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الرؤى  يعني على اإلطالق اختالف طبيعةالحديث عن قطاع غزة الفلسطيني ال بداية أشير إلى أن 
وبيت  فيه عن أي موقع آخر في القدس واألفكار التوحيدية الوطنية التحررية، والديمقراطية األهدافو 

التي توحد شعبنا  بل هو امتداد لتلك األهداف.. لحم وجنين والخليل ونابلس ويافا وحيفا والمثلث والنقب
الهدف المرحلي في  استمرار النضال التحرري والديمقراطي وتحقيقفي الداخل وفي المنافي من أجل 

 .إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس
الكارثي، " 1441أوسلو سبتمبر .. إعالن المبادئ"توقيع وحتى  1491قد ظل قطاع غزة منذ عام ف

اسم فلسطين، إضافة إلى ذلك فإن ( ولية والعربيةفي المحافل الد رسميا  )الجزء الوحيد الذي بقي يحمل 
مليون نسمة ينتمون إلى كل مدن وقرى ( 1.811) 5112مواطني القطاع الذين بلغ تعدادهم منتصف 

فلسطين، من صفد والجليل إلى يافا وعكا وحيفا على الساحل إلى اللد والرملة وجنين وطولكرم ونابلس 
سفينة "وبالتالي ليس غريبًا أن يحمل قطاع غزة لقب  ..سطينيةوالقدس وبئر السبع ومعظم القرى الفل

دة للهوية الوطنية الا بمثابة األم الو   -منذ النكبة حتى اللحظة الراهنة –الفلسطينية، ويصبح " نوح
 .الفلسطينية

عىىالن قيىىام 1491عىىام " جلىىو "العربيىىة التىىي قادهىىا الجنىىرال ا نجليىىزي " الجيىىو "هزيمىىة  علىىى أثىىرف ، وا 
بىين الوفىدين ارسىرائيلي والمصىري بتىاري   دوسو ر  اتفاقيىة الددنىة الموقعىة فىي ، ومىن ثىم عقىد"دولة إسرائيل"

، فيدىا لسىطينيشىعبنا الف أبنىاء منطقة غزة، وبدأ فصل جديىد مىن حيىاة" خارطة"، تحددت 1494 /شباط 49
 18611)والتي ضمت أربع مدن وستين قرية وبمساحة تبلىغ  ،فبعد أن كانت هذه المنطقة تعرف بلواء غزة

وتضىمنت " المنىاط  الخاضىعة لرقابىة القىوات المصىرية فىي فلسىطين"أصبحت تعرف باسم ( كيلو متر مربع
/ ديىر الىبل  / بيىت حىانون /  هيا بيت / والنزلة / فقط مدينتين هما غزة وخانيونس وتسع قرى هي جباليا 

كيلىو  863وعلىى مسىاحة مىن اضراضىي   تتجىاوز  ،رفى / خزاعىة / عبسان الكبيرة والصغيرة / بني سديلة 
 .من أراضي فلسطين% 1383متر مربع تمثل نسبة 
رئىىيس  1قىىرار"فىىي  1439فقىىد ظدىىر رسىىميا  منىىذ أوائىىل شىىدر كىىانون الثىىاني" قطىىاع غىىزة"أمىىا اصىىطال  

الجمدورية المصرية اللواء محمد نجي ، الذي يقضي بتعيين اضميرا ي عبد اهلل رفعت حاكما  إداريا  لقطاع 
كيلىو  93التي تبدأ من قرية رفى  جنوبىا  إلىى بيىت حىانون شىما   بطىول حىوالي " الجديدة"ضمن حدوده " غزة

 .كيلو متر 11-6متر وعرض يتراو  بين 
 

 : الجتماعية يف القطاع بعد النكبةاألوضاع االقتصادية وا
، يمكن التعرف بوضو  على اضوضاع ا قتصادية ا جتماعية في 1491عبر استقراء نتائج النكبة عام

مىىع انديىىار شىىب  كامىىل " نمجتمىىع الالجئىىي"ترافىى  وجىىود "قىىد ضىىمن اضوضىىاع الطارئىىة الجديىىدة، ف قطىىاع غىىزة
 .2"1491المجتمع في مرحلة ما قبل للقاعدة ا قتصادية التي كان يقوم عليدا 

                                                           
 52ص-قصة مدينة-هارون الرشيد  1
 131ص-84/56قطاع غزة -النملحسين ابو   2
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 :فيما يلي "المجتمع الجديد"ويمكن تلخيص أبرز مالمح 

، فقد كاان عادد ساكانه قبال لتغير بنيوي على الصعيدين االجتماعي والسكاني غزة قطاعتعرض  -1
الجئاااين )ألاااف خاااالل عاااام واحاااد، ومعظااام هاااؤال   099 ألاااف نسااامة، ارتفاااع إلاااى( 09)النكباااة 

 . "وال يتمتعون بخبرات فنية أو تقنية مميزة"منحدرون من أصول ريفية فقيرة جدًا ( ومواطنين
 :فقد القطاع جزءا  كبيرا  من موارده ا قتصادية -4

 .من أراضي  ضمن قضاء غزة% 66 (أ 
عملىوا فىي السىاب  فىي معسىكرات انتشرت البطالة في صفوف العمال من أبنىاء القطىاع الىذين  (  

 .قوات ا نتدا ، أو في اضسوا  الفلسطينية المختلفة

 .فقد العدد الكبير من المقاولين والتجار جزءا  كبيرا  من أعمالدم (ج 

يىىىىة شىىىىب  ارقطاعيىىىىة  -8 تقلصىىىىت ملكيىىىىات كبىىىىار المالكىىىىين إلىىىىى درجىىىىة كبيىىىىرة، فلىىىىم تعىىىىد العىىىىائالت الغز 
مىىىن % 18مىىىن الىىىدونمات، وفقىىىدت معظمدىىىا أكثىىىر مىىىن  تسىىىتحوذ علىىىى عشىىىرات اضلىىىوف( اضفنديىىىة)

أراضىيدا، ورغىىم ذلىىك فقىىد ظىل عىىدد مىىن هىىذه العىائالت يمتلىىك قطعىىا  كبيىىرة مىن اضراضىىي قياسىىا  إلىىى 
 .مساحة اضراضي الزراعية في القطاع ضمن اضوضاع الجديدة

ع وماان الجاادير بالتسااجيل أن هااذت العااائالت بقياات هااي األكثاار سااطوة ونفااوذًا، وبقااي الطاااب
في التعامل مع الجمااهير الفلساطينية فاي القطااع أمارًا " السيادة"اإلقطاعي وعقلية " األرستقراطي"

مميزًا وملحوظًا بشكل حاد خاصة فاي أوسااط الفقارا  والفالحاين واأًلجارا  الازراعيين ال فارق باين 
 .مواطن والجئ

الحركىىات القوميىىة  ات القىىرن الماضىىي مىىع بدايىة تنسىىيس وانتشىىارياسىتمر هىىذا الوضىىع حتىىى سىتين
وانتدى بصىورة كليىة بعىد  لعائالت كبار المالك، ف ، حيث تراجع الدور السياسي.ت.والوطنية ثم م

وبروز دور فصائل المقاومة الفلسطينية التي تشكلت قياداتدىا مىن الشىرائ  البرجوازيىة  1466هزيمة 
 .من بين أبناء الالجئين% 68الصغيرة أكثر من 

 ،على الصعيد ا جتمىاعي 1491التغير البنيوي الذي تعرض ل  القطاع بعد من المالحظ أيضا  أن  -9
كبىىار للجمىىاهير الفقيىىرة فىىي عالقتدىىا بطبقىىة  العفىىويلىىم يىىإدى إلىىى تغيىىر ملمىىوس فىىي الىىوعي ا جتمىىاعي 

نسج عالقات مع اردارة المصىرية الحاكمىة، وقىاموا خاصة وأن رموز هذه الطبقة استطاعوا  المالك،
وهىي  مع عدد من المخاتير ومشاي  البدو من الالجئين والمواطنين على حد سواء، دمبتجديد عالقات

 .عالقات استندت إلى المصال  الطبقية المشتركة بين الفريقين

انهيار األساس المادي للمجتمع الفلسطيني في القطاع الذي أدى "إن المتغيرات الجديدة أدت إلى  -5
، خاصة بين الالجئين الذين فرضت عليهم الظروف "ية فيهإلى تفسخ العالقات االجتماعية التقليد

مثال  ،ممارسة سلوكيات لم تستوعبها المفاهيم والقايم والعاادات القديماة -في المخيمات– الجديدة
واالستقالل النسبي لألبناا ، والبطالاة، والعمال فاي مهان جديادة، وقاد أساهم  ،اضطرار المرأة للعمل
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فالوضاع الباائس فاي المخايم ول اد  ،3لى خلق حالة مان االغتارابكل ذلك في السنوات األولى فقط إ
ذالالً  من وكالة الغوث  ثقياًل ماديًا ومعنويًا، مثل الوقوف في طوابير الستالم اإلعانة شعورًا دونيًا وا 

(UNRWA)4،  ،وطوابير للحصول على الميات، وطوابير على أباواب الحماماات المشاتركة للمخايم
وقىد عىزز مىن ،  األماراضمظااهر الفقار والبطالاة و تفشي و  وطوابير للحصول على العالج والدوا ،

بإس هذا الواقع ضعف وخرا  اضوضاع ا قتصادية في القطىاع، فتولىد شىعور بىا غترا  الجمىاعي 
بل التخلص مىن  ،ين لم يكن الخالص بالنسبة لدم يعني تحسين اضوضاع الحياتيةلدى الالجئين الذ

مشىىىاريع ارسىىىكان –ومعدىىىم جمىىىاهير المىىىواطنين الفقىىىراء  –علَّىىىة هىىىذا الوجىىىود الجديىىىد، لىىىذلك رفضىىىوا 
على هويتدم الوطنيىة الفلسىطينية، وذلىك علىى الىرغم  حفاظا   1433التي طرحت في فبراير  والتوطين

 ضىىىمن أوضىىىاع -فىىىي تلىىىك المرحلىىىة– كىىىانوا يعيشىىىونالالجئىىىين فىىىي قطىىىاع غىىىزة، مىىىن % 18أن  مىىىن
لسىىكان اجتماعيىىة بالغىىة البىىإس، وفىىي ضىىوء ذلىىك يكمىىن السىىب  الرئيسىىي للندىىوض الثىىوري  اقتصىىادية
ومااة لالسااتعمار النهضااوية المقابتاايثير مباشاار وغياار مباشاار للحالااة الوطنيااة والقوميااة  القطىىاع،

والصهيونية بقيادة مصر عبد الناصر في تلاك المرحلاة، علاى النقايض مان المرحلاة الراهناة التاي 
 .للتحالف االمبريالي الصهيوني -بدرجات متفاوتة–بات فيها مجمل النظام العربي خاضعًا 

 

 : (7661 - 7691)حول الوضع الطبقي 
التطاااور االجتمااااعي  ظاااروففااا ن  ،الكالسااايكيعلاااى العكاااس مااان التحليااال الطبقاااي الماركساااي او 
كماا هاو الحاال فاي المجتمعاات العربياة بادرجات –واالقتصادي فاي الضافة وقطااع غازة اتسامت بااختالط 

القديماة والحديثاة ، حياث نالحاظ وجاود بتداخل االنماط أو التشكيالت االجتماعياة االقتصاادية  -متفاوتة
ه اقطاعية إلى جانب العالقات الرأسمالية التابعة، عالوة على وتشابك العالقات البدوية والعشائرية والشب

دور االحتالل واألوامر العسكرية االسرائيلية في احتجاز تطور األوضاع االقتصادية في الضفة والقطاع، 
باالمعنى الكالسايكي للطبقاة، إذ أن  التيكياد علاى وجاود طبقاات متبلاورة ال نستطيعوفي مثل هذا الوضع 

عمال، وليس مان الساهل الفصال الفالحين األجرا  والالبرجوازية الصغيرة و إلى حد كبير بين  هناك تداخالً 
عىىدد قليىىل مىىن كبىىار المالكىىين القىىدامى والجىىدد، يتمتعىىون بامتيىىازات طبقيىىة ضىىىمن  إلىىى جانىى  بقىىاء،بينهااا

أو السماسىرة  الوسىطاء)تحالفدم وتداخلدم في شبكة من العالقات ا جتماعية وا قتصادية مع كبىار التجىار 
التحىالف الطبقىي "متجانسة المصال  نسىتطيع أن نطلى  عليدىا " طبقة"بحيث يشكلون معا  ، (أو الكومبرادور

 .لمتميزةالذي يتطلع دوما  إلى المحافظة على مصالح  وأوضاع  ا" للبورجوازية العليا الزراعية والتجارية
ألقسااى أنااواع   -ومااا زالااوا –أمااا الشاارائح الفقياارة ماان العمااال والفالحااين والكااادحين ، فقااد تعرضااوا  

ثام تايتي الطبقاة البورجوازياة . االضطهاد الطبقي االجتماعي والوطني، ال فرق هنا بين الجئ أو ماواطن

                                                           
 5ص-عواد االسطل، الوضع القانوني لقطاع غزة   3
وبدأت عملها  3181وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين التي تيسست بقرار من األمم المتحدة في كانون أول عام  4

 3121الفعلي في حزيران عام 
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لعلياااا ، الميساااورة أو ا)لتشاااكل فاااي معظااام شااارائحها  (مااان مجماااوع الساااكان% 09أكثااار مااان ) الصاااغيرة
نما أيضاًا ( الوسطى، الفقيرة  نسيجًا اجتماعيًا متنوعًا ومتعددًا ليس على المستوى االجتماعي فحسب، وا 

على المستوى السياسي، حيث توزعت شرائح البرجوازية الصغيرة علاى كافاة األحازاب والتياارات اليمينياة 
ات القاارن يماان سااتين بااد ً  ،وماااً والدينيااة فااي غمااار العماال الااوطني عم والشاايوعيةوالوطنيااة والقوميااة 

، وماا تالهاا مان 1001، وفصائل المقاومة بعد هزيماة حزياران 1001ف عام .ت.الماضي، وفي إطار م
 .محطات حتى اللحظة

 

 : 3991الخصائص التي ميزت  قطاع غزة حتى عام 
بال ، لايس باالمعنى الاوطني أو الجغرافاي فقاط، ألبناا  القطااع ةالفلساطيني ةبروز الهوية الوطنيا .1

إذ أن القطاااع يعتباار فااي المحافاال العربيااة الرساامية والدوليااة ، وكااذلك بااالمعنى القااانوني تاريخياااً 
 ".الجز  الباقي من فلسطين"

لكنىى  مىىن جانىى  هخىىر سىىاهم فىىي زيىىادة التعقيىىدات فىىي وجىى  أبنىىاء ، ولدىىذا العامىىل ايجابيىىات كثيىىرة
والحرمىىىان مىىىن ارقامىىىة ، فالشىىىعور بىىىا غترا ، القطىىىاع، مىىىن قبىىىل النظىىىام العربىىىي الرسىىىمي عمومىىىا  

إلىى  العراقيىىل ... والعمىىل، ورفىىض القبىىول بالجامعىىات والتضىىيي  السياسىىي وا جتمىىاعي بكىىل صىىوره
 .التي تالح  ابن غزة أينما ذه 

من المساحة ارجمالية %( 1.83)كيلو متر مربع أو ما يعادل ( 863)المساحة الضيقة التي تبلغ  .4
 .لفلسطين

كالت الكثافىىىة السىىىكانية العاليىىىة فىىىي ظىىىل تىىىدني المىىىوارد ا قتصىىىادية، ومىىىا ينىىىتج عىىىن ذلىىىك مىىىن مشىىى .8
عربيىة )اجتماعية واقتصادية وسياسية، تإدي إلىى تعزيىز الندىوض الىوطني فىي ظىروف موضىوعية 

مىىىا هىىىو الحىىىال فىىىي الظىىىروف ، ك مواتيىىىة، أو تىىىإدي إلىىىى مفاقمىىىة اوضىىىاع ا حبىىىاط واليىىىنس( ودوليىىىة
والمتغيىىرات العربيىىة الراهنىىة التىىي تتسىىم بتكىىريس التبعيىىة والتخلىىف وانفجىىار الصىىراع الطىىائفي الىىدموي 

 .ارتباطا  بانتشار حركات ا سالم السياسي

عزلة القطاع الثقافية، حيث ال توجد مؤسسات ثقافية فيه بالمقارنة مع عشارات المؤسساات فاي  .1
فمن المعروف أن قطااع غازة طاوال  ،اب المؤسسات الجماهيرية الفاعلةالضفة الفلسطينية، وغي

