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  ::تمهيدتمهيد

فيي ووسياا الحيانثوا والمثق يوا الوسيارووا ال لسياونووا  نيو  فيي ووسياا الحيانثوا والمثق يوا الوسيارووا ال لسياونووا  نيو    --تسعى هذه الدراسة إلى إثارة النقاش العلمييتسعى هذه الدراسة إلى إثارة النقاش العلميي
وتأثورها على المسار السواسي واالقتصادي واالجتمياعي  وتأثورها على المسار السواسي واالقتصادي واالجتمياعي  االجتماعوة في المجتمع ال لساوني  االجتماعوة في المجتمع ال لساوني  / / التنوالت الاحقوةالتنوالت الاحقوة

وانعكاسياا علييى مواقييو القييوس السواسييوة ال لسيياونوة عموميياا  وقاحيي الصييراا فييتى ونمييا   صوصيياا  إلييى جانيي  وانعكاسياا علييى مواقييو القييوس السواسييوة ال لسيياونوة عموميياا  وقاحيي الصييراا فييتى ونمييا   صوصيياا  إلييى جانيي  
من صيلوا فيي الةي ة وقاياا غيزة  وميا ودس إلوي  من صيلوا فيي الةي ة وقاياا غيزة  وميا ودس إلوي    ""كويانواكويانوا""اآلثار السواسيوة والمجتمعوية الناجمية عيا االنقسيا  حيوا اآلثار السواسيوة والمجتمعوية الناجمية عيا االنقسيا  حيوا 

مييا تزاوييد النصييار والممارسييات العدوانويية امسييرايولوة مييا نانويية وتزاوييد مطيياهر التراجييع واالننايياا مييا تزاوييد النصييار والممارسييات العدوانويية امسييرايولوة مييا نانويية وتزاوييد مطيياهر التراجييع واالننايياا هييذا الوةييع هييذا الوةييع 
 ..المجتمعي وامفقار والحاالة ما نانوة ثانوةالمجتمعي وامفقار والحاالة ما نانوة ثانوة

عيد  إمكانوية وفي هذا السواق وشور إلى االلتحا  المناجي نو  م او  التنوالت االجتماعوة  اناالقاا ما 
ا فيي الحنوية ن سيياا   اصية ووا الحنويية االجتماعوية ال لسياونوة هييي حنوية متعييددة النيدو  عيا تنييوالت نوعوية مادمنيي

المطياهر واششيكا  دا يي  الينما الروسييمالي التياحع  عييالوة عليى ت ل ايا وتحعوتاييا  شا م ايو  التنييو  وناحيق علييى 
ثوير ميا مطياهر وهيذا وعنيي وا الك"ك  تغور و ويد االنتقيا  ميا حنوية إليى و يرس  وي وني  اةيارا  وقلي  ل نطمية 

التغويير التييي تنييد  علييى المييدس القرويي  وو المتوسييا وو الحعوييد  قييد تعاييي االناحيياا حكوناييا معحييرة عييا تنييوالت 
فايي  وصييدق هييذا الييروي علييى مييا وعرفيي  مجتمعنييا مييا " 1عموقيية وناسييمة  حوييد وناييا قييد ال تكييوا فييي عمقاييا كييذل 

د تنمي  فيي اواتايا نوعياا ميا التنياقال وو االلتحيا  تنوالت وتغورات؟ حاذا السؤا  وكوا قيد تارقيت إليى م ارقية قي
فوميييا وتعليييق حعنيييواا هيييذه الدراسييية  لكننيييي ال وسيييعى إليييى إحيييراز هيييذا التنييياقال حقيييدر اهتميييامي حالنيييدو  عيييا شيييك  
ومةموا التنوالت االجتماعوة في نركتاا الحاوية في مجتمعنيا ال لسياوني  التيي ال ت يرز نالية ومكيا وا واليق 

اا وو جيذرواا فوي   نوي  وا مجتمعنيا ال لسياوني فيي الةي ة والقاياا كميا وقيو  الحروفوسيور جلحوير علواا تنوالا نوعو
إليى )حي  هيو مجتميع نيت  عيا االقيتالا الجزييي اليذي تياله الةي  " احوعيي"لو  مجتمعاا ناتجاا عا تاور "اششقر 

قيا  قسي  هيا  ميا جاياز إليى انت –فيي ةيوا ات ياق ووسيلو  -وما ث  عقود ما االنيتال  وفةيت ( اشردا ومصر
دولة اتواا ما الشتات لوترحع على السلاة وفق شروا ووسيلو وميا تالهيا  وهيذه طيروو  اصية جيداا ال ووجيد مثوي  

 .2"لاا في العال  وجمع
وو ال رواة الاحقوة الراهنة في المجتمع ال لساوني  وحالتالي فإا هذه الدراسة  هي مناولة تش وصوة للون  

الحرجوازوية الكحويرة والاحقية الحرجوازوية الصيغورة وو الحرجوازوية الكحويرة والاحقية الحرجوازوية الصيغورة وو " " الاحقيةالاحقية""تايور ورصيد ووةياا تايور ورصيد ووةياا ة  ومتاحعة في الة ة وقااا غز 
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العميا  وال النييوا  واتجاهيات التغوير فييي هيذه المواقييع العميا  وال النييوا  واتجاهيات التغوير فييي هيذه المواقييع " " احقتييياحقتييي""ميا واليق علواييا الحرجوازوية المتوسيياة  إليى جاني  ميا واليق علواييا الحرجوازوية المتوسيياة  إليى جاني  
جانيي  تندوييد الموقييو السواسييي   إلييى نتوجيية للت كويي  والتامييوش وامدمييا  والوييات التغويير فييي مواةييع هييذه ال يييات نتوجيية للت كويي  والتامييوش وامدمييا  والوييات التغويير فييي مواةييع هييذه ال يييات 

للقييوس ال اعليية فييي نقيي  النطييا  السواسييي ال لسيياوني فييي سييواق معادليية دا يي  حنويية سييلاة النكيي  الييذاتي والنطييا  
حيوا فيتى  7112نتى تاروخ االنقسيا  منتصيو نزويراا  4991السواسي االجتماعي المنحثق عناا او  ال ترة منذ 
نالييية ميييا المتغويييرات السواسيييوة  -منيييذ ذلييي  التييياروخ  –كييي  مناميييا ونميييا  وو الةييي ة وقاييياا غيييزة  نوييي  تعيييوش 

عيا مرنلية ميا قحي  االنقسيا   وفيي هيذا امايار  نشيور  - اصة فيي قاياا غيزة–االجتماعوة واالقتصادوة ت تلو 
إلييى وا التغويير االجتميياعي النييوعي كمييا ن اميي   هييو مصييالى ردوييو لم يياهو  النمييو والتاييور والتقييد  االجتميياعي 

لتنووري والنداثي والعقالني الناةوي  عحر مرنلة جدودة وفة  ما ساحقتاا  ما نو  درجات التايور حالمعنى ا
 .وو الناوال السواسي االجتماعي والثقافي والنمو االقتصادي

  شك  نقوةاا لك  ما صورورة التنيرر اليواني والتايور االجتمياعي  7112نزوراا  41لكا ما جرس منذ  
حداد والقمع والت لو االجتماعي والركود االقتصادي  كرسيت واقيع وقير  إليى امنحياا نو  سادت نالة ما االست

والويأ  وانسيداد اشفيق  ليو  حالنسيحة للعملوية السواسيوة فنسي  حي  ووةياا حالنسيحة ل وةياا االجتماعوية والنرويات 
وة وال كروية والش صيوة  العامة ونروة الروي  نو  حات الموااا ال لساوني منكوماا حقوود تند ميا نروتي  السواسي

وحالتييالي فاقييداا لييدوره وو لنييوافزه الذاتويية لعسيياا  الاييوعي النيير فييي إاييار النةييا  الييواني وو التنييرري مييا نانويية 
 .إلى جان  فقدان  لدوره على الصعود الدومقرااي واالجتماعي والثقافي العا  ما نانوة ثانوة

عوة في ك  ما مجتميع الةي ة والقاياا إليى نالية نقوةي  وهنا حالةحا تنولت المتغورات السواسوة االجتما 
وو االستتحاا رغ  اال تالو في شيك  الطياهرة ونسيحتواا  3للتقد  وو ما ومكا تسموت  حإعادة إنتا  الت لو والتحعوة

في ط  االنيتال   ودت ( فتى ونما )حوا الة ة والقااا  ذل  إا المتغورات الناجمة عا الصراا حوا ال روقوا 
زعزعيية وت كويي  وو إةييعاو وعييي شييعحنا ال لسيياوني حأفكيياره ووهدافيي  الوانويية التونودويية  كمييا وةييع ت وعويي  إلييى 

حوجوده السواسي االجتماعي الموند رغ  توزع  وتحاعده امكراهي في المكاا حوا الة ة والقااا ما نانوة وحوا 
تكرو  الاووة الدونوة وو هووية امسيال  م ومات اللجوا والمنافي ما نانوة ثانوة  وذل  عحر سعي نركة نما  ل

السواسييي حييدوالا للاوويية الوانويية ال لسيياونوة وانتماياييا لحعييدها القييومي العرحييي فييي صييورورت  النةيياروة وو النداثويية 
التقدموة  في مقاح  ممارسات نركة فتى ونكومة را  اهلل التي تصي  فيي مجيرس التوافيق ميع السواسيات اشمروكوية 

رحوة الرسموة  حنو  ومكا االستنتا   حيأا كي  ميا نركتيي فيتى ونميا   تقيد  للشيع  ال لسياوني امسرايولوة والع
وسيييوو صيييورة ممكنييية عيييا ناةييير ومسيييتقح  المجتميييع ال لسييياوني المنكيييو   حصيييورة إكراهوييية  ( وللشيييعو  العرحوييية)

ق تقيييدماا فيييي سيييواق حيييأدوات وم ييياهو  الت ليييو واالسيييتحداد والقاييير والقميييع واالسيييتال  وهيييي م ييياهو  وودوات ليييا تنقييي
 .النركة التنرروة الوانوة ح  على النقوال ما ذل  ستعزز عوام  اناوارها واالن ةاال الجماهوري عناا

                                                           
ظرف موضوعي تشكل تاريخيًا، ينطوي على مجموعة عالقات اقتصادية وثقافية وسياسية وعسكرية تعبر عن شكل : هي -إبراهيم العيسوي . كما يعرفها د -التبعية   3

أخرى تمثل مركز النظام  معين من أشكال تقسيم العمل على الصعيد الدولي، يتم بمقتضاها توظيف موارد مجتمع معين لخدمة مصالح مجتمع آخر أو مجتمعات
ن التنمية . الرأسمالي العالمي هي مشروع حضاري يجسد ويتضمن عملية التحرر السياسي واالقتصادي واالجتماعي ( نقيض التخلف)فالتبعية إذن هي جوهر التخلف، وا 

 .والثقافي
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إا الوةييع الييراها وشييور إلييى وا السواسيية حاتييت فنيياا لل وةييى وو المييوت الحايييا حييدالا مييا فييا إدارة الصييراا 
 . 14 اراا وعمقاا ما نكحة  الواني واالجتماعي  وهي نالة ومكا وا تؤدي إلى نكحة وشد

ذليي  وا مييا . معنييى ذليي  هنييا   ليي  كحويير وييدفع ثمنيي  شييعحنا ال لسيياوني عموميياا والجميياهور ال قوييرة  صوصيياا 
وجييري هييو شييك  مييا وشييكا  الصييراا السواسييي والمجتمعييي  المميينا  والمنكييو  حييالاحع حأهييداو ومصييالى وحييرام  

نطيا  السواسيي ال لسياوني وحلورتي  فيي الصيوغة المالوحية وفيق انقساموة فيووية منيددة  تسيعى إليى إعيادة تشيكو  ال
فييي إاييار فسو سيياا متناقةيية  قييد و قييد معاييا المشييروا الييواني ( فييتى ونمييا )مقتةييوات الصييراا حييوا القاحييوا  

مرتكزاتيي  االجتماعويية والسواسييوة واالقتصييادوة  مييا سييودفع إلييى تكييرو  نوعيياا مييا ت كيي  ال كييرة التونودويية للجماعيية 
ال لسيياونوة لنسييا  هوويية امسييال  السواسييي وو اممييارة امسييالموة وو ال ةييوا لةييغوا وشييروا الرؤويية  السواسييوة

نااواتي  لكيي تحيدو " سيتمث "اشمروكوة امسرايولوة  نونييذ ليا تكيوا هيذه الاووية حيدوالا للمشيروا اليواني فنسي   حي  
امسيال  "وا راهنياا إال إذا اسيتااا تويار حالسور في مشروعاا  وهيي إمكانوية نيزع  ونايا مسيتنولة التنقيق فيي فلسيا

وا وصحى مشاداا ريوسواا في حعال وو معط  حلداننا العرحوة  وهو ومر ال ومكا تنقق  حدوا التكويو ميع " السواسي
 . السواسات اشمروكوة

تجدوييد  معييادة كافيية القييوس الوانويية الدومقرااويية التقدمويية تييدعونت ييق علييى وا هييذه الحييدواوات قييد  أخيرررًا،
للتوار الواني الدومقرااي في فلساوا " الةرورة التارو وة"ا المستقحلي  وهي عملوة تندر  تنت حند هودور  اارؤوت

النطيا  السواسيي العرحيي فيي واقعي  النيالي ميا ال ةيوا والتحعوية معطي   والواا العرحي  اناالقاا ما قناعاتنا حيأا
 اصية فيي طي  اليدور المايوما للقيوس  ومية اممحروالوية فيي حالدنيا هو جيزا تياحع للمنط والت ك  واالرتااا والت لو

الاحقوة الرجعوة والكمحرادوروة في السعودوة وحلداا ال ليو  العرحيي  التيي وسيامت فيي تغذوية وتن ويذ م ايا ت كوي  
حروالويية حالتنسييوق مييع االم–مييا  ييال  اسييااماا المحاشيير ( إلييخ... لوحوييا / الييوما / العييراق / سييوروا )الييدو  الوانويية 

 .في تموو  ودع  القوس االسالمووة المتارفة ودورها في ت جور الصراعات الااي وة والمذهحوة الدمووة -االمروكوة
لييذل  فييإا الماميية العاجليية لكافيية القييوس التقدمويية الدومقرااويية العرحويية عموميياا  وال لسيياونوة  صوصيياا  وا 

  والمجتمعيي واالقتصيادي التنميوي والثقيافي ححعيدواا السواسيي والقوموة تعود النطر في الرؤوة االستراتوجوة الوانوة
اشمر الذي وستدعي العم  على حليورة الرؤوية امسيتراتوجوة المشيار إلوايا  اناالقياا ميا إعيادة انوياا وتجيدد اليوعي 

حاحوعة الدولة الصاوونوة  ودورها ووطو تاا كمشروا إمحرويالي ال وسيتادو فلسياوا فنسي   حي  الواني والقومي 
ةماا السوارة اممحروالوة على مقدرات الواا العرحي وانتجاز تاوره  وتكرو  تحعوة  -حن   الدرجة–وستادو 

فقييار حلدانيي  وشييعوح   وهييذا وعنيي وا الصييراا مييع المشييروا الصيياووني هيو صييراا مييع النطييا  الروسييمالي  وت ليو واف
اممحروالي ما وج  تغوور وتجاوز النطا  العرحي الكومحرادوري الراها كمامة إستراتوجوة على اروق النةا  ةد 

قاميية فلسيياوا الدومقرااويية كجييزا ال وتجييزو مييا الدوليية العرحويية  زالتاييا واف الدومقرااويية حمييا وةييما الدومقرااويية حمييا وةييما الدوليية الصيياوونوة واف
   ..قاا االشتراكوةقاا االشتراكوةتنقوق العدالة االجتماعوة حآفاتنقوق العدالة االجتماعوة حآفا
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  ::االجتماعية وتحوالتهااالجتماعية وتحوالتها 44البنيةالبنية
هييييي اماييييار النيييياك  والمنييييدد شنميييياا العالقييييات والت يييياعالت حييييوا مكونييييات المجتمييييع ومسييييتووات  اشساسييييوة هييييي اماييييار النيييياك  والمنييييدد شنميييياا العالقييييات والت يييياعالت حييييوا مكونييييات المجتمييييع ومسييييتووات  اشساسييييوة 
وال رعوة  فالحنوة تتألو ما مجموعة ما الحنى وو اشنساق ال رعوة  االقتصادوة والسواسوة واشسروة وغورها  والتي وال رعوة  فالحنوة تتألو ما مجموعة ما الحنى وو اشنساق ال رعوة  االقتصادوة والسواسوة واشسروة وغورها  والتي 

اييا مييا جماعييات وتنطومييات اجتماعويية تسييا  فييي وداا كيي  حنويية وو نسييق فرعييي لوطاي يي  التييي تتركييز اييا مييا جماعييات وتنطومييات اجتماعويية تسييا  فييي وداا كيي  حنويية وو نسييق فرعييي لوطاي يي  التييي تتركييز تتييألو كيي  منتتييألو كيي  من
نو  تاوور امنتا  االجتماعي وتواصل   حما وشتم  علو  هذا امنتا  ما م رجات مادوية وثقافوية وعلموية  كميا نو  تاوور امنتا  االجتماعي وتواصل   حما وشتم  علو  هذا امنتا  ما م رجات مادوية وثقافوية وعلموية  كميا 

نويية فييي تييوفور شييروا تواصيي  نويية فييي تييوفور شييروا تواصيي  الةييرورووا ل اعلويية دور الحالةييرورووا ل اعلويية دور الح  --النسييحوواالنسييحووا––تتركييز نييو  تنقوييق االسييتقرار وو التغوويير تتركييز نييو  تنقوييق االسييتقرار وو التغوويير 
  ..55التاور االجتماعي واالقتصادي والن اط على الاووة النةاروة للمجتمع متجددة ومتماوزة في الوقت ن س التاور االجتماعي واالقتصادي والن اط على الاووة النةاروة للمجتمع متجددة ومتماوزة في الوقت ن س 

ومييا الاحقيية االجتماعويية فاييي جماعيية تشييتر  فييي موقييع متشيياح  مييا ملكويية وسيياي  امنتييا   وو مييا عالقييات ومييا الاحقيية االجتماعويية فاييي جماعيية تشييتر  فييي موقييع متشيياح  مييا ملكويية وسيياي  امنتييا   وو مييا عالقييات 
المشييتركة  وسييعواا لتنقوييق تليي  المصييالى مييا  ييال  تنطييو  المشييتركة  وسييعواا لتنقوييق تليي  المصييالى مييا  ييال  تنطييو  العميي  وونماااييا  وتتحلييور حتحلييور وعواييا حمصييالناا العميي  وونماااييا  وتتحلييور حتحلييور وعواييا حمصييالناا 

نركتاا وت عو  مشاركتاا  ووستند هذا الم او  عليى منيددات وساسيوة للاحقية تيرتحا حأنمياا العالقيات االجتماعوية نركتاا وت عو  مشاركتاا  ووستند هذا الم او  عليى منيددات وساسيوة للاحقية تيرتحا حأنمياا العالقيات االجتماعوية 
لعنتييا   وتسيياعد فييي تصيينوو الاحقييات وفايي  كيي  احقيية لييذاتاا  والتييي تجعيي  مناييا قييوة فييي الحنويية الاحقويية وعلييى لعنتييا   وتسيياعد فييي تصيينوو الاحقييات وفايي  كيي  احقيية لييذاتاا  والتييي تجعيي  مناييا قييوة فييي الحنويية الاحقويية وعلييى 

  ::66""مجتمع  وتتمث  تل  المنددات فوما وليمجتمع  وتتمث  تل  المنددات فوما وليمستوس المستوس ال
  ..الموقع ما ملكوة وو نوازة رو  الما  النقدي وو رو  الما  العونيالموقع ما ملكوة وو نوازة رو  الما  النقدي وو رو  الما  العوني  ..أأ  
والتيي والتيي ( ( في المنشأة وو المشيروافي المنشأة وو المشيروا))الموقع ما عالقات السلاة  وممارساتاا دا   النااق المحاشر لعنتا  الموقع ما عالقات السلاة  وممارساتاا دا   النااق المحاشر لعنتا    ..بب  

  (.(.ما  النقدي وو العونيما  النقدي وو العونينوازة رو  النوازة رو  ال))تتندد حناا على وند الموقعوا الساحقوا وو كالهما تتندد حناا على وند الموقعوا الساحقوا وو كالهما 

وو وو ( ( حمعنيييى االسيييتوالا عليييى فيييايال القوميييةحمعنيييى االسيييتوالا عليييى فيييايال القومييية))الموقيييع ميييا عالقيييات االسيييتغال   وي ممارسييية االسيييتغال  الموقيييع ميييا عالقيييات االسيييتغال   وي ممارسييية االسيييتغال    ..جج  
  (.(.ما قح  العما ما قح  العما ))ال ةوا ل  ال ةوا ل  

وتندد اليوعي الاحقيي ووالا حنيد ودنيى وحيدو حيالوعي الويومي ال يردي المحاشير وو شيح  الجمياعي القياي  عليى وتندد اليوعي الاحقيي ووالا حنيد ودنيى وحيدو حيالوعي الويومي ال يردي المحاشير وو شيح  الجمياعي القياي  عليى   ..دد  
التعييااو ومشيياعر االنتميياا والييوالا حييوا وعةيياا الاحقيية  والييذي وتحلييور ننييو وعييي جميياعي حالمصييالى التعييااو ومشيياعر االنتميياا والييوالا حييوا وعةيياا الاحقيية  والييذي وتحلييور ننييو وعييي جميياعي حالمصييالى 

وادويية مناييا  وادويية مناييا  المشييتركة وحييداي  تنقوقاييا  وهييو وعييي ال وتييوفر لييدس كيي  وعةيياا الاحقيية حيي  لييدس جماعيية قالمشييتركة وحييداي  تنقوقاييا  وهييو وعييي ال وتييوفر لييدس كيي  وعةيياا الاحقيية حيي  لييدس جماعيية ق
تسييمى الجماعيية امسييتراتوجوة التييي ومكييا وا تؤسيي  نييز  وو جمعويية وو مؤسسيية  للييدفاا عييا مصييالى تسييمى الجماعيية امسييتراتوجوة التييي ومكييا وا تؤسيي  نييز  وو جمعويية وو مؤسسيية  للييدفاا عييا مصييالى 
الاحقيية فييي إاييار مييا وسييمى حال اعلويية الاحقويية التييي وقصييد حاييا قييدرة الاحقيية علييى تنقوييق مصييالناا فييي الاحقيية فييي إاييار مييا وسييمى حال اعلويية الاحقويية التييي وقصييد حاييا قييدرة الاحقيية علييى تنقوييق مصييالناا فييي 

  . .  ة  الممارسات الم تل ة  و اصة الممارسات السواسوة ة  الممارسات الم تل ة  و اصة الممارسات السواسوة

: : حثالثة مجاالت وساسوة للاومنة وو ال ةوا شناا ترتحا حأه  الموارد امنتاجوةحثالثة مجاالت وساسوة للاومنة وو ال ةوا شناا ترتحا حأه  الموارد امنتاجوةإا هذه المنددات ترتحا إا هذه المنددات ترتحا 
والعميي   نويي  ونييدد الموقييع مناييا المراكييز التييي لييدواا وو لييو  لييدواا القييدرة والعميي   نويي  ونييدد الموقييع مناييا المراكييز التييي لييدواا وو لييو  لييدواا القييدرة //ورو  المييا  العونيييورو  المييا  العونييي//رو  المييا  النقييديرو  المييا  النقييدي

لنقيدي وو العونيي وو لنقيدي وو العونيي وو على السوارة على انيدها وو معطمايا  فالروسيمالي وسيوار عليى قيرارات توطويو رو  الميا  اعلى السوارة على انيدها وو معطمايا  فالروسيمالي وسيوار عليى قيرارات توطويو رو  الميا  ا
  ..هما معاا  وما العام  فو ةع لمالكي هذوا الموردوا  حونما ومكا وا وسوار نسحواا على العم هما معاا  وما العام  فو ةع لمالكي هذوا الموردوا  حونما ومكا وا وسوار نسحواا على العم 

                                                           
إن ارتباط العنصر . ها أن يؤدي إلى تحوالت في باقي العناصر األخرىالبنية هي نسق من التحوالت، يتألف من عناصر، يكون من شأن أي تحول في أي عنصر من  4

عناصر البنية خارجًا عن بكلية العناصر األخرى يجعله خاضع للكل الذي يقوم فيه، ويعطي مبدأ األولوية المطلقة للكل على األجزاء بحيث ال يمكن فهم أي عنصر من 
 (.529ص -5291 – 5ط –معهد اإلنماء العربي  –وسوعة الفلسفية العربية الم: المصدر)الوضع الذي يشغله داخل تلك البنية 
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والواقع ان  وج  إال نستنت  ما الدور الريوسي للموقع االقتصيادي  اا هيذا الموقيع وك يي لتندويد الاحقيات والواقع ان  وج  إال نستنت  ما الدور الريوسي للموقع االقتصيادي  اا هيذا الموقيع وك يي لتندويد الاحقيات 
الييدور الناسيي  فييي نمييا معييوا مييا امنتييا  وفييي الييدور الناسيي  فييي نمييا معييوا مييا امنتييا  وفييي االجتماعويية  صيينوى وا للعاميي  االقتصييادي فييي روي الماركسييوة االجتماعويية  صيينوى وا للعاميي  االقتصييادي فييي روي الماركسييوة 

  ..التشك  االجتماعي  ولكا العام  السواسي واالودولوجوا وو حكلمة الحنوة ال وقوة لاا دور حالغ اشهموةالتشك  االجتماعي  ولكا العام  السواسي واالودولوجوا وو حكلمة الحنوة ال وقوة لاا دور حالغ اشهموة
حموقعاييا فييي حموقعاييا فييي   --إلييى جانيي  موقعاييا االقتصيياديإلييى جانيي  موقعاييا االقتصييادي––وعلييى هييذا ومكييا القييو   حييأا الاحقيية االجتماعويية تتنييدد وعلييى هييذا ومكييا القييو   حييأا الاحقيية االجتماعويية تتنييدد 

موقعاا في مجم  التوزوع االجتماعي للعمي   وهيو وشيم  العالقيات السواسيوة موقعاا في مجم  التوزوع االجتماعي للعمي   وهيو وشيم  العالقيات السواسيوة مجم  الممارسات االجتماعوة  وي حمجم  الممارسات االجتماعوة  وي ح
والاحقة االجتماعوة هي حاذا المعنى  م او  ود  على وثر الحنوة فيي التوزويع االجتمياعي والاحقة االجتماعوة هي حاذا المعنى  م او  ود  على وثر الحنوة فيي التوزويع االجتمياعي . . والعالقات االودوولوجوةوالعالقات االودوولوجوة

ومكيييا اعتحييياره ومكيييا اعتحييياره وعليييى هيييذا  فيييإا هيييذا الموقيييع وشيييم  ميييا وعليييى هيييذا  فيييإا هيييذا الموقيييع وشيييم  ميييا (. (. العالقيييات االجتماعوييية والممارسيييات االجتماعويييةالعالقيييات االجتماعوييية والممارسيييات االجتماعوييية))للعمييي  للعمييي  
عالقيات االنتيا   مواقيع الاومنية  عالقيات االنتيا   مواقيع الاومنية  ))التندود الحنووي للاحقة  وي وجيود تندويد الحنوية حاليذات فيي الممارسيات الاحقوية التندود الحنووي للاحقة  وي وجيود تندويد الحنوية حاليذات فيي الممارسيات الاحقوية 

  فييي إاييار   فييي إاييار 77فييال وجييود للاحقييات إال فييي الصييراا الاحقيييفييال وجييود للاحقييات إال فييي الصييراا الاحقييي  --نسيي  حييوالنتزا  نسيي  حييوالنتزا  ––( ( والتحعويية السواسييوة واشودوولوجوييةوالتحعويية السواسييوة واشودوولوجويية
  ..88الةروري التمووز حوا ثالثة مستووات للوعي الاحقيالةروري التمووز حوا ثالثة مستووات للوعي الاحقي  الممارسات الاحقوة  وفي هذا الجان  فإا ماالممارسات الاحقوة  وفي هذا الجان  فإا ما

ادراكيييي وركيييز عليييى فاييي  الاحقييية شوةييياعاا وووةييياا غورهيييا ميييا الاحقيييات  وميييا ثييي  فاييي  عالقيييات ادراكيييي وركيييز عليييى فاييي  الاحقييية شوةييياعاا وووةييياا غورهيييا ميييا الاحقيييات  وميييا ثييي  فاييي  عالقيييات : : األولاألول
صراعي وركز على الصراعات والتنال ات ال علوية  وتنطيو  الاحقية لنشياااتاا صراعي وركز على الصراعات والتنال ات ال علوية  وتنطيو  الاحقية لنشياااتاا : : والثانيوالثانيالاحقات ححعةاا الحعال  الاحقات ححعةاا الحعال  

دارة صييراعاتاا  دارة صييراعاتاا واف تنييوولي ذو توجيي  مسييتقحلي وتجيياوز تغوويير ووةيياا الاحقيية إلييى تغوويير الحنويية الاحقويية  تنييوولي ذو توجيي  مسييتقحلي وتجيياوز تغوويير ووةيياا الاحقيية إلييى تغوويير الحنويية الاحقويية  : : لررثلررثوالثاوالثاواف
  (.(.نس  شروا القوة الذاتوة للاحقة الحورجوازوة وو للاحقة العاملةنس  شروا القوة الذاتوة للاحقة الحورجوازوة وو للاحقة العاملة))ومناا إلى تغوور النطا  االجتماعي االقتصادي ومناا إلى تغوور النطا  االجتماعي االقتصادي 

رافيييي معييوا   ييال  فتيييرة رافيييي معييوا   ييال  فتيييرة التشييكولة االجتماعويية إذا  هييي مجميييوا العالقييات االجتماعويية اليييدايرة فييي نوييز جغالتشييكولة االجتماعويية إذا  هييي مجميييوا العالقييات االجتماعويية اليييدايرة فييي نوييز جغ
معونة ووفقاا ششكا  منددة  وهو تعروو قد ال وناحق على الواقع االجتماعي ال لساوني  ال  المرنلة التارو وية معونة ووفقاا ششكا  منددة  وهو تعروو قد ال وناحق على الواقع االجتماعي ال لساوني  ال  المرنلة التارو وية 

  حسيييح  إلنييياق الةييي ة ال لسييياونوة إليييى اشردا  وقاييياا غيييزة إليييى   حسيييح  إلنييياق الةييي ة ال لسييياونوة إليييى اشردا  وقاييياا غيييزة إليييى 49624962نتيييى عيييا  نتيييى عيييا    49144914الممتيييدة منيييذ نكحييية الممتيييدة منيييذ نكحييية 
  ..الوصاوة المصروةالوصاوة المصروة

سييييا  الجغرافيييي السواسيييي فيييي المجتميييع ال لسيييياوني  يييال  تلييي  المرنلييية  فييييإا سييييا  الجغرافيييي السواسيييي فيييي المجتميييع ال لسيييياوني  يييال  تلييي  المرنلييية  فييييإا ولكيييا حيييالرغ  ميييا هيييذا االنقولكيييا حيييالرغ  ميييا هيييذا االنق  
رغ  عوام  الت ك  التي وصاحتاا حسح  استمرار رغ  عوام  الت ك  التي وصاحتاا حسح  استمرار   المقومات السواسوة والاووة الوانوة ححعدها السواسي واالجتماعيالمقومات السواسوة والاووة الوانوة ححعدها السواسي واالجتماعي

ة  صوصاا  ة  صوصاا  طلت سمة وساسوة لل لساونووا في الواا والشتات عموماا  وفي الة ة وقااا غز طلت سمة وساسوة لل لساونووا في الواا والشتات عموماا  وفي الة ة وقااا غز   االنقسا   إال وناااالنقسا   إال وناا
نوييي  تجليييت هيييذه العالقييية االجتماعوييية فيييي إايييار المجتميييع ال لسييياوني فيييي الةييي ة والقاييياا عليييى وثييير االنيييتال  نوييي  تجليييت هيييذه العالقييية االجتماعوييية فيييي إايييار المجتميييع ال لسييياوني فيييي الةييي ة والقاييياا عليييى وثييير االنيييتال  

  رغيي  التحاونييات الملنوطيية التييي موييزت   رغيي  التحاونييات الملنوطيية التييي موييزت 49914991  ثيي  علييى وثيير قوييا  السييلاة ال لسيياونوة عييا    ثيي  علييى وثيير قوييا  السييلاة ال لسيياونوة عييا  49624962امسيرايولي عييا  امسيرايولي عييا  
و وعوامي  تارو وية وراهنية  ي يذوا حعيوا و وعوامي  تارو وية وراهنية  ي يذوا حعيوا قاياا غيزة حسيح  طيرو قاياا غيزة حسيح  طيرو " " مجتميعمجتميع""الةي ة عيا الةي ة عيا " " مجتميعمجتميع""ومازالت كي  ميا ومازالت كي  ميا 

اقتصيييادوة روسيييمالوة هامشيييوة وارفوييية  نييياهوك  عيييا اقتصيييادوة روسيييمالوة هامشيييوة وارفوييية  نييياهوك  عيييا   --االعتحيييار وا المجتميييع ال لسييياوني هيييو تشيييكولة اجتماعوييية االعتحيييار وا المجتميييع ال لسييياوني هيييو تشيييكولة اجتماعوييية 
  ..تعرةاا لغزو عنصري اقتالعي إقصاييتعرةاا لغزو عنصري اقتالعي إقصايي

ا قحي  ا قحي  حامةافة إلى ما تقد   فإا هذه التشكولة االجتماعوة ال تزا  مشتملة عليى عالقيات إنتيا  اجتماعوية ميحامةافة إلى ما تقد   فإا هذه التشكولة االجتماعوة ال تزا  مشتملة عليى عالقيات إنتيا  اجتماعوية مي
 اصيييية قايييياا الصييييناعة والحنيييي  العلمييييي  اصيييية قايييياا الصييييناعة والحنيييي  العلمييييي   روسييييمالوة حسييييح  ةييييعو وت لييييو القااعييييات االقتصييييادوة امنتاجويييية روسييييمالوة حسييييح  ةييييعو وت لييييو القااعييييات االقتصييييادوة امنتاجويييية 

  . . والتكنولوجيوالتكنولوجي
                                                           

 .31/31ص-3891دمشق -نيكوس بالنتزاس-ظام الرأسمالي اليومالطبقات االجتماعية في الن 7
 .11ص –مصدر سبق ذكره  –الطبقات االجتماعية ومستقبل مصر  –عبد الباسط عبد المعطي .د 8
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رغيي  مييا مييا وعتييري سييان  مييا مطيياهر التقييد  الشييكلي رغيي  مييا مييا وعتييري سييان  مييا مطيياهر التقييد  الشييكلي   --ومييا هنييا ومكييا توصييوو المجتمييع ال لسيياوني ومييا هنييا ومكييا توصييوو المجتمييع ال لسيياوني   
النامولة في العدود ما الشركات والنشااات النامولة في العدود ما الشركات والنشااات //للعايلةللعايلةحأن  شح  تقلودي حسح  استمرار حقاا الدور الماوما حأن  شح  تقلودي حسح  استمرار حقاا الدور الماوما   --والكميوالكمي

والقااعييات االقتصييادوة  كمييا فييي التجمعييات فييي القييرس والمييدا والم ومييات  إلييى جانيي  المطايير اآل يير المييرتحا والقااعييات االقتصييادوة  كمييا فييي التجمعييات فييي القييرس والمييدا والم ومييات  إلييى جانيي  المطايير اآل يير المييرتحا 
حتدا   اشنماا االجتماعوة التقلودوة وتجاورها وو تنال اا ميع الحوروقرااوية الناكمية فيي السيلاة حشيقواا  وااحعايا حتدا   اشنماا االجتماعوة التقلودوة وتجاورها وو تنال اا ميع الحوروقرااوية الناكمية فيي السيلاة حشيقواا  وااحعايا 

المشيييوه  عحيير عالقيييات مييع التنيييالو الكييومحرادوري التجييياري والعقيياري والميييالي مييا نانوييية وعحيير تةييي   المشيييوه  عحيير عالقيييات مييع التنيييالو الكييومحرادوري التجييياري والعقيياري والميييالي مييا نانوييية وعحيير تةييي     الا وليييالا ولييي
مطيياهر التراجييع االقتصييادي واالعتميياد علييى ال ييار  فييي التموويي  وو امغاثيية  وتةيي   مطيياهر ومؤشييرات ال قيير مطيياهر التراجييع االقتصييادي واالعتميياد علييى ال ييار  فييي التموويي  وو امغاثيية  وتةيي   مطيياهر ومؤشييرات ال قيير 

 اق  هذه المطاهر  المتمث  في  اق  هذه المطاهر  المتمث  في والحاالة واالننااا االجتماعي ما نانوة ثانوة  دوا الق ز عا السح  الريوسي لتوالحاالة واالننااا االجتماعي ما نانوة ثانوة  دوا الق ز عا السح  الريوسي لت
االنيتال  وممارسيات  العدوانوية ونصياره المتواصي   الم يروال علييى وحنياا شيعحنا فيي الةي ة والقاياا  إليى جانيي  االنيتال  وممارسيات  العدوانوية ونصياره المتواصي   الم يروال علييى وحنياا شيعحنا فيي الةي ة والقاياا  إليى جانيي  
اسييتمرار تحعويية االقتصيياد ال لسيياوني لالقتصيياد امسييرايولي ومييا تنتجيي  هييذه التحعويية مييا تشييوه مسييتمر فييي العالقييات اسييتمرار تحعويية االقتصيياد ال لسيياوني لالقتصيياد امسييرايولي ومييا تنتجيي  هييذه التحعويية مييا تشييوه مسييتمر فييي العالقييات 

االجتماعوة  توةى إلى االجتماعوة  توةى إلى //إذ وا العالقة الجدلوة حوا التحعوة  والعالقات االقتصادوةإذ وا العالقة الجدلوة حوا التحعوة  والعالقات االقتصادوة    ((التركو  الاحقيالتركو  الاحقي))االجتماعوة االجتماعوة 
وو شيرونة فيي إايار تلي  وو شيرونة فيي إايار تلي  " " احقيةاحقية""ند كحور شك  ومنتوس الحنوة الاحقوة ال لساونوة  وال صايص االجتماعوة لك  ند كحور شك  ومنتوس الحنوة الاحقوة ال لساونوة  وال صايص االجتماعوة لك  

  ..الحنوةالحنوة
 

 : مسار التطور االجتماعي في الضفة وقطاع غزة 
وناا ووةاا  -والحلداا العرحوة عموما–الاحقوة في حالدنا -الجتماعوةإا وه  ما تتموز ح  اشوةاا ا

انتقالوة  غور مستقرة وغور ثاحتة  واششكا  الجدودة فواا تنم  في ثناواها العدود ما مالمى القدو   لذا فإا 
وا مسار التاور التنلو  الدا لي وو الاحقي لمجتمعاتنا  القاي  على المقارنة الموكانوكوة وو التشاح  حوناا وح

اشوروحي كمعوار  سوؤدي حنا إلى مأزق تنلولي ومعرفي عند مناقشة الوقايع العونوة واشندا  التارو وة التي 
موزت واقعنا  شا هذه اشندا  والوقايع كانت عامال وساسوا ما عوام  تشوه وتموع الوةع الاحقي ال لساوني  

شح   -شح  القحلوة–شح  امقااعوة )ودمرت قاعدت  امنتاجوة    التي شردت شعحنا4911فالنكحة اشولى عا  
لناق الة ة ال لساونوة إلى اشردا لتصحى جزاا ( الروسمالوة ينذا  ومجم  حنوت  الاحقوة والمجتمعوة  ث  ة  واف

ما اقتصاده ومجتمع   ووةع قااا غزة تنت الوصاوة المصروة  وتكرو  التحاعد الجغرافي والسواسي حوناما 
  الذي قا   4992االقتصادي حوا وحناا الشع  الواند نتى االنتال  عا  -ذي عمق التحاعد االجتماعيال

نوساا )حإلناق اقتصاد ك  ما الة ة والقااا حاالقتصاد امسرايولي  ومنذ توقوع ات اق حارو  االقتصادي 
 -الوندة الجمركوة واشسعارما نو  السوق و –وعوش االقتصاد ال لساوني نالة ما التحعوة الكاملة ( 4991

لالقتصاد امسرايولي  إلى جان  التعقودات امسرايولوة اوا  تل  المرنلة التي تمثلت في االعتدااات واالغالقات 
المتكررة والتةووق المتعمد على نروة التجارة  االستوراد والتصدور  ونروة التنق  والنركة للمواانوا  اشمر الذي 

م  الةعو واالنكشاو التي ت اقمت مع تزاود مطاهر ال ساد االقتصادي في اجازة السلاة راك  المزود ما عوا
ال لساونوة في الة ة وغزة  التي وفسنت المجا  واسعاا لمطاهر وودوات ال لتاا االمني وانتشار مطاهر الثراا 

محرادوري الذي است د  غور المشروا في ط  تنامي حروز الشرايى الاحقوة في إاار التنالو الحوروقرااي الك
السلاة جسراا لزوادة ثروات  ومصالن  اشنانوة ال اصة  في مقاح  صلو وعدوانوة دولة العدو امسرايولي 
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واصرارها على فرال شروااا السواسوة واالمنوة على الم اوال ال لساوني دونما وي تقد  نقوقي فوما وسمى 
عا اشوةاا الدا لوة للسلاة وعا ممارسات دولة العدو  إا هذه التراكمات الناجمة". العملوة السلموة"حي

امسرايولي ودت إلى ت اق  االوةاا السواسوة واالجتماعوة واالقتصادوة الدا لوة  وما ث  تزاود ندة الصراا حوا 
نركة فتى ونما   وهو صراا سرعاا ما تنو  إلى صراا دموي واقتتا  دا لي ت  /ك  ما وجازة السلاة 

وت ردها في نك  قااا غزة وان صال   7112/ نزوراا /  41معروو لصالى نركة نما  في  نسم  كما هو
اوا  العشرة اشعوا  اال ورة  لق نالة غور مسحوقة ما االنقسا  حك   السواسي والدستوري عا الة ة الغرحوة

ا الت ك  السواسي والمجتمعي ت روعات  السواسوة واالقتصادوة والن سوة والثقافوة واالجتماعوة  حنو  حات واةناا و
ودس إلى ت كوِ  ووصا  شعحنا  الذي استمرار هذا االنقسا  الحشع  في ط وصحى طاهرة ملموسة في وذهاا شعحنا 

ال لساوني  الذي وحدو ون  ونقس  ووتشطى الوو  إلى عدة مجتمعات متناثرة مجزوة   الة ة في واد وغزة في واد 
اسي موند  في واد  ال وجمعاا موقو او حرنام  سو 4911ي ر وم ومات الشتات في ودواا العر  و اراةي 

  ستعزُز عوام  االن ةاال الجماهوري عناما وصوالا ما فتى ونما  حنوُ  ومكا االستنتا   وا ممارسات ك 
إلى نالٍة غور مسحوقٍة ما امنحاا والوأ    كما هو نا  قااعات واسعة ما شعحنا الوو  في قااا غزة على 

المصلنة الوانوة  -في معطماا–وج  ال صوص  نو  حاتت قةوتنا الوو  منكومةا لقواداٍت سواسوٍة استحدلت
 . ا حرؤاها وحمصالناا ال يووة ال اصةالعلو

 اا رفةنا لثنايوة فتى ونما   ونالق ما إدراكنا لاما حاعتحارهما جزااا ما امشكالوة وو اشزمة الراهنة 
 .  لكناما ال ومثالا وال ُوجسداا وندهما مشروعنا التنرري الوانيححعدواا السواسي والمجتمعي

الواني الشام  لكي نستعوَد ونَدتََنا وتعُددوتنا وفق قواعد اال تالو هنا تتجلى وهموة وةرورة النوار 
الدومقرااي  حما ُومكننا ما حناا رؤوة إستراتوجوة لنةالنا التنرري والدومقرااي تستعود ثقة احناا شعحنا والت افا  

لا  التنرري حما ومكنا  ما مواصلة نةا وتونده  تنت مطلتاا كافكار تونودوة جامعة تستجو  لتالعاتا 
 .والدومقرااي وتنقوق اهدافا  في النروة وتقرور المصور والعودة

االنقسام وآثاره االجتماعية والنفسية والسياسية على ابناء شعبنا عموما وفي قطاع غزة 
 :خصوصا

 : ووحرز هذه االثار تتجلى في النتاي  التالوة
  وعا لقمة العوش وتأموا مستلزمات %55الحن  عا تأموا المصالى ال اصة لدس الحعال اق  ما  -

ارتحاااا حالمأزق السواسي واالقتصادي المسدود في %11النواة الةروروة لدس الشرايى ال قورة اكثر ما 
منا  ونملوا شاادات % 91ولو عاا  عا العم  في قااا غزة  711اكثر ما ) اللنطة الراهنة 

 (.جامعوة
وانتشار المو    ة واالتكالوةوره االجتماعوة والسواسوة  وو الالمحاالانتشار قو  الن اق االجتماعي حك  ص -

وانتشار الم درات وادووة الالوسة  وتراك  ال وو في صدور النا   وال ةوا  إلى امنحاا وو الوأ 
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حانواعاا في اوساا الشحا  الى جان  انتشار الجراي  واالنتنار لدرجة وا الكثوروا في مجتمعنا وصحى 
  .االن راا في النواة االجتماعوة لتأموا مصالنا  ال اصة والن اط على سالمتا  هما  هو

والنتوجة النتموة لاذا المسار االجتماعي الشاذ تقةي حأا تن  روح ال ةوا من  روح االقتنا   
وروح االستسال  من    وروح التراجع من  روح المحادرة  وروح المكر من  روح الشجاعة  والكرامة
  . وروح العدموة والتعص  اشعمى المنغلق من  روح الدومقرااوة والتعددوة  المقاومةروح 

حعد اا وصلت القةوة الوانوة ال لساونوة الى النةوال في اذهاا شعوحنا العرحوة دوا اي اهتما  حاا  - 
دمووة   كقةوة مركزوة حسح  اوةاا االستغال  واالستحداد وال قر والصراعات الااي وة والمذهحوة ال

فانني وشعر حالقلق ما اا قةوتنا واهدافنا الوانوة التنرروة ل  تعد قةوة مركزوة في عقو  وقلو  
 .احناا شعحنا

هذه المطاهر ل  وكا ممكناا انتشارها حدوا هذا التوسع المذه  في الاحوا السواسي واالستحداد وقمع  - 
ول  وعد   ي الذي ل  وعد هامشواا وو استثنايواا النروات واالعتقاالت وتراك  مطاهر والننااا االجتماع

ح  صار تعحوراا عا درجة عالوة ومقلقة ما ان صا    مجرد مسألة اننااا قومي وو القي فنس 
غور شرعوتوا  تناو  ك  مناما تثحوت مصالناا " نكومتوا"حعد وا انقسمت إلى   السلاة عا الشع 

القانوا   وعلى نسا  المصالى واشهداو الوانوة  ال يووة حالقوة االمنوة االكراهوة حعودا عا
 .والمجتمعوة التونودوة

وحالتالي فال غراحة ما ةعو وعي العما  و ال النوا ال قراا وك  الكادنوا في حالدنا عموماا حالطل  وحالتالي فال غراحة ما ةعو وعي العما  و ال النوا ال قراا وك  الكادنوا في حالدنا عموماا حالطل  
إاارا إاارا   --كما وشرنا ما قح كما وشرنا ما قح ––الاحقي حصورة محاشرة  ذل  شا إاار العالقات الروسمالوة الطاهروة  هو في نقوقت  الاحقي حصورة محاشرة  ذل  شا إاار العالقات الروسمالوة الطاهروة  هو في نقوقت  

شح  روسمالي ونم  في ثناواه العدود ما العالقات االجتماعوة التقلودوة القدومة  حما وعوق عملوة ال رز الاحقي شح  روسمالي ونم  في ثناواه العدود ما العالقات االجتماعوة التقلودوة القدومة  حما وعوق عملوة ال رز الاحقي 
المندد دا   التشكولة االجتماعوة االقتصادوة ال لساونوة القايمة  التي ما زالت عملوة غور مكتملة ح  ومشوه   المندد دا   التشكولة االجتماعوة االقتصادوة ال لساونوة القايمة  التي ما زالت عملوة غور مكتملة ح  ومشوه   

