
يتناول هذا القسم السيناريو املحتمل الستمرار الوضع الراهن وانعكاساته عىل 

املجتمع الفلسطيني، ال سيام فيام يتعلق بترشذمه العميق من قبل النظام اإلرسائييل، 
وهياكل عدم املساواة املختلفة داخله.1

هياكل عدم املساواة

من املرجح أن يؤدي استمرار الوضع السيايس الراهن إىل تعزيز الهياكل القامئة 

لعدم املساواة، حيث كشف تقرير عام 2020 الصادر عن الجهاز املركزي لإلحصاء 

الفلسطيني عن عدم مساواة هائلة بني الضفة الغربية وغزة، سواء يف معدالت البطالة 

أو الفقر. كام كشف التقرير أن البطالة والفقر وحجم األرسة واملنزل واألمية ومعدالت 

وفيات األطفال والعجز الجسدي والوضع الوظيفي وحيازة بعض املرافق املنزلية مثل 

اإلنرتنت، كلها اختلفت بشكل كبري بناًء عىل نوع املنطقة )مدن أو أرياف أو مخيامت 

الالجئني( والجنس واملحافظة.

يؤثر بشكل كبري كل من الطبقة االجتامعية والجنس ونوع املكان ومستوى التعليم 

واالنتامء السيايس عىل الفرص املتاحة للفلسطينيني يف الضفة الغربية وغزة، وبالتأكيد 

يف ظل واقع االحتالل والحصار االستيطاين والفصل العنرصي من قبل النظام اإلرسائييل. 

فعىل سبيل املثال، يشري تقرير الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني لعام 2020 إىل أن 

حجم األرسة املعيشية يف الضفة الغربية يبلغ 4.9 فرًدا مقابل 5.5 فرد يف غزة، وأن 

عدد الفلل يف الضفة الغربية أكرب بعرش مرات مام هو عليه يف غزة، كام أن معدل 

البطالة يف غزة )45.1%( أعىل بثالث مرات مام هو عليه يف الضفة الغربية )%14.6(، 

وتوجد فروق كبرية يف معدالت البطالة بني محافظات الضفة الغربية )9.5% يف رام 

الله والبرية مقابل 22.9% يف بيت لحم و 21.3% يف جنني(، بينام البطالة يف شامل غزة 

)42.3%( ويف مدينة غزة )40.9%( كانت أقل معنويا من مدينتي دير البلح )%51.7( 

وخان يونس )%49.2(.

وتكشف معدالت الفقر بني الضفة الغربية وغزة عن تباين كبري، حيث بلغ معدل 

الفقر يف الضفة الغربية يف عام 2017 14% مقابل 53% يف غزة، أي أن يتواجد يف غزة 

71.2% من الفلسطينيني الذين يقعون تحت خط الفقر، مقابل 28.8% يف الضفة 

الغربية. يختلف معدل الفقر أيًضا حسب املنطقة حيث سجل وسط الضفة الغربية 

أدىن معدل بينام سجلت منطقة الجنوب أعىل معدل. ومعدل الفقر يف جنوب غزة 

أقل منه يف الشامل والوسط. مكان اإلقامة مهم أيًضا، حيث تسجل مخيامت الالجئني 

أعىل معدالت الفقر )38%( بينام تسجل املناطق الريفية أدىن معدالت )%14(. 

ويجدر الذكر أنه تم تفاقم التفاوت ومعدالت الفقر اإلجاملية منذ عام 2019 بسبب 

تأثري جائحة كوفيد-19 عىل االقتصاد والخدمات العامة.

1. مالحظة: استُخِدمت صيغة املذكر يف هذا النّص لتبسيط األسلوب، ولكّن املقصود مخاطبة الجنَسني عىل حّد سواء.

2. توفر اإلحصاءات املتاحة بيانات تستند إىل ثنائية الجنس بني الرجال والنساء.