لااام تصااادر فياااه أياااة صاااحيفة أو مجلاااة ثقافياااة، فكرياااة، نويرياااة، أو ( 1000-1001)المرحلاااة 
وأشير في هاذا الصادد إلاى مساؤولية كافاة الفصاائل الوطنياة الفلساطينية التاي ركازت   ،سياسية

 فاي النضاال مماا أدى إلاى تهماي  – كعنصار وحياد –اهتمامها منذ البد  على البعاد العساكري 
، (1000-1001)طااوال المرحلاااة  والثقااافي الجمااااهيري والنقااابيالنضااال الااديمقراطي المطلبااي 

 .حركات اإلسالم السياسيوانتشار في تطور  –مع عوامل عديدة أخرى  –األمر الذي أسهم 
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  : : يف الضفة الغربية وقطاع غزة، وحتوالتهايف الضفة الغربية وقطاع غزة، وحتوالتها  التشكيلة االجتماعيةالتشكيلة االجتماعية
هي مجموع العالقات االجتماعية الدائرة فاي حياز جغرافاي معاين، خاالل فتارة هي مجموع العالقات االجتماعية الدائرة فاي حياز جغرافاي معاين، خاالل فتارة التشكيلة االجتماعية، التشكيلة االجتماعية، 
، وهو تعريف قد ال ينطبق على الواقع االجتماعي الفلسطيني خالل المرحلاة ، وهو تعريف قد ال ينطبق على الواقع االجتماعي الفلسطيني خالل المرحلاة معينة ووفقًا ألشكال محددةمعينة ووفقًا ألشكال محددة

، بساابب إلحاااق الضاافة الفلسااطينية إلااى األردن، ، بساابب إلحاااق الضاافة الفلسااطينية إلااى األردن، 10011001حتااى عااام حتااى عااام   10111011التاريخيااة الممتاادة منااذ نكبااة التاريخيااة الممتاادة منااذ نكبااة 
فااي فااي ––وقطاااع غاازة إلااى الوصاااية المصاارية ماان ناحيااة، وبساابب أن التطااور االجتماااعي الطبقااي مااا زال وقطاااع غاازة إلااى الوصاااية المصاارية ماان ناحيااة، وبساابب أن التطااور االجتماااعي الطبقااي مااا زال 

  ..في حالة من السيوله الطبقية تحول دون تبلور الطبقات ووعيها لذاتهافي حالة من السيوله الطبقية تحول دون تبلور الطبقات ووعيها لذاتها  --والعربيوالعربيمجتمعنا الفلسطيني مجتمعنا الفلسطيني 
ولكن بالرغم مان هاذا االنقساام الجغرافاي السياساي فاي المجتماع الفلساطيني خاالل تلاك المرحلاة، ولكن بالرغم مان هاذا االنقساام الجغرافاي السياساي فاي المجتماع الفلساطيني خاالل تلاك المرحلاة،   

  ف ن المقومات السياسية والهوية الوطنية ببعدها السياسي واالجتماعي ظلت سمة أساسية للفلساطينيينف ن المقومات السياسية والهوية الوطنية ببعدها السياسي واالجتماعي ظلت سمة أساسية للفلساطينيين
حيىث تجلىت هىذه العالقىة ا جتماعيىة فىي حيىث تجلىت هىذه العالقىة ا جتماعيىة فىي   طن والشتات عمومًا، وفي الضفة وقطاع غزة خصوصًا،طن والشتات عمومًا، وفي الضفة وقطاع غزة خصوصًا،في الو في الو 

، ثىىم علىىى أثىىر ، ثىىم علىىى أثىىر   14661466إطىىار المجتمىىع الفلسىىطيني فىىي الضىىفة والقطىىاع علىىى أثىىر ا حىىتالل ارسىىرائيلي عىىام إطىىار المجتمىىع الفلسىىطيني فىىي الضىىفة والقطىىاع علىىى أثىىر ا حىىتالل ارسىىرائيلي عىىام 
" " تمااع تمااع مجمج" " رغاام التباينااات الملحوظااة التااي مياازت ومازالاات كاال ماان رغاام التباينااات الملحوظااة التااي مياازت ومازالاات كاال ماان ، ، 14491449قيىىام السىىلطة الفلسىىطينية عىىام قيىىام السىىلطة الفلسىىطينية عىىام 

، هخىىذين بعىىين ا عتبىىار أن ، هخىىذين بعىىين ا عتبىىار أن قطاااع غاازة بساابب ظااروف وعواماال تاريخيااة وراهنااةقطاااع غاازة بساابب ظااروف وعواماال تاريخيااة وراهنااة" " مجتمااع مجتمااع " " الضاافة عاان الضاافة عاان 
ناهيكم عن تعرضدا لغىزو ناهيكم عن تعرضدا لغىزو ، ، طرفيةطرفيةهامشية و هامشية و   اقتصادية رأسماليةاقتصادية رأسمالية--تشكيلة اجتماعية تشكيلة اجتماعية المجتمع الفلسطيني هو المجتمع الفلسطيني هو 

  ..عنصري اقتالعي إقصائيعنصري اقتالعي إقصائي
تىزال مشىتملة علىى عالقىات إنتىاج اجتماعيىة تىزال مشىتملة علىى عالقىات إنتىاج اجتماعيىة       بارضافة إلى ما تقدم، فىإن هىذه التشىكيلة ا جتماعيىةبارضافة إلى ما تقدم، فىإن هىذه التشىكيلة ا جتماعيىة

خاصىة قطىاع الصىناعة والبحىث خاصىة قطىاع الصىناعة والبحىث ،،بسىب  ضىعف وتخلىف القطاعىات ا قتصىادية ارنتاجيىة بسىب  ضىعف وتخلىف القطاعىات ا قتصىادية ارنتاجيىة   مىا قبىل رأسىماليةمىا قبىل رأسىمالية
  . . العلمي والتكنولوجيالعلمي والتكنولوجي

رغم من ما يعتري سطحه من مظاهر التقدم الشكلي رغم من ما يعتري سطحه من مظاهر التقدم الشكلي --ومن هنا يمكن توصيف المجتمع الفلسطيني ومن هنا يمكن توصيف المجتمع الفلسطيني 
الحامولااة فااي العديااد ماان الحامولااة فااي العديااد ماان / / ساابب اسااتمرار بقااا  الاادور المهاايمن للعائلااةساابب اسااتمرار بقااا  الاادور المهاايمن للعائلااةبببينااه شاابه تقلياادي بينااه شاابه تقلياادي   --و الكماايو الكمااي

الشاركات و النشااطات والقطاعاات االقتصااادية، كماا فاي  التجمعاات فااي القارى والمادن والمخيماات، إلااى الشاركات و النشااطات والقطاعاات االقتصااادية، كماا فاي  التجمعاات فااي القارى والمادن والمخيماات، إلااى 
الماااارتبط بتااااداخل األنماااااط االجتماعيااااة التقليديااااة وتجاورهااااا أو تحالفهااااا مااااع الماااارتبط بتااااداخل األنماااااط االجتماعيااااة التقليديااااة وتجاورهااااا أو تحالفهااااا مااااع   ،،جانااااب المظهاااار ا خاااارجانااااب المظهاااار ا خاااار
ة فاااي السااالطة بشاااقيها، وطابعهاااا الطفيلاااي المشاااوت، عبااار عالقاااات ماااع التحاااالف ة فاااي السااالطة بشاااقيها، وطابعهاااا الطفيلاااي المشاااوت، عبااار عالقاااات ماااع التحاااالف البيروقراطياااة الحاكماااالبيروقراطياااة الحاكمااا

الكاومبرادوري التجااري والعقاااري والماالي ماان ناحياة وعبار تضااخم مظااهر التراجااع االقتصاادي واالعتماااد الكاومبرادوري التجااري والعقاااري والماالي ماان ناحياة وعبار تضااخم مظااهر التراجااع االقتصاادي واالعتماااد 
على الخارج في التمويل أو اإلغاثة، وتضخم مظاهر ومؤشرات الفقر والبطالة واالنحطاط االجتماعي من على الخارج في التمويل أو اإلغاثة، وتضخم مظاهر ومؤشرات الفقر والبطالة واالنحطاط االجتماعي من 

دون القفىىىز عىىىن السىىىب  الرئيسىىىي لتفىىىاقم هىىىذه المظىىىاهر، المتمثىىىل فىىىي ا حىىىتالل وممارسىىىات  دون القفىىىز عىىىن السىىىب  الرئيسىىىي لتفىىىاقم هىىىذه المظىىىاهر، المتمثىىىل فىىىي ا حىىىتالل وممارسىىىات    انياااة،انياااة،ناحياااة ثناحياااة ث
العدوانية وحصاره المتواصىل، المفىروض علىى أبنىاء شىعبنا فىي الضىفة والقطىاع، إلىى جانى  اسىتمرار تبعيىة العدوانية وحصاره المتواصىل، المفىروض علىى أبنىاء شىعبنا فىي الضىفة والقطىاع، إلىى جانى  اسىتمرار تبعيىة 

القات ا جتماعية القات ا جتماعية مستمر في العمستمر في الع  ا قتصاد الفلسطيني لالقتصاد ارسرائيلي وما تنتج  هذه التبعية من تشوها قتصاد الفلسطيني لالقتصاد ارسرائيلي وما تنتج  هذه التبعية من تشوه
ا جتماعية، توض  إلى حىد ا جتماعية، توض  إلى حىد / / ، إذ أن العالقة الجدلية بين التبعية، والعالقات ا قتصادية، إذ أن العالقة الجدلية بين التبعية، والعالقات ا قتصادية((التركي  الطبقيالتركي  الطبقي))

أو شىريحة فىي إطىار أو شىريحة فىي إطىار " " طبقة طبقة " " كبير شكل ومحتوى البنية الطبقية الفلسطينية، والخصائص ا جتماعية لكل كبير شكل ومحتوى البنية الطبقية الفلسطينية، والخصائص ا جتماعية لكل 
  ..تلك البنيةتلك البنية
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تطاور تطاور الخريطاة الطبقياة الراهناة فاي الضافة وقطااع غازة، ومتابعاة  محاولاة تشاخيصوبالتالي فا ن 
العمااال العمااال " " طبقتاايطبقتااي""البرجوازيااة الكبياارة  والطبقااة البرجوازيااة الصااغيرة ، إلااى جانااب البرجوازيااة الكبياارة  والطبقااة البرجوازيااة الصااغيرة ، إلااى جانااب " " الطبقااةالطبقااة""ورصااد أوضاااع ورصااد أوضاااع 

والتهماي  واإلدمااج والتهماي  واإلدمااج   الباد أن تكاون مرتبطاة بنتاائت التفكاكالباد أن تكاون مرتبطاة بنتاائت التفكاكوالفالحين، واتجاهات التغير في هذت المواقع والفالحين، واتجاهات التغير في هذت المواقع 
 الحقالإلاى جاناب تحدياد الموقاف السياساي، للقاوى الفاعلاة فاي  ير في مواضع هاذت الفئاات،ير في مواضع هاذت الفئاات،ليات التغليات التغوآوآ

 ،السياسي الفلسطيني في سياق بنياة سالطة الحكام الاذاتي والنظاام السياساي االجتمااعي المنبثاق عنهاا
بااين فااتح وحماااس أو الضاافة  7991حتااى تاااريخ االنقسااام منتصااف حزيااران  1001ل الفتاارة منااذ اطااو 

حالاة مان المتغيارات السياساية االجتماعياة  -مناذ ذلاك التااريخ –ة ، حياث تعاي  كال منهماا وقطاع غاز 
أشير إلى ، وفي هذا ارطار ، 5قبل االنقسامعن مرحلة ما  -خاصة في قطاع غزة–واالقتصادية تختلف 

ا جتمىىاعي فدمىى ، هىىو مصىىطل  رديىىف لمفىىاهيم النمىىو والتطىىور والتقىىدم أالتغيىىر ا جتمىىاعي النىىوعي كمىىا أن 
بىىىىالمعنى التنىىىىويري والحىىىىداثي والعقالنىىىىي الندضىىىىوي، عبىىىىر مرحلىىىىة جديىىىىدة ، مىىىىن حيىىىىث درجىىىىات التطىىىىور أو 

 .ا جتماعي و الثقافي وا قتصادي التحرري والديمقراطي، الندوض السياسي
فىي فىي   الكومبرادوريىة والطفيليىةالكومبرادوريىة والطفيليىة  ""البرجوازيىة البرجوازيىة ""فىي تشىكل فىي تشىكل   كان لى  دور رئيسىيكان لى  دور رئيسىي  ا ستعمارا ستعمار  من المعروف انمن المعروف انفف

وتحديىىىد مظدرهىىىا ومدامدىىىا، فدىىىي بورجوازيىىىة شىىىكلية، تابعىىىة ومتخلفىىىة، ضىىىمن وتحديىىىد مظدرهىىىا ومدامدىىىا، فدىىىي بورجوازيىىىة شىىىكلية، تابعىىىة ومتخلفىىىة، ضىىىمن فلسىىىطين والبلىىىدان العربيىىىة ، فلسىىىطين والبلىىىدان العربيىىىة ، 
سىادت فىي بالدنىا لخدمىة مصىال  النظىام الرأسىمالي العىالمي وتكىريس واقىع سىادت فىي بالدنىا لخدمىة مصىال  النظىام الرأسىمالي العىالمي وتكىريس واقىع ، ، عالقات رأسمالية غيىر متكافئىةعالقات رأسمالية غيىر متكافئىة

عىىد أن تىىم تىىدمير أو عىىد أن تىىم تىىدمير أو ، الىىذي سىىاهم فىىي تحديىىد طبيعتدىىا ودورهىىا، ب، الىىذي سىىاهم فىىي تحديىىد طبيعتدىىا ودورهىىا، بالتخلىىف ا جتمىىاعي وا قتصىىادي والثقىىافيالتخلىىف ا جتمىىاعي وا قتصىىادي والثقىىافي
القطىىىىاع الصىىىىناعي واحتجىىىىاز تطىىىىوره فىىىىي مقابىىىىل تشىىىىجيع نمىىىىو القطىىىىاع الصىىىىناعي واحتجىىىىاز تطىىىىوره فىىىىي مقابىىىىل تشىىىىجيع نمىىىىو و و   ""البرجوازيىىىىة الوطنيىىىىة الصىىىىناعيةالبرجوازيىىىىة الوطنيىىىىة الصىىىىناعية""  إضىىىىعافإضىىىىعاف

كمىىا غيرهىىا مىىن كمىىا غيرهىىا مىىن ––ولىىدت ولىىدت   التىىيالتىىي  ،،  والطفيليىىةوالطفيليىىة  متخلفىىةمتخلفىىةالالريفيىىة ، ريفيىىة ، الال  الزراعيىىةالزراعيىىة  سمسىىارة ،سمسىىارة ،الالكومبرادوريىىة، كومبرادوريىىة، الالرأسىىمالية رأسىىمالية الال
ن نىىواة ن نىىواة وعلىىى هىىذا اضسىىاس فىىإوعلىىى هىىذا اضسىىاس فىىإ  ، فىىي أحضىىان اضنمىىاط والعالقىىات مىىا قبىىل الرأسىىمالية ،، فىىي أحضىىان اضنمىىاط والعالقىىات مىىا قبىىل الرأسىىمالية ،--""الحديثىىةالحديثىىة""الطبقىىات الطبقىىات 

البنية ا جتماعية ، وبالتالي البنية ا جتماعية ، وبالتالي سيا  عملية تطور سيا  عملية تطور   لم تتشكل فيلم تتشكل في  --8484قبل نكبة عام قبل نكبة عام ––الفلسطينية الفلسطينية " " البرجوازيةالبرجوازية""
شىب  شىب  ))يا أو تنويريا ، كما لىم تكىن نقيضىا للطبقىة السىائدة يا أو تنويريا ، كما لىم تكىن نقيضىا للطبقىة السىائدة مشروعا ندضو مشروعا ندضو   مشروعا  وطنيا  مستقال  أومشروعا  وطنيا  مستقال  أو  لم تحمللم تحمل