اشودوولوجوة   نطرا لاذا التدا   وو التشاح  في العالقات اشودوولوجوة   نطرا لاذا التدا   وو التشاح  في العالقات على جموع المستووات االقتصادوة والسواسوة و على جموع المستووات االقتصادوة والسواسوة و 
االجتماعوة االقتصادوة  وفي العدود ما الاحقات وال يات االجتماعوة  ونطرا شا فيات واسعة ما السكاا في االجتماعوة االقتصادوة  وفي العدود ما الاحقات وال يات االجتماعوة  ونطرا شا فيات واسعة ما السكاا في 
مجتمعنا  ال تزا  تعوش ووةاا انتقالوة حنو  ل  وتندد انتماؤها الاحقي تندودا مستقرا وناايوا   اصة ووا مجتمعنا  ال تزا  تعوش ووةاا انتقالوة حنو  ل  وتندد انتماؤها الاحقي تندودا مستقرا وناايوا   اصة ووا 

وعة المرنلة الراهنة  حعد  مسة عشر عاماا ما قوا  السلاة ال لساونوة في ط  االنتال  وعدوان  ونصاره  وعة المرنلة الراهنة  حعد  مسة عشر عاماا ما قوا  السلاة ال لساونوة في ط  االنتال  وعدوان  ونصاره  احاح
وصوالا إلى الصراا حوا فتى ونما  وان صا  الة ة عا القااا  ملوية حالم ارقات والم اجيات  نو  نالنط وصوالا إلى الصراا حوا فتى ونما  وان صا  الة ة عا القااا  ملوية حالم ارقات والم اجيات  نو  نالنط 

--جوة وو االرحا  حوا انتماااتا  الاحقوةجوة وو االرحا  حوا انتماااتا  الاحقوةوعوشوا نوعاا ما االزدواوعوشوا نوعاا ما االزدوا( ( وفرادا وجماعاتوفرادا وجماعات))وا معط  اشثرواا الجدد وا معط  اشثرواا الجدد 
االجتماعوة الحورجوازوة الصغورة وال قورة عموماا في سواق تجرحتا  الوانوة الساحقة   وحوا ووةاعا  الراهنة  االجتماعوة الحورجوازوة الصغورة وال قورة عموماا في سواق تجرحتا  الوانوة الساحقة   وحوا ووةاعا  الراهنة  

  ال وشعروا حاستقراره   كما ال   ال وشعروا حاستقراره   كما ال --الشاذالشاذ  99عحر مطاهر ووشكا  ال ساد والنرا  االجتماعيعحر مطاهر ووشكا  ال ساد والنرا  االجتماعي––الثروة المندثة الثروة المندثة 
                                                           

، فهو مؤشر مجمع لحصيلة تفاعل يعد الحراك االجتماعي واحدًا من أهم العمليات االجتماعية الدالة على مرونة البنية االجتماعية وحيويتها وقدرتها على التجدد   9
، كالدخل والثروة ، وتوزيع  عوامل ومتغيرات اجتماعية متنوعة وذات صلة بمدى توافر شروط التنمية واستمراريتها، فالحراك االجتماعي ينتج عن توزيع الموارد المادية

ويعرف الحراك االجتماعي بأنه عملية . ة ، وفي مقدمتها فرص التعليم والتشغيلالفرص االجتماعية خاصة في إشباع الحاجات األساسية الروحية والمادية واالجتماعي
والحراك االجتماعي يكون إما فرديًا أو جماعيًا ، والواقع أنه ال غنى ألي بنية اجتماعية . اجتماعية بموجبها ينتقل األفراد ، والجماعات ، من وضع اجتماعي إلى آخر
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  الجدود  ذل  اا تكرو  وو رسوخ استقراره  الاحقي مرهوا حمدس ت اعلا  وو استجاحتا    الجدود  ذل  اا تكرو  وو رسوخ استقراره  الاحقي مرهوا حمدس ت اعلا  وو استجاحتا  وشعروا حعمق انتمااهوشعروا حعمق انتمااه
للمتغورات السواسوة المتسارعة هحوااا في مجتمعنا  فاي التي ستندد دوره  المستقحلي  حالمعنى االجتماعي للمتغورات السواسوة المتسارعة هحوااا في مجتمعنا  فاي التي ستندد دوره  المستقحلي  حالمعنى االجتماعي 

  .  .  فق معاافق معااامسرايولوة وحالتواامسرايولوة وحالتوا--واالقتصادي والسواسي  في ةوا نج  استجاحتا  للرؤوة اشمروكوةواالقتصادي والسواسي  في ةوا نج  استجاحتا  للرؤوة اشمروكوة
اشمر الاا  اآل ر الواج  امشارة إلو   عحر مناولتنا لتنلو  واقع مجتمعنا ال لساوني حدرجات مت اوتة  اشمر الاا  اآل ر الواج  امشارة إلو   عحر مناولتنا لتنلو  واقع مجتمعنا ال لساوني حدرجات مت اوتة  

إلى وومنا هذا  وتمث  في تل  اآلثار والنتاي  االجتماعوة الناجمة عا استمرار مطاهر إلى وومنا هذا  وتمث  في تل  اآلثار والنتاي  االجتماعوة الناجمة عا استمرار مطاهر   1111منذ ما حعد نكحة منذ ما حعد نكحة 
تماعوة الةوقة التي تكر  الوالا لرموز الت لو  المرتحاة تماعوة الةوقة التي تكر  الوالا لرموز الت لو  المرتحاة عصحوة الد   والوالا العشايري وو عمق الراحاة االجعصحوة الد   والوالا العشايري وو عمق الراحاة االج

مصلنوا حمطاهر وووةاا ال ل  وال ساد وال وةى في هذه المرنلة وو وي مرنلة ساحقة  وذل  تنت غااا مصلنوا حمطاهر وووةاا ال ل  وال ساد وال وةى في هذه المرنلة وو وي مرنلة ساحقة  وذل  تنت غااا 
  .  .  العادات واشعراو والتقالود والترا  العادات واشعراو والتقالود والترا  

جاحواا في استنااال نالة جاحواا في استنااال نالة كاا ل  تأثوراا اوكاا ل  تأثوراا او  49114911إننا إذ ندر  وا عمق الراحاة االجتماعوة قح  النكحة إننا إذ ندر  وا عمق الراحاة االجتماعوة قح  النكحة 
المقاومة في ووساا ال النوا والعما  رغ  ر اوة وو ماادنة القوادات االقااعوة ينذا   والتي كانت وند وه  المقاومة في ووساا ال النوا والعما  رغ  ر اوة وو ماادنة القوادات االقااعوة ينذا   والتي كانت وند وه  

  ..وسحا  هزومة الثورة ال لساونوة وما ث  تشرود شعحناوسحا  هزومة الثورة ال لساونوة وما ث  تشرود شعحنا
و  دور هذه و  دور هذه لكا امشكالوة وو الم ارقة  تتجلى في استمرار دور هذه الوالاات العشايروة الةوقة وتكر لكا امشكالوة وو الم ارقة  تتجلى في استمرار دور هذه الوالاات العشايروة الةوقة وتكر   

الرموز والعالقات االجتماعوة القدومة  في إاار تل  الراحاة حعد مرور وكثر ما ستة عقود على النكحة  حإس  الرموز والعالقات االجتماعوة القدومة  في إاار تل  الراحاة حعد مرور وكثر ما ستة عقود على النكحة  حإس  
العادات والتقالود واشعراو القدومة  ما وعني حوةوح  اننا نعوش ما ومكا تسموت  حتجدود الت لو وو إعادة العادات والتقالود واشعراو القدومة  ما وعني حوةوح  اننا نعوش ما ومكا تسموت  حتجدود الت لو وو إعادة 

و وو السلاة فوما و وو السلاة فوما ..تت..ة والسواسوة للقوادة المتن ذة في إاار  ة والسواسوة للقوادة المتن ذة في إاار  انتاج   ما وؤكد على صنة تنلولنا للمواقو الاحقوانتاج   ما وؤكد على صنة تنلولنا للمواقو الاحقو
حعد  وما راكمت  ما ممارسات سواسوة واقتصادوة واجتماعوة  اسامت في اعادة إنتا  وتشجوع الوالاات القدومة حعد  وما راكمت  ما ممارسات سواسوة واقتصادوة واجتماعوة  اسامت في اعادة إنتا  وتشجوع الوالاات القدومة 

سي سي لنسا  سلاة ال ساد واجازتاا وزعراناا الذوا نشروا مطاهر ال وةى وال لتاا اشمني والقلق واالنحاا السوالنسا  سلاة ال ساد واجازتاا وزعراناا الذوا نشروا مطاهر ال وةى وال لتاا اشمني والقلق واالنحاا السوا
  71127112/ / نزوراا نزوراا / / 4141واالجتماعي الدا لي  عحر تراكمات متزاودة وصلت ذروتاا في ت جر الصراا الدموي وو  واالجتماعي الدا لي  عحر تراكمات متزاودة وصلت ذروتاا في ت جر الصراا الدموي وو  

وما ث  حداوة مرنلة جدودة ما االنقسا  السواسي واالجتماعي والقانوني  سوتراك  دور وتأثور الجوان  السلحوة وما ث  حداوة مرنلة جدودة ما االنقسا  السواسي واالجتماعي والقانوني  سوتراك  دور وتأثور الجوان  السلحوة 
ي في الة ة والقااا  وت لق مزودا ما ي في الة ة والقااا  وت لق مزودا ما الةارة الناجمة عناا  لتاا  معط  مكونات المجتمع ال لساونالةارة الناجمة عناا  لتاا  معط  مكونات المجتمع ال لساون

اا اا   --االقتصادي العا  الراها  ح  قد تتسع لتصو  حالةرر االقتصادي العا  الراها  ح  قد تتسع لتصو  حالةرر   ––االنقسامات فو  لا تتوقو عند االنقسا  السواسي االنقسامات فو  لا تتوقو عند االنقسا  السواسي 
مكونات الوعي الواني والمجتمعي الدا لي على مستوس المدونة  والقروة  والم و   حما مكونات الوعي الواني والمجتمعي الدا لي على مستوس المدونة  والقروة  والم و   حما   --ل  تكا اصاحت حال ع ل  تكا اصاحت حال ع 
ننراو وال ساد السواسي واالقتصادي واالجتماعي في الة ة والقااا  ووشق مزودا ما ننراو وال ساد السواسي واالقتصادي واالجتماعي في الة ة والقااا  ووشق مزودا ما و اق  مطاهر ال ل  واالو اق  مطاهر ال ل  واال

العمق في مجرس الاحوا حالعملوة السواسوة الجاروة  إلى قوعاا وشد اطالماا واستسالماا مما سحقاا  وما ث  العمق في مجرس الاحوا حالعملوة السواسوة الجاروة  إلى قوعاا وشد اطالماا واستسالماا مما سحقاا  وما ث  
ذي سوزود وووسع ال جوة التي ذي سوزود وووسع ال جوة التي الاحوا حالوندة الوانوة  وحعملوة الحناا المجتمعي الدومقرااي الدا لي معا  اشمر الالاحوا حالوندة الوانوة  وحعملوة الحناا المجتمعي الدومقرااي الدا لي معا  اشمر ال

ت ص  حوا نل  التنرر والتغوور الذي وامى إلو  شعحنا وما زا   وحوا واقع  المنقس  والمناصر لنسا  عوام  ت ص  حوا نل  التنرر والتغوور الذي وامى إلو  شعحنا وما زا   وحوا واقع  المنقس  والمناصر لنسا  عوام  
الت لو والتحعوة والسل وة الجامدة واالستحداد  في موازاة الاحوا السواسي المروع الذي تتعرال ل  قةوتنا الوانوة الت لو والتحعوة والسل وة الجامدة واالستحداد  في موازاة الاحوا السواسي المروع الذي تتعرال ل  قةوتنا الوانوة 

  ..راهناراهنا

                                                                                                                                                                                                 
بيد أن غلبة أحدهما ترتبط بالفلسفة السياسية والتنموية السائدة في المجتمع وبالخصائص الحضارية ببنيته االجتماعية ، وما . ي عن هذين النمطين للحراك االجتماع
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إلى الوو   ل  وكا تاورا إوجاحوا في إلى الوو   ل  وكا تاورا إوجاحوا في   49914991تماعي  في الة ة والقااا  منذ عا  تماعي  في الة ة والقااا  منذ عا  إذا  فالتاور االجإذا  فالتاور االج
منصلت  وو نتايج  العامة  نو  تعرال لمتغورات وتنوالت ساهمت في اننراو العدود ما جوانح   حصورة كلوة منصلت  وو نتايج  العامة  نو  تعرال لمتغورات وتنوالت ساهمت في اننراو العدود ما جوانح   حصورة كلوة 

التاروخ التاروخ   وو جزيوة  عا سواق التاور الواني واالجتماعي العا  الذي شقت  النركة الوانوة ال لساونوة فيوو جزيوة  عا سواق التاور الواني واالجتماعي العا  الذي شقت  النركة الوانوة ال لساونوة في
المعاصر  حنو  قادت هذه المتغورات إلى تنوالت ومطاهر سلحوة ودت إلى ت كو  وانقسا  الحنوة السواسوة المعاصر  حنو  قادت هذه المتغورات إلى تنوالت ومطاهر سلحوة ودت إلى ت كو  وانقسا  الحنوة السواسوة 
المجتمعوة والحنوة القوموة واش القوة لمجتمعنا ال لساوني  الذي وعوش في نالة قروحة ما الوأ  واالستسال   المجتمعوة والحنوة القوموة واش القوة لمجتمعنا ال لساوني  الذي وعوش في نالة قروحة ما الوأ  واالستسال   

قادرة على وقو الصراعات وو لجماا  ح  على قادرة على وقو الصراعات وو لجماا  ح  على   تعود في قس  كحور مناا إلى وسحا  وعوام  دا لوة  غورتعود في قس  كحور مناا إلى وسحا  وعوام  دا لوة  غور
في الة ة وو قااا في الة ة وو قااا ( ( فتى ونما فتى ونما ))التعااي مع اند قاحواا التعااي مع اند قاحواا   ––في معطم  في معطم    ––العك   وحدو مةاراا وو مكرها العك   وحدو مةاراا وو مكرها 

على ال رو  ما هذا المأزق المسدود سواا على صعود على ال رو  ما هذا المأزق المسدود سواا على صعود   ––في المدس المنطور في المدس المنطور   ––غزة  دوا وي افق وؤشر غزة  دوا وي افق وؤشر 
نو  وصحى مجتمعنا ال لساوني منكوماا لما وسمى حمطاهر نو  وصحى مجتمعنا ال لساوني منكوماا لما وسمى حمطاهر . . اعياعيالتنرر الواني وو على الصعود االجتمالتنرر الواني وو على الصعود االجتم

حد  مأسسة النطا  العصري الدومقرااي القاي  على المشاركة الشعحوة والوندة الوانوة حد  مأسسة النطا  العصري الدومقرااي القاي  على المشاركة الشعحوة والوندة الوانوة " " مأسسة ال ساد والت لومأسسة ال ساد والت لو""
  ..والتعددوة السواسوةوالتعددوة السواسوة

حاذا التش وص والتنلو   نكوا قد مادنا للندو  عا الركوزتوا ال رعوتوا اشساسوتوا المرتحاتوا حاذا التش وص والتنلو   نكوا قد مادنا للندو  عا الركوزتوا ال رعوتوا اشساسوتوا المرتحاتوا 
التركو  االجتماعي وو الاحقي التركو  االجتماعي وو الاحقي : : التوزوع السكاني  ثانواا التوزوع السكاني  ثانواا : : حاشوةاا والتنوالت االجتماعوة  ونقصد حاما ووالحاشوةاا والتنوالت االجتماعوة  ونقصد حاما ووال

عا تنوا وتدا   مكونات ال اراة عا تنوا وتدا   مكونات ال اراة   لمجتمع الة ة والقااا في هذه المرنلة  ي ذوا حعوا االعتحار وا الندو لمجتمع الة ة والقااا في هذه المرنلة  ي ذوا حعوا االعتحار وا الندو 
الاحقوة ال لساونوة هو ومر قاح  للمراجعة دوما  في ةوا هذه المتغورات الدا لوة وال ارجوة التي نعوشاا الوو  و الاحقوة ال لساونوة هو ومر قاح  للمراجعة دوما  في ةوا هذه المتغورات الدا لوة وال ارجوة التي نعوشاا الوو  و 

  . . في المستقح  في المستقح  
  
  ::التوزيع السكاني والديمغرافي   ..44

راسيية سييكان   وانقسييا  راسيية سييكان   وانقسييا  عنييدما نييت نص حلييداا معونيياا مييا زاوويية االقتصيياد السواسييي  نحييدو حدعنييدما نييت نص حلييداا معونيياا مييا زاوويية االقتصيياد السواسييي  نحييدو حد""  ::يقررول مرراركس يقررول مرراركس 
هؤالا السكاا إلى احقات  وتوزعا  في المدا والروو   فالسيكاا هي  اشسيا  وميادة العمي  االجتمياعي امنتياجي هؤالا السكاا إلى احقات  وتوزعا  في المدا والروو   فالسيكاا هي  اشسيا  وميادة العمي  االجتمياعي امنتياجي 
حرمتيي   مييع ذليي   إذا ت نصيينا هييذه الاروقيية عييا كثيي   فالسييكاا هيي  فكييرة مجييردة إذا وهملنييا مييثالا الاحقييات التييي حرمتيي   مييع ذليي   إذا ت نصيينا هييذه الاروقيية عييا كثيي   فالسييكاا هيي  فكييرة مجييردة إذا وهملنييا مييثالا الاحقييات التييي 

مة جوفاا إذا تجاهلنا العناصر التي ترتكز إلواا  مث  العم  الميأجور مة جوفاا إذا تجاهلنا العناصر التي ترتكز إلواا  مث  العم  الميأجور وتكونوا مناا  وهذه الاحقات هي حدورها كلوتكونوا مناا  وهذه الاحقات هي حدورها كل
  . . الخ الخ ......والروسما والروسما 

فالحعييد "  " الناليية السييكانوة " إا المييد   الاحوعييي لدراسيية وي مجتمييع مييا المجتمعييات هييو النطيير فييي مييرية 
والثقييافي مييا زاوويية  السييكاني و ييتص حكيي  مييا وييؤثر فييي قييدرة وفييراد المجتمييع علييى التاييور االقتصييادي واالجتميياعي

الحشر ون سا  ميا النيواني الكموية والنوعوية والتركوي  السيكاني اليذي وشيم  التكيووا اليدا لي وو العالقيات النسيحوة 
  وهيي عناصير وو وحعياد 10" فوما حونا  ما زواوا التقسو  النوعي  والتوزوع العمري  والتوزوع المكاني وو الجغرافيي

التي تتدا   مع حقوة الدواير االجتماعوة وتص  جموعايا فيي حوتقية وانيدة " الدايرة السكانوة" تشك  في مجموعاا 
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هييي ذا  المجتمييع ن سيي   لكييا وهمويية الناليية السييكانوة تكمييا فييي وناييا ونييد وهيي  المؤشييرات التييي تكشييو حوةييوح 
 .االقتصادوة في مجتمعناالمشاك  الريوسوة  السواسوة واالجتماعوة و 

ملوييوا  7.115ميينا  ) ملوييوا نسييمة  1.194عييدد سييكاا االراةييي ال لسيياونوة    حلييغ7149فيي نااويية العييا  
ملوييوا  4.542ميينا  ) ملوييوا نسييمة فييي الةيي ة الغرحويية 7.912  وتوزعييوا حمقييدار (ملوييوا ونثييى 7.112ذكيير و 
 (. الو ونثى 942الو ذكر و  991منا  )زة ملووا نسمة في قااا غ 4.915  و (ملووا ونثى 4.199ذكر و

العيا   نااويةفيي الةي ة الغرحوية وقاياا غيزة ( 41-1)اشفراد في ال يية العمرويية نسحة كما وطارت الحوانات وا 
فيي قاياا غيزة   149,424ملويوا نسيمة فيي الةي ة   و  4.451مينا  ( ملويوا نسيمة 4.994)حنوالي  7149

  وي اا المجتميع فيي % 14.9ا مجميوا سيكاناا ونسيحة ال تيوة فيي قاياا مي% 41.9وي نسحة ال توة في الة ة 
 . قااا غزة فتواا حشك  وكحر ما الة ة الغرحوة

فييي % 95.9  فوتوزعييوا حنسييحة 7149 نااوييةومييا حالنسييحة لتوزوييع السييكاا حييوا النةيير والروييو والم ومييات 
فييي نييوا حلغييت ( ولييو 229نييوالي )فييي الروييو % 49.9  وحنسييحة (ملوييوا 4.554نييوالي )المنييااق النةييروة 

الجيي   وفييي  717,541وتوزعييوا فييي م ومييات الةيي ة ) 11ولييو 141نييوالي % 42.5نسييحة سييكاا الم ومييات 
  (.الج  595,755م ومات قااا غزة 

وفييي هييذا الجانيي  نشييور إلييى الكثافيية السييكانوة مرت عيية فييي اشراةييي ال لسيياونوة حشييك  عييا   إذ حلغييت الكثافيية 
فييي الةيي ة  7كيي /فييرد 512فييي اشراةييي ال لسيياونوة  حواقييع  7كيي /فييرد 217ننييو  7149وة المقييدرة لعييا  السييكان

 .في قااا غزة نس  نشرة الجااز المركزي لعنصاا المشار إلواا 7ك /فرد 5,411الغرحوة مقاح  
 لسييياونوة فيييي اشراةيييي ال 7149العيييا   نااوييية فوقيييدر مجميييوا اشسيييروميييا حالنسيييحة لنجييي  االسييير ال لسييياونوة  

وسيرة فيي قاياا غيزة  علمياا حيأا معيد   417,411وسيرة فيي الةي ة الغرحوية و 544,497وسرة  منايا  145,227
 .فرد 9.4فرداا   وفي قااا غزة  5.9اشسرة في الة ة 

 
 7149عيييييا   نااوييييية وميييييا حالنسيييييحة لمجميييييوا الشيييييع  ال لسييييياوني فيييييي فلسييييياوا التارو وييييية  فقيييييد حليييييغ فيييييي

ميييييييا مجميييييييوا الشيييييييع  ال لسييييييياوني فيييييييي اليييييييواا والشيييييييتات الحيييييييالغ % 51.7  حنسيييييييحة ( نسيييييييمة 9,111,511)
 : نس  الجدو  التالي ( نسمة 47,249,549)

 
 
 

                                                           
ونسبة سكان % 5131ونسبة السكان في الريف % 7.32تبلغ  9051حسب الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني فإن نسبة السكان الحضر منتصف  11

ألف الجئ حسب ( 9.9)، وحيث أن احصاءات وكالة الغوث لالجئين المقيمين داخل المخيمات في الضفة وقطاع غزة حيث تبلغ % 231المخيمات 
، وبناء على 9051لعام % .، ونسبة 9051زيادة سكانية لعام % .، وقد أضاف الباحث نسبة 9051االنترنت ، كما في يناير  –موقع األونروا 

حسب البيان الصحفي لجهاز )احصاء األونروا ، اعتمد الباحث المجموع االجمالي لسكان المخيمات بداًل من البيانات االحصائية للجهاز المركزي 
 (.50/9051/.الصادر  بمناسبة يوم اإلسكان العربي ، بتاريخ االحصاء المركزي 
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 ( :3)جدول رقم 
 (*)1032عام  نهايةتوزيع السكان الفلسطينيين في الضفة والقطاع حسب مكان تواجدهم 

 النسبة المئوية عدد الفلسطينيين الدولة
 23.5 2987653 الضفة الغربية
 15.0 1905916 قطاع غزة

 11.8 1506971 (إسرائيل) 3819األراضي المحتلة 
 30.5 3890708 (7)األردن
 4.1 523279 (1)لبنان
 4.9 627956 (1)سوريا

 4.7 594399 باقي الدول العربية
 5.5 702634 أمريكا الالتينية والشمالية وأوروبا ودول أخرى

 100 12739516 اإلجمالي
 5112نسبة زيادة سكانية عن نهاية عام % 1، مع إضافة 11/5/5115 –فلسطين في أرقام  –الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني : المصدر( 1)
زيرادة سركانية % 1نسرمة ، قرام الباحرث بإضرافة نسربة  5515112حسرب موقرع األونرروا  5115عدد الالجئين المسجلين في األردن كما في ينراير ( 5)

يضررراف لهرررم  541,84112،   5112، ويصررربح االجمرررالي فررري نهايرررة 5112مرررن زيرررادة سررركانية عرررن عرررام % 1، ثرررم نسررربة   5115لعرررام 
 . نسمة  148114218، يكون المجموع اإلجمالي للفلسطينيين في االردن  11,8وبعد عام  فلسطيني مقيم قبل 145,54515

% 1، ونسبة 5115زيادة سكانية لعام % 1وقد اضاف الباحث نسبة  – 5115عدد الالجئين المسجلين كما في يناير  –موقع االونروا : المصدر( 1) 
 . 5112زيادة سكانية عن عام 

 موقع األونروا: المصدر السابق ( ,) 
 

 
  ::  (الطبقري)التركيب االجتماعي . 1

  : : البورجوازية الكبيرة 3-1
إناا الاحقة التي تنت  وه  المواقع في الحنى االقتصادوة واالجتماعوة   لكوناا تمتل  وساي  امنتا  ومصادر إناا الاحقة التي تنت  وه  المواقع في الحنى االقتصادوة واالجتماعوة   لكوناا تمتل  وساي  امنتا  ومصادر 

وحالجييياه والمكانييية فيييي النوييياة االجتماعوييية  وتميييار  وحالجييياه والمكانييية فيييي النوييياة االجتماعوييية  وتميييار  الثيييروة وتسيييوار علوايييا  وتييينع  حيييالن وذ فيييي السيييلاة السواسيييوة الثيييروة وتسيييوار علوايييا  وتييينع  حيييالن وذ فيييي السيييلاة السواسيييوة 
االسييتغال  والتسييلا والقايير فييي عالقتاييا حالاحقييات وو الشييرايى اشدنييى مناييا و اصيية ال قييراا والكييادنوا فييي الروييو االسييتغال  والتسييلا والقايير فييي عالقتاييا حالاحقييات وو الشييرايى اشدنييى مناييا و اصيية ال قييراا والكييادنوا فييي الروييو 

  ..والمدا والم ومات والمدا والم ومات 
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ذل  ذل  إا وهيي  مييا تتسيي  حيي  هييذه العالقييات كوناييا قايمييية علييى االسييتزال  وال ليي  فييي نطييا  تحيياد  ال ييدمات  وليييإا وهيي  مييا تتسيي  حيي  هييذه العالقييات كوناييا قايمييية علييى االسييتزال  وال ليي  فييي نطييا  تحيياد  ال ييدمات  ولييي  
وتتكييوا هييذه الاحقيية مييا شييرايى عييدة شييملت كحييار الروسييمالووا مييا التجييار وتتكييوا هييذه الاحقيية مييا شييرايى عييدة شييملت كحييار الروسييمالووا مييا التجييار ". ". متحييوامتحييوا––توصييو حأناييا عالقيية تيياحع توصييو حأناييا عالقيية تيياحع 

والصييناعووا والروسييمالوة العقارويية والمصييرفوة وشييرايى صييغورة مييا مييال  اشراةييي  إلييى جانيي  شييرونة  اشثرويياا والصييناعووا والروسييمالوة العقارويية والمصييرفوة وشييرايى صييغورة مييا مييال  اشراةييي  إلييى جانيي  شييرونة  اشثرويياا 
  ..الناةرالناةر  الجدد ما وعةاا الجااز الحوروقرااي المتن ذ في السلاة  في الوقتالجدد ما وعةاا الجااز الحوروقرااي المتن ذ في السلاة  في الوقت

الكحورة في الة ة والقاياا  التيي تتيوزا إليى عيدة الكحورة في الة ة والقاياا  التيي تتيوزا إليى عيدة " " الحورجوازوةالحورجوازوة""العلوا وو العلوا وو " " الاحقةالاحقة""وما الجدور حالذكر  وا هذه وما الجدور حالذكر  وا هذه 
  ال وناحق علواا ل ط وو م او    ال وناحق علواا ل ط وو م او  ((مصرفوة ومالوة مصرفوة ومالوة / / صناعوة صناعوة / / عقاروة عقاروة / / زراعوة زراعوة / / كومحرادوروة كومحرادوروة ))شرايى وو عناووا شرايى وو عناووا 

    " " حورجوازويات متعيددةحورجوازويات متعيددة""د الروسيمالوة  وهيي ووةياا لوسيت حنجي  وا تكيوا د الروسيمالوة  وهيي ووةياا لوسيت حنجي  وا تكيوا الحرجوازوة الكحورة كما هو النا  فيي اليحالالحرجوازوة الكحورة كما هو النا  فيي اليحال
حيي  جيي   مييا هناليي  فيييات وشييرايى مييا الحرجوازويية قسيي   كحويير مناييا ليي  ةييلع فييي اكثيير مييا نشيياا ومصييدر ارتييزاق  حيي  جيي   مييا هناليي  فيييات وشييرايى مييا الحرجوازويية قسيي   كحويير مناييا ليي  ةييلع فييي اكثيير مييا نشيياا ومصييدر ارتييزاق  

كميا وقيو  جلحوير كميا وقيو  جلحوير   --كالذوا وجمعوا نصة في السلاة إلى نشياا تجياري وي ير ميالي وو صيناعي  اليخ  وحالتيالي كالذوا وجمعوا نصة في السلاة إلى نشياا تجياري وي ير ميالي وو صيناعي  اليخ  وحالتيالي 
وفيييق وفيييق " " حرجوازويية رث يييةحرجوازويية رث ييية""الحيييد ميييا ادرا  ةييعو تمييياوز ال ييييات دا يي  تلييي  الحرجوازوييية  وهييي عليييى العميييو  الحيييد ميييا ادرا  ةييعو تمييياوز ال ييييات دا يي  تلييي  الحرجوازوييية  وهييي عليييى العميييو  ""  --قرقراششيياششيي

هي الحرجوازوة التيي ال هي الحرجوازوة التيي ال " " الحرجوازوة الرث ةالحرجوازوة الرث ة""الم او  الذي  صاغ  اندرو  غوندر فرن  في دراست  شموركا الالتونوة  والم او  الذي  صاغ  اندرو  غوندر فرن  في دراست  شموركا الالتونوة  و
السييروع وتحوييع ن سيياا  ومعاييا حالدهييا  للتسييلا السييروع وتحوييع ن سيياا  ومعاييا حالدهييا  للتسييلا تجييذر لاييا فييي مصييلنة تنموويية حيي  هييي راكةيية وراا الييرحى السييا  و تجييذر لاييا فييي مصييلنة تنموويية حيي  هييي راكةيية وراا الييرحى السييا  و 

والنيا  اا حرجوازوية ووسيلو فيي الةي ة والنيا  اا حرجوازوية ووسيلو فيي الةي ة . . مسيتعدة لحويع ن سياا لميا ويدفعمسيتعدة لحويع ن سياا لميا ويدفع" " الحرولوتارويا الرثيةالحرولوتارويا الرثية""الكولونوالي مثلما تكيوا الكولونوالي مثلما تكيوا 
  ".".والقااا هي على العمو   وعلى ا تالو مشارحاا  وَر  حرجوازوة ومكا تصو رهاوالقااا هي على العمو   وعلى ا تالو مشارحاا  وَر  حرجوازوة ومكا تصو رها

ال ييييات الروسيييمالوة والحورجوازوييية فيييي إايييار التايييورات والتنيييوالت ال ييييات الروسيييمالوة والحورجوازوييية فيييي إايييار التايييورات والتنيييوالت   ي يييذوا حعيييوا االعتحيييار  وا تايييور ونشيييأةي يييذوا حعيييوا االعتحيييار  وا تايييور ونشيييأة    
االجتماعويية لواقعنييا ال لسيياوني  وعاييي لاييذه ال يييات سييمات و صييايص تكوونويية تموزهييا نوعويياا  مييا نويي  الييوالدة االجتماعويية لواقعنييا ال لسيياوني  وعاييي لاييذه ال يييات سييمات و صييايص تكوونويية تموزهييا نوعويياا  مييا نويي  الييوالدة 

المييا  المييا  والنشييأة والييدور عييا مثوالتاييا سييواا فييي الحلييداا العرحويية وو حلييداا العييال  الثاليي  وووروحييا  إذ لعيي  تييزاو  رو  والنشييأة والييدور عييا مثوالتاييا سييواا فييي الحلييداا العرحويية وو حلييداا العييال  الثاليي  وووروحييا  إذ لعيي  تييزاو  رو  
مييع رو  المييا  المنلييي ودواراا ماميية فييي تسيياو  عملويية توسييع ونمييو معطيي  الشييرايى العلوييا مييع رو  المييا  المنلييي ودواراا ماميية فييي تسيياو  عملويية توسييع ونمييو معطيي  الشييرايى العلوييا ( ( امسييرايوليامسييرايولي))اشجنحييي اشجنحييي 

المنلويية حأنواعاييا مييا جايية  وسيياه  حييالاحع فييي ترسييوخ جييذور التحعويية ومييا تعنويي  مييا مصييالى اقتصييادوة تعكيي  المنلويية حأنواعاييا مييا جايية  وسيياه  حييالاحع فييي ترسييوخ جييذور التحعويية ومييا تعنويي  مييا مصييالى اقتصييادوة تعكيي  
  . . جاة و رسجاة و رسوت سر احوعة الاحوا السواسي للقوادة المتن ذة  في حالدنا ما وت سر احوعة الاحوا السواسي للقوادة المتن ذة  في حالدنا ما 

وهكييذا نييت ا  كوييو تاوييأت الطييروو الموةييوعوة لنشييأة الجنيياح اش ايير مييا وجننيية الروسييمالوة ال لسيياونوة  وهكييذا نييت ا  كوييو تاوييأت الطييروو الموةييوعوة لنشييأة الجنيياح اش ايير مييا وجننيية الروسييمالوة ال لسيياونوة    
  ومييا شييدة مييا تنمليي  هييذه   ومييا شييدة مييا تنمليي  هييذه ((حالتنييالو الوثوييق مييع حوروقرااويية السييلاةحالتنييالو الوثوييق مييع حوروقرااويية السييلاة" )" )الحورجوازويية الكومحرادورويية الحورجوازويية الكومحرادورويية ""المعييروو حييي المعييروو حييي 

الحلييداا العرحويية  تييذه  حعييال التنلييوالت إلييى نييد الحلييداا العرحويية  تييذه  حعييال التنلييوالت إلييى نييد فييي فلسيياوا و فييي فلسيياوا و ( ( سواسييوة اقتصييادوةسواسييوة اقتصييادوة) ) الاحقيية مييا ودوار  اوييرة الاحقيية مييا ودوار  اوييرة 
فيي النطيا  العرحيي اليراها  نتوجية التيدا   العةيوي الوثويق حيوا فيي النطيا  العرحيي اليراها  نتوجية التيدا   العةيوي الوثويق حيوا " " حالدولية الكومحرادوروية حالدولية الكومحرادوروية " " القو  حطاور ميا وسيمى القو  حطاور ميا وسيمى 

جااز الدولة  وحوا الحورجوازوية الكومحرادوروية  رغي  الت ياوت حيوا هيذا الحليد وو ذا   وواليق علوايا فيي حعيال هيذه جااز الدولة  وحوا الحورجوازوية الكومحرادوروية  رغي  الت ياوت حيوا هيذا الحليد وو ذا   وواليق علوايا فيي حعيال هيذه 
  وو   وو 1122منمييييييود عحييييييد ال ةييييييو منمييييييود عحييييييد ال ةييييييو . . كمييييييا وقييييييو  دكمييييييا وقييييييو  د" " حورجوازويييييية الصيييييي قات حورجوازويييييية الصيييييي قات " " وو وو " " الحورجوازويييييية السمسيييييياروة الحورجوازويييييية السمسيييييياروة " " الحلييييييداا الحلييييييداا 

  ..سمور ومويا سمور ومويا ..كما وقو  دكما وقو  د" " كومحرادوروة حازاركومحرادوروة حازار""الكومحرادوروة ما النوا الر وص التي ومكا اا نسمواا الكومحرادوروة ما النوا الر وص التي ومكا اا نسمواا 
وهو وهو   --يى الروسمالوة الكحرس يى الروسمالوة الكحرس وو الشراوو الشرا" " الحورجوازوة الكحرس الحورجوازوة الكحرس " " ما نانوة ثانوة  فإا الص ة المموزة لجموع شرايى ما نانوة ثانوة  فإا الص ة المموزة لجموع شرايى 

المسييماة عموميياا حالروسييمالوة الا ولويية  هييي عييد  اشييتغالاا حامنتييا  المييادي حصييوغة محاشييرة  ونطييراا المسييماة عموميياا حالروسييمالوة الا ولويية  هييي عييد  اشييتغالاا حامنتييا  المييادي حصييوغة محاشييرة  ونطييراا   ––اشكثيير دقيية اشكثيير دقيية 
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وكيوا ميا وكيوا ميا ( ( حيالمعنى الروسيمالي المسيتق  و الواسيعحيالمعنى الروسيمالي المسيتق  و الواسيع) ) مرتحاا نشاااا و دورة وموالايا حمجيا  التيداو  وليو  امنتيا  مرتحاا نشاااا و دورة وموالايا حمجيا  التيداو  وليو  امنتيا  
  ..لروسمالوة ولوست للحورجوازوةلروسمالوة ولوست للحورجوازوةاالدق الندو  عا شرايى لاالدق الندو  عا شرايى ل

  تغوييييرت مالمييييى الحنويييية الاحقويييية والسواسييييوة فييييي المجتمييييع   تغوييييرت مالمييييى الحنويييية الاحقويييية والسواسييييوة فييييي المجتمييييع 49914991فمييييع توقوييييع ات يييياق ووسييييلو وقوييييا  السييييلاة فمييييع توقوييييع ات يييياق ووسييييلو وقوييييا  السييييلاة 
ال لسياوني  إلييى ووةيياا نقوةيية  ودت إليى تراجييع م اييو  وتييأثور المجتمييع السواسيي حثواحتيي  ووهدافيي  الوانويية التييي ال لسياوني  إلييى ووةيياا نقوةيية  ودت إليى تراجييع م اييو  وتييأثور المجتمييع السواسيي حثواحتيي  ووهدافيي  الوانويية التييي 

وا ات ييياق ووسيييلو ميييا نانويية  ولنسيييا  مصيييالى ودور الشيييرايى وا ات ييياق ووسيييلو ميييا نانويية  ولنسيييا  مصيييالى ودور الشيييرايى لنسيييا  شيير لنسيييا  شيير   9797--1212جسييدتاا االنت اةييية اشوليييى جسييدتاا االنت اةييية اشوليييى 
الاحقويية الجدوييدة فييي سييلاة النكيي  الييذاتي مييا نانويية ثانويية  نويي  حييدوت فييي الطاييور متغوييرات فييي الحنويية الاحقيية الاحقويية الجدوييدة فييي سييلاة النكيي  الييذاتي مييا نانويية ثانويية  نويي  حييدوت فييي الطاييور متغوييرات فييي الحنويية الاحقيية 
الروسييمالوة فييي المجتمييع ال لسيياوني  ترافقييت مييع سييلوكوات ووفكييار سواسييوة مغيياورة وو نقوةيية للسييلوكوات واشفكييار الروسييمالوة فييي المجتمييع ال لسيياوني  ترافقييت مييع سييلوكوات ووفكييار سواسييوة مغيياورة وو نقوةيية للسييلوكوات واشفكييار 

التي سادت المجتمع ال لساوني قح  ووسيلو  وقيد لعحيت مصيالى هيذه الاحقية الاادفية إليى تكيرو  الثيروات التي سادت المجتمع ال لساوني قح  ووسيلو  وقيد لعحيت مصيالى هيذه الاحقية الاادفية إليى تكيرو  الثيروات الوانوة الوانوة 
وجني اشرحاح حارق مشيروعة وغوير مشيروعة  حالتنيالو ميع حوروقرااوية السيلاة وو رو  الميا  امسيرايولي  درواا وجني اشرحاح حارق مشيروعة وغوير مشيروعة  حالتنيالو ميع حوروقرااوية السيلاة وو رو  الميا  امسيرايولي  درواا 

مسيتغرحة حالنسيحة للمسيانة اشكحير ميا مسيتغرحة حالنسيحة للمسيانة اشكحير ميا هاماا في تشك  مالمى هذه الاحقة حاتجاه السمة الا ولوية  وهيي سيمة غوير هاماا في تشك  مالمى هذه الاحقة حاتجاه السمة الا ولوية  وهيي سيمة غوير 
مكونيات الروسييمالوة ال لسيياونوة  ونقصييد حييذل  الكييومحرادور وو السماسيرة والوسييااا  الييذوا وركييزوا اهتميياما  علييى مكونيات الروسييمالوة ال لسيياونوة  ونقصييد حييذل  الكييومحرادور وو السماسيرة والوسييااا  الييذوا وركييزوا اهتميياما  علييى 
ال ييدمات ال ندقويية والمايياع  والمالهييي والسييلع االسييتاالكوة وقييروال التقسييوا واالسييكاا والعمييوالت والييرحى السييروع ال ييدمات ال ندقويية والمايياع  والمالهييي والسييلع االسييتاالكوة وقييروال التقسييوا واالسييكاا والعمييوالت والييرحى السييروع 

  ..منتاجوة والتنمووةمنتاجوة والتنمووةحعوداا عا العملوات احعوداا عا العملوات ا
حيوا ميا ومكيا حيوا ميا ومكيا   ––منميود عحيد ال ةيو  حنيقمنميود عحيد ال ةيو  حنيق. . كما وقيو  دكما وقيو  د  ––وهنا ال حد ما امشارة إلى وهموة الت رقة المناجوة وهنا ال حد ما امشارة إلى وهموة الت رقة المناجوة 

التيي تسيتند مقوميات نشيأتاا ونموهيا إليى النشيااات التقلودوية ال اصية  التيي تسيتند مقوميات نشيأتاا ونموهيا إليى النشيااات التقلودوية ال اصية  " "   13حورجوازوة اشعما  التقلودويةحورجوازوة اشعما  التقلودوية" " تسموت  تسموت  
ذات الاحوعية الحوروقرااوية ذات الاحوعية الحوروقرااوية " " حالحورجوازوية الجدويدة حالحورجوازوية الجدويدة " " ة  وحوا ما ومكيا تسيموت  ة  وحوا ما ومكيا تسيموت  التجاروة والعقاروة  المالوة  الصناعوالتجاروة والعقاروة  المالوة  الصناعو

التيي تسيتند عملوية نشيأتاا وتاورهيا إليى االمتويازات التيي تمننايا السيلاة وو التيي تسيتند عملوية نشيأتاا وتاورهيا إليى االمتويازات التيي تمننايا السيلاة وو ( ( العسكروة وو المدنوة العسكروة وو المدنوة ) ) التكنوقرااوة التكنوقرااوة 
كميا هيي نيا  كميا هيي نيا  --رتاا الراهنية رتاا الراهنية الدولة الناشية  وهذا هو ميا و سير نيدوثنا وو تنلولنيا ميا وا السيلاة ال لسياونوة حصيو الدولة الناشية  وهذا هو ميا و سير نيدوثنا وو تنلولنيا ميا وا السيلاة ال لسياونوة حصيو 

هي جسر للثيروة  لمجموعيات غوير قلولية ميا الشيرايى العلويا المتن يذة هي جسر للثيروة  لمجموعيات غوير قلولية ميا الشيرايى العلويا المتن يذة   --انطمة الحلداا العرحوة والعال  الثال  عموماانطمة الحلداا العرحوة والعال  الثال  عموما
  ..ما اشجازة الحوروقرااوة العسكروة و المدنوة ما اشجازة الحوروقرااوة العسكروة و المدنوة 

عحير نكيومتي فيتى عحير نكيومتي فيتى ))ولذل  وصى وا وقا  عا النطيا  السواسيي ال لسياوني فيي طي  ت ككي  وانقسيام  اليراها  ولذل  وصى وا وقا  عا النطيا  السواسيي ال لسياوني فيي طي  ت ككي  وانقسيام  اليراها    
سييلاة وو نكوميية شييكلوة لنسييا  النركيية السواسييوة سييلاة وو نكوميية شييكلوة لنسييا  النركيية السواسييوة ))السييلاة وو اشجاييزة السييلاة وو اشجاييزة " " دولييةدوليية""السييلاة وو السييلاة وو " " نطييا نطييا ""حأنيي  حأنيي  ( ( ونمييا ونمييا 

سييلاة ذات سييوادة  وو نكوميية كمييا هييي سييلاة ذات سييوادة  وو نكوميية كمييا هييي   و لوسييتو لوسييت( ( الماومنيية واجزتاييا اشمنويية والمدنويية العلوييا والوسييواة والقاعدوييةالماومنيية واجزتاييا اشمنويية والمدنويية العلوييا والوسييواة والقاعدويية
اويية  اويية  إليى تيدمور التجرحية الدومقراإليى تيدمور التجرحية الدومقرا( ( 71127112نزويراا نزويراا ))اشعيراو الدسيتوروة الدومقرااوية   اصية حعيد وا ودس االنقسيا  اشعيراو الدسيتوروة الدومقرااوية   اصية حعيد وا ودس االنقسيا  

عيا التوصي  إلييى صيوغة تونويد جامعية جدوييدة  نوي  وحيدو تمتير  كيي  عيا التوصي  إلييى صيوغة تونويد جامعية جدوييدة  نوي  وحيدو تمتير  كيي  ( ( 71427142رحويع رحويع نتييى نتييى ))وفشي  كي  اشايراو وفشي  كي  اشايراو 
لاة ااغواا  حنو  ودس هذا التمتر  إلى إغالق الاروق في وج  الرؤوة لاة ااغواا  حنو  ودس هذا التمتر  إلى إغالق الاروق في وج  الرؤوة قا  مناا نو  رؤوت  ونساحات  في السقا  مناا نو  رؤوت  ونساحات  في الس

  . . الوانوة الشاملة الملتزمة حقواعد الدومقرااوة والتعددوةالوانوة الشاملة الملتزمة حقواعد الدومقرااوة والتعددوة
  ––العلني والمستتر العلني والمستتر   ––  عحر تنال ا    عحر تنال ا  ""وصنا  السلاة وصنا  السلاة " " وفي مث  هذه اشنوا   تستشري حالاحع ك  واماا وفي مث  هذه اشنوا   تستشري حالاحع ك  واماا 

الييخ  الييخ  … … مالويية وعقارويية وزراعويية ومصييرفوة وتجارويية وكحييار المييال مالويية وعقارويية وزراعويية ومصييرفوة وتجارويية وكحييار المييال مييع كيي  الشييرايى الروسييمالوة العلوييا اش ييرس مييا مييع كيي  الشييرايى الروسييمالوة العلوييا اش ييرس مييا 
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تنييت مطليية الحرنييام  السواسييي لنكوميية را  اهلل وو نكوميية غييزة  ومييا  ييال  اسييتمرار النييوار والصييراا السواسييي تنييت مطليية الحرنييام  السواسييي لنكوميية را  اهلل وو نكوميية غييزة  ومييا  ييال  اسييتمرار النييوار والصييراا السواسييي 
و وفيتى عليى ماالحايا و وفيتى عليى ماالحايا ..تت..حوناما دوا وي نتوجة االما ط  التناقال السواسي حوناما قايماا  عحير تمتير  قويادة  حوناما دوا وي نتوجة االما ط  التناقال السواسي حوناما قايماا  عحير تمتير  قويادة  

اللتزا  حاالت اقات المعقودة مع دولة العدو امسرايولي ورفةاا القحو  حنصوص وثوقة الوفياق اليواني كم ير  اللتزا  حاالت اقات المعقودة مع دولة العدو امسرايولي ورفةاا القحو  حنصوص وثوقة الوفياق اليواني كم ير  في افي ا
( ( وفق الشيروا امسيرايولوة اشمروكوية حيالاحع وفق الشيروا امسيرايولوة اشمروكوية حيالاحع ))لاذا التناقال ما نانوة وو حسح  عد  التوص  إلى تسووة سواسوة لاذا التناقال ما نانوة وو حسح  عد  التوص  إلى تسووة سواسوة 

  ..ما نانوة ثانوةما نانوة ثانوة
وفييي هييذا الجانيي  نشييور إلييى وا االنقسييا  ال لسيياوني شييك  ذروعيية وو فرصيية مواتويية ودت إلييى تمكييوا العييدو وفييي هييذا الجانيي  نشييور إلييى وا االنقسييا  ال لسيياوني شييك  ذروعيية وو فرصيية مواتويية ودت إلييى تمكييوا العييدو   

