومدرو�سة  ومتكاملة  واحدة  ت�رضيعية  ل�سيا�سة 
الحتالل على �سوء الظروف الجتماعية والقت�سادية وال�سيا�سية التي يعي�سها هذا ال�سعب، وعليه فهي 
اأ�سا�س حاجات ال�سعب الفل�سطيني يف هذا ال�سياق  اقرب ملطلب املمول منها ملنهجية قانونية تعتمد على 
وت�ستجيب لتطلعاته امل�ستقبلية. وهناك ما ي�سمح بالقول اأنه ل يوجد اإطار مرجعي ناظم بينما الت�رضذم 

�سيد املوقف يف عملية التخطيط والتنفيذ والتن�سيق... )71(

اإطار  يف  احلماية  بتقنني  يلتزم  متناغم،  ت�رضيعي  اإطار  اإىل  يقود  وا�سح  مفهومي  اأ�سا�س  من  بد  ل 
احلقوق والواجبات، التي تقع على الدولة واملواطنني. لكن الو�سع لدينا يعاين من اأزمة يف الروؤية النظرية 
املفرت�س فيها اأن تهدي خطى التطبيق مبفرداته املختلفة ومن �سمنها �سن القوانني ال�سامنة للتطبيقات. 
حماية  يف  للتفكري  ال�رضورية  اخللفية  هو  عدًل  اأكرث  توزيع  نحو  موجهًا  اقت�ساديًا  نظامًا  اأن  راأينا  ويف 
اجتماعية. واإل توالد الفقراء من البطالة وجور ال�سوق اإىل حد ل ميكن لأحد اأن يواجهه حتى واإن اأخل�س 
القانون  من  املادة )21(  تعديل  ابتدءا  املفرت�س  ال�سحيح من  الطريق  على  قدمنا  ن�سع  النوايا. وحتى 
القت�ساد  مبادئ  اأ�سا�س  على  فل�سطني  يف  القت�سادي  النظام  »يقوم  يلي:  كما  ت�سبح  بحيث  الأ�سا�سي 
املختلط والتخطيط الذي ي�سمن تدخل الدولة وملكيتها لبع�س و�سائل الإنتاج الرئي�سة مبا ي�سمن تطبيق 
الفر�سة  اإتاحة  مبداأ  بني  والربط  الجتماعي«،  وال�سمان  الفر�س  وتكافوؤ  الجتماعية  العدالة  مبادئ 
للمبادرة يف القطاع اخلا�س وبني تدخل ال�سلطة من خالل اعتماد �سيا�سات باجتاه العدالة الجتماعية .  
وميكن لفل�سطني ال�سري يف هذا امل�سمار لأن هناك جتارب ذات دللة من بلدان يف اجلنوب من قبيل ماليزيا 

71. ملزيد من املعلومات: وزارة التخطيط الفل�سطينية، 2009، ال�سيا�سات الجتماعية املتكاملة يف الأرا�سي الفل�سطينية، موؤمتر 
ما�س 2006. رام اهلل.

الف�سل الرابع: احلماية الجتماعية من منظار قانوين
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اقت�ساد  امتداد عقود عديدة بني  التي جمعت على  ال�سكندينافية  الدول  ناهيك عن  والربازيل وفنزويال 
ال�سوق وتدخل الدولة لت�سحيح خطايا ذلك القت�ساد.

4.5 ت��شيات ت�شريعية
ي�سمن . 1 ب�سكل  الجتماعية  احلماية  ملفهوم  ومتكاملة  وا�سحة  �سيا�سة  ذات  ت�رضيعية  خطة  و�سع 

تعديل كافة الت�رضيعات مبا فيها القانون الأ�سا�سي.
توحيد كافة ال�سناديق املبعرثة لل�رضائح املجتمعية امل�سمولة ب�رضائح احلماية الجتماعي يف �سندوق . 2

واحد وتوحيد الربامج العملية التي من املفرت�س اأن تنبثق عنها.
والزدواجية . 3 الت�رضيعي  املجل�س  انعقاد  عدم  واأبرزها  عليه  املرتتبة  والنتائج  النق�سام  اإنهاء 

الفل�سطينية يف العملية الت�رضيعية.
مطالبة امل�رضع الفل�سطيني بالرتاجع عن البند الد�ستوري املثري للجدل واملت�سل باأن نظام ال�سلطة . 4

ليربايل من حيث املبداأ، لأن ذلك يتناق�س مع اأية خطط تت�سل بدور احلكومة يف م�ساريع احلماية.
اخل�سو�سيات . 5 يراعي  ل  اأعمى  تطبيقًا  اأخرى  اأماكن  يف  املطبقة  الت�رضيعات  ا�ستلهام  عن  المتناع 

الفل�سطينية التي ل يوجد ما ي�سبهها يف م�ستوى العامل كله.
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الف�شل اخلام�س:

معايري احلماية االجتماعية
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5.1  احلماية االجتماعية لي�شت �شدقة اأو منة اأو اإح�شان 
ت�سود جمتمعنا مثلما العديد من املجتمعات القدمية واحلديثة مفاهيم مغلوطة حول الفئات »التع�سة 
احتياجاتها  تلبي  لكي  يكفي  يكاد  ل  بن�سيب  القت�سادية  الكعكة  من  حتظى  والتي  املجتمع  يف  احلظ« 
الأ�سا�س. وجتد املفاهيم املغلوطة م�سوغًا نظريًا مهم يف الفهم التقليدي الذي يرى باأن حظوظ الب�رض اأمور 
مقدرة ل دخل لالإن�سان بو�سفه فردًا اأو موؤ�س�سة اأو نظامًا اجتماعيًا و�سيا�سيًا واقت�ساديًا فيها. وبهذا 
املعنى فاإن اأحدًا يف املجتمع لي�س م�سوؤوًل عن بوؤ�س اأحد اآخر. واإمنا الأمر نوع من »الن�سيب« الذي ل يجب 
اأن يالم اأحد عليه. ومن هنا فاإن قيام الأفراد واملوؤ�س�سات بعمل خريي لدعم الفقراء واملحتاجني ي�سعرهم 
البائ�سني.  حياة  �رضوط  تغيري  يف  كثريًا  اأو  قلياًل  تاأثريه  كان  مهما  الذات  عن  والر�سا  والعزة  بالفخار 
وياأتي مفهوم اآخر يف املجتمعات الراأ�سمالية احلديثة ليف�رض معاناة ال�رضائح الفقرية بالقول اإن اأع�ساءها 
اأ�سخا�س ك�ساىل ل يبذلون اجلهد الكايف لكي ينالوا ما يكفيهم من الكعكة على الرغم من اأن النظام يقدم 
فر�سًا مت�ساوية للجميع، فينجح البع�س ويف�سل البع�س الآخر. وهنا بالطبع يقوم املجتمع على الرغم من 
كل �سيء بتقدمي بع�س امل�ساعدة للفئات »الك�سولة« مبا يقيم اأودها ويحفظها من الت�سور جوعًا. ولكن 
ذلك بالطبع لن مينع وجود حالت ل جتد ماأوى يحميها من حر ال�سيف وقر ال�ستاء فتقدم لهم ماآوي 
جماعية مع بع�س الوجبات وخ�سو�سًا يف برامج تركز على الن�ساء والأطفال من قبيل بيوت عامة للن�ساء 
 WIC )women infants & يف الوليات املتحدة وبرامج غذائية لهن ولأطفالهن من قبيل برنامج 

children( ال�سهري. 