وقىىابال لالحتىىواء وقىىابال لالحتىىواء ––  لدىىا، وتابعىىا مخلصىىا للسىىو  الرأسىىمالي العىىالميلدىىا، وتابعىىا مخلصىىا للسىىو  الرأسىىمالي العىىالمي" " عصىىرياعصىىريا""بىىل كانىىت امتىىدادا بىىل كانىىت امتىىدادا ( ( ارقطاعيىىةارقطاعيىىة
في فلسطين وكافة في فلسطين وكافة ––كما هي سماتدا الرئيسة وممارساتدا كما هي سماتدا الرئيسة وممارساتدا عبر تطورها إلى برجوازية كمبرادورية عبر تطورها إلى برجوازية كمبرادورية   --والخضوعوالخضوع

  ..في المرحلة الراهنة في المرحلة الراهنة   --اضقطار العربيةاضقطار العربية
وكىىذلك اضمىىر بالنسىىبة للطبقىىة العاملىىة ، التىىي لىىم تتبلىىور بعىىد فىىي بالدنىىا ، كطبقىىة تعبىىر عىىن نفسىىدا وكىىذلك اضمىىر بالنسىىبة للطبقىىة العاملىىة ، التىىي لىىم تتبلىىور بعىىد فىىي بالدنىىا ، كطبقىىة تعبىىر عىىن نفسىىدا 

وبقيت طبقة في ذاتدىا ولىم تتحىول إلىى طبقىة لىذاتدا بمعنىى وعيدىا لشىرط وجودهىا التىاريخي وبقيت طبقة في ذاتدىا ولىم تتحىول إلىى طبقىة لىذاتدا بمعنىى وعيدىا لشىرط وجودهىا التىاريخي بصورة مستقلة ،بصورة مستقلة ،

                                                           
5

في إفشال مشروع الدولة الفلسطينية،  -إلى جانب عوامل أخرى–االنقسام والصراع على المصالح بين فتح وحماس ، ساهم بدرجة أساسية  
مكسبًا صافيًا للدولة الصهيونية، وتنفيذًا لمخططاتها ومشاريعها الخاصة بمستقبل الضفة وقطاع غزة ، كما وردت في دراسة  -ومازال–وكان 

أثنا  االنتفاضة الفلسطينية، وتم ترجمته إلى اللغة العربية من  9191الصادر عام " جامعة تل أبيب –مركز جافي للدراسات االستراتيجية "
، حيث ورد فيه الحديث  9119 –عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت " الدولة الفلسطينية: "ت في كتاب صدر بعنوان قبل واصدار 

 .ف.ت.عن سيناريو االنسحاب االحادي من غزة، ودولة غزة في إطار الصراع بين التيار االسالمي وبين تيار م
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شىىرائ  هىىذه الطبقىىة، مىىن حيىىث وعىىي أفرادهىىا ، شىىرائ  هىىذه الطبقىىة، مىىن حيىىث وعىىي أفرادهىىا ، حيىىث نالحىىظ اليىىوم ، التفىىاوت الواسىىع لحيىىث نالحىىظ اليىىوم ، التفىىاوت الواسىىع ل  ،،ومصىىالحدا الطبقيىىةومصىىالحدا الطبقيىىة
  ..وتكويندا ، ودورها ، وعالقاتدا ا جتماعيةوتكويندا ، ودورها ، وعالقاتدا ا جتماعية

مثالنااا علااى ذلااك ، التفاصاايل اليوميااة للواقااع المعااا  لعمالنااا و معاناااتهم فااي الضاافة والقطاااع، مثالنااا علااى ذلااك ، التفاصاايل اليوميااة للواقااع المعااا  لعمالنااا و معاناااتهم فااي الضاافة والقطاااع، 
، وبساابب فقاارهم وحاااجتهم، فاا نهم ، وبساابب فقاارهم وحاااجتهم، فاا نهم السااوق اإلساارائيليالسااوق اإلساارائيلي  المسااتوطنات أوالمسااتوطنات أو  فاايفااي  ماان أبنااا  الضاافةماان أبنااا  الضاافة  فالعاااملينفالعاااملين

يتعرضااون لكاال أشااكال يتعرضااون لكاال أشااكال   حيااثحيااث  ،،  جدون بيااع قااوة عملهاام واسااتغاللهم ماان صاااحب العماال اإلساارائيليجدون بيااع قااوة عملهاام واسااتغاللهم ماان صاااحب العماال اإلساارائيلييسااتيساات
منذ فجر يوم العمل لكل منهم ، على الحواجز والتفتي  واإلذالل النفساي منذ فجر يوم العمل لكل منهم ، على الحواجز والتفتي  واإلذالل النفساي   --الوطني والطبقيالوطني والطبقي––االضطهاد االضطهاد 

بعاد بعاد   معاناتهم لادى صااحب العمال وتحملهام لألعماال الشااقة والقاذرة ، ثام عاودتهممعاناتهم لادى صااحب العمال وتحملهام لألعماال الشااقة والقاذرة ، ثام عاودتهمجانب جانب والمادي ، إلى والمادي ، إلى 
بموجااب تقاليااد بموجااب تقاليااد   ،،التااي يعااي  معظمهاام فااي داخلهاااالتااي يعااي  معظمهاام فااي داخلهااا  ،،هبااوط اللياال ، إلااى عااائالتهم ومجتمعاااتهم الصااغيرةهبااوط اللياال ، إلااى عااائالتهم ومجتمعاااتهم الصااغيرة

وهي نفس السامات والظاروف التاي عاشاها عماال وهي نفس السامات والظاروف التاي عاشاها عماال   ،،في الضفة الغربيةفي الضفة الغربية  وقوانين العائلة والقرية والمجتمعوقوانين العائلة والقرية والمجتمع
  ..قطاع غزة قبل الحصار واإلغالققطاع غزة قبل الحصار واإلغالق

ويىىىة إلىىىى ويىىىة إلىىىى ففعمالنىىىا المشىىىدودين بصىىىورة معنويىىىة وععمالنىىىا المشىىىدودين بصىىىورة معنويىىىة وع  إندىىىا المفارقىىىة التىىىي تميىىىز هىىىذا القطىىىاع الواسىىىع مىىىنإندىىىا المفارقىىىة التىىىي تميىىىز هىىىذا القطىىىاع الواسىىىع مىىىن
، يمارسىىون فيدىىا وعبرهىىا ، يمارسىىون فيدىىا وعبرهىىا أو المخىىيمأو المخىىيما جتماعيىىة التقليديىىة فىىي اضسىىرة أو الحامولىىة ، أو تجمىىع القريىىة ا جتماعيىىة التقليديىىة فىىي اضسىىرة أو الحامولىىة ، أو تجمىىع القريىىة   عىىاداتدمعىىاداتدم

كجزء من الذاكرة التاريخية لواقعدم ما قبل كجزء من الذاكرة التاريخية لواقعدم ما قبل دورهم ا جتماعي حس  الوضع ا جتماعي المتوارث لكل مندم دورهم ا جتماعي حس  الوضع ا جتماعي المتوارث لكل مندم 
والغيبيىة القدريىة علىى عقىل ومكونىات والغيبيىة القدريىة علىى عقىل ومكونىات ، المثاليىة ، المثاليىة اضنماط القديمىةاضنماط القديمىة  ثقافةثقافة  ستمرار هيمنةستمرار هيمنة، أو بحكم ا، أو بحكم ا84848484نكبة نكبة 

  ..هذه الشرائ  العمالية هذه الشرائ  العمالية 
وعي العمال و الفالحين الفقارا  وكال الكاادحين فاي بالدناا عموماًا وعي العمال و الفالحين الفقارا  وكال الكاادحين فاي بالدناا عموماًا وبالتالي فال غرابة من ضعف وبالتالي فال غرابة من ضعف   

إطارا شبه إطارا شبه   ية ، هو في حقيقتهية ، هو في حقيقتهبالظلم الطبقي بصورة مباشرة ، ذلك ألن إطار العالقات الرأسمالية الظاهر بالظلم الطبقي بصورة مباشرة ، ذلك ألن إطار العالقات الرأسمالية الظاهر 
بمااا يعيااق عمليااة الفاارز بمااا يعيااق عمليااة الفاارز   العالقااات االجتماعيااة التقليديااة القديمااة،العالقااات االجتماعيااة التقليديااة القديمااة،رأساامالي يحماال فااي ثنايااات العديااد ماان رأساامالي يحماال فااي ثنايااات العديااد ماان 

الطبقي المحدد داخال التشاكيلة االجتماعياة االقتصاادية الفلساطينية القائماة، التاي ماا زالات عملياة غيار الطبقي المحدد داخال التشاكيلة االجتماعياة االقتصاادية الفلساطينية القائماة، التاي ماا زالات عملياة غيار 
صاادية والسياساية واأليديولوجياة ، نظارا لهاذا التاداخل صاادية والسياساية واأليديولوجياة ، نظارا لهاذا التاداخل مكتملة بل ومشوهه، على جميع المساتويات االقتمكتملة بل ومشوهه، على جميع المساتويات االقت
وفي العدياد مان الطبقاات والفئاات االجتماعياة ، ونظارا وفي العدياد مان الطبقاات والفئاات االجتماعياة ، ونظارا   ،،أو التشابك في العالقات االجتماعية االقتصاديةأو التشابك في العالقات االجتماعية االقتصادية

ألن فئااات واسااعة ماان السااكان فااي مجتمعنااا ، ال تاازال تعااي  أوضاااع انتقاليااة بحيااث لاام يتحاادد انتماؤهااا ألن فئااات واسااعة ماان السااكان فااي مجتمعنااا ، ال تاازال تعااي  أوضاااع انتقاليااة بحيااث لاام يتحاادد انتماؤهااا 
مان قياام السالطة مان قياام السالطة   عامااً عامااً ( ( 1919))نهائيا ، خاصة وأن طبيعة المرحلة الراهناة ، بعاد نهائيا ، خاصة وأن طبيعة المرحلة الراهناة ، بعاد الطبقي تحديدا مستقرا و الطبقي تحديدا مستقرا و 

في ظل االحتالل وعدوانه وحصارت، وصاواًل إلاى الصاراع باين فاتح وحمااس وانفصاال الضافة في ظل االحتالل وعدوانه وحصارت، وصاواًل إلاى الصاراع باين فاتح وحمااس وانفصاال الضافة الفلسطينية الفلسطينية 
( ( أفاارادا وجماعاااتأفاارادا وجماعااات))، مليئاة بالمفارقااات والمفاجئاات ، حيااث نالحااظ أن معظام األثريااا  الجادد ، مليئاة بالمفارقااات والمفاجئاات ، حيااث نالحااظ أن معظام األثريااا  الجادد عان القطاااععان القطاااع

البورجوازيااة الصااغيرة البورجوازيااة الصااغيرة   االجتماعيااةاالجتماعيااة--بااين انتمااا اتهم الطبقيااةبااين انتمااا اتهم الطبقيااة  ن نوعااًا ماان االزدواجيااة أو االرباااكن نوعااًا ماان االزدواجيااة أو االرباااكيعيشااويعيشااو
عبار عبار ––، الثرياة المحدثاة ، الثرياة المحدثاة   الراهناةالراهناةفي سياق تجربتهم الوطنياة الساابقة ، وباين أوضااعهم في سياق تجربتهم الوطنياة الساابقة ، وباين أوضااعهم   والفقيرة عموماً والفقيرة عموماً 

يشااعرون بعمااق يشااعرون بعمااق ، ال يشااعرون باسااتقرارهم ، كمااا ال ، ال يشااعرون باسااتقرارهم ، كمااا ال --مظاااهر وأشااكال الفساااد والحااراك االجتماااعي الشاااذمظاااهر وأشااكال الفساااد والحااراك االجتماااعي الشاااذ
ذلااك ان تكااريس أو رسااور اسااتقرارهم الطبقااي مرهااون بماادى تفاااعلهم أو اسااتجابتهم ذلااك ان تكااريس أو رسااور اسااتقرارهم الطبقااي مرهااون بماادى تفاااعلهم أو اسااتجابتهم انتمااا هم الجديااد ، انتمااا هم الجديااد ، 

بااالمعنى بااالمعنى   المسااتقبلي المسااتقبلي   التااي سااتحدد دورهاامالتااي سااتحدد دورهاامللمتغياارات السياسااية المتسااارعة هبوطااًا فااي مجتمعنااا، فهااي للمتغياارات السياسااية المتسااارعة هبوطااًا فااي مجتمعنااا، فهااي 
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اإلسرائيلية وبالتوافق اإلسرائيلية وبالتوافق --يةيةفي ضو  حجم استجابتهم للرؤية األمريكفي ضو  حجم استجابتهم للرؤية األمريكاالجتماعي و االقتصادي والسياسي ، االجتماعي و االقتصادي والسياسي ، 
  ..معهامعها

بىدرجات بىدرجات ، عبىر محاولتنىا لتحليىل واقىع مجتمعنىا الفلسىطيني ، عبىر محاولتنىا لتحليىل واقىع مجتمعنىا الفلسىطيني   األمر الهام ا خر الواجاب اإلشاارة إلياهاألمر الهام ا خر الواجاب اإلشاارة إلياه
يتمثاال فااي تلااك ا ثااار والنتااائت االجتماعيااة الناجمااة عاان يتمثاال فااي تلااك ا ثااار والنتااائت االجتماعيااة الناجمااة عاان ، ، إلىىى يومنىىا هىىذاإلىىى يومنىىا هىىذا  8484متفاوتىىة، منىىذ مىىا بعىىد نكبىىة متفاوتىىة، منىىذ مىىا بعىىد نكبىىة 

خاصاة فاي قطااع خاصاة فاي قطااع ––  أو عمق الرابطة االجتماعية الضيقةأو عمق الرابطة االجتماعية الضيقةاستمرار مظاهر عصبية الدم، والوال  العشائري استمرار مظاهر عصبية الدم، والوال  العشائري 
المرتبطاة مصالحيا بمظااهر وأوضااع الخلال والفسااد والفوضاى المرتبطاة مصالحيا بمظااهر وأوضااع الخلال والفسااد والفوضاى   ،،التي تكرس الوال  لرماوز التخلافالتي تكرس الوال  لرماوز التخلاف  --غزةغزة

تااراث، التااي تااراث، التااي والوال  ، وذلااك تحاات غطااا  العااادات واألعااراف والتقاليااد، وذلااك تحاات غطااا  العااادات واألعااراف والتقالياادفااي هااذت المرحلااة أو أي مرحلااة سااابقةفااي هااذت المرحلااة أو أي مرحلااة سااابقة
تكرست مع مظاهر التخلف االجتماعي التي تفاقمت في ظل انتشار حركات اإلسالم السياسي ، وسايطرة تكرست مع مظاهر التخلف االجتماعي التي تفاقمت في ظل انتشار حركات اإلسالم السياسي ، وسايطرة 

اإلساالم اإلساالم ""، ، " " اإلخاوان المسالميناإلخاوان المسالمين""حماس على قطاع غزة، وممارساتها الهادفة إلى تكاريس شاعار جماعاة حماس على قطاع غزة، وممارساتها الهادفة إلى تكاريس شاعار جماعاة 
، الفهام الساقيم لالساالمالتاي تجساد  "االساالم ديان شامولي" خطار مقولاة ، ف نها بذلك تجسد ، ف نها بذلك تجسد " " هو الحلهو الحل

لتصبح سلطة شاملة ومهيمناة فاي كال ، الذي من شينه أن يرسخ سلطة رجل الدين والمؤسسات الدينية
ومىن شىنن هىذا ا سىتفحال وا متىداد السىلطوي أن . ، كمىا قىال بحى  المفكىر الراحىل نصىر أبىو زيىدالمجاالت

فباارغم كاال االدعااا ات والاادعاوي . يخلىى  وضىىعا نعىىاني منىى  الن أشىىد المعانىىاة اجتماعيىىا وسياسىىيا وفكريىىا
عن عادم وجاود سالطة دينياه فاي اإلساالم تشابه سالطة الكنيساة فاي ، والفارغة من المضمون، العريضة
 .ود محااكم التفتاي  فاي حياتناابال وجا، يؤكاد وجاود هاذت السالطة فاي بالدناا، فالواقع الفعلي، المسيحية

فيصىىىب  المخىىىالف السياسىىىي مارقىىىا خارجىىىا عىىىن ، والسىىىلطة هىىىذه تجمىىىع السياسىىىي والىىىديني فىىىي قبضىىىة واحىىىدة
وبالمثل يقول رجل الدين إن من يغير دين  يج  التعامل معى  بوصىف  خائنىا  ,ارجماع ومدددا لوحدة اضمة

