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

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

 .إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس
الكارثي، " 0223أوسلو سبتمبر .. إعالن المبادئ"توقيع وحتى  0291قد ظل قطاع غزة منذ عام ف

اسم فلسطين، إضافة إلى ذلك فإن ( في المحافل الدولية والعربية رسميا  )الجزء الوحيد الذي بقي يحمل 
مدن وقرى مليون نسمة ينتمون إلى كل (  9 ) 9101عام  نهايةمواطني القطاع الذين بلغ تعدادهم 

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

دة للهوية الوطنية الا ألم الو  بمثابة ا -منذ النكبة حتى اللحظة الراهنة –الفلسطينية، ويصبح " نوح
عامًا ، أدى إلى تفكيك الترابط السياسي والمجتمعي بين  21، لكن االنقسام المتصل منذ الفلسطينية

الضفة والقطاع، عالوة على أنه عزز من تفكيك الهوية الوطنية من ناحية وفاقم من مظاهر االحباط 
 .ناحية ثانيةواليأس في صفوف معظم ابناء شعبنا في قطاع غزة من 

علىىى أي حىىال، إن اىىروراا التىىرابط الىىراهن والمسىىتقبلي بىىين قطىىاع غىىزة والضىىفة ال ربيىىة، قضىىية 
على الىرغم مىن أن قطىاع غىزة يفتقىر بصىورة كبيىرة للكثيىر  وطنية سياسية ومجتمعية، البدا من تحقيقها،

%  03 – 52من الموارد االقتصادية وخاصة المواد الخام ومحدودية المساحة الزراعية التي ال تتجىاوز 
، إلىى جانىب اىوه وهةاشىة قطىاع الصىناعة الىذي ال تتجىاوز مسىاهمته 5كىم 062من مساحته البال ة 

فىىي  ىىل عىىدم إيىىالء السىىلطة األهميىىة المطلوبىىة لقطىىاعي الزراعىىة % 21 – 8فىىي النىىاتم المحلىىي نسىىبة 
والصناعة، والقيود التي يفراها بروتوكول بىاريس علىى السىلع والمعىداا الضىرورية للصىناعة والقطىاع 
اإلنتاجي، إلى جانب استمرار الحصار اإلسرائيلي، األمر الىذي أدى إلىى تعطيىل وقعاقىة فىرت االسىتثمار 

إلىى  1128وة علىى االرتفىاع غيىر المسىبوق للبطالىة التىي وصىلت نسىبتها عىام المحلي والخارجي، عىال 
مىىن مجمىىوع القىىوى العاملىىة بالقطىىاع، باالاىىافة إلىىى تزايىىد نسىىبة الفقىىر والفقىىر المىىدقع، % 01حىىوالي 

وانتةار مظاهر التسول لدى المراة واالطفال، في  ل أوااع حياتيىة شىديدة البىاس التىي تتفىاقم وتةىتد 
سىىاعة يوميىىًا، رغىىم  21التيىىار الكهربىىائي طىىوال األعىىوام األربعىىة األخيىىرة لمىىدة تزيىىد عىىن بسىىبب انقطىىاع 

، إلىى جانىب انقطىاع توصىيل الميىاا الصىالحة للةىرل إلىى المنىازل  1128التحسن النسبي منىذ أتتىوبر 
لتىي ا( الميىاا العادمىة)لمدة تزيد عن ثالثىة أيىام أو أسىبوع أحيانىًا، وتزايىد كميىاا ميىاا الصىرف الصىحي 

يوميًا بسبب العجز عن تة يل محطىاا معالجىة الميىاا العادمىة فىي  0أله م 01تصب في البحر بمعدل 
 ل انقطاع التيار الكهربائي، إاافة إلى اختالط الميىاا العادمىة بالميىاا الجوفيىة والمخىاطر البيليىة التىي 

 . ستنجم عن هذا األوااع
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معية واالقتصادية في قطاع غزة، خلقت وتخلق إن كل هذا السماا التي تميز باس األوااع المجت
العديد من معوقاا النمو والتنمية، لحسال المزيد من تراتم عوامىل البطالىة واإلفقىار،  -بصورة مستمرة–

وما يترتب على كل ذلك من تزايد ارتفاع مستوياا الجريمة بكل أنواعها ، إلى جانىب المزيىد مىن التفكىك 
ز مةاعر اإلحباط واليأس في نفىوس حىوالي اإلجتماعي وقنتةار األمراض ال نفسية واالجتماعية التي تعزا

منهم دون خط الفقر والفقر المىدقع، يعتمىدون % 81مليون نسمة يعيةون في قطاع غزة، أتثر من  1
–بنسبة عالية في تأمين مستلزماتهم المعيةية على ما تقدمه الوكاالا الدولية واألونىروا مىن كوبونىاا 

تستهدف مراتمة المزيد من عوامل إحباطهم ويأسهم، خاصة في نفوس الةبال العىاطلين  -مواد غذائية
ز من  عن العمل، وفي نفوس الةبال الذين تخراجوا من الجامعاا دون أي فرصة للعمل، األمر الذي عزا
سعيهم إلى الهرول من واقع غزة البائس صول الهجرة إلى أي بلد آخر ب ض النظر عن المخاطر التي 

راىىهم، األمىىر الىىذي يفىىاقم مظىىاهر وعوامىىل اإلحبىىاط واليىىأس التىىي سىىتدفع معظىىم سىىكان القطىىاع إلىىى تعت
القبىىول بىىأي شىىروط مذلىىة تحىىط مىىن كىىرامتهم فىىي سىىبيل تحصىىيل لقمىىة العىىي ، ومىىن ثىىم اسىىت الل هىىذا 

 . الصهيونية /األوااع الحياتية البائسة لتمرير المخططاا العدوانية األمريكية
االجتماعيىىة البائسىىة تاكىىد بواىىوح صىىارت، أن ال مسىىتقبل / اع االقتصىىادية إنا مجمىىل هىىذا األواىى

لقطاع غزة دون استمرار اندماجه مع اقتصاد الضفة ال ربية في إطار وحدة ج رافية اقتصادية وسياسية 
لن يكون سىوى اسىتجابة لمخططىاا مةىبوهة ال تسىتهدف " دويلة غزة"واحدة، وبالتالي فإن الحديث عن 

نميىة قطىاع غىزة وزيىادة حجىم معانىاة سىكانه وتفكيىك وطمىس هويتىه الوطنيىة فحسىب، بىل إعاقة نمىو وت
أيضىىًا تسىىتهدف مزيىىدًا مىىن العراقيىىل فىىي وجىىه إقامىىة الدولىىة الفلسىىطينية المسىىتقلة، وتكىىريس الهيمنىىة 

 .الصهيونية على أبناء شعبنا في الضفة ال ربية وقطاع غزة
 من انطالقاً  غزة، قطاع في االقتصادية األوااع وتحليل عرض يستهدف الحديث، هذا فإن وبالتالي

 الفلويىة المصىالح علىى والصىراع وباالنقسىام جهة من الصهيوني بالحصار المرتبطة المواوعية  روفه
 بنيىىة فىىي الخطيىىرة السىىلبية العوامىىل مراتمىىةإلىىى  أدا  ىىروف وهىىي ثانيىىة، جهىىة مىىن وحمىىاس فىىتح بىىين

 طريىىق علىىى الركىىود والكسىىادإلىىى  أقىىرل حالىىةإلىىى  وصىىل بحيىىث االجتماعيىىة وأواىىاعه القطىىاع اقتصىىاد
 واإلحبىاط اإلفقىار بعوامىل غىامرة اجتماعيىة أواىاع مىن ذلىك عىن ينىتم وما الةامل، االقتصادي االنهيار
/  الصىىهيوينة/  األمريكيىىة المخططىىاا لحسىىال الهبىىوط عناصىىر مىىن مزيىىداً  يىىوفر الىىذي األمىىر واليىىأس،
 يسىمى مىا لتطبيىق تمهيىداً  غىزة قطىاع فىي لةىعبنا الوطنيىة الهويىة وقاىعاف تفكيىكإلى  الهادفة العربية،

 علىىى وماقتىة السىيادة ناقصىىة فلسىطينية دولىة عىن تتحىىد  أنهىا يبىدو التىي األمريكيىىة،" القىرن  صىفقة"بىى
 من غزة قطاعإلى  باإلاافةمع بقاء المستوطناا،  ال ربية الضفة مساحة من% 11 تتجاوز ال مساحة
مىع التجاهىل الكامىل لحىق  األردن ووادي( c) المنطقىة وقبقىاء إسىرائيلي، بإشىراف أمني بممر   ربطه خالل

 عبثىي تفىاوض عملية إطار في االحتالل تحت -القدس تهويدإلى  إاافة-العودة لالجلين الفلسطينيين 
 إسىرائيلية أمريكيىة بصىياغة األردن مىع الفيدراليىة فكىرة الكونفدراليىة أو اسىتمرار جانبإلى  المدى، طويل
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، عىىىالوة علىىى مىىا تثيىىرا تلىىك الفكىىرة مىىن إشىىىكالياا المسىىتقلة الفلسىىطينية الدولىىة تيىىان بإل ىىاء الكفيلىىة
وصراعاا سياسية واجتماعية اذا ما تم تطبيقها بعيدًا عن حريىة االختيىار الىديمقراطي للةىعبين األردنىي 

 .والفلسطيني
 فىىي والسياسىىية االقتصىىادية األواىىاع مجمىىل علىىى والحصىىار االنقسىىام تىىأثير يتجلىىى بالضىىبط وهنىىا
 مظىاهر وتزايىد االقتصىاد تىدهور في ودورها خصوصًا، غزة قطاع وفي عمومًا، 2611 المحتلة األرااي
 تىأمينإلىى  التطلىع غىزة قطىاع فىي شىعبنا أبنىاء مىن متزايىدة بقطاعىاا أدى الىذي األمر واإلفقار، البطالة
 لقطاعىىاا بالنسىبة الحىىال هىو تمىىا الوطنيىة، والقىيم المفىىاهيم حسىال علىىى رئيسىية تأولويىىة العىي  لقمىة
لقبىول المخطىط األمريكىي الهىادف إلىى إعىادة  جىاهزة باتىت التىي الضفة ال ربيىة في جماهيرنا من واسعة

جىدي أو وعىي  اعتىراض دون  الفيدراليىة إلحاقها بالنظام الملكي فىي األردن تحىت مسىماى الكونفدراليىة أو
 . شعبنا بمخاطر ذلك اإللحاق من جماهير
 خاصذذة فذذي ظذذرو  –وضذذعفا اليذذديد اقتصذذادنا الفلسذذطيني  إن تفكذذك لذذذلك فإننذذا ا نبذذالغ فذذي القذذو ،

مدخال  هامذا  صذوا المز ذد مذن الهبذوي السياسذي الذذي يذوفر بات  -الحصار والتدمير اإلسرائيلي اانقسام و 
تعذاون مذع بعذل القذوى الفلسذطينية العربية الرسذمية بال/ الصهيونية / المناخ المالئم للمخططات األمر كية 

دى إلذذى تيييذذو الوضذذول أو التاليذذد بالنسذذبة يذذ  األمذذر الذذذي المعروفذذة باسذذتعداداها لتمر ذذر تلذذك المخططذذات، 
 .للمستقبل على الصعيد ااقتصادي والسياسي معا

 ،في قطاع غزةو التحليل لواقعنا االقتصادي أوفي هذا الجانب، ونحن نمارس عملية التةخيص 
هل هناك إمكانية لتوفير عناصر الصمود، االقتصادي والسياسي، في  :سللةعلينا أن نثير العديد من األ

 ل استمرار االنقسام؟ وجوابنا ال كبيرة، وهذا يعني اعتبار االنقسام نوعًا من التناقض الرئيسي البد من 
عوامل الصمود االقتصادي مجابهته وانهائه لكي نستعيد وحدتنا الوطنية وبناء نظام سياسي يوفر 
وقدانة ومواجهة " خطة ترامب"والسياسي في مجابهة المخططاا المرسومة، وفي مقدمتها ما يسمى بى

ذا كانت الضفة والقطاع إوالساال المهم هنا هو ما تل من يوافق عليها من العرل أو الفلسطينيين، 
 رض والموارد ؟ من دون سيادة كاملة على األ  ة، وما اذا كانت تلك القابلية ممكنقابلين للحياة اقتصادياً 

 من الصعو الحديث عن الجدوى ااقتصادية في الضفة المنقسم الراهن، الفلسطيني ظل الوضعففي 
نا بات أ، فمع اقتصادا  فلسطينيا  في نظام سياسي وطني موحدنا ليس لدينا أوقطاع غزة، بسبو  اليربية

حتى -لسطيني كامل أرضنا في الضفة والقطاع، لكن حدودهما من المتفق عليا أن ييطي ااقتصاد الف
بسبو سياسات العدو الصهيوني أوا ، وبسبو ليست واضحة، والروابط بينهما ليست ثابتة -اللحظة

اانقسام ثانيا  الذي عّزز وجود رؤ تين وبرنامجين متناقضين ساهما في المز د من تفكيك وحدة ااقتصاد 
والس ا  الهام هنا، هل في حا  قيام دولة فلسطينية . اطا  بتفكيك النظام السياسيفي الضفة والقطاع ارتب

 ناقصة السيادة، سيتم إلياء بروتوكو  بار س؟
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الجواا ا بالقطع، ألن الترابط بين الهبوي السياسي وبين استمرار التبعية يفترض حكما  ااستمرار 
ع بعل التعديالت التي ستخدم المخططات الصهيوني في اإلصرار على تطبيق بروتوكو  بار س م

المرسومة، ولن تخدم أبدا  المصالح ااقتصادية الفلسطينية، كما هي تجربة السلطة الفلسطينية مع 
عاما  دون أن يلتزم ااحتال  الصهيوني تطبيقا بصورة  99بروتوكو  بار س الذي تم التوقيع عليا قبل 