غني عن القول اإننا ل�سنا هنا يف �سياق مناق�سة نظريات فل�سفية جمردة، ول يف وارد مناق�سة الطابع 
الأيديولوجي للموقف الذي يلقي بالالئمة على كاهل القدر اأو املوقف الأكرث »علمية« الذي يلوم الفرد ذاته 
على تق�سريه، ولكن ذلك ل مينع اأن ن�سجل موقفًا وا�سحًا فحواه اأننا نرى اإىل البوؤ�س الجتماعي بو�سفه 
منتجًا تاريخيًا �رضفًا ياأتي من وقائع اقت�سادية و�سيا�سية تقود اإىل توزيع الرثوة الجتماعية على نحو 
غري عادل مما يوؤدي اإىل اأن ياأخذ قلة من النا�س ن�سيبًا اأكرب بكثري من حاجتهم بينما ل ياأخذ الغالبية اإل 
النزر الي�سري. وياأتي يف �سياق هذه الغالبية ن�سبة ل ي�ستهان بها ل تتلقى �سيئًا اأو تتلقى القليل القليل الذي 

ل يقيم اأودها، مما يرتكها عر�سة للمخاطر الوجودية باأنواعها.

التع�ساء هو من فعل قانون  الب�رض  له  اأن ما يتعر�س  اأ�سا�س فكرتنا يقبع ت�سور وا�سح فحواه  يف 
�سامل و�سعه اإخوة له يوؤدي اإىل اإنتاج الفقر والت�رضد و�سنوف املعاناة. وقد مر زمن كان النا�س يظنون 
فيه اأن العبيد لي�س لهم اأرواح اإن�سانية كما الأحرار، بل اإن مفكرًا بقامة اأر�سطو مل يرتدد يف اإقامة املقارنة 
بني اأرواح العبيد والن�ساء من ناحية واأرواح احليوانات من ناحية اأخرى. كم عدد الأفراد الذين ميكن 
اأن يوؤمنوا اليوم بهذه الفكرة؟ رمبا يكون اجلواب الأقرب لل�سحة هو ل اأحد. لكن الفكرة مع ذلك تراوغ 
وتظهر ب�سكل اأو باآخر يف الت�سورات التي حتكم احلداثة الغربية التي ترى يف ح�سونها الأهم اأن هناك 

الف�سل اخلام�س: معايري احلماية الجتماعية
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اأرواحًا غري مبدعة اأو خاملة بينما هناك دماء زرقاء تتوقد اإبداعًا وطاقة. واإذا كنا نوافق على مثل هذه 
وال�سدقات  امل�ساعدات  بع�س  بتقدمي  البليد  النوع  جتاه  الراقي  النوع  تف�سل  فكرة  اأن  بد  فال  الفكرة، 
تغدو اأمرًا �سائغًا. اأما اإذا كان منطلقنا هو اأن الب�رض مل يتو�سلوا اإىل �سياغة نظام عادل حلياة النا�س يف 
املجتمعات والدول، فاإن تقدمي �سبل احلياة الكرمية ولو يف احلد الأدنى تغدو حقًا ملن ظلمه النظام وواجبًا 
على من ميزته �سدفات النظام غري العاقلة. يف هذه احلال ي�سبح جليًا اأن توفري معطيات العي�س من جانب 
املجتمع اأمر عادل ومنطقي، يجب اأن يكفله القانون بو�سوح، بو�سفه ا�ستحقاق ل منة ول اإح�سان. ول بد 
يف هذا ال�سياق من تنظيم العملية برمتها من حيث اأ�سا�سها النظري، و�سبل ممار�ستها بحيث ت�سمن تقدمي 
اخلدمات املت�سلة بال�سمان الجتماعي ب�سكل ل ي�سمح باللتبا�س بو�سفه جزءًا من �رضيبة يدفعها النظام 
الجتماعي لت�سويب اأخطاء نابعة من بنيته بالذات. متامًا مثلما ل مين علي النا�رض بو�سع جدول يف اآخر 
اإمنا ي�سوب الأخطاء التي اقرتفها يف مرحلة الطباعة، ولي�س  اأخطاء مطبعية ما، فهو  الكتاب لت�سويب 
القارئ اأو املوؤلف مب�سئولني عنها. ميكن للمرء اأن يذكر يف هذا ال�سياق بالت�سوية التاريخية التي حتققت يف 
ال�سويد يف الن�سف الأول من القرن الع�رضين: ل باأ�س، ل داعي لذهاب النا�س يف اجتاه ثورة تلغي الفوارق 
الطبقية متامًا ما دام العتقاد لدى الغالبية هو اأن ال�سوق احلر طريقة اأف�سل للنماء يف النواحي املختلفة، 
ولكن ذلك الت�سامح جتاه ال�سوق يتطلب التزام من ي�سع القانون بتوفري احلماية لل�رضائح التي تتعر�س 
للظلم يف �سياق اآليات عمل نظام ال�سوق احلر. ويف كثري من البلدان الراأ�سمالية مت التعامل مع الفكرة على 
هذا النحو اإىل اأن مت الرتاجع عن ذلك يف �سياق حلظة تاريخية اأخرى انطلقت يف حدود العام 1980 على 
وجه التقريب، ومع و�سول مارغريت تات�رض اإىل احلكم يف بريطانيا ثم رونالد ريغان يف الوليات املتحدة. 

علينا يف هذا ال�سياق اأن نكون واعني متامًا اأن الواقع الفل�سطيني يلعب الورقتني معًا. ذلك اأن الراغبني 
يف التخلي عن دعم ال�رضائح التع�سة ي�ستفيدون اأميا ا�ستفادة من اإميان �سعبي ور�سمي وا�سع باأن »الأعمار 
والأرزاق بيد اهلل« وبهذا الفهم اخلا�س جدًا للموروث الديني يتم الت�سرت على الدور التاريخي للمجتمع 
يف اإنتاج الفقر واملعاناة. ثم ياأتي ترويج الوهم الليربايل الذي يوؤكد على اأن الإن�سان ذات حقوقية مفردة 
غني  مت�سابهة.  ب�رضوط  للمباراة  بالدخول  للكل  ي�سمح  الذي  احلر  ال�سوق  يف  الأخرى  الذوات  تواجه 
عن القول اإن هذا الوهم ي�سقط يف الختبار الواقعي من اللحظات الأوىل، واأن الأفراد ل يدخلون امللعب 
بحظوظ مت�ساوية اأبدًا. وفوق الفروق التي ميكن اأن تنتج عن ظلم الطبيعة مثل اأن يولد الأفراد بحنجرة 
ذهبية اأو باإعاقة ج�سدية، هناك الفروق الناجمة عن ولدة الفرد يف و�سط اجتماعي معني ميكن اأن يي�رض اأو 
يعقد فر�س و�سوله اإىل املوارد املختلفة. واإذا كان الإميان الليربايل احلداثي بقيمة الإن�سان املطلقة جديًا 
ولي�س فكرة لال�ستهالك الأيديولوجي فال بد اأن ذلك يعني عدم ال�سماح لأية ظروف و�سدفات باأن حتكم 
وامللب�س  باملاأكل  تت�سل  اأ�سا�سيات  يقدم  اأن  للمجتمع  بد  ل  نهائي.  ب�سكل  الإن�سان وحتدد م�سريه  حياة 
هو  وذلك  توافرها،  عدم  حال  يف  العمل  فر�س  عن  بدياًل  اأو  العمل  وفر�س  والتعليم  وال�سحة  واملاأوى 
اأ�سعف الإميان. وهذه يجب اأن تكون حقوقًا وا�سحة يف الفل�سفة والثقافة والقانون على ال�سواء بحيث 
ل يرت�سب يف ذهن اأحد من ال�رضائح العليا اأو الفئات التي تتلقى اخلدمات اأن هذا منة من طبقة اأو دولة 
اأو وزارة. يف فل�سطني يلزم الكثري من اجلهد للرتويج لهذه الفكرة التي ك�سف البحث اأنها توجد ب�سكل 
حائر وجنيني لدى بع�س الأفراد الذين يتلقون خدمات وزارة ال�سوؤون الجتماعية. والواقع اأن عماًل يف 
املدار�س وو�سائل الإعالم املختلفة، وتدريب عميق للموظفات واملوظفني ل بد اأن يتم على نطاق وا�سع من 
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اأجل و�سع القدم على بداية الطريق التي تقود اإىل و�سع حد للوهم املنت�رض والذي ين�س على اأن اخلدمات 
هي �سدقات من املح�سنني الناجحني للفقراء الفا�سلني اأو الذين مل ي�سعفهم حظهم اأو قدرهم يف نيل جزء 

كاف من الرثوة املنتجة يف املجتمع.