، ن والىىىوطن يجىىىد تعبيىىىره فىىىي كىىىل الدسىىىاتير السياسىىىية التىىىي تحصىىىر الىىىوطن فىىىي ديىىىنإن اتحىىىاد الىىىدي. للىىىوطن
ويجىىد ، وتختىىزل الدولىىة فىىي نظامدىىا السياسىىي ,وهنىىا يختىىزل الىىوطن فىىي الدولىىة. وتختىىزل الىىدين فىىي الىىوطن

إن مقولىىة الشىىمولية تبىىدأ مىىن الفكىىر الىىديني لتختىىر  مجىىال السياسىىة . المىىواطن نفسىى  حبىىيس أكثىىر مىىن سىىجن
فىني خطىر أشىد مىن . والنتيجىة واحىدة، أو تبدأ من الفكر السياسىي لتنسىر الىدين فىي إيىديولوجيتدا ،والمجتمع

 !هذا وأي بالء
 

 :مالمح التغيري االجتماعي يف الضفة وقطاع غزة
نا لمالم  التحول والتغير للبنية ا جتماعية في الضفة وقطاع غزة ما بعد قيام السلطة، ثم إن تشخيص

والحصار العدواني ارسرائيلي، اظدر مجموعة من الحقائ  والمإشرات الدالة على على أثر ا نقسام 
  : طبيعة التشكل الطبقي في بالدنا

( 38128)مليون نسمة، منهم ( 38644) 5132بلغ عدد سكان قطاع غزة منتصف عام  -3
من مجموع سكان القطاع، ومن المعروف أن الكثافة السكانية %( 62.6)بة مليون الجئ بنس

 142عن " إسرائيل"، في حين أنها ال تزيد في 5كم/فرد 8113ي قطاع غزة بلغت حوالي ف
 . 5كم/فرد



4 
 

أن المجتمع الفلسطيني المقيم في قطاع الجداز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أظدرت بيانات  -5
غزة فتيا  بشكل أكبر مما هو علي  في الضفة الغربية، إذ تقدر نسبة اضفراد في الفئة العمريىة 

، في قطاع غزة% 91.5الضفة الغربية، فىي % 18.3 بواقع 5119العام  ندايةسنة   (0-14)
في % 54.4لضفة الغربية و في ا% 11.1سنة فتقدر بنسبة  54-12وبالنسبة للشريحة من 

في الضفة و % 58.9سنة فتقدر نسبة اضفراد بى  24-11قطاع غزة ، أما الفئة العمرية من 
فما فو  فتقدر في الضفة  31في قطاع غزة ، أما نسبة اضفراد في الفئة العمرية % 51.5
 % .1.91وفي قطاع غزة بنسبة % 5.24بنسبة 

من اضسر % 1.1، إلى أن 5119عام اء الفلسطيني لتشير بيانات الجداز المركزي لإلحص -1
ناث في القوى العاملة مشاركة ارتدني كما تشير البيانات إلى .قطاع غزة ترأسدا إناث في 

 %12.9إلى في القطاع  حيث تصل نسبة مشاركة ارناث ،5119العام  مقارنة بالذكور خالل
 –أعمال السكرتارية  –اردارية من ارناث يعملون في القطاعات والمدن % 11أكثر من )

بارضافة  –مدرسات في المدارس عموما  وفي روضات اضطفال خصوصا   –الوظيفة العامة 
  .(إلى العامالت في القطاع الزراعي

 عادد يتسااوى أن فا ن مان المتوقاع،  6بناء على تقديرات الجداز المركىزي لالحصىاء الفلسىطيني -8
حاااين  فاااي ، 5135 عاااام نهاياااة ماااع التاريخياااة فلساااطين فاااي واليهاااود الفلساااطينيين الساااكان
 حياث  2020 عاام نهاياة بحلاول الساكان مان% 81.1 حاوالي اليهود السكان نسبة ستصبح
 .فلسطيني مليون 7.2 مقابل مليون 6إلى  عددهم سيصل

منتصىف عىدد السىكان فىي الضىفة والقطىاع : السكان وسوق العمل والبطالة في الضافة والقطااع -2
مىىىىىىا يعىىىىىىادل % 31.8مليىىىىىىون نسىىىىىىمة ، يتوزعىىىىىىون فىىىىىىي الضىىىىىىفة الغربيىىىىىىة بنسىىىىىىبة  (9638) 5112

 .شخص  1811194ما يعادل  %11.1 شخص، وقطاع غزة بنسبة 5111892
، فيبلغ  5119أما مجموع القوى العاملة في الضفة والقطاع كما في نداية عام 

، يتوزعون (مندم منتسبين إلى النقابات العمالية والمدنية% 11أقل من ) شخص 165416111
يعلمون بالفعل % 11.9فرد، مندم  151131في الضفة الغربية ، ما يعادل % 98.5بنسبة 
  .فرد 129182عاطلين عن العمل وعددهم % 11.3فرد، مقابل نسبة  389512عددهم 

شخص،  821148، ما يعادل % 88.4قوى العاملة أما في قطاع غزة فتبلغ نسبة ال
عاطلين عن العمل ، ما يعادل % 81.1مقابل ( 528341% )25.3يعمل بالفعل منهم 

من حملة الشهادات  3118111منهم حوالي ) عاطل عن العمل في قطاع غزة 314111
( ألف أسرة 315حوالي )يعيلون حوالي ثمانماية ألف نسمة  5132بداية عام  (الجامعية

عبر اجراءات تضمن توفير يعيشون في حالة من الفقر المدقع ينتظرون انتشالهم من واقعهم 

                                                           
 (.وكالة معًا االخبارية) – 5131ديسمبر  –يين في العالم عدد الفلسطين –الجهاز المركزي لالحصا  الفلسطيني  6
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سبل التكافل ا جتماعي ودعم السلع الغذائية الضرورية لدم والغاء كافة الرسوم والضرائ  
ن كاهلدم وتوفير فرص العمل وانداء ا نقسام واستعادة وحدة الصف المباشرة وغير المباشرة ع

او الحد ا دنى من الوحدة الوطنية بما يمدد  نداء الحصار وتنفيذ عملية ا عمار واستعادة 
 .النشاط ا قتصادي بكل قطاعات  ا نتاجية والخدمية تعزيزا لصمودهم ومقاومتدم

اب اليسار لديها ظرفًا موضوعيًا ناضجًا عبر كل المفارقة أو االشكالية أن فصائل وأحز 
الفرص المتوفرة من الفقرا ، والفقرا  المدقعين المحرومين الذين يتطلعون بشوق وحسرة إلى 
من يقف بجانبهم مدافعًا عن قضاياهم مناضاًل من أجل خالصهم وانعتاقهم وتحقيق أهدافهم 

لغا  مظاهر وأسباب  فقرهم وقهرهم واستالبهم واستغاللهم بما في إنها  االنقسام ومجابهة وا 
 ..يمكنهم من الصمود والنضال لتحقيق األهداف الوطنية في الحرية وتقرير المصير والعودة

يبدو أن العامل الذاتي المتمثل في احزاب وفصائل اليسار، مازال في حالة من الضعف او  نلك
بدليل أن نسبة العمال في العجز عن التوسع واالندماج في أوساط الفقرا  والعمال، 

 %!!2عضوية اليسار الفلسطيني ال تزيد اليوم عن /بنية
نداية  للضفة وقطاع غزة( باضسعار الثابتة)بلغ الناتج المحلي ا جمالي : الناتت المحلي -3

 يارمل 26891ما يعادل % 89دو ر يتوزع على الضفة الغربية بنسبة  مليار (86994) 5119
دو ر ، وبالتالي فإن نصي  الفرد مليار  16813لقطاع غزة ما يعادل % 53دو ر ، وبنسبة 

  .7سنة/للفرد$ 481ي قطاع غزة سنة ، يدبط ف/للفرد$ 5532في الضفة 
يعتمىد عليى   حيىثأهىم القطاعىات ارنتاجيىة فىي الضىفة الغربيىة وقطىاع غىزة، مىن  :قطاع الزراعاة -7

الثروة الحيوانية، وصىيد / الذي يعملون في الزراعة وتربية المواشي ) من السكان% 02أكثر من 
فىىي حىىين أنىى  ي ش ىىغىل  8%8.4بلغىىت  0288، لكىىن مسىىاهمت  فىىي النىىاتج ارجمىىالي لعىىام (اضسىىماك

عامىىل وعاملىىة، يتوزعىىون علىىى الضىىفة الغربيىىة بواقىىع ( 48840)مىىن مجمىىوع العىىاملين  82.1%9
 .عامل وعاملة( 06648)بواقع عامل وعاملة، وقطاع غزة ( 82848)

فىي الضىفة وقطىاع غىزة،  فىي الزراعيىة الحيىازات مسىاحة إجمىالي بلىغ :األراضاي اساتخدامات
( 822) و الغربيىة، الضىفة فىي مليىون دونىم 8,8 مندىا ،مليىون دونىم ( 8,0)، 0288ندايىة عىام 
العازلىىة ألىىف دونىىم مسىىاحة المنطقىىة الحدوديىىة ( 02)مندىىا حىىوالي  ،غىىزة قطىىاع فىىي ألىىف دونىىم

المحظىىىور دخولدىىىا علىىىى المىىىزارعين الغىىىزيين بىىىنوامر الجىىىي  ارسىىىرائيلي، وبالتىىىالي   يتبقىىىى سىىىوى 
، حيىىىث تقلصىىىت المسىىىاحة الزراعيىىىة بسىىىب  التزايىىىد السىىىكاني وتفتىىىت 0221ألىىىف دونىىىم عىىىام ( 42)

 .اضراضي الزراعية

                                                           
7

 .21ص-1192أغسطس –( 19)العدد  -رام هللا  –معهد ماس والجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني  –المراقب االقتصادي واالجتماعي  
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ألف عام  (81)مإسسىات القطاع الصناعي في الضفة والقطاع حواليدد ىع :قطاع الصناعة -4
 .منشنة في قطاع غزة  8222مندا حوالي  0288

 0288في الضفة وقطاع غزة لعام  مساهمة القطاع الصناعي في الناتج ارجمالي بلغت
في قطاع % 02من هذه النسبة تتركز في الضفة، مقابل حوالي % 42أكثر من  %10(88.1)

أدى ذلك إلى انخفاض غزة و الصناعية في قطاع من المنشآت % 42بسب  إغال  حوالي غزة، 
 عامل 8.222عامل إلى نحو  81.222أعداد العاملين في القطاع الصناعي في قطاع غزة من 

الممتدة من شاطئ  في منطقة المواصي في قطاع غزة أهم الخزانات الجوفيةتقع  :الميات -4
فية ارتباطا  لكن تزايد ش  مياه ا مطار وتزايد ض  المياه الجو  خانيونس حتى نداية شاطئ رف ،

لتر، علمًا بين /ملجم 9111إلى أكثر من ( الكلوريد)فقد ارتفعت نسبة الملوحة بزيادة السكان، 
منظمة الصحة العالمية حذرت من استعمال الميات للشرب ا دمي في حال زيادة نسبة 

( النترايت)لتر، إلى جانب الخطورة الشديدة الناجمة عن زيادة نسبة /ملجم 121الملوحة عن 
لتر، األمر الذي /ملجم 121 – 111بحيث وصلت في مخزون ميات قطاع غزة إلى أكثر من 

، خاصة الفشل الكلوي الذي يتزايد اليوم  سؤدي بالضرورة إلى انتشار العديد من األمراض
التي انتشرت خالل العامين  السرطانبصورة ملحوظة في قطاع غزة إلى جان  أمراض 

في  السرطانة ، بحيث تشير عدد من التقارير الطبية أن انتشار الماضيين بصورة غير مسبوق
 .قطاع غزة بات من أعلى النس  في العالم 

الصىادر " 5151غزة فىي عىام " وفي هذا الجان  أشير إلى تقرير فري  اضمم المتحدة بعنوان 
 :،  حيث أكد على ما يلي بالنسبة للمياه والصرف الصحي5115في شدر ه  

 القيمة المؤشر
 %31 للشرب الصالحة الجوفية الميات نسبة
 صالحة غير الجوفية الميات فيه تصبح قد الذي العام

 5135 لالستخدام

 جزئيا المعالجة أو المعالجة غير العادمة الميات كمية
 يتم ضخها التي

 33 أو يوم لكل مكعب متر  90000
 سنويا مكعب متر مليون

 متر مليون 160 اب سنوياً  والمقدر الجوفي، المخزون من للميات الحالي االستخراج إن
 الجوفية الميات مستويات تناقص ومع. بكثير ذلك تجاوز قد الحالي، الكلي الطلب لتلبية مكعب
 بالتالي تسبب مما ، الجوفي المخزون الى المجاور المتوسط األبيض البحر من الميات تتسرب

 للميات العالمية الصحة منظمة حددتها التي المعايير مستوى عن الملوحة مستويات رفع في
 في التحكم عن الناجمة الجوفية بالنترات الميات طبقة تلوث مع ذلك وتزامن .للشرب الصالحة

 .الزراعية األراضي في الري وأسمدة الصحي والصرف المجاري ميات
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 .  معالجة دون للشرب صالحة غير الحاضر الوقت في الجوفية الميات من 90 % وتعتبر
 متوسط بلغ حيث غزة، سكان لمعظم محدوداً  أصبح للشرب لصالحةا الميات توفر ف ن وبالتالي
 المعدل من أقل وهو ،(الموسم وبحسب( اليوم في للفرد لتر 70 إلى 60 بين يتراوح استهالك

 .يومياً  للفرد لتر 100 ب العالمية الصحة منظمة حددته الذي
 ، 2016 عام في لالستعمال صالحة غير الجوفية المياه طبقة تصب  أن الممكن ومن

 . 2020 عام بحلول بدا لحقت التي ارضرار إصال  وسيستحيل
 الذي الوقت في حا  ، أفضل ليس الصحي الصرف مياه أو العادمة المياه معالجة وضع إن
 لتلبية بدا المرتبطة التحتية والبنية المعالجة مراف  في ضخمة لالستثمارات ماسة حاجة في  توجد

  .المستقبلية ا حتياجات عن ناهيك الحالي، الطل 
عادة معالجة يمكن الراهن، الوقت وفي  أي الصحي، الصرف مياه من فقط 25 % ترشي  وا 
. الزراعة أنواع وبعض الخضراء المساحات في لالستخدام اليوم في مكع  متر 30000 حوالي
 المعالجة أو الخام الصحي الصرف مياه من يوميا   مكع  متر 90000 حوالي تصريف يتم كما

 متر مليون 33 حوالي أي) ل  المجاورة والمنطقة المجاور المتوسط اضبيض البحر إلى جزئيا  
 صناعة في ومشاكل العامة الصحة على ومخاطر تلوثا   يخل ف مما ، (العام في مكع 

 .اضسماك
 لتلبية الصحي الصرف مياه لمعالجة جديدة محطات وترميم رنشاء جاريا   العمل يزال  
 الوقت ففي .تسريع إلى الجدود هذه تحتاج ولكن. سواء حد على والمستقبلي الحالي في الطل 

 ،  سنويا   الصحي الصرف مياه من مكع  متر مليون  44 حوالي غزة قطاع ينتج الحاضر،
 .2020 عام بحلول سنويا   مكع  متر مليون 57 ليصل لالرتفاع مرش  وهو

بات من المعروف أن أزمة الكهربا  الطاحنة في قطاع غزة ، هي أزمة مستعصية : الكهربا  -31
 4طوال األعوام الثماني الماضية ، حيث ينقطع التيار الكهربائي يوميًا بمعدل يتراوح بين 

وفي  .ونفسية بالغة( اقتصادية واجتماعية)ساعة ، مما يسبب أضرارًا مادية  35ساعات إلى 
في –هذا السياق، أشير إلى أن محطة توليد الكهربا  الوحيدة الموجودة في غزة تنتت 

ميغاوات، وبالتالي ف ن  311 -األوضاع الطبيعية في حال تيمين الوقود الالزم من السوالر
ميغاوات تستخدم في انارة منطقة رفح  55يغطي احتياجاته من مصر التي تقدم  القطاع

، علمًا بين حاجته اليومية من "إسرائيل"ميغاوات من  351وحوالي جنوب قطاع غزة، 
ميغاوات عام  221ميغاوات، سترتفع هذت الحاجة إلى  121الكهربا  لهذا العام تتطلب تيمين 

5151. 
 492.9بلغ متوسط إنفا  اضسرة الشدري النقدي على مختلف السلع والخدمات  :إنفاق األسرة  -11