إرساء األساس لتقو ة القاعدة ااقتصادية "وكو  التي تنص على متكاملة، خاصة ما ورد في ديباجة البروت
للجانو الفلسطيني وممارسة حّقا في اتخاذ القرار ااقتصادي وفقا  لخطتا التنمو ة وأولو اتا ااقتصادية 
" في مجاات العمالة والصناعة والزراعة فضال  عن الضرائو وااستثمار في المناطق الخاضعة لسيطرتا

إا على  –منذ تاسيسها–لم يلتزم العدو الصهيوني بهذا النص، ولم تحصل السلطة الفلسطينية  وبالطبع،
طار من إصالحية محدودة فيما يتعلق بالسياسات التجار ة ا تتخطى حدود وسقف البروتوكو ، وفي 

 .التبعية ااقتصادية شبا الكاملة اقتصادنا لالقتصاد اإلسرائيلي
على الموارد البير ة  محددة طة، فهي تملك ضمن الوضع الداخلي، صالحياتما بالنسبة لنفوذ السلأ

 حر ة التجارة إلى جانو افتقارها للسيطرةوبعل القرارات والقوانين الخاصة بااستثمار، لكنها تفتقر إلى 
للحياة، ساسية في امتالك القدرة على قابلية ااقتصاد أنها عناصر أوالمعابر، رغم  واردرض والمعلى األ

 عدم جدواها، ضررها أو يام والممارساتثبتت األأما يثبت بوضول أن معظم فرضيات بروتوكو  بار س 
التي ستعزز هيمنة ااقتصاد اإلسرائيلي على ااقتصاد " صفقة ترامو"فما بالنا إذا ما تم تنفيذ ما يسمى بذ

 . الفلسطيني بوسائل مباشرة وغير مباشرة
لتي أصابت البنية ااقتصادية ااجتماعية الفلسطينية طوا  الفترة الممتدة فبالرغم من المتييرات ا

حتى اليوم، إا أن هذه التحوات لم تستطع تجاوز أو إلياء عالقات اإلنتاج ما قبل  1691منذ عام 
الرأسمالية وشبا الرأسمالية القائمة بل عززتها وأبقت عليها، بفعل عوامل خارجية تتمثل في السياسات 

الفلسطيني من ناحية وعوامل داخلية فلسطينية تتمثل في مجموعات المصالح  دسرائيلية تجاه ااقتصااإل
في المنيآت )الحر صة على إبقاء العالقات القديمة وعدم تجاوزها  ةالطبقية التقليدية والمستحدثة الطفيلي

تاج السلعي الصيير المنتير بكثرة الصناعية شبا العائلية عموما ، واإلنتاج العائلي في الزراعة ونمط اإلن
وبالتالي فإن النمط السائد ( الخ... في الضفة اليربية وقطاع غزة عموما  وفي المناطق الر فية خصوصا  

غالبا  هو نمط رأسمالي تابع وميوه تتداخل فيا األنماي القديمة ضمن صيية من التعايش والتعاون 
 .والصراع

د أنماي اإلنتاج قد يتجسد في بعل القطاعات ااقتصادية ألثر وفي هذا الجانو أشير إلى أن تعد
" رأسمالية المحاسيو"من غيرها، بحيث يمكن أن يوصف النمط السائد عندنا بانا نمط محكوم بآليات 

ورجا  األعما  والما  والكومبرادور في الضفة  ةارتباطا  بالتحالف بين الصفوة السياسية والبيروقراطي
زة، وفي ضوء هذا التحليل يمكن أن نطلق على هذا النمط أنا نمط رأسمالي طفيلي، لكنا اليربية وقطاع غ

في كل األحوا  ومهما كانت التسمية، فهو نمط تابع ومتخلف، ما يعني بقاء التطور ااقتصادي 
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حالة الطبقي محتجزا  بسبو هذه العوامل الخارجية والداخلية ذات المصلحة الميتركة في إبقاء /وااجتماعي
التطور المحتجز في بالدنا ودور هذا التحالف الطبقي في تفكيك المجتمع السياسي الفلسطيني، الذي 
تعرض إلى مز د من مظاهر اانحطاي والتخلف في ظل اانقسام والصراع على المصالح الفئو ة الضارة 

حالف الطبقي، وإزاحة بين فتح وحماس، األمر الذي يقتضي العمل من أجل إنهاء اانقسام ومجابهة الت
لل هذه العوامل ورموزها وشخوصها صوا إعادة الوحدة السياسية المجتمعية بين الضفة اليربية وقطاع 
غزة وفق األسس والثوابت الوطنية والديمقراطية، وعلى أسس اقتصادية تنمو ة تستهد  تحقيق مقومات 

 .قال  والعدالة ااجتماعيةالصمود الوطني والنضا  بكل أشكالا على طر ق التحرر وااست
 

 : (7661 - 7691)األوضاع االقتصادية واالجتماعية يف القطاع 
التطىىىور االجتمىىىاعي   ىىىروففىىىإن  ،علىىىى العكىىىس مىىىن التحليىىىل الطبقىىىي الماركسىىىي او الكالسىىىيكي

تمىا هىو الحىال فىي المجتمعىاا العربيىة بىدرجاا –واالقتصادي فىي الضىفة وقطىاع غىزة اتسىمت بىاختالط 
القديمىة والحديثىة ، حيىث نالحىو وجىود بتداخل االنماط أو التةكيالا االجتماعيىة االقتصىادية  -متفاوتة

وتةابك العالقاا البدوية والعةائرية والةبه اقطاعية إلى جانب العالقاا الرأسمالية التابعة، عالوة على 
دية في الضفة والقطاع، دور االحتالل واألوامر العسكرية االسرائيلية في احتجاز تطور األوااع االقتصا

بىالمعنى الكالسىيكي للطبقىة، إذ أن  التأتيىد علىى وجىود طبقىاا متبلىورة ال نستطيعوفي مثل هذا الواع 
عمال، وليس مىن السىهل الفصىل الفالحين األجراء والالبرجوازية الص يرة و هناك تداخاًل إلى حد كبير بين 

عذذدد قليذذل مذذن كبذذار الماللذذين القذذدامى والجذذدد، يتمتعذذون بامتيذذازات طبقيذذة ضذذذمن  إلذذى جانذذو بقذذاء,بينهىىا
الوسذطاء أو السماسذرة )تحالفهم وتداخلهم في شبكة من العالقات ااجتماعية وااقتصادية مع كبذار التجذار 

طبقذي التحذالف ال"متجانسة المصذالح نسذتطيع أن نطلذق عليهذا " طبقة"بحيث ييكلون معا  , (أو الكومبرادور
 .لمتميزةالذي يتطلع دوما  إلى المحافظة على مصالحا وأوضاعا ا" للبورجواز ة العليا الزراعية والتجار ة

ألقسىىى أنىىواع   -ومىىا زالىىوا –أمىىا الةىىرائح الفقيىىرة مىىن العمىىال والفالحىىين والكىىادحين ، فقىىد تعراىىوا  
 . االاطهاد الطبقي االجتماعي والوطني، ال فرق هنا بين الجئ أو مواطن

لتةكل في معظم شرائحها  (من مجموع السكان% 63أتثر من ) ثم تأتي الطبقة البورجوازية الص يرة
نسىىىيجًا اجتماعيىىىًا متنوعىىىًا ومتعىىىددًا لىىىيس علىىىى المسىىىتوى ( الفقيىىىرة و الوسىىىطى، و الميسىىىورة أو العليىىىا ، )

ة الصى يرة علىى االجتماعي فحسب، وقنما أيضًا على المستوى السياسي، حيث توزعىت شىرائح البرجوازيى
 ,والدينية في غمىار العمىل الىوطني عمومىاً  والةيوعيةتافة األحزال والتياراا اليمينية والوطنية والقومية 

حزيىران ، وفصائل المقاومة بعد هزيمة 4661ف عام .ا.اا القرن المااي، وفي إطار ميمن ستين بدءً 
وعلى أثر تأسيس حركتي حماس والجهاد في ثمانينىاا القىرن المااىي  ، وما تالها من محطاا،4661

 .ف وبقيتا خارجها إلى اليوم.ا.رفضت كلتا الحركتين االلتحاق في إطار م
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 : 7661اخلصائص التي ميزت  قطاع غزة حىت عام 
بىل  ,لىيس بىالمعنى الىوطني أو الج رافىي فقىط, ألبنىاء القطىاع ةالفلسىطيني ةبروز الهويىة الوطنيى .4

إذ أن القطىىاع يعتبىىر فىىي المحافىىل العربيىىة الرسىىمية والدوليىىة , وكىىذلك بىىالمعنى القىىانوني تاريخيىىاً 
 ".الجزء الباقي من فلسطين"

لكنذذا مذذن جانذذو هخذذر سذذاهم فذذي ز ذذادة التعقيذذدات فذذي وجذذا أبنذذاء , ولهذذذا العامذذل ايجابيذذات كثيذذرة
والحرمذذذذان مذذذذن اإلقامذذذذة , غتراافاليذذذذعور بذذذاا, القطذذذاع، مذذذذن قبذذذذل النظذذذذام العربذذذي الرسذذذذمي عمومذذذذا  

إلذذخ العراقيذذل ... والعمذذل، ورفذذل القبذذو  بالجامعذذات والتضذذييق السياسذذي وااجتمذذاعي بكذذل صذذوره
 .التي تالحق ابن غزة أينما ذهو

من المساحة اإلجمالية %( 1335)ليلو متر مربع أو ما يعاد  ( 395)المساحة الضيقة التي تبلغ  .2
 .لفلسطين

كالت اليذذذة فذذذي ظذذذل تذذذدني المذذذوارد ااقتصذذذادية، ومذذذا ينذذذت  عذذذن ذلذذذك مذذذن ميذذذالكثافذذذة السذذذكانية الع .3
عربيذة )اجتماعية واقتصادية وسياسية، ت دي إلذى تعز ذز النهذوض الذوطني فذي ظذرو  موضذوعية 

، كمذذذا هذذذو الحذذذا  فذذذي الظذذذرو   مواتيذذذة، أو تذذذ دي إلذذذى مفاقمذذذة اوضذذذاع ااحبذذذاي واليذذذاس( ودوليذذذة
تسذذم بتكذذر س التبعيذذة والتخلذذف وانفجذذار الصذذراع الطذذائفي الذذدموي والمتييذذرات العربيذذة الراهنذذة التذذي ت

 .ارتباطا  بانتيار حركات ااسالم السياسي

فيىه بالمقارنىة مىع  يوجد سوى عدد قليل من الماسسىاا الثقافيىةعزلة القطاع الثقافية، حيث ال  .1
 فمىىىن ,عةىىىراا الماسسىىىاا فىىىي الضىىىفة الفلسىىىطينية، وغيىىىال الماسسىىىاا الجماهيريىىىة الفاعلىىىة

لىىم تصىىدر فيىىه أيىىة صىىحيفة أو مجلىىة ( 4660-4661)المعىىروف أن قطىىاع غىىزة طىىوال المرحلىىة 
تهمي   في –مع عوامل عديدة أخرى  –، األمر الذي أسهم ، أو سياسيةتنويريهثقافية، فكرية، 

تطىور  ، بمىا فىي ذلىكتكىريس مظىاهر التخلىه النضال الجماهيري الديمقراطي المطلبي، ومن ثم 
 .اإلسالم السياسيحركاا وانتةار 

 
 

  : : يف الضفة الغربية وقطاع غزة، وحتوالتهايف الضفة الغربية وقطاع غزة، وحتوالتها  التشكيلة االجتماعيةالتشكيلة االجتماعية
هي مجموع العالقاا االجتماعية الدائرة فىي حيىز ج رافىي معىين، خىالل فتىرة هي مجموع العالقاا االجتماعية الدائرة فىي حيىز ج رافىي معىين، خىالل فتىرة التةكيلة االجتماعية، التةكيلة االجتماعية، 
وهو تعريف قد ال ينطبق على الواقع االجتماعي الفلسطيني خالل المرحلىة وهو تعريف قد ال ينطبق على الواقع االجتماعي الفلسطيني خالل المرحلىة   ،،معينة ووفقًا ألشكال محددةمعينة ووفقًا ألشكال محددة

، بسىىبب إلحىىاق الضىىفة الفلسىىطينية إلىىى األردن، ، بسىىبب إلحىىاق الضىىفة الفلسىىطينية إلىىى األردن، 46614661حتىىى عىىام حتىىى عىىام   46114611التاريخيىىة الممتىىدة منىىذ نكبىىة التاريخيىىة الممتىىدة منىىذ نكبىىة 
فىىي فىىي ––وقطىىاع غىىزة إلىىى الوصىىاية المصىىرية مىىن ناحيىىة، وبسىىبب أن التطىىور االجتمىىاعي الطبقىىي مىىا زال وقطىىاع غىىزة إلىىى الوصىىاية المصىىرية مىىن ناحيىىة، وبسىىبب أن التطىىور االجتمىىاعي الطبقىىي مىىا زال 

  ..في حالة من السيوله الطبقية تحول دون تبلور الطبقاا ووعيها لذاتهافي حالة من السيوله الطبقية تحول دون تبلور الطبقاا ووعيها لذاتها  --العربيالعربيمجتمعنا الفلسطيني و مجتمعنا الفلسطيني و 
ولكن بالرغم مىن هىذا االنقسىام الج رافىي السياسىي فىي المجتمىع الفلسىطيني خىالل تلىك المرحلىة، ولكن بالرغم مىن هىذا االنقسىام الج رافىي السياسىي فىي المجتمىع الفلسىطيني خىالل تلىك المرحلىة،   