5.2  النظام ال�شريبي العادل عم�د اأ�شا�س من اأعمدة احلماية االجتماعية
تقدمي  بغر�س  الدولة  جتمعها  ال�رضائب  وهذه  �رضائب.  دافع  اأوًل  هو  احلديثة  الدولة  يف  املواطن 
ال�سلع العامة التي ل ميكن اأن يقوم بها الأفراد اأو ال�رضكات اخلا�سة. ولعل اأبرز �سلعة تقدمها الدولة 
باب  عليه يف  الإنفاق  يتم  بند  اأهم  فاإن  هنا  الأمن. ومن  �سلعة  لوك هي  الليربايل منذ جون  الفهم  بح�سب 
اإليها. ولكن هذه بالطبع واحدة من  اإنتاج ال�سلع العامة هو ال�رضطة واجلي�س واملحاكم وال�سجون وما 
ال�سلع العامة، فهناك �سلع اأخرى يتفاوت الهتمام بها يف الأنظمة الراأ�سمالية املعا�رضة من قبيل البنية 
الليربالية  الدولة  اأن  املعروف  ومن  الجتماعية.  احلماية  برامج  ومتويل  والتعليم،  وال�سحة،  التحتية، 
النموذجية هي دولة »�سعيفة« ل تتدخل كثريًا يف ال�سوق وحتاول اأن تخف�س ال�رضائب اإىل اأدنى حد ممكن 
تاركة لل�سوق اأن ينظم نف�سه ويحقق التوازن امل�سمر يف داخله. ومييل النموذج الأجنلو�ساك�سوين اإىل هذا 
املبادرتني على م�ستوى  اأعاله كانتا  الفهم، ول غرابة يف ذلك، فربيطانيا والوليات املتحدة مثلما ذكرنا 
العامل اإىل اإعالن ولدة الليربالية اجلديدة التي كفت يد الدولة عن القت�ساد ب�سكل تام تقريبًا. ولأ�سباب 
�سيا�سية ل تخفى على القارئ مت تبني الفكرة يف ال�سيا�سية الفل�سطينية اإىل درجة اعتماد ن�س يف »الد�ستور« 
الفل�سطيني يوؤكد على اأن اقت�ساد فل�سطني هو اقت�ساد ال�سوق احلر. ونود هنا اأن نوؤكد على �سعوبة هذا 
املوقف يف بلد تتكد�س فيه �سفوف من ال�سبان العاطلني عن العمل من اجلن�سني. كيف ميكن اأن ين�ساأ اأي 
نظام للحماية الجتماعية ما مل تتدخل الدولة بقوة لدعم موارد احلماية الجتماعية، بل رمبا اأن ت�سهم 
بالق�سط الأوفر من الأموال الالزمة لذلك. ولكن فل�سطني لي�ست بالدًا برثوات طبيعية ت�سمح للدولة باأن 
تتمول من ريع بيع �سلعة طبيعية كالنفط اأو الغاز اأو الأخ�ساب، فل�سطني بلد فقري باملوارد متاما. ومن 
هنا فاإن موارد »الدولة« ل بد اأن يكون ع�سبها ال�رضائب مثل الدولة الراأ�سمالية ال�سناعية. من ال�سحيح 
اأن فل�سطني تتلقى م�ساعدات وا�سعة من املجتمع الدويل يف �سياق عملية الت�سوية ال�سيا�سية مع  بالطبع 
»اإ�رضائيل« ولكن تلك امل�ساعدات تكاد ل تكفي لتغطية موظفي الأمن والوزارات املدنية التابعة لل�سلطة. 
وهكذا ل بد من مواجهة الأمر الواقع: احلل النظري الوحيد املتاح هو اقتطاع ح�سة وا�سعة من اأرباح 
القطاع اخلا�س الفل�سطيني الذي يحقق اأحيانًا اأرباحًا وا�سعة ب�سبب تقا�سيه اأثمانًا خرافية لقاء خدمات 
ب�سيطة بدرجة جتعل فل�سطني يف قائمة الأغلى عامليًا يف �سلع من قبيل الت�سالت واملطاعم وما اإىل ذلك. 
واإذا كانت ال�سلطة لن تذهب باجتاه نهج »�سويدي« يفر�س �رضائب ت�ساعدية ب�سكل موؤثر، فاإن الكالم 
على احلماية وال�سمان وما لف لفهما جمرد كالم ح�سن النية ل اأرجل له ول اأقدام يف اأح�سن الأحوال. 
هناك جيو�س من املحتاجني والفقراء والعاطلني عن العمل، ي�ساف لهم جيو�س من املوظفني بدخل حمدود 
على تخوم الفقر، واأي برنامج للحماية بالعتماد على النا�س ولي�س على احلكومة معناه اأن يقت�رض على 
الفئات الأعلى دخاًل يف املجتمع، ومبعنى اآخر توفري برامج احلماية ملن قد ل يكونوا حمتاجني اإليها اأو 
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راغبني يف ال�سرتاك فيها. لكن ذلك كله ي�ستلزم اإدراكًا وا�سعًا يف امل�ستويات املختلفة اأن الفئات التع�سة هي 
�سحية اأخطاء النظام ل اأخطاء القدر ول عيوب ال�سخ�سية الفردية.

5.3  القان�ن ه� امل�ؤ�شر احلقيقي على جدية فكرة احلماية و�شمان تطبيقيها
والتمكني  الكرمية  واحلياة  الإن�سان  وحقوق  العدالة  عن  يهوى  مثلما  يتحدث  اأن  للمرء  ميكن 
القت�سادي وال�سيا�سي وما �ساء من م�سطلحات جذابة. ويظل ذلك كله كالم ل يوؤثر يف �سيء يف الواقع اأو 
اأنه رمبا يكون كالمًا اأيديولوجيًا يهدف اإىل ذر الرماد يف العيون وخلق الوهم يف الأو�ساط ال�سعبية الفقرية 
باأن هناك اهتمامًا مبعاناة النا�س واأن احلكومة تفكر يف م�ساكلهم وتبحث عن حلول لها. وهذا يدخل يف باب 
بيع الوهم واملخدر للجمهور لإ�سغاله باأحالم لي�س يف الوارد و�سعها مو�سع التطبيق اأبدًا. لي�س هذا بدعة 
يف باب ال�سيا�سة، ومن املمكن لأي مبتدئ يف فن الدعاية النتخابية اأن يدرك اأن مثل هذا الكالم يكرث ترداده 
اإليها.  يف و�سائل الإعالم، وخ�سو�سًا يف موا�سم النتخابات املختلفة من ت�رضيعية ورئا�سية وبلدية وما 
ولكن ذلك يظل وعودًا ل ت�سمن ول تغني من جوع. ومن اأجل التغلب على هذه املع�سلة، ل بد من التحرك 
باجتاه قانون وا�سح يحدد حقوق املواطنني فيما يخ�س تلقي خدمات احلماية الجتماعية ب�سكل مف�سل 
يتناول اجلوانب املختلفة التي تغطي طيفًا وا�سعًا مبا ي�سمل ال�سحة ومكافحة الفقر وخم�س�سات البطالة 
وال�سيخوخة والإعاقات باألوانها املختلفة. وجود القانون ال�رضيح امل�سدق اجلاهز للتطبيق يف الظروف 
كافة هو الطريق الوحيد لتاأكيد اخلروج من حيز اخلطابة والتمني والتعمية والتمويه وزرع الأوهام وبيع 

امل�سكنات اإىل حيز حتمل الدولة واملجتمع للم�سوؤولية الفعلية عن �سحايا النظام وعيوبه. 