أخريًا، توجد أيًضا فوارق كبرية بني الرجال والنساء يف سن العمل )15 عاًما أو أكرث 

لكليهام(2 حيث نسبة مشاركة الرجال يف القوى العاملة أعىل بكثري )70%( من النساء 

)18%(، ومعدل بطالة النساء يف الضفة الغربية وغزة أعىل بكثري من الرجال )%41.2 

إىل 21.3%(. من غري املرجح أن تتحول هذه الفجوات وعدم املساواة القامئة إىل حالة 

أكرث مساواة، بل من املرجح أن تستمر وتزداد حدة إذا استمر الوضع الراهن.

تكوين الطبقات االجتامعية وميزاتها

تضافرت عوامل متعددة عىل مدى العقود الثالثة املاضية للتأثري عىل البنية الطبقية يف 

الضفة الغربية وغزة، ال سيام من خالل توسيع الطبقة الوسطى الفلسطينية. وتشمل 

هذه العوامل اإلعادة القرسية للفلسطينيني املنفيني إىل هذه املناطق يف أعقاب حرب 

الخليج عام 1991، وعودة الالجئني بعد اتفاقات أوسلو 1995-1993، وإنشاء السلطة 

الفلسطينية يف عام 1994، والتطور الالحق لبعض القطاعات االقتصادية )وإن كانت 

غري منتجة( وترسيخ النيوليربالية يف أوساط املجتمع الفلسطيني. عالوة عىل ذلك، 

فإن االنتشار الرسيع للمنظامت غري الحكومية، والتوسع يف الصحافة ووسائل اإلعالم، 

وظهور قطاع خدمات حديث )من حيث البنوك والتأمني واالتصاالت والتكنولوجيا 

املتقدمة(، وبناء العديد من املدارس والجامعات واملستشفيات والعيادات، كلها عوامل 

ساهمت يف تشكيل الطبقة الوسطى.

وبالتايل بحلول عام 2020، تم تقسيم الفلسطينيني يف الضفة الغربية وغزة إىل ثلث 

الطبقة املتوسطة )مقارنة بـ 10-12% فقط يف الثامنينيات(، والثلث من الطبقة 

العاملة، والثلث من الطبقة العليا. وقد تفاقم االنقسام بني هذه الطبقات االقتصادية 

بسبب االحتالل اإلرسائييل والحصار املفروض عىل غزة واالنقسام السيايس بني حامس 

وفتح واالعتامد االقتصادي عىل إرسائيل واملساعدات الخارجية. يؤثر كل عامل من 

هذه العوامل عىل الطبقات بدرجات متفاوتة، حيث ال يتأثر أصحاب رأس مال بينام 

يزيد من البطالة وضعف الفلسطينيني من الطبقة العاملة واملتوسطة.

وقد حّدت أيًضا السياسات النيوليربالية والهيمنة املتزايدة للمؤسسات الصغرية من 

تنمية الوعي الطبقي ومهارات التعبئة الشعبية، كام هو الحال مع النقابات العاملية 

والتي تالىش تأثريها. عالوة عىل ذلك، فإن االعتامد عىل القطاع غري الرسمي والعمل 

داخل أرايض عام 1948 واملستوطنات اإلرسائيلية يف جميع أنحاء الضفة الغربية، 

يعرض عامل الطبقة العاملة لجميع أنواع االستغالل، وهكذا قد قسمت الظروف يف 

الضفة الغربية وغزة الفلسطينيني إىل قسمني، وليس فقط عىل الصعيد السيايس، بل 

باملجال االجتامعي االقتصادي.
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خامتة

شجع تركيز القيادة الفلسطينية عىل بناء الدولة قبل االستقالل من جهة، والهيمنة النيوليربالية من جهة أخرى، تطّور العقلية الفردانية واالستهالكية يف املجتمع الفلسطيني، وهي 

العقلية التي تقّدر قبل كل يشء السعي وراء املصلحة الذاتية، حيث أنها تشجع االستهالك بشكل واضح كلام أمكن ذلك لألثرياء والطبقات الوسطى العليا، وبالتايل تعيد إنتاج عدم 

املساواة يف املجتمع. هذه العقلية الجديدة معادية بشدة للعمل الجامعي والتضامن، ولهذا السبب أصبحت مقاومة االحتالل اإلرسائييل والقمع محلية ومتقطعة إىل حد كبري منذ 

االنتفاضة الثانية.