  فإن المقوماا السياسية والهوية الوطنية ببعدها السياسي واالجتماعي  لت سمة أساسية للفلسىطينيينفإن المقوماا السياسية والهوية الوطنية ببعدها السياسي واالجتماعي  لت سمة أساسية للفلسىطينيين
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حيذث تجلذت هذذه العالقذة ااجتماعيذة فذي حيذث تجلذت هذذه العالقذة ااجتماعيذة فذي   ن والةتاا عمومًا، وفي الضفة وقطاع غزة خصوصًا،ن والةتاا عمومًا، وفي الضفة وقطاع غزة خصوصًا،في الوطفي الوط
، ثذذم علذذى أثذذر ، ثذذم علذذى أثذذر   16911691إطذذار المجتمذذع الفلسذذطيني فذذي الضذذفة والقطذذاع علذذى أثذذر ااحذذتال  اإلسذذرائيلي عذذام إطذذار المجتمذذع الفلسذذطيني فذذي الضذذفة والقطذذاع علذذى أثذذر ااحذذتال  اإلسذذرائيلي عذذام 

" " مىىع مىىع مجتمجت" " رغىىم التباينىىاا الملحو ىىة التىىي ميىىزا ومازالىىت كىىل مىىن رغىىم التباينىىاا الملحو ىىة التىىي ميىىزا ومازالىىت كىىل مىىن ، ، 16641664قيذذام السذذلطة الفلسذذطينية عذذام قيذذام السذذلطة الفلسذذطينية عذذام 
، هخذذذين بعذذين ااعتبذذار أن ، هخذذذين بعذذين ااعتبذذار أن قطىىاع غىىزة بسىىبب  ىىروف وعوامىىل تاريخيىىة وراهنىىةقطىىاع غىىزة بسىىبب  ىىروف وعوامىىل تاريخيىىة وراهنىىة" " مجتمىىع مجتمىىع " " الضىىفة عىىن الضىىفة عىىن 

ناهيكم عن تعرضذها ليذزو ناهيكم عن تعرضذها ليذزو , , طرفيةطرفيةهاميية و هاميية و   اقتصادية رأسماليةاقتصادية رأسمالية--تيكيلة اجتماعية تيكيلة اجتماعية المجتمع الفلسطيني هو المجتمع الفلسطيني هو 
  ..عنصري اقتالعي إقصائيعنصري اقتالعي إقصائي

تذزا  ميذتملة علذى عالقذات إنتذاج اجتماعيذة تذزا  ميذتملة علذى عالقذات إنتذاج اجتماعيذة   اا  باإلضافة إلى ما تقدم، فذإن هذذه التيذكيلة ااجتماعيذةباإلضافة إلى ما تقدم، فذإن هذذه التيذكيلة ااجتماعيذة
الصناعة الصناعة قطاعي الزراعة و قطاعي الزراعة و خاصة خاصة   ,,بسبو ضعف وتخلف القطاعات ااقتصادية اإلنتاجية بسبو ضعف وتخلف القطاعات ااقتصادية اإلنتاجية   ما قبل رأسماليةما قبل رأسمالية

  . . والبحث العلمي والتكنولوجيوالبحث العلمي والتكنولوجي
رغم من ما يعتري سطحه من مظاهر التقدم الةكلي رغم من ما يعتري سطحه من مظاهر التقدم الةكلي --ومن هنا يمكن توصيه المجتمع الفلسطيني ومن هنا يمكن توصيه المجتمع الفلسطيني 

الحامولىىة فىىي العديىىد مىىن الحامولىىة فىىي العديىىد مىىن / / بسىىبب اسىىتمرار بقىىاء الىىدور المهىىيمن للعائلىىةبسىىبب اسىىتمرار بقىىاء الىىدور المهىىيمن للعائلىىةه تقليىىدي ه تقليىىدي بأنىىه شىىببأنىىه شىىب  --و الكمىىيو الكمىىي
الةىركاا و النةىاطاا والقطاعىاا االقتصىىادية، كمىا فىي  التجمعىاا فىىي القىرى والمىدن والمخيمىاا، إلىىى الةىركاا و النةىاطاا والقطاعىاا االقتصىىادية، كمىا فىي  التجمعىاا فىىي القىرى والمىدن والمخيمىاا، إلىىى 

المىىىىرتبط بتىىىىداخل األنمىىىىاط االجتماعيىىىىة التقليديىىىىة وتجاورهىىىىا أو تحالفهىىىىا مىىىىع المىىىىرتبط بتىىىىداخل األنمىىىىاط االجتماعيىىىىة التقليديىىىىة وتجاورهىىىىا أو تحالفهىىىىا مىىىىع   ،،جانىىىىب المظهىىىىر ا خىىىىرجانىىىىب المظهىىىىر ا خىىىىر
طيىىىة الحاتمىىىة فىىىي السىىىلطة بةىىىقيها، وطابعهىىىا الطفيلىىىي المةىىىوا، عبىىىر عالقىىىاا مىىىع التحىىىاله طيىىىة الحاتمىىىة فىىىي السىىىلطة بةىىىقيها، وطابعهىىىا الطفيلىىىي المةىىىوا، عبىىىر عالقىىىاا مىىىع التحىىىاله البيروقراالبيروقرا

الكىومبرادوري التجىاري والعقىىاري والمىالي مىىن ناحيىة وعبىر تضىىخم مظىاهر التراجىىع االقتصىادي واالعتمىىاد الكىومبرادوري التجىاري والعقىىاري والمىالي مىىن ناحيىة وعبىر تضىىخم مظىاهر التراجىىع االقتصىادي واالعتمىىاد 
من من على الخارج في التمويل أو اإلغاثة، وتضخم مظاهر وماشراا الفقر والبطالة واالنحطاط االجتماعي على الخارج في التمويل أو اإلغاثة، وتضخم مظاهر وماشراا الفقر والبطالة واالنحطاط االجتماعي 

دون القفذذذز عذذذن السذذذبو الرئيسذذذي لتفذذذاقم هذذذذه المظذذذاهر، المتمثذذذل فذذذي ااحذذذتال  وممارسذذذاتا دون القفذذذز عذذذن السذذذبو الرئيسذذذي لتفذذذاقم هذذذذه المظذذذاهر، المتمثذذذل فذذذي ااحذذذتال  وممارسذذذاتا   ناحيىىىة ثانيىىىة،ناحيىىىة ثانيىىىة،
العدوانية وحصاره المتواصذل، المفذروض علذى أبنذاء شذعبنا فذي الضذفة والقطذاع، إلذى جانذو اسذتمرار تبعيذة العدوانية وحصاره المتواصذل، المفذروض علذى أبنذاء شذعبنا فذي الضذفة والقطذاع، إلذى جانذو اسذتمرار تبعيذة 

تمر في العالقات ااجتماعية تمر في العالقات ااجتماعية مسمس  ااقتصاد الفلسطيني لالقتصاد اإلسرائيلي وما تنتجا هذه التبعية من تيوهااقتصاد الفلسطيني لالقتصاد اإلسرائيلي وما تنتجا هذه التبعية من تيوه
ااجتماعية، توضح إلى حذد ااجتماعية، توضح إلى حذد / / ، إذ أن العالقة الجدلية بين التبعية، والعالقات ااقتصادية، إذ أن العالقة الجدلية بين التبعية، والعالقات ااقتصادية((التركيو الطبقيالتركيو الطبقي))

أو شذر حة فذي إطذار أو شذر حة فذي إطذار " " طبقة طبقة " " لبير شكل ومحتوى البنية الطبقية الفلسطينية، والخصائص ااجتماعية لكل لبير شكل ومحتوى البنية الطبقية الفلسطينية، والخصائص ااجتماعية لكل 
  ..تلك البنيةتلك البنية

تطىىور تطىىور الخريطىة الطبقيىىة الراهنىة فىىي الضىفة وقطىاع غىىزة، ومتابعىة  محاولىىة تةىخيصوبالتىالي فىإن 
العمىىال العمىىال " " طبقتىىيطبقتىىي""البرجوازيىىة الكبيىىرة  والطبقىىة البرجوازيىىة الصىى يرة ، إلىىى جانىىب البرجوازيىىة الكبيىىرة  والطبقىىة البرجوازيىىة الصىى يرة ، إلىىى جانىىب " " الطبقىىةالطبقىىة""ورصىىد أواىىاع ورصىىد أواىىاع 

والتهمىي  واإلدمىاج والتهمىي  واإلدمىاج   البىد أن تكىون مرتبطىة بنتىائم التفكىكالبىد أن تكىون مرتبطىة بنتىائم التفكىكوالفالحين، واتجاهاا الت ير في هذا المواقع والفالحين، واتجاهاا الت ير في هذا المواقع 
 الحقىلإلىى جانىب تحديىد المواىف السياسىي، للقىوى الفاعلىة فىي  ير في موااع هذا الفلىاا،ير في موااع هذا الفلىاا،لياا الت لياا الت وآوآ

 ،السياسي الفلسطيني في سياق بنيىة سىلطة الحكىم الىذاتي والنظىام السياسىي االجتمىاعي المنبثىق عنهىا
بين فتح وحماس أو الضفة وقطاع  5331حتى تاريخ االنقسام منتصه حزيران  4661ل الفترة منذ اطو 
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حالة من المت يراا السياسية االجتماعية واالقتصادية  -منذ ذلك التاريخ –ة ، حيث تعي  كل منهما غز 
 .1قبل االنقسامعن مرحلة ما  -خاصة في قطاع غزة–تختله 

هىو مصىطلح رديىف لمفىاهيم  فهمه،أالت ير االجتماعي النوعي كما أشير إلى أن وفي هذا اإلطار ، 
النمو والتطور والتقدم االجتماعي بالمعنى التنويري والحداثي والعقالني النهضوي، عبر مرحلىة جديىدة ، 

االجتمىىىىاعي و الثقىىىىافي  التحىىىىرري والىىىىديمقراطي، مىىىىن حيىىىىث درجىىىىاا التطىىىىور أو النهىىىىوض السياسىىىىي
 .واالقتصادي

فذي فذي   والطفيليذةوالطفيليذة  22الكومبرادور ذةالكومبرادور ذة  ""البرجواز ة البرجواز ة ""كل كل في تيفي تي  لان لا دور رئيسيلان لا دور رئيسي  ااستعمارااستعمار  من المعرو  انمن المعرو  انفف
وتحديذذذد مظهرهذذذا ومهامهذذذا، فهذذذي بورجواز ذذذة شذذذكلية، تابعذذذة ومتخلفذذذة، ضذذذمن وتحديذذذد مظهرهذذذا ومهامهذذذا، فهذذذي بورجواز ذذذة شذذذكلية، تابعذذذة ومتخلفذذذة، ضذذذمن فلسذذذطين والبلذذذدان العربيذذذة ، فلسذذذطين والبلذذذدان العربيذذذة ، 

سذادت فذي بالدنذا لخدمذة مصذالح النظذام الرأسذمالي العذالمي وتكذر س واقذع سذادت فذي بالدنذا لخدمذة مصذالح النظذام الرأسذمالي العذالمي وتكذر س واقذع , , عالقذات رأسذمالية غيذر متكافئذةعالقذات رأسذمالية غيذر متكافئذة
، الذذذي سذذاهم فذذي تحديذذد طبيعتهذذا ودورهذذا، بعذذد أن تذذم تذذدمير أو ، الذذذي سذذاهم فذذي تحديذذد طبيعتهذذا ودورهذذا، بعذذد أن تذذم تذذدمير أو الثقذذافيالثقذذافيالتخلذذف ااجتمذذاعي وااقتصذذادي و التخلذذف ااجتمذذاعي وااقتصذذادي و 

القطذذذذاع الصذذذذناعي واحتجذذذذاز تطذذذذوره فذذذذي مقابذذذذل تيذذذذجيع نمذذذذو القطذذذذاع الصذذذذناعي واحتجذذذذاز تطذذذذوره فذذذذي مقابذذذذل تيذذذذجيع نمذذذذو و و   ""البرجواز ذذذذة الوطنيذذذذة الصذذذذناعيةالبرجواز ذذذذة الوطنيذذذذة الصذذذذناعية""  إضذذذذعا إضذذذذعا 
لمذذا غيرهذذا مذذن لمذذا غيرهذذا مذذن ––ولذذدت ولذذدت   التذذيالتذذي  ،،  والطفيليذذةوالطفيليذذة  متخلفذذةمتخلفذذةالالر فيذذة ، ر فيذذة ، الال  الزراعيذذةالزراعيذذة  سمسذذارة ،سمسذذارة ،الالكومبرادور ذذة، كومبرادور ذذة، الالرأسذذمالية رأسذذمالية الال

ن نذذذواة ن نذذذواة وعلذذى هذذذذا األسذذاس فذذذإوعلذذى هذذذذا األسذذاس فذذذإ  ، فذذي أحضذذذان األنمذذاي والعالقذذذات مذذذا قبذذل الرأسذذذمالية ،، فذذي أحضذذذان األنمذذاي والعالقذذذات مذذذا قبذذل الرأسذذذمالية ،--""الحديثذذذةالحديثذذذة""الطبقذذات الطبقذذات 
البنية ااجتماعية ، وبالتالي البنية ااجتماعية ، وبالتالي سياق عملية تطور سياق عملية تطور   لم تتيكل فيلم تتيكل في  --8484قبل نكبة عام قبل نكبة عام ––الفلسطينية الفلسطينية " " البرجواز ةالبرجواز ة""

شذبا شذبا )) ا أو تنو ر ا ، كما لذم تكذن نقيضذا للطبقذة السذائدة  ا أو تنو ر ا ، كما لذم تكذن نقيضذا للطبقذة السذائدة ميروعا نهضو ميروعا نهضو   ميروعا  وطنيا  مستقال  أوميروعا  وطنيا  مستقال  أو  لم تحمللم تحمل
وقذذابال لالحتذذواء وقذذابال لالحتذذواء ––  لهذذا، وتابعذذا مخلصذذا للسذذوق الرأسذذمالي العذذالميلهذذا، وتابعذذا مخلصذذا للسذذوق الرأسذذمالي العذذالمي" " عصذذر اعصذذر ا""بذذل كانذذت امتذذدادا بذذل كانذذت امتذذدادا ( ( اإلقطاعيذذةاإلقطاعيذذة
في فلسطين وكافة في فلسطين وكافة ––كما هي سماتها الرئيسة وممارساتها كما هي سماتها الرئيسة وممارساتها عبر تطورها إلى برجواز ة كمبرادور ة عبر تطورها إلى برجواز ة كمبرادور ة   --والخضوعوالخضوع