5.4  بناء اقت�شاد وطني معتمد على الذات متحرر من التبعية وا�شتحقاقات الع�ملة
وامل�سلحة  العاملي  النظام  احتياجات  مقايي�س  على  م�سمم  الفل�سطيني  القت�ساد  اأن  �رضًا  لي�س 
عقلية  عن  ليرتاجع  تكييفه  مت  قد  اإ�رضائيل  اقت�ساد  اأن  بالطبع  �رضًا  ولي�س  ال�سواء.  على  الإ�رضائيلية 
الكينزية ويتبع التات�رضية والريغانية، ورمبا يف هذا ال�سياق جاء احتياج اإ�رضائيل ملعاهدة اأ�سلو. القت�ساد 
هو احلاكم واحلكم يف القرار ال�سيا�سي معظم الوقت. لكن اإ�رضائيل جزء من منظومة املركز من النواحي 
الرئي�سة بينما العرب وفيهم الفل�سطينيون جزء من العامل املنهوب. هناك عوملة تعمق جريان املال باجتاه 
املركز على الرغم اأن ما يظهر اأحيانًا يف �سورة �ساذجة هو اأن املركز ي�سفق على ال�سعاف ويتربع لهم 
باملال. ذلك املال يف واقع احلال يوظف يف بناء املجاري والقنوات التي ت�سهل امت�سا�س كل دولر ممكن من 
اأيدي الفقراء. وا�ستثمارات اأ�ساطني املال الأمريكيني مثل جورج �سور�س وبيل جيت�س وغريهما تدلل على 
ذلك بعوائدها الهائلة مهما كان نوعها. ولي�س هنا جمال القول الكثري يف اأن فكرة بناء اقت�ساد وطني منتج 
يف اأي بلد لي�س يف م�سلحة ول يف خطة الوليات املتحدة وغرب اأوروبا. اأما فل�سطني فتتمتع بخ�سو�سية 
معروفة تتمثل يف توظيف الدعم والتوعية والتنمية يف خلق جريان لطيفني يحبون الدميقراطية وحقوق 
الوطني  القت�ساد  بناء  بد من الجتاه نحو  ل  بناء �سيء خمتلف  اأجل  واإ�رضائيل. ولذلك فمن  الإن�سان 
مبا يتوافق مع معطيات املوارد الطبيعية والب�رضية الفل�سطينية مع اإدراك اأن دور العامل اخلارجي هو 
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تثبيط وكبح جماح اأي حماولة حملية لبناء الإنتاج الزراعي وال�سناعي وعقلية ال�ستهالك الر�سيد املقاوم 
يف  ت�سهم  اأن  القت�سادية  اخلطة  لهذه  بد  ول  ال�سواء.  على  واأ�سدقائها  اإ�رضائيل  من  ال�سترياد  لنزعة 
احلد من البطالة وتوزيع الرثوة املنتجة حمليًا باأكرب قدر ممكن من العدالة مع توجيه املوارد وتوظيفها 
بحكمة تتطلب احلد من ال�ستهالك التافه الذي ميكن للمرء بنظرة �رضيعة اأن يلمحه يف فواتري الت�سالت 
والتبغ التي ت�ستهلك من جيب املواطن ح�سة قد تكون هي ح�سة الأ�سد بالذات. ويف الوقت الذي يلجاأ  
اإىل ال�سجائر املنتجة حمليًا من تبغ جنني ت�رض ال�سلطة على منع هذا النوع من التدخني  اأ فيه الفقراء 
ال�سار بالوطن مل�سلحة بيع ال�سجائر امل�ستوردة الدافعة ثم تاأتي عملية اإثقال املنتجات املحلية بال�رضائب 
فت�سقط قدرتها على املناف�سة وقد لحظنا يف الآونة الأخرية �رضبة معلم وجهت للم�رضوبات الكحولية 
املحلية برفع اأ�سعارها ب�سكل يجعلها غري قادرة على ال�سمود يف ال�سوق. كال لي�س هذا هو الطريق اإىل بناء 
اقت�ساد ر�سيد متجه للداخل. على العك�س هذا هو الطريق اإىل تدمري الأنوية الب�سيطة ال�سعيفة للمنتجات 
الوطنية وتفكيكها نهائيًا. هل كان مبقدور �سيارة ن�رض املنتجة يف حلوان اأن تكون اليوم �سيارة عاملية؟ 
رمبا نعم، فقد ظهرت هيونداي بعدها بعقود وها هي جتتاح العامل ولكن ال�سادات كان له راأي اآخر فقد 
حترك على قاعدة حرية ال�سوق فنجح يف ت�سفية ال�سناعة امل�رضية مبا فيها �سناعة الن�سيج التي كانت 
من بني الأكفاأ عامليًا. ول نبتدع نحن الفل�سطينيني مذهبًا جديدًا يف هذا امل�سمار ول بد اأن الدمار هو الذي 
�سياأتي على ال�سناعة والزراعة على ال�سواء. لي�ست الو�سفة التي نريدها بال�سحر، فاملطلوب هو العك�س: 
دعم املحلي ووقف ا�سترياد اأو على الأقل احلد من ا�سترياد التوافه وو�سع اخلطط ال�سرتاتيجية يف �سياق 
ال�ستقالل وعيوننا للداخل ل للخارج، واإن كان ل بد من ذلك اخلارج فليكن - اإن اأمكن- اخلارج العربي. 
واإذا وجدت تبعية للعرب فقد تكون خطوة على بناء تكتل اإقليمي اإن كنا ل نريد احلديث عن وحدة عربية. 

التمويل اخلارجي،  املق�سود العتماد على  اإن كان  باأي �سقف  لن تكون ممكنة  احلماية الجتماعية 
اأن  اأدل على ذلك من  للتوقف يف كل حلظة. ولي�س  التمويل �سنبور ل نتحكم يف مفتاحه وهو قابل  فهذا 
رواتب املوظفني ذاتها تتعر�س للتوقف كلما تاأخرت املنح التي ل تنفك عن الأجندة ال�سيا�سية واحتمالت 

الواقع.

5.5  اعتماد �شيا�شات اقت�شادية حتد من اأعباء نظام احلماية االجتماعية
عندما تكون ن�سبة البطالة يف و�سط القوى العاملة رقمًا من قبيل 25% يف جمتمع ثلثي اأفراده على 
مقاعد الدرا�سة تكون ال�سورة مفزعة بالفعل. فذلك يعني اأن غالبية املجتمع ل تعمل. واإذا تذكرنا اأن من 
يعمل هو موظف ل ينتج �سيئًا واأن راتبه ل ياأتي يف �سياق الناجت القومي واإمنا يف �سياق الريع ال�سيا�سي 
ندرك اأننا يف مواجهة و�سع ل قبل لأحد بحله. من البني بذاته اأن اأية موؤ�س�سة للرفاه الوطني اأو احلماية 
الجتماعية لن تكون قابلة للنجاح. يجب اأن يكون جزء ب�سيط من املجتمع يف حاجة اإىل خدمات احلماية 
بينما اجلزء الأعظم ي�ساهم يف اإنتاج الرثوة ول يعي�س على خم�س�سات تاأتي من اخلارج. كذلك ل بد من 
انتهاج عملية متكاملة من احلد من الوظائف غري املنتجة من قبيل جهاز الدولة البريوقراطي واأعداد رجال 
الأمن الغفرية اإ�سافة اإىل ال�رضوع الفوري عن طريق تدخل اأجهزة الدولة لدعم الت�سنيع املمكن يف الظرف 
الفل�سطيني باأ�سكاله املختلفة والزراعة كيما يتم رفع م�ستوى الناجت القومي وتوفري ال�سلع ال�ستهالكية 
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ال�رضورية وفوق ذلك كله امت�سا�س فائ�س القوة العاملة مبا ي�سمح بتحرير موؤ�س�سة احلماية من حتمل 
التي  الفئات  على  ي�سبح همها من�سبًا  والإنتاج. وهكذا  العمل  على  قادرة  فئات  رعاية  اإ�سافية يف  اأعباء 
حتتاج اإىل خدماتها لأ�سباب تت�سل بعدم قدرتها على العمل من قبيل بع�س اأ�سكال الإعاقة وال�سيخوخة 

واملر�س. 