امسرايولي ما تن وذ م ااات  في الة ة الغرحوة  اشمر الذي جع  الندو  عا الدولة المستقلة نوعاا ما اليوه   امسرايولي ما تن وذ م ااات  في الة ة الغرحوة  اشمر الذي جع  الندو  عا الدولة المستقلة نوعاا ما اليوه   
ميع ال لسياونووا فنسي   حي  ميع ال لسياونووا فنسي   حي  " " جيادةجيادة""وو وو " " دليةدليةعاعا""وو وو " " تسيووة إوجاحويةتسيووة إوجاحوية""ليو  حسيح  الموقيو امسيرايولي اليرافال شوية ليو  حسيح  الموقيو امسيرايولي اليرافال شوية 

ووةيياا حسييح  عواميي  وتراكمييات الةييعو والتراجييع السواسييي والحنوييوي فييي نركيية فييتى ووجاييزة السييلاة التييي حاتييت ووةيياا حسييح  عواميي  وتراكمييات الةييعو والتراجييع السواسييي والحنوييوي فييي نركيية فييتى ووجاييزة السييلاة التييي حاتييت 
امسيييرايولوة  وحالتيييالي فيييإا هيييذه اشوةييياا وو العوامييي  الدا لوييية امسيييرايولوة  وحالتيييالي فيييإا هيييذه اشوةييياا وو العوامييي  الدا لوييية   –– اةيييعة إليييى نيييد كحوييير للسواسيييات اشمروكوييية  اةيييعة إليييى نيييد كحوييير للسواسيييات اشمروكوييية 

وو مناييق الاحييوا والتراجييع السواسييي  ال تييوفر المنيياخ المالييي  لنركيية نمييا  لكييي وو مناييق الاحييوا والتراجييع السواسييي  ال تييوفر المنيياخ المالييي  لنركيية نمييا  لكييي   وال ارجويية المنكوميية حمناجوييةوال ارجويية المنكوميية حمناجويية
تعتحر وا قحولاا حإقامة دولة  مستقلة على اشراةي تعتحر وا قحولاا حإقامة دولة  مستقلة على اشراةي   --كما وحدوكما وحدو  ––تتقد  حالمزود ما التنازالت السواسوة  نو  وناا تتقد  حالمزود ما التنازالت السواسوة  نو  وناا 

سييرايو  مييا الوالوييات المييا الوالوييات ال  ––هييو تنيياز  جييوهري ليي  تنصيي  فييي مقاحليي  هييو تنيياز  جييوهري ليي  تنصيي  فييي مقاحليي  ( ( كنيي  مرنليييكنيي  مرنلييي))  49924992المنتليية عييا  المنتليية عييا   سييرايو  متنييدة واف متنييدة واف
وةما االعتراو حاا كقوة سواسوة مشروعة فيي النطيا  السواسيي وةما االعتراو حاا كقوة سواسوة مشروعة فيي النطيا  السواسيي " " إوجاحيإوجاحي""على وي رد فع  وو موقو على وي رد فع  وو موقو   -- صوصاا  صوصاا 

للسلاة ال لساونوة  وهذا ما و سر عيد  اسيتجاحة نميا  ل فكيار المصيروة والعرحوية والدولوية المارونية فيي إايار للسلاة ال لساونوة  وهذا ما و سر عيد  اسيتجاحة نميا  ل فكيار المصيروة والعرحوية والدولوية المارونية فيي إايار 
حأسلو  جمع حوا الرفال والقحو  حنذر إوجاحي وأ ذ حعوا حأسلو  جمع حوا الرفال والقحو  حنذر إوجاحي وأ ذ حعوا النوار ال لساوني  نو  تعاملت مع ك  هذه اشفكار النوار ال لساوني  نو  تعاملت مع ك  هذه اشفكار 

االعتحييار الن يياط علييى اسييتمرار تماسييكاا التنطومييي والسواسييي مييا نانويية ووسييعى إلييى تنقوييق مزوييد مييا ال اييوات االعتحييار الن يياط علييى اسييتمرار تماسييكاا التنطومييي والسواسييي مييا نانويية ووسييعى إلييى تنقوييق مزوييد مييا ال اييوات 
المؤدويية إلييى توسييوع عالقاتاييا الدولويية والعرحويية الرسييموة  مييا نانويية ثانويية  تةييما تنقوييق مكاسيي  سواسييوة لنركيية المؤدويية إلييى توسييوع عالقاتاييا الدولويية والعرحويية الرسييموة  مييا نانويية ثانويية  تةييما تنقوييق مكاسيي  سواسييوة لنركيية 

لاا في تقدو  المزود ما التنازالت وو الم ار  التوفوقوة التي وحدو انايا تمثي  ال ويار الونويد ومامايا لاا في تقدو  المزود ما التنازالت وو الم ار  التوفوقوة التي وحدو انايا تمثي  ال ويار الونويد ومامايا   نما   كمحررنما   كمحرر
ال فلو  ومامايا فيي نيا  اسيتمرار  ال فلو  ومامايا فيي نيا  اسيتمرار االما حقوت نروصة على االستمرار في السلاة وو النك  في غزة وو غورها  واف االما حقوت نروصة على االستمرار في السلاة وو النك  في غزة وو غورها  واف

  ..رفةاا سوس وا تتر  السلاة وتذه  إلى ص وو المعارةة ما جدودرفةاا سوس وا تتر  السلاة وتذه  إلى ص وو المعارةة ما جدود
احع تطييي  امشيييكالوة الكحيييرس حالنسيييحة لقحيييو  نميييا  للمنيييددات السواسيييوة لنطيييا  سيييلاة النكييي  اليييذاتي و احع تطييي  امشيييكالوة الكحيييرس حالنسيييحة لقحيييو  نميييا  للمنيييددات السواسيييوة لنطيييا  سيييلاة النكييي  اليييذاتي و حيييالحيييال

ةيما صيوغ مناصصية سواسيوة تسيتجو  ةيما صيوغ مناصصية سواسيوة تسيتجو    ––و معياا قايمية ميا لي  ويت  التوصي  إليى يلويات واةينة ومنيددة و معياا قايمية ميا لي  ويت  التوصي  إليى يلويات واةينة ومنيددة ..تت..  
طييا  السواسييي وو طييا  السواسييي وو و والنو والن..تت..للنييد اشدنييى علييى اشقيي  لشييروا المقييرر ال ييارجي مييا نانويية  وتةييما إعييادة حنيياا  للنييد اشدنييى علييى اشقيي  لشييروا المقييرر ال ييارجي مييا نانويية  وتةييما إعييادة حنيياا  

إلخ ما نانوة ثانوة  حما وتوى استمراروة الدور المموز لنركة نما  إذا إلخ ما نانوة ثانوة  حما وتوى استمراروة الدور المموز لنركة نما  إذا .... .... النكومة وقةاوا اشما واالنت احات النكومة وقةاوا اشما واالنت احات 
مييا قييررت تقييدو  التنييازالت المالوحيية  وصييوالا إلييى نييوا مييا التقييااع الواسييع حونامييا  حمييا وعييزز مييا إمكانويية تقرويي  مييا قييررت تقييدو  التنييازالت المالوحيية  وصييوالا إلييى نييوا مييا التقييااع الواسييع حونامييا  حمييا وعييزز مييا إمكانويية تقرويي  

لاة لنسا  حرنام  اش ورة وسواساتاا وات اقاتايا  وعندييذ  فقيا ومكيا لاة لنسا  حرنام  اش ورة وسواساتاا وات اقاتايا  وعندييذ  فقيا ومكيا و وفتى والسو وفتى والس..تت..المسافات حوا نما  و  المسافات حوا نما  و  
النيوار حيوا ال يروقوا وميا ثي  تجياوز نالية االنقسيا  عليى قاعيدة التوافيق حوناميا عليى النيوار حيوا ال يروقوا وميا ثي  تجياوز نالية االنقسيا  عليى قاعيدة التوافيق حوناميا عليى " " نجياحنجياح""الندو  عيا إمكانوية الندو  عيا إمكانوية 

ي ذلييي  ي ذلييي    دوا وا وعنييي  دوا وا وعنييي((امسيييرايولوة واشمروكوييية والعرحوييية الرسيييموةامسيييرايولوة واشمروكوييية والعرحوييية الرسيييموة))مسيييانة معونييية ميييا الصيييوغ والشيييروا السواسيييوة مسيييانة معونييية ميييا الصيييوغ والشيييروا السواسيييوة 
انسجاماا وو توافقاا كلواا حوناما  نو  سيتحقى العالقية حيوا فيتى ونميا  منكومية حعوامي  التيرحص والتيوتر والصيراا انسجاماا وو توافقاا كلواا حوناما  نو  سيتحقى العالقية حيوا فيتى ونميا  منكومية حعوامي  التيرحص والتيوتر والصيراا 
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اناالقاا ما وا نركة نما  تنم  مشيروعاا سواسيواا حاووية إسيالموة ليو  ميا السيا  وا تصيحى جيزااا ميا النطيا  اناالقاا ما وا نركة نما  تنم  مشيروعاا سواسيواا حاووية إسيالموة ليو  ميا السيا  وا تصيحى جيزااا ميا النطيا  
النت احييات ومييا ثيي  وصييولاا للسييلاة عحيير يلوييات هييذا النت احييات ومييا ثيي  وصييولاا للسييلاة عحيير يلوييات هييذا السواسييي للسييلاة رغيي  اعترافيي  حاييا  ورغيي  مشيياركتاا فييي االسواسييي للسييلاة رغيي  اعترافيي  حاييا  ورغيي  مشيياركتاا فييي ا

النطا   ذل  وا نركة نما  تط  منكومة حرؤوتاا امستراتوجوة التي تتالع إلى تنقوق مشاد امسيال  السواسيي النطا   ذل  وا نركة نما  تط  منكومة حرؤوتاا امستراتوجوة التي تتالع إلى تنقوق مشاد امسيال  السواسيي 
لييو  فييي فلسيياوا ونسيي  حيي  فييي الحلييداا العرحويية اش ييرس ةييما إسييتراتوجوة النركيية اش  وو ام ييواا المسييلموا  لييو  فييي فلسيياوا ونسيي  حيي  فييي الحلييداا العرحويية اش ييرس ةييما إسييتراتوجوة النركيية اش  وو ام ييواا المسييلموا  

رهونة في تنققاا حاحوعة الدور السواسيي لع يواا المسيلموا تجياه تايوور العالقية االوجاحوية ميع رهونة في تنققاا حاحوعة الدور السواسيي لع يواا المسيلموا تجياه تايوور العالقية االوجاحوية ميع وهي إستراتوجوة موهي إستراتوجوة م
الوالوات المتندة اشمروكوة والنطا  الروسمالي العالمي حاس  االعتدا  السواسي وو غور ذلي  ميا الم ياهو  واشسي  الوالوات المتندة اشمروكوة والنطا  الروسمالي العالمي حاس  االعتدا  السواسي وو غور ذلي  ميا الم ياهو  واشسي  

والسيوق النير ميا نانوية و صوصيوة والسيوق النير ميا نانوية و صوصيوة التي تةما المصالى المشتركة  على ورةوة النطا  االقتصادي الروسمالي التي تةما المصالى المشتركة  على ورةوة النطا  االقتصادي الروسمالي 
  ..ك  مناما ما نانوة ثانوةك  مناما ما نانوة ثانوة

وفييي هييذا الجانيي   نشييور إلييى وا الروسييمالوة حكيي  شييرايناا هييي منيي  منافسيية حييوا نكييومتي را  اهلل ونمييا   وفييي هييذا الجانيي   نشييور إلييى وا الروسييمالوة حكيي  شييرايناا هييي منيي  منافسيية حييوا نكييومتي را  اهلل ونمييا   
نويي  تسييعى كيي  منامييا إلييى استشييارة المتن ييذوا فواييا مييا كحييار الروسييمالووا فييي الةيي ة والقايياا  وارةييايا  عحيير نويي  تسييعى كيي  منامييا إلييى استشييارة المتن ييذوا فواييا مييا كحييار الروسييمالووا فييي الةيي ة والقايياا  وارةييايا  عحيير 

ا النكومتوا عليى مصيالناما  وهيو ومير غوير مسيتغر  اناالقياا ميا التيزا  النكيومتوا حقواعيد ا النكومتوا عليى مصيالناما  وهيو ومير غوير مسيتغر  اناالقياا ميا التيزا  النكيومتوا حقواعيد تأكود نرص ك  متأكود نرص ك  م
ووس  النطا  الروسمالي والسوق النر  رغ  ا يتالو اليدوافع السواسيوة  وعنيد هيذه النقاية ومكيا ت سيور صيراعاما ووس  النطا  الروسمالي والسوق النر  رغ  ا يتالو اليدوافع السواسيوة  وعنيد هيذه النقاية ومكيا ت سيور صيراعاما 

لدا لويية المت اقميية  التييي لدا لويية المت اقميية  التييي علييى السييلاة والمصييالى دوا إوييالا االهمويية المالييو  فييي معالجيية الطييواهر االجتماعويية اعلييى السييلاة والمصييالى دوا إوييالا االهمويية المالييو  فييي معالجيية الطييواهر االجتماعويية ا
% % 9595ما الشرايى االجتماعوة الروسمالوة العلويا  وحيوا ما الشرايى االجتماعوة الروسمالوة العلويا  وحيوا % % 55حوا حوا   --حصورة غور مسحوقةحصورة غور مسحوقة––تتجسد في اتساا ال جوة تتجسد في اتساا ال جوة 

ما الشرايى االجتماعوة ال قورة والمتوساة في حالدنا  حسح  النصار واالنقسا   ح  واستمرار ذل  الصراا حوناما ما الشرايى االجتماعوة ال قورة والمتوساة في حالدنا  حسح  النصار واالنقسا   ح  واستمرار ذل  الصراا حوناما 
نالنييط تغويير شييك  وترتويي  ونسيياق القييو  المجتمعويية  حنويي  حاتييت قييو  الثييروة نالنييط تغويير شييك  وترتويي  ونسيياق القييو  المجتمعويية  حنويي  حاتييت قييو  الثييروة   عحيير تغذويية دا لويية و ارجويية  نويي  عحيير تغذويية دا لويية و ارجويية  نويي  

والثييراا واشنانويية واالنتاازويية وثقافيية االسييتاال  تنتيي  قميية هيير  القييو   فييي نييوا تييأتي قييو  النييق وال ويير والتكافيي  والثييراا واشنانويية واالنتاازويية وثقافيية االسييتاال  تنتيي  قميية هيير  القييو   فييي نييوا تييأتي قييو  النييق وال ويير والتكافيي  
جيع النياد ليدور جيع النياد ليدور والدافعوة الوانوة في وس   سل  القو   وهي ووةاا تكرست حسيح  عوامي  متعيددة ميا اهمايا التراوالدافعوة الوانوة في وس   سل  القو   وهي ووةاا تكرست حسيح  عوامي  متعيددة ميا اهمايا الترا

  . . قوس المعارةة الوانوة الدومقرااوة عموماا والوساروة  صوصاا قوس المعارةة الوانوة الدومقرااوة عموماا والوساروة  صوصاا 
––اننا إذا  وما  نركة متسارعة ما تراك  رو  الما  الا ولي القاي  على الرحى السروع والعميوالت والصي قات اننا إذا  وما  نركة متسارعة ما تراك  رو  الما  الا ولي القاي  على الرحى السروع والعميوالت والصي قات 

  ..سعا سعا عا إاار التاور االقتصادي الاحوعي حعدا شاعا إاار التاور االقتصادي الاحوعي حعدا شا  --إلى ند كحورإلى ند كحور  --الحعودة الحعودة   --الدا لوة وال ارجوةالدا لوة وال ارجوة
إا ما نود وا نؤكيده فيي هيذه الدراسية  وا التشياح  والتيدا   العةيوي فيي المصيالى حيوا كافية الشيرايى العلويا  إا ما نود وا نؤكيده فيي هيذه الدراسية  وا التشياح  والتيدا   العةيوي فيي المصيالى حيوا كافية الشيرايى العلويا  

الييخ  هييو تييدا   فييي المصييالى االجتماعويية الييخ  هييو تييدا   فييي المصييالى االجتماعويية … … الكومحرادورويية التجارويية والصييناعوة والزراعويية والعقارويية والمصييرفوةالكومحرادورويية التجارويية والصييناعوة والزراعويية والعقارويية والمصييرفوة
والمصيالى الجوهروية المشيتركة  التيي ومكيا اا تسيا  والمصيالى الجوهروية المشيتركة  التيي ومكيا اا تسيا  االقتصادوة والسواسوة في الةي ة وقاياا غيزة ذات المناليق االقتصادوة والسواسوة في الةي ة وقاياا غيزة ذات المناليق 

حدورها في تقرو  المسافات حوا القاحوا المتصارعوا  سواا عحير اصينا  رؤو  اشميوا  وامونياتا  السواسيوة حدورها في تقرو  المسافات حوا القاحوا المتصارعوا  سواا عحير اصينا  رؤو  اشميوا  وامونياتا  السواسيوة 
العلوا حك  ونواعاا  الايامنوا إليى دور العلوا حك  ونواعاا  الايامنوا إليى دور " " الحرجوازوةالحرجوازوة""الجدودة وو عحر ما وسمى حالمستقلوا الجدد ما وحناا الشرايى الجدودة وو عحر ما وسمى حالمستقلوا الجدد ما وحناا الشرايى 

حصييورة انتاازويية فييي طييروو وفييرت لايي  هييذه اممكانويية رغيي  اا وي ميينا  ال ومليي  وي حصييورة انتاازويية فييي طييروو وفييرت لايي  هييذه اممكانويية رغيي  اا وي ميينا  ال ومليي  وي " " معتييد معتييد ""وفوقي وو وفوقي وو سواسييي تييسواسييي تيي
تجرحة وو لنطة تارو وة فيي صي وو النركية الوانوية  ميع مالنطية اليدور اليذي ونياو  وا ولعحي  عيدد غوير قلوي  تجرحة وو لنطة تارو وة فيي صي وو النركية الوانوية  ميع مالنطية اليدور اليذي ونياو  وا ولعحي  عيدد غوير قلوي  

سيييلاة فيييي مقاحييي  تيييأموا سيييلاة فيييي مقاحييي  تيييأموا لنسيييا  الحرنيييام  السواسيييي الاييياحا لللنسيييا  الحرنيييام  السواسيييي الاييياحا لل  --الوسييياروة  صوصييياا الوسييياروة  صوصييياا   --مميييا ت ليييوا عيييا ونيييزاحا  مميييا ت ليييوا عيييا ونيييزاحا  
  ..مصالنا  االنتاازوة ال اصةمصالنا  االنتاازوة ال اصة
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إذا ننا في مواجاة  اراة سواسوة جدودة  منكومة في مسانة كحويرة منايا  حالمصيالى ال يووية  إليى جاني  إذا ننا في مواجاة  اراة سواسوة جدودة  منكومة في مسانة كحويرة منايا  حالمصيالى ال يووية  إليى جاني  
الصراا والمنافسة غور المحديوة حوا القاحوا  وهي كلاا عوام  ستسا  في المدس المنطور في زوادة ال جوة عليى الصراا والمنافسة غور المحديوة حوا القاحوا  وهي كلاا عوام  ستسا  في المدس المنطور في زوادة ال جوة عليى 

  وحيوا الشيرايى الشيعحوة ال قويرة ميا   وحيوا الشيرايى الشيعحوة ال قويرة ميا   --فيي النكيومتوافيي النكيومتوا  ––ي حيوا المصيالى الاحقوية للشيرايى العلويا ي حيوا المصيالى الاحقوية للشيرايى العلويا الصعود االجتمياعالصعود االجتمياع
العما  وال النوا والحورجوازوة الصغورة  كما وا تكرو  االنقسا  وفش  النوار في التوصي  إليى النيد اشدنيى ميا العما  وال النوا والحورجوازوة الصغورة  كما وا تكرو  االنقسا  وفش  النوار في التوصي  إليى النيد اشدنيى ميا 

  71197119واا الصيياووني فييي ونيياور واا الصيياووني فييي ونيياور الوفيياق الييواني  مييع حقيياا النصييار ومطيياهر الييدمار وال ييرا  الناجميية عييا العييدالوفيياق الييواني  مييع حقيياا النصييار ومطيياهر الييدمار وال ييرا  الناجميية عييا العييد
  إلى جان  ت توت الة ة الغرحوة عحر الجدار والمستوانات والنواجز واالعتقياالت  واسيتمرار الت ياوال   إلى جان  ت توت الة ة الغرحوة عحر الجدار والمستوانات والنواجز واالعتقياالت  واسيتمرار الت ياوال 71417141وو

العحثي ومةامون  السواسوة الااحاية  كي  ذلي  ودس إليى تراجيع القاعيدة الجماهوروية لكي  ميا نركتيي فيتى ونميا  العحثي ومةامون  السواسوة الااحاية  كي  ذلي  ودس إليى تراجيع القاعيدة الجماهوروية لكي  ميا نركتيي فيتى ونميا  
عدة  قايمة على وسا  االقتناا وااللتيزا  ال عليي والموةيوعي حالشيعارات وو عدة  قايمة على وسا  االقتناا وااللتيزا  ال عليي والموةيوعي حالشيعارات وو حنس  مت اوتة  حنو  ل  تعد هذه القاحنس  مت اوتة  حنو  ل  تعد هذه القا

حسح  مطاهر القليق وامنحياا والويأ  التيي تزاويدت تراكماتايا حسح  مطاهر القليق وامنحياا والويأ  التيي تزاويدت تراكماتايا ( ( رغ  التحاوا حونامارغ  التحاوا حوناما))الحرام  المارونة ما ال روقوا الحرام  المارونة ما ال روقوا 
إلييى نييد كحويير إلييى نييد كحويير   منكومييةمنكوميية  --فييي الطييروو الراهنييةفييي الطييروو الراهنيية––منييذ مييا حعييد امنقسييا   نويي  وا هييذه القاعييدة الجماهورويية حاتييت منييذ مييا حعييد امنقسييا   نويي  وا هييذه القاعييدة الجماهورويية حاتييت 

لالنتواجات والمتالحات النواتوة وسح  العوش المرتحاة حكال النكيومتوا فيي را  اهلل وغيزة  ميا وعنيي تراجيع اليوالا لالنتواجات والمتالحات النواتوة وسح  العوش المرتحاة حكال النكيومتوا فيي را  اهلل وغيزة  ميا وعنيي تراجيع اليوالا 
لليواا والنةيا  اليواني التنيرري  وميا ثي  تراجيع اشفكييار واشهيداو الوانوية التونودوية فيي الذهنوية الشيعحوة فييي لليواا والنةيا  اليواني التنيرري  وميا ثي  تراجيع اشفكييار واشهيداو الوانوية التونودوية فيي الذهنوية الشيعحوة فييي 

نيوا تراجعيت هيذه اشفكيار واشهيداو الوانوية  فيي ووسياا الاحقيات نيوا تراجعيت هيذه اشفكيار واشهيداو الوانوية  فيي ووسياا الاحقيات   ووساا فقراا شعحنا لنسا  لقمة العوش  فييووساا فقراا شعحنا لنسا  لقمة العوش  فيي
والشرايى الحوروقرااوة العلوا لنسا  الاحوا حتل  اشهداو وفق متالحات وشروا التنيالو اممحرويالي والشرايى الحوروقرااوة العلوا لنسا  الاحوا حتل  اشهداو وفق متالحات وشروا التنيالو اممحرويالي " " الحرجوازوةالحرجوازوة""

لمزويد لمزويد الصاووني والنطا  العرحي حما وةما مصالنا  الاحقوة اشنانوة  على نسا  مصالى فقراا شيعحا   عحير االصاووني والنطا  العرحي حما وةما مصالنا  الاحقوة اشنانوة  على نسا  مصالى فقراا شيعحا   عحير ا
  ..ما مطاهر الجشع واالستغال  واالنتكارات الحشعة ما مطاهر الجشع واالستغال  واالنتكارات الحشعة 

وليييييو وليييييو   491491وفيييييي هيييييذا السيييييواق  فيييييإا ميييييا المعيييييروو وا نكومييييية را  اهلل تمثييييي  ر  عمييييي  لميييييا وقييييير  ميييييا وفيييييي هيييييذا السيييييواق  فيييييإا ميييييا المعيييييروو وا نكومييييية را  اهلل تمثييييي  ر  عمييييي  لميييييا وقييييير  ميييييا   
  وسيرة فيي الةي ة والقاياا وال يار    فيي نيوا وا نركية نميا  ونكومتايا تمثي  ر  عمي  لميا وقير  مياوسيرة فيي الةي ة والقاياا وال يار    فيي نيوا وا نركية نميا  ونكومتايا تمثي  ر  عمي  لميا وقير  ميا//موطيوموطيو

إلييى جانيي  تقييدو  الييدع  وامغاثيية إلييى وسيير الشيياداا واشسيير ال قوييرة  إلييى جانيي  تقييدو  الييدع  وامغاثيية إلييى وسيير الشيياداا واشسيير ال قوييرة      14وسييرة فييي قايياا غييزة وسييرة فييي قايياا غييزة //ولييو موطييوولييو موطييو  4400
ورغيي  ذلييي  فقيييد ودت العوامييي  المشيييار إلواييا إليييى مزويييد ميييا إفقيييار القااعييات الشيييعحوة ل سييير ال لسييياونوة  التيييي ال ورغيي  ذلييي  فقيييد ودت العوامييي  المشيييار إلواييا إليييى مزويييد ميييا إفقيييار القااعييات الشيييعحوة ل سييير ال لسييياونوة  التيييي ال 

ميوا ميوا تتقاةى ووة روات  ما النكومتوا  عالوة على نسيحة الحاالية المتزاويدة  اصية فيي قاياا غيزة  علمياا حيأا مجتتقاةى ووة روات  ما النكومتوا  عالوة على نسيحة الحاالية المتزاويدة  اصية فيي قاياا غيزة  علمياا حيأا مج
وسيييييرة فيييييي الةييييي ة الغرحوييييية وسيييييرة فيييييي الةييييي ة الغرحوييييية   544,497544,497وسيييييرة  منايييييا وسيييييرة  منايييييا   145,227145,227اشسييييير ال لسييييياونوة فيييييي اشراةيييييي ال لسييييياونوة اشسييييير ال لسييييياونوة فيييييي اشراةيييييي ال لسييييياونوة 

وليو وسيرة تنصيي  عليى رواتي  ميا نكييومتي وليو وسيرة تنصيي  عليى رواتي  ميا نكييومتي ( ( 220000))  نويي  وا هنيا  نيوالي   نويي  وا هنيا  نيوالي   وسيرة فيي قاياا غيزةوسيرة فيي قاياا غيزة  338800,,330022وو

                                                           
مليون نسمة  3.1ألف موظف يعيلون ما ال يقل عن ( 100)بًا شهريًا من حكومتي فتح وحماس الذي يبلغ حوالي رغم أن مجموع الموظفين الذين يتقاضون رات  14
ألف نسمة ، إال أن ذلك ال يعني ضمان والءهم الكامل في ظل الظروف الراهنة لحكومة رام اهلل أو حكومة حماس ، ( 231)، ما يعادل (سنة39فوق سن % 13منهم )

منهم للعديد من مظاهر المعاناة والحرمان عالوة % 90، ممن ال يتقاضون راتبًا من الحكومتين، ويتعرض أكثر من  39مليون نسمة فوق سن  3.1إلى جانب حوالي 
تي فتح وحماس، بعيدًا عن حرك -بنسب ليست قليلة –على تزايد انتشار القلق واإلحباط واليأس في صفوف أغلبية هذه الشريحة، األمر الذي يشير إلى تشتت والءهم 

أو تيار البورجوازية البيروقراطية في السلطة ، إلى جانب " التيار الثالث" حيث ستتوزع أصواتهم  فيما لو جرت االنتخابات التشريعية أو غيرها ، لحساب ما يسمى بر 
احية وغياب فاعلية وانتشار األحزاب والقوى اليسارية من ناحية تيار البرجوازية الكومبرادورية التي بدأت في تأسيس أحزابها مستغلة تراجع كل من فتح وحماس من ن

حيث شكلت تلك االنتخابات  1002ثانية، نستنتج من كل ذلك إن كل من حركتي فتح وحماس لن تحصال على نفس األصوات التي حصلتا  عليها في انتخابات يناير 
كن اإلشكالية الكبرى أن أصوات الناخبين ستتجه وفق طبيعة الظرف الراهن إلى البدائل آنذاك ذروة ما يمكن أن تحصل عليه كل منهما خاصة حركة حماس، ل

أو غير ذلك من األسماء ، طالما ظلت " المنتدى الديمقراطي"أو " التيار الثالث " البيروقراطية واألمنية والكومبرادوية  في إطار سياسة الهبوط باألهداف الوطنية باسم 
 .الراهن من الضعف والتراجعقوى اليسار على حالها 



08 

 

نييوالي نييوالي مييا وعيياد  مييا وعيياد  ))ال وتقاةييوا وويية وجييور وو رواتيي  مييا النكييومتوا ال وتقاةييوا وويية وجييور وو رواتيي  مييا النكييومتوا   وسييرةوسييرة( ( 777722,,663355))را  اهلل وغييزة  وعنييي وا را  اهلل وغييزة  وعنييي وا 
مييا ال قيير وال قيير المييدقع والغييالا فييي طيي  اسييتمرار الييدمار مييا ال قيير وال قيير المييدقع والغييالا فييي طيي  اسييتمرار الييدمار   ميينا    وعييانواميينا    وعييانوا% % 8800  وكثيير مييا   وكثيير مييا ( ( ملوييوا نسييمةملوييوا نسييمة  55..33

ار ار االقتصادي والتراجع الناد للقااعات واشنشاة االقتصادوة امنتاجوة وال دموة  دوا وي إمكانوية معيادة االعمياالقتصادي والتراجع الناد للقااعات واشنشاة االقتصادوة امنتاجوة وال دموة  دوا وي إمكانوية معيادة االعمي
وو التشغو  حسح  استمرار النصار الذي فاق  ما المعاناة  وحالتيالي زاد فيي مسيانة ال جيوة حيوا الجمايور   وكي  وو التشغو  حسح  استمرار النصار الذي فاق  ما المعاناة  وحالتيالي زاد فيي مسيانة ال جيوة حيوا الجمايور   وكي  
ما النكومتوا  التي وحدو وا نرص ك  مناما على نماوة وتثحوت سلاتاا وكحر حما ال وقيا  ميا نرصياا عليى ما النكومتوا  التي وحدو وا نرص ك  مناما على نماوة وتثحوت سلاتاا وكحر حما ال وقيا  ميا نرصياا عليى 

عادة الحنياا  تنتطير في  إوجاد النلو  لمعاناة هذه الجماهور  واكت ت ك  مناما حإعداد إوجاد النلو  لمعاناة هذه الجماهور  واكت ت ك  مناما حإعداد  عادة الحنياا  تنتطير في   اة اقتصادوة لالعمار واف  اة اقتصادوة لالعمار واف
النصييار وتقييدو  الييدع  ال ييارجي وهييذا حييدوره مرهييوا حعواميي  كثوييرة   ارجويية ودا لويية  مييا وهماييا اسييتعادة ونييدة النصييار وتقييدو  الييدع  ال ييارجي وهييذا حييدوره مرهييوا حعواميي  كثوييرة   ارجويية ودا لويية  مييا وهماييا اسييتعادة ونييدة 
الصو ال لساوني عحر إنااا هذا االنقسا  الكارثي اناالقاا ما االلتزا  حجوهر الوندة الوانوية المسيتند إليى النيق الصو ال لساوني عحر إنااا هذا االنقسا  الكارثي اناالقاا ما االلتزا  حجوهر الوندة الوانوية المسيتند إليى النيق 

االنيييتال  ورفيييال كافييية مشييياروع االستسيييال  المارونييية  إليييى جانييي  اسيييتناده إليييى ونيييدة المؤسسيييات االنيييتال  ورفيييال كافييية مشييياروع االستسيييال  المارونييية  إليييى جانييي  اسيييتناده إليييى ونيييدة المؤسسيييات   فيييي مقاوميييةفيييي مقاومييية
  ..السواسوة والتمثولوة الجامعة في النطا  السواسي ال لساوني وفق قواعد الدومقرااوة والتعددوة السواسوةالسواسوة والتمثولوة الجامعة في النطا  السواسي ال لساوني وفق قواعد الدومقرااوة والتعددوة السواسوة

ا وحيدو علوي  ميا ا وحيدو علوي  ميا إننا ندر  رغ  ك  تعقودات الطروو الراهنية  وا هيذا الوةيع  هيو وةيع مؤقيت  رغي  كي  ميإننا ندر  رغ  ك  تعقودات الطروو الراهنية  وا هيذا الوةيع  هيو وةيع مؤقيت  رغي  كي  مي
مطاهر القوة واالستحداد والت رد  وذل  لقناعتنا حأا نكومتي را  اهلل وغزة  عحر ممارستاما  تحتعدا حصيورة تدرجوية مطاهر القوة واالستحداد والت رد  وذل  لقناعتنا حأا نكومتي را  اهلل وغزة  عحر ممارستاما  تحتعدا حصيورة تدرجوية 
وعموقيية عييا الجميياهور  التييي حاتييت تشييعر حان صيياماا وعزلتاييا عنامييا  ولكييا هييذه الناليية المؤقتيية  لييا تصيي  إلييى وعموقيية عييا الجميياهور  التييي حاتييت تشييعر حان صيياماا وعزلتاييا عنامييا  ولكييا هييذه الناليية المؤقتيية  لييا تصيي  إلييى 

القييوس الوسيياروة حييالمعنى الييذاتي لوتوافييق ووت اعيي  ووسييتجو  للشييروا القييوس الوسيياروة حييالمعنى الييذاتي لوتوافييق ووت اعيي  ووسييتجو  للشييروا نااوتاييا دوا ت عويي   وتوسييوع  وتعموييق دور نااوتاييا دوا ت عويي   وتوسييوع  وتعموييق دور 
قييوس وونييزا  الوسييار وا تتنيير  للت اعيي  معاييا  وفييي هييذا السييواق ووةيياا  فييإا قييوس وونييزا  الوسييار وا تتنيير  للت اعيي  معاييا  وفييي هييذا السييواق ووةيياا  فييإا " " تسييتجديتسييتجدي""الموةييوعوة التييي حاتييت الموةييوعوة التييي حاتييت 

  قااعات هامة ما الشرايى االجتماعوة ال قورة حاتت تنتطر وتترق  حشيوق قيوس الوسيار لتقيو  حيدورها والستنااةييقااعات هامة ما الشرايى االجتماعوة ال قورة حاتت تنتطر وتترق  حشيوق قيوس الوسيار لتقيو  حيدورها والستنااةيي
  ..على اروق التغوور الدومقرااي المالو على اروق التغوور الدومقرااي المالو 

المسيييألة اش ويييرة فيييي هيييذا العنيييواا  تتعليييق حميييا وسيييمى حيييالنرا  االجتمييياعي الشييياذ وو حيييالمتغورات والتايييورات المسيييألة اش ويييرة فيييي هيييذا العنيييواا  تتعليييق حميييا وسيييمى حيييالنرا  االجتمييياعي الشييياذ وو حيييالمتغورات والتايييورات 
لشرايى حوروقرااوة علوا  في امثراا السروع  لشرايى حوروقرااوة علوا  في امثراا السروع  " " ال رصال رص""االجتماعوة المتسارعة في مجتمعنا راهنا  ودورها في توفور االجتماعوة المتسارعة في مجتمعنا راهنا  ودورها في توفور 

مات  اصيية تشييكلت ونمييت فييي طييروو الت لييو االجتميياعي ومييا ورافقيي  مييا ةييعو تاييور مات  اصيية تشييكلت ونمييت فييي طييروو الت لييو االجتميياعي ومييا ورافقيي  مييا ةييعو تاييور وهييي متغوييرات ذات سييوهييي متغوييرات ذات سيي
/ / للن ييييوذ السواسيييييللن ييييوذ السواسييييي  --حاييييذه الدرجيييية وو تليييي حاييييذه الدرجيييية وو تليييي ––السييييوق الدا لويييية والعالقييييات السييييلعوة والنقدويييية  التييييي طلييييت مرهونيييية السييييوق الدا لويييية والعالقييييات السييييلعوة والنقدويييية  التييييي طلييييت مرهونيييية 

 ايييا ميييع  ايييا ميييع االقتصيييادي حييدور رميييوز الكيييومحرادور والعييايالت التقلودوييية مييا كحيييار الميييال  والعشيياير وتنالاالقتصيييادي حييدور رميييوز الكيييومحرادور والعييايالت التقلودوييية مييا كحيييار الميييال  والعشيياير وتنال/ / االجتميياعياالجتميياعي
السلاة الحوروقرااوة الناكمة  سيواا  يال  النقحية الماةيوة ميا االنيتال   وو فيي مرنلية السيلاة  مميا  ليق هيذه السلاة الحوروقرااوة الناكمة  سيواا  يال  النقحية الماةيوة ميا االنيتال   وو فيي مرنلية السيلاة  مميا  ليق هيذه 
الاحوعية المشيوهة لالقتصياد ميا جايية  وللعالقيات االجتماعوية ميا جاية و ييرس  واشهي  ميا ذلي   وا هيذه الناليية  الاحوعية المشيوهة لالقتصياد ميا جايية  وللعالقيات االجتماعوية ميا جاية و ييرس  واشهي  ميا ذلي   وا هيذه الناليية  

فييي حالدنييا  حنويي  وصييع  رسيي  فييي حالدنييا  حنويي  وصييع  رسيي  " " للحورجييوازيللحورجييوازي""ا ا  اصيية فييي قايياا غييزة  حعييد االنقسييا   ونتجييت صييوراا مشييوهة ووةيي اصيية فييي قايياا غييزة  حعييد االنقسييا   ونتجييت صييوراا مشييوهة ووةيي
النييدود حونيي  وحييوا حقويية ال يييات االجتماعويية ذات الييد   العييالي النييات  عييا التارويي  عحيير ون يياق رفييى وو االنتكييار النييدود حونيي  وحييوا حقويية ال يييات االجتماعويية ذات الييد   العييالي النييات  عييا التارويي  عحيير ون يياق رفييى وو االنتكييار 
والسوق السوداا وو وي شيك  ميا وشيكا  اليد   الا وليي وو الثيراا السيروع  فكي  هيؤالا وصيحنوا مكونيات لصيورة والسوق السوداا وو وي شيك  ميا وشيكا  اليد   الا وليي وو الثيراا السيروع  فكي  هيؤالا وصيحنوا مكونيات لصيورة 

فيي المجتميع حنكي  عوامي  المصيلنة والت ليو فيي المجتميع حنكي  عوامي  المصيلنة والت ليو " " قحيولا قحيولا ""ار منيدد  اصية ميع تيوفر إمكانوية ار منيدد  اصية ميع تيوفر إمكانوية وو لونية وانيدة فيي إايوو لونية وانيدة فيي إاي
وهو فيي كي  اشنيوا  تحروير وهو فيي كي  اشنيوا  تحروير " " مواجاة النصارمواجاة النصار""وو في وو في " " النجاح والشاارةالنجاح والشاارة""التي تحرر هذا الثراا غور المشروا حاس  التي تحرر هذا الثراا غور المشروا حاس  

ايية النصييار والعميي  ايية النصييار والعميي  طيياهري ال وعحيير عييا نقوقيية وعييي الجميياهور حرمييوز ذليي  الثييراا ومصييادره وودواتيي   الا مواجطيياهري ال وعحيير عييا نقوقيية وعييي الجميياهور حرمييوز ذليي  الثييراا ومصييادره وودواتيي   الا مواج
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عليى تييأموا مسييتلزمات النوياة الةييروروة للمييواانوا  وتنيياقال ميع هييذا االن تيياح غويير المنةيحا فييي التارويي  عحيير عليى تييأموا مسييتلزمات النوياة الةييروروة للمييواانوا  وتنيياقال ميع هييذا االن تيياح غويير المنةيحا فييي التارويي  عحيير 
اشن اق ما نانوة ووتناقال حصورة صارمة مع وشكا  االسيتغال  التيي ومارسياا تجيار السيوق السيوداا ميا نانوية اشن اق ما نانوة ووتناقال حصورة صارمة مع وشكا  االسيتغال  التيي ومارسياا تجيار السيوق السيوداا ميا نانوية 

  ..ثانوةثانوة
وتوافيييق حسيييرعة ميييع الاحوعييية الرجعوييية وتوافيييق حسيييرعة ميييع الاحوعييية الرجعوييية ( ( الا وليييي والمشيييوهالا وليييي والمشيييوه))الايييار  الايييار    الجدويييد ووالجدويييد وو" " الحورجيييوازيالحورجيييوازي""وحالتيييالي فيييإا هيييذا وحالتيييالي فيييإا هيييذا 

للحورجوازويييية التاحعيييية التييييي ال تييييؤما حالدومقرااويييية وو التقييييد   ومييييا هنييييا ت سييييور موق اييييا التنييييال ي المونييييد للنطييييا  للحورجوازويييية التاحعيييية التييييي ال تييييؤما حالدومقرااويييية وو التقييييد   ومييييا هنييييا ت سييييور موق اييييا التنييييال ي المونييييد للنطييييا  
االسييتحدادي ال ييردي فييي كييال النكييومتوا  اآلا وو وي نطييا  وو مجموعيية قوادويية و ييرس قييد ت ييرال علييى شييعحنا فييي االسييتحدادي ال ييردي فييي كييال النكييومتوا  اآلا وو وي نطييا  وو مجموعيية قوادويية و ييرس قييد ت ييرال علييى شييعحنا فييي 

  ..نلة قادمة  كإاار ونسج  مع تشوه وتحعوة عالقاتا  الاحقوة وت ل اا  حمث  ما ونمي ووعحر عا مصالنا  نلة قادمة  كإاار ونسج  مع تشوه وتحعوة عالقاتا  الاحقوة وت ل اا  حمث  ما ونمي ووعحر عا مصالنا  مر مر 
في ك  اشنوا   فإا استمرار الحن  والمتاحعة لمكونات واقعنا االجتمياعي  مسيألة فيي غاوية اشهموية ارتحاايا في ك  اشنوا   فإا استمرار الحن  والمتاحعة لمكونات واقعنا االجتمياعي  مسيألة فيي غاوية اشهموية ارتحاايا 

ا كنيا نلتيز  فيي ت ا كنيا نلتيز  فيي تحدواعي التغوور المسيتقحلي المنشيود  ذلي  إننيا واف نلولنيا حالماركسيوة ومناجوتايا  ونت يق معايا  فيي نلولنيا حالماركسيوة ومناجوتايا  ونت يق معايا  فيي حدواعي التغوور المسيتقحلي المنشيود  ذلي  إننيا واف
وجييي  وا نتعيييااى ميييع واقعنيييا  حرؤوييية وجييي  وا نتعيييااى ميييع واقعنيييا  حرؤوييية   --وحمييينا  الماركسيييوة ووةييياوحمييينا  الماركسيييوة ووةيييا––تنلولايييا لمؤشيييرات االنتمييياا الاحقيييي  إال وننيييا تنلولايييا لمؤشيييرات االنتمييياا الاحقيييي  إال وننيييا 

ال وقعنا في  اأ التاحوق اآللي وو نق  التجرحة حصيورة موكانوكوية  ال وقعنا في  اأ التاحوق اآللي وو نق  التجرحة حصيورة موكانوكوية وتنلو  موةوعي وعك  ت اصو  هذا الواقع واف وتنلو  موةوعي وعك  ت اصو  هذا الواقع واف
  ..ةارة ومعوق ةارة ومعوق 

  
  ::الشرائح االجتماعية المتوسطة أو طبقة البرجوازية الصغيرة الشرائح االجتماعية المتوسطة أو طبقة البرجوازية الصغيرة   11--11
  : : حول مصطلح ومفهوم الطبقة البرجوازية الصغيرةحول مصطلح ومفهوم الطبقة البرجوازية الصغيرة: : اوالاوال

سييواا فييي النييدو  عييا العمييا  وو الحرجوازويية حأنواعاييا  هييو سييواا فييي النييدو  عييا العمييا  وو الحرجوازويية حأنواعاييا  هييو " " احقييةاحقيية""حداويية نشييور إلييى وا اسييت دامنا لمصييالى حداويية نشييور إلييى وا اسييت دامنا لمصييالى 
وجييودي الييذاتي فييي حالدنييا  الييذي وعحيير عييا مصييالى وجييودي الييذاتي فييي حالدنييا  الييذي وعحيير عييا مصييالى اسييت دا  مجييازي  نويي  ال وجييود لاحقييات منييددة حييالمعنى الاسييت دا  مجييازي  نويي  ال وجييود لاحقييات منييددة حييالمعنى ال

ورؤس ومواقو وودوولوجوة منددة  حنو  وناحق علواا تعحور مارك  حأناا احقة في ذاتاا ال احقة لذاتاا  فاالميا ورؤس ومواقو وودوولوجوة منددة  حنو  وناحق علواا تعحور مارك  حأناا احقة في ذاتاا ال احقة لذاتاا  فاالميا 
تعييوش يالو  العييايالت عنييد  ييا ال قيير وو دونيي  فييي طييروو اقتصييادوة واجتماعويية تسييودها كيي  وشييكا  المعانيياة تعييوش يالو  العييايالت عنييد  ييا ال قيير وو دونيي  فييي طييروو اقتصييادوة واجتماعويية تسييودها كيي  وشييكا  المعانيياة 

قييي الت لييو وو اليينما القييدو  مسييوارا  وال تتييوفر لايي  اشايير السواسييوة والنقاحويية  المعحييرة عييا قييي الت لييو وو اليينما القييدو  مسييوارا  وال تتييوفر لايي  اشايير السواسييوة والنقاحويية  المعحييرة عييا والنرميياا  واالمييا حوالنرميياا  واالمييا ح
نقوقا   كما تتوفر مقومات التجان  ال كري والسواسيي وو اليوعي المشيتر  حيالطل  الواقيع عليوا   فاي  ال وشيكلوا نقوقا   كما تتوفر مقومات التجان  ال كري والسواسيي وو اليوعي المشيتر  حيالطل  الواقيع عليوا   فاي  ال وشيكلوا 

جتماعووا الذوا وندده  حشك  جتماعووا الذوا وندده  حشك  احقة حأي نا  ما اشنوا   فالاحقات االجتماعوة هي مجموعات ما العاملوا االاحقة حأي نا  ما اشنوا   فالاحقات االجتماعوة هي مجموعات ما العاملوا اال
ريوسي كانعكا  وعوا  وشعوره  المشتر  حمصالنا  الاحقوة المشتركة  لدوره  وموقعا  في مسيار امنتيا   وي ريوسي كانعكا  وعوا  وشعوره  المشتر  حمصالنا  الاحقوة المشتركة  لدوره  وموقعا  في مسيار امنتيا   وي 

  ..في الموداا االقتصادي حصورة وساسوة في الموداا االقتصادي حصورة وساسوة 
ات ات والواقيع وني  وجي  وا ال نسيتنت  ميا اليدور الريوسيي للموقيع االقتصيادي وا هيذا الموقيع وك يي لتندويد الاحقيوالواقيع وني  وجي  وا ال نسيتنت  ميا اليدور الريوسيي للموقيع االقتصيادي وا هيذا الموقيع وك يي لتندويد الاحقي

االجتماعوة  صنوى وا للعام  االقتصادي  اليدور الناسي  فيي نميا معيوا ميا امنتيا  وفيي التشيك  االجتمياعي  االجتماعوة  صنوى وا للعام  االقتصادي  اليدور الناسي  فيي نميا معيوا ميا امنتيا  وفيي التشيك  االجتمياعي  
ولكيا العامي  السواسيي واليوعي حالمعانيياة المشيتركة  كشيعور جمياعي  إليى جانيي  عوامي  ثقافوية واجتماعوية و ييرس ولكيا العامي  السواسيي واليوعي حالمعانيياة المشيتركة  كشيعور جمياعي  إليى جانيي  عوامي  ثقافوية واجتماعوية و ييرس 