  ..في المرحلة الراهنة في المرحلة الراهنة   --األقطار العربيةاألقطار العربية

                                                           
1

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

أثناء االنتفااة الفلسطينية، وتم ترجمته إلى الل ة العربية من  9191الصادر عام  "جامعة تل أبيب –مركز جافي للدراساا االستراتيجية "
، حيث ورد فيه الحديث  9119 –عن ماسسة الدراساا الفلسطينية في بيروا " الدولة الفلسطينية: "قبل واصدارا في كتال صدر بعنوان 

 .ف.ا.بين التيار االسالمي وبين تيار م عن سيناريو االنسحال االحادي من غزة، ودولة غزة في إطار الصراع

2
، و كانت  comprador إلى كلمة -حسب المفكر الراحل اسماعيل صبري عبدهللا  -األصل التاريخي لتعبير البورجوازية الكومبرادورية ، يعود  

في بلدان  –هذا الكلمة تطلق  المستعمر ، ثم أصبحت/تعني في األصل المواطن الصيني الذي يعمل وسيطا او وكيال في خدمة أالوروبي
وقد استخدم . على المديرين المحليين والوكالء التجاريين للةركاا األوروبية ، و كلمة كومبرادور هي أصال كلمة برت الية  -العالم الثالث 

طاء الصينيين المتعاونين مع مفهوم الكومبرادوري لفضح العمالء والوس( اثناء الثورة وبعدها بقيادة ماوتسي تونم)الحزل الةيوعي الصيني 
االستعمار ، و انتةر بعد ذلك في بعض أدبياا الماركسية ، ويقصد بالوكيل التجاري كل شخص يقوم باستيراد البضائع االجنبية وتسويقها 

وذلك  ونيابة عنهم، في بالدا او بتقديم العطاءاا أو الةراء أو التأجير أو تقديم الخدماا باسمه لحسال المنتجين أو الموزعين األجانب
بهدف الربح وعلى حسال االنتاج الصناعي الوطني المحلى وكذلك على حسال القضايا الوطنية الكبرى ، فالكومبرادوري يستوي اليوم في 

ز دور وفي هذا السياق البد من اإلشارة إلى أن تأخر وتخله الصناعة والزراعة في بالدنا أفسح المجال البرا. بالدنا مع مرتبة العميل
هو مصطلح له داللة اجتماعية و سياسية ثقافية ، إذ أن كلمة بورجوازية تعني التمدن ، بمعنى " بورجوازية " الكومبرادور، أما مصطلح 

 .وجود نوعي متمدن في نمط و أسلول الحياة و األفكار
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وكذذذلك األمذذر بالنسذذبة للطبقذذة العاملذذة ، التذذي لذذم تتبلذذور بعذذد فذذي بالدنذذا ، كطبقذذة تعبذذر عذذن نفسذذها وكذذذلك األمذذر بالنسذذبة للطبقذذة العاملذذة ، التذذي لذذم تتبلذذور بعذذد فذذي بالدنذذا ، كطبقذذة تعبذذر عذذن نفسذذها 
وبقيت طبقة في ذاتهذا ولذم تتحذو  إلذى طبقذة لذذاتها بمعنذى وعيهذا ليذري وجودهذا التذار خي وبقيت طبقة في ذاتهذا ولذم تتحذو  إلذى طبقذة لذذاتها بمعنذى وعيهذا ليذري وجودهذا التذار خي بصورة مستقلة ،بصورة مستقلة ،

يذذرائح هذذذه الطبقذذة، مذذن حيذذث وعذذي أفرادهذذا ، يذذرائح هذذذه الطبقذذة، مذذن حيذذث وعذذي أفرادهذذا ، حيذذث نالحذذي اليذذوم ، التفذذاوت الواسذذع لحيذذث نالحذذي اليذذوم ، التفذذاوت الواسذذع ل  ,,ومصذذالحها الطبقيذذةومصذذالحها الطبقيذذة
  ..وتكو نها ، ودورها ، وعالقاتها ااجتماعيةوتكو نها ، ودورها ، وعالقاتها ااجتماعية

مثالنىىا علىىى ذلىىك ، التفاصىىيل اليوميىىة للواقىىع المعىىاا لعمالنىىا و معانىىاتهم فىىي الضىىفة والقطىىاع، مثالنىىا علىىى ذلىىك ، التفاصىىيل اليوميىىة للواقىىع المعىىاا لعمالنىىا و معانىىاتهم فىىي الضىىفة والقطىىاع، 
فىىإنهم فىىإنهم   ، وبسىىبب فقىىرهم وحىىاجتهم،، وبسىىبب فقىىرهم وحىىاجتهم،33السىىوق اإلسىىرائيليالسىىوق اإلسىىرائيلي  المسىىتوطناا أوالمسىىتوطناا أو  فىىيفىىي  مىىن أبنىىاء الضىىفةمىىن أبنىىاء الضىىفة  فالعىىاملينفالعىىاملين

يتعراىىون لكىىل أشىىكال يتعراىىون لكىىل أشىىكال   حيىىثحيىىث  ،،  يسىىتجدون بيىىع قىىوة عملهىىم واسىىت اللهم مىىن صىىاحب العمىىل اإلسىىرائيلييسىىتجدون بيىىع قىىوة عملهىىم واسىىت اللهم مىىن صىىاحب العمىىل اإلسىىرائيلي
منذ فجر يوم العمل لكل منهم ، على الحواجز والتفتي  واإلذالل النفسىي منذ فجر يوم العمل لكل منهم ، على الحواجز والتفتي  واإلذالل النفسىي   --الوطني والطبقيالوطني والطبقي––االاطهاد االاطهاد 

ثىم عىودتهم بعىد ثىم عىودتهم بعىد   معاناتهم لىدى صىاحب العمىل وتحملهىم للعمىال الةىاقة والقىذرة ،معاناتهم لىدى صىاحب العمىل وتحملهىم للعمىال الةىاقة والقىذرة ،جانب جانب والمادي ، إلى والمادي ، إلى 
بموجىىب تقاليىىد بموجىىب تقاليىىد   ،،التىىي يعىىي  معظمهىىم فىىي داخلهىىاالتىىي يعىىي  معظمهىىم فىىي داخلهىىا  ،،هبىىوط الليىىل ، إلىىى عىىائالتهم ومجتمعىىاتهم الصىى يرةهبىىوط الليىىل ، إلىىى عىىائالتهم ومجتمعىىاتهم الصىى يرة

وهي نفىس السىماا والظىروف التىي عاشىها عمىال وهي نفىس السىماا والظىروف التىي عاشىها عمىال   ،،في الضفة ال ربيةفي الضفة ال ربية  وقوانين العائلة والقرية والمجتمعوقوانين العائلة والقرية والمجتمع
  ..قطاع غزة قبل الحصار واإلغالققطاع غزة قبل الحصار واإلغالق

ال و الفالحىين الفقىراء وكىل الكىادحين فىي بالدنىا عمومىًا ال و الفالحىين الفقىراء وكىل الكىادحين فىي بالدنىا عمومىًا وعىي العمىوعىي العمىوبالتالي فال غرابة من اوه وبالتالي فال غرابة من اوه 
إطارا شبه إطارا شبه   بالظلم الطبقي بصورة مباشرة ، ذلك ألن إطار العالقاا الرأسمالية الظاهرية ، هو في حقيقتهبالظلم الطبقي بصورة مباشرة ، ذلك ألن إطار العالقاا الرأسمالية الظاهرية ، هو في حقيقته

بمىىا يعيىىق عمليىىة الفىىرز بمىىا يعيىىق عمليىىة الفىىرز   العالقىىاا االجتماعيىىة التقليديىىة القديمىىة،العالقىىاا االجتماعيىىة التقليديىىة القديمىىة،رأسىىمالي يحمىىل فىىي ثنايىىاا العديىىد مىىن رأسىىمالي يحمىىل فىىي ثنايىىاا العديىىد مىىن 
اخىل التةىكيلة االجتماعيىة االقتصىادية الفلسىطينية القائمىة، التىي مىا زالىت عمليىة غيىر اخىل التةىكيلة االجتماعيىة االقتصىادية الفلسىطينية القائمىة، التىي مىا زالىت عمليىة غيىر الطبقي المحدد دالطبقي المحدد د

مكتملة بل ومةوهه، على جميع المسىتوياا االقتصىادية والسياسىية واأليديولوجيىة ، نظىرا لهىذا التىداخل مكتملة بل ومةوهه، على جميع المسىتوياا االقتصىادية والسياسىية واأليديولوجيىة ، نظىرا لهىذا التىداخل 
، ونظىرا ، ونظىرا   وفي العديىد مىن الطبقىاا والفلىاا االجتماعيىةوفي العديىد مىن الطبقىاا والفلىاا االجتماعيىة  ،،أو التةابك في العالقاا االجتماعية االقتصاديةأو التةابك في العالقاا االجتماعية االقتصادية

ألن فلىىاا واسىىعة مىىن السىىكان فىىي مجتمعنىىا ، ال تىىزال تعىىي  أواىىاع انتقاليىىة بحيىىث لىىم يتحىىدد انتماؤهىىا ألن فلىىاا واسىىعة مىىن السىىكان فىىي مجتمعنىىا ، ال تىىزال تعىىي  أواىىاع انتقاليىىة بحيىىث لىىم يتحىىدد انتماؤهىىا 
مىن قيىام السىلطة مىن قيىام السىلطة   عامىاً عامىاً ( ( 5252))الطبقي تحديدا مستقرا ونهائيا ، خاصة وأن طبيعة المرحلة الراهنىة ، بعىد الطبقي تحديدا مستقرا ونهائيا ، خاصة وأن طبيعة المرحلة الراهنىة ، بعىد 

فىتح وحمىاس وانفصىال الضىفة فىتح وحمىاس وانفصىال الضىفة في  ل االحتالل وعدوانه وحصارا، وصىواًل إلىى الصىراع بىين في  ل االحتالل وعدوانه وحصارا، وصىواًل إلىى الصىراع بىين الفلسطينية الفلسطينية 
( ( أفىىرادا وجماعىىااأفىىرادا وجماعىىاا))، مليلىىة بالمفارقىىاا والمفاجلىىاا ، حيىىث نالحىو أن معظىىم األثريىىاء الجىىدد ، مليلىىة بالمفارقىىاا والمفاجلىىاا ، حيىىث نالحىو أن معظىىم األثريىىاء الجىىدد عىن القطىىاععىن القطىىاع

البورجوازيىىة الصىى يرة البورجوازيىىة الصىى يرة   االجتماعيىىةاالجتماعيىىة--بىىين انتمىىاءاتهم الطبقيىىةبىىين انتمىىاءاتهم الطبقيىىة  يعيةىىون نوعىىًا مىىن االزدواجيىىة أو االربىىاكيعيةىىون نوعىىًا مىىن االزدواجيىىة أو االربىىاك
عبىر عبىر ––، الثريىة المحدثىة ، الثريىة المحدثىة   الراهنىةالراهنىةوبىين أواىاعهم وبىين أواىاعهم   في سياق تجىربتهم الوطنيىة السىابقة ،في سياق تجىربتهم الوطنيىة السىابقة ،  والفقيرة عموماً والفقيرة عموماً 

، ال يةىىعرون باسىىتقرارهم ، كمىىا ال يةىىعرون بعمىىق ، ال يةىىعرون باسىىتقرارهم ، كمىىا ال يةىىعرون بعمىىق --مظىىاهر وأشىىكال الفسىىاد والحىىراك االجتمىىاعي الةىىاذمظىىاهر وأشىىكال الفسىىاد والحىىراك االجتمىىاعي الةىىاذ
ذلىىك ان تكىىريس أو رسىىوت اسىىتقرارهم الطبقىىي مرهىىون بمىىدى تفىىاعلهم أو اسىىتجابتهم ذلىىك ان تكىىريس أو رسىىوت اسىىتقرارهم الطبقىىي مرهىىون بمىىدى تفىىاعلهم أو اسىىتجابتهم انتمىىاءهم الجديىىد ، انتمىىاءهم الجديىىد ، 

بىىالمعنى بىىالمعنى   المسىىتقبلي المسىىتقبلي   التىىي سىىتحدد دورهىىمالتىىي سىىتحدد دورهىىمفىىي مجتمعنىىا، فهىىي فىىي مجتمعنىىا، فهىىي للمت يىىراا السياسىىية المتسىىارعة هبوطىىًا للمت يىىراا السياسىىية المتسىىارعة هبوطىىًا 

                                                           
3

مرصد السياساا : موقع -اريبة المقاصة: المصدر) 1128بداية عام  218,111" إسرائيل"بلغ عدد العمل من الضفة ال ربية العاملين في  
 ..(1121ديسمبر  11 –االنترنت  –االجتماعية واالقتصادية 



 غازي الصوراين التغريات االجتماعية االقتصادية .. قطاع غزة 
 

11 
 

اإلسرائيلية وبىالتوافق اإلسرائيلية وبىالتوافق --في اوء حجم استجابتهم للرؤية األمريكيةفي اوء حجم استجابتهم للرؤية األمريكيةاالجتماعي و االقتصادي والسياسي ، االجتماعي و االقتصادي والسياسي ، 
  ..معهامعها

بذدرجات بذدرجات ، عبذر محاولتنذا لتحليذل واقذع مجتمعنذا الفلسذطيني ، عبذر محاولتنذا لتحليذل واقذع مجتمعنذا الفلسذطيني   األمر الهام ا خر الواجىب اإلشىارة إليىهاألمر الهام ا خر الواجىب اإلشىارة إليىه
يتمثىىل فىىي تلىىك ا ثىىار والنتىىائم االجتماعيىىة الناجمىىة عىىن يتمثىىل فىىي تلىىك ا ثىىار والنتىىائم االجتماعيىىة الناجمىىة عىىن ، ، إلذذى يومنذذا هذذذاإلذذى يومنذذا هذذذا  8484منذذذ مذذا بعذذد نكبذذة منذذذ مذذا بعذذد نكبذذة   متفاوتذذة،متفاوتذذة،