5.6  انتهاج �شيا�شات حتفز انخراط ق�ى املجتمع املختلفة يف عملية االإنتاج ويف دعم 
برامج احلماية االجتماعية

ل بد اأن دوًل يف العامل قريبة لنا يف الثقافة وامل�ستوى قد جنحت بدرجة ملحوظة يف اإم�ساك الع�سا من 
املنت�سف بحيث ل يتف�سى الفقر واجلوع ول ينهار بناء القطاع اخلا�س الذي ل يعمل اإل من اأجل الربح. 
وهنا فاإن من املمكن التفكري بالفعل يف دفع القطاع اخلا�س اإىل امل�ساهمة عرب قبوله بال�رضائب الكبرية 
الراأ�سمالية  اتفاقية ا�سرتاتيجية لدعم  اإذا ما مت توقيع  وحتى تطوعًا يف خدمة برنامج احلماية الوطنية 
املحلية وحمايتها مقابل اأن ت�ساهم بدورها يف حماية املجتمع من خالل امل�ساركة يف دعم برامج ال�سمان 
ملوظفيها اأو ل�سندوق لل�سمان تقوم الدولة على اإدارته. وهنا ل بد من الإ�سارة اإىل حاجة القطاع اخلا�س 
اإىل الدخول يف زواج كامل مع الدولة لكي ي�ستدخل عميقًا اأن هذه البالد بالده واأن اأمنه وربحه وتقدمه 
مرهون باأمنها وتقدمها. لأن من غري املمكن اأن يتو�سل القطاع اخلا�س اإىل هذه القناعة اإن كان يتم غناء 
ق�سيدة واحدة على م�سامعه تت�سل بحرية ال�سوق وت�ساوي امل�ستثمرين واملنتجني باأنواعهم وجن�سياتهم 
اأمام قانون ال�رضيبة »النزيه« و»ال�سفاف« الذي ي�ساوي بني راأ�س املال الأجنبي واملحلي باتباعه قواعد 

العدالة العوملية امل�سهود لها بتدمري الإنتاج املحلي يف اآ�سيا واأفريقيا والدول ال�سعيفة جميعًا. 

5.7  ال بد من اأن يك�ن �شانع القرار مقتنعاً حقاً مبفاهيم العدالة االجتماعية
الجتماعية  العدالة  قبيل  من  م�سطلحات  الدويل  البنك  مثل  جهات  ت�ستخدم  اأن  اليوم  غريبًا  لي�س 
ال�سيا�سة  يف  مبتدئ  اأي  ولكن  الزمان.  قرنني من  منذ  العامل  يف  الرا�سخ  ال�سرتاكية  اإرث  من  امل�ستعارة 
والقت�ساد يعلم اأن هذا جمرد خطاب اأيديولوجي مل ينتج عنه منذ بداأت اأيديولوجيا العوملة يف ا�ستخدامه، 
اإل املزيد من الإفقار جلموع الب�رض يف البالد املنهوبة مع ارتفاع ال�رضاخ الذي ي�سم الآذان حول برامج 
ون�ساطات تت�سل بحقوق الإن�سان والعدالة الجتماعية. املق�سود هنا هو وجود اإدارة �سيا�سية تتبنى فعاًل 
اأن خطتها ت�ستهدف  اأن من العار والظلم وجود فئات ت�سمى باملهم�سة، مبعنى  فكرة بناء جمتمع يرى 
يف  احلياة  قيد  على  يبقيها  الذي  القليل  تقدمي  طريق  عن  رعايتها  ولي�س  املهم�سة  الفئات  على  »الق�ساء« 
ظروف البوؤ�س واملهانة املعاناة التي قد يكون املوت ذاته خريًا منها. يف �سياق هذا التوجه النظري يتم 
توزيع الكعكة القت�سادية القومية ق�سديًا باأكرب قدر ممكن من العدالة التي ت�سمح بها �رضوط الإنتاج 
الراأ�سمايل عن طريق تدخل الدولة الن�سط بالطرق املختلفة املطورة يف بلدان كثرية يف العامل. ول�سنا نتوهم 
اأية معجزات يف هذا الجتاه، واإمنا نطالبها با�ستلهام  الفل�سطينية باجرتاح  ال�سلطة  باإمكاننا مطالبة  اأن 
جتارب الآخرين خ�سو�سًا الأقرب اإىل ظروفنا واإمكانياتنا. وميكن بعد قيام الدولة بتخطيط القت�ساد 
على النحو املو�سوف اأعاله اأن ي�سبح التفكري يف احلماية الجتماعية اأ�سهل باملقارنة مع حالة تنتج غنى 

فاح�سًا ل م�سوغ له، وبوؤ�سًا رهيبًا يجد تف�سريه يف الغنى الفاح�س الذي ل تعمل الدولة �سيئًا حياله.
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املالحق

ا�شئلة مقابلة م�ظف� وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية

يف  العدالة  اإىل  والو�سول  القانون  �سيادة  حول  درا�سة  بتنفيذ  والإمناء  للبحوث  بي�سان  مركز  يقوم 
ال�سفة الغربية. وقد اعد لهذا الغر�س مقابالت بحثية معمقة تهدف اإىل التعرف على احلالة القت�سادية 
اأثر نظام احلماية الجتماعية يف ال�سفة الغربية   والجتماعية لوزارة ال�سوؤون الجتماعية، وت�ستك�سف 

وكيفية التعامل مع الفئات املهم�سة ودور وزارة ال�سوؤون الجتماعية بحماية هذه الفئات.
ن�سكر تعاونكم

التاريخ............................... مكان اإجراء املقابلة.......................................

اواًل : معل�مات �شخ�شية:

ال�سم:.................................  الوظيفة.................................................
امل�ستوى التعليمي: .......................................

هاتف: ................................. المييل: ................................................

ثانياً: الفئات امل�شتحقة واخلدمات املقدمة

من هي الفئات امل�ستحقة من قبل الوزارة؟ . 1
من هي الفئات امل�ستحقة الأكرث اأولوية من بوجهة نظركم؟. 2
كم ن�سبة الن�ساء امل�ستحقات من برامج الوزارة املختلفة؟ وهل هناك حد اأدنى ل�ستفادة الن�ساء؟. 3
ما هي املعايري الواجب توفرها لدى امل�ستحقني؟  . 4
هل ترى اأن اختيار امل�ستحقني يتم ب�سكل عادل.؟ وكيف؟. 5
هل تاأخذون بعني العتبار عدد اأفراد الأ�رضة يف حتديد حجم ال�ستفادة ؟. 6
ما هي ن�سب توزيع التمويل بني الربامج املختلفة ؟ وما هي معايري حتديد هذه الن�سب ؟. 7
هل تقدم اخلدمات يف �سوء الحتياجات الفعلية للم�ستحقني؟. 8
هل يتم حتديث بيانات امل�ستحقني؟. 9

هل تعتقد اأن حجم اخلدمات التي يتلقاها امل�ستحقني تخرجهم من الفقر )م�ستوى خط الفقر ال�سديد . 10
ح�سب م�ستوى الدخل 1750  �س تقريبًا(؟ 

الوزارة، . 11 اأ�سباب عدم كفاية حجم اخلدمات: موازنة  اأن اخلدمات غري كافية ما هي  على افرتا�س 
�سعف ال�سيا�سات، �سعف التن�سيق مع اجلهات الأخرى التي تقدم خدمات احلماية؟ 

القدرات . 12 حيث  من  اخلدمات  نوع  حتديد  عند  امل�ستحقني  خ�سو�سية  العتبار  بعني  يوؤخذ  هل 