الجتماعوة تناوي على ممارسات احقوة وو صيراا الجتماعوة تناوي على ممارسات احقوة وو صيراا في إاار الحنوة ال وقوة لاا دور حالغ اشهموة  إذ وا الاحقات افي إاار الحنوة ال وقوة لاا دور حالغ اشهموة  إذ وا الاحقات ا
احقي  وال تتحدس إال في هذا الصراا والتناقال  وهو مةموا ميا زا   افتيا فيي مجتمعنيا حنكي  عوامي  التنياقال احقي  وال تتحدس إال في هذا الصراا والتناقال  وهو مةموا ميا زا   افتيا فيي مجتمعنيا حنكي  عوامي  التنياقال 
الريوسي مع العدو  وعوام  الت لو االجتماعي واالقتصادي  في سواق استمرار عالقية التحعوية والنصيار  عيالوة الريوسي مع العدو  وعوام  الت لو االجتماعي واالقتصادي  في سواق استمرار عالقية التحعوية والنصيار  عيالوة 
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ا  اليدا لي  وهيي كلايا عوامي  سياهمت فيي عيد  إنةيا  الطيرو اليذاتي للتحليور الاحقيي فيي ا  اليدا لي  وهيي كلايا عوامي  سياهمت فيي عيد  إنةيا  الطيرو اليذاتي للتحليور الاحقيي فيي على الصيراا واالنقسيعلى الصيراا واالنقسي
حالدنييا  وفييي هييذا السييواق ومكننييا االجتايياد فييي تندوييد مكونييات الحنويية الاحقويية للمجتمييع ال لسيياوني فييي المدونيية وو حالدنييا  وفييي هييذا السييواق ومكننييا االجتايياد فييي تندوييد مكونييات الحنويية الاحقويية للمجتمييع ال لسيياوني فييي المدونيية وو 

  ::النةر كما ولي النةر كما ولي 
  . . االقتصادوة االقتصادوة الروسمالوة المنلوة في القااا ال اص حك  ت روعات  وونشات  الروسمالوة المنلوة في القااا ال اص حك  ت روعات  وونشات  ( ( وو))  
الحوروقرااوة المحرجزة تقو  حاستغال  عالقاتاا وتنال اتاا مع المواقع الاحقوة اش رس ما روسمالوة المدا الحوروقرااوة المحرجزة تقو  حاستغال  عالقاتاا وتنال اتاا مع المواقع الاحقوة اش رس ما روسمالوة المدا ( (   ))

  (. (. الخ الخ ... ... في الصناعة والزراعة والتجارة والمقاوالت في الصناعة والزراعة والتجارة والمقاوالت ) ) وو وثرواا الروو وو وثرواا الروو 
اعوا العيييا  وال ييياص والنيييرو اعوا العيييا  وال ييياص والنيييرو المواقيييع الوسييياى وو الحورجوازوييية الصيييغورة فيييي المدونييية والرويييو فيييي القايييالمواقيييع الوسييياى وو الحورجوازوييية الصيييغورة فيييي المدونييية والرويييو فيييي القاييي( (   ))  

  ..والورش والمنالت الصغورة والورش والمنالت الصغورة 
  ..العما  االجراا  والعاالوا عا العم العما  االجراا  والعاالوا عا العم ( ( دد))  

إناييا احقيية منييددة ولاييا تارو اييا إناييا احقيية منييددة ولاييا تارو اييا   --فييي السييواق النطييري العييا فييي السييواق النطييري العييا ––نقييو  نقييو  " " الحرجوازويية الصييغورةالحرجوازويية الصييغورة""وفييي تناولنييا لاحقيية وفييي تناولنييا لاحقيية 
وتوا الريوسييوتوا للمجتمييع الروسييمالي وتوا الريوسييوتوا للمجتمييع الروسييمالي   وهييو تيياروخ وعييرق مييا تيياروخ القيي  وهييو تيياروخ وعييرق مييا تيياروخ القيي((كمانوييوا ونييرفووا منتجييوا للسييلعكمانوييوا ونييرفووا منتجييوا للسييلع))القييدو  القييدو  

عحر التراك  الواسع في نطا  امنتا  عحر التراك  الواسع في نطا  امنتا    --في القرا الساد  عشرفي القرا الساد  عشر––  ولكا تاورها الندو    ولكا تاورها الندو  ( ( الروسمالوة والحرولوتارواالروسمالوة والحرولوتاروا))
السييلعي الصييغور والنيير  وفايير إمكانويية انتقييا  المجموعييات المنتجيية فواييا  إلييى الاييور وو المرنليية الروسييمالوة التييي السييلعي الصييغور والنيير  وفايير إمكانويية انتقييا  المجموعييات المنتجيية فواييا  إلييى الاييور وو المرنليية الروسييمالوة التييي 

نتاجاا المنلي الصغور  وما على صعود دورها السواسيي  ت ات حصورة هايت ات حصورة هاي نتاجاا المنلي الصغور  وما على صعود دورها السواسيي  لة ك  إمكانات الحرجوازوة الصغورة واف لة ك  إمكانات الحرجوازوة الصغورة واف
فمنذ الثورة ال رنسوة في ووا ر القيرا الثياما عشير  شيكلت الحورجوازوية الصيغورة المصيدر الريوسيي لعملوية تأسيو  فمنذ الثورة ال رنسوة في ووا ر القيرا الثياما عشير  شيكلت الحورجوازوية الصيغورة المصيدر الريوسيي لعملوية تأسيو  

ا المتايييرو وو النازوييية وونيييزا  ا المتايييرو وو النازوييية وونيييزا  اشنيييزا  السواسيييوة حم تليييو منالقاتايييا ال كروييية  ميييا الوميييوا المعتيييد  إليييى الوميييواشنيييزا  السواسيييوة حم تليييو منالقاتايييا ال كروييية  ميييا الوميييوا المعتيييد  إليييى الوميييو
  ..الوسا  إلى اشنزا  الوساروة والرادوكالوة حك  ونواعااالوسا  إلى اشنزا  الوساروة والرادوكالوة حك  ونواعاا

إن إحدى أهم الميزات االجتماعية للمدينة في البلدان النامية على سبيل المثال تكمن في الوزن النروعي 
وان التشرتت (. ولمختلف شررائح أشرباه البروليتاريرا الملتصرقة بهرا)الهائل لفئات البرجوازية الصغيرة في المدن 

وليذا وجي  وال ونطير الميرا إليى . يرة الصرغيرةهو أهم عامل في الحياة االقتصادية والسياسرية للبرجواز –المكاني 
 .الحرجوازوة الصغورة كشيا ما ثاحت وال وتغور  إذ وكوا في هذه النالة قد غامر حعد  معرفتاا في النواة الواقعوة

هررذا "إن مشركلة التشررغيل والخرروف مررن البطالررة، ومررن اإلبحرار المجهررول فرري المحرريط الرأسررمالي أرغمررت "
تشبث بأية قشة واإلقردام علرى أي شريء واإليمران برأي شريء كران مرن اجرل أن يبقرى على ال" اإلنسان الصغير

( نحرو البروليتاريرا)على حاله السابق ليس إال، إن الفئات البرجوازية الصغيرة والمنفصلة عن طبقتها المنتقلرة 
–ه مختلررف مجموعررات أشرربا)ومررن المعلرروم جيرردًا برران حالررة هررذه الفئررات . تقررع فرري حالررة بائسررة ال توصررف

، أسوا من حالة البروليتاريرا مرن كرل النرواحي تقريبرا، وهرذا الفررق كبيرر بشركل خراص فري البلردان (البروليتاريا
 . 15"النامية
إن التشتت االقتصادي والمزاحمة المتشابكة وغير المنتظمة، تسببان كذلك في ظهرور الكثيرر مرن اءراء "

، والطبقة بأكملها ال تتمكن بأي حال من التكراتف لوحردها، والتيارات والتنظيمات البرجوازية الصغيرة المتضاربة
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وطنيررة، قوميررة، )إذ يجررري فيهررا باسررتمرار مخرراض، وتحرررك غيررر مررنظم لفصررائله المنفررردة وتنوعهررا وتناقضررها 
حيررث تتميررز الشررروط االقتصررادية لوجررود البرجرروازي الصررغير (. الررخ...يسررارية، دينيررة مسررتنيرة، دينيررة أصررولية

تقرار والتقلرب، ولرذلك يتنرامى أيضرا فري الحيراة السياسرية لهرذه الطبقرة عردم االسرتقرار وعردم بمنتهى عدم االس
القدرة على النضال الجماهيري المنتظم الدائب والراسخ والمتكاتف، هذه األسباب الموضوعية، تولد في المحريط 

لقرروى وتررارة ترردفقًا هررائاًل للعررزائم تررارة مررزاال الالمبرراالة وانهيررار ا -تتررابع الجررزر والمررد–البرجرروازي الصررغير حتمررًا 
والجنوح إلرى القفرز متجراوزة حردود ( أو العدمية)واستعدادًا لشتى األعمال، وُتولِّد أيضًا روحية ما فوق الثورية 

 . 16"طاقاتها، وبشكل عام فوق الواقع
الصرغير  ويكاد يستحيل فصل أو عزل أيديولوجية البرجوازيرة الصرغيرة عرن الردين أو التردين، فرالبرجوازي

فرري كررل بلررد هررو إمررا مسررلم أو برروذي أو هندوسرري أو مسرريحي، وهررو إضررافة لررذلك، العمررود الفقررري األساسرري 
للهرطقات واألشياع الدينية التي ال تحصى، وكل هذه الفوضى الدينية ظاهريًا تتفق تمامًا مع جوهر البرجوازية 

 .الصغيرة الموحد والمتشتت في أوجه متعددة
المثقفرين التري هري عمومرًا برجوازيرة صرغيرة حسرب مكانتهرا، فهري تتميرز بانقسرامها، أما بالنسبة لفئرة "

ومشاركتها في حركات سياسية من مختلف األطياف واأللوان، وكثيرًا ما ينتقل ممثلوهرا مرن معسركر إلرى آخرر، 
سرماليًا، وهري وهذه الفئة تتمترع فري هرذه البلردان باسرتقالل اكبرر بكثيرر ممرا تتمترع بره فري البلردان المتطرورة رأ

مرررن اليمرررين والوسرررط )تؤلرررف فررري الواقرررع النرررواة القياديرررة لكرررل األحرررزاب والتنظيمرررات االجتماعيرررة المماثلرررة 
 .17("الخ...واليسار

لذلك فإن قضية البرجوازية الصغيرة، هي قضية تتناسب أو ترتبط بالملكية الصغيرة، فالبرجوازي لذلك فإن قضية البرجوازية الصغيرة، هي قضية تتناسب أو ترتبط بالملكية الصغيرة، فالبرجوازي 
لكنه يعمل بنفسه، وهو موجود في بالدنا لكنه يعمل بنفسه، وهو موجود في بالدنا ( ( ة صغيرةة صغيرةحرفة أو ورشة أو منشاة مزرعحرفة أو ورشة أو منشاة مزرع))الصغير، صاحب ملكية الصغير، صاحب ملكية 

بشكل رئيسي في مجال الخدمات والتجارة والزراعة، وبالتالي فهو مالك وشغيل، رب عمل، وعامل، مهني بشكل رئيسي في مجال الخدمات والتجارة والزراعة، وبالتالي فهو مالك وشغيل، رب عمل، وعامل، مهني 
الخ، ولذلك فإن الخ، ولذلك فإن … … صغير، موظف، أو ضابط، أو طبيب أو محامي أو مهندس، طالب جامعي أو مثقفصغير، موظف، أو ضابط، أو طبيب أو محامي أو مهندس، طالب جامعي أو مثقف

لوسط والتقلب وعدم االستقرار، والتذبذب، واالنتهازية والتطرف أو لوسط والتقلب وعدم االستقرار، والتذبذب، واالنتهازية والتطرف أو التردد، أو الموقف التوفيقي والحلول االتردد، أو الموقف التوفيقي والحلول ا
االندفاع السريع، والهبوط أو التراجع السريع أيضا، والتسويات والمواقف الالمبدئية، من اهم مواصفات االندفاع السريع، والهبوط أو التراجع السريع أيضا، والتسويات والمواقف الالمبدئية، من اهم مواصفات 
البرجوازي الصغير، حسب الظرف الزماني وحسب المكان والعالقات المحيطة به، فهو مسلم متعصب في البرجوازي الصغير، حسب الظرف الزماني وحسب المكان والعالقات المحيطة به، فهو مسلم متعصب في 

وهو يساري متطرف في ظرف آخر، أو هو توفيقي وسطي انتهازي أو سريع االستسالم وهو يساري متطرف في ظرف آخر، أو هو توفيقي وسطي انتهازي أو سريع االستسالم   ظروف معينة،ظروف معينة،
والهروب من الواقع، في ظروف االنقسام الراهن، حيث أن عددًا كبيرًا من هؤالء لم يتحمل قسوة أو مرارة هذه والهروب من الواقع، في ظروف االنقسام الراهن، حيث أن عددًا كبيرًا من هؤالء لم يتحمل قسوة أو مرارة هذه 

اإلغتراب، اإلغتراب، الظروف وانسداد اءفاق السياسية وتفاقم األوضاع االجتماعية مما جعلهم يشعرون بحالة من الظروف وانسداد اءفاق السياسية وتفاقم األوضاع االجتماعية مما جعلهم يشعرون بحالة من 
وتعززت في أوساطهم قيم الالمباالة وتعززت في أوساطهم قيم الالمباالة   --قبل وبعد االنقسامقبل وبعد االنقسام––ظهرت بصورة واضحة في السنوات الخمس األخيرة ظهرت بصورة واضحة في السنوات الخمس األخيرة 

واليأس أو النفاق وتمجيد المصالح الشخصية والبحث عن أي مصدر للكسب السريع، مما دفع بالعديد منهم واليأس أو النفاق وتمجيد المصالح الشخصية والبحث عن أي مصدر للكسب السريع، مما دفع بالعديد منهم 
قة مع سلطة رام اهلل، أو حكومة غزة أو عبر قة مع سلطة رام اهلل، أو حكومة غزة أو عبر إلى ترك أحزابهم والذهاب إلى تحقيق المصالح الخاصة عبر العالإلى ترك أحزابهم والذهاب إلى تحقيق المصالح الخاصة عبر العال

                                                           
 .المصدر السابق  16
 .المصدر السابق 17
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! ! أو مغادرة بعضهم إلى الهجرة للخارال هروبًا من الواقع الذي لم يعد قادرًا على احتمالهأو مغادرة بعضهم إلى الهجرة للخارال هروبًا من الواقع الذي لم يعد قادرًا على احتماله  NNGGOO''SSمنظمات منظمات 
عند غير المنتمين ألحزاب ديمقراطية أو يسارية فحسب، بل إننا يمكن عند غير المنتمين ألحزاب ديمقراطية أو يسارية فحسب، بل إننا يمكن   --على هذه الشاكلةعلى هذه الشاكلة––واألمر ال يتوقف واألمر ال يتوقف 

لمتناقضة داخل أحزاب أو فصائل يسارية لها تاريخ نضالي، حينما تتراجع الهوية لمتناقضة داخل أحزاب أو فصائل يسارية لها تاريخ نضالي، حينما تتراجع الهوية أن نالحظ هذه الظاهرة اأن نالحظ هذه الظاهرة ا
دة للعالقات الداخلية  دة للعالقات الداخلية الفكرية لهذه الفصائل، أو ال تتوافر األسس التنظيمية والفكرية والسياسية الُمَوحِّ الفكرية لهذه الفصائل، أو ال تتوافر األسس التنظيمية والفكرية والسياسية الُمَوحِّ

التنظيمي التنظيمي والتجانس والتوافق الموضوعي في العالقات الداخلية بين اعضائها، إذ أن غياب هذا التوحد والتجانس والتوافق الموضوعي في العالقات الداخلية بين اعضائها، إذ أن غياب هذا التوحد 
والسياسي والفكري الداخلي يوفر كل الفرص لتوليد روح الشللية والمغامرة والتكتل وما تشكله هذه المظاهر من والسياسي والفكري الداخلي يوفر كل الفرص لتوليد روح الشللية والمغامرة والتكتل وما تشكله هذه المظاهر من 
مخاطر جدية على حياة ومستقبل الحزب، باعتبارها مظاهر أو تجليات لروحية وممارسات البرجوازية الصغيرة مخاطر جدية على حياة ومستقبل الحزب، باعتبارها مظاهر أو تجليات لروحية وممارسات البرجوازية الصغيرة 

لكادحين والفقراء والجماهير الشعبية، وتجعل الحزب لكادحين والفقراء والجماهير الشعبية، وتجعل الحزب في أبشع صورها، ألنها تفسد الوعي واالنتماء الطبقي لفي أبشع صورها، ألنها تفسد الوعي واالنتماء الطبقي ل
غير قادر على اتخاذ موقف متماسك في مواجهة التناقضات والصراعات الداخلية والخارجية، نقول ذلك، ألن غير قادر على اتخاذ موقف متماسك في مواجهة التناقضات والصراعات الداخلية والخارجية، نقول ذلك، ألن 

وضرورة عن مواجهة الخلل وضرورة عن مواجهة الخلل   --للممارسات البرجوازية الصغيرة ال يقل أهميةللممارسات البرجوازية الصغيرة ال يقل أهمية––التغلب على هذه المظاهر الضارة التغلب على هذه المظاهر الضارة 
  ..الذي نتحدث عن مواجهته في مجتمعنا الذي نتحدث عن مواجهته في مجتمعنا   1188والفساد الداخليوالفساد الداخلي

فقد تعرضت هذه الطبقة لمتغيرات طرأت على نموها الكمي والنوعي خالل هذه المرحلة حيث َوَجد العديد فقد تعرضت هذه الطبقة لمتغيرات طرأت على نموها الكمي والنوعي خالل هذه المرحلة حيث َوَجد العديد 
في الوظيفة الحكومية التي شكلت مدخاًل لدى العديد في الوظيفة الحكومية التي شكلت مدخاًل لدى العديد   ––بطرق مشروعة وغير مشروعة بطرق مشروعة وغير مشروعة   --من ابنائها فرصتهمن ابنائها فرصته

ل انتهازية عبر تحولهم إلى أداة طيعة ورخيصة في يد ل انتهازية عبر تحولهم إلى أداة طيعة ورخيصة في يد من هؤالء لتحقيق مصالحه الخاصة بوسائمن هؤالء لتحقيق مصالحه الخاصة بوسائ
  ..البيروقراطية الحاكمة وأجهزتها في السلطة، على حساب انتماءهم السياسي أو التنظيميالبيروقراطية الحاكمة وأجهزتها في السلطة، على حساب انتماءهم السياسي أو التنظيمي

                                                           
 . لتحقيق مصلحة خاصةالفساد ظاهرة تتعلق بتحول الشأن العام للجماعة الى شأن خاص لفرد او افراد او لجماعة صغرى ، انه اغتصاب السلطة العامة  18

لم يعد الالفت .. وتقدم الفساد الكبير .. ، فقد تراجع الفساد الصغير من حيث أهميته النسبية ( عصر الفساد ) في العقدين األخيرين بات المشهد العام و كأننا في 
خالل السنوات األخيرة أيضا انتقل الفساد . و اختالط السياسة باالقتصاد لألنظار الفساد على سفح الهرم حيث الرشاوى الصغيرة ، لكن الالفت للنظر ، بات فساد القمة 

الفساد إذن ، وعلى ضوء ما جرى في السنوات األخيرة ، ليس قضية موظف صغير . إلى قضية ذات طابع مجتمعي و دولي .. من قضية ذات طابع أخالقي و محلي 
اد بات له شكل آخر يخرال من دائرة علم األخالق لدائرة علم االقتصاد  و من دائرة علم االقتصاد إلى دائرة الفس.. ينحرف ، أو قضية مجتمع يغلق على نفسه األبواب 

سلوك يضحي بالصالح العام و الواجبات العامة من أجل .. والفساد في كل االحوال يعتمد على سلوك غير قانوني أو مشروع . االقتصاد السياسي والعالقات الدوليررة
و البائع موظف .. من أجل صالح خاص … أن تبيع ما تملكه الحكومة في المزاد ) و يذهب أحد التعريفات إلى أن الفساد هو . ائالت أو مجموعات أشخاص أو ع

بالنسبة للحالة  _و لكن تبقى ! وربما قانونا أو قرارا تصدره الحكومة لصالح أشخاص أو مجموعات بعينهم .. و الصفقة هنا قد تعني ماال أو خدمة ( .. رسمي 
و يسيطر … حقيقة أننا أمام نظم مالية و سياسية تغيب فيها الشفافية وتغيب رقابة الرأي العام ، و تغيب فيها المحاسبة في كثير من األحيان _ الفلسطينية والعربية 

الكل يرقص و االقتصاد األسود او الفساد تزيد نسبته  في بالدنا . رات لكننا نتوقف عند فساد القرا.. ال نتوقف هنا عند فساد الذمم . على القرار فيها مجموعة أفراد 
صاحب .. هل يأتي من خالل ضغط الخارال أم من خالل ضغط الداخل .. هل يكون الحل إقتصاديا كما تقول المنظمات الدولية أم يكون سياسيا . العربية دون استثنراء 

 .. المصلحة األول ؟
 :آليات الفساد آليتين رئيسيتين من  -

 ( .الفساد الصغير)على الموظفين والمسئولين " العمولة " و " الرشوة " آلية دفع -3
 ( .الفساد الكبير)والحصول على مواقع متقدمة لألبناء واألصهار واألقارب في الجهاز الوظيفي " المال العام " في شكل وضع اليد على  " العينية "الرشوة المقنعة أو -1

هيئات المعونة األجنبية، استجد خالل الثمانينات والتسعينات نوع جديد من ممارسات الفساد في الوطن العربي، السيما من خالل العمليات االستشارية، التي ترسيها 
ترتبط مصالحها بالترويج لبرنامج المؤسسات " : ةنخبرة معولمر" جديدة من المهنيين ورجال األعمرال، " نخبرة " أو " طبقرة " على مكاتب استشارية محلية بهدف تكوين 

 الخصخصة، وتحرير التجارة ودمج االقتصاد العربي ببنية االقتصاد العالمي وشبكة المعامالت المالية الدولية، : الدولية وهيئات المعونة االجنبية في مجاالت محددة مثل 
: أم تكون الديمقراطية و تداول السلطة فال يبقى البعض في موقعه ردحا من الزمان مهمته الرسمية..  إصالحا لإلدارة وضبطا للنظم: هل تكون البداية .. والسؤال 

 .وحراسة أمواله .. حراسة أخطائه : بينما تكون مهمته الحقيقية .. ممارسة الحكم أو اإلدارة 
.. والشطرار من أصحاب المصالح الشخصية،  الفسدة ... مقابل شطارة -أموالغسيل -عموالت: الفساد قضية خطيرة، انه النزيف الذي نطلق عليه ألفاظا عصرية مثل 

 .للحظة لكنهم في كل االحوال قّلة متحكمة ال تتوازى ابدا في حجمها مع من يريدون تحقيق أهداف وأماني شعبنا ، وهؤالء يبدو انهم غائبون حتى ا.. كثيررون 



23 

 

أما الحرفيرون مرن أصرحاب الرورغ وصرغار التجرار، فقرد اسرتفادوا مرن الوضرع االقتصرادي السرائد، خاصرة أما الحرفيرون مرن أصرحاب الرورغ وصرغار التجرار، فقرد اسرتفادوا مرن الوضرع االقتصرادي السرائد، خاصرة 
دخررول بعضررهم وارتفرراع اجررورهم، ولكررن مررع تفرراقم األوضرراع دخررول بعضررهم وارتفرراع اجررورهم، ولكررن مررع تفرراقم األوضرراع خررالل السررنوات األولررى للسررلطة، ولرروحظ زيررادة خررالل السررنوات األولررى للسررلطة، ولرروحظ زيررادة 

ومررا ترراله مررن أزمررات داخليررة، عبررر ومررا ترراله مررن أزمررات داخليررة، عبررر   10031003السياسررية، وتزايررد حرراالت الحصررار واالغررالق اإلسرررائيلي منررذ عررامالسياسررية، وتزايررد حرراالت الحصررار واالغررالق اإلسرررائيلي منررذ عررام
، تعرض العديد من هؤالء ، تعرض العديد من هؤالء 10091009الفلتان االمني واالقتصادي، وصواًل إلى الصراع الدموي واالنقسام في حزيرانالفلتان االمني واالقتصادي، وصواًل إلى الصراع الدموي واالنقسام في حزيران

واصربح الربعض مرنهم واصربح الربعض مرنهم   خاصة في قطاع غزة، طوال سنوات الحصرار واالنقسرام،خاصة في قطاع غزة، طوال سنوات الحصرار واالنقسرام،  الس واالنهيارالس واالنهيارإلى االفقار واالفإلى االفقار واالف
  ..على حافة االنحدار إلى صفوف الطبقة العاملة والعاطلين عن العملعلى حافة االنحدار إلى صفوف الطبقة العاملة والعاطلين عن العمل

إا قةوة الحرجوازوة الصغورة إذا  هي قةوة النرفووا  وصغار المنتجوا وصغار الموط وا وال النوا إا قةوة الحرجوازوة الصغورة إذا  هي قةوة النرفووا  وصغار المنتجوا وصغار الموط وا وال النوا 
والاال  الجامعووا  والمثق وا عموما  وك  هذا الك  الواسع ما النا  وشكلوا هذه والاال  الجامعووا  والمثق وا عموما  وك  هذا الك  الواسع ما النا  وشكلوا هذه والمانووا حم تلو ونواعا   والمانووا حم تلو ونواعا   

تتشك  حنوة جموع اشنزا  في تتشك  حنوة جموع اشنزا  في   --على اشغل  اشع  على اشغل  اشع  ––الاحقة  وكثر الاحقات عددا وووسعاا ن وذا ووثرا  فمناا الاحقة  وكثر الاحقات عددا وووسعاا ن وذا ووثرا  فمناا 
لماادنة للسلاة وو النطا   لماادنة للسلاة وو النطا   حالدنا  الومونوة الدونوة السل وة الرجعوة  والمستنورة  واشنزا  الوانوة الوساوة احالدنا  الومونوة الدونوة السل وة الرجعوة  والمستنورة  واشنزا  الوانوة الوساوة ا

القوموة الدومقرااوة  واشنزا  والنركات الوساروة  ولو  معنى ذل  وا هذا الوجود واالنتشار القوموة الدومقرااوة  واشنزا  والنركات الوساروة  ولو  معنى ذل  وا هذا الوجود واالنتشار //واشنزا  الوانوةواشنزا  الوانوة
الواسع لاذا النز  الوموني الدوني وو الوساي السلاوي وعود إلى وعي الحورجوازوة الصغورة وقرارها االلتناق الواسع لاذا النز  الوموني الدوني وو الوساي السلاوي وعود إلى وعي الحورجوازوة الصغورة وقرارها االلتناق 

  المسألة لوست كذل   إذ وا الطروو الموةوعوة  طروو الازومة واشزمات   المسألة لوست كذل   إذ وا الطروو الموةوعوة  طروو الازومة واشزمات حاذا التوار الدوني وو ذا حاذا التوار الدوني وو ذا 
المتالنقة الوانوة والدا لوة االجتماعوة حك  مطاهرها الرجعوة والدونوة الغوحوة  والتراجع الملنوط في حنوة ودور المتالنقة الوانوة والدا لوة االجتماعوة حك  مطاهرها الرجعوة والدونوة الغوحوة  والتراجع الملنوط في حنوة ودور 

و الوأ   إلى و الوأ   إلى فصاي  وانزا  الوسار  في طروو وو منا ات تزاودت فواا مسانات القلق وو االفق المسدود وفصاي  وانزا  الوسار  في طروو وو منا ات تزاودت فواا مسانات القلق وو االفق المسدود و
جان  الاومنة والسوارة غور المسحوقتوا للتنالو الصاووني اممحروالي  وتعمق تحعوة سلاة النك  الذاتي جان  الاومنة والسوارة غور المسحوقتوا للتنالو الصاووني اممحروالي  وتعمق تحعوة سلاة النك  الذاتي 
والنطا  العرحي عموماا وارتاان  للمصالى اممحروالوة إلى درجة االنتواا  ك  هذه العوام  كانت المقدمات والنطا  العرحي عموماا وارتاان  للمصالى اممحروالوة إلى درجة االنتواا  ك  هذه العوام  كانت المقدمات 

لتي تعوشاا ومتنا الوو  عموماا وشعحنا ال لساوني لتي تعوشاا ومتنا الوو  عموماا وشعحنا ال لساوني واشسحا  التي انتجت وعمقت عوام  االنحاا والوأ  اواشسحا  التي انتجت وعمقت عوام  االنحاا والوأ  ا
  .. صوصاا  صوصاا 

اشنزا  والنركات الومونوة الدونوة اشصولوة  اشنزا  والنركات الومونوة الدونوة اشصولوة  " " حنااحناا""ف ي هذا المناخ توفرت ك  مقومات وعوام  وودوات ف ي هذا المناخ توفرت ك  مقومات وعوام  وودوات 
التي نجنت في است دا  التجرحة الدومقرااوة للوصو  إلى السلاة  وما ث  ت اق  الصراا مع قوس الوموا التي نجنت في است دا  التجرحة الدومقرااوة للوصو  إلى السلاة  وما ث  ت اق  الصراا مع قوس الوموا 

ذي ودس إلى االنقسا  حنو  وحدو وا الدومقرااوة حدالا ما اا تكوا ماداا للوندة الوانوة والتنرر ذي ودس إلى االنقسا  حنو  وحدو وا الدومقرااوة حدالا ما اا تكوا ماداا للوندة الوانوة والتنرر السواسي  الالسواسي  ال
  ..والتقد  حاتت لنداا لك  هذه اشهداو حعد اا حات الصراا على السلاة هو الادو الريوسيوالتقد  حاتت لنداا لك  هذه اشهداو حعد اا حات الصراا على السلاة هو الادو الريوسي

قى على عاتق قى على عاتق إننا إذ نعي هذه النقايق  ندر  صعوحة وتعقودات الواقع الراها  ونج  الع ا  الثقو  الملإننا إذ نعي هذه النقايق  ندر  صعوحة وتعقودات الواقع الراها  ونج  الع ا  الثقو  المل
وا ت عو  وجود هذه القوس وا ت عو  وجود هذه القوس   --وحعمق وكثروحعمق وكثر––القوس الوانوة الدومقرااوة عموماا وقوس الوسار  صوصاا  لكننا ندر  القوس الوانوة الدومقرااوة عموماا وقوس الوسار  صوصاا  لكننا ندر  

هو الشرا االو  في عملوة تغوور هذا الواقع  إذ وا هذا الوجود هو وجود تغووري لاذا الواقع  وجود وجسد هو الشرا االو  في عملوة تغوور هذا الواقع  إذ وا هذا الوجود هو وجود تغووري لاذا الواقع  وجود وجسد 
جماهور الشعحوة  وهذا وعني إعادة حناا قوس الوسار ما قل  جماهور الشعحوة  وهذا وعني إعادة حناا قوس الوسار ما قل  التعحور النقوقي عا المستقح  الذي تتالع الو  الالتعحور النقوقي عا المستقح  الذي تتالع الو  ال

هذه الجماهور ال قورة حعودا عا حرام  وسواسات الحرجوازوة الصغورة  التي تتأرجى دوما حوا موق وا متناقةوا  هذه الجماهور ال قورة حعودا عا حرام  وسواسات الحرجوازوة الصغورة  التي تتأرجى دوما حوا موق وا متناقةوا  
سم  دايما سم  دايما حوا التقد  والتراجع  وحوا التغوور الدومقرااي والجمود  حوا الثورة واالستسال   وحالتالي فإا موق اا تنحوا التقد  والتراجع  وحوا التغوور الدومقرااي والجمود  حوا الثورة واالستسال   وحالتالي فإا موق اا تن

على الدور الراها والمستقحلي على الدور الراها والمستقحلي   --إلى ند كحورإلى ند كحور  --الطروو التي تندد تل  المواقو سلحا وو إوجاحا  وذل  وعتمد الطروو التي تندد تل  المواقو سلحا وو إوجاحا  وذل  وعتمد 
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لقوس الوسار ال لساوني  ودورها المنتطر وو المأمو  في التغوور التدرجي لاذه اشوةاا  حصورة نوعوة  لكي لقوس الوسار ال لساوني  ودورها المنتطر وو المأمو  في التغوور التدرجي لاذه اشوةاا  حصورة نوعوة  لكي 
ل كروة الدا لوة وفي ممارساتاا ااارا معحرا حثحات ووةوح ل كروة الدا لوة وفي ممارساتاا ااارا معحرا حثحات ووةوح تصحى هذه القوس في  واقعاا ومكوناتاا التنطوموة واتصحى هذه القوس في  واقعاا ومكوناتاا التنطوموة وا

  ..ونز  عا مصالى الجماهور الشعحوة الكادنة وك  ال قراا والمةاادوا في حالدناونز  عا مصالى الجماهور الشعحوة الكادنة وك  ال قراا والمةاادوا في حالدنا
 الشرائح البورجوازية الصغيرة في المجتمع الفلسطيني: ثانياً 

كما سحق وا كما سحق وا   ––فاي تتكوا فاي تتكوا تشك  هذه الشرايى  المسانة اشوسع  والنج  اشكحر  في مجتمعنا ال لساوني  تشك  هذه الشرايى  المسانة اشوسع  والنج  اشكحر  في مجتمعنا ال لساوني  
ار التجار والمانووا حك  ار التجار والمانووا حك  ما جموا صغار النرفووا والموط وا المدنووا والعسكرووا  وصغما جموا صغار النرفووا والموط وا المدنووا والعسكرووا  وصغ  ––ووةننا ووةننا 
الخ في الة ة والقااا  مع مراعاة ال صايص والسمات التي ترتحا حاذه الاحقة في مجتمعنا  ونقصد الخ في الة ة والقااا  مع مراعاة ال صايص والسمات التي ترتحا حاذه الاحقة في مجتمعنا  ونقصد ......انواعا انواعا 

اة  والمستوس المتدني لنواة وو مستوس معوشة الغالحوة اة  والمستوس المتدني لنواة وو مستوس معوشة الغالحوة حذل  المستوس المتدني ما التاور الروسمالي ما جحذل  المستوس المتدني ما التاور الروسمالي ما ج
العطمى لشرايناا  حما وؤثر في التركو  االجتماعي عموما  وفي تركو  هذه الاحقة حصورة  اصة ما جاة العطمى لشرايناا  حما وؤثر في التركو  االجتماعي عموما  وفي تركو  هذه الاحقة حصورة  اصة ما جاة 
ثانوة  الا احوعة تكووناا وتشكلاا  تتموز حةعو إنتاجوتاا الناج  عا عد  امتال  الحورجوازوة الصغورة عموما  ثانوة  الا احوعة تكووناا وتشكلاا  تتموز حةعو إنتاجوتاا الناج  عا عد  امتال  الحورجوازوة الصغورة عموما  

رغ  ة امة نجماا واتساعاا  ال تسا  حأي دور مركزي وو مؤثر رغ  ة امة نجماا واتساعاا  ال تسا  حأي دور مركزي وو مؤثر   ––صادوة منتجة  إذ وا هذه الاحقة صادوة منتجة  إذ وا هذه الاحقة قاعدة اقتقاعدة اقت
في إاار الاحقة وو السلاة المسوارة  رغ  انصواا القااا اشكحر مناا  للدفاا عا سواسات السلاة في إاار الاحقة وو السلاة المسوارة  رغ  انصواا القااا اشكحر مناا  للدفاا عا سواسات السلاة 

إلى وا السلاة هي ر  إلى وا السلاة هي ر    والمجموعات المسوارة فواا  وت سور هذا الموقو وعودوالمجموعات المسوارة فواا  وت سور هذا الموقو وعود( ( في را  اهلل وو غزةفي را  اهلل وو غزة))ونكومتوااونكومتواا
للحورجوازوة الصغورة  حنك  ارتحاااا الوثوق حالسوق المنلي حجانحو  العا  للحورجوازوة الصغورة  حنك  ارتحاااا الوثوق حالسوق المنلي حجانحو  العا    --المحاشر وغور المحاشر المحاشر وغور المحاشر   ––العم  العم  

وال اص  وحنك  النرماا المادي واالةاااد االقتصادي والسواسي الواقع علواا  والنات  عا ةع اا وعد  وال اص  وحنك  النرماا المادي واالةاااد االقتصادي والسواسي الواقع علواا  والنات  عا ةع اا وعد  
  ..تماسكاا الدا لي وتذحذحاا تماسكاا الدا لي وتذحذحاا 

ذا ا ذنا حع ذا ا ذنا حعواف را  اهلل وو في نكومة را  اهلل وو في نكومة / / وا االعتحار اا القااا النكومي سواا في نكومة السلاة وا االعتحار اا القااا النكومي سواا في نكومة السلاة واف
ما مجموا القوة العاملة حال ع   وحوا لنا التأثور السلحي الذي وندث  هذا الواقع على ما مجموا القوة العاملة حال ع   وحوا لنا التأثور السلحي الذي وندث  هذا الواقع على % % 7171غزة  وشك  غزة  وشك  //نما نما 

متذحذحة لاذه الاحقة متذحذحة لاذه الاحقة دور ونشاا الحورجوازوة الصغورة حسح  القوود القانونوة وامداروة ما نانوة والاحوعة الدور ونشاا الحورجوازوة الصغورة حسح  القوود القانونوة وامداروة ما نانوة والاحوعة ال
ونرصاا على مصالناا ال اصة ما نانوة ثانوة  حما وؤدي إلى ش  وتعاو  القس  االكحر ما هذه الاحقة  ما ونرصاا على مصالناا ال اصة ما نانوة ثانوة  حما وؤدي إلى ش  وتعاو  القس  االكحر ما هذه الاحقة  ما 
العاملوا في الجااز النكومي  عا ممارسة دور سواسي ريوسي  ار  إاار النزحوا الريوسووا ارتحاااا حنكومة العاملوا في الجااز النكومي  عا ممارسة دور سواسي ريوسي  ار  إاار النزحوا الريوسووا ارتحاااا حنكومة 

اد هذه الاحقة وو  وفاا وو المحاالتاا  وو غور ذل  ما المواقو اد هذه الاحقة وو  وفاا وو المحاالتاا  وو غور ذل  ما المواقو ك  مناما  وهنا تكما انتاازوة العدود ما وفر ك  مناما  وهنا تكما انتاازوة العدود ما وفر 
السالحة التي تنك  ممارساتاا السواسوة في هذه المرنلة حالذات  لما تثوره ما نوازا القلق وال وو والتردد السالحة التي تنك  ممارساتاا السواسوة في هذه المرنلة حالذات  لما تثوره ما نوازا القلق وال وو والتردد 
واالنتاازوة في ن و  ووعي هذه الاحقة  إلى جان  نرص نكومتي را  اهلل وغزة على تأموا روات  موط واا واالنتاازوة في ن و  ووعي هذه الاحقة  إلى جان  نرص نكومتي را  اهلل وغزة على تأموا روات  موط واا 

في ااار الصراا في ااار الصراا " )" )فتى ونما فتى ونما ""ةماا والياا السواسي  ادراكاا ما النكومتوا وو ما القاحوا الريوسووا ةماا والياا السواسي  ادراكاا ما النكومتوا وو ما القاحوا الريوسووا لل
اا امتصاص هذا القدر ما افراد الحورجوازوة الصغورة  هدو ةروري  لتعزوز مكانة وي مناما اا امتصاص هذا القدر ما افراد الحورجوازوة الصغورة  هدو ةروري  لتعزوز مكانة وي مناما ( ( واالنقسا  الراهاواالنقسا  الراها

غالحوة السكاا في الة ة والقااا  إلى جان  غالحوة السكاا في الة ة والقااا  إلى جان  السواسة  نطراا لوعي القاحووا حأهموة دور هذه الاحقة التي تشك  السواسة  نطراا لوعي القاحووا حأهموة دور هذه الاحقة التي تشك  
اةعاو امكانات هؤالا الحورجوازووا الصغار في ممارسة دوره  في النةا  الواني والدومقرااي عموماا اةعاو امكانات هؤالا الحورجوازووا الصغار في ممارسة دوره  في النةا  الواني والدومقرااي عموماا 
واةعاو وتاموش دوره  في ص وو القوس الوساروة حشك   اص نو  وحدو اا هذا الادو وشك  اند اه  واةعاو وتاموش دوره  في ص وو القوس الوساروة حشك   اص نو  وحدو اا هذا الادو وشك  اند اه  

  ..حوا فتى ونما حوا فتى ونما " " االت اق االت اق ""جوان  جوان  
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حع إا إوقاط الوعي الواني والاحقي لدس الحورجوازوة الصغورة في مدننا وقرانا وم وماتنا ومر حالغ حع إا إوقاط الوعي الواني والاحقي لدس الحورجوازوة الصغورة في مدننا وقرانا وم وماتنا ومر حالغ حالاحالا
اشهموة حند ذات   شا قااعات كحورة مناا ومكا وا تط  عحر جدلوة االةاااد والمصالى النواتوة  مرتانة اشهموة حند ذات   شا قااعات كحورة مناا ومكا وا تط  عحر جدلوة االةاااد والمصالى النواتوة  مرتانة 

الة ة وو قااا غزة  وهو ما الة ة وو قااا غزة  وهو ما و اةعة عموماا للقاحوا المتصارعوا نس  الن وذ الجووسواسي لك  مناا في و اةعة عموماا للقاحوا المتصارعوا نس  الن وذ الجووسواسي لك  مناا في 
ما ما % % 9191ودفعنا إلى االهتما  حقةاوا هذه الاحقة  وت عو  دورها  اصةا ووناا تتجاوز حنجماا الواسع نسحة ودفعنا إلى االهتما  حقةاوا هذه الاحقة  وت عو  دورها  اصةا ووناا تتجاوز حنجماا الواسع نسحة 

ولو وسرة حواقع ولو وسرة حواقع ( (   448822) ) ملووا نسمة وتوزعوا على نوالي ملووا نسمة وتوزعوا على نوالي   8899..22مجموا السكاا في الة ة والقااا وو نوالي مجموا السكاا في الة ة والقااا وو نوالي 
وهو إاار وو تجمع غور متجان  ما نو  الد   وو مستوس المعوشة وهو إاار وو تجمع غور متجان  ما نو  الد   وو مستوس المعوشة   ل سرة الواندة ل سرة الواندة ( ( كمعد  متوساكمعد  متوسا))وفراد وفراد   99

  : : و ونقس  إلى ثالثة شرايى وو فيات و ونقس  إلى ثالثة شرايى وو فيات 
  51115111دوالر شارواا وال وتجاوز دوالر شارواا وال وتجاوز   75117511وو العلوا ما هذه الاحقة التي تمل  د الا شارواا وحدو ما وو العلوا ما هذه الاحقة التي تمل  د الا شارواا وحدو ما   الفئة األولىالفئة األولى

ما وص  المجموا التقدوري للاحقة الحورجوازوة الصغورة  ما وص  المجموا التقدوري للاحقة الحورجوازوة الصغورة  % %   7,57,5دوالر  وال تتجاوز نسحتاا وكثر ما دوالر  وال تتجاوز نسحتاا وكثر ما 
ماندسوا والصوادلة ماندسوا والصوادلة وهذه النسحة تشم  المعولوا ما ال يات العلوا ما وساتذة الجامعات والمناموا والوهذه النسحة تشم  المعولوا ما ال يات العلوا ما وساتذة الجامعات والمناموا وال

واشاحاا ومسيولو ومدراا المراكز ومؤسسات المنطمات غور النكوموة ونوا  المجل  التشروعي واشاحاا ومسيولو ومدراا المراكز ومؤسسات المنطمات غور النكوموة ونوا  المجل  التشروعي 
المدنووا مدور عا  فما فوق  والعسكرووا  المدنووا مدور عا  فما فوق  والعسكرووا  ) ) والتجار ووصنا  المشاغ  المتوساة وكحار الموط وا والتجار ووصنا  المشاغ  المتوساة وكحار الموط وا 

في والياا حوا نكومة را  في والياا حوا نكومة را    دون   وهذه ال ية منقسمةدون   وهذه ال ية منقسمة  5151--7171وال النوا الذوا وملكوا وال النوا الذوا وملكوا ( ( عقود وما فوقعقود وما فوق
  ..اهلل وو نكومة غزة نس  طروو واحوعة العم  وو االنتماا السواسي وو ولمصلني االنتاازياهلل وو نكومة غزة نس  طروو واحوعة العم  وو االنتماا السواسي وو ولمصلني االنتاازي

وتمث  تقروحا نوالي وتمث  تقروحا نوالي $ $ 75117511وال وتجاوز وال وتجاوز $ $   41114111وو المتوساة  التي تمل  د ال شاروا وحدو ما وو المتوساة  التي تمل  د ال شاروا وحدو ما   الفئة الثانيةالفئة الثانية
وحالتالي فإا مجموا هذه الشرونة المتوساة وحالتالي فإا مجموا هذه الشرونة المتوساة ما مجموا التعداد التقروحي للحورجوازوة الصغورة  ما مجموا التعداد التقروحي للحورجوازوة الصغورة  % % 55

ولو نسمة  وتشم  المعولوا وو وصنا  الد   ما ال يات الوساى ما المانووا ولو نسمة  وتشم  المعولوا وو وصنا  الد   ما ال يات الوساى ما المانووا   442442وحلغ وحلغ 
واشكادومووا ووساتذة الجامعات والعاملوا في المنطمات غور النكوموة وصغار التجار ووصنا  واشكادومووا ووساتذة الجامعات والعاملوا في المنطمات غور النكوموة وصغار التجار ووصنا  

لموط وا المدنووا ما درجة مدور إلى لموط وا المدنووا ما درجة مدور إلى دون   وادون   وا  7171  ––  55المشاغ  الصغورة وال النوا المالكوا ما المشاغ  الصغورة وال النوا المالكوا ما 
مدور عا   والعسكرووا ما رتحة مقد  إلى رتحة العقود  وهي فية ومكا وا تجد في المعارةة مدور عا   والعسكرووا ما رتحة مقد  إلى رتحة العقود  وهي فية ومكا وا تجد في المعارةة 

  ..الدومقرااوة مالذاا لاا الدومقرااوة مالذاا لاا 
ال قورة  ما وسر الحورجوازوة الصغورة  التي تمل  د الا وحدو ما  ا ال قر ال قورة  ما وسر الحورجوازوة الصغورة  التي تمل  د الا وحدو ما  ا ال قر / /   وو الشرونة المتدنوة   وو الشرونة المتدنوة الفئة الثالثةالفئة الثالثة

شاروا ل سرة وال وتجاوز ولو دوالر وتمث  هذه شاروا ل سرة وال وتجاوز ولو دوالر وتمث  هذه   1199((دوالر دوالر   511511) ) شوك  شوك    74257425الحالغ الحالغ الواني الواني 
ما مجموا ما مجموا ( ( ملووا نسمة ملووا نسمة ( ( 6677..22))نوالي نوالي ) ) ما وفراد احقة الحورجوازوة الصغورة ما وفراد احقة الحورجوازوة الصغورة   %%  97,597,5الشرونة الشرونة 

إلى المعارةة الوساروة الدومقرااوة  وما إلى المعارةة الوساروة الدومقرااوة  وما   --ما نانوة موةوعوةما نانوة موةوعوة––هذه الاحقة  وهي شرونة وقر  هذه الاحقة  وهي شرونة وقر  
العاملة وال النوا ال قراا  لكا عجز وةعو العاملة وال النوا ال قراا  لكا عجز وةعو " " الاحقةالاحقة""تشك  وعااا هاما لاا إلى جان  تشك  وعااا هاما لاا إلى جان    الممكا واالممكا وا

                                                           
ل العربية ، ودول العالم الثالث ، ولكن عند مقارنة أسعار المواد األساسية في األراضي الفلسطينية المحتلة بمثيلها من قد يبدو هذا المبلغ مرتفعا قياسا ببعض الدو  19

دوالر  31في بعض السلع مثل الغاز المنزلي الذي تبلغ ثمن االسطوانة الواحدة منه % 100المواد في البلدان العربية المجاورة نالحظ ارتفاع األسعار بنسبة تزيد عن 
دوالر ، أما كيلو الخبز فيصل إلى   30دوالر للكيلو ، فيما يبلغ سعر السمك في غزة كمعدل متوسط أكثر من  39-31تقريبا ، أما اللحوم البلدية فتتراوح أسعارها بين 

الوة على كل أنواع المالبس واألدوات المنزلية والمدرسية التي دوالر وكذلك األمر بالنسبة للزيوت والمواد الغذائية األساسية ع 1.1دوالر في حين ارتفع سعر األرز إلى 
 .بسبب استمرار الحصار من ناحية وجشع تجار السوق السوداء واالنفاق من ناحية ثانية % 300ارتفعت بنسبة تزيد عن 
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انزا  الوسار عزز مسانة ال راغ السواسي ما نانوة ووسا  في تكرو  وأ  الجماهور ال قورة ولجوياا انزا  الوسار عزز مسانة ال راغ السواسي ما نانوة ووسا  في تكرو  وأ  الجماهور ال قورة ولجوياا 
  ..إلى قوس التوار الدوني وامسال  السواسي ما نانوة ثانوةإلى قوس التوار الدوني وامسال  السواسي ما نانوة ثانوة