خاصىة فىي قطىاع خاصىة فىي قطىاع ––  أو عمق الرابطة االجتماعية الضيقةأو عمق الرابطة االجتماعية الضيقةاستمرار مظاهر عصبية الدم، والوالء العةائري استمرار مظاهر عصبية الدم، والوالء العةائري 
، ، ا المرحلىةا المرحلىةفىي هىذفىي هىذ  واالنقسىامواالنقسىاممصلحيا بمظاهر وأواىاع الخلىل والفسىاد مصلحيا بمظاهر وأواىاع الخلىل والفسىاد   المرتبطالمرتبطالتي تكرس الوالء التي تكرس الوالء   --غزةغزة

والترا ، التي تكرست مع مظاهر التخلىه االجتمىاعي التىي والترا ، التي تكرست مع مظاهر التخلىه االجتمىاعي التىي   وذلك تحت غطاء العاداا واألعراف والتقاليدوذلك تحت غطاء العاداا واألعراف والتقاليد
تفاقمت في  ل انتةار حركاا اإلسالم السياسي ، وسيطرة حماس على قطاع غزة، وممارساتها الهادفة تفاقمت في  ل انتةار حركاا اإلسالم السياسي ، وسيطرة حماس على قطاع غزة، وممارساتها الهادفة 

" خطىر مقولىة نهىا بىذلك تجسىد نهىا بىذلك تجسىد ، فإ، فإ" " اإلسىالم هىو الحىلاإلسىالم هىو الحىل""، ، " " اإلخوان المسلميناإلخوان المسلمين""إلى تكريس شعار جماعة إلى تكريس شعار جماعة 
الىذي مىن شىأنه أن يرسىخ سىلطة رجىل الىدين , الفهىم السىقيم لالسىالمالتىي تجسىد  "االسالم دين شىمولي
، كمذذا قذذا  بحذذق المفكذذر الراحذذل لتصىىبح سىىلطة شىىاملة ومهيمنىىة فىىي كىىل المجىىاالا, والماسسىىاا الدينيىىة

 . نصر أبو ز د
ومذذذذن شذذذذان هذذذذذا ااسذذذذتفحا  واامتذذذذداد السذذذذلطوي أن يخلذذذذق وضذذذذعا نعذذذذاني منذذذذا ا ن أشذذذذد المعانذذذذاة 

 . اجتماعيا وسياسيا وفكر ا
عىن عىدم وجىود سىلطة دينيىه , والفارغىة مىن المضىمون ، فبرغم كل االدعاءاا والدعاوي العريضة
بىل , ياكد وجود هذا السىلطة في بالدنا، فالواقع الفعلي, في اإلسالم تةبه سلطة الكنيسة في المسيحية

فيصبح المخالف , والسلطة هذه تجمع السياسي والديني في قبضة واحدة .ود محاتم التفتي  في حياتناوج
وبالمثل يقو  رجل الدين إن مذن يييذر دينذا يجذو  ,السياسي مارقا خارجا عن اإلجماع ومهددا لوحدة األمة

والذذوطن يجذذد تعبيذذره فذذي كذذل الدسذذاتير السياسذذية التذذي  إن اتحذذاد الذذدين. التعامذذل معذذا بوصذذفا خائنذذا للذذوطن
وتختذذز  الدولذذة فذذي ، وهنذذا يختذذز  الذذوطن فذذي الدولذذة. وتختذذز  الذذدين فذذي الذذوطن, تحصذذر الذذوطن فذذي ديذذن

 . و جد المواطن نفسا حبيس ألثر من سجن, نظامها السياسي
أو تبذذذدأ مذذذن الفكذذذر  ,إن مقولذذذة اليذذذمولية تبذذذدأ مذذذن الفكذذذر الذذذديني لتختذذذرق مجذذذا  السياسذذذة والمجتمذذذع

 !فاي خطر أشد من هذا وأي بالء. والنتيجة واحدة, السياسي لتاسر الدين في إيديولوجيتها
 

 :وقطاع غزة الغربية يف الضفة االقتصادي مالمح التغيري االجتماعي
، ثم في المرحلة الراهنةنا لمالمح التحو  والتيير للبنية ااجتماعية في الضفة وقطاع غزة إن تيخيص

تباين على أثر اانقسام والحصار العدواني اإلسرائيلي، اظهر مجموعة من الحقائق والم شرات الدالة على 
بين الضفة والقطاع إرتباطا  باألوضاع ااقتصادية وااجتماعية حسو الم شرات  طبيعة التيكل الطبقي

 :التالية
( 2,0)نسمة، منهم مليون (  1 ) 1128عام نهاية بلغ عدد سكان قطاع غزة منتصه  -2

من مجموع سكان القطاع، ومن المعروف أن الكثافة السكانية %( 10)بة مليون الجئ بنس
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ال تزيد في الضفة ال ربية عن  ، في حين أنها1تم/فرد 0881في قطاع غزة بل ت حوالي 
 . 1تم/فرد 080عن " إسرائيل"ال تزيد في  1تم/فرد 021

أن المجتمع الفلسطيني المقيم في قطاع الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أظهرت بيانات  -9
غزة فتيا  بيكل ألبر مما هو عليا في الضفة اليربية، إذ تقدر نسبة األفراد في الفئة العمر ذة 

، في قطاع غزة% 93.1الضفة اليربية، فذي % 31.3 بواقع 9101العام  نهايةسنة   (0-14)
في % 92.2في الضفة اليربية و % 92.2سنة فتقدر بنسبة  92-01 وبالنسبة للير حة من

في الضفة و % 93.1سنة فتقدر نسبة األفراد بذ  12-31قطاع غزة ، أما الفئة العمر ة من 
فما فوق فتقدر في الضفة  31في قطاع غزة ، أما نسبة األفراد في الفئة العمر ة % 99.2
 % .3.2وفي قطاع غزة بنسبة % 9.1بنسبة 

نهايذة عذام عدد السكان في الضذفة والقطذاع : السكان وسوق العمل والبطالة في الضفة والقطاع -3
مذذذذذا يعذذذذذاد  % 30.0مليذذذذذون نسذذذذذمة ، يتوزعذذذذذون فذذذذذي الضذذذذذفة اليربيذذذذذة بنسذذذذذبة  (1,029) 9101

 .شخص  9,199,991ما يعاد   %31.2 شخص، وقطاع غزة بنسبة 3,021,929
، فيبلغ  9102عام  منتصفأما مجموع القوى العاملة في الضفة والقطاع كما في 

، يتوزعون (منهم منتسبين إلى النقابات العمالية والمهنية% 01أقل من ) شخص 0,309,211
يعلمون بالفعل % 19فرد، منهم  101,211في الضفة اليربية ، ما يعاد  % 39.0بنسبة 
  .فرد 093,011عاطلين عن العمل وعددهم % 90.1مقابل نسبة  فرد، 332,211عددهم 

شخص،  861,111، ما يعادل % 01.8قوى العاملة أما في قطاع غزة فتبلغ نسبة ال
عاطلين عن العمل ، ما يعادل % 8.80مقابل ( 116,211% )01.2يعمل بالفعل منهم 

من حملة الةهاداا  211,111منهم حوالي ) عاطل عن العمل في قطاع غزة 128,211
( أله أسرة 201حوالي )يعيلون حوالي ثمانماية أله نسمة  1121بداية عام  (الجامعية

عبر اجراءات تضمن توفير يعيةون في حالة من الفقر المدقع ينتظرون انتةالهم من واقعهم 
ء كافة الرسوم والضرائو سبل التكافل ااجتماعي ودعم السلع اليذائية الضرور ة لهم واليا

المباشرة وغير المباشرة عن كاهلهم وتوفير فرص العمل وانهاء اانقسام واستعادة وحدة الصف 
او الحد اادنى من الوحدة الوطنية بما يمهد انهاء الحصار وتنفيذ عملية ااعمار واستعادة 

 .ومقاومتهم النياي ااقتصادي بكل قطاعاتا اانتاجية والخدمية تعز زا لصمودهم
نهاية  للضفة وقطاع غزة( باألسعار الثابتة)بلغ النات  المحلي ااجمالي : الناتم المحلي -9

ما يعاد  % 29دوار يتوزع على الضفة اليربية بنسبة  مليون  (03,313.9) 9102
دوار ، مليار  3,319.9لقطاع غزة ما يعاد  % 93دوار ، وبنسبة  مليون  01,319.9
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$ 0290ي قطاع غزة سنة ، يهبط ف/للفرد$  3239وبالتالي فإن نصيو الفرد في الضفة 
  .4سنة/للفرد

يعتمذد عليذا  حيذثأهذم القطاعذات اإلنتاجيذة فذي الضذفة اليربيذة وقطذاع غذزة، مذن  :قطاع الزراعىة -2
وصذيد  الثروة الحيوانيذة،/ الذي يعملون في الزراعة وتربية المواشي ) من السكان% 02ألثر من 
ل % 8.0بليذذت  0202، لكذذن مسذذاهمتا فذذي النذذات  اإلجمذذالي لعذذام (األسذذماك ذذيّ  فذذي حذذين أنذذا يلي 

عامذذذل وعاملذذذة، يتوزعذذذون علذذذى الضذذذفة اليربيذذذة بواقذذذع ( 70522)مذذذن مجمذذذوع العذذذاملين  7.2%5
 .عامل وعاملة( 08922)عامل وعاملة، وقطاع غزة بواقع ( 84722)

عام  6منياة 02270الصناعي في الضفة والقطاع م سسذات القطاع دد ذع :قطاع الصناعة -7
 .منياة في قطاع غزة  5222منها حوالي  0202

0202في الضفة وقطاع غزة لعام  مساهمة القطاع الصناعي في النات  اإلجمالي بليت
7 

في قطاع غزة، % 02من هذه النسبة تتركز في الضفة، مقابل حوالي % 42ألثر من %( 00)
أدى ذلك إلى انخفاض و  ،الصناعية في قطاع غزةمن المنيآت  %42بسبو إغالق حوالي 

 021022عامل إلى نحو  05.222أعداد العاملين في القطاع الصناعي في قطاع غزة من 
 .عامل

الممتدة من شاطئ  في منطقة المواصي في قطاع غزة أهم الخزانات الجوفيةتقع  :المياا -2
لكن تزايد شح مياه اامطار وتزايد ضخ المياه الجوفية ارتباطا   خانيونس حتى نهاية شاطئ رفح،

لتر، علمًا بأن /ملجم 9111إلى أتثر من ( الكلوريد)فقد ارتفعت نسبة الملوحة بز ادة السكان، 
منظمة الصحة العالمية حذرا من استعمال المياا للةرل ا دمي في حال زيادة نسبة 

( النترايت)الخطورة الةديدة الناجمة عن زيادة نسبة لتر، إلى جانب /ملجم 521الملوحة عن 
لتر، األمر الذي /ملجم 521 – 511بحيث وصلت في مخزون مياا قطاع غزة إلى أتثر من 

، خاصة الفيل الكلوي الذي يتزايد اليوم  سادي بالضرورة إلى انتةار العديد من األمراض
تي انتيرت خال  العامين ال السرطانبصورة ملحوظة في قطاع غزة إلى جانو أمراض 

في  السرطانالماضيين بصورة غير مسبوقة ، بحيث تيير عدد من التقار ر الطبية أن انتيار 
 .قطاع غزة بات من أعلى النسو في العالم 

الصذادر " 9191غزة فذي عذام " وفي هذا الجانو أشير إلى تقر ر فر ق األمم المتحدة بعنوان 
 :حيث ألد على ما يلي بالنسبة للمياه والصر  الصحي  ،9109في شهر ها 

 

                                                           
4

 .5ص– 5192 –( 25)العدد  -رام هللا  –معهد ماس والجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني  –المراقب االقتصادي واالجتماعي  
5

 .29/25ص – 5199ابريل  – 5192مسح القوى العاملة  –الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني  
6

 .86/01ت -تقرير المنةآا   – 1121نتائم التعداد النهائي  –الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني  
7

 21ت – 1128سبتمبر  –التقرير الصحفي للتقديراا األولية للحساباا القومية  –الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني  
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 القيمة الماشر
 %21 للةرل الصالحة الجوفية المياا نسبة
 صالحة غير الجوفية المياا فيه تصبح قد الذي العام

 1121 لالستخدام

 جزئيا المعالجة أو المعالجة غير العادمة المياا تمية
 يتم اخها التي

 33 أو يوم لكل مكعب متر  90000
 سنويا مكعب متر مليون 

باا من المعروف أن أزمة الكهرباء الطاحنة في قطاع غزة ، هي أزمة مستعصية : الكهرباء -8
 8طوال األعوام الثماني المااية ، حيث ينقطع التيار الكهربائي يوميًا بمعدل يتراوح بين 

 .ونفسية بال ة( اقتصادية واجتماعية)مما يسبب أارارًا مادية  ساعة ، 21ساعاا إلى 
 113بلغ متوسط إنفاق األسرة اليهري النقدي على مختلف السلع والخدمات  :إنفاق األسرة  -2

دينارا   311دينارا  أردنيا  في الضفة اليربية مقابل  223بواقع )دينارا  أردنيا  في الضفة والقطاع، 
أفراد في  5.1بواقع )أفراد  5.5، ألسرة متوسط حجمها في الضفة والقطاع (أردنيا  في قطاع غزة

وشكل اإلنفاق على مجموعاا الطعام من متوسط (. أفراد في قطاع غزة 3.0الضفة اليربية و
من مجمل اإلنفاق الةهري، بواقع % 01.0 اإلنفاق الكلي لالسرة في الضفة والقطاع

 .8في قطاع غزة %00.1في الضفة ال ربية و% 16.2
ارتفعت نسبة الفقر بين األفراد وفقا  ألنماي ااستهالك اليهري في األراضي الفلسطينية   :الفقر -21