املالحق
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واملهارات؟ كيف؟
من اأين يتلقى امل�ستحقون خدماتهم ؟ ) الوزارة، املديريات، جهات اأخرى(.. 13
ما هي ال�سعوبات التي تواجهوها يف اختيار امل�ستحقني ؟ . 14
كم من الوقت حتتاجون كي يتم اعتماد اأ�سماء م�ستحقي اخلدمات؟. 15
اإذا توافقت املعايري على اأكرث من م�ستحق والإمكانات املادية ل ت�سمح؟ كيف حتدد الأولويات؟. 16
هل تعطى اأولوية لالأ�رض التي تراأ�سها ن�ساء ) الأرامل، زوجات الأ�رضى..الخ(. 17
ما هي ن�سبة تغطية اخلدمات مقارنة مع الطلبات املقدمة لديكم؟. 18
�سيا�سية، . 19 الفل�سطيني؟)كوارث  جمتمعنا  لها  يتعر�س  التي  الطارئة  الظروف  اجتاه  دوركم  هو  ما 

طبيعية...(.
هل يحدث انقطاع يف تقدمي اخلدمات  ؟ ... ما هو �سبب انقطاع اخلدمة لتلك الفرتة؟ ...هل تعاد؟. 20
هل حدث انقطاع عام للخدمات نتيجة اأزمة مالية للوزارة؟. 21
ما هو اثر اخلدمات التي تقدمونها للم�ستحقني؟. 22
ما هي ن�سبة م�ساهمة الوزارة �سنويًا يف تخفيف معدلت الفقر العادي وال�سديد؟. 23
ما هي ن�سبة م�ساهمة الوزارة �سنويًا يف تخفيف معدلت البطالة ؟. 24
هل هناك حالت ا�ستخدمت القانون لحتجاج على عدم تلقي خدمات من الوزارة؟  . 25

ثالثاً:الهيكل التنظيمي واالإداري: 

عدد . 1 امل�ستحقة،  الفئة  برنامج:  كل  نوع  )املطلوب:  ؟  الوزارة  تقدمها  التي  الربامج  )املطلوب:عدد 
الفرتة  امل�ستحقني مقارنة بالحتياج، طبيعة اخلدمة، كيفية احل�سول على اخلدمة، قيمة اخلدمة، 

الزمنية للخدمة (.
ما راأيك بنظام ال�سمان الجتماعي بوزارة ال�سوؤون الجتماعية؟ ...واإذا كان بحاجة اإىل تطوير ملاذا . 2

وكيف يتم تطويره ؟
ما راأيك يف مقرتح م�رضوع قانون ال�سمان الجتماعي ؟)نقاط قوة، نقاط بحاجة اإىل تطوير...(. 3
ما هي الآلية املعتمدة يف الك�سف عن امل�ستحقني؟. 4
ما هي اأهم امل�ساكل والعقبات التي تواجهكم يف تقدمي اخلدمات للم�ستحقني؟. 5
ما هو دور الرقابة يف الوزارة ؟. 6
والجتماعي( . 7 القت�سادي  الو�سع   ( الطلبات  يف  املقدمة  املعلومات  دقة  من  للتاأكد  الآلية  هي  ما 

للم�ستحقني؟
من يتخذ قرار باعتماد : اأ�سماء امل�ستحقني، نوع ال�ستفادة وحجم ال�ستفادة ؟. 8
هل للبلديات واملديريات دور يف تر�سيح اأ�سماء ؟ ... وهل لهم دور يف اإي�سال اخلدمة؟. 9

اأي . 10 الجتماعي،  هذه  مع  التن�سيق  يتم  كيف  ؟...  ال�سمان  بنظام  ال�رضيكة  املوؤ�س�سات  هي  من 
م�ستوى؟... وهل يتحقق هذا التعاون بامليدان؟

 ما هي م�سادر متويل ال�سمان الجتماعي، ن�سبة احلكومة... ن�سبة القطاع اخلا�س... املنظمات . 11
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الأهلية ... متويل خارجي من جهات مانحة... اأية جهات اأخرى...
هل لديكم ت�سور لتطوير التمويل لي�سبح كايف ودائم ؟. 12
هل تتعر�سون ل�سغوط اأو �رضوط من اجلهات املانحة؟   . 13
ما هي اأهم املحطات التي مرت بها الوزارة منذ 1993 بخ�سو�س ال�سمان الجتماعي، ... وما هي . 14

اأهم العقبات ... وكيف مت التغلب عليها ؟
ما هو راأيكم بتغيري ا�سم وزارة ال�سوؤون الجتماعية اإىل وزارة الرفاه الوطني؟. 15
هل لديكم اأية اإ�سافات تودون تقدميها؟ . 16

اأ�شئلة مقابلة م�شتحقي خدمات وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ملن ال يتلق�نها

يقوم مركز بي�سان للبحوث والإمناء بتنفيذ درا�سة حول �سيادة القانون والو�سول اإىل العدالة يف ال�سفة 
ال�سوؤون  من  املقدمة  اخلدمات  من  امل�ستحقني  غري  مع  بحثية  مقابالت  الغر�س  لهذا  اعد  وقد  الغربية. 
الجتماعية، تهدف املقابلة اإىل التعرف على احلالة القت�سادية والجتماعية لغري امل�ستحقني، والتعرف 

على اأ�سباب عدم تقدمي اخلدمات لهم وانعكا�س عدم تلقيهم للخدمات على حياتهم املعي�سية.
اأن ما تدلون به من معلومات �سي�ستخدم بغر�س الدرا�سة البحثية  ن�سكر لكم تعاونكم معنا ونوؤكد لكم 

فقط .
التاريخ...........................            مكان اإجراء املقابلة:.............................. 

اأوال معل�مات �شخ�شية:

ال�سم ................................    و�سيلة ات�سال................................. 1
مكان الإقامة: املحافظة ...............   ا�سم املدينة/ القرية /املخيم.................. 2
ثانيًا: الأو�ساع القت�سادية والجتماعية . 3
عدد اأفراد الأ�رضة )اإن وجدت(. 4
عدد الأطفال. 5
مكان ال�سكن من حيث:. 6
ملك اأم اإيجار)كم تبلغ قيمة الإيجار(. 7
م�ساحة امل�سكن. 8
امل�ستوى التعليمي للمعيل / لأفراد الأ�رضة ؟. 9

املعيل الأ�سا�سي للعائلة؟. 10
ما  هي طبيعة عمل معيل الأ�رضة؟. 11
يف حال كانت الأم هي املعيل الأ�سا�سي ما هو ال�سبب؟. 12
هل ترك احد اأفراد الأ�رضة املدر�سة قبل اإنهاء درا�سته من اجل العمل؟. 13
ما هو م�سدر دخل العائلة الأ�سا�سي؟. 14

املالحق
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كم يبلغ املعدل العام لدخل الأ�رضة ؟ . 15
هل ميكنكم دخل الأ�رضة  من الإنفاق على التايل وباأية ن�سبة؟. 16
واأدوات . 17 وملب�س   ) فواكه...  خ�رضوات،  �سكر،  اأرز،  )طحني،  ماأكل  من  الأ�سا�سية  املواد  �رضاء 

منزلية؟
دفع اأجرة ال�سكن يف حال ال�سكن بالإيجار؟. 18
دفع فواتري كهرباء ماء هاتف؟. 19
خدمات عالجية )اأطباء، دواء(. 20
تعليم الأبناء. 21
موا�سالت. 22
الأ�رضة . 23 تنتجه  ما  على  العتماد  من  وامل�رضوبات:  املاأكولت  من  احتياجاتها  الأ�رضة  تلبي  كيف 

بنف�سها اأو ال�رضاء من ال�سوق املحلي، اأو من اخلدمات الجتماعية؟
ما هو تقييمكم لدخلكم باملقارنة مع تكاليف املعي�سة؟ . 24
براأيكم ما هو الدخل الكايف لتلبية حاجات الأ�رضة؟. 25
ما هي الأ�سياء التي يجب توفرها لديكم لتعي�سوا بحياة كرمية؟. 26
ماذا تفعل الأ�رضة  لتتمكن من العي�س يف ظل الدخل املتوفر؟ . 27
هل يوجد يف الأ�رضة اأفراد يبحثون عن عمل، ما هي اأعمارهم؟. 28
هل يتلقى الباحثون عن العمل راتب بدل بطالة من اأية جهة ؟من هي اجلهة؟. 29
هل يوجد يف الأ�رضة احد من ذوي الحتياجات اخلا�سة، اأو يعاين من اأمرا�س مزمنة؟. 30
هل يتم تقدمي اأية خدمات لهم �سواء عالجية اأو تاأهيلية من اأية جهة؟ ومن هي اجلهة؟. 31
كيف توفرون الرعاية ال�سحية لعائلتكم؟. 32
ما هي امل�ساكل التي تواجهونها يف تلقي اخلدمات ال�سحية ؟. 33
هل حت�سلون على اإعفاء اأو تخفي�س لر�سوم املاء والكهرباء؟ ما هي قيمتها؟. 34
اإىل ماذا حتتاجون لتح�سني و�سع الأ�رضة ؟. 35