إذا استمر الوضع الراهن يف املستقبل املنظور، فمن املرجح أن تستمر وتتعمق الهياكل القامئة لعدم املساواة، خاصة فيام يتعلق بالفوارق بني الجنسني والفوارق الطبقية. وعالوة 

عىل ذلك، من املرجح أن تبقى الطبقة الوسطى قلقة من انهيار السلطة الفلسطينية أو تفككها، فعىل الرغم من أن الطبقة الوسطى الفلسطينية منقسمة سياسياً وأيديولوجياً 

واجتامعياً وجغرافياً، إال أنها بشكل عام ال تشكل أي تهديد للوضع السيايس القائم. أما الطبقة العاملة فهي مجزأة وال ميكنها العمل كقوة موحدة ملصالحها الخاصة وإلحداث 

تغيريات هيكلية لصالح القضية الوطنية الفلسطينية.

واملطلوب هو مؤسسات وحركات وجمعيات سياسية متثيلية ودميقراطية ميكنها أن تجمع مختلف طبقات ومكونات املجتمع املدين الفلسطيني يف عمل جامعي لتنفيذ التغيريات 

التي تستجيب ملصالح وحقوق الشعب الفلسطيني. وإن مل يتحقق هذا التحول األسايس، سيستمر الوضع الراهن يف تفتيت الفلسطينيني جغرافياً وسياسياً واجتامعياً.

2

نوفمرب 2022

https://al-shabaka.org/commentaries/%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ae%d8%b7%d9%8a/
https://al-shabaka.org/scenario-analyses/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7/
https://al-shabaka.org/commentaries/%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ae%d8%b7%d9%8a/
https://al-shabaka.org/commentaries/%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%85%d8%b3%d8%a3%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85/


3

نوفمرب 2022

»شبكة السياسات الفلسطينية« شبكة مستقلة غري حزبية وغري ربحية، 

مهمتها نرش وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق االنسانية 

للفلسطينيني وحقهم يف تقرير املصري، وذلك ضمن إطار القانون الدويل 

وحقوق اإلنسان. يلتزم األعضاء واملحللون السياسيون يف الشبكة املناقشة 

الجدية للقضايا املطروحة.ميكن اعادة نرش وتوزيع هذه امللخصات 

السياسية رشط ان يتم االشارة بوضوح اىل »الشبكة«، »شبكة السياسات 

الفلسطينية«، كمصدر اسايس لتلك املواد.

www. :ملزيد من املعلومات عن »الشبكة«، زوروا املوقع االلكرتوين التايل

contact@ :او اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايل al-shabaka.org

al-shabaka.org األراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب بالرضورة عن رأي 

املنظمة ككل.

جميل هالل هو باحث اجتامعي وكاتب فلسطيني مستقل. نرش العديد من 

الكتب واملقاالت عن املجتمع الفلسطيني، الرصاع العريب اإلرسائييل، وقضايا 

الرشق األوسط. شِغل هالل، وما زال يشغل، منصب كبري الباحثني يف عدد 

من املؤسسات البحثية الفلسطينية. من املنشورات التي صدرت مؤخرأ لـ 

هالل : العمل عىل الفقر، األحزاب السياسية الفلسطينية ، والنظام السيايس 

 Where Now for Palestine: :الفلسطيني بعد أوسلو. توىل هالل تحرير

The Demise of the Two-State Solution )Z Books, 2007( ، كام 

.)2010 ,Across the Wall )I.B. Tauris :ساهم مع إيالن بابيه يف تحرير
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