خال  الفترة % 03.9أي ارتفعت بنسبة  9102عام % 92.9إلى  9100عام % 91.1من 
. في قطاع غزة% 13في الضفة اليربية و%  03.2، ؛ وقد بليت هذه النسبة9100-9102
من األفراد الفلسطينيين يقل دخلهم اليهري عن خط الفقر الوطني؛ % 90.0أن نسبة  في حين
 . (9)في قطاع غزة% 32.3في الضفة اليربية و% 99بواقع 
من األفراد الفلسطينيين % 03.1ووفقا ألنماي ااستهالك اليهري لألسرة، فإن نسبة      

( فرد 010,012وعددهم )في الضفة اليربية  %1.1، بواقع ( المدقع)يعانون من الفقر اليديد 
، عدا نسبة السكان الذين يعييون عند خط (فرد 323,921وعددهم )في قطاع غزة % 33.1و

من عدد السكان فيما % 31وتبلغ نسبتهم في قطاع غزة ألثر من ( شيكل لألسرة  9321)الفقر
ذه النسبة في قطاع غزة تفوق وبالتالي فإن ه. في الضفة اليربية % 91ا تز د هذه النسبة عن 

أما على مستوى الدخل، فقد تبين أن نسبة . نسبة الفقر بالضفة اليربية بحوالي ستة أضعا 
في % 01.0؛ بواقع من األفراد الفلسطينيين يقل دخلهم اليهري عن خط الفقر المدقع% 31.3

 . (10)في قطاع غزة% 13.2الضفة اليربية و
                                                           

8
 .00ص – 0204مايو /أيار – 0202النتائج الرئيسية لمستويات المعيشة في فلسطين  –الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني  
 .93، ص 9101, ، مايو 9102، (اإلنفاق وااستهالك والفقر)الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، النتائ  الرئيسية لمستو ات المعيية في فلسطين  9
 311حوالي )شيكل  9,321في األراضي الفلسطينية حوالي ( المكونة من ستة أفراد، اثنين باليين وأربعة أطفا )اق، أشير إلى أن خط الفقر المتوسط لألسرة المرجعية وفي هذا السي 

دوار للفرد  0091دوار أو  3231دخل السنوي لألسرة أي أن معد  ال(. دوار 139حوالي )شيكل  0,221لنفس األسرة المرجعية ( اليديد)، بينما بلغ خط الفقر المدقع (دوار
ستنتاجات الكمية أو الحسابية وهذا سنو ا  كمعد  متوسط، هذا هو المقياس الذي يجو أن نعتمده ونتعاطى معا ألنا المدخل الصحيح الذي يبين لنا حقائق الواقع بعيدا  عن اا
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أن ما يقارا ثلث سكان األراضي الفلسطينية يعييون دون خط  وتوضح البيانات اإلحصائية   
يعانون من الفقر % 13، وأن ألثر من نصف سكان قطاع غزة 9102الفقر الوطني في العام 

لذلك فإن معد  الفقر في قطاع غزة يفوق المعد  السائد في الضفة اليربية .  9102في العام 
 .(11)بحوالي أربعة أضعا % 03.2
 1975)ووفقا  لبيانات البطالة الموضحة مسبقا ، فإن مجموع الفقراء تحت خط الفقر المدقع     

معد  × ألف عاطل عن العمل  321: في األراضي الفلسطينية كما يلي( شيكل لألسرة شهر ا  
من إجمالي السكان منتصف % 92مليون شخص بنسبة  0.91= إعالة أربعة أفراد لكل منهم 

 .مليون نسمة  5.116ة والقطاع البالغ في الضف 9101عام 
ومعظمهم من حملة ) العاطلين عن العمل تزايد حالة ااحباي والياس في صفو  اليباا  -00

اليهادات الجامعية العاطلين عن العمل الذين يصل عددهم اليوم إلى ما يقرا من مائة ألف 
ة المخاطر التي تعترض وارتفاع نسبة الراغبين منهم للهجرة من قطاع غزة رغم كاف (ة/خر  

طر قهم بما في ذلك الموت غرقا ، ما يعني بوضول تفاقم أوضاع ااحباي والتذمر واانحطاي 
تعاطي المخدرات )مع ارتفاع نسبة البطالة وانتيار المظاهر والسلوكيات ااجتماعية المتردية 

السرقات  عالوة علىوالبانجو والهيرو ن وحبوا ااترما  وغيرها من حبوا الهلوسة،  والحييش
بسبو انتيار واتساع أحوا  الفقر المدقع الى جانو تفاقم ( الخ.. واانحال  ااخالقيوالجرائم 

/ " امراض سوء التيذية / والسحايا / والتفوئيد / الجرا )ااوضاع الصحية وانتيار اامراض 
حة المياه في قطاع عالوة على احتما  انتيار امراض الكلى الناجمة عن شدة ملو "( ابو دغيم

%  01غزة الذي انخفل مخزونا من المياه العذبة الصالحة لالستهالك البيرى الى اقل من 
من المخزون، اامر الذي يفرض على كافة القوى الوطنية مطالبة السلطة الفلسطينية والجامعة 

عن مائة مليون  العربية والدو  المانحة باقامة محطات تحلية المياه بما يضمن انتاج ما ا يقل
 .و من المياه الصالحة لليرا سنو امتر مكع

ومرتهنة بالتمو ل األمر كي  كمبرادورية نافذة في القرار السياسي -نةوء شريحة بيروقراطية -09
تزايد مظاهر ، في مقابل األوروبي ومتساوقة مع الرؤ ة السياسية اإلسرائيلية بهذا القدر أو ذاك

والبطالة التي وصلت في  الفقرتزايد مظاهر  الفلسطيني، بسبو اانحطاي السائد في المجتمع 
  .انسداد األفق السياسيمن مجموع القوى العاملة، إلى جانو  % 99قطاع غزة إلى حوالي 

تميز التطور ، حيث تطورا العالقاا االجتماعية في اتجاا تبلور مجتمع طبقي مةواا، وتابع  -03
بطابع تراتمي كمي مةوا، بحيث لم يستطع أن يفرز بواوح  االجتماعي في شكله وجوهرا،

                                                                                                                                                                                     
المتمثلة في وعينا لألهدا  األساسية للسياسة  -عبر العالقة الجدلية بين العام والخاص–ما اليوص في معطيات الواقع يتطلو منا أن ا نكتفي بااستنتاجات التفصيلية، وإن

 . ااقتصادية الوطنية والتنمو ة العامة
 93، ص 9101المرجع   السابق،  10
 .9، ص9102الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، معالم الفقر في فلسطين،  11
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ملموس أية أطر برجوازية تنويرية أو ليبرالية، فكرية، أو ثقافية معاصرة، وبقيت القيم 
للجماهير ( العفوي )واألفكار القديمة والتقليدية الموروثة سائدة في أوساط الوعي االعتيادي 

يكلية المستوردة التي أسهمت في تعميق حالة التبعية بالرغم من بعل أوجا الحداثة ال الةعبية
 . والتخلف ااجتماعي إلى جانو الهبوي السياسي

العاطلين عن العمل بسبب فقدانهم للمن  في أوساطبروز الماشراا السلبية الخطيرة  -28
 .االجتماعي ونظرتهم السوداوية وفقدانهم الثقة با خرين وااطرابهم النفسي والسلوكي 

جرى عن وعي تفكيك األركان األهم في المجتمع السياسي الفلسطيني التي تأسست في زمن  -01
االحتالل، الحركة النقابية العمالية والحركة النسوية وقوى اليسار الفلسطيني، األمر الذي 

، خاصة بعد تقهقر وارتداد اتجاهات واسعة في القيادة مهد الطريق لصعود اإلسالم السياسي
 . ، خاصة بعد اعترافها الصر ح بدولة العدو اإلسرائيلي.ت.في م" لبرجواز ةا"اليمينية 

بسبب الصراع على المصالح الفلوية بين  في اوء تكريس االنقسام وتفكك النظام السياسي -03
، تسود مجتمعنا اليوم سلوكياا أنانية تتسم بالراهنية والتركيز على حل قضايا فتح وحماس

، و مكن ااستدا  على االهتمام المطلول لقضايا المستقبلاألجل القصير دون أن تعطي 
ذلك من خال  تفاقم مظاهر التخلف ااجتماعي، وتراجع العالقات القائمة على أساس الميروع 
الوطني والتعددية الديمقراطية لحساا قيم النفاق واإلحباي والقيم اانتهاز ة والمصالح اليخصية 

بكل أنواعها األخالقية والمجتمعية التي لم يعرفها مجتمعنا من إلى جانو الجرائم واانحرافات 
 .قبل

مليار سنو ا  فيما  9.1لدرجة أن ينفق المجتمع الفلسطيني حوالي  تفاقم النزعة االستهالتية -02
ناهيكم عن تزايد مساحات الفقر وارتفاع األسعار وتفاقم البطالة، األمر الذي  ،ينت  نصفها فقط

تربة خصبة ليراء الذمم  -في سلطة الحكم الذاتي–المدعومة ماليا  منح القوى السياسية 
 .وتجييش المحاسيو

برجزة القيادة السياسية، حيث يتبدى للعيان الثراء الفاح  على فريق سلطة أوسلو وأجهزتها  -28
ذاا )وقتباعها، ناهيكم عن االمتيازاا الملحو ة لدى مجموعاا من الةرائح البرجوازية العليا 

من كبار تجار الجملة ( التاريخية بحركة اإلخوان المسلمين وحركة حماس راهناً العالقة 
والعقاراا ومحالا الصرافة والخدماا وبعض المنةآا الصناعية والسياحية التي تزايد 

 . غزة طها بعد وصول حماس وتفردها في حكمنةا
برغم تزايد مظاهر التخلف واانحطاي ااجتماعي وما رافق ذلك من توزع الواءات اليخصية  -02

والعيائر ة وااستزام، في المناطق اليعبية الفقيرة بصورة خاصة، إا أن اانقسام ااجتماعي 
الداخلي، في جوهره وحقيقتا الموضوعية يعبر عن نفسا في صفو  أبناء شعبنا، في الضفة 
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لَّم الطبقي أو ااجتماعي، بين القلة من األغنياء، والقطاع ، على قاعدة توزع السكان في السل
 . واألغلبية الساحقة من الفقراء

بل تخطى هذا , تزايد انتةار الفقر الذي لم يتواف عند الفقر المادي أو الفقر في الدخل -11
 ااحدى وعير نت نتيجة ترالمات السنوا ،الحدود إلى الفقر في القانون والنظام والقيم

متصارعتين في الضفة " شرعيتين"الماضية، تسود مجتمعنا اليوم، خاصة بعد اانقسام بين 
والقطاع وما أدى اليا من مظاهر القلق واإلحباي والياس، سلوكية أنانية تتسم بالراهنية أو 

وتراجع دور   –نية على حساا القضايا الوطنية الكبرى ة، تهتم بحل القضايا الحياتية ا اللحظ
لحسال مةاعر اإلحباط والقلق والتذمر واليأس  –األحزال الوطنية عموما واليسارية خصوصا
تحرت على المةاركة في العمل  -في معظمها– السائدة في األوساط الةعبية التي لم تعد

 .السياسي
من إجمالي القوى العاملة  %28.8تضخم نسبة العاملين في القطاع الحكومي إلى حوالي  -12

، 1121نهاية عام  الفلسطينية، حيث يقدر اجمالي عدد المو فين في حكومتي الضفة وغزة
أله يتقااون رواتبهم من حكومة ( 81)أله مو ه مدني وعسكري، منهم ( 210)بحوالي 

أله في ( 00)أله في الضفة و ( 211)أله من حكومة رام هللا، منهم ( 200)حماس، و 
  .غزة قطاع

آثار االنقسام على التربية والتعليم من حيث محاوالا تعديل المناهم من قبل حكومة السلطة  -99
فرض المنطق األصولي رام هللا كاستجابة للةروط األمريكية اإلسرائيلية، أو من حيث / 

 . سياساا وممارساا حكومة حماسال يبي على مناهم التعليم في قطاع غزة عبر 
من األسر الفلسطينية إلى ت ير أنماط حياتها فيما % 88دفع الحصار اإلسرائيلي بنحو  -10

عن استيائهم الةديد % 60منهم عن المتطلباا المعيةية اليومية، وعبر % 60 تنازل
 . لتحويل القطاع إلى سجن كبير

اعية انعكاس ا ثار السلبية للحصار والعدوان على األطفال من النواحي الصحية واالجتم -18
انتةار  اهرة التسول المباشر وغير المباشر بصورة غير مسبوقة وخاصة بين ، و والنفسية

 .األطفال دون الخامسة عةر 
من النظام وتدمير معظمها قبل إغالقها ) بذريعة الحصار، أصبح التهريب عبر اإلنفاق -10

يتهافت عليها أصحال المصالح " مةروعة"في قطاع غزة خصوصا،  اهرة  (المصري 
إلى  ،ر شريحة من أصحال الماليين في قطاع غزةو أدا إلى  ه والم امرينوالمحتكرين 

جانب تهافت العمال المعدمين العاطلين عن العمل الذي تعرض العةراا منهم للموا 
 . للحصول على لقمة العي ، في  ل صمت األجهزة األمنية أو تواطلها
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تدهورت معييتهم و ( ألف نسمة 91حوالي صياد يعيلون  9111حوالي )تردي أحوا  الصيادين  -93
سواء عبر حرمانهم من الصيد أو تعطيل حركتهم أو تهديدهم  ،بسبو الحصار اإلسرائيلي

في –بالقتل، وارتفعت البطالة في صفوفهم بعد أن فرض عليهم الصيد في األيام المسمول بها 
 .ميل بحري ( 91)أميا  فقط رغم أن اتفاق أوسلو سمح لهم بالصيد لمسافة ( 3)مسافة 

 

 :والسياسية ةاالجتماعي اتلتطوروا األوضاع 
إلى اليوم، لم يكن تطورا إيجابيا في  0229التطور ااجتماعي، في الضفة والقطاع، منذ عام 