ثانياً، تقييم خدمات ال�زارة:

هل تقدمتم بطلب تلقي خدمات من وزارة ال�سوؤون الجتماعية؟. 1
• اإذا كانت الإجابة نعم :	

- هل قامت الوزارة اأو املديرية بزيارتكم بعد تقدمي الطلب؟
- ملاذا مت رف�س الطلب ح�سب ما حددته الوزارة ؟

- هل توافقون على الأ�سباب التي حددتها الوزارة لرف�س الطلب؟
- هل تقدمتم ب�سكوى لرف�س الطلب؟ ملن؟ 

- هل تلقيتم اأية ردود على ال�سكوى املقدمة؟
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- هل كانت هناك متابعة منكم لل�سكوى ؟
- اإذا مل تتقدموا ب�سكوى فما ال�سبب يف ذلك؟

• اإذا كانت الإجابة ل:	
-  ملاذا مل تتقدمون بطلب تقدمي اخلدمات؟

- هل تتلقى العائلة خدمات من اأي جهة اأخرى ؟ وما نوع اخلدمات التي تتلقاها؟
- جلان الزكاة

-  وكالة غوث وت�سغيل الالجئني
- اجلمعيات اخلريية

- اأي جهات اأخرى
- هل لديكم اطالع على اخلدمات التي تقدمها وزارة ال�سوؤون الجتماعية؟

• اإذا كانت الإجابة نعم: 	
- هل تعتقدون اأن ما تقدمه الوزارة من خدمات يوؤمن حاجات الأ�رض الفقرية؟

- هل تعتقدون اأن اآلية اختيار الوزارة لالأ�رض امل�ستحقة عادلة؟ اإذا ل و�سح/ي ال�سبب؟
- ما هي مقرتحاتكم لتح�سني اخلدمات يف وزارة ال�سوؤون الجتماعية ؟

اأية مالحظات اأو تو�سيات من املبحوث..................................................................
.........................................................................................................

....................................................................................................
خام�شاً، مالحظات الباحث امليداين:

تقييم الو�سع القت�سادي مبا فيه امل�سكن.   . 1
تقييم الو�سع الجتماعي.. 2
 تقييم الو�سع ال�سحي.. 3
تقييم امل�ستوى التعليمي والثقايف.. 4

مع ال�سكر
انتهى

اأ�شئلة مقابلة م�شتحقي خدمات وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ملن يتلق�ن خدمات

يف  العدالة  اإىل  والو�سول  القانون  �سيادة  حول  درا�سة  بتنفيذ  والإمناء  للبحوث  بي�سان  مركز  يقوم 
ال�سفة الغربية. وقد اعد لهذا الغر�س مقابالت بحثية مع امل�ستحقني من اخلدمات املقدمة من ال�سوؤون 
الجتماعية، تهدف املقابلة اإىل التعرف على احلالة القت�سادية والجتماعية للم�ستحقني، والتعرف على 

اخلدمات املقدمة لهم وتقييمها وقيا�س اأثرها على حياتهم املعي�سية.
ن�سكر لكم تعاونكم معنا ونوؤكد لكم اأن ما تدلون به من معلومات �ست�ستخدم بغر�س الدرا�سة البحثية فقط 

املالحق
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التاريخ...........................            مكان اإجراء املقابلة:.............................
اأوال معل�مات �شخ�شية:

ال�سم ...........................         و�سيلة الت�سال................................ 1
مكان الإقامة: املحافظة ...............   ا�سم املدينة/ القرية /املخيم..................... 2
مكان ال�سكن من حيث:. 3
ملك اأم اإيجار. 4
م�ساحة امل�سكن. 5
عدد اأفراد الأ�رضة )اإن وجدت(. 6
عدد الأطفال. 7
املعيل الأ�سا�سي للعائلة؟. 8
يف حال كانت الأم هي املعيل الأ�سا�سي ما هو ال�سبب؟. 9

امل�ستوى التعليمي للمعيل / لأفراد الأ�رضة ؟. 10
هل ترك احد اأفراد الأ�رضة املدر�سة قبل اإنهاء درا�سته من اجل العمل؟. 11
ما هو عمل معيل الأ�رضة؟. 12
ما هو م�سدر دخل العائلة الأ�سا�سي؟. 13
هل تتلقى العائلة خدمات من جهات اأخرى ؟ وما نوع اخلدمات التي تتلقاها؟. 14
جلان الزكاة. 15
 وكالة غوث وت�سغيل الالجئني. 16
اجلمعيات اخلريية. 17
اأي جهات اأخرى. 18
من اأين علمتم ب�ساأن خدمات وزارة ال�سوؤون الجتماعية؟. 19
ملاذا جلاأمت للوزارة ؟. 20
هل واجهتكم �سعوبات للح�سول على اخلدمات ؟. 21
ما هي الفرتة الزمنية التي انق�ست من وقت الت�سجيل حتى تلقي اخلدمات؟. 22
ما هي اآلية الت�سجيل لتلقي اخلدمات؟ . 23
ما هو �سبب تلقي اخلدمات ح�سب ما حددته وزارة ال�سوؤون الجتماعية؟ . 24
اإذا كانت الإجابة بالنفي و�سح/ي . 25 اآلية اختيار الوزارة لالأ�رض امل�ستحقة عادلة؟  اأن  هل تعتقدون 

ال�سبب؟ 
اآلية حتديد حجم اخلدمات ونوعها عادلة، وت�ساهم يف حت�سني و�سع الأ�رضة؟اإذا . 26 اأن  هل تعتقدون 

كانت الإجابة بالنفي و�سح/ي ال�سبب
من اأي مكان تتلقون اخلدمات؟ )الوزارة، املديرية(. 27
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ما هي تكاليف الو�سول اإىل مكان تقدمي اخلدمات )موا�سالت، م�ساريف..( ؟. 28
ما هي ال�سعوبات التي تواجهونها خالل تلقي اخلدمات) فرتة وجودكم يف الوزارة اأو املديرية(؟. 29
كيف تقيم التعامل معكم فرتة وجودكم يف الوزارة اأو املديرية؟. 30
كيف تقيم ر�ساك عن نف�سك واأنت تتلقى م�ساعدات من الوزارة؟. 31
منذ متى وانتم تتلقون اخلدمات؟. 32
من امل�ستحق املبا�رض من اخلدمات؟ ) الأ�رضة جميعها، فرد من اأفراد الأ�رضة...(. 33
هل طراأ تغيري على اخلدمات من حيث �سكلها وقيمتها؟ كم مرة؟ لأي �سبب؟. 34
هل حدث انقطاع يف تقدمي اخلدمات؟ هل عادت؟ ما هو �سبب انقطاع اخلدمات لتلك الفرتة؟. 35
هل تعتقدون اأن حجم اخلدمات كاف ويوفر لكم حياة كرمية؟ . 36
ما هي الأ�سياء التي يجب توفرها لديكم لتعي�سوا بحياة كرمية؟. 37
هل يوجد يف الأ�رضة اأفراد يبحثون عن عمل، ما هي اأعمارهم؟. 38
هل يعاين احد اأفراد الأ�رضة من اأمرا�س مزمنة؟. 39
هل يتم تقدمي اأية خدمات لهم �سواء عالجية اأو تاأهيلية من قبل وزارة ال�سوؤون الجتماعية؟. 40
كيف توفرون الرعاية ال�سحية لعائلتكم؟. 41
ما هي امل�ساكل التي تواجهونها يف تلقي اخلدمات ال�سحية ؟. 42
امل�سبق . 43 التن�سيق  يتم  �سنويا؟ وهل  ؟ كم مرة  ال�سوؤون الجتماعية  تتم زيارتكم من قبل وزارة  هل 

للزيارة؟
ما م�سمون الزيارة؟. 44
هل ترى فيما تقدمه الوزارة حقًا لك اأم م�ساعدة ؟. 45
ما هو نوع وطبيعة اخلدمات التي تتلقونها؟ . 46

•  م�ساعدات نقدية وعينية ) انتقل/ي ل�سفحة 5(.	
•  برامج معاقني ) انتقل/ي ل�سفحة 7(. 	
• برامج م�سنني )انتقل/ي ل�سفحة 9(.	
• برامج الن�ساء املعنفات ) انتقل/ي ل�سفحة 10 (.	
• امل�ساعدات النقدية والعينية.	