إذا كانت اشرقا  ال اصة ح روقات معد  الد   لل يات إذا كانت اشرقا  ال اصة ح روقات معد  الد   لل يات ""ور هنا إلى ون  ور هنا إلى ون  وفي هذا السواق  ما الم ود وا نشوفي هذا السواق  ما الم ود وا نش
االجتماعوة الم تل ة  تساعد على اثحات واقع وجود مجموعات ذات مصالى متشاحاة فوما حوا الواندة مناا  االجتماعوة الم تل ة  تساعد على اثحات واقع وجود مجموعات ذات مصالى متشاحاة فوما حوا الواندة مناا  
    وم تل ة مع مصالى مجموعات و رس حدرجات مت اوتة  وتتواجد على مستووات م تل ة ما نو  عالقتاا حالنطاوم تل ة مع مصالى مجموعات و رس حدرجات مت اوتة  وتتواجد على مستووات م تل ة ما نو  عالقتاا حالنطا

االجتماعي االقتصادي ونصتاا ما توزوع الد    فإا هذا ونده ال وك ي لتلم  الدور االجتماعي الذي االجتماعي االقتصادي ونصتاا ما توزوع الد    فإا هذا ونده ال وك ي لتلم  الدور االجتماعي الذي 
تةالع ح  ك  فية وو احقة مناا  والسواسة التي تدعو لاا  والطروو والعوام  العايدة لاحوعة تركوحاا ونشاتاا  تةالع ح  ك  فية وو احقة مناا  والسواسة التي تدعو لاا  والطروو والعوام  العايدة لاحوعة تركوحاا ونشاتاا  

ور مت اوتة االهموة في تندود السمات ومعال  ور مت اوتة االهموة في تندود السمات ومعال  والمؤثرات الدا لوة وال ارجوة التي تسا  في نااوة المااو حمقادوالمؤثرات الدا لوة وال ارجوة التي تسا  في نااوة المااو حمقاد
  ".".2200التركو  الاحقي للمجتمع والمواقو العامة لم تلو ال يات والاحقاتالتركو  الاحقي للمجتمع والمواقو العامة لم تلو ال يات والاحقات

  
  : : الطبقة العاملة  1-1

ما نو  التعروو الكالسوكي  فالاحقة العاملة هي التي تنت  القومة الزايدة وو فايال القومة ووناحق علواا ما نو  التعروو الكالسوكي  فالاحقة العاملة هي التي تنت  القومة الزايدة وو فايال القومة ووناحق علواا 
االستغال   فاي تتكوا ما العما  في المنشآت والورش الصناعوة والمناجر والعما  االستغال   فاي تتكوا ما العما  في المنشآت والورش الصناعوة والمناجر والعما  حصورة محاشرة كافة معاوور حصورة محاشرة كافة معاوور 

االجراا في المنالت التجاروة والشركات وال نادق والمااع  وعما  الزراعة االجراا والعما  االجراا في مراك  االجراا في المنالت التجاروة والشركات وال نادق والمااع  وعما  الزراعة االجراا والعما  االجراا في مراك  
  ..ووالصوادوا والحاعة المتجولوا وجامعي القمامة والعاالوا عا العم  في المدونة وو الروالصوادوا والحاعة المتجولوا وجامعي القمامة والعاالوا عا العم  في المدونة وو الرو

فالكدح  والحؤ  والشقاا والمعاناة والتشتت وو التحعثر في تجمعات وو ورش صغورة وشح  عايلوة  وغوا  فالكدح  والحؤ  والشقاا والمعاناة والتشتت وو التحعثر في تجمعات وو ورش صغورة وشح  عايلوة  وغوا  
نالة االستقرار وو الثحات في العم   وعد  التناق معطما  في اشار النقاحوة  هي الص ات التي اتسمت حاا نالة االستقرار وو الثحات في العم   وعد  التناق معطما  في اشار النقاحوة  هي الص ات التي اتسمت حاا 

ا تدني اشجور وغوا  التشروعات المنص ة ا تدني اشجور وغوا  التشروعات المنص ة ووةاا عمالنا ال لساونووا  إذ االما عانوا ما ال قر والحاالة ومووةاا عمالنا ال لساونووا  إذ االما عانوا ما ال قر والحاالة وم
اشمر اآل ر الواج  امشارة إلو   هو عد  تحلور احقة عاملة فلساونوة حالمعنى الموةوعي الذي اشمر اآل ر الواج  امشارة إلو   هو عد  تحلور احقة عاملة فلساونوة حالمعنى الموةوعي الذي . . لنقوقا  لنقوقا  

ونم  في اوات  وعواا لمصالناا كاحقة وما ث  وعواا لدورها الالوعي المندد في سواق النةا  الواني ونم  في اوات  وعواا لمصالناا كاحقة وما ث  وعواا لدورها الالوعي المندد في سواق النةا  الواني 
مع فقراا ال النوا  الوقود النقوقي للنةا  الثوري التنرري ال لساوني مع فقراا ال النوا  الوقود النقوقي للنةا  الثوري التنرري ال لساوني   --ومازالتومازالت  ––الدومقرااي  رغ  وناا كانت الدومقرااي  رغ  وناا كانت 

  ..الندو  والمعاصر الندو  والمعاصر 
وحالنطر إلى هذه النالة ما عد  تحلور الاحقة العاملة ال لساونوة  فإا وي حان  جاد سوواج  إشكالوة وحالنطر إلى هذه النالة ما عد  تحلور الاحقة العاملة ال لساونوة  فإا وي حان  جاد سوواج  إشكالوة 

إكراهي ح ع  التشرد والتااور إكراهي ح ع  التشرد والتااور     وما جرس لاا ما ت ك   وما جرس لاا ما ت ك   49114911تتعلق حتاور حنوة هذه الاحقة نتى عا  النكحة تتعلق حتاور حنوة هذه الاحقة نتى عا  النكحة 
وصوال إلى سلاة النك  وصوال إلى سلاة النك    49924992الواا ال لساوني  اوا  ال ترة ما حعد النكحة واالنتال  عا  الواا ال لساوني  اوا  ال ترة ما حعد النكحة واالنتال  عا  //العرقي ما المكااالعرقي ما المكاا

الذاتي واالنقسا  النالي إلى حنو  اقتصادوة سواسوة في الة ة  وحنو  اقتصادوة سواسوة في قااا غزة  وتكرو  الذاتي واالنقسا  النالي إلى حنو  اقتصادوة سواسوة في الة ة  وحنو  اقتصادوة سواسوة في قااا غزة  وتكرو  
اشمر الذي وجع  الندو  عا الاحقة العاملة ال لساونوة في ط  هذا الواقع  وكأننا اشمر الذي وجع  الندو  عا الاحقة العاملة ال لساونوة في ط  هذا الواقع  وكأننا التماوز االجتماعي حوناما  التماوز االجتماعي حوناما  

نتند  عا جس  احقي م ك  وهالمي في يا واند  و تقر للوندة الدا لوة وو ما وسمى حوندة الاحقة العاملة في نتند  عا جس  احقي م ك  وهالمي في يا واند  و تقر للوندة الدا لوة وو ما وسمى حوندة الاحقة العاملة في 
ال لساونوة طاهرة غور ال لساونوة طاهرة غور التكووا االجتماعي ال لساوني  وو تقر ووةا إلى التجان   ما وجع  ما الاحقة العاملة التكووا االجتماعي ال لساوني  وو تقر ووةا إلى التجان   ما وجع  ما الاحقة العاملة 

                                                           
 .21ص – 3891 –حيفا  –ر االتحاد اصدار دا –من منشورات الحزب الشيوعي األردني  –بعض قضايا الصراع االجتماعي في االردن : المصدر 20
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مكتملة النمو  وحالتالي وصع  الندو  عناا كقوة اجتماعوة مستقلة ومكا وا تلع  دورا مؤثرا في اللنطة الراهنة مكتملة النمو  وحالتالي وصع  الندو  عناا كقوة اجتماعوة مستقلة ومكا وا تلع  دورا مؤثرا في اللنطة الراهنة 
  ..ما الصراا القاي  ما الصراا القاي    --على اشق على اشق ––

فإننا نرس وا تشاح  الصعوحات النطروة مع الصعوحات الواقعوة فإننا نرس وا تشاح  الصعوحات النطروة مع الصعوحات الواقعوة " " الاحقة العاملةالاحقة العاملة""وما عا اتجاهات وتغورات وما عا اتجاهات وتغورات 
وو المواقع العمالوة في الة ة والقااا ومراا تكتن   الكثور ما وو المواقع العمالوة في الة ة والقااا ومراا تكتن   الكثور ما " " الاحقةالاحقة" " تجع  ما دراسة ووةاا هذه تجع  ما دراسة ووةاا هذه ( ( امجرايوةامجرايوة))

 اصة عد  توفر المصادر الكافوة وعد  وةوح ال اراة الاحقة للعما  سواا حالنسحة لتوزوعا  في  اصة عد  توفر المصادر الكافوة وعد  وةوح ال اراة الاحقة للعما  سواا حالنسحة لتوزوعا  في ))العقحات العقحات 
  إلى جان  قصور وعجز   إلى جان  قصور وعجز ((و تسجولا  في النقاحاتو تسجولا  في النقاحاتالمصانع والورش والمنشآت الم تل ة وو حالنسحة لتوزوعا  والمصانع والورش والمنشآت الم تل ة وو حالنسحة لتوزوعا  و

قوس الوسار ال لساوني عا متاحعة ورصد الحوانات والمعلومات ال اصة حمكونات الاحقة العاملة ال لساونوة قوس الوسار ال لساوني عا متاحعة ورصد الحوانات والمعلومات ال اصة حمكونات الاحقة العاملة ال لساونوة 
  ..وواقعاا وهموماا ومعاناتاا وسح  ال رو  ما واقعاا الراها صو  تنررها وانعتاقااوواقعاا وهموماا ومعاناتاا وسح  ال رو  ما واقعاا الراها صو  تنررها وانعتاقاا

دات النطروة الكالسوكوة لم او  الاحقة العاملة  التي تؤكد على دات النطروة الكالسوكوة لم او  الاحقة العاملة  التي تؤكد على لكا هذا الوةع ال ومنع اناالقنا ما المندلكا هذا الوةع ال ومنع اناالقنا ما المند
اا العام  هو ما ال ومل  إال قوة عمل   ووعم  حأجر نقدي  وونت  فايال قومة حشك  محاشر  إال وا هذه اا العام  هو ما ال ومل  إال قوة عمل   ووعم  حأجر نقدي  وونت  فايال قومة حشك  محاشر  إال وا هذه 

اا تقلص نج  الاحقة العاملة في اا تقلص نج  الاحقة العاملة في   --عحد الحاسا عحد المعايعحد الحاسا عحد المعاي..كما وقو  دكما وقو  د  ––المنددات الصارمة ما شأناا المنددات الصارمة ما شأناا 
اعي ملمو  وتنصره  في وولي  العما  المارة في النشاا الصناعي على وج  التندود  وهو اعي ملمو  وتنصره  في وولي  العما  المارة في النشاا الصناعي على وج  التندود  وهو تكووا اجتمتكووا اجتم

استنتا  نطري كالسوكي صنوى   لكن  ال وعني حالةرورة تجاه  العاملوا في مجاالت التجارة وال دمات استنتا  نطري كالسوكي صنوى   لكن  ال وعني حالةرورة تجاه  العاملوا في مجاالت التجارة وال دمات 
لوة نو  هذا لوة نو  هذا الخ  الا عملا  ووةاا هو عم  ةروري اجتماعواا لتنقوق فايال قومة  لكا امشكاالخ  الا عملا  ووةاا هو عم  ةروري اجتماعواا لتنقوق فايال قومة  لكا امشكا.. .. والزراعة والزراعة 

ال ايال اا هؤالا العما  ال وشعروا حالطل  وو االستغال  الواقع علوا  في سواق عالقتا  مع ر  العم  في ال ايال اا هؤالا العما  ال وشعروا حالطل  وو االستغال  الواقع علوا  في سواق عالقتا  مع ر  العم  في 
حالدنا  نتوجة عد  التحلور الاحقي وةعو العم  النقاحي والسواسي في ووسااا   وغوا  الوعي حالنقوق حالدنا  نتوجة عد  التحلور الاحقي وةعو العم  النقاحي والسواسي في ووسااا   وغوا  الوعي حالنقوق 

لت سورات الغوحوة والقدروة  وهي سمة عامة في لت سورات الغوحوة والقدروة  وهي سمة عامة في العمالوة وغورها لدوا   وما ث  حقااه  منكوموا وو وسرس لالعمالوة وغورها لدوا   وما ث  حقااه  منكوموا وو وسرس ل
المجتمع عموماا  إلى جان  تعاوش مجموعة ما اشنماا القدومة مع النما الروسمالي المشوه والتاحع  وا تالااا المجتمع عموماا  إلى جان  تعاوش مجموعة ما اشنماا القدومة مع النما الروسمالي المشوه والتاحع  وا تالااا 
معا  اشمر الذي وؤدي إلى مزود ما عد  وةوح عالقة االستغال    اصة مع استمرار نالة الت لو في ووساا معا  اشمر الذي وؤدي إلى مزود ما عد  وةوح عالقة االستغال    اصة مع استمرار نالة الت لو في ووساا 

ا  التي تنو  دوا إنساسا  المحاشر حنج  الطل  الاحقي الواقع علوا  ما ر  العم  الروسمالي ا  التي تنو  دوا إنساسا  المحاشر حنج  الطل  الاحقي الواقع علوا  ما ر  العم  الروسمالي العما  والكادنوالعما  والكادنو
  ..الصناعي وو التاجر وو المقاو  وو المال  في المشاروع الزراعوة الصناعي وو التاجر وو المقاو  وو المال  في المشاروع الزراعوة 

العامليية  كمييا هييو نييا  كيي  ال قييراا والكييادنوا فييي حالدنييا  ال ومكلييوا سييوس حوييع قييوة عملايي  فييي العامليية  كمييا هييو نييا  كيي  ال قييراا والكييادنوا فييي حالدنييا  ال ومكلييوا سييوس حوييع قييوة عملايي  فييي " " الاحقييةالاحقيية""إا إا 
فييي م تلييو القااعييات االنتاجويية وغويير االنتاجويية  فاييي فييي م تلييو القااعييات االنتاجويية وغويير االنتاجويية  فاييي !!( !!( منلييي وو امسييرايولي وو المسييتواناتمنلييي وو امسييرايولي وو المسييتواناتالال))سييوق العميي  سييوق العميي  

مةارة إلى حوع قوتاا حعال النطر عا المشيتري  روسيمالي إسيرايولي  وو روسيمالي فلسياوني  صيان  معمي  وو مةارة إلى حوع قوتاا حعال النطر عا المشيتري  روسيمالي إسيرايولي  وو روسيمالي فلسياوني  صيان  معمي  وو 
مالمييى هييذه الاحقيية مالمييى هييذه الاحقيية   إلييخ ومييا و رةيي  هييذا التنييوا فييي تشييوو إلييخ ومييا و رةيي  هييذا التنييوا فييي تشييوو ......منشييأة  وو تيياجر  وو مقيياو   وو مايير  وو ا ولييي منشييأة  وو تيياجر  وو مقيياو   وو مايير  وو ا ولييي 

ميرتحا حايذه الدرجية وو ميرتحا حايذه الدرجية وو ––ومكوناتاا ميا نانوية  ةيوعاا االةياراري ميا وجي  تيأموا لقمية عوشياا  وهيو  ةيوا ومكوناتاا ميا نانوية  ةيوعاا االةياراري ميا وجي  تيأموا لقمية عوشياا  وهيو  ةيوا 
حغوا  وعواا لذاتاا  وو لمصالناا  وحالتالي غوا  وعواا حنج  الطل  الواقع علواا  نطراا ل صيايص هيذه حغوا  وعواا لذاتاا  وو لمصالناا  وحالتالي غوا  وعواا حنج  الطل  الواقع علواا  نطراا ل صيايص هيذه   ––تل  تل  

ت ليييو العيييا  للعالقيييات الروسيييمالوة االنتاجوييية التيييي تلغيييي نالييية ت ليييو العيييا  للعالقيييات الروسيييمالوة االنتاجوييية التيييي تلغيييي نالييية الاحقييية وسيييماتاا التارو وييية والراهنييية  فيييي اايييار الالاحقييية وسيييماتاا التارو وييية والراهنييية  فيييي اايييار ال
االستقرار في عم  ثاحت  كما في ااار ت لو المجتمع وسوادة العقلوة الرو وية والقدروية والجاي  وم ياار الحاالية االستقرار في عم  ثاحت  كما في ااار ت لو المجتمع وسوادة العقلوة الرو وية والقدروية والجاي  وم ياار الحاالية 

لوسار لوسار وتزاود العاالوا عا العم  حنسحة عالوة في ووساا الشرايى ال قورة  إلى جان  غوا  الدور ال عا  شنزا  اوتزاود العاالوا عا العم  حنسحة عالوة في ووساا الشرايى ال قورة  إلى جان  غوا  الدور ال عا  شنزا  ا
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فييي ووسيياااا  ممييا انعكيي  علييى ودوارهييا ووعواييا السواسييي والنقيياحي ومييا ثيي  ت ككاييا وتشييرذماا دوا وي راحييا حييوا فييي ووسيياااا  ممييا انعكيي  علييى ودوارهييا ووعواييا السواسييي والنقيياحي ومييا ثيي  ت ككاييا وتشييرذماا دوا وي راحييا حييوا 
وعةيياياا  ومييا ثيي  تييوزا والااتاييا حصييورة ع وويية حييوا نكوميية نمييا  فييي غييزة ونكوميية فييتى فييي را  اهلل ارتحاايياا وعةيياياا  ومييا ثيي  تييوزا والااتاييا حصييورة ع وويية حييوا نكوميية نمييا  فييي غييزة ونكوميية فييتى فييي را  اهلل ارتحاايياا 

  ..معوشةمعوشةحنج  الدع  وو امغاثة وو الكوحونة وو تأموا مصدر الرزق والحنج  الدع  وو امغاثة وو الكوحونة وو تأموا مصدر الرزق وال
      2211عام عام ملووا ملووا ( ( 4,7994,799))  71714949حلغ مجموا القوس العاملة في االراةي ال لساونوة منتصو عيا  حلغ مجموا القوس العاملة في االراةي ال لساونوة منتصو عيا  

ولو ولو ( ( 195195))ما وعاد  ما وعاد  % % 45.145.1وفي قااا غزة حنسحة وفي قااا غزة حنسحة ( ( عام عام   144,951144,951))في الة ة في الة ة % % 91.791.7وتوزعوا حنسحة وتوزعوا حنسحة 
ما وعاد  ما وعاد  ))  الغرحوةالغرحوةفي الة ة في الة ة % % 42.442.4  حنسحة   حنسحة الة ة والقاااالة ة والقااافي في %( %( 75.975.9))وحلغت نسحة الحاالة  وحلغت نسحة الحاالة    ..عام عام 

عاا  عا العم   حمجموا عاا  عا العم   حمجموا ( ( 491,951491,951))في قااا غزة  وو ما وعاد  في قااا غزة  وو ما وعاد  % % 1414و و   ((عاا  عا العم عاا  عا العم   411,721411,721
وعولوا حصورة محاشرة ماال وق  وعولوا حصورة محاشرة ماال وق    المنتلة المنتلة   عام  عاا  عا العم  في اشراةي ال لساونوةعام  عاا  عا العم  في اشراةي ال لساونوة( ( ولوولو  441.9441.9))مقدراه مقدراه 

وتزاود وتزاود   ص  وهذا وعني تزاود واتساا معدالت ال قرص  وهذا وعني تزاود واتساا معدالت ال قراي ما ووازي ملووا ش اي ما ووازي ملووا ش   --كند ادنىكند ادنى––عا ورحع افراد لك  منا  عا ورحع افراد لك  منا  
النشرات االنصايوة للجااز المركزي النشرات االنصايوة للجااز المركزي   وتراجع متوسا االن اق في الة ة والقااا وفق ما اوردت    وتراجع متوسا االن اق في الة ة والقااا وفق ما اوردت  نس  الغالانس  الغالا
االن اق الشاري شسرة مكونة ما ستة وفراد في اشراةي ال لساونوة االن اق الشاري شسرة مكونة ما ستة وفراد في اشراةي ال لساونوة متوسا متوسا   واوانو  اشارت إلى نو  اشارت إلى االنصايي  االنصايي  
  41414141ما وعاد  ما وعاد  ))دونار دونار ( ( 994994))تتوزا هذه النسحة في الة ة الغرحوة حمحلغ تتوزا هذه النسحة في الة ة الغرحوة حمحلغ ( ( ونار وردنيونار وردنيدد  119119))المنتلة حلغ المنتلة حلغ 

وقد شك  امن اق النقدي على مجموعات وقد شك  امن اق النقدي على مجموعات     ((نوالي ولو دوالر شارواا نوالي ولو دوالر شارواا ))دونار في قااا غزة دونار في قااا غزة ( ( 911911))مقاح  مقاح  ( ( دوالردوالر
ت نسحة امن اق على ت نسحة امن اق على الاعا  الجزا اشكحر ما متوسا امن اق الكلي ل سر في اشراةي ال لساونوة  نو  حلغالاعا  الجزا اشكحر ما متوسا امن اق الكلي ل سر في اشراةي ال لساونوة  نو  حلغ

  ..2222((في قااا غزةفي قااا غزة% % 42.242.2في الة ة الغرحوة مقاح  في الة ة الغرحوة مقاح  % % 44.244.2حواقع حواقع % )% )44.144.1مجموعة الاعا  مجموعة الاعا  
    

                                                           
بل األجرة اليومية ، كما وفي هذا السياق ال بد من أن نشير إلى أهمية التوقف أمام مفهوم القوى العاملة الذي يشمل العمال الذين يبيعون قوة عملهم الجسدية مقا  21

ألف  100القطاع الخاص خاصة في مجال الخدمات ، وهؤالء يقدر عددهم بحوالي  يشمل العاملين في السلطة ، الموظفين المدنيين والعسكريين وعدد من الوظائف في
نما ضمن صفوف البرجوازية  الصغيرة كما سيرد الحقا ، من إجمالي القوى العاملة الفلسطينية ، وال يجوز إدراجهم في التحليل ضمن صفوف الطبقة العاملة الكادحة ، وا 

 وكذلك حكومة حماس في غزة  لتأمين صرف رواتبهم ، في حين ان كل منهما  لم تبذل الجهد الكافي في مساعدة العمال ولذلك نالحظ اهتمام السلطة في رام اهلل
على ضمان تأييدها   العاطلين عن العمل األكثر تضررا ومعاناة ، وتفسير ذلك الن شريحة الموظفين من البورجوازية الصغيرة تحرص كل من سلطة فتح وحكومة حماس

 . يدها في حين يختلف موقف العمال الفقراء الذي ينسجم موضوعيا مع رؤية وسياسات المعارضة اليسارية بشكل خاصاو تحي
 .311ص – 1032ديسمبر  – 1032كتاب فلسطين االحصائي السنوي  –الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني : المصدر   22
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حسب مجموعات حسب مجموعات   واستهالك الفرد الشهري بالدينار األردني في فلسطينواستهالك الفرد الشهري بالدينار األردني في فلسطين  إنفاقإنفاقمتوسط متوسط ( : ( : 33))شكل رقم شكل رقم 

  103310332233  ،،السلع والخدماتالسلع والخدمات

  
  (.الكحولية، االنتاال الذاتي غير الطعام، االنفاق على سلع وخدمات اخرى غير الطعامالتبغ، السجائر، المشروبات )تشمل : سلع أخرى

  

  3989.13989.1، بمعدل سنوي للفرد ، بمعدل سنوي للفرد ( ( دوالردوالر  112112حوالي حوالي ))دينار شهريًا دينار شهريًا   319.1319.1أي أن انفاق الفرد يصل إلى أي أن انفاق الفرد يصل إلى 
  (. (. دوالردوالر  3219132191) ) دينار دينار   33180.133180.1( ( المكونة من ستة أفرادالمكونة من ستة أفراد))وبمعدل سنوي لألسرة وبمعدل سنوي لألسرة ( ( دوالردوالر  19311931) ) دينار دينار 

الجااز المركزي لالنصاا ال لساوني الصادر في / وفي هذا الجان   نشور إلى تقرور ونوا  السكاا 
  حلغ متوسا 2011حناا على نتاي  مسى إن اق واستاال  اشسرة ال لساونوة   نو  وؤكد 7149وولوو /تموز

شوكالا في  5,398حواقع  ا شوكالا في فلساو 22844إن اق اشسرة الشاري النقدي على م تلو السلع وال دمات 
 5.7وفراد حواقع  9.1شوكالا في قااا غزة  شسرة متوسا نجماا في فلساوا   3,719الة ة الغرحوة مقاح 

فرداا في قااا غزة  وشك  امن اق على مجموعات الاعا  ما متوسا امن اق  6.6فرداا في الة ة الغرحوة و
في الة ة الغرحوة % 32.7م  امن اق الشاري  حواقع ما مج% 34.5الكلي الشاري ل سرة في فلساوا 

 .24في قااا غزة% 39.4و
وفي هذا الجان   نشور إلى ت اق  انتشار طاهرة ال قر في قااا غزة    اصة حعد العداوا الصاووني في 

 7141حوا السكاا في الة ة الغرحوة وقااا غزة منتصو عا    علماا حاا معد  ال قر حلغ 7141ي  /تموز

                                                           
 11ص – 1032مارس  / آذار  – 1031في أرقام  فلسطين –الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني : المصدر  23
 18ص – 1032يوليو /تموز – 1032أحوال السكان الفلسطينيين المقيمين في فلسطين ،  –الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني : المصدر  24
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ما وعاد   25في قااا غزة % 41.1نسمة  و  199,971في الة ة ما وعاد  % 42.1  حواقع (قح  العدواا)
  ( نسمة 742,971)ما إجمالي السكاا في الة ة % 2.1نسمة  وما نس  ال قر المدقع فقد حلغت  917,111

 . نسمة( 424,491)ما وعا   26في قااا غزة % 74.4مقاح  
 54واستمر لمدة  1/2/7141لصاووني على القااا الذي تواص  منذ صحاح وو  وفي ةوا نتاي  العدواا ا

  تنو  قااا غزة إلى مناقة منكوحة  وهذا حدوره ودس إلى ارت اا نسحة الحاالة  71/1/7141ووماا نتى تاروخ 
عاا  عا العم  وعوشوا الوو  طروو  491,914ما مجموا القوس العاملة  ما وعاد   27% 14.9فو  إلى 

جتماعوة واقتصادوة ون سوة حالغة القسوة  وهذا وعني وا معد  ال قر في قااا غزة ارت ع نس  العدود ما ا
ولو نسمة   وما الذوا وعوشوا الوو  في نالة  191ما السكاا   ما وعاد  % 51إلى ما وقر  ما  –المصادر 

ولو نسمة   549ما وعاد  % 41والي ما ال قر المدقع  وق  ما دوالروا في الوو   فقد ارت عت النسحة إلى ن
شوك   4147و ا ال قر المدقع قد حلغ ( $ 511)شوك  ما وعاد   7794مع العل  اا  ا ال قر ل سرة قد حلغ 

 (.$ 121)ما وعاد  
 

 :إنفاق الفرد الشهري
شوكالا في الة ة  991شواك   حواقع  111حلغ متوسا إن اق ال رد النقدي الشاري في فلساوا نوالي 

في نوا حلغت نسحة امن اق على مجموعات الاعا  ما متوسا .  شوكالا في قااا غزة 591الغرحوة مقاح  
في قااا غزة  وما على % 11.1في الة ة الغرحوة و% 41.7  حواقع %45.9امن اق الكلي لل رد في فلساوا 

في التجمعات النةروة مقاح  شوكالا  141مستوس نوا التجمع السكاني  فقد حلغ متوسا إن اق ال رد الشاري 
والجدو  التالي وعرال متوسا إن اق ال رد .  شواك  في الم ومات 919شوكالا في التجمعات الرو وة و 215

 .28على مجموعات السلع وال دمات( حالشوك  امسرايولي)الشاري 
 ( :1)جدول رقم 

على مجموعات السلع باألسعار الجارية في فلسطين ( بالشيكل االسرائيلي)متوسط إنفاق الفرد الشهري  
1008-1033 (*)   

 مجموعات السلع والخدمات
 السنة

7119 7141 7144 
 4,317 3,757 4,111 عدد وسر العونة

 6.0 6.0 9.1 متوسا نج  اشسرة
 791 284 264 امن اق النقدي على الاعا 

 54 49 51 المالح  واشنذوة

                                                           
 .33/9/1031 –رام اهلل  –النشرة اإلحصائية بمناسبة اليوم العالمي للسكان  –الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  25
 . المصدر السابق 26
 .31ص – 31/1/1031بتاريخ  – 2819العدد رقم  –جريد األيام : المصدر 27
 18ص  -المصدر السابق  28
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 24 68 64 المسكا
 19 33 39 التجاوزات المنزلوة

 41 31 39 الرعاوة الاحوة
 449 122 106 وساي  النق  واالتصاالت

 75 28 25 التعلو 
 47 12 15 النشااات الترفواوة والثقافوة

 77 21 20 العناوة الش صوة
 411 133 111 (**)سلع و رس
 808 781 734 النقدي الكلياإلنفاق 

 10ص – 1032يوليو /تموز – 1032أحوال السكان الفلسطينيين المقيمين في فلسطين ،  –الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني : المصدر  (*)
الجهاز المركزي لإلحصاء : المصدر - تشم  التحغ والسجاير  والتنووالت النقدوة  والةراي   وامن اق على سلع و دمات غور الاعا  ون قات غور استاالكوة و رس  (**)

 فلساوا -را  اهلل .  تقارور مستووات المعوشة للسنوات المذكورة.  2012الفلسطيني، 
 

ووة  .  4992وفقا ا للم او  الواني لل قر والذي وستند إلى التعروو الرسمي لل قر الذي ت  وةع  في العا  
حالغوا اثنوا )التعروو مالمى مالقة ونسحوة تستند إلى موازنة االنتواجات اشساسوة شسرة تتألو ما  م  وفراد 

الستاال  النقوقوة ل سر  فقد قدر معد  ال قر حوا   هذا وقد ت  إعداد  اي فقر وفقاا شنماا ا(وثالثة وا ا 
في الة ة الغرحوة % 42.1  حواقع 2011 ال  عا  % 25.8السكاا وفقا شنماا االستاال  النقوقوة 

ما اشفراد في فلساوا وعانوا ما ال قر المدقع  حواقع % 47.9كما تحوا وا .  في قااا غزة% 41.1و
هذا مع العل  وا  ا ال قر ل سرة المرجعوة قد حلغ .  ي قااا غزةف% 74.4في الة ة الغرحوة و% 2.1

 . 29شوكالا  4,147شوكالا و ا ال قر المدقع قد حلغ  7,794
وشارت الحوانات التي ت  التوص  لاا ما  ال  : األسر الفقيرة في قطاع غزة أكثر فقرًا من أسر الضفة الغربية 

قااا غزة وكثر فقراا ما وسر الة ة الغرحوة  وتجدر امشارة إلى وا  مقوا  فجوة ال قر الى وا اشسر ال قورة في
  وي ( ا ال قر العادي)فجوة ال قر هي مقوا  نج  ال جوة امجمالوة الموجودة حوا استاال  ال قراا  و ا ال قر 

 .إجمالي المحالغ المالوحة لرفع مستووات استاال  ال قراا إلى  ا ال قر
 

 ( : 1)جدول رقم 
 (*)1008مشاريع برنامج الغذاء العالمي وعدد المستفيدين في األراضي الفلسطينية لعام  

 في المستفيدين عدد المشروع اسم
 الغربية الضفة

 المستفيدين عدد
 غزة قطاع في

 :مساعدات إلى األسر المحرومة
 توزيع المساعدات الغذائية -
 إطعام المؤسسات -

89910 
8230 

91101 
1000 

                                                           
 10ص  -المصدر السابق  29
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 :األسر المهددةمساعدات إلى 
 توزيع المساعدات الغذائية -

 
329110 

 
323391 

-  18110 الغذاء مقابل التدريب أو العمل
 31311 13310 قسائم الغذاء

 81391 21129 التغذية المدرسية
-  11181 أخرى

 121000 11000 مجموع المستفيدين
 .1، ص1نشرة األمن الغذائي رقممعهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني، : المصدر)*( 

  
 : ، نورد فيما يلي عددًا من المؤشرات  1030شتاء  – 1العدد  –حسب نشرة األمن الغذائي   

 في. 2009 عا  في 43 % إلى ال لساونوة اشسر إجمالي حوا غذايواا  اآلمنة غور اشسر نسحة وصلت 
 مستوس على 2009 و 2008 العا   ال  الغرحوة الة ة في الغذايي اشما انعدا  معدالت طلت نوا

 الغذايي اشما انعدا  معدالت لتص  القااا في تدهوراا  الوةع ازداد اشسر  عدد إجمالي ما  25 %
 .2008 العا   ال  56 % مع مقارنة 60 % ما شكثر فو 

 ال لساونوة اشراةي في 52.5 % الكلي اشسر حإن اق مقارنة الغذاا على اشسر إن اق نسحة حلغت 
 .غزة قااا في  56 %و الغرحوة  الة ة في 49 % حوا موزعة المنتلة 

 
 (: 1)شكل رقم 

 مستويات انعدام األمن الغذائي في األراضي الفلسطينية المحتلة على مستوى المحافظة

 
وحوا شوك  للعما  العادووا    11-75التي تتراوح حوا  -في الة ة والقااا–ونطرا لثحات اشجور         

ما مجموا % 91  فإا وكثر ما 30شوك  شصنا  الماا ما العما  ال نووا ما ذوي اال تصاص 11-95
  في نوا ( شوك  4925نوالي )الاحقة العاملة في السوق المنلي ال لساوني وعوشوا دوا مستوس  ا ال قر  

                                                           
 .1032شيكل حسب االسعار في نهاية عام  1.9الدوالر يعادل   30
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شوك  ل سرة  ي ذوا حعوا االعتحار وا  7425منا  وعوشوا عند مستوس  ا ال قر المندد حنوالي % 11وا 
وجور عما  القااا حالنسحة لزماليا  في الة ة  ووالعاملوا في إسرايو   هي اشدنى  فالمعروو وا نسحة وجور 

% 19.2فاي " إسرايو "العاملوا في   وحالنسحة إلى وجور % 11عما  قااا غزة إلى وجور عما  الة ة تحلغ 
فقا  ومع مالنطة استمرار التراجع في مستوس المعوشة  إلى جان  استمرار تصاعد الرس  الحواني للغالا 
وارت اا اشسعار  مع ثحات اشجور اوا  السنوات اش ورة  سنتحوا عمق الحؤ  االجتماعي العا  الذي وعوش  

وعلى معدالت  -في ط  استمرار النصار واالنقسا –ة  اصة الذي وشاد عمالنا عموما وعما  قااا غزة حصور 
ال قر في المجتمع ال لساوني  حما و رال  إوالا قةاوا الاحقة العاملة اهتماما إةافوا في حرنام  وماا  القوس 
شراكا   في الوساروة  في إاار النةا  المالحي الاادو إلى رفع وجوره  ومستوس معوشتا  عحر توعوتا   واف

 . العم  العا  والعم  النقاحي وتنطوما  دفاعا عا ماالحا  ونقوقا  
وفي هذا السواق وتوج  امشارة إلى وا ال قر ال وتوقو عند نقص الد    وان  اال مستوس المعوشة 
فنس   ح  وشم  غوا  اممكانات لدس العام  ووسرت   للوصو  إلى ال رص النواتوة الةروروة لنواة مقحولة 

علو  اشحناا والرعاوة الصنوة وتأموا المشاركة النشاة في النواة المجتمعوة   اصة  ووننا نعرو جودا وا مث  ت
الندو  عا الاحقة العاملة ومعاناتاا وفقرها  هو ندو  عا مكاا إقامة هؤالا ال قراا في الم ومات والمنااق 

  عا القاعدة االساسوة المؤهلة للصمود ال قورة ما مدا وقرس الة ة والقااا  وهو ووةا وقح  ك  ش  ندو
وللنةا  الواني التنرري  حمث  ما هي مؤهلة للتغوور الدومقرااي المنشود  ونقصد حذل  الاحقة العاملة  

 .في الوعة نةا  شعحنا في تارو   القدو  والندو  والمعاصر -وما زالوا–وال قراا والكادنوا عموما الذوا كانوا 
وتةى وا ( 5انطر الجدو  رق  )وزوع السكاا في الة ة والقااا نس  فيات العمر وفي ةوا قرااتنا لت 

  في نوا ( نسمة 1,991,248) 31%11.9في ووساا شعحنا ال لساوني  تحلغ ( سنة 45وق  ما ) نسحة ال تو ة 
وة   و في هذا السواق فإا الق(نسمة 2,902,321% )59.4تحلغ ( سنة فاكثر 45) وا نسحة القوة الحشروة 

اشفراد  ار  إاار النشاا وو وو   المجموعة اشولى تة  ما ه   ار  القوس العاملة : الحشروة تنقس  إلى مجموعتوا
 .سنة فأكثر  45االقتصادي مث  الاال  ورحات الحووت والمرةى والمعوقوا مما حلغت وعماره  

النشواوا اقتصادواا الذوا ونتموا  مع اال ذ حعوا االعتحار حاا جموع االفراد دا   القوس العاملة عحارة عا
التي وحلغ  لسا العم  ووناحق علوا  م او  العمالة والحاالة  ووالق على هذه المجموعة اس  القوس العاملة

( نسحة المشاركة% )14.9ووشكلوا نسحة  ( ملووا عام  4,799) 7149عددها في الة ة وقااا غزة عا  
(  144,951) ما مجموا السكاا  تتوزا حواقع  32%79.9ما وعاد  وو  7149ما القوس الحشروة  ال  العا  

                                                           
 .من عدد السكان% 10سنة في الدول الصناعية المتقدمة  31ال تتجاوز نسبة من هم أقل من  31
، وترتفع % 19وفي سوريا % 19من مجموع السكان وفي األردن % 10وهي نسبة منخفضة قياسًا ببعض الدول العربية مثل مصر التي تزيد فيها القوى العاملة عن  32

نخفضة عندنا بسبب ارتفاع نسبة من ، بالطبع النسبة م% 10تصل الى " إسرائيل"، وفي % 10لتصل الى ( أوروبا وأمريكا واليابان ) هذه النسبة في الدول المتقدمة 
بواقع % 10.3من مجموع السكان في الضفة والقطاع ، وكذلك انخفاض مساهمة المراة في قوة العمل التي تصل إلى % 19سنة التي تزيد عن  31هم دون سن 

لعمل، وجود نسبة عالية من السكان ممن هم في سن في قطاع غزة، وهناك أسباب أخرى النخفاض معدل المشاركة في قوة ا% 10.1في الضفة الغربية و  38.9
 .11-31العمل على مقاعد الدراسة في المراحل التعليمية المختلفة خصوصًا الفئة العمرية 
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ما إجمالي القوس العاملة في االراةي ال لساونوة  وحواقع % 91.7ش ص عام  في الة ة  وي حنسحة 
 –اشمر الذي وعني وا معد  امعالة ال علي  % 45.1ش ص عام  في قااا غزة  وي حنسحة ( 195,117)

  ن سة ووعو  ورحعة وش اص ي روا مع  تقروحا  وي وا ك  فرد وعم  وعو  533:  4غ وحل -في الة ة والقااا 
  % 75.9إلى  7149وورت ع هذا المعد  إذا ما ت  اش ذ حعوا االعتحار ارت اا نسحة الحاالة كما في منتصو 

عاا  عا العم  في الة ة  و ( 441,721)عاا  عا العم  منا   (441,914)وو ما وقدر حنوالي 
النصار امسرايولي  االنقسا  و    حسح  استمرار%14عاا  عا العم  في قااا غزة وي حنسحة ( 711,992)

فرد  1.4وفراد لك  عام   وفي الة ة إلى  9.9نو  ترت ع نسحة امعالة في هذه النا  في قااا غزة  إلى 
استنتاجاا موكانوكواا وو كمواا نساحواا  ونشور هنا إلى وا هذه النسحة تكاد تمث    ( 5ونطر الجدو  رق )لك  عام   

ال وعحر عا الواقع الموةوعي حصورة نقوقوة  نو  وا الواقع ال علي وقو  لنا وا هنا  يالفاا ما اشسر حال 
و حال وي د   نتوجة استمرار ووةاا النصار  -حسح  االستشااد وو االعتقا  والسجا وو امعاقة  –معو  

 .ر في الطروو الراهنة والمعاناة والحاالة وال ق
 ( : 1)جدول رقم 

  للسكان والقوى العاملة بيانات إحصائية مقارنة.. الضفة الغربية وقطاع غزة 
الر
 قطاع غزة الغربية الضفة الضفة والقطاع البيان قم

 مالحظات

 1032نهاية عام  1,905,916 2,987,653 199819128 34السكان   .3
 1032نهاية عام  968,203 1,517,727 2,485,930 ذكور  - 
 1032نهاية عام  937,713 1,469,926 2,407,639 إناث - 
 1032نهاية عام  1,107,337 1,735,826 2,843,163 (من عدد السكان% 19.3)القوى البشرية   .1
 1031نهاية  39929 19811 99911 ( مليار دوالر)  35الناتج اإلجمالي  .1
 1031نهاية  39001 19121 39912 (بالدوالر)حصة الفرد من الناتج اإلجمالي   .1
أفراد  2االنفاق الشهري ألسرة مكونة منمتوسط   .1

 290 881 992 36(بالدينار األردني)
 1032منتصف عام 

                                                           
العادي الذي لم )ومي فإذا كان متوسط أجر العامل الي( أفراد 2أفراد ، العامل باالضافة إلى  9حوالي )فرد  2.9إلى  1032وصل معدل االعالة في قطاع غزة منتصف  33

وهو أقل من حد الفقر أو انه ( دوالر 1.1أي حوالي )شيكل  9.2شيكل ، فإن معدل نصيب الفرد يكون حوالي  20في القطاع ال تزيد عن ( يحصل على شهادة جامعية
لجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، وفي حال قطاع أشخاص حسب ا 1شيكل شهريًا للعائلة المكونة من  1119ضمن حدود الفقر المدقع ، حيث ان حد الفقر يبلغ 

شيكل ، أي أنه يقع ضمن خط الفقر المدقع، أما بالنسبة للعاملين من  3900شيكل يوميًا يكون  20أشخاص باعتبار اجر الُمعيل  9غزة فإن دخل االسرة المكونة من 
ُيعيل نفسه باالضافة إلى ستة  -حسب نسبة االعالة في قطاع غزة-، أي انه (31ول رقم انظر الجد)شيكل  99.1خريجي الجامعات في قطاع غزة فإن دخلهم اليومي 

شيكل، ونسبة  91، في حين أن العامل العادي في الضفة الغربية يحصل يوميًا على (شيكل شهرياً  1211أي حوالي )شيكل  31.1أفراد، فإن معدل نصيب الفرد يكون 
، اما بالنسبة (شيكل 1119)شيكل شهريًا، وهو مبلغ يقترب من حد الفقر  1110شيكل يوميًا أو  39.9دل نصيب الفرد ، وهذا يعني مع 1.1االعالة في الضفة 

 .          شيكل 1293وهذا يعني ان دخل االسرة ( 1.1ونسبة االعالة )شيكل  311.9للخريجين في الضفة ، فإن معدل االجر اليومي 
 9051نسبة زيادة سكانية عن نهاية عام % .، مع إضافة 1/9051/.5 –فلسطين في أرقام  –لفلسطيني الجهاز المركزي لالحصاء ا: المصدر 34
 Vص - 9051ايار  – 11العدد  –المراقب االقتصادي  –الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني : المصدر 35

 .311ص – 1032ديسمبر  – 1032كتاب فلسطين االحصائي السنوي  –الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني : المصدر  36
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 1032نهاية عام  1219011 9119819 391889000 37القوى العاملة   .2
 1032منتصف عام  1019229 3109191 1119813 العاطلون عن العمل   .9
 1032منتصف عام  260,375 703,684 8219018 العاملين بالفعل   .9
  ووكالة الغوث  39في القطاع الخاص 38العاملون

 NGO'sومنظمات 
2119018 1919291 3219191 

 1032منتصف عام 

   1032منتصف عام  - 3189000 129,000 40والمستوطنات " إسرائيل"العاملون في 
   1032نهاية عام  42,000 - 42,000 العاملين في حكومة حماس 
   1032نهاية عام  58,000 100,000 158,000  41(مدنيين وعسكرين)العاملين في حكومة السلطة 
 1032نهاية عام  119000 219990 88,870 :42موظفين مدنيين - 
 1032نهاية عام  13 310 161 وكالء مساعدين .أ  
 1032نهاية عام  319 900 827 مدير عام  .ب  
 1032نهاية عام  299 19119 5,926 مدراء  .ال  
 1032نهاية عام  - - 39191 43حملة شهادة الدكتوراه .د  
 1032نهاية عام  - - 99191 حملة الماجستير  .ه  
 1032نهاية عام  - - 339112 ال يحملون شهادة توجيهي  .و  
 1032نهاية عام  - - 199911 العاملين في وزارة التعليم  .ز  
 1032نهاية عام  - - 319982 العاملين في وزارة الصحة .ح  
 1032نهاية عام  119000 129310 69,130 :44موظفين عسكريين - 
 1032نهاية عام  2 313 127 رتبة لواء .أ  
 1032نهاية عام  33 213 662 عميد  .ب  
 1032نهاية عام  333 19813 3,062 عقيد  .ال  
 1032نهاية عام  311 19319 3,292 مقدم  .د  
 1032نهاية عام  211 1801 4,529 رائد .ه  
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 11ص – 1032، ابريل  1031مسح القوى العاملة الفلسطينية ، التقرير السنوي الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني ، : المصدر 
العمل،  محمد اشتية ، مؤشرات سوق)منهم يتقاضون أقل من الحد األدنى لالجور % 19من مستخدمي القطاع الخاص بدون عقود عمل، و % 91 38

 (2/1/1039موقع فلسطين اليوم ، 
ومن يعملون لحسابهم % 1المجموع يشمل أصحاب العمل ونسبتهم ) 33ص – 1032ايار  –11العدد  –المراقب االقتصادي واالجتماعي : المصدر  39

وفي كالة الغوث والمنظمات % 22.3أما نسبة العاملين في القطاع الخاص فهي %( 91والباقي يعملون بأجر نسبة % 11نسبة ( أو بدون أجر)
% 9.1وفي وكالة الغوث ومنظمات غير حكومية % 11.9في الضفة، أما في قطاع غزة فالعاملين في القطاع الخاص % 3.1غير الحكومية 

 .33ص – 11عدد  –حسب المراقب االقتصادي 
40
 ؟!ألف من العاملين في السوق االسرائيلي ، يعملون في المستوطنات  11 
 2/1/9057 –رام اهلل  –مؤتمر صحفي  –مدير عام وزارة المالية  –فريد غنام : رالمصد 41
 2/1/9057 –دنيا الوطن  –زياد الظاظا : المصدر 42
 50/1/9051 –االنترنت  – 91موقع فلسطين : المصدر 43
 2/1/9057 –دنيا الوطن  –زياد الظاظا : المصدر  44
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 1032منتصف عام  %13 %39.1 %11.8 45نسبة البطالة   .8
 1032نهاية عام  1019190 1119181 9119991 مجموع األسر   .30
 1032منتصف عام  فرد 2.1 فرد  1.1 فرد 1.9 متوسط حجم األسر   .33
 1032منتصف عام  1899011 1119211 9119290 عدد األسر   .31
 1032نهاية عام  فرد 2.8 فرد  1.1 فرد  5  46نسبة اإلعالة  .31
 1032نهاية عام  18 91 - (بالشيكل)معدل األجرة اليومية   .31
 1031نهاية عام  211 19191 19112 47مجموع الواردات السلعية  .31
 (أمريكيمليون دوالر ).  موقع الوزارة باالنترنت –حسب مشروع الموازنة الصادر عن وزارة المالية  1039موازنة السلطة لعام   .32
   19118 صافي االيرادات العامة 
   19120 إجمالي النفقات العامة 
   39333 العجز الكلي 
   التمويل الخارجي لدعم الموازنة ولتمويل النفقات

 210 التطويرية 
 

 

وفي سواق الندو  عا الاحقة العاملة  فإننا ال نستاوع إغ ا  وا الكثور ما المصاع  والمصاي   أخيرا،
االقتصادوة واالجتماعوة حسح  النصار واالنقسا  والحاالة  تكح  شرايى واسعة ما عمالنا  الذوا وعوشوا تنت 