محصلتا أو نتائجا العامة، حيث تعرض لمتييرات وتحوات ساهمت في انحرا  العديد من جوانبا، 
عن سياق التطور الوطني وااجتماعي العام الذي شقتا الحركة الوطنية الفلسطينية  بصورة كلية أو جزئية،

ام في التار خ المعاصر، بحيث قادت هذه المتييرات إلى تحوات ومظاهر سلبية أدت إلى تفكيك وانقس
قر بة من  البنية السياسية المجتمعية والبنية القيمية واألخالقية لمجتمعنا الفلسطيني، الذي يعيش في حالة

الياس وااستسالم، تعود في قسم كبير منها إلى أسباا وعوامل داخلية، غير قادرة على وقف الصراعات 
فتح )التعاطي مع احد قطبيها  –في معظما  –أو لجمها، بل على العكس، يبدو مضطرا  أو مكرها 

الخروج من هذا  على –في المدى المنظور  –في الضفة أو قطاع غزة، دون أي افق ي شر ( وحماس
حيث أصبح مجتمعنا . المازق المسدود سواء على صعيد التحرر الوطني أو على الصعيد ااجتماعي

بد  ماسسة النظام العصري " ماسسة ااستبداد والفساد والتخلف"الفلسطيني محكوما  لما يسمى بمظاهر 
 .السياسية الديمقراطي القائم على المياركة اليعبية والوحدة الوطنية والتعددية

حتىىى اللحظىىة،  5331حزيىىران  41ذلىىك إن مىىا جىىرى مىىن تراتمىىاا سياسىىية ومجتمعيىىة تفكيكيىىه منىىذ 
شكل نقيضًا لكل من صيرورة التحرر الىوطني والتطىور االجتمىاعي والسياسىي الىديمقراطي، حيىث سىادا 

مىىن  سىىنواابعىىد ثمىىاني –حالىىة مىىن االسىىتبداد والقمىىع والتخلىىه االجتمىىاعي والركىىود االقتصىىادي، كرسىىت 
واقع أقرل إلى اإلحباط واليأس وانسداد األفىق، لىيس بالنسىبة للعمليىة السياسىية فحسىب، بىل  -االنقسام

أيضىىًا بالنسىىبة للواىىاع االجتماعيىىة والحريىىاا العامىىة وحريىىة الىىرأي، حيىىث بىىاا المىىواطن الفلسىىطيني 
دًا لىدورا أو لحىوافزا الذاتيىة محكومًا بقيود تحىد مىن حريتىه السياسىية والفكريىة والةخصىية، وبالتىالي فاقى

لالسهام الطوعي الحر في إطار النضال الىوطني أو التحىرري مىن ناحيىة، إلىى جانىب فقدانىه لىدورا علىى 
 .الصعيد الديمقراطي واالجتماعي والثقافي العام من ناحية ثانية

إلىى  وهنا بالضىبط تحولىت المت يىراا السياسىية االجتماعيىة فىي كىل مىن مجتمىع الضىفة و القطىاع 
رغذم ااخذتال  فذي  حالة نقيضه للتقدم أو ما يمكن تسميته بإعادة إنتاج التخله والتبعية أو االستتباع،

شكل الظاهرة ونسبتيها بين الضفة والقطاع، ذلك إن المتييرات الناجمة عن الصراع علذى المصذالح الفئو ذة 
أو إاىىىعاف وعىىىي شىىىعبنا  أدا إلىىىى زعزعىىىة وتفكيىىىكفذذذي ظذذذل ااحذذذتال ، ( فذذذتح وحمذذذاس)بذذذين الفذذذر قين 

الفلسطيني بأفكارا وأهدافه الوطنية التوحيدية ، كما أاعفت وعيه بوجودا السياسي االجتمىاعي الموحىد 
رغم توزعه وتباعدا اإلتراهي في المكان بين الضفة والقطاع من ناحية، وبين مخيماا اللجوء والمنىافي 
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وية الدينية أو هوية اإلسالم السياسي بدياًل من ناحية ثانية ، وذلك عبر سعي حركة حماس لتكريس اله
للهويىىة الوطنيىىة الفلسىىطينية، فىىي مقابىىل ممارسىىاا حركىىة فىىتح وحكومىىة رام هللا التىىي تصىىب فىىي مجىىرى 

بحيىث يمكىن االسىتنتاج ، بىأن كىل مىن ،  التوافق مع السياسىاا األمريكيىة اإلسىرائيلية والعربيىة الرسىمية
أسىىوأ صىىورة ممكنىىة عىىن حااىىر ( وللةىىعول العربيىىة)طيني حركتىىي فىىتح وحمىىاس ، تقىىدم للةىىعب الفلسىى

ومستقبل المجتمع الفلسطيني المحكىوم ، بصىورة إتراهيىة ، بىأدواا ومفىاهيم التخلىه واالسىتبداد والقهىر 
والقمىع واالسىتالل وهىي مفىاهيم وأدواا لىن تحقىق تقىىدمًا فىي سىياق الحركىة التحرريىة الوطنيىة بىل علىىى 

 .هيارها واالنفضاض الجماهيري عنهاالنقيض من ذلك ستعزز عوامل ان
يةىير إلىى أن  -في  ل استمرار اوه وعجز قوى المعاراة الوطنية واليسىارية-إن الواع الراهن

السياسة باتت فنًا للفواى أو الموا البطيء بداًل من فن إدارة الصراع الوطني واالجتماعي، وهي حالىة 
 . 11 يمكن أن تادي إلى نكبة أشد خطرًا وعمقًا من نكبة

معنىىى ذلىىك هنىىاك خلىىل كبيىىر دفىىع، ومىىازال يىىدفع ثمنىىه شىىعبنا الفلسىىطيني عمومىىًا والجمىىاهير الفقيىىرة 
ذلىىك أن مىىا يجىىري هىىو شىىكل مىىن أشىىكال الصىىراع السياسىىي والمجتمعىىي، الممىىنهم والمحكىىوم . خصوصىىاً 

اسىىي بىىالطبع بأهىىداف ومصىىالح وبىىرامم انقسىىامية فلويىىة محىىددة، تسىىعى إلىىى إعىىادة تةىىكيل النظىىام السي
الفلسىىطيني، أو تفكيكىىه إلىىى دويلىىه مسىىخ فىىي غىىزة وأخىىرى فىىي الضىىفة، وفىىق مقتضىىياا الصىىراع بىىين 

فىىي إطىىار فسيفسىىاء متناقضىىة، قىىد يفقىىد معهىىا المةىىروع الىىوطني مرتكزاتىىه ( فىىتح وحمىىاس)القطبىىين، 
ماعىة االجتماعية والسياسية واالقتصادية ، ما سيدفع إلىى تكىريس نوعىًا مىن تفكىك الفكىرة التوحيديىة للج

السياسية الفلسطينية لحسال هوية اإلسالم السياسي أو اإلمارة اإلسالمية أو الخضوع لضى وط وشىروط 
" سىتمثل"الرؤية األمريكية اإلسرائيلية، حينلذ لن تكون هذا الهوية بدياًل للمةىروع الىوطني فحسىب،  بىل 

التحقق في فلسطين راهنىًا إال  نهاياته لكي تبدأ بالسير في مةروعها ، وهي إمكانية نزعم أنها مستحيلة
أن يصبح مةهدًا رئيسىيًا فىي بعىض أو معظىم بلىداننا العربيىة، وهىو " اإلسالم السياسي"إذا استطاع تيار 

 . أمر ال يمكن تحققه بدون التكيه مع السياساا األمريكية
را إيجابيذا را إيجابيذا إلذى اليذوم ، لذم يكذن تطذو إلذى اليذوم ، لذم يكذن تطذو   02290229، منذ عذام ، منذ عذام   إذن ، فالتطور االجتماعي ، في الضفة والقطاعإذن ، فالتطور االجتماعي ، في الضفة والقطاع

تعرض لمت يراا وتحوالا ساهمت في انحراف العديد من جوانبه ، تعرض لمت يراا وتحوالا ساهمت في انحراف العديد من جوانبه ، في محصلتا أو نتائجا العامة ، حيث في محصلتا أو نتائجا العامة ، حيث 
بصىىورة كليىىة أو جزئيىىة ، عىىن سىىياق التطىىور الىىوطني واالجتمىىاعي العىىام الىىذي شىىقته الحركىىة الوطنيىىة بصىىورة كليىىة أو جزئيىىة ، عىىن سىىياق التطىىور الىىوطني واالجتمىىاعي العىىام الىىذي شىىقته الحركىىة الوطنيىىة 

ظىىاهر سىىلبية أدا إلىىى ظىىاهر سىىلبية أدا إلىىى الفلسىىطينية فىىي التىىاريخ المعاصىىر ، بحيىىث قىىادا هىىذا المت يىىراا إلىىى تحىىوالا ومالفلسىىطينية فىىي التىىاريخ المعاصىىر ، بحيىىث قىىادا هىىذا المت يىىراا إلىىى تحىىوالا وم
تفكيك وانقسام البنية السياسية المجتمعية والبنية القيمية واألخالقية لمجتمعنا الفلسطيني ، الذي يعي  تفكيك وانقسام البنية السياسية المجتمعية والبنية القيمية واألخالقية لمجتمعنا الفلسطيني ، الذي يعي  
في حالة قريبة من اليأس واالستسالم، تعود في قسم كبير منها إلى أسبال وعوامل داخليىة، غيىر قىادرة في حالة قريبة من اليأس واالستسالم، تعود في قسم كبير منها إلى أسبال وعوامل داخليىة، غيىر قىادرة 

التعىاطي مىع التعىاطي مىع   ––فىي معظمىه فىي معظمىه   ––ضطرًا او مكرهىا ضطرًا او مكرهىا على واف الصراعاا أو لجمها، بل على العكس، يبدو معلى واف الصراعاا أو لجمها، بل على العكس، يبدو م
علىى علىى   ––في المدى المنظور في المدى المنظور   ––في الضفة أو قطاع غزة، دون أي افق ياشر في الضفة أو قطاع غزة، دون أي افق ياشر ( ( فتح وحماسفتح وحماس))احد قطبيها احد قطبيها 

حيذث حيذث . . الخروج من هذا المأزق المسدود سواء على صىعيد التحىرر الىوطني أو علىى الصىعيد االجتمىاعيالخروج من هذا المأزق المسدود سواء على صىعيد التحىرر الىوطني أو علىى الصىعيد االجتمىاعي
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بذذذد  ماسسذذذة النظذذذام بذذذد  ماسسذذذة النظذذذام " " ماسسذذذة الفسذذذاد والتخلذذذفماسسذذذة الفسذذذاد والتخلذذذف""ر ر أصذذذبح مجتمعنذذذا الفلسذذذطيني محكومذذذا  لمذذذا يسذذذمى بمظذذذاهأصذذذبح مجتمعنذذذا الفلسذذذطيني محكومذذذا  لمذذذا يسذذذمى بمظذذذاه
  ..العصري الديمقراطي القائم على المياركة اليعبية والوحدة الوطنية والتعددية السياسيةالعصري الديمقراطي القائم على المياركة اليعبية والوحدة الوطنية والتعددية السياسية

الحالة الفلسطينية من التعاطي مع األزماا المتالحقة، إلى ونتيجة لهذا االوااع، فقد انتقلت 
تتجلى مالمح المأزق السياسي والمجتمعي الفلسطيني، عبر موااف كل من المأزق الراهن، حيث 

حركتي فتح وحماس وصراعهما الفلوي على السلطة والمصالح بعيدًا عن جوهر وشكل المةروع الوطني 
التحرري الديمقراطي الفلسطيني، وصواًل إلى حالة غير مسبوقة من االحباط واليأس ، كما هو حال 

 .، وفي قطاع غزة على وجه الخصوتشعبنا اليوم عموماً 
، يلع د من أهم كوابح -في أوساي الجماهير العفو ة– وفي هذا السياق ، ابد من اإلشارة إلى أن الفقر

فحسو، بل أيضا  من أهم الكوابح في وجا من أجل الديمقراطية والتنو ر والعلمانية والمواطنة  ليس النضا 
، أو أي ممارسة وطنية ومجتمعية على الصعيد ر والدولة المستقلةالنضا  من أجل الحر ة وتقر ر المصي

العام، ألن من ا يجد قوت يوما ، يصعو عليا أن يطالو بحر ة التعبير وبقية حقوقا السياسية ، ناهيكم 
عن المياركة في األحزاا والفصائل السياسية ، ذلك أن الفقير ينييل بتوفير الحد األدنى من متطلبات 

وقبل ( المدفوعة الثمن في كثير من الحاات)وألهلا، قبل أن يمارس حق اانتخاا أو ااقتراع  الحياة لا
إلخ، وكما يقو  .…أن ييارك في تظاهرة أو ينضم إلى حزا سياسي أو ينيط داخل نقابة أو جمعية

التناز  عن ، وبالتالي فإن الفقر قد يدفع األفراد ليس إلى " يييو العقل حين يييو الدقيق"ماركس بحق 
 .حقوقهم كمواطنين فحسو، بل أيضا  يدفعهم صوا مز د من اإلحباي والياس والميل لالستسالم

إلى اليوم ، تحولت المتييرات السياسية ااجتماعية في  9112بسبو اانقسام وترالماتا منذ عام ف
ما يمكن تسميتا إلى حالة نقيضا للتقدم أو  عموما ، وفي قطاع غزة خصوصا ، 32األراضي المحتلة 

بإعادة إنتاج التخلف والتبعية أو ااستتباع رغم ااختال  في شكل الظاهرة ونسبتيها بين الضفة والقطاع، 
فتح )ذلك إن المتييرات الناجمة عن اانقسام واستمرار الصراع على السلطة والمصالح الفئو ة بين الفر قين 