ثالثاً: اأثر اخلدمات على اأو�شاع االأ�شرة املعي�شية:

ماذا تقدم لكم وزارة ال�سوؤون الجتماعية؟ . 1
هل مكنتكم اخلدمات املقدمة من وزارة ال�سوؤون الجتماعية من الإنفاق على التايل وباأية ن�سبة:. 2

• واأدوات 	 وملب�س   ) فواكه...  خ�رضوات،  �سكر،  اأرز،  طحني،  ماأكل)  من  الأ�سا�سية  املواد  �رضاء 
منزلية؟

• دفع اأجرة ال�سكن يف حال ال�سكن بالإيجار؟	

املالحق
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• دفع فواتري كهرباء ماء هاتف؟	
• خدمات عالجية )اأطباء، دواء(.	
• تعليم الأبناء.	
• موا�سالت.	
• تلبية احتياجات ثانوية لالأ�رضة كالرتفيه، �رضاء اأثاث للمنزل.	

الأ�رضة . 3 تنتجه  ما  على  العتماد  من  وامل�رضوبات:  املاأكولت  من  احتياجاتها  الأ�رضة  تلبي  كيف 
بنف�سها اأو ال�رضاء من ال�سوق املحلي، اأو من اخلدمات الجتماعية؟

املعدل العام لدخل الأ�رضة قبل تلقي اخلدمات من وزارة ال�سوؤون الجتماعية. 4
املعدل العام لدخل الأ�رضة بعد تلقي اخلدمات من وزارة ال�سوؤون الجتماعية:. 5
ما هو تقييمكم لهذه اخلدمات باملقارنة مع تكاليف املعي�سة؟ . 6
براأيكم ما هو الدخل الكايف لتلبية حاجات الأ�رضة؟. 7
ما هي الطرق التي كانت تتبعها الأ�رضة للتكيف مع و�سعها املعي�سي )قبل تلقيها للخدمات(؟)72(. 8
ما هي الطرق التي تتبعها الأ�رضة للتكيف مع و�سعها املعي�سي )بعد تلقيها للخدمات(؟ . 9

هل حت�سلون على اإعفاء اأو تخفي�س لر�سوم املاء والكهرباء؟ ما هي قيمتها؟. 10
هل ما تقدمه الوزارة  يوؤمن حاجات الأ�رض الفقرية؟. 11
ماذا حتتاجون لتح�سني و�سعكم ؟. 12

اأية مالحظات اأخرى............امل�سكن:...............................................................

........................................................................................................
خام�شاً، مالحظات الباحث امليداين:

• تقييم الو�سع القت�سادي مبا فيه امل�سكن.	
• تقييم الو�سع الجتماعي.	
•  تقييم الو�سع ال�سحي.	
• تقييم امل�ستوى التعليمي والثقايف فيما يتعلق باحلماية الجتماعية.	

املعـاقيــن

ما نوع الإعاقة لديكم وما ن�سبتها؟. 1
ماذا تقدم لكم الوزارة من خدمات؟) تاأهيل، قرو�س...الخ(. 2
اإذا كانت اخلدمة تقدمي قر�س:. 3
من امل�ستفيد من القر�س؟) املعاق اأم الأ�رضة(. 4

72. املق�سود بطرق التكيف فح�س نوعية التحول يف و�سع ال�رضة املعي�سي بقيا�سه على التحولت املادية التي طراأت على او�ساع ال�رضة: 
مثال ا�ستخدام النار واحلطب للتدفاأة واخلبز، ثم النتقال ل�ستعمال الكهرباء والغاز مثال.



95  

ما قيمة القر�س؟. 5
من ي�رضف على امل�رضوع؟. 6
هل مت تطوير امل�رضوع من قبلكم اأو من قبل الوزارة ؟. 7
هل اأرباح امل�رضوع تعود للم�ستفيد مبا�رضة اأم لالأ�رضة . 8
هل اأرباح امل�رضوع وفرت لكم احتياجاتكم؟. 9

ما مدى مالئمة اخلدمات املقدمة مع اإعاقتكم؟. 10
 ماذا حتتاجون لتح�سني و�سعكم؟. 11
هل لديك فكرة عن قانون املعاقني؟ اإذا كانت الإجابة نعم ما راأيك فيه؟. 12

اأخرى.................................................................................... مالحظات  اأية 

.........................................................................................................
....................................................................................................

خام�شاً، مالحظات الباحث امليداين:

• تقييم الو�سع القت�سادي مبا فيه امل�سكن. 	
• تقييم الو�سع الجتماعي.	
•  تقييم الو�سع ال�سحي.	
• تقييم امل�ستوى التعليمي والثقايف فيما يتعلق باحلماية الجتماعية.	

امل�شنيـن

ماذا تقدم لكم الوزارة من خدمات؟. 1
هل اخلدمات املقدمة اإليكم منا�سبة ومالئمة لو�سعكم؟. 2
ما هي م�سادر دخلكم؟. 3
من يتحكم بهذا الدخل ؟. 4
هل ت�سكن ببيت م�ستقل اأم مع احد اأفراد اأ�رضتك/ي؟. 5
ماذا حتتاجون لتح�سني و�سعكم؟. 6

اأية مالحظات اأخرى..............امل�سكن:.................................................

............................................................................................
خام�شاً، مالحظات الباحث امليداين:

• تقييم الو�سع القت�سادي مبا فيه امل�سكن. 	
• تقييم الو�سع الجتماعي.	
•  تقييم الو�سع ال�سحي.	
• تقييم امل�ستوى التعليمي والثقايف فيما يتعلق باحلماية الجتماعية.	

املالحق
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الن�شاء املعنفـات

ما نوع العنف الذي تتعر�سني له يف الأ�رضة؟. 1
من الذي ميار�س العنف اجتاهك؟. 2
هل ميار�س العنف اجتاه احد غريك يف الأ�رضة؟. 3
هل توجهت اإىل اأية جهة لتتلقني م�ساعدة ؟. 4
كيف كانت ردة فعل الأ�رضة اإذا توجهت لأية جهة؟. 5
هل تقدمت ب�سكوى لل�رضطة؟. 6
اإذا توجهت لل�رضطة كيف تعاملت ال�رضطة مع ال�سكوى؟اأي كيف مت حل امل�سكلة. 7
ما هي اخلدمات التي تتلقينها من الوزارة ؟. 8
هل ا�ستمر العنف اجتاهك بعد تدخل الوزارة؟. 9

اإىل ماذا حتتاجني لتعي�سي حياة كرمية؟. 10

اأية      مالحظات اأخرى .............امل�سكن:...............................................................

........................................................................................................
...........................................................................................

خام�شاً، مالحظات الباحث امليداين:

• تقييم الو�سع القت�سادي مبا فيه امل�سكن. 	
• تقييم الو�سع الجتماعي.	
•  تقييم الو�سع ال�سحي.	
• تقييم امل�ستوى التعليمي والثقايف فيما يتعلق باحلماية الجتماعية.	