إلى  -حصورة تدروجوة واكراهوة–ا   ا ال قر حالذات   وتنك  علوا  حتجرا المعاناة الووموة  حنو  ومكا تنول
مجموعات اجتماعوة معدمة  وسود في اوساااا ما ومكا تسموت  حطاهرة االن صا  الاحقي وما ورافقاا ما 

 -إذا استمرت ناالت ال قر وامفقار عندنا–مشاعر ومواقو ع ووة سالحة تجاه مجتمعا  المنوا  لذل  ال غراحة 
ال  - اصة في قااا غزة والمنااق اشكثر فقرا في الة ة–ثاحتة ما السكاا حوتايرها الراهنة  ما تشك  كتلة 

نما قد وتراك  في وعوا  الع وي الحسوا  حنك  شدة الحؤ   نالة ما  وتموزوا حمعاناتا  وحؤسا  فنس   واف
و  الوةع المعوشي الصع  وانعدا  الوقوا ن"الشعور حاالن صا  عا المجتمع المنوا  حسح  استمرار وت اق  

المستقح  الواني ودفع حقااعات واسعة ما الجماور ال لساوني  وتندودا ال يات العمالوة العاالة عا العم  
  وعلى نسا  "على نسا  القةاوا الدومقرااوة -حأي ثما–والمامشة  إلى منى اشولووة للقةاوا المعوشوة 

                                                           
45
 (X 300مجموع قوة العمل  ÷عدد االفراد المتعطلين = معدل البطالة . )31ص – 1032ايار  – 11العدد  –المراقب االقتصادي : المصدر 
 .اجمالي عدد العاملين بالفعل÷ اجمالي عدد السكان : يقاس معدل اإلعالة بنسبة عدد السكان إلى عدد االفراد العاملين بالفعل، وفق المعادلة التالية  46
 1032سبتمبر  – 1031تقرير احصاءات التجارة الخارجية المرصودة  –الجهاز المركزي لإلحصاء  47

حيث نالحظ أن الرقم الرسمي لواردات ( وليست الفعلية)الواردة في التقرير أعاله تمثل حجم الواردات الرسمية اإلجمالية المرصودة  األرقام: مالحظة     
باإلضافة إلى الواردات من السوق اإلسرائيلي  عن طريق مصر واالنفاق)مليون دوالر في حين أن الواردات الفعلية  211قطاع غزة هو 

مليون دوالر ، أي ان إجمالي واردات  912قد تصل إلى ما ال يزيد عن ( التي لم تسجل رسميًا بسبب عدم تسليم الفواتير الخاصة بها
مليار  1متحقق من إجمالي الواردات يقدر بمبلغ مليار، وفي هذا الجانب أشير إلى أن مبلغ المقاصة ال 3.1هي  1031القطاع لعام 
من قيمة الواردات االجمالية، وبالتالي تكون نسبة مبالغ المقاصة المترتبة على واردات قطاع % 19.1أي بنسبة  1031دوالر لعام 
ذا أضفنا لهذا المبلغ حوالي مليون دوالر فقط،  119% = 19× ن مليو 211غزة هي  أرباح بنوك  مليون دوالر سنوياً  91وا 

مليون دوالر سنويًا  111 إلى مالية السلطة ومؤسسات مركزها في الضفة ولها فروع في غزة، فإن إجمالي المبالغ الموردة من القطاع
 %.10وليس % 32.3بما ال يتجاوز 
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رثة  وو شرايى ما المعدموا الذوا وسا  " تارواحرولو"القةاوا الوانوة ووةا  حما وشور إلى إمكانوة تنولا  إلى 
استغاللا  في ك  وشكا  الجراي  واالعما  غور المشروعة المنطمة وغور المنطمة  االجتماعوة واالقتصادوة 

 اصة في طروو –والسواسوة واشمنوة  حما في ذل  تنولا  إلى مادة للت رو  ما قح  العدو  إذا ل  وجدوا 
ما وأ ذ حوده  وودافع عا قةاواه  ما وج  تنسوا ووةاعا   عحر اار التكام   -راهنةالنصار واالنقسا  ال

 .االجتماعي والمعاوشة والتنطو  في اشار النقاحوة  والجماهوروة  والنزحوة
فإذا كانت الجماهور الشعحوة كلاا تتعرال لاذه النالة  فإناا مةاع ة لدس الاحقة العاملة ولدس ال النوا 

مما وؤهلاا شا تلع  دوراا وكثر فاعلوة  وما وساعدها على ذل   إا إمكانوات  -ما وقو  سالمة كولةك-ال قراا  
تأسو  وعي مااحق لمصالناا  واناالقاا ما المناجوة الماركسوة  إمكانوات كحورة  ووكوا ممكناا تنطوماا  

التنالو الاحقي  الذي وصحى قوة  وتنطو  نشاااا وفاعلوتاا  وما ث  تونود كتلة الجماهور الشعحوة  وتأسو 
هامة كحورة  في الصراا الواني  التنرري والدومقرااي معاا  فإذا كانت الجماهور ال قورة تتوند نو  وهداو 

نااا االنتال  والتحعوة  التونود القومي)منددة على الصعود السواسي  فإناا تتوند ووةاا نو  ( االستقال  واف
قتصادي االجتماعي  وهنا حالةحا تتحدس الناجة إلى تاور وت عو  ونزا  وهداو منددة على الصعود اال

الوسار الماركسي وانتقالاا ما نالة القصور والعجز الراهنة إلى نالة الت اع  والتوسع في ووساا الجماهور 
 .الشعحوة ال قورة عموماا والعما   صوصاا 

وما زاليوا  –ال قراا والكادنوا في حالدنا الذوا كانوا إذا ومكا القو  وا الاحقة العاملة وفقراا ال النوا وك  
ث  في ط  القويادة الحرجوازوية التيي وودت حاي   4911وقود النةا  التنرري تنت قوادة كحار المال  قح  نكحة  –

وحشييعحنا وقةييوت  الوانويية إلييى الناليية الراهنيية وو المييأزق المسييدود  نويي  هحاييت تليي  القوييادة حاشهييداو الوانويية 
رغيي  التةيينوات الاايليية التييي قييدماا فقييراا  4911مقرااويية إلييى ووةيياا كارثويية وشييد  اييراا وعمقيياا مييا نكحيية والدو

اشمير اليذي و يرال عليى قيوس الوسيار  -عامياا حعيد النكحية ( 21)ايوا   -حالدنا ما العميا  وال النيوا  صوصياا 
نوا  حمييا ومكيينا  فعييالا مييا وا وكييوا تنميي  مسيييولواتا  فييي االسييتنااال الثييوري الييدومقرااي لجمييوا ال قييراا والكيياد

لا  الدور الالوعي والريوسيي فيي قويادة النةيا  اليواني التنيرري واليدومقرااي حأفقي  القيومي واشمميي  ميا  يال  
اميييتالكا  الرؤوييية الواعوييية للطيييروو الواقعوييية والثوروييية ميييا جاييية  وميييا  يييال  القيييدرة عليييى اليييتالن  والتنطيييو  لكتلييية 

السكانوة  حنو  ومكا الندو  عا تنالو احقي وسواسي واسيع  فيي مرنلية تتزاويد فوايا اجتماعوة تمث  اشغلحوة 
مالق فيات واسيعة ميا الجمياهور الشيعحوة " تكدوى"عملوة  التيي رسيماا " النلقية الم رغية"وهيذا هيو ارويق كسير . واف

ملييية  وال النيييوا االمحرويييالي  لايييذا وصيييحى ارويييق التقيييد   منواييياا حشيييك  وساسيييي حالاحقييية العا/التنيييالو الصييياووني
ال قراا  وحالماركسوة كمناجوة في الحن  والدراسة والتنلوي   وحالتيالي كمناجوية فيي تأسيو  اشويدوولوجوا المااحقية 

 .لمصلنة هؤالا
ميييا ومكيييا اا نقولييي  و ويييراا  وا النيييدو  عيييا التقيييد   فيييي إايييار النةيييا  التنيييرري واالجتمييياعي اليييدومقرااي  

  الاحقيية العامليية  ووويية مراهنييات علييى ودوار و ييرس  سييتحدو وناييا  ييار  سييواق مييرتحا حالييدور الييذي ومكييا وا تلعحيي
 .نركة التقد  الواقعوة
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    : : الفالحون  1-1
إذا كنا نت ق على ون  لو  حاممكاا الندو  عا احقات قايمة حذاتاا وو متحلورة  في المجتمع ال لساوني  
–حسح  استمرار هذا التدا   والتقااع ل شكا  الندوثة للتقسو  االجتماعي للعم   مع اششكا  القدومة المتوارثة 

دنا ال وحتعد عا هذا التوصوو  وي غوا  وعي في حال" احقة ال النوا"فإا الندو  عا  -كما وشرنا ما قح 
طالما تعيغ ماليين العائالت " 48يقول ماركسال النوا ال لساونووا لوجوده  كاحقة لذاتاا  وفي هذا السواق 

في ظروف اقتصادية تميز نمط حياتها ومصالحها ومستوى تعليمها وتضعها في مواجهة نمط حياة ومصالح 
فهي تشكل طبقة، وطالما ال توجد بين الفالحين غير رابطة محلية، وطالما ال – ومستوى تعليم الطبقات األخرى

 "فهم ال يشكلون طبقة–يخلق تجانس مصالحهم أية وحدة فيما بينهم وأية عالقة قومية وال أي تنظيم سياسي 
الدور  رغ  انتشاره  الكمي عحر وكثر ما ولو قروة على اشرال ال لساونوة  إال وا هذا التنلو  ال ون ي

على وثر حوع وكثر  4979النةالي التارو ي لل النوا ال لساونووا حصورة ع ووة كما جرس في انت اةة الحراق 
ولو دون  في شما  فلساوا  للوكالة الواودوة وارد ال النوا مناا  إلى جان  نرص كحار المال  وو  711ما 

نوا وثورتا   عحر التلووى حنرمانا  ما مصدر ينذا  على امتصاص نقمة ال ال" القوادة الوانوة"ما وسمى حي
كك   - 4911قح   -انتلت المكانة اشولى في االقتصاد ال لساوني الذي كاا  -تارو وا–فالزراعة . رزقا 

اقتصادا احوعوا نو  تعوش ك  قروة دا   اقتصاد شح  مغلق دا    -في حداوت  حصورة وساسوة–اقتصاد زراعي 
 11  وقاحل  ان تاح في العالقات االجتماعوة مع القرس المجاورة  ف ي مرنلة ما قح  نكحة الراحاة المنلوة للقروة

ما مجموا السكاا  كاا % 55ولو ومثلوا  551حلغ عدد العاملوا في الزراعة ما ال النوا واشجراا  نوالي 
ل  ( ولو وسرة 55نوالي )ما هؤالا ال النوا % 24وفي نوا وا مجموا ملكوة . منا  ال ومتل  ورةا % 79

مال   751دون   فإا  55 –نوازات صغورة ما  م  دونمات /ملووا دون  موزعة عحر ملكوات( 4)تتجاوز 
على نوالي ورحعة مالووا وماية و مسوا ولو دون   وي ما  -حارق ووساي  غور مشروعة  –فقا  استنوذوا 

مالكا في  71"الجان   وك ي وا نشور إلى وا وزود عا ك  ما امتلك  ال النوا ال لساونووا ينذا   وفي هذا 
( 411)ش صا منا  تزود عا ( 44)ملووا دون   وكانت ملكوة ( 7)قةاا حير السحع وغزة كانوا ومتلكوا نوالي 

اولكر   مسة -ولو دون   وفي ناحل  711مالكا  وملكوا  79  وفي القد  وال لو  كاا 4499"ولو دون  لك  فرد
وفي هذا . ولو دون   441ولو دون   وفي مناقة جنوا ستة مال   امتلكوا  474مالكوا  كانوا وملكوا 

: كاا تاور القروة العرحوة زما االنتدا  تعحوراا عا ت اق  التقاا  االجتماعي" 5500السياق تقول تمار غوجانسكي
ثراا مالكي اشراةي ووصنا  اشموا  ما نانوة و رس  نو  ارتكز تر  اك  اشموا   را  ال النوا ما نانوة  واف

في القروة العرحوة  على استمرار االستغال  ( حصورت  التموولوة وو على شك  وساي  إنتا  وورال وممتلكات)
لى جان  هذا  طارت ". التقلودي حواساة رسو  اموجار وجحاوة الةراي  والرحا ال انش وفرال اشسعار واف

اوونوة ولشركات مالوة وما استغال  العم  مصادر و رس حما فواا المد والت ما حوع اشراةي لمؤسسات ص
                                                           

 .3898 –فرع طشقند  –دار التقدم  –البرجوازية الصغيرة وخصائصها  –الكسي ليفكوفسكي   48
 ( .سنة الطبع ، ودار النشر غير واضحة) 10ص-القوى االجتماعية في فلسطين-عادل غنيم.د   49
 . 399/383ص-3899-1ط-ف.ت.اصدار دائرة الثقافة في م-ترجمة حنا ابراهيم-تطور الرأسمالية في فلسطين-تمار غوجانسكي   50
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المأجور  وكانت الشرونة االجتماعوة التي ركزت في وودواا معط  اشموا  المتراكمة ما المصادر المذكورة 
شرونة مالكي اشرال الكحار  التي شملت ووةاا تجاراا ومتمولوا وثرواا  –في طروو فلساوا االنتداحوة  -وعاله

لقد كاا اشمر ال اص في تاور عالقات امنتا  في القروة العرحوة  .داا المجاورة وسكنوا المدا وو الحل
هو وا الاحقة المسوارة القدومة التي تحلورت في طروو وسلو  امنتا   -كما وقو  غوجانسكي-ال لساونوة 

اا في العالقات واندمجت ووة( نوثما كاا ذل  ممكناا )التقلودي نافطت ووةاا على العالقات الزراعوة القدومة 
قايمة على العم  المأجور  إذ وا التناقال الاحقي اشساسي في ( حساتوا وما وشح )الروسمالوة حإقامة مزارا 

القروة العرحوة ووا  االنتدا  كاا ال وزا  هو التناقال حوا الشرونة المسوارة القدومة التي كانت مؤل ة ما مالكي 
تجار والمراحوا  وحوا جماهور ال النوا ذوي المزارا الصغورة سواا وما ال( الساكنوا في المدونة)اشراةي 

وحالتالي فإا . وقد كاا لاذا الوةع وحعاد كثورة في المجالوا االجتماعي والسواسي المزارعوا وو النراثوا 
ة للمدا االجتماعي حالنسح –استمرار حقاا التناقال الاحقي اشساسي القدو  مث  ت لو القروة العرحوة االقتصادي 

وللزراعة الواودوة القايمة على امنتا  الكحور حاستعما  اآلالت و اشسالو  العصروة  هذا الت لو ودس إلى وا 
. الشعحوة في وسا المواانوا العر  حأودي اشسر المتموزة ذوات اشراةي واشموا   -تط  القوادة السواسوة

ا اشراةي ما قح  المؤسسات الصاوونوة وشركات االستثمار وو سر هذا الحناا االجتماعي ووةاا لماذا وثار شرا
ال اصة والعامة غةحاا عارماا في ووساا ال النوا العر   ولماذا كاا هؤالا ال النوا على استعداد للك اح ةد 

  .حوع المالكوا ل راةي 
لوانوة لوانوة والمعروو وا عايالت كحار المال  عحر هومنتاا على االقتصاد تمكنت ما قوادة النركة اوالمعروو وا عايالت كحار المال  عحر هومنتاا على االقتصاد تمكنت ما قوادة النركة ا

  وفق رؤس وحرام  ويلوات سواسوة ماادنة وو ر وة  في نوا وا ال النوا ال لساونووا   وفق رؤس وحرام  ويلوات سواسوة ماادنة وو ر وة  في نوا وا ال النوا ال لساونووا 49114911ال لساونوة قح  ال لساونوة قح  
  ول  وكا غروحا وا ونج  الروو ال لساوني  ورة المقاتلوا والمناةلوا الذوا   ول  وكا غروحا وا ونج  الروو ال لساوني  ورة المقاتلوا والمناةلوا الذوا   49114911كانوا وقودا للثورة قح  عا  كانوا وقودا للثورة قح  عا  

  الثوري ةد االنتدا  والنركة الصاوونوة  في نوا ل    الثوري ةد االنتدا  والنركة الصاوونوة  في نوا ل  كانوا حنق ه  المنر  الوومي وال علي والمحاشر للعمكانوا حنق ه  المنر  الوومي وال علي والمحاشر للعم
سوس واجاة هشا  تصدرت قوادة النركة الوانوة ةما يفاق منددة ل  تكا تلتقي سوس واجاة هشا  تصدرت قوادة النركة الوانوة ةما يفاق منددة ل  تكا تلتقي ( ( اشفندوةاشفندوة))وكا كحار المال  وكا كحار المال  

هو امتصاص وتادية النالة الثوروة هو امتصاص وتادية النالة الثوروة   ––على اشغل  على اشغل    ––مع يفاق وتالعات الجماهور الثوروة الع ووة  وكاا دورها مع يفاق وتالعات الجماهور الثوروة الع ووة  وكاا دورها 
ا حالدنا  وكاا هذا الدور منسجما مع وةعاا الاحقي ومصالناا وعالقاتاا مع القوس الرجعوة العرحوة ا حالدنا  وكاا هذا الدور منسجما مع وةعاا الاحقي ومصالناا وعالقاتاا مع القوس الرجعوة العرحوة لدس فقرالدس فقرا

وعود إنتا  المعادلة ذاتاا رغ  ا تالو شك  المصالى االقتصادوة وعود إنتا  المعادلة ذاتاا رغ  ا تالو شك  المصالى االقتصادوة " " جدودجدود""وغورها  فا  ننا الوو  وما  مشاد وغورها  فا  ننا الوو  وما  مشاد 
" " احقوةاحقوة""ممسو ة  عحر رموز واداوت ممسو ة  عحر رموز واداوت والاحقوة وسح  النصو  على الثروة ؟ الجوا  نع   ولكا حصورة رثة  وو والاحقوة وسح  النصو  على الثروة ؟ الجوا  نع   ولكا حصورة رثة  وو 

االستعداد للتراجع عا االستعداد للتراجع عا   --وو لمعط  وارافااوو لمعط  وارافاا  ––وقر  إلى الصوغة الا ولوة في تاورها  لكناا في الجوهر لدواا وقر  إلى الصوغة الا ولوة في تاورها  لكناا في الجوهر لدواا 
الثواحت والماادنة لنسا  ةماا مصالناا الجدودة على نسا  مصالى وتالحات وتةنوات اشغلحوة السانقة الثواحت والماادنة لنسا  ةماا مصالناا الجدودة على نسا  مصالى وتالحات وتةنوات اشغلحوة السانقة 

ة الذوا وعوشوا الوو  نالة غور مسحوقة ما امنحاا والوأ  حسح  هذا النصار ة الذوا وعوشوا الوو  نالة غور مسحوقة ما امنحاا والوأ  حسح  هذا النصار ما وحناا الشرايى والاحقات ال قور ما وحناا الشرايى والاحقات ال قور 
  اشمر الذي   اشمر الذي 71127112المر لمسار اوو  ما النةا  الواني الذي ت را حدوره إلى مساروا حعد االنقسا  في نزورااالمر لمسار اوو  ما النةا  الواني الذي ت را حدوره إلى مساروا حعد االنقسا  في نزوراا

لمغان  لمغان  فاق  ما مشاعر امنحاا والس ا في ط  انسداد اشفق وو المآزق الراها  مقاح  نصر الثروات وافاق  ما مشاعر امنحاا والس ا في ط  انسداد اشفق وو المآزق الراها  مقاح  نصر الثروات وا
ا حدرجات مت اوتة   ––الش صوة لدس ال يات الماومنة الش صوة لدس ال يات الماومنة  ا حدرجات مت اوتة واف   ..في الة ة والقااا في الة ة والقااا   ––واف
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  التي كرساا االنتال    التي كرساا االنتال  ((االنقسا  الجغرافي والسواسي والمجتمعي حعد النكحةاالنقسا  الجغرافي والسواسي والمجتمعي حعد النكحة) ) إا تراك  العوام  التارو وة إا تراك  العوام  التارو وة 
وة في سلاة النك  وة في سلاة النك  فوما حعد ونرص على إدامتاا  إلى جان  العوام  والممارسات السلحوة الدا لوة ال لساونفوما حعد ونرص على إدامتاا  إلى جان  العوام  والممارسات السلحوة الدا لوة ال لساون

الذاتي وصوالا إلى نالة ال وةى وال لتاا والصراا الدموي حوا فتى ونما  وما ث  االنقسا  إلى نكومتوا  ك  الذاتي وصوالا إلى نالة ال وةى وال لتاا والصراا الدموي حوا فتى ونما  وما ث  االنقسا  إلى نكومتوا  ك  
ذل  عمق التحاوا في العالقات االجتماعوة السايدة حوا الة ة والقااا دوا إغ ا  عوام  التحاوا الموةوعي ذل  عمق التحاوا في العالقات االجتماعوة السايدة حوا الة ة والقااا دوا إغ ا  عوام  التحاوا الموةوعي 

فرد في فرد في   111111في الضفة في الضفة ))الكثافة السكانية الكثافة السكانية   سواا ما نو    سواا ما نو  حوناما التي تتحدس الوو  في عدد ما المطاهرحوناما التي تتحدس الوو  في عدد ما المطاهر
أو من حيث توزيع السكان أو من حيث توزيع السكان ( ( 11كمكم//فردفرد  11021102الكيلو متر المربع الواحد، ترتفع هذه الكثافة في قطاع غزة إلى الكيلو متر المربع الواحد، ترتفع هذه الكثافة في قطاع غزة إلى 

  3.2983.298% )% )8080، ونسبة هؤالء في قطاع غزة تصل إلى ، ونسبة هؤالء في قطاع غزة تصل إلى 10321032المدنيين الذين يعيشون في المدن منتصف المدنيين الذين يعيشون في المدن منتصف 
سكان مدن ومخيمات سكان مدن ومخيمات من من ( ( مليون نسمةمليون نسمة  1.1111.111حوالي حوالي % )% )9090، تنخفض في الضفة إلى ، تنخفض في الضفة إلى ((مليون نسمةمليون نسمة

قرية، في قرية، في   110110سكان الريف، إذ يوجد في الضفة حوالي سكان الريف، إذ يوجد في الضفة حوالي ( ( ألف نسمةألف نسمة  199199حوالي حوالي % )% )1010الضفة في مقابل الضفة في مقابل 
كد على كد على قرية صغيرة، وهذه المظاهر، وان كانت تؤ قرية صغيرة، وهذه المظاهر، وان كانت تؤ ( ( 3131))حين أن القرى الفالحية في قطاع غزة ال تتجاوز حين أن القرى الفالحية في قطاع غزة ال تتجاوز 

الطابع الريفي للضفة، والطابع المديني لقطاع غزة، إال أن هناك مفارقة ال بد من اإلشارة إليها في هذه الطابع الريفي للضفة، والطابع المديني لقطاع غزة، إال أن هناك مفارقة ال بد من اإلشارة إليها في هذه 
الدراسة، فبالرغم من وجود هذا العدد الكبير من القرى في ريف الضفة الغربية، إال أن العالقات االجتماعية الدراسة، فبالرغم من وجود هذا العدد الكبير من القرى في ريف الضفة الغربية، إال أن العالقات االجتماعية 

وان وان   ––ثر تقدما بالمعنى النسبي من قطاع غزة، الذي ثر تقدما بالمعنى النسبي من قطاع غزة، الذي السائدة فيها يغلب عليها الطابع المديني المتطور واألكالسائدة فيها يغلب عليها الطابع المديني المتطور واألك
" " من سكانه يقيمون في المدن، إال أن العالقات االجتماعية السائدة فيه هي عالقات من سكانه يقيمون في المدن، إال أن العالقات االجتماعية السائدة فيه هي عالقات % % 8080بأن بأن   ––كنا نقر كنا نقر 
متخلفه ومهمشه ورثه بصورة عامة، نلحظ هذه المفارقة عبر هذا التباين الواضح في كثير من متخلفه ومهمشه ورثه بصورة عامة، نلحظ هذه المفارقة عبر هذا التباين الواضح في كثير من " " مدنية مدنية 

ا، أهمها تلك المرتبطة بالتطور االجتماعي والحضاري والثقافي العام، إلى جانب ا، أهمها تلك المرتبطة بالتطور االجتماعي والحضاري والثقافي العام، إلى جانب الجوانب الحياتية بينهمالجوانب الحياتية بينهم
الفالحية، عالوة على أن استمرار االنقسام السياسي بين حكومتي الفالحية، عالوة على أن استمرار االنقسام السياسي بين حكومتي   ––الزراعية الزراعية   ––التمايز في األوضاع الريفية التمايز في األوضاع الريفية 

الضفة الضفة   رام اهلل وغزة، سيولد موشرات االنقسام االجتماعي بينهما، بحيث يمكن الحديث عن مجتمع فيرام اهلل وغزة، سيولد موشرات االنقسام االجتماعي بينهما، بحيث يمكن الحديث عن مجتمع في
  ؟؟!!!!ومجتمع أخر مختلف في غزةومجتمع أخر مختلف في غزة

إا الندو  عا احقة ال النوا في الة ة و القااا  هو ندو  وتناو  قااا ها  وواسع ما المجتمع إا الندو  عا احقة ال النوا في الة ة و القااا  هو ندو  وتناو  قااا ها  وواسع ما المجتمع 
  --((في القااافي القااا% % 4141في الة ة في الة ة   ––ما سكاا الروو ما سكاا الروو   --% % 7171))المشار إلواا المشار إلواا   ––ال لساوني وتجاوز النس  الميووة ال لساوني وتجاوز النس  الميووة 

  ––التاوري االجتماعي التاوري االجتماعي وونتا  إلى مزود ما التعمق والتنلو  والرؤوة الموةوعوة  ذل  شا احوعة المسار وونتا  إلى مزود ما التعمق والتنلو  والرؤوة الموةوعوة  ذل  شا احوعة المسار 
االقتصادي الراها  هي احوعة غور مستقرة وو مؤارة  حنك  هذا التدا   في اشنماا التقلودوة القدومة والندوثة االقتصادي الراها  هي احوعة غور مستقرة وو مؤارة  حنك  هذا التدا   في اشنماا التقلودوة القدومة والندوثة 
نما ووةاا ح ع   نما ووةاا ح ع  والمعاصرة  الذي ال تتندد نركت  ح ع  عوام  فلساونوة دا لوة  تراثوة وو تقلودوة وو ندوثة  واف والمعاصرة  الذي ال تتندد نركت  ح ع  عوام  فلساونوة دا لوة  تراثوة وو تقلودوة وو ندوثة  واف

والم اا العدواني الصاووني الذي وستادو تعموق ك  مطاهر الت لو والم اا العدواني الصاووني الذي وستادو تعموق ك  مطاهر الت لو   عوام   ارجوة ماومنة  االنتال عوام   ارجوة ماومنة  االنتال 
القدومة حدع  صروى ومروكي ووورحي  عحر استمرار هذه التحعوة والاومنة على االقتصاد والحنوة االجتماعوة معاا  القدومة حدع  صروى ومروكي ووورحي  عحر استمرار هذه التحعوة والاومنة على االقتصاد والحنوة االجتماعوة معاا  

جيوا جيوا العالقات ال النوة في ووساا الالالعالقات ال النوة في ووساا الال  ––ح  و ثحات ح  و ثحات   ––المسألة الثانوة في هذا الجان   تتعلق حاستمرار المسألة الثانوة في هذا الجان   تتعلق حاستمرار 
منا  على اشق  ما وصو  فالنوة  وقد ك وا عا كونا  فالنوا  لكنا  منا  على اشق  ما وصو  فالنوة  وقد ك وا عا كونا  فالنوا  لكنا  % % 2121ال لساونووا الذوا ونندر ال لساونووا الذوا ونندر 

وتموزوا نتى اللنطة حتمسكا  حامنتماا للقروة حك  المعاني السواسوة والرواحا االجتماعوة نتى اللنطة  وفي وتموزوا نتى اللنطة حتمسكا  حامنتماا للقروة حك  المعاني السواسوة والرواحا االجتماعوة نتى اللنطة  وفي 
اوني عموماا هو مجتمع ت تلا فو  العالقات اوني عموماا هو مجتمع ت تلا فو  العالقات هذا السواق فلو  ما المحالغة في شيا وا نقو  وا المجتمع ال لسهذا السواق فلو  ما المحالغة في شيا وا نقو  وا المجتمع ال لس



40 

 

االجتماعوة وال النوة القدومة والتقلودوة والروسمالوة الرثة  رغ  تزاود عدد المدا ونسحة التاور المدوني الكمي الذي االجتماعوة وال النوة القدومة والتقلودوة والروسمالوة الرثة  رغ  تزاود عدد المدا ونسحة التاور المدوني الكمي الذي 
ال النوة التي تشك  جزااا هاماا ما مكونات الحنوة ال النوة التي تشك  جزااا هاماا ما مكونات الحنوة   ––ل  وؤثر حصورة ملموسة حعد في جوهر العالقات المجتمعوة ل  وؤثر حصورة ملموسة حعد في جوهر العالقات المجتمعوة 

العالقات االجتماعية الريفية في العالقات االجتماعية الريفية في جتمعوة ال لساونوة في المرنلة الراهنة  مع اش ذ حعوا االعتحار وا هذه جتمعوة ال لساونوة في المرنلة الراهنة  مع اش ذ حعوا االعتحار وا هذه المالم
بقوة الملكيات الكبيرة أو أشباه بقوة الملكيات الكبيرة أو أشباه   ––كما كانت في السابق كما كانت في السابق   ––أوساط الفالحين الفلسطينيين، لم تعد محكومة أوساط الفالحين الفلسطينيين، لم تعد محكومة 

جهة، إلى جانب تفتت األراضي الزراعية إلى جهة، إلى جانب تفتت األراضي الزراعية إلى اإلقطاعيين التي لم يعد لها دورًا مسيطرًا على هذه العالقات من اإلقطاعيين التي لم يعد لها دورًا مسيطرًا على هذه العالقات من 
% % 1010بما يزيد عن بما يزيد عن ( ( دونم دونم   3030--33من من ) ) بحيث تقدر نسبة الحيازات الصغيرة بحيث تقدر نسبة الحيازات الصغيرة ( ( دونمدونم  1010أقل من أقل من ))قطع صغيرة قطع صغيرة 

دونم دونم   1010--1010، ومن ، ومن % % 1010دونم في حدود دونم في حدود   1010--3030من إجمالي الملكيات في األراضي الزراعية، ومن من إجمالي الملكيات في األراضي الزراعية، ومن 
  39913991من مجموع األراضي الزراعية البالغ من مجموع األراضي الزراعية البالغ % % 11وق وق فما ففما ف  ––  300300ومن ومن % % 99دونم دونم   300300--1010، ومن ، ومن % % 1010

حسب اإلحصاءات حسب اإلحصاءات   ––ألف دونم في قطاع غزة ألف دونم في قطاع غزة ( ( 393900))مليون دونم في الضفة، و مليون دونم في الضفة، و   39293929مليون دونم، منها مليون دونم، منها 
، وبالتالي يمكن االجتهاد في تحديد مكونات البنية ، وبالتالي يمكن االجتهاد في تحديد مكونات البنية لجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيلجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالزراعية الصادرة عن االزراعية الصادرة عن ا

  : :   الطبقية في الريف كما يليالطبقية في الريف كما يلي
وموقفهم صريح في العداء للثرورة وموقفهم صريح في العداء للثرورة ( ( دونم فأكثردونم فأكثر  1010كبار المالك كبار المالك ))أغنياء الفالحين والرأسمالية الزراعية أغنياء الفالحين والرأسمالية الزراعية ( ( أأ))

  . . واإلصالح أو العمل التعاوني أو العدالة االجتماعيةواإلصالح أو العمل التعاوني أو العدالة االجتماعية
  ..  ––دونمدونم  1010أقل من أقل من ––متوسطو الفالحين متوسطو الفالحين ( ( بب))
  ..الشرائح الوسطى من اإلداريين والفنيين الشرائح الوسطى من اإلداريين والفنيين ( ( الال))
  ..  ––دونم دونم   1010اقل من اقل من   ––صغار الحائزين صغار الحائزين ( ( دد) )   
  ..ال يملكون سوى بيع قوة عملهم للغير ويخضعون لشروط سوق العمل الزراعيال يملكون سوى بيع قوة عملهم للغير ويخضعون لشروط سوق العمل الزراعي: : العمال االجراء العمال االجراء ( ( هرهر))
  . . فقراء الفالحين فقراء الفالحين ( ( وو))

في سواق االرتحاا حاالقتصاد امسرايولي إلى نمو العالقات في سواق االرتحاا حاالقتصاد امسرايولي إلى نمو العالقات   ––لقد ودس تاور العالقات الروسمالوة المشوهة لقد ودس تاور العالقات الروسمالوة المشوهة 
  ––في الزراعة والروو ال لساوني التي ترافقت مع التراجع التدروجي في الزراعة والروو ال لساوني التي ترافقت مع التراجع التدروجي   ––لسلعوة والنقدوة لسلعوة والنقدوة وو العالقات اوو العالقات ا  ––الروسمالوة الروسمالوة 

في نج  الملكوات الكحورة  حنو  تراجع دور احقة كحار المال  حوص اا في نج  الملكوات الكحورة  حنو  تراجع دور احقة كحار المال  حوص اا   ––حنك  عوام  الوراثة وعوام  و رس حنك  عوام  الوراثة وعوام  و رس 
إاار العالقات إاار العالقات   الشك  الريوسي لالستغال  في ووساا ال النوا  لون  مكاناا استغال  العم  المأجور فيالشك  الريوسي لالستغال  في ووساا ال النوا  لون  مكاناا استغال  العم  المأجور في

الروسمالوة المشوهة في الروو التي تقو  على ت صوص القس  اشكحر ما امنتا  الزراعي ما اج  السوق  وفي الروسمالوة المشوهة في الروو التي تقو  على ت صوص القس  اشكحر ما امنتا  الزراعي ما اج  السوق  وفي 
هذه الطروو تزاودت نسحة التماوز الاحقي حوا ال النوا الذوا وشكلوا نتى اللنطة وجودا احقوا موةوعوا هذه الطروو تزاودت نسحة التماوز الاحقي حوا ال النوا الذوا وشكلوا نتى اللنطة وجودا احقوا موةوعوا 

" " " " الحرولوتاروا الحرولوتاروا " " ود تسارا نمو ال يات ال قورة والمعدمة  ود تسارا نمو ال يات ال قورة والمعدمة  فالنوة في الة ة حشك   اص  وتزافالنوة في الة ة حشك   اص  وتزا  ––وقاعدة اجتماعوة وقاعدة اجتماعوة 
في القروة وو في ووساا العما  الزراعووا اشجراا في الم ومات والمنااق ال قورة اش رس  في القروة وو في ووساا العما  الزراعووا اشجراا في الم ومات والمنااق ال قورة اش رس  " " والحرولوتاروا الرثة والحرولوتاروا الرثة 

روسمالواا روسمالواا دوا وا وعني ذل  تحلور نالة ما التماوز الاحقي  الحورجوازي الكالسوكي الذي ومكا وا ونقق تراكماا دوا وا وعني ذل  تحلور نالة ما التماوز الاحقي  الحورجوازي الكالسوكي الذي ومكا وا ونقق تراكماا 
ملموساا وؤثر في تاوور وو تنموة العالقات الروسمالوة في الروو ال لساوني  إذ وا العالقات الروسمالوة الجدودة ملموساا وؤثر في تاوور وو تنموة العالقات الروسمالوة في الروو ال لساوني  إذ وا العالقات الروسمالوة الجدودة 
القايمة على استغال  العم  المأجور  هي عالقة مشوهة وكومحرادوروة في ن   الوقت وحالتالي فقد حقي المصدر القايمة على استغال  العم  المأجور  هي عالقة مشوهة وكومحرادوروة في ن   الوقت وحالتالي فقد حقي المصدر 
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محرادور ما ورحاح  وهو وشح  ما نو  احوعت  حعالقة الروع وو محرادور ما ورحاح  وهو وشح  ما نو  احوعت  حعالقة الروع وو اشساسي للتراك   هو ما تنص  علو  فية الكو اشساسي للتراك   هو ما تنص  علو  فية الكو 
  ..الرحى الذي كانت تستنوذ علو  احقة وشحاه امقااعووا في مران  ساحقة الرحى الذي كانت تستنوذ علو  احقة وشحاه امقااعووا في مران  ساحقة 

إذ إنه في ظل استمرار سيطرة سياسة السوق أو االقتصاد الحر في إطار التبعية والبحث عن المصالح إذ إنه في ظل استمرار سيطرة سياسة السوق أو االقتصاد الحر في إطار التبعية والبحث عن المصالح 
لية والمشوهة في السلطة، لم يكن من الممكن تطبيق سياسات لية والمشوهة في السلطة، لم يكن من الممكن تطبيق سياسات الخاصة عبر سيطرة العالقات الرأسمالية الطفيالخاصة عبر سيطرة العالقات الرأسمالية الطفي

بحيث نالحظ تراجع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي بحيث نالحظ تراجع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي . . زراعية لتطوير قطاع الزراعة في الضفة والقطاعزراعية لتطوير قطاع الزراعة في الضفة والقطاع
، ويعود السبب في ذلك إلى إهمال السلطة لهذا ، ويعود السبب في ذلك إلى إهمال السلطة لهذا 10311031عام عام % % 11قبل أوسلو إلى أقل من قبل أوسلو إلى أقل من % % 1010من حوالي من حوالي 

زيادة التفتت في مساحة األراضي الزراعية، خاصة في قطاع غزة، وغياب دور البنوك في زيادة التفتت في مساحة األراضي الزراعية، خاصة في قطاع غزة، وغياب دور البنوك في القطاع، إلى جانب القطاع، إلى جانب 
تشجيع وتطوير المشاريع الزراعية، إلى جانب غياب أي شكل من أشكال الجمعيات التعاونية وارتفاع القيمة تشجيع وتطوير المشاريع الزراعية، إلى جانب غياب أي شكل من أشكال الجمعيات التعاونية وارتفاع القيمة 

الطبقة من ناحية الطبقة من ناحية   االجارية لألراضي الزراعية، وكلها عوامل ادت إلى المزيد من التراجع والتهمغ لبنية هذهاالجارية لألراضي الزراعية، وكلها عوامل ادت إلى المزيد من التراجع والتهمغ لبنية هذه
  ..والنتاجتها من ناحية ثانيةوالنتاجتها من ناحية ثانية

إنتاجية إنتاجية / / إن هذه األوضاع التي تعيشها جماهير الفالحين الفلسطينيين بما يمثلونه من كتله اجتماعية إن هذه األوضاع التي تعيشها جماهير الفالحين الفلسطينيين بما يمثلونه من كتله اجتماعية 
فقيرة لها مصلحة في النضال الوطني والطبقي، تدفع قوى اليسار الفلسطيني، إلى مزيد من االهتمام فقيرة لها مصلحة في النضال الوطني والطبقي، تدفع قوى اليسار الفلسطيني، إلى مزيد من االهتمام 

الحياتية عبر تنظيمهم ومعايشتهم، بهدف مواجهة كل أشكال المعاناة الحياتية عبر تنظيمهم ومعايشتهم، بهدف مواجهة كل أشكال المعاناة   بقضاياهم ووعي تفاصيل أوضاعهمبقضاياهم ووعي تفاصيل أوضاعهم
التي يتعرضون لها من االحتالل والمستوطنين من جهة، أو أشكال االستغالل الطبقي الداخلي من جهة التي يتعرضون لها من االحتالل والمستوطنين من جهة، أو أشكال االستغالل الطبقي الداخلي من جهة 
أخرى، وهذا يفرض على هذه القوى، القيام بالمبادرات المدروسة، لتشجيع قيام التعاونيات لدعم الفالحين أخرى، وهذا يفرض على هذه القوى، القيام بالمبادرات المدروسة، لتشجيع قيام التعاونيات لدعم الفالحين 

إلى مستوى معين من الملكيات التعاونية، إلى مستوى معين من الملكيات التعاونية،   ––المفتتة المفتتة   ––، والعمل على رفع مستوى الملكيات الزراعية ، والعمل على رفع مستوى الملكيات الزراعية األجراءاألجراء
والمطالبة بإيجاد قطاع حكومي في الزراعة، في أراضي الضفة بصورة خاصة، إلى جانب ذلك فان المطالبة والمطالبة بإيجاد قطاع حكومي في الزراعة، في أراضي الضفة بصورة خاصة، إلى جانب ذلك فان المطالبة 

وية واإلرشاد والتخطيط أو وية واإلرشاد والتخطيط أو بتقديم مختلف التسهيالت للفالحين والمزارع الصغيرة، كالقروض واألسمدة واألدبتقديم مختلف التسهيالت للفالحين والمزارع الصغيرة، كالقروض واألسمدة واألد
التنميط الزراعي، واالهتمام بالمنتوجات من حيث التسويق وحماية األسعار، أمور ال بد من العمل على التنميط الزراعي، واالهتمام بالمنتوجات من حيث التسويق وحماية األسعار، أمور ال بد من العمل على 
تفعيلها، تعميقا للعالقة بين هذه القوى، وبين جماهيرنا الشعبية في الريف الفلسطيني من الفالحين الذين تفعيلها، تعميقا للعالقة بين هذه القوى، وبين جماهيرنا الشعبية في الريف الفلسطيني من الفالحين الذين 

  ..والنهوض الثوري منذ فجر تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية والنهوض الثوري منذ فجر تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية تصدروا دوما حركة النضال الوطني والتضحية تصدروا دوما حركة النضال الوطني والتضحية 
/ / السواسي السواسي / / نو  التغوور االجتماعي نو  التغوور االجتماعي   كافة المعنوواكافة المعنوواإا هذه الدراسة ما شأناا وا تثور التساؤالت لدس إا هذه الدراسة ما شأناا وا تثور التساؤالت لدس 

االقتصادي المستقحلي ما نانوة ونو  سونارووهات الحدو  المنتم  ل وةاا الراهنة ما نانوة ثانوة  ونقصد االقتصادي المستقحلي ما نانوة ونو  سونارووهات الحدو  المنتم  ل وةاا الراهنة ما نانوة ثانوة  ونقصد 
وو الدولة وو الدولة " " ن  الدولتوان  الدولتوا""امسالموة في غزة  والنك  الذاتي الموسع في الة ة وو سوناروو امسالموة في غزة  والنك  الذاتي الموسع في الة ة وو سوناروو ( ( اممارةاممارة))ناروو ناروو حذل  سوحذل  سو

الشكلوة في إاار التحعوة امسرايولوة عحر توافق فتى ونما  وو سوناروو النةا  ما وج  فلساوا الدومقرااوة الشكلوة في إاار التحعوة امسرايولوة عحر توافق فتى ونما  وو سوناروو النةا  ما وج  فلساوا الدومقرااوة 
  . . في إاار الدولة العرحوة والمجتمع العرحي االشتراكيفي إاار الدولة العرحوة والمجتمع العرحي االشتراكي

ندر  حك  موةوعوة ووعي  وا استمرار تاور العالقات االجتماعوة في حالدنا على ندر  حك  موةوعوة ووعي  وا استمرار تاور العالقات االجتماعوة في حالدنا على   عليه فإننا،عليه فإننا،وبناء وبناء 
صورتاا المشوه  الراهنة  هو ومر حقدر ما وتعارال مع قوانوا النواة ومتغوراتاا وتراكماتاا الدافعة صو  صورتاا المشوه  الراهنة  هو ومر حقدر ما وتعارال مع قوانوا النواة ومتغوراتاا وتراكماتاا الدافعة صو  

و  مع العدو الصاووني  ما و  مع العدو الصاووني  ما االرتقاا والتقد   وتعارال ووةا مع نةا  شعحنا وتةنوات  الغالوة في صراع  الاو االرتقاا والتقد   وتعارال ووةا مع نةا  شعحنا وتةنوات  الغالوة في صراع  الاو 
وج  تنقوق وهداف  في التنرر والعدالة االجتماعوة والدومقرااوة  اشمر الذي وستوج  استنااال قوس الوسار وج  تنقوق وهداف  في التنرر والعدالة االجتماعوة والدومقرااوة  اشمر الذي وستوج  استنااال قوس الوسار 
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نساق إلو  ما نطا  نساق إلو  ما نطا  " " قدر منتو  قدر منتو  " " ال لساوني والعرحي  كةرورة موةوعوة ملنة  نتى ال وصحى المستقح  كأن  ال لساوني والعرحي  كةرورة موةوعوة ملنة  نتى ال وصحى المستقح  كأن  
إلى ند كحور في السوارة على مقدرات شعوحنا  وما العراق وفلساوا إلى ند كحور في السوارة على مقدرات شعوحنا  وما العراق وفلساوا العولمة اشمروكي الصاووني الذي نجى العولمة اشمروكي الصاووني الذي نجى 

سوس مؤشر صارخ على تل  الاومنة التي ستتسع لتشم  ك  مسانة النطا  العرحي  لذل  فإا عملوة استوعا  سوس مؤشر صارخ على تل  الاومنة التي ستتسع لتشم  ك  مسانة النطا  العرحي  لذل  فإا عملوة استوعا  
الناةر واستشراو المستقح  ستط  رهاننا الداي  والمستمر  لعساا  في تعحية ااقات مجتمعنا حارتحاا  الناةر واستشراو المستقح  ستط  رهاننا الداي  والمستمر  لعساا  في تعحية ااقات مجتمعنا حارتحاا  

  ..مع منوا  العرحي في ط  عال  ومو  حالمتغورات ال مكاا للةع اا فو  مع منوا  العرحي في ط  عال  ومو  حالمتغورات ال مكاا للةع اا فو  العةوي العةوي 
فحالرغ  ما المتغورات التي وصاحت الحنوة االقتصادوة االجتماعوة ال لساونوة اوا  ال ترة الممتدة منذ عا  فحالرغ  ما المتغورات التي وصاحت الحنوة االقتصادوة االجتماعوة ال لساونوة اوا  ال ترة الممتدة منذ عا  

ة وشح  ة وشح  نتى الوو   إال وا هذه التنوالت ل  تستاع تجاوز وو إلغاا عالقات امنتا  ما قح  الروسمالونتى الوو   إال وا هذه التنوالت ل  تستاع تجاوز وو إلغاا عالقات امنتا  ما قح  الروسمالو  49924992
الروسمالوة القايمة ح  عززتاا ووحقت علواا  ح ع  عوام   ارجوة تتمث  في السواسات امسرايولوة تجاه االقتصاد الروسمالوة القايمة ح  عززتاا ووحقت علواا  ح ع  عوام   ارجوة تتمث  في السواسات امسرايولوة تجاه االقتصاد 
ال لساوني ما نانوة وعوام  دا لوة فلساونوة تتمث  في مجموعات المصالى الاحقوة التقلودوة والمستندثة ال لساوني ما نانوة وعوام  دا لوة فلساونوة تتمث  في مجموعات المصالى الاحقوة التقلودوة والمستندثة 

في المنشآت الصناعوة شح  العايلوة عموماا  في المنشآت الصناعوة شح  العايلوة عموماا  ))تجاوزها تجاوزها الا ولوة النروصة على إحقاا العالقات القدومة وعد  الا ولوة النروصة على إحقاا العالقات القدومة وعد  
وامنتا  العايلي في الزراعة ونما امنتا  السلعي الصغور المنتشر حكثرة في الة ة والقااا عموماا وفي وامنتا  العايلي في الزراعة ونما امنتا  السلعي الصغور المنتشر حكثرة في الة ة والقااا عموماا وفي 

وحالتالي فإا النما السايد غالحاا هو نما روسمالي تاحع ومشوه تتدا   فو  وحالتالي فإا النما السايد غالحاا هو نما روسمالي تاحع ومشوه تتدا   فو  ( ( الخالخ... ... المنااق الرو وة  صوصاا المنااق الرو وة  صوصاا 
القدومة ةما صوغة ما التعاوش والتعاوا والصراا  وفي هذا الجان  نشور إلى وا تعدد ونماا امنتا  القدومة ةما صوغة ما التعاوش والتعاوا والصراا  وفي هذا الجان  نشور إلى وا تعدد ونماا امنتا    اشنماااشنماا