دينارا  أردنيا  في الضفة الغربية مقابل  16121.9بواقع )دينارا  أردنيا  في الضفة والقطاع، 
أفراد  3.1، ضسرة متوسط حجمدا في الضفة والقطاع (دينارا  أردنيا  في قطاع غزة 729.3
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وشكل اإلنفاق على مجموعات (. أفراد في قطاع غزة 3.3الضفة الغربية و أفراد في 2.8بواقع )
من مجمل اإلنفاق  %18.2الطعام من متوسط اإلنفاق الكلي لالسرة في الضفة والقطاع 

 .في قطاع غزة% 11.8في الضفة الغربية و% 15.6الشهري، بواقع 
دل الفقر بين السكان في بلغ مع 5119ه  /قبل العدوان اضخير على قطاع غزة تموز :الفقر -15

في الضفة ما يعادل % 18.1، بواقع  5119الضفة الغربية وقطاع غزة منتصف عام 
نسمة، أما نس  الفقر  315111ما يعادل  11في قطاع غزة% 11.1نسمة، و  943351

% 51.1، مقابل ( نسمة 518351)من إجمالي السكان في الضفة % 8.1المدقع فقد بلغت 
 . نسمة( 181131)عال ما ي 12في قطاع غزة

وفي ضو  نتائت العدوان الصهيوني على القطاع الذي تواصل منذ صباح يوم 
، تحول قطاع غزة إلى  54/4/5138يومًا حتى تاريخ  23واستمر لمدة  4/6/5138

إلى أكثر من  5138منتصف  منطقة منكوبة، وهذا بدورت أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة فيه
من مجموع القوى العاملة، ما يعادل  13%81.1إلى   5132، هبطت في منتصف % 51

عاطل عن العمل يعيشون اليوم ظروف اجتماعية واقتصادية ونفسية بالغة  314111
إلى ما  –القسوة، وهذا يعني أن معدل الفقر في قطاع غزة ارتفع حسب العديد من المصادر 

نسمة ، أما الذين يعيشون اليوم في حالة ألف  418من السكان ، ما يعادل % 21يقرب من 
ما يعادل % 11 حوالي إلى ت النسبةمن الفقر المدقع، أقل من دوالرين في اليوم، فقد ارتفع

( $241)شيكل ما يعادل  5511ألف نسمة، مع العلم ان خط الفقر لألسرة قد بلغ  215
 .($861)شيكل ما يعادل  3415وخط الفقر المدقع قد بلغ 

تشير البيانات االحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي لالحصا   :14الواقع الصحي  -11
الفلسطيني إلى أن نمو الموارد البشرية الصحية في الضفة والقطاع ما زال متدنيا، على الرغم 

في اضراضي الفلسطينية عموما  وقطاع غزة خصوصا ، من أهمدا  من انتشار األمراض المتنوعة
ضغط الدم والسكر والكبد الوبائي والسرطان بننواع  ، والسحايا، والتفوئيد و  سوء التغذية أمراض

عالوة على تراجع وأمراض العيون والفشل الكلوي وغير ذلك من اضمراض الخاصة باضطفال، 
ة في مستشفيات القطاع، وقلة /نسبة عالية من الممرضين الكفا ة والخبرة التمريضية لدى

 .األطبا  االختصاصيين في األورام والجهاز الهضمي والقلب والدماغ وجراحة العيون والعظام
إلى الوضع الصحي "" 5151غزة في عام " تقرير فريق األمم المتحدة بعنوان "وقد أشار  

ن الجودة في األوضاع الصحية من جهة، في قطاع غزة مؤكدًا على الحاجة الماسة لتحسي
                                                           

 .33/6/5138 –رام اهلل  –النشرة اإلحصائية بمناسبة اليوم العالمي للسكان  –الجهاز المركزي لالحصا  الفلسطيني  11
 . المصدر السابق 12
 .31ص – 31/2/5132 –جريدة األيام  –فلسطين في أرقام  –الجهاز المركزي لالحصا  الفلسطيني  13
 .31صفحة  – 31/2/5132بتاريخ  – 5186العدد رقم  –جريد األيام  –فلسطين في أرقام  14
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 مما وكافية آمنة خدمات تقديم على قادرة غير الصحية المرافق معظمومؤكدًا على أن 
 .  تطويرهاو  تيهيلها إعادة يستدعي
 .المتزايد السكاني النمو لمواجدة إضافية وأسرة   وممرضات ضطباء ماسة حاجة هناك ستكون
 سرير 1.3 الحالي المعدل على الحفاظ فإن السكاني، للنمو الحالية المعد ت لتوقعات وطبقا  
 امع بحلول إضافي سرير 800 إضافة سيتطل  غزة قطاع في شخص 1000 لكل طبي

 والممرضين لألطباء الحالي المعدل   على الحفاظ فإن وبالمثل، .سرير 2800 بإجمالي 2020
 عدد وزيادة طبي ،4900 إلى 1000 من اضطباء عدد رفع يستوج  شخص، 1000 لكل

 . 2020 عام بحلول 8200 إلى 2000 من الممرضين
بنن عدد المدارس في  5119/5112أظدرت البيانات اضولية للتعليم للعام الدراسي  :التعليم  -19

مدرسة في الضفة الغربية، و  56192مدرسة بواقع  56191الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 
مدرسة يتوزع إلى ( 56191)وهذا المجموع ا جمالي للمدارس مدرسة في قطاع غزة ،  341

 .15مدرسة خاصة 141مدرسة تابعة لوكالة الغوث و 194مدرسة حكومية، و  56143
ألف  213حوالي )مليون طال  وطالبة،  16188وبلغ عدد الطلبة في المدارس ما يزيد عن 

ألف طال   911لغربية ، وألف طال  وطالبة في الضفة ا 314، مندم (ألف أنثى 241ذكر، 
ألف طال  وطالبة في المدارس الحكومية، و  881ويتوزع الطلبة بواقع . وطالبة في قطاع غزة

ه ف طال  وطالبة في  114ألف طال  وطالبة في مدارس وكالة الغوث الدولية، و  541
 . المدارس الخاصة

قام  5138صيف عام وفي هذا الجانب نشير إلى أن العدوان الصهيوني على قطاع غزة 
 .مدرسة تدميرًا جزئيًا وكلياً  156بتدمير حوالي 

أما فيما يتعل  بالخصائص التعليمية ضفراد المجتمع الفلسطيني فقد بلغت نسبة اضمية لألفراد 
، وتتفاوت هذه النسبة بشكل ملحوظ بين الذكور  5119في العام % 1.3سنة فنكثر  12

لإلناث، فيما بلغت نسبة اضمية لالجئين % 2.3و  %1.3وارناث، فبلغت بين الذكور 
لغير % 1.1مقارنة مع % 1.1سنة فنكثر  12لألفراد  5119الفلسطينيين خالل العام 

 . الالجئين
 2جامعة في فلسطين، مندا  19وفيما يتعل  بالتعليم العالي فقد بلغ عدد الجامعات التقليدية 

الغربية، فيما بلغ عدد الكليات التي تمن   جامعات في الضفة 4جامعات في قطاع غزة ، و
كليات جامعية في قطاع غزة،  3كلية جامعية، موزعة على النحو التي  14درجة البكالوريوس 

 . كلية جامعية في الضفة الغربية 11و 

                                                           
 . 31صفحة  –فلسطين في أرقام  -المصدر السابق  15
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مراكز في  2مركزا  في الضفة الغربية و  12أما التعليم المفتو  فيوجد جامعة واحدة لدا 
كلية في الضفة  11كلية، مندا  11ين بلغ عدد كليات المجتمع المتوسطة قطاع غزة، في ح

 . كليات في قطاع غزة 8الغربية و 
/  0288)بلىىىغ عىىىدد الطلبىىىة الجىىىدد اللىىىذين التحقىىىوا بمإسسىىىات التعلىىىيم العىىىالي للعىىىام الدراسىىىي 

 : موزعين كالتالي( ذكرا   01882أ نثى و  81848)طالبا   62,408( 0288
دبلىىىوم  18ماجسىىىتير ،  0882دكتىىىوراه ،  4)طالبىىىا  مىىىندم  88188: ليديىىىة الجامعىىىات التق -

تنهيىىىل  888دبلىىىوم مدنىىىي ،  804دبلىىىوم متوسىىىط ،  418بكىىىالوريوس ،  04608عىىىالي، 
 (.بال شدادة 08تربوي ، 

 14دبلوم متوسط ،  8628بكالوريوس ،  0888)طالبا  مندم  6488: الكليات الجامعية  -
 (.دبلوم مدني

دبلوم متوسط ،  1884بكالوريوس ،  8)طالبا  مندم  1886: ع المتوسطة كليات المجتم -
 (.دبلوم مدني 12

سىىنة تحضىىيرية ،  8444بكىىالوريوس ،  80808)طالبىىا  مىىندم  88442: التعلىىيم المفتىىو   -
 (.شدادة تاهيل تربوي  888

بالرغم  ، يإكد على أن "5151غزة في عام " وبالرجوع إلى تقرير فري  اضمم المتحدة بعنوان 
في قطاع  التعليم نوعية على الحفاظ زال ال بالمدارس، لاللتحا  العالية المعد ت ارتفاعمن 
 مجموع من 85 % أن إذ المدارس، عدد نقص إلى جزئيا   يعود وذلك كبيرًا، يشكل تحدياً  غزة

 من أقل تكون ما عادة الدراسية الساعات فإن وبالتالي، . الفترتين بنظام تعمل مدرسة 677
،  اضطفال من فقط 30 % ويذه   .الواحد الصف غرفة طالبا   36 معدل  ما ويتشارك المقرر 
 . مرخصة أطفال رياض إلى الصغار

 في األطفال عدد الزدياد استجابةً  المدارس عدد لزيادة ا ن حاجة هناكويضيف التقرير 
 ليصل المدرسة سن في اضطفال عدد زيادة المتوقع ومن .القادمة السنوات خالل المدرسة سن

 عدد في عجز حالياً  ويوجد .عام كل 14000 بمعدل ، 2020 عام بحلول طفال   673000
 338) الن المطلوبة المدارس أعداد على وبناء   . غزة في مدرسة 250 إلى يصل المدارس
 المدرسة، سن في اضطفال عدد حول السكان أعداد دراسات وتوقعات (مطلوبة 250 و موجودة
 440 مجموع  ما أي ، 2020 عام بحلول أضافية مدرسة 190 إلى حاجة هناك سيكون
 .ءللبنا بحاجة مدرسة

 وجعل الصفية الغرف في النقص تلبية التعليم وبيئة نوعية تتطلب البعيد، المدى وعلى
 بتعليم بتزويدهم غزة، في األطفال الحتياجات تستجيب (الدراسية الكتب بما فيها) المناهت
 واإلشراف المعلمين تدريب مجال في أكبر استثمار هذا ويتطلب .الحياتية المهارات على يستند

 .الجامعي التعليم جودة وتطوير توسيع ينبغي كما .التربوي
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ومعظمدم من حملة ) العاطلين عن العمل تزايد حالة ا حباط والينس في صفوف الشبا  -12
الشدادات الجامعية العاطلين عن العمل الذين يصل عددهم اليوم إلى ما يقر  من مائة ألف 

وارتفاع نسبة الراغبين مندم للدجرة من قطاع غزة رغم كافة المخاطر التي تعترض  (ة/خريج
ا نحطاط طريقدم بما في ذلك الموت غرقا ، ما يعني بوضو  تفاقم أوضاع ا حباط والتذمر و 

تعاطي المخدرات )مع ارتفاع نسبة البطالة وانتشار المظاهر والسلوكيات ا جتماعية المتردية 
السرقات  والبانجو والديروين وحبو  ا ترمال وغيرها من حبو  الدلوسة، عالوة على والحشي 
جان  تفاقم بسب  انتشار واتساع أحوال الفقر المدقع الى ( ال .. وا نحالل ا خالقيوالجرائم 

/ " امراض سوء التغذية / والسحايا / والتفوئيد / الجر  )ا وضاع الصحية وانتشار ا مراض 
عالوة على احتمال انتشار امراض الكلى الناجمة عن شدة ملوحة المياه في قطاع "( ابو دغيم

%  11غزة الذي انخفض مخزون  من المياه العذبة الصالحة لالستدالك البشرى الى اقل من 
من المخزون، ا مر الذي يفرض على كافة القوى الوطنية مطالبة السلطة الفلسطينية والجامعة 
العربية والدول المانحة باقامة محطات تحلية المياه بما يضمن انتاج ما   يقل عن مائة مليون 

 .  من المياه الصالحة للشر  سنويامتر مكع
بلغت نسبة اضسر التي لديدا جداز حاسو  في الضفة والقطاع  :16مجتمع المعلومات  -13

 .في قطاع غزة% 22.3غربية ، مقابل في الضفة ال% 33.4، بواقع 5119للعام % 31.1
من اضسر في الضفة % 91.1أما بخصوص ا تصال بارنترنت، فقد بينت النتائج أن 

على % 95.5الضفة الغربية، و على مستوى % 21.9والقطاع لديدا اتصال بارنترنت، بواقع 
 . 5119مستوى قطاع غزة للعام

شىىىىىديدا  خىىىىىالل الفتىىىىىرة  116135بلىىىىىغ عىىىىىدد الشىىىىىدداء منىىىىىذ بديىىىىىة انتفاضىىىىىة اضقصىىىىىى   :الشاااااهدا  -18
كااان أكثار األعااوام دمويااة  5138ويشااار إلاى أن العااام ، 11/15/5119وحتىى  54/4/5111

خاالل العادوان األخيار فاي  استشهدوا في قطاع غزة 58343شهيدًا منهم  58581حيث سقط 
، تىىاله 1491شىىديدا  مىىن الضىىفة الغربيىىة، وشىىديد مىىن أراضىىي العىىام  21، و  5138آب /تمااوز
، مىىندم 5115شىىدداء خىىالل العىىام  113شىىديدا ، فيمىىا استشىىدد  16514حيىىث سىىقط  5114العىام 
ان شىديدا  سىقطوا خىالل العىدو  114شىديدا  فىي قطىاع غىزة، مىندم  541في الضىفة الغربيىة و  12

مىىن  5111شىىديدا  خىىالل العىىام  23، بينمىىا استشىىدد 5115علىىى قطىىاع غىىزة فىىي  تشىىرين الثىىاني 
ضد  ، اما عدد الشدداء في الحراك الشعبي17من قطاع غزة  19من الضفة الغربية و  95بيندم 

 55فقىد بلىغ  11/11يىوم حتىى  5112في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ أول أكتىوبر  ا حتالل
 .شديدا  من شبا  الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى جان  مئات الجرحى والمعتقلين

                                                           
 .31صفحة  –فلسطين في أرقام  -المصدر السابق  16
 .31صفحة  –فلسطين في أرقام  -المصدر السابق  17



16 
 

بلغ عدد الوحدات السكنية : 5138الدمار الناجم عن العدوان الصهيوني على قطاع غزة تموز  -34
 4حوالي  5119التي دمرت تدميرا  كليا  خالل العدوان ارسرائيلي على قطاع غزة خالل العام 

تدمير أكثر من ألف وحدة سكنية تم تدميرها جزئيا  إلى جان   98ضافة إلى ه ف وحدة، بار
الف منزل ومنشنة  91منشنة زراعية وأكثر من  511مصنع تدميرا  كليا  وجزئيا  وأكثر من  121

سكنية ومحالت تجارية وور  صغيرة، اضمر الذي ادى إلى شلل الحياة ا قتصادية بعد أن 
مدرسة،  158، وبلغ عدد المدارس التي تم تدميرها كليا  منكوبة تحول قطاع غزة إلى منطقة

جامعات تم تدميرها  3من هذه المدارس كانت تعمل بنظام الورديتين، بارضافة إلى % 21
مسجدا  إضافة إلى تدمير بعض  81جزئيا ، فيما بلغ عدد المساجد التي دمرت كليا  أو جزئيا  

مبنى، بارضافة إلى  51ة التي تم تدميرها تدميرا  كليا  فبلغ الكنائس ، أما عدد المباني الحكومي
 . مستشفى ومركز رعاية صحية أولية 54تدمير 

أن تقديرات إعادة إعمار قطاع غزة حس  ما يسمى بالخطة وفي هذا الجان  ، أشير 
لالعمار مليار دو ر  9قد تحددت بمبلغ ( رام اهلل/ إعداد وزارة ا قتصاد )الوطنية لإلنعا  

ما ( 5118-5119)مليار دو ر تقديرات دعم ميزانية السلطة لألعوام  96219بارضافة إلى 
 -15/11/5119القاهرة  –مليار دو ر ، في حين أن مإتمر إعادة ا عمار  16219مجموع  