في الوطن -أو إضعا  وعي شعبنا الفلسطينيفي ظل ااحتال ، أدت إلى زعزعة وتفكيك ( وحماس
بافكاره وأهدافا الوطنية التوحيدية ، كما أضعفت وعيا بوحدتا السياسية والتفافا التار خي منذ  -والمنافي

بداية القرن العير ن حو  ااهدا  الوطنية ، وذلك عبر سعي حركة حماس لتكر س الهو ة الدينية أو 
لهو ة الوطنية الفلسطينية وانتمائها لبعدها القومي العربي في صيرورتا هو ة اإلسالم السياسي بديال  ل

الحضار ة أو الحداثية التقدمية ، في مقابل ممارسات حركة فتح وحكومة رام هللا التي تصو في مجرى 
 .اإلسرائيلية والعربية الرسمية التوافق مع السياسات األمر كية

، أنه على الرغم من توقيع كل من حركتي فتح وحماس لقد باا من الوااح في أذهان أبناء شعبنا
اتفاق ومعهما كافة الفصائل والقوى الوطنية، على العديد من وثائق الوفاق أو المصالحة، آخرها 

المتكررة بدون جدوى، لم تعد اليوم محل سخرية " المصالحاا"، إال أن هذا 1121/ القاهرة اتتوبر 
للسه مصدرًا لمزيد من تراتم عوامل القلق واالحباط واليأس ، وتندر أبناء شعبنا فحسب، بل باتت 
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 -بالمعنى النسبي الواسع –وهي عوامل أودا بقطاعاا واسعة من ابناء شعبنا إلى القطيعة أو التخلي 
ليس عن احترامهم وتقديرهم للتاريخ النضالي لحركتي فتح وحماس، بل نالحو اليوم نوعًا من التراجع 

ة واالنتماء والنضال الوطني ، إلى جانب تراجع قيم التعااد والتكافل االجتماعي في مفاهيم الوطني
لحسال قيم التفكك والتخله واألنانية والالمباالة ، ( 2681التي عرفها شعبنا في االنتفااة األولى )

وكل ذلك جاء انعكاسًا النسداد االفق السياسي من جهة، وابابية وغموض تطبيق عملية االعمار في 
قطاع غزة من جهة ثانية، وتزايد حدة الصراع غير المبدئي بين حركتي فتح وحماس من جهة ثالثة، 
وكل ذلك في موازاة تزايد مظاهر الهبوط السياسي والتفكك االقتصادي واالجتماعي، وتزايد تراتماا 

ظاهر االحباط البطالة والفقر المدقع والتةرد وارتفاع نسبة الجريمة االجتماعية، األمر الذي كرس م
واليأس في قطاع غزة، وأسهم في انتاج حالة من االنحطاط االجتماعي بسبب تفاقم ا الم والمعاناة 

 .الةديدة في أوساط جماهير شعبنا عمومًا وفي أوساط الفقراء والمعدمين والعاطلين عن العمل
م قت، رغم كل ما يبدو أن هذا الوضع، هو وضع  -رغم كل تعقيدات الظرو  الراهنة -إنني أدرك 

حركتي فتح أن  - بالمعنى الموضوعي –، وذلك لقناعتي الهيمنة لكل من حركتي فتح وحماسعليا من 
، عبر ممارستهما، تبتعدا بصورة تدرجية وعميقة عن الجماهير، التي باتت تيعر بانفصامها وحماس

فعيل ومرالمة توسيع وتعميق دور ن توعزلتها عنهما، ولكن هذه الحالة الم قتة، لن تصل إلى نهايتها دو 
اليسار ة بالمعنى الذاتي ليتوافق و تفاعل و ستجيو لليروي الموضوعية التي و  المعارضة الوطنية قوى 

أن تتحرك للتفاعل معها، لتقوم بدورها أاستنهاضي على طر ق التييير تلك القوى " تستجدي"باتت 
 ، سواءنضالنا التحرري ، وذلك انطالقا  من الوعي بان المطلوا المجتمعي السياسي التحرري والديمقراطي

 ، أو في نضالنا وصراعنا الطبقي الديمقراطي ااجتماعي الداخلي،ضد التحالف اامبر الي الصهيوني
مهماز يتقدم بنا نحو الحداثة والمواطنة والديمقراطية والعلمانية ، وهما وجهان لعملة واحدة ، يحتاج إلى 
لن نستطيع أن ندخل الحداثة ونحن عراه ، متخلفين وتابعين ومهزومين يحكمنا الميت ألثر وبدون ذلك 

 .من الحي، الماضي ألثر من المستقبل
 المنحط الراهن،الخاضع والتابع والمتخلف و  الميهد العربي الرسميوفي هذا الجانو، أشير إلى 

اليعارات الم  دة للقضية وتراجع القضية الفلسطينية و  نالحي طييان حالا من اانكفاء حيث
خفوت أو و ، من أذهان اليعوا العربية الفلسطينية ونضا  اليعو الفلسطيني بصورة غير مسبوقة

األمر الذي يدفعني إلى  غياا اليعارات السياسية الوطنية والقومية المناهضة لالمبر الية والصهيونية،
الخضوع العربي الرسمي، أسهمت في تراجع القضية الفلسطينية في القو  بان حالة ااستسالم و 

، بقدر ما ى رغبة الجماهير اليعبية العفو ةالذهنية اليعبية العربية ، والسبو في ذلك ا يعود أبدا  إل
، مبرادور ة البيروقراطية الطفيليةيعود إلى طبيعة سياسات األنظمة الحالمة، وطبيعتها الطبقية الكو 

، إلى جانو خضوعها وتكيفها مع السياسات اامبر الية يرةالفقاليعبية لجماهير لها وقهرها واستبداد
والصهيونية، إلى جانو تراجع قيادة منظمة التحر ر الفلسطينية ومعظم فصائل وحركات المقاومة 
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تراجع حركة  أو ، سلوو الفلسطينية عن ثوابتها وأهدافها ورؤاها الوطنية الثور ة، لحساا القبو  باتفاق أ
وكل هذه  في إطار الحديث عن دولة ممسوخة في قطاع غزة، لمهادنة دولة العدو هاستعداداحماس و 

العوامل أسهمت بالتاليد في تراجع وه  القضية الفلسطينية ووه  النضا  القومي في أذهان الجماهير 
 .العربية

الرسمي الراهن المنحط  لقد توضح خال  العقود الماضية، الى جانو تطورات الوضع العربي
والخاضع المستسلم لليروي اامبر الية، عالوة على استمرار الصراع على المصالح واانقسام وتجدد 
الحديث عن تباد  ااراضي ، والمفاوضات العبثية البائسة، بان الدولة الصهيونية معنية بالسيطرة 

لذلك يجو ان ...على الوطن العربي على كل فلسطين، وأنها جزء من الميروع اامبر الي للسيطرة
في فلسطين والبلدان العربية ، انطالقا  من ذلك  الوطنية الديمقراطية قوى التتاسس الرؤ ة لدى كافة 

وليس من خارجا، فالدولة الصهيونية هي مركز ثقل الوجود اامبر الي في الوطن العربي، وضمان 
ضرور ا أن يعاد طرل الرؤ ة الوطنية التحرر ة من لهذا بات ... استمرار التجزئة والتخلف العربيين

قلو الرؤ ة التقدمية القومية الديمقراطية األشمل، التي تنطلق من فهم عميق للميروع اامبر الي 
الصهيوني وأدواتا البيروقراطية والكومبرادور ة والرجعية، من أجل ان يعاد تاسيس نضالنا الوطني 

 . والديمقراطي على ضوء هذه الرؤ ة
لذلك كلا فإننا نتطلع إلى أن تمارس كافة القوى الوطنية دورها المطلوا في تحر ل الجماهير في 

ااعتصامات والمظاهرات بيعاٍر قطاع غزة والضفة الفلسطينية لممارسة كل أشكا  الضيط اليعبي عبر 
والعودة " ء اانقسام  إنها"و حركتي فتح وحماس موحٍد هو مقاومة كل أدوات ومظاهر ااستبداد والقهر من 

إلى ااحتكام لليعو واانتخابات الديمقراطية ، مع التاليد المطلق على حق أبناء شعبنا في ممارسة 
حر اتهم في الرأي والتعبير والكتابة والمعتقد والتنظيم واإلبداع والنقد والتظاهر وااعتصام واإلضراا، إذ ا 

ني سياسي أو كفاحي في ظل اانقسام وااستبداد والقمع معنى  وا قيمة  أو مصداقية ألي نضا ٍ وط
 . فتح وحماس: قطبي الصراعالسلطوي المستمر من 

في ضوء ما تقدم ، أعتقد بانا ا يمكن الحديث عن مستقبل قطاع غزة ووحدتا السياسية وااجتماعية 
طالما بقي  اانقسام  والجيرافية مع الضفة اليربية في إطار نظام سياسي فلسطيني وطني وديمقراطي

ذلك ان اسرائيل حققت حتى اان نجاحا في  المخططات ااسرائيلية،قائما ، إلى جانو استمرار مفاعيل 
هخذين بعين  ،عن باقي الجسم الفلسطينيالجيرافي والسياسي  هافصلوتكر س تمر ر المخططات تجاه غزة 

مدتها تتراول )لوصو  إلى هدنة مع حركة حماس ااعتبار أن سياسة اسرائيل معنية باستمرار اانقسام وا
خاصة بعد أن ألدت حماس موافقتها بعد  ،"دو لة غزة"في إطار الحديث عن  (سنوات 01إلى  1من 

تفضل  "إسرائيل"، على تثبيت وقف إطالق النار، كما ان  9109يوليو /العدوان على غزة في تموز
على المزيد من االنهاك في مختله المجاالا وتحويل استمرار الواع القائم لفترة زمنية تعمل فيها 
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الدور التاريخي لقطاع غزة في توليد ومراتمة يستهدف إاعاف  االنقسام السياسي الى انقسام اجتماعي
 .الفلسطينية الهوية الوطنية

التي تدل بواوح على  وفي هذا السياق، أشير إلى عدد من ممارساا حركة حماس في قطاع غزة،
وذلك عبر العديد من االجراءاا التي فراتها في قطاع غزة ، " دولة غزة"أنها تمهد لتأسيس ما يسمى بى

تأسيس وتطوير االجهزة االمنية، قوانين لفرض ارائب، وواع تةريعاا تحد : منها على سبيل المثال
أي ندوة سياسية أو ثقافية إال بموافقة  ومنع عقد المعتقد خصوصًا،و من الحرياا عمومًا وحرية الرأي 

فرض الحجال إلى جانب ، يض من القانون األساسي الفلسطينيعلى النق مسبقة من األجهزة االمنية،
على كافة الطالباا في الجامعاا والمدارس الثانوية واإلعدادية وااالبتدائية، كما فرات على كل من 

شورا طويل تحت ) "الةورا اإلسالمي"تزم بلبس يرتاد شاطئ البحر في غزة من الرجال أن يل
 ؟؟؟!!!(الركبة

تكمن في قدرة  وبالتالي فإن البوابة الرئيسية األولى والوحيدة في مواجهة المخططاا اإلسرائيلية،
القوى الوطنية الفلسطينية على التواصل مع الجماهير الفلسطينية في الضفة والقطاع والةتاا 

 .لممارسة كافة أشكال الض ط الةعبي إلنهاء االنقسام
( والمفاوضات العبثية أو المهادنةباسم التسو ة )إن ما يعرض علينا اليوم من حلو  تخدير ة  ،أخيرًا 

العدو اامر كي ااسرائيلي تحت مسميات متنوعة ترفل مبدأ الحديث عن حق العودة  وفق منطق ارادة
عبر  وإزالة المستوطنات واانسحاا الكامل والدولة المستقلة ، ا تسعى إا إلى تكر س الموقف األمر كي

لمذلة، شرعية المحتل وشروطا اتطبيقا  للمخطط اإلسرائيلي الهاد  إلى فرض " صفقة القرن "ما يسمى بذ
الخروج من هذا المازق يتطلو ممارسة كل أشكا  الضيط اليعبي إلنهاء اانقسام وتحقيق  وبالتالي فإن

 .9102و  9100المصالحة وفق نصوص اتفاقي القاهرة 
احزال وفصائل المعاراة الوطنية واليسارية عيد التأتيد والتذكير بأن أ  في اوء ما تقدم، 

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

صول  ، ومن أحوال اعفها وعزلتهاالداخلية الراهنة أزمتهاللخروج من  أوااعها الداخلية وتطوير
هوض السياسي والفكري والتنظيمي الديمقراطي، وتطبيق شعار المقاومة الةعبية والكفاحية اد الن

مطلبي الديمقراطي لالرتقاء الجنبًا إلى جنب مع النضال  الوجود الصهيوني بصورة منهجية وهادفة،
ن اجل من استعادة دورها ومصداقيتها في النضال م هذا القوى  بأوااع الجماهير الفقيرة، بما يمكن

انهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية التعددية في نظام سياسي وطني تحرري وديمقراطي يكفل 
 .األهداف الوطنية التحررية والديمقراطيةتوفير عوامل الصمود والمقاومة بكل أشكالها من أجل تحقيق 

فحسو، بل في كيفية تحقيق المسالة ا تكمن في مجرد طرل الياية والرؤ ة  ألدرك أن على أية حا  ،
هذه الرؤ ة، األمر الذي يستدعي تييير الكثير من اليعارات ، والتاسيس ألنماي عمل واستراتجيات 
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، الديمقراطية جديدة، وهي على صعوبتها تحتاج إلى وضول الرؤى المعرفية والسياسية بمنطلقاتها التقدمية
ديمقراطي، من أجل ذات مضمون وطني " ة تار خيةبكتل"بمثل ما تحتاج إلى أدوات نضالية جديدة أشبا 

تحقيق هد  الحر ة وااستقال  واقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس كحل مرحلي ا 
التي ستيكل إطارا  موضوعيا   لكل سكانها، قامة فلسطين الديمقراطية العلمانيةيليي الهد  ااستراتيجي إل

 . بعيدا  عن كل أشكا  التعصو أو العنصر ة لحل المسالة اليهودية