قد وتجسد في حعال القااعات االقتصادوة وكثر ما غورها  وفي هذا السواق ومكا وا ووصو النما السايد قد وتجسد في حعال القااعات االقتصادوة وكثر ما غورها  وفي هذا السواق ومكا وا ووصو النما السايد 
لص وة السواسوة والحوروقرااوة ورجا  لص وة السواسوة والحوروقرااوة ورجا  ارتحاااا حالتنالو حوا اارتحاااا حالتنالو حوا ا" " روسمالوة المناسو روسمالوة المناسو ""عندنا حأن  نما منكو  حآلوات عندنا حأن  نما منكو  حآلوات 

اشعما  والما  والكومحرادور في الة ة والقااا  وفي ةوا هذا التنلو  ومكا وا نالق على هذا النما ان  اشعما  والما  والكومحرادور في الة ة والقااا  وفي ةوا هذا التنلو  ومكا وا نالق على هذا النما ان  
نما روسمالي ا ولي  لكن  في ك  اشنوا  وماما كانت التسموة  فاو نما تاحع ومت لو  ما وعني حقاا التاور نما روسمالي ا ولي  لكن  في ك  اشنوا  وماما كانت التسموة  فاو نما تاحع ومت لو  ما وعني حقاا التاور 

قي منتجزاا حسح  هذه العوام  ال ارجوة والدا لوة ذات المصلنة المشتركة في إحقاا قي منتجزاا حسح  هذه العوام  ال ارجوة والدا لوة ذات المصلنة المشتركة في إحقاا الاحالاح//االقتصادي واالجتماعياالقتصادي واالجتماعي
عاقة تولود  عاقة تولود نالة التاور المنتجز في حالدنا ودور هذا التنالو الاحقي في ت كو  المجتمع السواسي ال لساوني واف نالة التاور المنتجز في حالدنا ودور هذا التنالو الاحقي في ت كو  المجتمع السواسي ال لساوني واف

زانة ك  هذه العوام  يلوات المجتمع المدني الدومقرااي  اشمر الذي وقتةي العم  على كسر هذا التنالو و يلوات المجتمع المدني الدومقرااي  اشمر الذي وقتةي العم  على كسر هذا التنالو و  زانة ك  هذه العوام  اف اف
ورموزها وش وصاا صو  إعادة الوندة السواسوة المجتمعوة حوا الة ة والقااا وفق اشس  والثواحت الوانوة ورموزها وش وصاا صو  إعادة الوندة السواسوة المجتمعوة حوا الة ة والقااا وفق اشس  والثواحت الوانوة 
والدومقرااوة  وفق وس  اقتصادوة تنمووة تستادو تنقوق مقدمات الصمود الواني والمقاومة والنةا  حك  والدومقرااوة  وفق وس  اقتصادوة تنمووة تستادو تنقوق مقدمات الصمود الواني والمقاومة والنةا  حك  

  ..الجتماعوةالجتماعوةوشكال  على اروق التنرر واالستقال  والعدالة اوشكال  على اروق التنرر واالستقال  والعدالة ا
  
  ::  3881مالمح التحول والتغير في البنية االجتماعية ما بعد قيام السلطة . 1
  : : ومكا الندو  عا هذه المالمى في ةوا المؤشرات اشساسوة التالوة ومكا الندو  عا هذه المالمى في ةوا المؤشرات اشساسوة التالوة   

نالنط تراجع طاهرة المجتميع السواسيي التيي انتشيرت إحياا االنت اةية نالنط تراجع طاهرة المجتميع السواسيي التيي انتشيرت إحياا االنت اةية   71427142  ––  49914991 ال  السنوات  ال  السنوات   --44
اشوليييى  وكييياا ميييا الممكيييا وا تشيييك  ميييد الا وو تماويييداا ليييوالدة المجتميييع الميييدني ال لسييياوني فيييي سيييواق اشوليييى  وكييياا ميييا الممكيييا وا تشيييك  ميييد الا وو تماويييداا ليييوالدة المجتميييع الميييدني ال لسييياوني فيييي سيييواق 
  ..الصراا الواني والصراا الاحقي الدا لي  لكا هذه اممكانوة ل  تعد قاحلة للتنقق في الوةع الراهاالصراا الواني والصراا الاحقي الدا لي  لكا هذه اممكانوة ل  تعد قاحلة للتنقق في الوةع الراها



44 

 

  كانت في معطماا   كانت في معطماا 49914991قتصادوة التي اروت على المجتمع ال لساوني حعد قوا  السلاة قتصادوة التي اروت على المجتمع ال لساوني حعد قوا  السلاة المتغورات االالمتغورات اال  --77
  --كمحرادورويية حالمشييروا اشمروكيييكمحرادورويية حالمشييروا اشمروكييي  --متغوييرات سييلحوة مييا  ييال  ارتحيياا ن يي  وشييرايى احقويية حوروقرااوييةمتغوييرات سييلحوة مييا  ييال  ارتحيياا ن يي  وشييرايى احقويية حوروقرااويية

عالموة  هي وحعد  عالموة  هي وحعد امسرايولي لتص وة جوهر القةوة الوانوة  ون   منطمات غور نكوموة ومصرفوة واف امسرايولي لتص وة جوهر القةوة الوانوة  ون   منطمات غور نكوموة ومصرفوة واف
تكوا عا االرتحاا الواني كما ل  تسا  في تغوور قوس وعالقات امنتا  في القااعات االقتصادوة  تكوا عا االرتحاا الواني كما ل  تسا  في تغوور قوس وعالقات امنتا  في القااعات االقتصادوة    ماما

وو في تاوور دور القااا ال اص ال لساوني واالرتقاا ح  و اصة فيي القااعيات امنتاجوية الروسيمالوة  وو في تاوور دور القااا ال اص ال لساوني واالرتقاا ح  و اصة فيي القااعيات امنتاجوية الروسيمالوة  
نقياحي واالجتمياعي نقياحي واالجتمياعي وو في استوعا  مزود ما العاملوا فو  وتنوا  صايصيا  وو تغووير وعيوا  المانيي والوو في استوعا  مزود ما العاملوا فو  وتنوا  صايصيا  وو تغووير وعيوا  المانيي وال

  ..كاحقة متحلورة وو مستقلة ولو حالمعنى النسحيكاحقة متحلورة وو مستقلة ولو حالمعنى النسحي
لي  تشيك  قاوعية لي  تشيك  قاوعية   49914991االقتصادوة التيي سيادت فيي السيلاة منيذ نشيأتاا عيا  االقتصادوة التيي سيادت فيي السيلاة منيذ نشيأتاا عيا  //إا اشوةاا االجتماعوةإا اشوةاا االجتماعوة  --44

حصيورة محاشيرة حصيورة محاشيرة   ––حأي معنى  ميع مرنلية االنيتال  السياحقة  إذ حقيي االنيتال  حعيد قويا  السيلاة كميا هيو حأي معنى  ميع مرنلية االنيتال  السياحقة  إذ حقيي االنيتال  حعيد قويا  السيلاة كميا هيو 
وت العالقيات االقتصيادوة والقانونوية منكومية لين   المرجعويات واآللويات السياحقة فيي وت العالقيات االقتصيادوة والقانونوية منكومية لين   المرجعويات واآللويات السياحقة فيي وحقوحق  ––وغور محاشرة وغور محاشرة 

حايذه الدرجية وو حايذه الدرجية وو ––ااار التحعوة وال ةوا والتكويو ميع السواسيات امسيرايولوة  كميا طليت ووةيا منكومية ااار التحعوة وال ةوا والتكويو ميع السواسيات امسيرايولوة  كميا طليت ووةيا منكومية 
لمال  ما لمال  ما للعالقات االجتماعوة ما قح  الروسمالوة العشايروة والنمايلوة والعايلوة إلى جان  كحار اللعالقات االجتماعوة ما قح  الروسمالوة العشايروة والنمايلوة والعايلوة إلى جان  كحار ا  ––تل  تل  

  ..التقلودوة وال النواالتقلودوة وال النوا" " االرستقرااوةاالرستقرااوة""اشسر شح  امقااعوة اشسر شح  امقااعوة 
على وثر قوا  سلاة النك  الذاتي المندود  نشأت تغويرات عليى الحنوية االجتماعوية فيي الةي ة والقاياا    --11

  : 51وومكا تل وص هذه المتغورات كالتالي
سييمي وغويير الرسييمي مييا العامليية فييي القايياعوا الر )نييدو  توسييع نسييحي فييي نجيي  ال يييات العمالويية  .أ 

 .  وتراجع نسحي في مستوس معوشة الاحقة العاملة والشرايى الدنوا ما الاحقة الوساى(االقتصاد
نمو شرونة جدودة ميا الاحقية الوسياى الندوثية متمثلية فيي حوروقرااوية السيلاة وفيي مجيا  التعليو    .ب 

 تصياص ووصينا  والصنة  وفيي إدارات المنطميات غوير النكوموية  وفيي توسيع صي وو ذوي اال
 .الماا النرة

تكييوا نييواة شييرونة مييا وصيينا  رؤو  اشمييوا  فييي المناقيية الرمادويية حييوا القايياا العييا  والقايياا   .ال 
 . ال اص

 : ويمكن عنونة أبرز تحوالت البنية االجتماعية عقب قيام السلطة الوطنية كالتالي
وو الحورجوازويية الصييغورة  صوصياا  ووعييود هييذا التوسييع  52العامليية عمومياا والوسيياى" الاحقيية " توسيع  3أ

لعيييدة وسيييحا   وحرزهيييا نميييو وجايييزة السيييلاة ال لسييياونوة ومؤسسييياتاا وهوياتايييا  وعيييودة كيييوادر منطمييية 
فيي إثير ( وتندويداا ميا الكوويت)التنرور والتنطومات السواسوة وكثويروا ميا العياملوا فيي دو  ال ليو  

ر النكوموة توسعاا ملنوطاا  هيذا حامةيافة إليى زويادة وعيداد نر  ال لو   كما شادت المنطمات غو
 .العاملوا في مجاالت معونة  كالتعلو  الجامعي والمناماة والا  والاندسة

                                                           
 .12ص – 1002 –بيروت  –سات الفلسطيني مؤسسة الدرا –الطبقة الوسطى الفلسطينية  –جميل هالل .د: المصدر   51
 .19المصدر السابق ص   52
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تواص  الةعو التكووني والروسمالي للحرجوازوة المنلوة  لكا تكووا هذه ال ية حقيي منكومياا ليرو   3ب
الاحقيية االجتماعويية  ومصيدر ةييعو القايياا  الميا  العييايلي الصيغور  وهييذا هييو مصيدر ةييعو هيذه

ميا منشيآت القاياا ال ياص منشيآت صيغورة جيداا  وي تسيت د  ميا % 91ال اص  فميا ال وقي  عيا 
 . عام  إلى ورحعة عما 

في تناولنا ل وةاا االجتماعوة تندويداا  ال نسيتاوع النيدو  عيا عالقيات اجتماعوية احقوية منيددة فيي في تناولنا ل وةاا االجتماعوة تندويداا  ال نسيتاوع النيدو  عيا عالقيات اجتماعوية احقوية منيددة فيي   --55
النيط حقياا ميا وسيمى حنالية السيوولة الاحقوية وو عيد  التحليور الاحقيي النيط حقياا ميا وسيمى حنالية السيوولة الاحقوية وو عيد  التحليور الاحقيي ااار المجتميع ال لسياوني  نوي  نااار المجتميع ال لسياوني  نوي  ن

المنيدد والواةيى  الييذي وسيا  فيي تغوويير نتوجية مصيادر تشييك  اليوعي الاحقيي  وتميياوزه فيي هيذه الاحقيية المنيدد والواةيى  الييذي وسيا  فيي تغوويير نتوجية مصيادر تشييك  اليوعي الاحقيي  وتميياوزه فيي هيذه الاحقيية 
عا الاحقات اش رس  إلى جان  ميا وسيمى حيالنرا  الاحقيي نتوجية فيرص التعليو  وال يرص ال ردوية عليى عا الاحقات اش رس  إلى جان  ميا وسيمى حيالنرا  الاحقيي نتوجية فيرص التعليو  وال يرص ال ردوية عليى 

لمناسييو   وحالتييالي طيي  التشييك  الاحقييي ال لسيياوني ةييعو اا وحاوييياا حنكيي  اسييتمرار لمناسييو   وحالتييالي طيي  التشييك  الاحقييي ال لسيياوني ةييعو اا وحاوييياا حنكيي  اسييتمرار قاعييدة وهيي  الثقيية واقاعييدة وهيي  الثقيية وا
عوام  الت لو اليدا لي ميا نانوية  وحنكي  اسيتمرار التحعوية وو انتجياز التايور ميا نانوية ثانوية  اشمير عوام  الت لو اليدا لي ميا نانوية  وحنكي  اسيتمرار التحعوية وو انتجياز التايور ميا نانوية ثانوية  اشمير 
اليييييذي ودس إليييييى اسيييييتمرار نالييييية التشيييييوه االقتصيييييادي واالجتمييييياعي وتيييييدا   اشنمييييياا القدومييييية والندوثييييية اليييييذي ودس إليييييى اسيييييتمرار نالييييية التشيييييوه االقتصيييييادي واالجتمييييياعي وتيييييدا   اشنمييييياا القدومييييية والندوثييييية 

اصرة وتأثورها على تشك  العالقات االجتماعوة والوعي السايد  ارتحاااا حتدا   اليوالاات السيلاووة اصرة وتأثورها على تشك  العالقات االجتماعوة والوعي السايد  ارتحاااا حتدا   اليوالاات السيلاووة والمعوالمع
وو العايلويية والجاووية المنلويية ميع الييوالاات وو العايلويية والجاووية المنلويية ميع الييوالاات ( ( ل ييتى وو لنميا  كمييا هيو نالنييا فيي طيي  االنقسيا ل ييتى وو لنميا  كمييا هيو نالنييا فيي طيي  االنقسيا ))المركزوية المركزوية 

سييواق ال سيياد السواسييي سييواق ال سيياد السواسييي الاحقويية الجدوييدة والقدوميية  إلييى جانيي  حييروز وشييكا  متنوعيية للنييرا  ال ييردي فييي الاحقويية الجدوييدة والقدوميية  إلييى جانيي  حييروز وشييكا  متنوعيية للنييرا  ال ييردي فييي 
واالقتصادي  وو في سواق طروو النصار واالغالق امسرايولي وما وترت  علو  ما يثار تنعك  على واالقتصادي  وو في سواق طروو النصار واالغالق امسرايولي وما وترت  علو  ما يثار تنعك  على 
اشوةييياا االقتصيييادوة عحييير السيييوق السيييوداا واالنتكيييار والتاروييي  تنيييت مسيييموات م تل ييية  لكنايييا فيييي اشوةييياا االقتصيييادوة عحييير السيييوق السيييوداا واالنتكيييار والتاروييي  تنيييت مسيييموات م تل ييية  لكنايييا فيييي 

نوالت اجتماعوة مرتحاية حايذه نوالت اجتماعوة مرتحاية حايذه المنصلة الناايوة تشك  وعاا واسعاا لنرا  اجتماعي وفساد اقتصادي وتالمنصلة الناايوة تشك  وعاا واسعاا لنرا  اجتماعي وفساد اقتصادي وت
  ..الطروو وو حذروعتااالطروو وو حذروعتاا

  
م او  وقيو  عليى م او  وقيو  عليى ""لكا ك  ذل  ال ولغي وحداا وهموة تاحوق م او  المواقع الاحقوة في مجتمعنا ال لساوني  وهو لكا ك  ذل  ال ولغي وحداا وهموة تاحوق م او  المواقع الاحقوة في مجتمعنا ال لساوني  وهو 

تعاوش وتم ص  وكثر ما شك  وو مطاير دا ي  الينما الروسيمالي التياحع والمشيوه السيايد فيي المدونية وو الرويو وو تعاوش وتم ص  وكثر ما شك  وو مطاير دا ي  الينما الروسيمالي التياحع والمشيوه السيايد فيي المدونية وو الرويو وو 
الييذوا تعييولا  وكاليية الييذوا تعييولا  وكاليية " " المامشييواالمامشييوا""مييات التييي تتموييز عييا المدونيية والروييو حكوناييا تةيي  فيييات واسييعة مييا مييات التييي تتموييز عييا المدونيية والروييو حكوناييا تةيي  فيييات واسييعة مييا فييي الم وفييي الم و

الغييو   إلييى جانيي  المسيياعدات وو المعونييات امغاثويية ذات االهييداو المتعييددة المقدميية لالجيييوا ال لسيياونووا فييي الغييو   إلييى جانيي  المسيياعدات وو المعونييات امغاثويية ذات االهييداو المتعييددة المقدميية لالجيييوا ال لسيياونووا فييي 
إلييى المنيياوالت الدؤوحيية مييا إلييى المنيياوالت الدؤوحيية مييا   وفييي هييذا السييواق نشييوروفييي هييذا السييواق نشييور. . قايياا غييزة اثنيياا النصييار  و اصيية حعييد النيير  العدوانوييةقايياا غييزة اثنيياا النصييار  و اصيية حعييد النيير  العدوانويية

" " الن يي الن يي ""عحيير االسييتعانة حييحعال عحيير االسييتعانة حييحعال " " تكووييو الم وميياتتكووييو الم ومييات""و مييا وجيي  و مييا وجيي  ..تت..السييلاة ال لسيياونوة  منييذ قواماييا  وقحلاييا  السييلاة ال لسيياونوة  منييذ قواماييا  وقحلاييا  
العايلويية والعشييايروة والسواسييوة التقلودويية حشييتى االشييكا  واالسييالو  حاييدو وو حييوه  اسييتجاحة الم ومييات لسواسييات العايلويية والعشييايروة والسواسييوة التقلودويية حشييتى االشييكا  واالسييالو  حاييدو وو حييوه  اسييتجاحة الم ومييات لسواسييات 

و استند حصورة ريوسيوة إليى مجتميع و استند حصورة ريوسيوة إليى مجتميع ..تت. . لو  رغ  وا المسار الواني لي  لو  رغ  وا المسار الواني لي  و ما حعد ات اقات ووسو ما حعد ات اقات ووس..تت..السلاة وو  السلاة وو  
الم ومات في الواا والشتات اوا  مرنلة النةا  التنرري ما قح  توقوع تل  االت اقات  ولكا حيالرغ  ميا نالية الم ومات في الواا والشتات اوا  مرنلة النةا  التنرري ما قح  توقوع تل  االت اقات  ولكا حيالرغ  ميا نالية 

تأوويييد تأوويييد و  إال وا ذلييي  ال وعنيييي القاوعييية حونايييا وحيييوا جمييياهور الم يييو   إذ وا الو  إال وا ذلييي  ال وعنيييي القاوعييية حونايييا وحيييوا جمييياهور الم يييو   إذ وا ال..تت..الاحيييوا السواسيييي فيييي قويييادة  الاحيييوا السواسيييي فيييي قويييادة  
رغي  هيذا التنياقال اليذي و سيره جلحوير اششيقر رغي  هيذا التنياقال اليذي و سيره جلحوير اششيقر   ––حشك  وو حيآ ر حشك  وو حيآ ر   ––و دا   الم ومات استمر و دا   الم ومات استمر ..تت..الجماهوري لي  الجماهوري لي  
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حتأوويد جمياهوري حتأوويد جمياهوري     نتيى اآلانتيى اآلا    وكونايا نطويتوكونايا نطويت. . وو..تت..هذا ووحقي ثمة تناقال طياهري حيوا تنلولنيا لقويادة  هذا ووحقي ثمة تناقال طياهري حيوا تنلولنيا لقويادة  : ": "حقول حقول 
ح  ح  ... ... ومر ومكا التنقق من  حالملمو  وال جدا  فو ومر ومكا التنقق من  حالملمو  وال جدا  فو وهو وهو     والتناقال هذا ال وتعلق حوص نا لاا حالحرجوازوةوالتناقال هذا ال وتعلق حوص نا لاا حالحرجوازوة. . واسعواسع

    49244924إا لي  وكيا منيذ سين  إا لي  وكيا منيذ سين      فيي السينوات اش ويرةفيي السينوات اش ويرة. . وو..تت..حوص نا لمسار  حوص نا لمسار      حاشنرسحاشنرس    وتعلق التناقال المذكوروتعلق التناقال المذكور
قييد ذكيير ثالثيية وسييحا  حالترتويي  الزمنييي لت سييور قييد ذكيير ثالثيية وسييحا  حالترتويي  الزمنييي لت سييور     الييذي وشيياار التنلويي  ذاتيي الييذي وشيياار التنلويي  ذاتيي     فجييور  نييحشفجييور  نييحش. . حأنيي  نايي  استسييالميحأنيي  نايي  استسييالمي
كيوا كيوا     ووالا ووالا       قيا  إا هنيا   قيا  إا هنيا   49124912اهري فيي المقاحلية الاوولية التيي نشيرتاا الايدو فيي دوسيمحر اهري فيي المقاحلية الاوولية التيي نشيرتاا الايدو فيي دوسيمحر ذل  التناقال الطذل  التناقال الط

اشمير اليذي وةي ى علوي  مجيداا كحويراا وسيمى لي  حيأا اشمير اليذي وةي ى علوي  مجيداا كحويراا وسيمى لي  حيأا     49954995الوموا ال لسياوني قيد حيادر إليي الك ياح المسيلى سين  الوموا ال لسياوني قيد حيادر إليي الك ياح المسيلى سين  
حنكيي  احوعتاييا الاحقويية حنكيي  احوعتاييا الاحقويية     ونوة مرتحاييةونوة مرتحاييةالحرجوازويية ال لسيياالحرجوازويية ال لسييا""كييوا كييوا     ثانويياا ثانويياا     واا هنييا واا هنييا . . موقعيياا قوادويياا موقعيياا قوادويياا     مييا الحييدامييا الحييدا    ونتيي ونتيي 

اشمير اليذي جعلايا تسيتند اشمير اليذي جعلايا تسيتند     حعالقات وثوقة مع اشنطمة الرجعوية والحورجوازوية العرحويةحعالقات وثوقة مع اشنطمة الرجعوية والحورجوازوية العرحوية    وموولاا التساوموة والتاادنو وموولاا التساوموة والتاادنو 
ا هنالي ... ... سياه  فيي هومنتاياسياه  فيي هومنتايا    إلي دع  سواسي ومادي كحور ما هذه اشنطمةإلي دع  سواسي ومادي كحور ما هذه اشنطمة ا هنالي واف   --العيدو القيومي العيدو القيومي ""كيوا كيوا     و ويراا و ويراا     واف

حالمزوييد مييا التشييدد حالمزوييد مييا التشييدد     َ  االننييراو السواسييي الييذي اتسييمت حيي  مواقييو وممارسيية الومييوا ال لسيياونيَ  االننييراو السواسييي الييذي اتسييمت حيي  مواقييو وممارسيية الومييوا ال لسيياونيقاَحييقاَحيي  --" " إسييرايو إسييرايو ""
  ..5533""ووتحع تكتوكات مقحولةووتحع تكتوكات مقحولة    مما جع  هذا الوموا وحدو في نطر الجماهور في موقع مقحو مما جع  هذا الوموا وحدو في نطر الجماهور في موقع مقحو     والتصل والتصل 

الاحقوية الاحقوية --ويةويةوفي ك  االنوا  فإا هذه الطاهرة غور مستغرحة  ذل  إا وه  ما تتموز ح  اشوةاا االجتماعوفي ك  االنوا  فإا هذه الطاهرة غور مستغرحة  ذل  إا وه  ما تتموز ح  اشوةاا االجتماع
في حالدنا  وناا ووةياا انتقالوية  غوير مسيتقرة وغوير ثاحتية  واششيكا  الجدويدة فوايا  تنمي  فيي ثناواهيا العدويد ميا في حالدنا  وناا ووةياا انتقالوية  غوير مسيتقرة وغوير ثاحتية  واششيكا  الجدويدة فوايا  تنمي  فيي ثناواهيا العدويد ميا 
مالمى القدو  ةما عالقة التعاوش حنك  طروو وو منددات الت لو والتحعوة وتشوه ال اراية الاحقوية  ميا وعنيى مالمى القدو  ةما عالقة التعاوش حنك  طروو وو منددات الت لو والتحعوة وتشوه ال اراية الاحقوية  ميا وعنيى 

االما حقي تأثور تلي  المنيددات  ليذا فيإا التنلوي  الاحقيي االما حقي تأثور تلي  المنيددات  ليذا فيإا التنلوي  الاحقيي   ––  دوا وي تاور نوعيدوا وي تاور نوعي  ––استمرار حقاا هذه اشوةاا استمرار حقاا هذه اشوةاا 
لمجتمعاتنيا  القيياي  علييى المقارنيية الموكانوكوية وو التشيياح  حوناييا وحييوا مسييار التايور اشوروحييي كمعوييار  سييوؤدي حنييا لمجتمعاتنيا  القيياي  علييى المقارنيية الموكانوكوية وو التشيياح  حوناييا وحييوا مسييار التايور اشوروحييي كمعوييار  سييوؤدي حنييا 

اشنيدا  اشنيدا  إلى مأزق تنلولي ومعرفي عند مناقشة الوقيايع العونوية واشنيدا  التارو وية التيي مويزت واقعنيا  شا هيذه إلى مأزق تنلولي ومعرفي عند مناقشة الوقيايع العونوية واشنيدا  التارو وية التيي مويزت واقعنيا  شا هيذه 
  التي   التي 49114911والوقايع كانت عامال وساسوا ما عوام  تشوه وتموع الوةع الاحقي ال لساوني  فالنكحة اشولى عا  والوقايع كانت عامال وساسوا ما عوام  تشوه وتموع الوةع الاحقي ال لساوني  فالنكحة اشولى عا  

العالقييات العالقييات --المنطوميية النمايلويية والعايلوييةالمنطوميية النمايلويية والعايلويية––االرسييتقرااوة شييح  امقااعويية االرسييتقرااوة شييح  امقااعويية ))شييردت شييعحنا ودمييرت قاعدتيي  امنتاجويية شييردت شييعحنا ودمييرت قاعدتيي  امنتاجويية 
لنياق الةي ة ال لسياونوة إليى اشردا لتصيحى ومجمي  حنوتي  الاحقوية والمومجمي  حنوتي  الاحقوية والم( ( شح  الروسمالوة ينيذا شح  الروسمالوة ينيذا  لنياق الةي ة ال لسياونوة إليى اشردا لتصيحى جتمعوية  ثي  ةي  واف جتمعوية  ثي  ةي  واف

جيزاا مييا اقتصيياده ومجتمعيي   ووةييع قايياا غييزة تنيت الوصيياوة المصييروة  وتكييرو  التحاعييد الجغرافييي والسواسييي جيزاا مييا اقتصيياده ومجتمعيي   ووةييع قايياا غييزة تنيت الوصيياوة المصييروة  وتكييرو  التحاعييد الجغرافييي والسواسييي 
  اليذي   اليذي   49924992االقتصيادي حيوا وحنياا الشيع  الوانيد نتيى االنيتال  عيا  االقتصيادي حيوا وحنياا الشيع  الوانيد نتيى االنيتال  عيا  --حوناما  الذي َعماَق التحاعد االجتمياعيحوناما  الذي َعماَق التحاعد االجتمياعي

  . . ناق اقتصاد ك  ما الة ة والقااا حاالقتصاد امسرايولي ناق اقتصاد ك  ما الة ة والقااا حاالقتصاد امسرايولي قا  حإلقا  حإل
إا هذه اشندا  والمتغورات والتاورات التي واكحت تاور مجتمعنا ال لساوني  ت رال علونا وا نأ ذ حعوا إا هذه اشندا  والمتغورات والتاورات التي واكحت تاور مجتمعنا ال لساوني  ت رال علونا وا نأ ذ حعوا 

االعتحار هذه ال صوصوة في تاور مجتمعنا  وعد  إمكانوة تااحق مساره التاوري مع المعوار وو المسار االعتحار هذه ال صوصوة في تاور مجتمعنا  وعد  إمكانوة تااحق مساره التاوري مع المعوار وو المسار 
  ..َشَرنْت  حعال مقوالت المادوة التارو وة في تناولاا للمجتمعات اشوروحوة َشَرنْت  حعال مقوالت المادوة التارو وة في تناولاا للمجتمعات اشوروحوة اشوروحي كما اشوروحي كما 

إن تشخيصينا لمالمح التحول والتغير للبنية االجتماعية في الضفة وقطاع غزة ما بعد قيام السلطة، ثم إن تشخيصينا لمالمح التحول والتغير للبنية االجتماعية في الضفة وقطاع غزة ما بعد قيام السلطة، ثم 
على أثر االنقسام والحصار العدواني اإلسرائيلي، اظهر مجموعة من الحقائق والمؤشرات الدالة على طبيعة على أثر االنقسام والحصار العدواني اإلسرائيلي، اظهر مجموعة من الحقائق والمؤشرات الدالة على طبيعة 

  : : التشكل الطبقي في بالدنا التشكل الطبقي في بالدنا 
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كمبرادورية نافذة في القررار السياسري ومرتهنرة بالتمويرل األمريكري األوروبري  -نشوء شريحة بيروقراطية   --44
الشررريحة هرري حامررل اقتصررادي الشررريحة هرري حامررل اقتصررادي ومتسرراوقة مررع الرؤيررة السياسررية اإلسرررائيلية بهررذا القرردر أو ذاك، وهررذه 

  ..اجتماعي وليس مجرد قيادة سياسيةاجتماعي وليس مجرد قيادة سياسية
لسرطيني، بسربب التبعيرة والتخلرف والفقرر وانسرداد األفرق لسرطيني، بسربب التبعيرة والتخلرف والفقرر وانسرداد األفرق تزايرد مظراهر االنحطراط السرائد فري المجتمرع الفتزايرد مظراهر االنحطراط السرائد فري المجتمرع الف   -7

السياسي، وما ستؤدي إليه هرذه الحالرة مرن االنهيرار التردريجي فري النسريج االجتمراعي فري ظرل انحسرار السياسي، وما ستؤدي إليه هرذه الحالرة مرن االنهيرار التردريجي فري النسريج االجتمراعي فري ظرل انحسرار 
اءمررال الوطنيررة الكبرررى أو المررأزق المسرردود بتررأثير مباشررر لالنقسررام ومررن ثررم اشررتداد الحصررار وتكريسرره، اءمررال الوطنيررة الكبرررى أو المررأزق المسرردود بتررأثير مباشررر لالنقسررام ومررن ثررم اشررتداد الحصررار وتكريسرره، 

مجتمررع، خاصررة فرري قطرراع غررزة إلررى حالررة قريبررة مررن اليررأس واالنهيررار علررى مجتمررع، خاصررة فرري قطرراع غررزة إلررى حالررة قريبررة مررن اليررأس واالنهيررار علررى وتحويررل القسررم األكبررر مررن الوتحويررل القسررم األكبررر مررن ال
الصعيدين االجتماعي والسياسي بعد أن فرض على شعبنا أن يدخل في متاهرة صرراع داخلري يضراف إلرى الصعيدين االجتماعي والسياسي بعد أن فرض على شعبنا أن يدخل في متاهرة صرراع داخلري يضراف إلرى 
قهررر وظلررم االحررتالل، لررن يخرررال منرره احررد رابحررًا سرروى العرردو اإلسرررائيلي المنتشرري بتحقيررق أطماعرره تحررت قهررر وظلررم االحررتالل، لررن يخرررال منرره احررد رابحررًا سرروى العرردو اإلسرررائيلي المنتشرري بتحقيررق أطماعرره تحررت 

لررذي حقررق هرردف العرردو فرري تقررويض أمررن ومسررتقبل اإلنسرران الفلسررطيني ومررن ثررم لررذي حقررق هرردف العرردو فرري تقررويض أمررن ومسررتقبل اإلنسرران الفلسررطيني ومررن ثررم غطرراء هررذا االنقسررام اغطرراء هررذا االنقسررام ا
 .حياته ومصدر رزقه تقويض األساس المادي والمعنوي لضمان تقويض األساس المادي والمعنوي لضمان 

تميررز التطررور االجتمرراعي فرري شرركله وجرروهره، بطررابع تراكمرري كمرري مشرروه، بحيررث لررم يسررتطع أن يفرررز   -4
ة، أو ثقافيرة معاصررة، وبقيرت القريم واألفكرار بوضوح ملموس أية أطر برجوازية تنويرية أو ليبراليرة، فكرير

للجمراهير الشرعبية برالرغم مرن ( العفروي)القديمة والتقليدية الموروثة سائدة في أوسراط الروعي االعتيرادي 
بعض أوجه الحداثة الشكلية المستوردة التري أسرهمت فري تعميرق حالرة التبعيرة والتخلرف االجتمراعي إلرى 

 .جانب الهبوط السياسي 
لمؤشيييرات السيييلحوة ال اويييرة عليييى العييياالوا عيييا العمييي  حسيييح  فقيييدانا  ل ميييا االجتمييياعي ونطيييرتا  حيييروز ا   --11

السييوداووة وفقييدانا  الثقيية حيياآل روا واةيياراحا  الن سييي والسييلوكي وتزاوييد نييدة تييوتره  العييايلي ورغحييتا  فييي 
وتيدهور العالقية حيوا اش   االنتقا   وما وؤدي إلو  كي  ذلي   ميا تراجيع القيو  اش القوية والترحووية فيي اشسيرة

واشحناا مع تزاود نالة االكتيا  الن سي لدس اش  وو المعو  الريوسي  وهيي نالية احوعوية نيوا وعجيز اش  
العاايي  عييا تييأموا انتواجييات وسييرت  ووا اليي  ووشييعر ح قدانيي  لقومتيي  االجتماعويية كييأ  ممييا وييؤثر فييي عالقتيي  

  .حاآل روا
في المجتمرع السياسري الفلسرطيني التري تأسسرت فري زمرن االحرتالل، في المجتمرع السياسري الفلسرطيني التري تأسسرت فري زمرن االحرتالل،   جرى عن وعي تفكيك األركان األهمجرى عن وعي تفكيك األركان األهم  --55

الحركررة النقابيررة العماليررة والحركررة النسرروية وقرروى اليسررار الفلسررطيني، األمررر الررذي مهررد الطريررق لصررعود الحركررة النقابيررة العماليررة والحركررة النسرروية وقرروى اليسررار الفلسررطيني، األمررر الررذي مهررد الطريررق لصررعود 
فرري فرري " " البرجوازيررةالبرجوازيررة""اإلسررالم السياسرري، خاصررة بعررد تقهقررر وارتررداد اتجاهررات واسررعة فرري القيررادة اليمينيررة اإلسررالم السياسرري، خاصررة بعررد تقهقررر وارتررداد اتجاهررات واسررعة فرري القيررادة اليمينيررة 

  ..اعترافها الصريح بدولة العدو اإلسرائيلياعترافها الصريح بدولة العدو اإلسرائيليف، خاصة بعد ف، خاصة بعد ..تت..مم
في ضوء تكريس االنقسام وتفكك النظام السياسي، تسود مجتمعنرا اليروم سرلوكيات أنانيرة تتسرم بالراهنيرة في ضوء تكريس االنقسام وتفكك النظام السياسي، تسود مجتمعنرا اليروم سرلوكيات أنانيرة تتسرم بالراهنيرة   --99

والتركيررز علررى حررل قضررايا األجررل القصررير دون أن تعطرري االهتمررام المطلرروب لقضررايا المسررتقبل، ويمكررن والتركيررز علررى حررل قضررايا األجررل القصررير دون أن تعطرري االهتمررام المطلرروب لقضررايا المسررتقبل، ويمكررن 
ر التخلرف االجتمراعي، وتراجرع العالقرات القائمرة علرى أسراس ر التخلرف االجتمراعي، وتراجرع العالقرات القائمرة علرى أسراس االستدالل علرى ذلرك مرن خرالل تفراقم مظراهاالستدالل علرى ذلرك مرن خرالل تفراقم مظراه

المشرررروع الررروطني والتعدديرررة الديمقراطيرررة لحسررراب قررريم النفررراق واإلحبررراط والقررريم االنتهازيرررة والمصرررالح المشرررروع الررروطني والتعدديرررة الديمقراطيرررة لحسررراب قررريم النفررراق واإلحبررراط والقررريم االنتهازيرررة والمصرررالح 
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ترافرق إلرى جانرب ذلرك، غيراب المجتمرع السياسري ترافرق إلرى جانرب ذلرك، غيراب المجتمرع السياسري . . الشخصية بدال مرن قريم التكافرل والتضرامن والمقاومرة الشخصية بدال مرن قريم التكافرل والتضرامن والمقاومرة 
مجتمررع محكرروم بالصررراع واالسررتبداد مجتمررع محكرروم بالصررراع واالسررتبداد   ––ي الفترررة األخيرررة، قبررل وبعررد االنقسررام ي الفترررة األخيرررة، قبررل وبعررد االنقسررام فررفرر  ––الفلسررطيني ليحررل محلرره الفلسررطيني ليحررل محلرره 

والخرروف والتعصررب الررديني الالعقالنرري، ومحكرروم أيضررًا بالمصررالح والثررروات الشخصررية، علررى قاعرردة أن والخرروف والتعصررب الررديني الالعقالنرري، ومحكرروم أيضررًا بالمصررالح والثررروات الشخصررية، علررى قاعرردة أن 
إلررى جانررب الجرررائم واالنحرافررات بكررل إلررى جانررب الجرررائم واالنحرافررات بكررل   ––السررلطة مصرردر للثررروة وليسررت مصرردرا للنظررام والقررانون والعدالررة السررلطة مصرردر للثررروة وليسررت مصرردرا للنظررام والقررانون والعدالررة 

  ..ألخالقية والمجتمعية التي لم يعرفها مجتمعنا من قبلألخالقية والمجتمعية التي لم يعرفها مجتمعنا من قبلأنواعها اأنواعها ا
مليررار سررنويًا فيمررا ينررتج مليررار سررنويًا فيمررا ينررتج   1.11.1تفرراقم النزعررة االسررتهالكية لدرجررة أن ينفررق المجتمررع الفلسررطيني حرروالي تفرراقم النزعررة االسررتهالكية لدرجررة أن ينفررق المجتمررع الفلسررطيني حرروالي     --22

نصررفها فقررط نرراهيكم عررن تزايررد مسرراحات الفقررر وارتفرراع األسررعار وتفرراقم البطالررة، األمررر الررذي مررنح القرروى نصررفها فقررط نرراهيكم عررن تزايررد مسرراحات الفقررر وارتفرراع األسررعار وتفرراقم البطالررة، األمررر الررذي مررنح القرروى 
  ..تربة خصبة لشراء الذمم وتجييغ المحاسيبتربة خصبة لشراء الذمم وتجييغ المحاسيب  --في سلطة الحكم الذاتيفي سلطة الحكم الذاتي––ًا ًا السياسية المدعومة ماليالسياسية المدعومة مالي

تحاعايا  إليى     --11 تحاعايا  إليى حرجزة القوادة السواسوة  نو  وتحدس للعواا الثراا ال يانش عليى فرويق سيلاة ووسيلو ووجازتايا واف حرجزة القوادة السواسوة  نو  وتحدس للعواا الثراا ال يانش عليى فرويق سيلاة ووسيلو ووجازتايا واف
سييلو سييلو جاني  االمتويازات ومسيتوس الييد   الميروى لكافية ال صيياي  الوانوية التيي وعلنيت موافقتاييا عليى ات اقيات وو جاني  االمتويازات ومسيتوس الييد   الميروى لكافية ال صيياي  الوانوية التيي وعلنيت موافقتاييا عليى ات اقيات وو 

ووصيييحنت مذولييية تمامييياا للسيييلاة وسواسييياتاا الااحاييية ارتحااييياا حتلييي  المصيييالى واالمتويييازات  دوا وا وتجييياوز ووصيييحنت مذولييية تمامييياا للسيييلاة وسواسييياتاا الااحاييية ارتحااييياا حتلييي  المصيييالى واالمتويييازات  دوا وا وتجييياوز 
مستوس الد   ونما المعوشة الحرجوازي الصغور لدس عدد قلو  ما الكوادر والقوادات في فصاي  المعارةية مستوس الد   ونما المعوشة الحرجوازي الصغور لدس عدد قلو  ما الكوادر والقوادات في فصاي  المعارةية 

ويا  صوصياا  نياهوك  عيا االمتويازات ويا  صوصياا  نياهوك  عيا االمتويازات الوساروة التي است ادت ما نطا  التحعوات في السلاة في الوطايو العلالوساروة التي است ادت ما نطا  التحعوات في السلاة في الوطايو العل
ذات العالقيية التارو ويية حنركيية ام ييواا المسييلموا ذات العالقيية التارو ويية حنركيية ام ييواا المسييلموا ))الملنوطيية لييدس مجموعييات مييا الشييرايى الحرجوازويية العلوييا الملنوطيية لييدس مجموعييات مييا الشييرايى الحرجوازويية العلوييا 

ميييا كحيييار تجيييار الجملييية والعقيييارات ومنيييالت الصيييرافة وال يييدمات وحعيييال المنشيييآت ميييا كحيييار تجيييار الجملييية والعقيييارات ومنيييالت الصيييرافة وال يييدمات وحعيييال المنشيييآت ( ( ونركييية نميييا  راهنييياا ونركييية نميييا  راهنييياا 
ت ردها في نكومة غيزة  وممارسيتاا لين   وسيالو  السيلاة ت ردها في نكومة غيزة  وممارسيتاا لين   وسيالو  السيلاة الصناعوة التي تزاود نشاااا حعد وصو  نما  و الصناعوة التي تزاود نشاااا حعد وصو  نما  و 

الساحقة  حما وفقيد السيانة شيرااا القويادي الثيوري اليذي عرفتي  المسيورة ال لسياونوة فيي عقيود سياحقة  ولكيا ال الساحقة  حما وفقيد السيانة شيرااا القويادي الثيوري اليذي عرفتي  المسيورة ال لسياونوة فيي عقيود سياحقة  ولكيا ال 
وجيي  اا ننسييى مييا حييا  امنصيياو امشييارة حييأا امسييال  السواسييي ليي  ون يي  متنييدواا حالييد  لالنييتال  وشييروا وجيي  اا ننسييى مييا حييا  امنصيياو امشييارة حييأا امسييال  السواسييي ليي  ون يي  متنييدواا حالييد  لالنييتال  وشييروا 

  ..على جمر نق العودة نتى اللنطةعلى جمر نق العودة نتى اللنطة  الرحاعوة وقاحةاا الرحاعوة وقاحةاا 
تطورت العالقات االجتماعية فري اتجراه تبلرور مجتمرع طبقري مشرّوه، وترابع، فري سرياق نسريج اجتمراعي تطورت العالقات االجتماعية فري اتجراه تبلرور مجتمرع طبقري مشرّوه، وترابع، فري سرياق نسريج اجتمراعي     --99

متنوع في سماته الطبقيرة برين القرديم والحرديث والمعاصرر، رغرم توحرد معظرم اطرافره فري الموقرف الروطني متنوع في سماته الطبقيرة برين القرديم والحرديث والمعاصرر، رغرم توحرد معظرم اطرافره فري الموقرف الروطني 
عين االعتبار تباينرات هرذا الموقرف ودرجاتره برين القروة عين االعتبار تباينرات هرذا الموقرف ودرجاتره برين القروة العام ضد العدو الصهيوني، واالحتالل، مع االخذ بالعام ضد العدو الصهيوني، واالحتالل، مع االخذ ب

والضررعف وبررين مصررداقيته العاليررة لرردى الجمرراهير الشررعبية الفقيرررة وتضررحياتها الالمحرردودة مررن ناحيررة والضررعف وبررين مصررداقيته العاليررة لرردى الجمرراهير الشررعبية الفقيرررة وتضررحياتها الالمحرردودة مررن ناحيررة 
  ..ومصداقية االطراف الطبقية االخرى وسقفها الهابط والمحدود وفق مصالحها من جهة ثانيةومصداقية االطراف الطبقية االخرى وسقفها الهابط والمحدود وفق مصالحها من جهة ثانية

ع تراكمري كمري مشروه، بحيرث لرم يسرتطع أن يفررز بوضروح ع تراكمري كمري مشروه، بحيرث لرم يسرتطع أن يفررز بوضروح تميز هرذا التطرور فري شركله وجروهره، بطرابتميز هرذا التطرور فري شركله وجروهره، بطراب    --4141
ملموس أية أطر برجوازية تنويرية أو ليبراليرة، فكريرة، أو ثقافيرة معاصررة، وبقيرت القريم واألفكرار القديمرة ملموس أية أطر برجوازية تنويرية أو ليبراليرة، فكريرة، أو ثقافيرة معاصررة، وبقيرت القريم واألفكرار القديمرة 

للجمراهير الشرعبية برالرغم مرن بعررض للجمراهير الشرعبية برالرغم مرن بعررض ( ( العفرويالعفروي))والتقليديرة الموروثرة سرائدة فري أوسراط الروعي االعتيرادي والتقليديرة الموروثرة سرائدة فري أوسراط الروعي االعتيرادي 
المستوردة التري أسرهمت فري تعميرق حالرة التبعيرة والتخلرف االجتمراعي، وفري ظرل المستوردة التري أسرهمت فري تعميرق حالرة التبعيرة والتخلرف االجتمراعي، وفري ظرل   أوجه الحداثة الشكليةأوجه الحداثة الشكلية

هررذه التراكمررات والتطررورات االجتماعيررة واإلنتاجيررة المشرروهه بصررورة عامررة، لررم يكررن ممكنررا تبلررور الطبقررة هررذه التراكمررات والتطررورات االجتماعيررة واإلنتاجيررة المشرروهه بصررورة عامررة، لررم يكررن ممكنررا تبلررور الطبقررة 
  (.(.كطبقةكطبقة))العاملة الفلسطينية تبلورا يؤدي إلى توليد وعيها الذاتي بمصالحها العاملة الفلسطينية تبلورا يؤدي إلى توليد وعيها الذاتي بمصالحها 
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و واالننااا االجتمياعي وميا رافيق ذلي  ميا تيوزا اليوالاات الش صيوة والعشيايروة و واالننااا االجتمياعي وميا رافيق ذلي  ميا تيوزا اليوالاات الش صيوة والعشيايروة حرغ  تزاود مطاهر الت لحرغ  تزاود مطاهر الت ل  --4444
واالسييتزال   فييي المنييااق الشييعحوة ال قوييرة حصيييورة  اصيية  إال وا االنقسييا  االجتميياعي الييدا لي  فييي جيييوهره واالسييتزال   فييي المنييااق الشييعحوة ال قوييرة حصيييورة  اصيية  إال وا االنقسييا  االجتميياعي الييدا لي  فييي جيييوهره 
ا ا ونقوقت  الموةوعوة وعحر عا ن س  في ص وو وحناا شعحنا  في الة ة والقااا  عليى قاعيدة تيوزا السيكاونقوقت  الموةوعوة وعحر عا ن س  في ص وو وحناا شعحنا  في الة ة والقااا  عليى قاعيدة تيوزا السيكا

  ..في الُسلا  الاحقي وو االجتماعي  حوا القلة ما اشغنواا  واشغلحوة السانقة ما ال قراا في الُسلا  الاحقي وو االجتماعي  حوا القلة ما اشغنواا  واشغلحوة السانقة ما ال قراا 
برل تخطرى هرذه الحردود إلرى برل تخطرى هرذه الحردود إلرى ، ، تزايد انتشار الفقر الذي لم يتوقرف عنرد الفقرر المرادي أو الفقرر فري الردخلتزايد انتشار الفقر الذي لم يتوقرف عنرد الفقرر المرادي أو الفقرر فري الردخل  --4747

وخاصررة فرري منرراطق وخاصررة فرري منرراطق   الفقررر فرري القررانون والنظررام والقرريم، وتزايررد التفرراوت اتسرراعا بررين مسررتويات المعيشررة،الفقررر فرري القررانون والنظررام والقرريم، وتزايررد التفرراوت اتسرراعا بررين مسررتويات المعيشررة،
. . شمال وجنوب الضفة وخاصة طولكرم وجنين، وفري جنروب القطراع وبصرورة خاصرة فري خرانيونس ورفرحشمال وجنوب الضفة وخاصة طولكرم وجنين، وفري جنروب القطراع وبصرورة خاصرة فري خرانيونس ورفرح

برين الجنسرين لصرالح برين الجنسرين لصرالح   --في سياق التخلف التراريخيفي سياق التخلف التراريخي  ––إلى جانب ذلك نالحظ استمرار التفاوت االجتماعي إلى جانب ذلك نالحظ استمرار التفاوت االجتماعي 
  ..الذكور بصورة صارخة الذكور بصورة صارخة 