؟ أي أن ما !!مندا يخصص لدعم موازنة السلطة الفلسطينية% 21مليار دو ر  269وعد بتقديم 
مليار دو ر يذه  مندا لإلغاثة والقطاع ا جتماعي  568فقط  ،إل ... لإلعمار وارغاثة يبقى 

دو ر للقطاع ا قتصادي، و   ارملي 16512مليون دو ر بارضافة إلى  811 -حس  الخطة–
عادة ارعمار  839يبقى سوى  ذا أخذنا !!مليون دو ر رزالة ا نقاض والسكن والمآوى وا  ؟ وا 

مراق  دولي بما يزيد عن مائة مليون  121عتبار تكاليف إقامة وروات  أكثر من بعين ا 
مليون دو ر لتشغيل مإسسات الحكومة والبلديات، فلن يبقى  111دو ر، بارضافة إلى 

والمنوى للسكن مليون دو ر من أصل المبلغ المقتر  حس  الخطة  911لالعمار سوى مبلغ 
زالة اضنقاض، ومقداره ، ما يعني أننا أمام أوضاع كارثية تضاف على دو ر مليار 16513 وا 

 .النتائج الكارثية للعدوان الصديوني
مليارات دوالر  5في ضو  ما تقدم، ف نني اعتقد ان قطاع غزة بحاجة ماسة إلى حوالي 
مليون متر  21لالغاثة واالعمار، وانشا  محطتي تحلية للميات في القطاع بطاقة ال تقل عن 

من الميات العذبة سنويًا، إلى جانب إنشا  محطات لمعالجة الميات العادمة ، ومحطة مكعب 
للكهربا  وتوريد محوالت جديد بما يضمن تلبية حاجة القطاع من التيار الكهربائي البالغة 

ميغاوات وبالتالي االستغنا  عن التيار الكهربائي الوارد من دولة العدو االسرائيلي ،  121
لدول المانحة لم ييخذ بعين االعتبار أولويات القطاع وحاجته للميات العذبة والتيار لكن مؤتمر ا

مليار إلعمار القطاع، علمًا بين  288الكهربائي ومعالجة الميات العادمة ، وقرر تخصيص 
 .نصف هذا المبلغ سيذهب إلى تغطية عجز السلطة الفلسطينية 
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ر الدول المانحة ليس معنيًا بمعاناة شعبنا أن مؤتم –كما تدركون –بالطبع ، إنني أدرك  
في قطاع غزة، إلى جانب ادراكنا أن أموال الدول المانحة ليست أموااًل خيرية أو إنسانية، بل 

 .هي مشروطة سياسيًا بالتوافق مع مصالح الدولة الصهيونية انعكاسًا للموقف األمريكي 
دية والخليت القادر على تيمين كافة وهذا يعيدنا إلى الموقف الرسمي العربي، خاصة السعو 

نصف بالمائة ما % ) 5/3المبالغ المطلوبة إلعمار قطاع غزة وهي في تقديرنا ال تتجاوز 
من الناتت المحلي اإلجمالي لتلك الدول، لكن بلدان النظام العربي ( يعادل ستة مليارات دوالر

والخضوع واالرتهان للنظام عمومًا، والسعودية والخليت خصوصًا، تعي  حالة من التبعية 
 .االمبريالي، األمر الذي يجعل من هذت األنظمة أعداً  لشعبنا وقضيتنا

إلى تقصير رجال األعمال الفلسطينيين  -بكل ألم–وفي هذا السياق، البد لي من أن أشير  
في الشتات بالنسبة لدعم خطة اإلعمار وتخفيف الثمن السياسي، رغم أن ثرواتهم حسب 

، وهو مبلغ أكبر عشرات المرات من ثروة !!مليار دوالر 41ن التقديرات تتجاوز الا العديد م
 ".روتشيلد"رجل األعمال اليهودي االنجليزي 

بالنسبة لكميات مواد البناء الالزمة لعملية اضعمار، تإكد ارحصائية شب  الندائية الصادره 
البناء الالزمة رعادة إعمار غزة،  عن وزارة اضشغال العامة في غزة، أن إجمالي كميات مواد

ألف طن  558، و(طن يوميا   9133)و ( ألف طن شدريا   152)مليون طن إسمنت  1.2تبلغ 
شاحنة يوميا  على مدار  311حديد، وخمسة ماليين طن حصى، ما يعني توفير أكثر من 

شاحنة  911من العامين القادمين لتنمين وصول هذه الكميات من مواد البناء إضافة إلى أكثر 
-311يوميا  لتنمين مستلزمات قطاع غزة في حين أن معبر كرم أبو سالم   يستوع  أكثر من 

 .!!شاحنة يوميا   811
: المسنلة اضخرى التي أود ارشارة إليدا ، هي حديثي عن المفارقة التالية، للتنمل والحوار

مقارنة بعدوان  5119عن عدوان فعلى الرغم من إدراك الجميع لحجم الدمار المضاعف الناجم 
مليار  9طالبوا بنفس المبلغ ( وزارة ا قتصاد والسلطة)إ  أن المإتمر وخطة ا عمار  5114

 ؟!! 5114و  5119دو ر دون مراعاة الفر  الدائل في الدمار والشدداء والجرحى بين 
المالي " للدعم"ن الهدف المركزي أ –ولعلكم تشاركونني في الرأي –على أي ، إنني اعتقد 

" إسرائيل"الموعود والمشروط لكل من الضفة وقطاع غزة من الواليات المتحدة و أوروبا و 
إلى توسيع الهوة بين القلة من أصحاب المصالح و بين  -كما هو الحال في السابق–يسعى 

األغلبية الساحقة من أبنا  شعبنا ،كما يسعى الى تخفيف بشاعة االستغالل واالضطهاد 
لى جانب تحقيق هدفه الرئيسي في الحصول على المزيد إ،  عدوان االمبريالي الصهيونيوال

من التنازالت السياسية ومن تغييب مبادئ العدالة االجتماعية و المساواة وخلق شرائح طبقية 
جنب  إلىمستفيدة ومنفذت لبرامجه وشعاراته، ما يعني اتساع إطار الفساد وآلياته وأدواته جنبا 

بوط السياسي ، إنه الدعم الذي يحول المعادلة من حرب ضد الفقر والبطالة إلى حرب مع اله
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ضد الفقرا  أنفسهم كما يمارسونها اليوم في قطاع غزة ، مستهدفين تركيع شعبنا و إذالله و 
لكي يتحول الوطن و الشتات إلى  والرجعي العربي، استسالمه للمخطط االمبريالي الصهيوني

 .صادية تستسلم للقمة العي  و ضروراتهامجرد كائنات اقت
ومرتدنة بالتمويل اضمريكي  كمبرادورية نافذة في القرار السياسي -نشو  شريحة بيروقراطية -14

تزايد مظاهر ، في مقابل اضوروبي ومتساوقة مع الرإية السياسية ارسرائيلية بدذا القدر أو ذاك
والبطالة التي وصلت في  الفقرتزايد مظاهر  ا نحطاط السائد في المجتمع الفلسطيني، بسب  

  .انسداد اضف  السياسيمن مجموع القوى العاملة، إلى جان   % 99قطاع غزة إلى حوالي 
تميز التطور ، حيث تطورت العالقات االجتماعية في اتجات تبلور مجتمع طبقي مشوات، وتابع  -51

ث لم يستطع أن يفرز بوضوح االجتماعي في شكله وجوهرت، بطابع تراكمي كمي مشوت، بحي
ملموس أية أطر برجوازية تنويرية أو ليبرالية، فكرية، أو ثقافية معاصرة، وبقيت القيم 

للجماهير ( العفوي)واألفكار القديمة والتقليدية الموروثة سائدة في أوساط الوعي االعتيادي 
في تعمي  حالة التبعية بالرغم من بعض أوج  الحداثة الشكلية المستوردة التي أسدمت  الشعبية

 . والتخلف ا جتماعي إلى جان  الدبوط السياسي
العاطلين عن العمل بسبب فقدانهم لألمن  في أوساطبروز المؤشرات السلبية الخطيرة  -53

 .االجتماعي ونظرتهم السوداوية وفقدانهم الثقة با خرين واضطرابهم النفسي والسلوكي 
المجتمع السياسي الفلسطيني التي تيسست في زمن جرى عن وعي تفكيك األركان األهم في  -55

االحتالل، الحركة النقابية العمالية والحركة النسوية وقوى اليسار الفلسطيني، األمر الذي 
، خاصة بعد تقدقر وارتداد اتجاهات واسعة في القيادة مهد الطريق لصعود اإلسالم السياسي

 .افدا الصري  بدولة العدو ارسرائيليف، خاصة بعد اعتر .ت.في م" البرجوازية"اليمينية 
بسبب الصراع على المصالح الفئوية بين  في ضو  تكريس االنقسام وتفكك النظام السياسي -51

، تسود مجتمعنا اليوم سلوكيات أنانية تتسم بالراهنية والتركيز على حل قضايا فتح وحماس
ويمكن ا ستد ل على ، األجل القصير دون أن تعطي االهتمام المطلوب لقضايا المستقبل

ذلك من خالل تفاقم مظاهر التخلف ا جتماعي، وتراجع العالقات القائمة على أساس المشروع 
الوطني والتعددية الديمقراطية لحسا  قيم النفا  وارحباط والقيم ا نتدازية والمصال  الشخصية 

لتي لم يعرفدا مجتمعنا من إلى جان  الجرائم وا نحرافات بكل أنواعدا اضخالقية والمجتمعية ا
 .قبل

مليار سنويا  فيما  9.2لدرجة أن ينف  المجتمع الفلسطيني حوالي  تفاقم النزعة االستهالكية -59
ناهيكم عن تزايد مساحات الفقر وارتفاع اضسعار وتفاقم البطالة، اضمر الذي  ،ينتج نصفدا فقط

تربة خصبة لشراء الذمم  -اتيفي سلطة الحكم الذ–من  القوى السياسية المدعومة ماليا  
 .وتجيي  المحاسي 
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برجزة القيادة السياسية، حيث يتبدى للعيان الثرا  الفاح  على فريق سلطة أوسلو وأجهزتها  -52
تباعها، ناهيكم عن االمتيازات الملحوظة لدى مجموعات من الشرائح البرجوازية العليا  ذات )وا 

من كبار تجار الجملة ( حركة حماس راهناً العالقة التاريخية بحركة اإلخوان المسلمين و 
والعقارات ومحالت الصرافة والخدمات وبعض المنشآت الصناعية والسياحية التي تزايد 

 . غزة طها بعد وصول حماس وتفردها في حكمنشا
برغم تزايد مظاهر التخلف وا نحطاط ا جتماعي وما راف  ذلك من توزع الو ءات الشخصية  -53

ز م، في المناط  الشعبية الفقيرة بصورة خاصة، إ  أن ا نقسام ا جتماعي والعشائرية وا ست
الداخلي، في جوهره وحقيقت  الموضوعية يعبر عن نفس  في صفوف أبناء شعبنا، في الضفة 
والقطاع، على قاعدة توزع السكان في الس لَّم الطبقي أو ا جتماعي، بين القلة من اضغنياء، 

 . ن الفقراءواضغلبية الساحقة م
بل تخطى هذت ، تزايد انتشار الفقر الذي لم يتوقف عند الفقر المادي أو الفقر في الدخل -56

 ا حدى وعشريننتيجة تراكمات السنوات  ،الحدود إلى الفقر في القانون والنظام والقيم
متصارعتين في الضفة " شرعيتين"الماضية، تسود مجتمعنا اليوم، خاصة بعد ا نقسام بين 

والقطاع وما أدى الي  من مظاهر القل  وارحباط والينس، سلوكية أنانية تتسم بالراهنية أو 
وتراجع دور   –نية على حسا  القضايا الوطنية الكبرى ة، تدتم بحل القضايا الحياتية الاللحظ

لحساب مشاعر اإلحباط والقلق والتذمر والييس  –حزاب الوطنية عموما واليسارية خصوصااأل
تحرص على المشاركة في العمل  -في معظمها– السائدة في األوساط الشعبية التي لم تعد

 .السياسي
من إجمالي القوى العاملة  18%55.1تضخم نسبة العاملين في القطاع الحكومي إلى حوالي  -54

، 5132نهاية عام  الفلسطينية، حيث يقدر اجمالي عدد الموظفين في حكومتي الضفة وغزة
ألف يتقاضون رواتبهم من حكومة ( 81)ألف موظف مدني وعسكري، منهم ( 511)بحوالي 

ألف في ( 65)ألف في الضفة و ( 64)ألف من حكومة رام اهلل، منهم ( 351)حماس، و 
  .غزةقطاع 

آثار االنقسام على التربية والتعليم من حيث محاوالت تعديل المناهت من قبل حكومة السلطة  -54
فرض المنطق األصولي رام اهلل كاستجابة للشروط األمريكية اإلسرائيلية، أو من حيث / 

 . سياسات وممارسات حكومة حماسالغيبي على مناهت التعليم في قطاع غزة عبر 
من األسر الفلسطينية إلى تغير أنماط حياتها فيما % 48ئيلي بنحو دفع الحصار اإلسرا -11

عن استيائهم الشديد % 12منهم عن المتطلبات المعيشية اليومية، وعبر % 11 تنازل
 . لتحويل القطاع إلى سجن كبير

                                                           
18

 .21ص-1192أغسطس –( 19)العدد  -رام هللا  –معهد ماس والجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني  –المراقب االقتصادي واالجتماعي  
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انعكاس ا ثار السلبية للحصار والعدوان على األطفال من النواحي الصحية واالجتماعية  -13
انتشار ظاهرة التسول المباشر وغير المباشر بصورة غير مسبوقة وخاصة بين ، و والنفسية

 .األطفال دون الخامسة عشر 
من النظام وتدمير معظمها قبل إغالقها ) بذريعة الحصار، أصبح التهريب عبر اإلنفاق -15

يتهافت عليها أصحاب المصالح " مشروعة"في قطاع غزة خصوصا، ظاهرة  (المصري
إلى  ،ر شريحة من أصحاب الماليين في قطاع غزةو أدت إلى ظه امرينوالمغوالمحتكرين 

جانب تهافت العمال المعدمين العاطلين عن العمل الذي تعرض العشرات منهم للموت 
 . للحصول على لقمة العي ، في ظل صمت األجهزة األمنية أو تواطئها

تدهورت معيشتدم و ( ألف نسمة 52صياد يعيلون حوالي  9111حوالي )تردي أحوال الصيادين  -11
سواء عبر حرماندم من الصيد أو تعطيل حركتدم أو تدديدهم  ،بسب  الحصار ارسرائيلي

في –بالقتل، وارتفعت البطالة في صفوفدم بعد أن فرض عليدم الصيد في اضيام المسمو  بدا 
 .ميل بحري( 51)قط رغم أن اتفا  أوسلو سم  لدم بالصيد لمسافة أميال ف( 1)مسافة 

 

 :والسياسية ةاالجتماعي اتلتطوروا األوضاع 
إلى اليوم، لم يكن تطورا إيجابيا في  1449التطور ا جتماعي، في الضفة والقطاع، منذ عام 

العديد من جوانب ، محصلت  أو نتائج  العامة، حيث تعرض لمتغيرات وتحو ت ساهمت في انحراف 
بصورة كلية أو جزئية، عن سيا  التطور الوطني وا جتماعي العام الذي شقت  الحركة الوطنية الفلسطينية 
ام في التاري  المعاصر، بحيث قادت هذه المتغيرات إلى تحو ت ومظاهر سلبية أدت إلى تفكيك وانقس

لمجتمعنا الفلسطيني، الذي يعي  في حالة قريبة من  البنية السياسية المجتمعية والبنية القيمية واضخالقية
الينس وا ستسالم، تعود في قسم كبير مندا إلى أسبا  وعوامل داخلية، غير قادرة على وقف الصراعات 

فت  )التعاطي مع احد قطبيدا  –في معظم   –أو لجمدا، بل على العكس، يبدو مضطرا  أو مكرها 
على الخروج من هذا  –في المدى المنظور  –ن أي اف  يإشر في الضفة أو قطاع غزة، دو ( وحماس

حيث أصب  مجتمعنا . المنز  المسدود سواء على صعيد التحرر الوطني أو على الصعيد ا جتماعي
بدل منسسة النظام العصري " منسسة ا ستبداد والفساد والتخلف"الفلسطيني محكوما  لما يسمى بمظاهر 

 .اركة الشعبية والوحدة الوطنية والتعددية السياسيةالديمقراطي القائم على المش
حتااى اللحظااة،  7991حزيااران  11ذلاك إن مااا جاارى ماان تراكماات سياسااية ومجتمعيااة تفكيكيااه مناذ 

شكل نقيضًا لكل من صيرورة التحرر الاوطني والتطاور االجتمااعي والسياساي الاديمقراطي، حياث ساادت 
ماان  بعااد ثماااني ساانوات–عي والركااود االقتصااادي، كرساات حالااة ماان االسااتبداد والقمااع والتخلااف االجتمااا

واقع أقرب إلى اإلحباط والييس وانسداد األفاق، لايس بالنسابة للعملياة السياساية فحساب، بال  -االنقسام
أيضااًا بالنساابة لألوضاااع االجتماعيااة والحريااات العامااة وحريااة الاارأي، حيااث بااات المااواطن الفلسااطيني 

دورت أو لحاوافزت الذاتياة محكومًا بقيود تحد مان حريتاه السياساية والفكرياة والشخصاية، وبالتاالي فاقادًا لا
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لالسهام الطوعي الحر في إطار النضال الاوطني أو التحارري مان ناحياة، إلاى جاناب فقداناه لادورت علاى 
 .الصعيد الديمقراطي واالجتماعي والثقافي العام من ناحية ثانية

وهنا بالضابط تحولات المتغيارات السياساية االجتماعياة فاي كال مان مجتماع الضافة و القطااع إلاى  
رغىم ا خىتالف فىي  حالة نقيضه للتقدم أو ما يمكن تسميته ب عادة إنتاج التخلف والتبعية أو االستتباع،

شكل الظاهرة ونسبتيدا بين الضفة والقطاع، ذلك إن المتغيرات الناجمة عن الصراع على المصال  الفئويىة 
ضاااعاف وعاااي شاااعبنا أدت إلاااى زعزعاااة وتفكياااك أو إفىىىي ظىىىل ا حىىىتالل، ( فىىىت  وحمىىىاس)بىىىين الفىىىريقين 

الفلسطيني بيفكارت وأهدافه الوطنية التوحيدية ، كما أضعفت وعيه بوجودت السياسي االجتمااعي الموحاد 
رغم توزعه وتباعدت اإلكراهي في المكان بين الضفة والقطاع من ناحية، وبين مخيمات اللجو  والمنافي 

لدينياة أو هوياة اإلساالم السياسااي مان ناحياة ثانياة ، وذلاك عباار ساعي حركاة حمااس لتكاريس الهويااة ا
بدياًل للهوية الوطنية الفلسطينية، في مقابل ممارسات حركة فتح وحكومة رام اهلل التي تصب في مجارى 

بحياث يمكان االساتنتاج ، باين كال مان ،  التوافق مع السياساات األمريكياة اإلسارائيلية والعربياة الرسامية
أسااوأ صااورة ممكنااة عاان حاضاار ( وللشااعوب العربيااة)حركتااي فااتح وحماااس ، تقاادم للشااعب الفلسااطيني 

ومستقبل المجتمع الفلسطيني المحكاوم ، بصاورة إكراهياة ، بايدوات ومفااهيم التخلاف واالساتبداد والقهار 
والقمع واالساتالب وهاي مفااهيم وأدوات لان تحقاق تقادمًا فاي ساياق الحركاة التحررياة الوطنياة بال علاى 

 .ا واالنفضاض الجماهيري عنهاالنقيض من ذلك ستعزز عوامل انهياره
يشاير إلاى أن  -في ظل استمرار ضعف وعجز قوى المعارضة الوطنية واليساارية-إن الوضع الراهن

السياسة باتت فنًا للفوضى أو الموت البطي  بداًل من فن إدارة الصراع الوطني واالجتماعي، وهي حالاة 
 . 11يمكن أن تؤدي إلى نكبة أشد خطرًا وعمقًا من نكبة 

معنااى ذلااك هناااك خلاال كبياار دفااع، ومااازال ياادفع ثمنااه شااعبنا الفلسااطيني عمومااًا والجماااهير الفقياارة 
ذلااك أن مااا يجااري هااو شااكل ماان أشااكال الصااراع السياسااي والمجتمعااي، المماانهت والمحكااوم . خصوصاااً 

بااالطبع بيهااداف ومصااالح وباارامت انقسااامية فئويااة محااددة، تسااعى إلااى إعااادة تشااكيل النظااام السياسااي 
لفلسااطيني، أو تفكيكااه إلااى دويلااه مسااخ فااي غاازة وأخاارى فااي الضاافة، وفااق مقتضاايات الصااراع بااين ا

فااي إطااار فسيفسااا  متناقضااة، قااد يفقااد معهااا المشااروع الااوطني مرتكزاتااه ( فااتح وحماااس)القطبااين، 
االجتماعية والسياسية واالقتصادية ، ما سيدفع إلاى تكاريس نوعاًا مان تفكاك الفكارة التوحيدياة للجماعاة 
السياسية الفلسطينية لحساب هوية اإلسالم السياسي أو اإلمارة اإلسالمية أو الخضوع لضاغوط وشاروط 

" ساتمثل"الرؤية األمريكية اإلسرائيلية، حينئذ لن تكون هذت الهوية بدياًل للمشروع الاوطني فحساب،  بال 
قق في فلسطين راهناًا إال نهاياته لكي تبدأ بالسير في مشروعها ، وهي إمكانية نزعم أنها مستحيلة التح

أن يصبح مشهدًا رئيسايًا فاي بعاض أو معظام بلاداننا العربياة، وهاو " اإلسالم السياسي"إذا استطاع تيار 
 . أمر ال يمكن تحققه بدون التكيف مع السياسات األمريكية

جابيىا جابيىا إلىى اليىوم ، لىم يكىن تطىورا إيإلىى اليىوم ، لىم يكىن تطىورا إي  14491449، منذ عىام ، منذ عىام   إذن ، فالتطور االجتماعي ، في الضفة والقطاعإذن ، فالتطور االجتماعي ، في الضفة والقطاع
تعرض لمتغيرات وتحوالت ساهمت في انحراف العديد من جوانبه ، تعرض لمتغيرات وتحوالت ساهمت في انحراف العديد من جوانبه ، في محصلت  أو نتائج  العامة ، حيث في محصلت  أو نتائج  العامة ، حيث 
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بصااورة كليااة أو جزئيااة ، عاان سااياق التطااور الااوطني واالجتماااعي العااام الااذي شااقته الحركااة الوطنيااة بصااورة كليااة أو جزئيااة ، عاان سااياق التطااور الااوطني واالجتماااعي العااام الااذي شااقته الحركااة الوطنيااة 
ساالبية أدت إلااى ساالبية أدت إلااى الفلسااطينية فااي التاااريخ المعاصاار ، بحيااث قااادت هااذت المتغياارات إلااى تحااوالت ومظاااهر الفلسااطينية فااي التاااريخ المعاصاار ، بحيااث قااادت هااذت المتغياارات إلااى تحااوالت ومظاااهر 

تفكيك وانقسام البنية السياسية المجتمعية والبنية القيمية واألخالقية لمجتمعنا الفلسطيني ، الذي يعي  تفكيك وانقسام البنية السياسية المجتمعية والبنية القيمية واألخالقية لمجتمعنا الفلسطيني ، الذي يعي  
في حالة قريبة من الييس واالستسالم، تعود في قسم كبير منها إلى أسباب وعوامل داخلياة، غيار قاادرة في حالة قريبة من الييس واالستسالم، تعود في قسم كبير منها إلى أسباب وعوامل داخلياة، غيار قاادرة 

التعااطي ماع التعااطي ماع   ––فاي معظماه فاي معظماه   ––او مكرهاا او مكرهاا   على وقف الصراعات أو لجمها، بل على العكس، يبدو مضطراً على وقف الصراعات أو لجمها، بل على العكس، يبدو مضطراً 
علاى علاى   ––في المدى المنظور في المدى المنظور   ––في الضفة أو قطاع غزة، دون أي افق يؤشر في الضفة أو قطاع غزة، دون أي افق يؤشر ( ( فتح وحماسفتح وحماس))احد قطبيها احد قطبيها 

حيىث حيىث . . الخروج من هذا الميزق المسدود سوا  على صاعيد التحارر الاوطني أو علاى الصاعيد االجتمااعيالخروج من هذا الميزق المسدود سوا  على صاعيد التحارر الاوطني أو علاى الصاعيد االجتمااعي
بىىىدل منسسىىىة النظىىىام بىىىدل منسسىىىة النظىىىام " " سسىىىة الفسىىىاد والتخلىىىفسسىىىة الفسىىىاد والتخلىىىفمنمن""أصىىىب  مجتمعنىىىا الفلسىىىطيني محكومىىىا  لمىىىا يسىىىمى بمظىىىاهر أصىىىب  مجتمعنىىىا الفلسىىىطيني محكومىىىا  لمىىىا يسىىىمى بمظىىىاهر 

  ..العصري الديمقراطي القائم على المشاركة الشعبية والوحدة الوطنية والتعددية السياسيةالعصري الديمقراطي القائم على المشاركة الشعبية والوحدة الوطنية والتعددية السياسية
الحالة الفلسطينية من التعاطي مع األزمات المتالحقة، إلى ونتيجة لهذت االوضاع، فقد انتقلت 

والمجتمعي الفلسطيني، عبر مواقف كل من تتجلى مالمح الميزق السياسي الميزق الراهن، حيث 
حركتي فتح وحماس وصراعهما الفئوي على السلطة والمصالح بعيدًا عن جوهر وشكل المشروع الوطني 
التحرري الديمقراطي الفلسطيني، وصواًل إلى حالة غير مسبوقة من االحباط والييس ، كما هو حال 

 .صوصشعبنا اليوم عمومًا، وفي قطاع غزة على وجه الخ
، ي ع د من أهم كواب  -في أوساط الجماهير العفوية– وفي هذا السيا  ،  بد من ارشارة إلى أن الفقر

فحس ، بل أيضا  من أهم الكواب  في وج  من أجل الديمقراطية والتنوير والعلمانية والمواطنة  ليس النضال
مارسة وطنية ومجتمعية على الصعيد ، أو أي مالنضال من أجل الحرية وتقرير المصير والدولة المستقلة

العام، ضن من   يجد قوت يوم  ، يصع  علي  أن يطال  بحرية التعبير وبقية حقوق  السياسية ، ناهيكم 
عن المشاركة في اضحزا  والفصائل السياسية ، ذلك أن الفقير ينشغل بتوفير الحد اضدنى من متطلبات 

وقبل ( المدفوعة الثمن في كثير من الحا ت)نتخا  أو ا قتراع الحياة ل  وضهل ، قبل أن يمارس ح  ا 
إل ، وكما يقول .…أن يشارك في تظاهرة أو ينضم إلى حز  سياسي أو ينشط داخل نقابة أو جمعية

، وبالتالي فإن الفقر قد يدفع اضفراد ليس إلى التنازل عن " يغي  العقل حين يغي  الدقي "ماركس بح  
 .فحس ، بل أيضا  يدفعدم صو  مزيد من ارحباط والينس والميل لالستسالمحقوقدم كمواطنين 

إلى اليوم ، تحولت المتغيرات السياسية ا جتماعية في  5118بسب  ا نقسام وتراكمات  منذ عام ف
إلى حالة نقيض  للتقدم أو ما يمكن تسميت   عموما ، وفي قطاع غزة خصوصا ، 38اضراضي المحتلة 

التخلف والتبعية أو ا ستتباع رغم ا ختالف في شكل الظاهرة ونسبتيدا بين الضفة والقطاع،  بإعادة إنتاج
ذلك إن المتغيرات الناجمة عن ا نقسام واستمرار الصراع على السلطة والمصال  الفئوية بين الفريقين 

في الوطن -يفي ظل ا حتالل، أدت إلى زعزعة وتفكيك أو إضعاف وعي شعبنا الفلسطين( فت  وحماس)
بنفكاره وأهداف  الوطنية التوحيدية ، كما أضعفت وعي  بوحدت  السياسية والتفاف  التاريخي منذ  -والمنافي

بداية القرن العشرين حول ا هداف الوطنية ، وذلك عبر سعي حركة حماس لتكريس الدوية الدينية أو 
نتمائدا لبعدها القومي العربي في صيرورت  هوية ارسالم السياسي بديال  للدوية الوطنية الفلسطينية وا
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الحضارية أو الحداثية التقدمية ، في مقابل ممارسات حركة فت  وحكومة رام اهلل التي تص  في مجرى 
 .ارسرائيلية والعربية الرسمية التواف  مع السياسات اضمريكية

من حركتي فتح وحماس  لقد بات من الواضح في أذهان أبنا  شعبنا، أنه على الرغم من توقيع كل
ومعهما كافة الفصائل والقوى الوطنية، على العديد من وثائق الوفاق أو المصالحة، آخرها ما يسمى 

المتكررة بدون جدوى، لم تعد اليوم محل سخرية وتندر " المصالحات"، إال أن هذت " مصالحة الشاطئ"با
عوامل القلق واالحباط والييس ، وهي أبنا  شعبنا فحسب، بل باتت لألسف مصدرًا لمزيد من تراكم 

ليس  -بالمعنى النسبي الواسع –عوامل أودت بقطاعات واسعة من ابنا  شعبنا إلى القطيعة أو التخلي 
عن احترامهم وتقديرهم للتاريخ النضالي لحركتي فتح وحماس، بل نالحظ اليوم نوعًا من التراجع في 

التي )إلى جانب تراجع قيم التعاضد والتكافل االجتماعي  مفاهيم الوطنية واالنتما  والنضال الوطني ،
لحساب قيم التفكك والتخلف واألنانية والالمباالة ، وكل ذلك ( 3146عرفها شعبنا في االنتفاضة األولى 

جا  انعكاسًا النسداد االفق السياسي من جهة، وضبابية وغموض تطبيق عملية االعمار في قطاع غزة 
د حدة الصراع غير المبدئي بين حركتي فتح وحماس من جهة ثالثة، وكل ذلك في من جهة ثانية، وتزاي

موازاة تزايد مظاهر الهبوط السياسي والتفكك االقتصادي واالجتماعي، وتزايد تراكمات البطالة والفقر 
خاصة )المدقع والتشرد وارتفاع نسبة الجريمة االجتماعية، األمر الذي كرس مظاهر االحباط والييس 

، وأسهم في انتاج حالة من االنحطاط االجتماعي بسبب تفاقم ا الم والمعاناة الشديدة (قطاع غزة في
في أوساط جماهير شعبنا عمومًا وفي أوساط الفقرا  والمعدمين والعاطلين عن العمل ومعظمهم من 

ني بيوتهم الشباب، إلى جانب أوضاع غير مسبوقة من المعاناة في اوساط الذين دمر العدوان الصهيو 
وحصارت المستمر لقطاع ومنشآتهم مع فقدانهم لألمل في إعادة االعمار بسبب شروط العدو اإلسرائيلي 

 .غزة
أن هذا الوضع، هو وضع مإقت، رغم كل ما يبدو  -رغم كل تعقيدات الظروف الراهنة -إنني أدرك 

حركتي فت  أن  - الموضوعيبالمعنى  –، وذلك لقناعتي الديمنة لكل من حركتي فت  وحماسعلي  من 
، عبر ممارستدما، تبتعدا بصورة تدرجية وعميقة عن الجماهير، التي باتت تشعر بانفصامدا وحماس

فعيل ومراكمة توسيع وتعمي  دور وعزلتدا عندما، ولكن هذه الحالة المإقتة، لن تصل إلى ندايتدا دون ت
ف  ويتفاعل ويستجي  للشروط الموضوعية التي اليسارية بالمعنى الذاتي ليتواو  المعارضة الوطنية قوى

أن تتحرك للتفاعل معدا، لتقوم بدورها أ ستنداضي على طري  التغيير تلك القوى " تستجدي"باتت 
 ، سواءنضالنا التحرري، وذلك انطالقا  من الوعي بنن المطلو  المجتمعي السياسي التحرري والديمقراطي

 أو في نضالنا وصراعنا الطبقي الديمقراطي ا جتماعي الداخلي،، ضد التحالف ا مبريالي الصديوني
مدماز يتقدم بنا نحو الحداثة والمواطنة والديمقراطية والعلمانية ، وهما وجدان لعملة واحدة ، يحتاج إلى 