" " شيرعوتواشيرعوتوا""مجتمعنا الوو    اصة حعد االنقسا  حيوا مجتمعنا الوو    اصة حعد االنقسا  حيوا نتوجة تراكمات السنوات ال مسة عشر الماةوة  تسود نتوجة تراكمات السنوات ال مسة عشر الماةوة  تسود   --4444
متصيييارعتوا فيييي الةييي ة والقاييياا وميييا ودس الوييي  ميييا مطييياهر القليييق وامنحييياا والويييأ   سيييلوكوة ونانوييية تتسييي  متصيييارعتوا فيييي الةييي ة والقاييياا وميييا ودس الوييي  ميييا مطييياهر القليييق وامنحييياا والويييأ   سيييلوكوة ونانوييية تتسييي  
حالراهنوة وو اللنطة  تات  حن  القةاوا النواتوة االنوة على نسا  القةاوا الوانوية الكحيرس  فميع تزاويد تلي  حالراهنوة وو اللنطة  تات  حن  القةاوا النواتوة االنوة على نسا  القةاوا الوانوية الكحيرس  فميع تزاويد تلي  

الت لييو االجتميياعي  تراجعييت العالقييات القايميية علييى وسييا  المشييروا الييواني والعميي  الت لييو االجتميياعي  تراجعييت العالقييات القايميية علييى وسييا  المشييروا الييواني والعميي  المطيياهر إلييى جانيي  المطيياهر إلييى جانيي  
لنسا  مشاعر امنحاا والقلق لنسا  مشاعر امنحاا والقلق   ––وتراجع دور اشنزا  الوانوة عموما والوساروة  صوصاوتراجع دور اشنزا  الوانوة عموما والوساروة  صوصا  ––النزحي المنط  النزحي المنط  

ا ا والتييذمر والوييأ  السييايدة فييي اشوسيياا الشييعحوة التييي ليي  تعييد تنييرص علييى المشيياركة فييي العميي  السواسييي مييوالتييذمر والوييأ  السييايدة فييي اشوسيياا الشييعحوة التييي ليي  تعييد تنييرص علييى المشيياركة فييي العميي  السواسييي ميي
منالق النةا  التنرري والدومقرااي  واكت ت حالمشاركة في هذا العم  عحر االلتنياق وو التواصي  ميع انيد منالق النةا  التنرري والدومقرااي  واكت ت حالمشاركة في هذا العم  عحر االلتنياق وو التواصي  ميع انيد 
القاحييوا  ارتحاايياا حتييأموا لقميية العييوش والمصييالى ال اصيية ومييا ت رةيي  هييذه العالقيية مييا دفيياا هييذه اشوسيياا القاحييوا  ارتحاايياا حتييأموا لقميية العييوش والمصييالى ال اصيية ومييا ت رةيي  هييذه العالقيية مييا دفيياا هييذه اشوسيياا 

اياا غيزة  ميا وعنيي اننيا نعيوش اياا غيزة  ميا وعنيي اننيا نعيوش الشعحوة عا سواسات وممارسات القا  الذي تنتمي إلو  في الة ة وو في قالشعحوة عا سواسات وممارسات القا  الذي تنتمي إلو  في الة ة وو في ق
ناليية مييا االننايياا عنواناييا سييوادة وانتشييار قييو  الن يياق وامنحيياا حييدال مييا قييو  التكافيي  والتةيياما والصييمود ناليية مييا االننايياا عنواناييا سييوادة وانتشييار قييو  الن يياق وامنحيياا حييدال مييا قييو  التكافيي  والتةيياما والصييمود 

ترافق إلى جان  ذل   اناوار المجتمع السواسي ال لساوني لون  منل  مجتمع منكو  حامكراه وو ترافق إلى جان  ذل   اناوار المجتمع السواسي ال لساوني لون  منل  مجتمع منكو  حامكراه وو . . والمقاومةوالمقاومة
لصيراا  فيي الةي ة والقاياا رغي  ا يتالو اآللويات والحيرام  واالهيداو لصيراا  فيي الةي ة والقاياا رغي  ا يتالو اآللويات والحيرام  واالهيداو حالمصالى ال يووية وو النزحوية لقاحيي احالمصالى ال يووية وو النزحوية لقاحيي ا

  ..في ك  منامافي ك  مناما
مرررن إجمرررالي القررروى العاملرررة مرررن إجمرررالي القررروى العاملرررة % % 31.131.1تضرررخم نسررربة العررراملين فررري القطررراع الحكرررومي إلرررى حررروالي تضرررخم نسررربة العررراملين فررري القطررراع الحكرررومي إلرررى حررروالي     --4141

لررى  لررى الفلسررطينية، وا  مررن إجمررالي العرراملين بالفعررل فرري الضررفة والقطرراع كمررا فرري منتصررف عررام مررن إجمررالي العرراملين بالفعررل فرري الضررفة والقطرراع كمررا فرري منتصررف عررام % % 12.112.1الفلسررطينية، وا 
ألف موظف مردني ألف موظف مردني ( ( 100100))عدد الموظفين في حكومتي الضفة وغزة، بحوالي عدد الموظفين في حكومتي الضفة وغزة، بحوالي   ، حيث يقدر اجمالي، حيث يقدر اجمالي10321032

ألرف مرن حكومرة رام اهلل، ألرف مرن حكومرة رام اهلل، ( ( 331919))حمراس، و حمراس، و   ""حكومةحكومة""ألف يتقاضون رواتبهم من ألف يتقاضون رواتبهم من ( ( 1111))وعسكري، منهم وعسكري، منهم 
  . . ألف في قطاع غزةألف في قطاع غزة( ( 1919))ألف في الضفة و ألف في الضفة و ( ( 300300))منهم منهم 

را  اهلل را  اهلل / / المنيياه  مييا قحيي  نكوميية السييلاة المنيياه  مييا قحيي  نكوميية السييلاة يثييار االنقسييا  علييى الترحويية والتعلييو  مييا نويي  منيياوالت تعييدو  يثييار االنقسييا  علييى الترحويية والتعلييو  مييا نويي  منيياوالت تعييدو    --4545
كاستجاحة للشيروا اشمروكوية امسيرايولوة  وو ميا نوي  سيوادة المنايق اشصيولي الغوحيي فيي قاياا غيزة عحير كاستجاحة للشيروا اشمروكوية امسيرايولوة  وو ميا نوي  سيوادة المنايق اشصيولي الغوحيي فيي قاياا غيزة عحير 

تغووير حعيال المنياه  والكتي  الدراسيوة تغووير حعيال المنياه  والكتي  الدراسيوة   إليىإليى  ––ودت فوما ودت إلو  ودت فوما ودت إلو    --سواسات وممارسات نكومة نما  التيسواسات وممارسات نكومة نما  التي
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تراجع قو  التنوور والدومقرااوة والعقالنوة والنداثة حصورة تراجع قو  التنوور والدومقرااوة والعقالنوة والنداثة حصورة   ر الذي ودس إلىر الذي ودس إلىوفق رؤاها السواسوة والدونوة  اشموفق رؤاها السواسوة والدونوة  اشم
  ..غور مسحوقة في مجتمع قااا غزة غور مسحوقة في مجتمع قااا غزة 

% % 8181من األسرر الفلسرطينية إلرى تغيرر أنمراط حياتهرا فيمرا تنرازل من األسرر الفلسرطينية إلرى تغيرر أنمراط حياتهرا فيمرا تنرازل % % 9191دفع الحصار اإلسرائيلي بنحو دفع الحصار اإلسرائيلي بنحو   --4949
تحويل القطاع إلى سجن كبير تحويل القطاع إلى سجن كبير عن استيائهم الشديد لعن استيائهم الشديد ل% % 8181منهم عن المتطلبات المعيشية اليومية، وعبر منهم عن المتطلبات المعيشية اليومية، وعبر 

  --  10081008وغيرهررا مررن التقررارير الصررادرة خررالل أعرروام وغيرهررا مررن التقررارير الصررادرة خررالل أعرروام " " برنررامج غررزة للصررحة النفسرريةبرنررامج غررزة للصررحة النفسررية""كمررا تؤكررد تقررارير كمررا تؤكررد تقررارير 
، وفي هذا السياق نشير إلى تأثير الحصار على المرضى وخاصة مرض الفشل الكلوي والسررطان ، وفي هذا السياق نشير إلى تأثير الحصار على المرضى وخاصة مرض الفشل الكلوي والسررطان 10311031

وانقطررراع التيرررار الكهربرررائي عرررن وانقطررراع التيرررار الكهربرررائي عرررن والمرضرررى المحرررولين للخرررارال ، إلرررى جانرررب نسرررب الرررنقص فررري األدويرررة والمرضرررى المحرررولين للخرررارال ، إلرررى جانرررب نسرررب الرررنقص فررري األدويرررة 
المستشفيات، كما أثر الحصار علرى البيئرة حيرث يؤكرد العديرد مرن المصرادر أن ميراه البحرر تلوثرت بشركل المستشفيات، كما أثر الحصار علرى البيئرة حيرث يؤكرد العديرد مرن المصرادر أن ميراه البحرر تلوثرت بشركل 

  (.(.مليون لتر من المياه العادمةمليون لتر من المياه العادمة  9999ما يعادل ما يعادل ))من مياه الصرف الصحي من مياه الصرف الصحي % % 1010حاد حيث تصب فيه حاد حيث تصب فيه 
نررواحي الصررحية واالجتماعيررة والنفسررية، نررواحي الصررحية واالجتماعيررة والنفسررية، انعكرراس اءثررار السررلبية للحصررار والعرردوان علررى األطفررال مررن الانعكرراس اءثررار السررلبية للحصررار والعرردوان علررى األطفررال مررن ال  --4242

من األطفال لم تعرد لرديهم الرغبرة فري المشراركة فري من األطفال لم تعرد لرديهم الرغبرة فري المشراركة فري % % 1313سمير قوته إلى أن سمير قوته إلى أن ..حيث تشير نتائج دراسة دحيث تشير نتائج دراسة د
% % 1919مرنهم لرم يعرودوا قرادرين علرى أداء الواجبرات المدرسرية والعائليرة، وأصربح مرنهم لرم يعرودوا قرادرين علرى أداء الواجبرات المدرسرية والعائليرة، وأصربح % % 1919أية نشاطات وأن أية نشاطات وأن 

  ..5544منهممنهم% % 2323بروز عالمات الخوف والقلق على بروز عالمات الخوف والقلق على منهم يعانون من أمراض سوء التغذية إلى جانب منهم يعانون من أمراض سوء التغذية إلى جانب 
انتشار ظاهرة التسول المباشر وغير المباشر بصورة غير مسبوقة وخاصرة برين األطفرال دون الخامسرة انتشار ظاهرة التسول المباشر وغير المباشر بصورة غير مسبوقة وخاصرة برين األطفرال دون الخامسرة   --4141

عشر في شوارع غزة وخانيونس ورفرح بعرد أن فقردوا بهجرة الحيراة نتيجرة الحصرار والفقرر وسروء التغذيرة عشر في شوارع غزة وخانيونس ورفرح بعرد أن فقردوا بهجرة الحيراة نتيجرة الحصرار والفقرر وسروء التغذيرة 
اق تظهرر نترائج اق تظهرر نترائج فري المنراطق الفقيررة، وفري هرذا السريفري المنراطق الفقيررة، وفري هرذا السري(  (  االنيميرااالنيميرا))الذي أدى إلى انتشرار أمرراض فقرر الردم الذي أدى إلى انتشرار أمرراض فقرر الردم 

أمرررا أمرررا % % 3.23.2( ( سرررنةسرررنة  3131--3030))االطفرررال العررراملين االطفرررال العررراملين   أن نسررربة األطفرررالأن نسررربة األطفرررال  10311031مسرررح القررروى العاملرررة للعرررام مسرررح القررروى العاملرررة للعرررام 
، أمرا بالنسربة ، أمرا بالنسربة % % 9.19.1فبلرغ حسرب الجهراز المركرزي لالحصراء فبلرغ حسرب الجهراز المركرزي لالحصراء ( ( سرنةسرنة  3939--3131))االطفال في الئة العمريرة االطفال في الئة العمريرة 

علرى علرى % % 10.910.9و و % % 32.132.1  لألطفال العاملين وغير الملتحقين بالتعليم ، فقد بلغرت فري الفئترين العمرريتينلألطفال العاملين وغير الملتحقين بالتعليم ، فقد بلغرت فري الفئترين العمرريتين
  9010090100))أو مرا يعرادل أو مرا يعرادل % %   1.91.9العاملين بأجر أو دون أجرر بلغرت العاملين بأجر أو دون أجرر بلغرت   --3939دون سن دون سن االطفال االطفال   ––    5555التواليالتوالي
  ..مليون طفلمليون طفل  3.83.8من إجمالي عدد األطفال في الضفة والقطاع البالغ من إجمالي عدد األطفال في الضفة والقطاع البالغ ( ( طفلطفل

  فييي إزانيية رمييوز ال سيياد وال لتيياافييي إزانيية رمييوز ال سيياد وال لتيياا  71197119//71117111 ييال  عييامي  ييال  عييامي   ""نكوميية نمييا نكوميية نمييا ""قييد نت ييق علييى وا  اييوات قييد نت ييق علييى وا  اييوات   --4949
وعصاحات تارو  الم درات في قااا غزة  قد ورانت سكاا قاياا غيزة حعيد وا فرةيت نوعياا ميا وعصاحات تارو  الم درات في قااا غزة  قد ورانت سكاا قاياا غيزة حعيد وا فرةيت نوعياا ميا   العشايريالعشايري

ايييوا  سييينوات االنقسيييا  الالنقييية نتيييى اللنطييية ايييوا  سييينوات االنقسيييا  الالنقييية نتيييى اللنطييية   االنةيييحاا فوييي   لكيييا نكومييية نميييا  حيييدوت عحييير وجازتايييااالنةيييحاا فوييي   لكيييا نكومييية نميييا  حيييدوت عحييير وجازتايييا
  ةد الوسيارووا   ةد الوسيارووا في ممارسة وشكا  جدودة ما االعتقا  وكحت النروات واآلراا  وتعحية الروي العافي ممارسة وشكا  جدودة ما االعتقا  وكحت النروات واآلراا  وتعحية الروي العا    ((71427142))

في مناولة صرونة ومحاشرة منايا ل يرال شيرعوتاا وو هووتايا السواسيوة في مناولة صرونة ومحاشرة منايا ل يرال شيرعوتاا وو هووتايا السواسيوة " " الملندواالملندوا""والعلمانووا وو ما تسموا  والعلمانووا وو ما تسموا  
المتذرعة حغااا دوني  وحالتالي تكر  ن ي  وسيالو  السيلاة  ولكيا حمسيموات وذراييع م تل ية ومرفوةية ميا المتذرعة حغااا دوني  وحالتالي تكر  ن ي  وسيالو  السيلاة  ولكيا حمسيموات وذراييع م تل ية ومرفوةية ميا 

  التارو ويية والراهنيية مييدس مصييداقوة قييوس الوسييار   التارو ويية والراهنيية مييدس مصييداقوة قييوس الوسييار قااعييات واسييعة جييداا مييا وحنيياا شييعحنا الييذوا عرفييوا حتجييرحتاقااعييات واسييعة جييداا مييا وحنيياا شييعحنا الييذوا عرفييوا حتجييرحتا
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وثوروتيي  وتةيينوات  قحيي  وا تطايير نركيية نمييا  علييى سيياى النويياة السواسييوة واالجتماعويية فييي حالدنييا  مييا وثوروتيي  وتةيينوات  قحيي  وا تطايير نركيية نمييا  علييى سيياى النويياة السواسييوة واالجتماعويية فييي حالدنييا  مييا 
سيوجع  الشيع  ال لسياوني وةييع نميا  ونكومتايا جنحيياا إليى جني  ميع فييتى وسيلاتاا وو نكومتايا   اصيية سيوجع  الشيع  ال لسياوني وةييع نميا  ونكومتايا جنحيياا إليى جني  ميع فييتى وسيلاتاا وو نكومتايا   اصيية 

ممارسات نكومة نميا  ال ت تليو الويو  عيا ممارسيات السيلاة  ممارسات نكومة نميا  ال ت تليو الويو  عيا ممارسيات السيلاة    حعد وا اتةى شحناا شعحنا وا العدود ماحعد وا اتةى شحناا شعحنا وا العدود ما
مييا وعنييي وا نمييا  وقعييت فييي منطييور ممارسييات الحييذخ وشييراا الشييقق واشراةييي والسييوارات والمييرافقوا إلييى مييا وعنييي وا نمييا  وقعييت فييي منطييور ممارسييات الحييذخ وشييراا الشييقق واشراةييي والسييوارات والمييرافقوا إلييى 
جان  ممارسة االستحداد وقمع النروات العامة ونروة الروي حذرايع دونوة في مجتمع قااا غزة المنافط على جان  ممارسة االستحداد وقمع النروات العامة ونروة الروي حذرايع دونوة في مجتمع قااا غزة المنافط على 

ة تارو واا دوا وي شك  ما وشكا  التعص  وو االنغالق  عالوة على المنطور اشكحر المتمث  ة تارو واا دوا وي شك  ما وشكا  التعص  وو االنغالق  عالوة على المنطور اشكحر المتمث  التقالود الدونوالتقالود الدونو
إلييى جانيي  الحييؤ  االجتميياعي السييايد حسييح  إلييى جانيي  الحييؤ  االجتميياعي السييايد حسييح    ––فييي اسييتمرار االنقسييا  والمييأزق المسييدود الييراها  الييذي َوفايير فييي اسييتمرار االنقسييا  والمييأزق المسييدود الييراها  الييذي َوفايير 

فية إليى النيد اليذي ووصيلاا فية إليى النيد اليذي ووصيلاا المنياخ اليالز  ليوالدة وتأسيو  التنطوميات السيل وة العدموية المتار المنياخ اليالز  ليوالدة وتأسيو  التنطوميات السيل وة العدموية المتار   ––الحاالة وال قر الحاالة وال قر 
إلييييى تك ويييير نركيييية نمييييا  ذاتاييييا وتك ويييير كيييي  مييييا وتنييييد  عييييا الدومقرااويييية والتعددويييية وو تاحوييييق القييييوانوا إلييييى تك ويييير نركيييية نمييييا  ذاتاييييا وتك ويييير كيييي  مييييا وتنييييد  عييييا الدومقرااويييية والتعددويييية وو تاحوييييق القييييوانوا 
الوةييعوة  إا هييذه الصييورة ليي  وكييا ممكنييا حروزهييا حاييذه النييدة لييوال االنقسييا  واسييتمرار الصييراا علييى السييلاة الوةييعوة  إا هييذه الصييورة ليي  وكييا ممكنييا حروزهييا حاييذه النييدة لييوال االنقسييا  واسييتمرار الصييراا علييى السييلاة 

نيا ال لسيياوني الييذي نشيياده الويو   الييذي  لييق منا يياا نيا ال لسيياوني الييذي نشيياده الويو   الييذي  لييق منا يياا والمصيالى حييوا فييتى ونميا  والتراجييع المتزاوييد فييي مجتمعوالمصيالى حييوا فييتى ونميا  والتراجييع المتزاوييد فييي مجتمع
وصيييحى هييي  الميييوااا فوييي  وننصييير فيييي االن يييراا فيييي النوييياة االجتماعوييية لتيييأموا مصيييلنت  العايلوييية ال اصييية وصيييحى هييي  الميييوااا فوييي  وننصييير فيييي االن يييراا فيييي النوييياة االجتماعوييية لتيييأموا مصيييلنت  العايلوييية ال اصييية 

اميييش النيييوا اميييش النيييوا ""انسيييجاماا ميييع القيييو  العرحيييي الميييأثور انسيييجاماا ميييع القيييو  العرحيييي الميييأثور   --هشيييا  شيييراحيهشيييا  شيييراحي..كميييا وقيييو  دكميييا وقيييو  د  ––والمنافطييية عليييى سيييالمت  والمنافطييية عليييى سيييالمت  
المسييار االجتمييياعي  تقةييي حيييأا تنيي  روح ال ةيييوا منيي  روح االقتنيييا  المسييار االجتمييياعي  تقةييي حيييأا تنيي  روح ال ةيييوا منيي  روح االقتنيييا    إا النتوجييية النتمويية لايييذاإا النتوجييية النتمويية لايييذا" " النييواالنييوا

وروح المكر من  روح الشجاعة وروح التراجع من  روح المحادرة وروح االستسال  من  روح المقاومة  وتحعاا وروح المكر من  روح الشجاعة وروح التراجع من  روح المحادرة وروح االستسال  من  روح المقاومة  وتحعاا 
ال ال الويد التيي الويد التيي ""القوي المسوار ال وواجاون  مواجاة محاشرة  ح  وستعونوا حاهلل علو   كما في القيو  القوي المسوار ال وواجاون  مواجاة محاشرة  ح  وستعونوا حاهلل علو   كما في القيو  ""لذل  فإا لذل  فإا 

ف يي نالية امنحياا تتراجيع قيو  مقاومية الطلي  لنسيا  ال ةيوا ف يي نالية امنحياا تتراجيع قيو  مقاومية الطلي  لنسيا  ال ةيوا " " تستاوع كسرها حوساا وادعي علواا حالكسيرتستاوع كسرها حوساا وادعي علواا حالكسير
  فقيا المواجاية تكيوا ميع   فقيا المواجاية تكيوا ميع ""وو الم يرز نيامي والكيو ايريوو الم يرز نيامي والكيو ايري" " العيوا ميا حتقياو  الم يرزالعيوا ميا حتقياو  الم يرز""كما فيي القيو  الميأثور كما فيي القيو  الميأثور 

  ..غور نق في ك  اشنوا غور نق في ك  اشنوا اشةعو  ونوا تسود هذه ال صايص وو السلوكوات فإا القوس وأك  الةعوو حاشةعو  ونوا تسود هذه ال صايص وو السلوكوات فإا القوس وأك  الةعوو ح
تزايررد انتشررار البطالررة فرري أوسرراط الشررباب أدى إلررى السرررقات والجرررائم وانتشررار المخرردرات بكررل أنواعهررا تزايررد انتشررار البطالررة فرري أوسرراط الشررباب أدى إلررى السرررقات والجرررائم وانتشررار المخرردرات بكررل أنواعهررا   --7171

واالنحرافررات األخالقيررة واالجتماعيررة واألمنيررة واالنحرافررات األخالقيررة واالجتماعيررة واألمنيررة ( ( الحشرريغ والبررانجو والهررروين وحبرروب االترمررال وغيررر ذلرركالحشرريغ والبررانجو والهررروين وحبرروب االترمررال وغيررر ذلررك))
عي القسرم األكبرر مرن الشرباب للهجررة إلرى الخرارال عي القسرم األكبرر مرن الشرباب للهجررة إلرى الخرارال التي أدت إلى اإلخالل باألمن االجتماعي، إلى جانب سالتي أدت إلى اإلخالل باألمن االجتماعي، إلى جانب س

  ..هروبًا من هذا الواقعهروبًا من هذا الواقع
يتهافت يتهافت " " مشروعةمشروعة""بذريعة الحصار، أصبح التهريب عبر اإلنفاق وغيرها في قطاع غزة خصوصا، ظاهرة بذريعة الحصار، أصبح التهريب عبر اإلنفاق وغيرها في قطاع غزة خصوصا، ظاهرة   --7474

عليهررا أصررحاب المصررالح والمحتكرررين والزعررران إلررى جانررب تهافررت العمررال المعرردمين العرراطلين عررن العمررل عليهررا أصررحاب المصررالح والمحتكرررين والزعررران إلررى جانررب تهافررت العمررال المعرردمين العرراطلين عررن العمررل 
شرررات مررنهم للمرروت للحصررول علررى لقمررة العرريغ، فرري ظررل صررمت األجهررزة األمنيررة أو شرررات مررنهم للمرروت للحصررول علررى لقمررة العرريغ، فرري ظررل صررمت األجهررزة األمنيررة أو الررذي تعرررض العالررذي تعرررض الع

تواطئها، وبالتالي فرإن اءثرار الناجمرة عرن التهريرب واألنفراق أدى التهريرب واألنفراق إلرى خلرق حالرة مرن تواطئها، وبالتالي فرإن اءثرار الناجمرة عرن التهريرب واألنفراق أدى التهريرب واألنفراق إلرى خلرق حالرة مرن 
  الحراك االجتماعي الشاذ الذي أفررز شررائح اجتماعيرة عليرا أو مرا يطلرق علريهم األثريراء الجردد أو أثريراءالحراك االجتماعي الشاذ الذي أفررز شررائح اجتماعيرة عليرا أو مرا يطلرق علريهم األثريراء الجردد أو أثريراء
الحرب والسوق السوداء إلرى جانرب شرريحة مرن العمرال المعردمين الرذين اضرطروا للعمرل فري األنفراق فري الحرب والسوق السوداء إلرى جانرب شرريحة مرن العمرال المعردمين الرذين اضرطروا للعمرل فري األنفراق فري 
ظروف أمنية معقدة بسبب مخاطر العدوان اإلسرائيلي المتواصل على األنفاق، ودون أي شكل من أشركال ظروف أمنية معقدة بسبب مخاطر العدوان اإلسرائيلي المتواصل على األنفاق، ودون أي شكل من أشركال 
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مخاطرهرا التري مخاطرهرا التري   الحماية والضمانات االجتماعية، وفي ظروف بالغة السوء من النواحي الصحية إلى جانربالحماية والضمانات االجتماعية، وفي ظروف بالغة السوء من النواحي الصحية إلى جانرب
بسبب عدم تروفر الحرد األدنرى مرن بسبب عدم تروفر الحرد األدنرى مرن   10321032عام عام من هؤالء حتى نهاية من هؤالء حتى نهاية   عاملعامل  110110أكثر من أكثر من أدت إلى وفاة أدت إلى وفاة 

، وتراجرع ، وتراجرع ألرف عامرلألرف عامرل  3131ذين بلرغ عرددهم حروالي ذين بلرغ عرددهم حروالي الوسائل المطلوبة لتأمين حيراة العراملين فري األنفراق، الرالوسائل المطلوبة لتأمين حيراة العراملين فري األنفراق، الر
رب واغرالق معظرم االنفراق بعرد رب واغرالق معظرم االنفراق بعرد هذا العدد إلى أقل من ثالثرة آالف بعرد أن قامرت الحكومرة المعصررية بضرهذا العدد إلى أقل من ثالثرة آالف بعرد أن قامرت الحكومرة المعصررية بضر

  ..10311031عام عام 
ألرف ألرف   1111صرياد يعيلرون حروالي صرياد يعيلرون حروالي   10001000حروالي حروالي ) ) تردي أحوال الصيادين وبائعي السرمك وعمرال الصريانة تردي أحوال الصيادين وبائعي السرمك وعمرال الصريانة   --7777

تدهورت معيشتهم بسبب الحصار اإلسرائيلي سواء عبر حرمانهم من الصيد أو تعطيل حرركتهم أو تدهورت معيشتهم بسبب الحصار اإلسرائيلي سواء عبر حرمانهم من الصيد أو تعطيل حرركتهم أو ( ( نسمةنسمة
فري فري ––أن فرض علريهم الصريد فري األيرام المسرموح بهرا أن فرض علريهم الصريد فري األيرام المسرموح بهرا   تهديدهم بالقتل، وارتفعت البطالة في صفوفهم بعدتهديدهم بالقتل، وارتفعت البطالة في صفوفهم بعد

  ..ميل بحريميل بحري( ( 1010))أميال فقط رغم أن اتفاق أوسلو سمح لهم بالصيد لمسافة أميال فقط رغم أن اتفاق أوسلو سمح لهم بالصيد لمسافة ( ( 11))مسافة مسافة 
    

كل ما تقدم، وغيره الكثير من التفاصيل الحياتية المجتمعية، يؤكد على ثقل العبء الذي كل ما تقدم، وغيره الكثير من التفاصيل الحياتية المجتمعية، يؤكد على ثقل العبء الذي 
، حيث ، حيث خصوصاً خصوصاً   اليسار الفلسطينياليسار الفلسطيني  الفلسطينية عمومًا وقوىالفلسطينية عمومًا وقوىالوطنية الوطنية   قوىقوىالاليجب ان تتحمله يجب ان تتحمله 

ان دوره في الجانب االجتماعي والديمقراطي والتنوير العقالني ال يقل أهمية وخطورة عن ان دوره في الجانب االجتماعي والديمقراطي والتنوير العقالني ال يقل أهمية وخطورة عن 
  . . دوره في جانب التحرر والنضال الوطنيدوره في جانب التحرر والنضال الوطني
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  ملحق اجلداولملحق اجلداول
 (*) 1032عام  نهايةيوضح عدد السكان المقدر ( : 3)رقم  جدول

 النسبة عدد السكان المنطقة / المحافظة 

 100 4,893,569 الفلسطينية األراضي
 61.1 2,987,653 الغربية الضفة
 6.7 326,047 جنين

 1.3 65,953 طوباس
 4.0 195,283 طولكرم
 8.2 399,003 نابلس
 2.4 115,992 قلقيلية
 1.5 74,825 سلفيت

 7.3 359,129 رام اهلل والبيرة
 1.1 54,234 أريحا واألغوار

 9.2 449,869 القدس
 4.6 225,251 بيت لحم
 14.8 722,067 الخليل

 38.9 1,905,916 قطاع غزة
 7.6 371,512 شمال غزة

 13.6 663,874 غزة 
 5.6 276,178 دير البلح
 7.4 360,010 خانيونس

 4.8 234,342 رفح
مرن قبرل  5112نسربة زيرادة سركانية عرن  عرام % 1، مرع إضرافة 11/5/5112 –فلسرطين فري أرقرام  –الجهاز المركرزي لالحصراء الفلسرطيني : المصدر* 

 .الباحث
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  ( :( :11))جدول رقم جدول رقم 
  ::(*) ((10321032))عام عام نهاية نهاية   كما فيكما في  والمنطقة والمنطقة   توزيع السكان في الضفة والقطاع حسب فئات العمرتوزيع السكان في الضفة والقطاع حسب فئات العمر  

  الضفة الغربية وقطاع غزةالضفة الغربية وقطاع غزة  فئات العمر فئات العمر 
  المنطقة المنطقة 

  قطاع غزة قطاع غزة   الضفة الغربية الضفة الغربية 
00--11  771199,,440055  440077,,888811  331111,,552244  
11--88  665544,,666699  337799,,667722  227744,,999977  
3030--3131  661177,,117744  336677,,332222  224499,,885522  
3131--3838  558800,,005511  335511,,998888  222288,,006633  
1010--1111  449911,,887766  330011,,332244  119900,,555522  
1111--1818  338822,,005566  223344,,997722  114477,,008844  
1010--1111  331133,,445522  119977,,112255  111166,,332277  
1111--1818  226666,,110077  117733,,552266  9922,,558811  
1010--1111  222244,,005511  114488,,221100  7755,,884411  
1111--1818  118877,,112266  112233,,555555  6633,,557711  
1010--1111  114444,,002222  9944,,555588  4499,,446644  
1111--1818  9999,,555522  6644,,224466  3355,,330066  
2020--2121  7711,,336644  4466,,333322  2255,,003322  
2121--2828  5522,,229955  3355,,113311  1177,,116644  
9090--9191  3377,,665500  2255,,669933  1111,,995577  
9191--9898--  2266,,222288  1177,,773322  88,,449966  

9090++  2266,,449911  1188,,338866  88,,110055  
  991166,,990055,,11  665533,,998877,,22  556699,,889933,,44  المجموعالمجموع

مررن قبررل  5112نسرربة زيررادة سركانية عررن عرام % 1، مررع إضرافة 11/5/5115 –فلسررطين فرري أرقرام  –الجهرراز المركرزي لالحصرراء الفلسرطيني : المصردر* 
 .الباحث

 .  من مجموع السكان في الضفة وقطاع غزة% 1.52,من الجنسين ، بنسبة  2,033,542حوالي  11-15يبلغ عدد الشباب من سن  -
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 ( :1)جدول رقم 
في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب ( سنة فأكثر 31)معدل البطالة بين األفراد المشاركين في القوى العاملة 
 )%( 1031الجنس 

  1031العام المنطقة والجنس
 الضفة الغربية وقطاع غزة

 77.5 ذكور
 49.7 إنا 
 75.9 المجموا

 الضفة الغربية
 45.1 ذكور
 79.2 إنا 
 42.4 المجموا

 قطاع غزة
 45.9 ذكور
 59.9 إنا 
 14.1 المجموا

 31، رام اهلل، فلسطين،ص1032، ايار 11، العدد 1031المراقب االقتصادي واالجتماعي، العدد السنوي : المصدر
 

 ( :1)جدول رقم 
في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب ( سنة فأكثر 31)بين األفراد المشاركين في القوى العاملة معدل البطالة 

 )%( 1031الجنس وعدد السنوات الدراسية 
 1031العام  عدد السنوات الدراسية

 كال الجنسوا
1 41.2 
4-9 75.1 
2-9 74.5 
41-47 74.1 
44+ 79.9 

 75.9 المجموا
 ذكور 

1 74.1 
4-9 72.4 
2-9 71.4 
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41-47 74.7 
44+ 41.9 

 77.5 المجموا
 إنا 

1 9.5 
4-9 9.2 
2-9 42.1 
41-47 75.4 
44+ 11.1 

 49.7 المجموا
 31، رام اهلل، فلسطين،ص1032، ايار 11، العدد 1031المراقب االقتصادي واالجتماعي، العدد السنوي : المصدر

 
 
 

 ( :1)جدول رقم 
دبلوم متوسط )عن العمل لألفراد الخريجين الذين يحملون مؤهال علميا  توزيع العاملين والعاطلين

 )%( 1031حسب التخصص ( فأعلى

 التخصص
 1031العام 
 العاطلون العاملون

عداد معلموا  15.7 51.1 علو  ترحووة واف
 45.1 95.1 علو  إنسانوة

 49.1 94.9 العلو  امجتماعوة والسلوكوة
 49.1 91.9 الصنافة وامعال 

 41.5 99.5 اشعما  التجاروة وامداروة
 41.7 14.1 القانوا

 41.9 99.4 العلو  الاحوعوة
 41.1 99.1 الرواةوات وامنصاا 

 72.9 27.4 الناسو 
 75.1 25.1 الاندسة والماا الاندسوة
 74.2 29.4 العلو  المعماروة والحناا

 77.1 22.9 الصنة
 49.1 14.1 ال دمات الش صوة
 72.9 27.4 حاقي الت صصات

 47.1 91.1 المجموا
 31، رام اهلل، فلسطين،ص1032، ايار 11، العدد 1031المراقب االقتصادي واالجتماعي، العدد السنوي : المصدر
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 ( :2)جدول رقم 

في الضفة الغربية وقطاع غزة  حسب أهم سمات القوى العاملة ( سنة فأكثر 31)التوزيع النسبي لألفراد   
  (*) 1031والمنطقة والمحافظة ، 

/ المنطقة 
 المحفظة

 سمات القوى العاملة
داخل القوى 
 العاملة

خارال القوى 
 العاملة

عمال عناقنا  عمالة تامة المجموع
 متصلة بالوقت

 المجموع بطالة

 300 25.9 1.8 93.1 300 11.1 11.9 الضفة والقطاع

 300 17.3 1.9 98.8 300 11.8 12.3 الضفة الغربية

 300 16.1 0.1 91.1 300 13.2 19.1 جنين

 300 18.1 1.3 98.9 300 10.2 18.1 طوباس

 300 17.8 1.1 99.8 300 11.0 19.0 طولكرم

 300 17 1.9 90.1 300 10.8 18.3 نابلس

 300 13.2 1.9 91.0 300 19.2 13.1 قلقيلية

 300 15.4 3.2 91.0 300 11.0 19.0 سلفيت

 300 19.7 0.2 98.9 300 11.1 12.1 رام اهلل والبيرة

 300 14.5 0.3 91.1 300 19.3 11.8 أريحا واألغوار

 300 13.9 0.1 91.9 300 90.9 18.1 القدس

 300 13.7 33.1 91.0 300 11.3 12.8 بيت لحم

 300 19.6 1.9 99.9 300 13.8 19.3 الخليل

 300 41 1.3 11.8 300 11.9 11.1 قطاع غزة

 300 41.7 1.1 11.3 300 19.9 11.1 شمال غزة

 300 36.5 3.9 23.9 300 11.9 11.1 غزة

 300 48 3.1 10.9 300 11.3 12.8 دير البلح

 300 42.5 1.9 11.9 300 11.1 11.9 خانيونس

 300 41.6 2.1 13.8 300 19.1 13.2 رفح

 310310صص  ––  10321032ديسمبر ديسمبر   ––  10321032الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، كتاب فلسطين االحصائي الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، كتاب فلسطين االحصائي : : المصدرالمصدر  (*)
 
 ( :9)جدول رقم 

 (*) 1031حسب الحالة العملية والمنطقة،  الضفة وقطاع غزةالتوزيع النسبي للعاملين في  
 قطاع غزة الضفة الغربية االراضي الفلسطينية 

 1.1 9.1 2.1 صاحب عمل 
 31.8 38.8 39.1 يعمل لحسابه
 99.3 21.8 29.9 مستخدم بأجر

 1.2 9.9 2.8 عضو أسرة غير مدفوع األجر
 31-33ص – 1032ايار  – 11العدد  –الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني ، المراقب االقتصادي واالجتماعي : المصدر)*( 
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 (:9)جدول رقم 

 (*))%(1031حسب النشاط االقتصادي والمنطقة  الضفة وقطاع غزةفي التوزيع النسبي للعاملين 
 1031العام النشاط االقتصادي والمنطقة

 الضفة والقطاع
 1.2 الزراعة والصود والنراجة
 44.1 مناجر وصناعة تنوولوة

 45.5 الحناا والتشوود
 71.9 التجارة  والمااع  وال نادق

 5.1 والت زوا واالتصاالتالنق  
 49.1  دمات وغورها
 411 المجموا

 الضفة الغربية
 9.5 الزراعة والصود والنراجة
 45.9 مناجر وصناعة تنوولوة

 71.4 الحناا والتشوود
 71.1 التجارة  والمااع  وال نادق
 5.7 النق  والت زوا واالتصاالت

 71.5  دمات وغورها
 411 المجموا

 قطاع غزة
 9.9 الزراعة والصود والنراجة
 5.9 مناجر وصناعة تنوولوة

 1.1 الحناا والتشوود
 71.7 التجارة  والمااع  وال نادق
 2.1 النق  والت زوا واالتصاالت

 55.5  دمات وغورها
 411 المجموا

 31ص – 1032ايار  – 11العدد  –الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني ، المراقب االقتصادي واالجتماعي : المصدر)*( 
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 ( : 8)جدول رقم 
سنة فأكثر من الضفة الغربية وقطاع غزة حسب المنطقة والمهنة والمؤهل  31التوزيع النسبي للعاملين 

  (*) 1031آذار،  –، كانون ثاني (ILOمعايير )العلمي 

 المهنة والمنطقة
 المؤهل العلمي

دبلوم  ثانوي إعدادي فأقل
 متوسط

بكالوريوس 
 المجموع فأعلى

 قطاع غزة

 100 57.2 1.7 44.1 75.2 العلوا امدارة وموط و المشرعوا

 100 59.2 41.9 9.9 45.1 والكتحة والمساعدوا والمت صصوا ال نووا

 100 9.9 1.4 74.4 94.1 اشسواق في والحاعة ال دمات عما 

 100 4.2 7.1 44.5 17.1 والصود الزراعة في المارة العما 

 100 1.4 1.1 42.4 21.1 الماا ما إلواا وما النرو في العاملوا

 100 1.1 1.1 49.2 24.1 ومجمعوها اآلالت مشغلو

 100 4.7 7.5 44.1 17.9 اشولوة الماا

 100 13.8 9.9 31.9 11.2 المجموع
 الضفة الغربية

 100 11.5 1.9 41.7 47.1 العلوا امدارة وموط و المشرعوا

 100 94.1 41.4 9.5 45.7 والكتحة والمساعدوا والمت صصوا ال نووا

 100 2.2 1.1 74.1 97.9 اشسواق في والحاعة ال دمات عما 

 100 7.1 7.1 41.1 15.9 والصود الزراعة في المارة العما 

 100 4.9 4.9 42.7 25.1 الماا ما إلواا وما النرو في العاملوا

 100 1.1 4.5 41.9 27.1 ومجمعوها اآلالت مشغلو

 100 4.9 7.7 44.4 17.9 اشولوة الماا

 100 39.9 2.9 31.9 18.9 المجموع
 الضفة الغربية وقطاع غزة 

 100 22.1 9.4 41.9 5.1 العلوا امدارة وموط و المشرعوا

 100 51.1 45.9 9.2 49.2 والكتحة والمساعدوا والمت صصوا ال نووا

 100 44.1 1.4 74.1 52.5 اشسواق في والحاعة ال دمات عما 

 100 9.4 9.1 45.7 99.5 والصود الزراعة في المارة العما 

 100 1.2 1.9 49.9 24.1 الماا ما إلواا وما النرو في العاملوا

 100 5.1 9.5 77.2 95.1 ومجمعوها اآلالت مشغلو

 100 4.9 4.5 44.1 17.1 اشولوة الماا

 100 18.9 30.0 31.2 11.2 المجموع
 113ص–38/1/1031–1031الربعاألول(1031آذار–كانونثاني)مسحالقوىالعاملة،دورة–الجهازالمركزيلالحصاءالفلسطيني:المصدر)*(
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  (:30)جدول رقم 
 دبلوم علمي مؤهل يحملون الذين الخريجين لالفراد البطالة ومعدل العاملة القوى في المشاركة نسبة

   (*)  1031 والجنس، والمنطقة التخصص حسب الضفة الغربية وقطاع غزة في فأعلى متوسط

 التخصص

نسبة المشاركة في القوى 
 معدل البطالة حسب الجنس معدل البطالة حسب المنطقة العاملة حسب الجنس

 المجموع إنا  ذكور
الة ة 
الضفة  قااا غزة الغرحوة

 والقطاع
 المجموع إنا  ذكور

عداد   45.2 54.1 21.3 45.2 62.5 35.4 72.8 67.8 90.6 معلمواعلو  ترحووة واف

 35.0 46.8 18.0 35.0 42.7 24.3 73.6 68.6 82.3 علو   إنسانوة

 36.4 58.2 16.5 36.4 44.0 29.5 78.0 68.9 88.6 العلو  االجتماعوة والسلوكوة

 39.4 76.9 29.8 39.4 45.6 21.4 85.9 60.7 96.0 الصنافة وامعال 

 30.5 51.8 20.1 30.5 41.3 23.1 82.1 65.3 94.0 اشعما  التجاروة وامداروة

 18.2 34.6 15.7 18.2 20.1 17.3 75.7 52.1 81.4 القانوا

 30.9 40.3 17.5 30.9 38.2 24.7 72.5 66.5 83.3 العلو  الاحوعوة

 34.0 47.6 15.3 34.0 42.3 23.1 84.0 79.2 91.7 الرواةوات وامنصاا

 27.9 40.5 20.8 27.9 50.3 20.9 82.6 66.6 95.3 الناسو 

 25.0 49.5 19.7 25.0 39.6 15.8 89.7 74.2 94.0 الاندسة والماا الاندسوة

 23.7 52.7 19.0 23.7 35.5 14.2 85.1 74.6 87.2 العلو  المعماروة والحناا

 22.4 32.3 16.2 22.4 35.0 10.9 82.5 71.1 91.8 الصنة

 19.0 26.2 15.4 19.0 20.7 17.8 77.6 59.1 92.1 الش صوةال دمات 

 27.9 47.7 13.5 27.9 33.4 22.8 84.9 79.6 89.3 حاقي الت صصات

 32.0 49.1 18.8 32.0 42.4 23.4 79.5 68.6 90.5 المجموا

 

(*) 
 319ص–1032ابريل،/نيسان–1031:مسحالقوىالعاملة،التقريرالسنوي–الجهازالمركزيلالحصاءالفلسطيني:المصدر

 
  (:33)جدول رقم 

 دبلوم علمي مؤهل يحملون الذين الخريجين لالفراد بأجر للمستخدمين بالشيكل اليومي األجر معدل
 (*) 1031 والجنس، والمنطقة التخصص حسب الضفة الغربية وقطاع غزة من فأعلى متوسط

 التخصص
 معدل األجر اليومي بالشيكل حسب الجنس معدل األجر اليومي بالشيكل حسب المنطقة

 المجموع إنا  ذكور الضفة والقطاع قااا غزة الة ة الغرحوة
عداد معلموا  95.4 85.0 111.0 95.4 76.0 102.4 علو  ترحووة واف

 111.4 102.8 119.7 111.4 94.8 125.6 علو   إنسانوة

 113.6 92.6 124.5 113.6 89.6 127.7 العلو  االجتماعوة والسلوكوة

 100.2 - 103.3 100.2 70.8 153.0 الصنافة وامعال 

 104.9 89.8 109.5 104.9 79.4 117.7 اشعما  التجاروة وامداروة

 130.1 - 132.0 130.1 - 144.6 القانوا
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 115.7 100.7 129.8 115.7 108.8 120.1 العلو  الاحوعوة

 108.3 104.5 111.5 108.3 98.0 117.3 الرواةوات وامنصاا

 109.5 84.6 122.5 109.5 65.5 115.9 الناسو 

 120.4 80.3 126.4 120.4 73.8 140.9 الاندسة والماا الاندسوة

 116.0 - 116.4 116.0 103.6 126.2 العلو  المعماروة والحناا

 116.1 96.5 128.9 116.1 95.7 133.1 الصنة

 109.2 102.7 112.1 109.2 83.4 126.5 ال دمات الش صوة

 112.5 84.3 125.9 112.5 87.4 130.8 حاقي الت صصات

 109.6 93.4 118.1 109.6 87.5 122.7 المجموع

(*) 
 318ص – 1032ابريل، /نيسان – 1031:مسح القوى العاملة ، التقرير السنوي –الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني : المصدر

 
    ( :31)جدول رقم 

نسحة المشاركة في القوس العاملة ومعد  الحاالة لل روجوا الذوا ونملوا مؤه  علمي دحلو  متوسا فأعلى نسحة المشاركة في القوس العاملة ومعد  الحاالة لل روجوا الذوا ونملوا مؤه  علمي دحلو  متوسا فأعلى 
   (*)  71457145يذاريذار( ( IILLOOمعاوور معاوور ))في الة ة الغرحوة وقااا غزة نس  الت صص والمناقة في الة ة الغرحوة وقااا غزة نس  الت صص والمناقة 

 التخصص
 معدل البطالة  نسبة المشاركة في القوى العاملة 

 قااا غزة الة ة الغرحوة الضفة والقطاع غزة قااا الة ة الغرحوة الضفة والقطاع
عداد معلموا  56.8 30.0 40.9 82.4 63.2 69.8 علو  ترحووة واف

 41.4 22.2 33.2 75.7 71.1 73.7 علو   إنسانوة

 36.7 26.1 31.1 85.1 69.0 75.8 العلو  االجتماعوة والسلوكوة

 40.7 31.1 38.1 85.9 89.1 86.7 الصنافة وامعال 

 39.1 23.4 30.1 90.3 77.0 82.2 اشعما  التجاروة وامداروة

 11.7 4.1 6.3 73.3 79.2 77.4 القانوا

 26.3 24.2 25.1 69.4 77.8 74.0 العلو  الاحوعوة

 41.3 17.2 30.0 82.6 78.5 80.6 الرواةوات وامنصاا

 44.8 25.1 30.7 95.1 78.7 82.8 الناسو 

 37.6 11.9 21.6 87.7 94.6 91.9 الاندسة والماا الاندسوة

 41.9 12.2 24.9 87.2 82.0 84.1 العلو  المعماروة والحناا

 36.6 9.2 21.4 84.4 80.3 82.1 الصنة

 16.7 7.0 10.8 89.3 71.2 77.4 ال دمات الش صوة

 33.0 8.6 20.3 87.7 80.0 83.5 حاقي الت صصات

 40.0 20.6 29.3 83.8 74.9 78.7 المجموع

  31ص – 38/1/1031 – 1031الربع األول ( 1031آذار –كانون ثاني )مسح القوى العاملة ، دورة  –الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني : المصدر )*( 
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 : ( 31)جدول رقم 
   (*) 2011، في الضفة والقطاعالشهري  نسب الفقر بين األفراد وفقًا ألنماط استهالك األسرة

 المنطقة

 المدقعالفقر  الفقر

1022 1022 
 المساهمة النسحة المساهمة النسحة

 200.0   21.1   200.0   2..1   الضفة والقطاع

 5.73   71.   .7.7   8.71   الة ة الغرحوة

 5.73   878.   3.75   5171   قااا غزة

 .فلسطين –رام اهلل .  1033-1030واستهالك األسرة لألعوام قاعدة بيانات مسح إنفاق .  1032الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر)*( 

 
  
 