وبدون ذلك لن نستطيع أن ندخل الحداثة ونحن عراه ، متخلفين وتابعين ومدزومين يحكمنا الميت أكثر 
 .الماضي أكثر من المستقبل من الحي،
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 المنحط الراهن،الخاضع والتابع والمتخلف و  المشدد العربي الرسميوفي هذا الجان ، أشير إلى 
الشعارات المإيدة للقضية وتراجع القضية الفلسطينية و  نالحظ طغيان حال  من ا نكفاء حيث

خفوت أو و ، من أذهان الشعو  العربية الفلسطينية ونضال الشع  الفلسطيني بصورة غير مسبوقة
اضمر الذي يدفعني إلى  غيا  الشعارات السياسية الوطنية والقومية المناهضة لالمبريالية والصديونية،

القول بنن حالة ا ستسالم والخضوع العربي الرسمي، أسدمت في تراجع القضية الفلسطينية في 
، بقدر ما ى رغبة الجماهير الشعبية العفويةيعود أبدا  إل الذهنية الشعبية العربية ، والسب  في ذلك  

، مبرادورية البيروقراطية الطفيليةيعود إلى طبيعة سياسات اضنظمة الحاكمة، وطبيعتدا الطبقية الكو 
، إلى جان  خضوعدا وتكيفدا مع السياسات ا مبريالية يرةالفقالشعبية لجماهير لواستبدادها وقدرها 
جان  تراجع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ومعظم فصائل وحركات المقاومة والصديونية، إلى 

تراجع حركة  أو ، سلوو الفلسطينية عن ثوابتدا وأهدافدا ورإاها الوطنية الثورية، لحسا  القبول باتفا  أ
وكل هذه  في إطار الحديث عن دولة ممسوخة في قطاع غزة، لمدادنة دولة العدو هاستعداداحماس و 

العوامل أسدمت بالتنكيد في تراجع وهج القضية الفلسطينية ووهج النضال القومي في أذهان الجماهير 
 .العربية

لقد توض  خالل العقود الماضية، الى جان  تطورات الوضع العربي الرسمي الراهن المنحط 
لمصال  وا نقسام وتجدد والخاضع المستسلم للشروط ا مبريالية، عالوة على استمرار الصراع على ا

الحديث عن تبادل ا راضي ، والمفاوضات العبثية البائسة، بنن الدولة الصديونية معنية بالسيطرة 
لذلك يج  ان ...على كل فلسطين، وأندا جزء من المشروع ا مبريالي للسيطرة على الوطن العربي

والبلدان العربية ، انطالقا  من ذلك  في فلسطين الوطنية الديمقراطية قوىالتتنسس الرإية لدى كافة 
وليس من خارج ، فالدولة الصديونية هي مركز ثقل الوجود ا مبريالي في الوطن العربي، وضمان 

لدذا بات ضروريا أن يعاد طر  الرإية الوطنية التحررية من ... استمرار التجزئة والتخلف العربيين
شمل، التي تنطل  من فدم عمي  للمشروع ا مبريالي قل  الرإية التقدمية القومية الديمقراطية اض

الصديوني وأدوات  البيروقراطية والكومبرادورية والرجعية، من أجل ان يعاد تنسيس نضالنا الوطني 
 . والديمقراطي على ضوء هذه الرإية

ي لذلك كل  فإننا نتطلع إلى أن تمارس كافة القوى الوطنية دورها المطلو  في تحريض الجماهير ف
ا عتصامات والمظاهرات بشعاٍر قطاع غزة والضفة الفلسطينية لممارسة كل أشكال الضغط الشعبي عبر 

والعودة " إنداء ا نقسام  "و حركتي فت  وحماس موحٍد هو مقاومة كل أدوات ومظاهر ا ستبداد والقدر من 
  أبناء شعبنا في ممارسة إلى ا حتكام للشع  وا نتخابات الديمقراطية ، مع التنكيد المطل  على ح

حرياتدم في الرأي والتعبير والكتابة والمعتقد والتنظيم واربداع والنقد والتظاهر وا عتصام وارضرا ، إذ   
معنى  و  قيمة  أو مصداقية ضي نضالٍ وطني سياسي أو كفاحي في ظل ا نقسام وا ستبداد والقمع 

 . ماسفت  وح: قطبي الصراعالسلطوي المستمر من 
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في ضوء ما تقدم ، أعتقد بنن    يمكن الحديث عن مستقبل قطاع غزة ووحدت  السياسية وا جتماعية 
طالما بقي  ا نقسام  والجغرافية مع الضفة الغربية في إطار نظام سياسي فلسطيني وطني وديمقراطي

ذلك ان اسرائيل حققت حتى ا ن نجاحا في  المخططات ا سرائيلية،قائما ، إلى جان  استمرار مفاعيل 
هخذين بعين  ،عن باقي الجسم الفلسطينيالجغرافي والسياسي  دافصلوتكريس تمرير المخططات تجاه غزة 

مدتدا تتراو  )ا عتبار أن سياسة اسرائيل معنية باستمرار ا نقسام والوصول إلى هدنة مع حركة حماس 
خاصة بعد أن أكدت حماس موافقتدا بعد  ،"دويلة غزة"عن  في إطار الحديث (سنوات 11إلى  2من 

تفضل  "إسرائيل"، على تثبيت وقف إطال  النار، كما ان  5119يوليو /العدوان على غزة في تموز
استمرار الوضع القائم لفترة زمنية تعمل فيها على المزيد من االنهاك في مختلف المجاالت وتحويل 

الدور التاريخي لقطاع غزة في توليد ومراكمة يستهدف إضعاف  اجتماعياالنقسام السياسي الى انقسام 
 .الفلسطينية الهوية الوطنية

وفي هذا السياق، أشير إلى عدد من ممارسات حركة حماس في قطاع غزة، التي تدل بوضوح على 
اع غزة ، وذلك عبر العديد من االجرا ات التي فرضتها في قط" دولة غزة"أنها تمهد لتيسيس ما يسمى با

تيسيس وتطوير االجهزة االمنية، قوانين لفرض ضرائب، ووضع تشريعات تحد : منها على سبيل المثال
ومنع عقد أي ندوة سياسية أو ثقافية إال بموافقة  المعتقد خصوصًا،و من الحريات عمومًا وحرية الرأي 

فرض الحجاب إلى جانب ، يض من القانون األساسي الفلسطينيعلى النق مسبقة من األجهزة االمنية،
على كافة الطالبات في الجامعات والمدارس الثانوية واإلعدادية وااالبتدائية، كما فرضت على كل من 

شورت طويل تحت ) "الشورت اإلسالمي"يرتاد شاطئ البحر في غزة من الرجال أن يلتزم بلبس 
 ؟؟؟!!!(الركبة

ي مواجهة المخططات اإلسرائيلية، تكمن في قدرة وبالتالي ف ن البوابة الرئيسية األولى والوحيدة ف
القوى الوطنية الفلسطينية على التواصل مع الجماهير الفلسطينية في الضفة والقطاع والشتات 
لممارسة كافة أشكال الضغط الشعبي إلنها  االنقسام، دون التقليل من مخاطر وضع األنظمة العربية 

لصراعات الطائفية والمذهبية الدينية واالثنية الدموية من خالل المزري في المرحلة الراهنة من اشتعال ا
( والمسيلة الفلسطينية برمتها ) الحركات االسالموية الرجعية ، األمر الذي قد يعني أن مستقبل غزة 

 .سيتحدد بعد أن تتضح األوضاع في مصر وسوريا والعراق واليمن وليبيا غيرها
( والمفاوضات العبثية أو المدادنةباسم التسوية )إن ما يعرض علينا اليوم من حلول تخديرية  ،أخيرًا 

وف  منط  ارادة العدو ا مريكي ا سرائيلي تحت مسميات متنوعة ترفض مبدأ الحديث عن ح  العودة 
زالة المستوطنات وا نسحا  الكامل والدولة المستقلة ،   تسعى إ  إلى تكريس الموقف اضمريكي  وا 

أو شرعية المحتل وشروط  المذلة، وبالتالي فإن الحد اضدنى المطلو  الذي يمكن ان يقبل  .. ارسرائيلي
، التي ( 5111مايو ) شعبنا كنداية اخيرة لسقف التناز ت يتلخص فيما ورد في وثيقة الوفا  الوطني 

ي صراحة رفض الرإية اضمريكية يتوج  التمسك بنصوصدا والتمترس حول بنودها وأسسدا ، وهذا يعن
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شروطدم أو  لكن شعبنا الفلسطيني لن يقبلارسرائيلية رغم إدراكنا لموازين القوى المختلة مع العدو ، 
هو مإشر   و مإشر الضعف وا ستسالم ، ورفضهو الخسارة الكبرى أ  وثائقدم ا ستسالمية ،  ن قبول

إرادة القوة  ي ي المتغطرس الذي يريد ان يفرض علرسرائيلالقوة والصمود في وج  هذا العدو اضمريكي ا
التي سيرفضدا شعبنا وفاء  من  لرسالة شددائ  وجرحاه وأسراه ، .. الغاشمة أو شرعية المحتل الغاص  

والتزاما  بتواصل مسيرة النضال من أجل دولة وطنية ديمقراطية مستقلة كاملة السيادة على كل جزء من 
، ولنا في الحراك الثوري العفوي ا دنى المطلو  في هذه المرحلة هذا هو الحد.. ياهناارضنا وسماءنا وم

عبر الشبا  الوطني الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة، ( 5112أكتوبر )الذي انطل  بداية هذا الشدر 
ى دفاعا  عن القدس، ومن أجل الحرية وتقرير المصير وا ستقالل وقدم عشرات الشدداء ومئات الجرح

والمعتقلين، دروسا  وعبر عظيمة تإكد على أن  مدما تراكمت عوامل ا حباط والينس في صفوف شعبنا، 
فاندا لن تإدي ب  صو  القنوط وا ستسالم، بل تراكم في نفوس وعقول الشبا  الفلسطيني مزيدا  من 

 .التصميم لمواصلة النضال مدما غلت التضحيات
احزاب وفصائل المعارضة الوطنية واليسارية عيد التيكيد والتذكير بين أ  في ضو  ما تقدم، 

استسهال األمر ، فهي  هاأمام مرحلة تتطلب استعادة ألصل الصراع ، لكن ال ينبغي عليالديمقراطية، 
ثورة في الوعي ، وثورة في تفعيل  هاليست عملية ارتجالية ، انها تحدي المستقبل الذي يفرض علي

صوب  ، ومن أحوال ضعفها وعزلتهاالداخلية الراهنة أزمتهاللخروج من  ها الداخليةأوضاع وتطوير
النهوض السياسي والفكري والتنظيمي الديمقراطي، وتطبيق شعار المقاومة الشعبية والكفاحية ضد 

مطلبي الديمقراطي لالرتقا  الجنبًا إلى جنب مع النضال  الوجود الصهيوني بصورة منهجية وهادفة،
من استعادة دورها ومصداقيتها في النضال من اجل  هذت القوى ع الجماهير الفقيرة، بما يمكنبيوضا

انها  االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية التعددية في نظام سياسي وطني تحرري وديمقراطي يكفل 
 .مقراطيةاألهداف الوطنية التحررية والديتوفير عوامل الصمود والمقاومة بكل أشكالها من أجل تحقيق 

المسنلة   تكمن في مجرد طر  الغاية والرإية فحس ، بل في كيفية تحقي   أ درك أن على أية حال ،
هذه الرإية، اضمر الذي يستدعي تغيير الكثير من الشعارات ، والتنسيس ضنماط عمل واستراتجيات 

، الديمقراطية قاتدا التقدميةجديدة، وهي على صعوبتدا تحتاج إلى وضو  الرإى المعرفية والسياسية بمنطل
ديمقراطي، من أجل ذات مضمون وطني " بكتلة تاريخية"بمثل ما تحتاج إلى أدوات نضالية جديدة أشب  

تحقي  هدف الحرية وا ستقالل واقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتدا القدس كحل مرحلي   
التي ستشكل إطارا  موضوعيا   لكل سكاندا، راطية العلمانيةقامة فلسطين الديمقيلغي الددف ا ستراتيجي ر

 . لحل المسنلة اليدودية بعيدا  عن كل أشكال التعص  أو العنصرية
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 حقمال
 

 * 5112منتصف   كما في قطاع غزةالالجئون الفلسطينيون في ( : 1)جدول رقم 

 سنة اإلنشا  اسم المخيم المنطقة
المساحة 

 (**دونم)
داخل  عدد الالجئين
 *المخيم

عدد الالجئين خارج 
 المخيم

 دير البلح
 21968 132 1949 دير البلح

62042 
 25718 600 1949 المغازي

 189163 72868 564 1948 خانيونس خانيونس

 النصيرات
 66431 588 1948 النصيرات

39642 
 33219 528 1952 البريت

 105631 106087 - 1949 رفح رفح
 318384 87870 447 1951 الشاطئ غزة
 108986 115731 1448 1954 جباليا جباليا

 823848 529111 اإلجمالي
 1353744 إجمالي عدد الالجئين في قطاع غزة

 .االنترنت  –موقع وكالة غوث الالجئين : المصدر* 
 7910لعام تم اعتماد مساحة المخيمات من موقع األونروا، تقرير وكالة الغوث لالجئين : المصدر** 

 

 *5112منتصف  كما في 1691عدد السكان المقدر في األراضي الفلسطينية المحتلة ( :5)جدول رقم 
 النسبة عدد السكان المنطقة / المحافظة 

 01101 4668794 الفلسطينية األراضي

 61.7 2880745 الغربية الضفة
 10.1 314380 جنين

 1.3 63591 طوباس
 3.1 188295 طولكرم
 8.2 384725 نابلس
 2.1 111842 قلقيلية
 1.3 72147 سلفيت

 7.1 346279 رام اهلل والبيرة
 1.1 52294 أريحا واألغوار

 9.1 433772 القدس
 4.2 217191 بيت لحم
 14.1 696229 الخليل

 38.3 1788049 قطاع غزة
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 7.5 348535 شمال غزة
 13.3 622818 غزة 

 5.5 259099 دير البلح
 7.3 337746 خانيونس

 4.7 219850 رفح
 زيىادة سىكانية %133قام الباحىث  بإضىافة – 4819الفلسطينيون في نداية عام ،  –الجداز المركزي لالحصاء الفلسطيني : المصدر* 

 .88/6/4813 – 1/1/4813عن الفترة من 
  

 1691في األراضي الفلسطينية المحتلة  -حسب الفئات العمرية–عدد السكان المقدر ( :3)جدول رقم 

 *5112منتصف كما في 

 العمر
 قطاع غزة الضفة الغربية األراضي الفلسطينية

 إناث ذكور كال الجنسين إناث ذكور كال الجنسين إناث ذكور كال الجنسين

8-9 685542 349785 335758 393285 200464 192821 292258 149321 142937 
3-4 624073 318606 305467 366084 186624 179460 257989 131982 126007 
18-19 588577 300572 288005 354178 180988 173189 234399 119584 114816 
13-14 553350 282294 271056 339392 173644 165748 213959 108650 105308 
48-49 469308 239432 229876 290541 148611 141930 178767 90821 87945 
43-44 364551 186370 178180 226564 115859 110705 137987 70511 67475 
88-89 299205 152577 146627 190071 96921 93151 109133 55657 53477 
83-84 254172 128672 125500 167316 84869 82447 86856 43803 43053 
98-99 214058 109084 104974 142907 72840 70067 71151 36245 34907 
93-94 178771 92718 86053 119133 61497 57637 59638 31221 28416 
38-39 137577 71290 66287 91173 47058 44115 46404 24232 22172 
33-34 95070 48274 46796 61947 31551 30396 33123 16723 16400 
68-69 68159 32968 35191 44675 21755 22920 23484 11213 12270 
63-64 49981 22177 27804 33877 15195 18682 16104 6983 9122 
68-69 35995 14989 21006 24776 10464 14312 11219 4525 6694 
63-64 25075 10216 14859 17100 7030 10071 7975 3187 4788 

18+ 25330 10565 14765 17727 7384 10343 7604 3181 4422 
 880209 907840 1788049 1417994 1462751 2880745 2298203 2370590 4668794 المجموع

 زيىادة سىكانية %133قىام الباحىث بإضىافة – 4819الفلسطينيون فىي ندايىة عىام ،  –الجداز المركزي لالحصاء الفلسطيني : المصدر* 
 .88/6/4813 – 1/1/4813عن الفترة من 

 .  من مجموع السكان في الضفة وقطاع غزة% 91336من الجنسين ، بنسبة  1498313حوالي  84-13يبلغ عدد الشبا  من سن  -

 

 
 
 


