
 غازي الصوراني
 
 

 قطاع غزة 
8491 – 8449 

 دراسة تاريخية سياسية اجتماعية 
 

 
 
 

 3102 أكتوبر
 
 

 



 
 

 8449 - 8491قطاع غزة 
 

 

 
2 

  

  8441 – 8491قطــــاع غـــــزة : اب ـــــم الكتـــاس
 غزة -1081أكتوبر/تشرين األول: الطبعة األولى

 

-------------------------------------------- 
 الشـــكر  لـــى األ ـــوة اـــل األعيـــة ال ـــ ل األ ألـــر

 تبرعت بطباعة هذا الكتابالتل  لقطاع غزة
-------------------------------------------- 

 نضال نبيل أبو ألايلة: راج ـــــــ  
 رسألية الي يى: تصأليم الغ ف 

 

 حقوق الطبع محفوظة

  

 1081الطبعة األولى  
 



 
 

 8449 - 8491قطاع غزة 
 

 

 
3 

 غازي الصوراني صديق ورفيق درب
 

اسم ( رسأليا  )هو الازء الو يد الذي بقل ي ألل  8491قطاع غزة وألنذ عام 
السطين  األ   لل وية الوطنية الفلسطينية وأهداف النضال الوطنل  يث انطلقت 
ألنه كااة ال ركات والاب ات والتنظيألات السياسية الوطنية الألناضلة ألن اال 

 يونل والقيادة اإلسرائيلية استرداد  قوقنا التاري ية، وقد كان  لم الأل طط الص
تصفية القطاع كألقدألة لتصفية القضية الفلسطينية برألت ا ،  ضااة  لى ذلك اإن 

ألليون نسألة ينتألون  لى ( 8,1) 3189صف تالقطاع الذي بلغ تعدادهم ألن سكان
كل ألدن وقرى السطين، ألن صفد والاليل  لى يااا وعكا و يفا على السا ل  لى 

 والألدن القرى ألن وغيرهاوطولكم ونابلس والقدس وبئر السبع اللد والرألله وانين 
 الفلسطينية 

 يث أصبح الصديق والرايق غازي الصورانل عضوا  ال ،  8491ألنذ عام 
 ركة القوأليين العرب، كرس نشاطه السياسل واالاتألاعل ارتباطا  بالألبادئ الوطنية 

اع ال اترة قياسية تنظيم والقوألية كألا عبرت عن ا واسدت ا ال ركة آنذاك ، واستط
 . العشرات ألن شباب الشااعية وألن ثم تأسيس ال  يا األولى لل ركة ال القطاع 

كان رايقل غازي ألن بين الألاألوعات القليلة األولى  8491بعد هزيألة  زيران 
صفوف الا از السياسل والعسكري لط ئع لألن الشباب الذين سارعوا  لى االنضألام 

،  8491التل أسست ا  ركة القوأليين العرب ال قطاع غزة آب الألقاوألة الشعبية 
والتل أصب ت ايألا بعد ازءا  ألن الاب ة الشعبية لت رير السطين التل تأسست ال 

 .8491ال ادي عشر ألن ديسألبر 
طوال  ياته ، لم يكن الرايق غازي غزاويا  ألتعصبا ، بل  ن قطاع غزة كان 

س تاسيدا  للوطن الفلسطينل وعروبته ا سب، بالنسبة له سفينة نوح الفلسطينية لي
بل تاسيدا  النتألاء رايقنا غازي للفقراء والكاد ين الذين يألثلون األغلبية السا قة 
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 يث اات ر دوألا  بأن اقر أسرته وألعانات ا كان ألن بين أهم  ،ألن سكان القطاع
كر اليساري األسباب التل داعته  لى غألار العألل الوطنل عألوألا  وان يازه الكلل للف

 .القوألل الذي اسدته الاب ة الشعبية
ال دف ألن  عداد هذه الدراسة استعراض األ وال االاتألاعية والسياسـية اـل  ن 

، ألن ألنطلق أن القطـاع هـو 8449و تى عام  8491قطاع غزة، ألنذ عام النكبة 
هــو  –اــل هــذا الألاــال أو غيــره  -اــزء ال يتاــزأ ألــن الســطين، وأن ال ــديث عنــه 

ــــة بكــــل اــــذورها  ــــة والسياســــية والتراثي ــــة التاري يــــة والاغرااي ــــد ل ــــذه الع ق تأكي
 .وتفريعات ا

ألن هنا أنظر بأهألية بالغة لألا قدأله صديقل ورايقل غازي ألن ت ليل ألوضوعل 
 لى  د بعيد للتطورات السياسية واالاتألاعية لقطاع غزة ال الفترة التاري ية 

لألا تضألنته ألن ألعلوألات تاري ية وتوثيقية ،  8449 –8491الألألتدة ألنذ عام 
أشعر أن شبابنا الفلسطينل ب ااة ألاسة ل ط ع علي ا ووعي ا واستل ام دروس ا 

 . وعبرها
غازي الصورانل ألا ي فز آ رين النااز .اتألنى أن يكون ال كتاب صديقل أ

 .الألزيد ألن الكتب  ول قطاع غزة 

 احملامي                                        

 يونس اجلرو
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 :مقدمة
 

ال ــدف ألــن  عــداد هــذه الدراســة اســتعراض األ ــوال االاتألاعيــة والسياســية اــل 
، ألـن ألنطلـق أن القطـاع هـو 8441و تـى عـام  8491ألنذ عام النكبة  ،قطاع غزة

هــو  –اــل هــذا الألاــال أو غيــره  -اــزء ال يتاــزأ ألــن الســطين، وأن ال ــديث عنــه 
ــــة بكــــل اــــذورها  ــــة والسياســــية والتراثي ــــة التاري يــــة والاغرااي ــــد ل ــــذه الع ق تأكي

 .وتفريعات ا
و تـى اليـوم الاـزء الو يـد الـذي بقـل ي ألـل  8491لقد ظل قطاع غزة ألنذ عام 

اســم الســطين، وقــد كــان  لــم الأل طــط الصــ يونل والقيــادة اإلســرائيلية ( رســأليا  )
ة الفلسـطينية برألت ـا،  ضـااة  لـى ذلـك اـإن تصفية القطاع كألقدألة لتصـفية القضـي

ألليـون نسـألة ينتألــون ( 8.1) 3181ألـواطنل القطـاع الـذين بلـغ تعــدادهم ألنتصـف 
ألن صفد والاليـل  لـى يااـا وعكـا و يفـا علـى السـا ل  ، لى كل ألدن وقرى السطين

 لــى اللـــد والرأللـــة وانــين وطـــولكرم ونـــابلس والقـــدس وبئــر الســـبع وألعظـــم القـــرى 
 ..الفلسطينية

أشكال التشرد والألعاناة وال رألان  ان شعبنا الفلسطينل رغم كل ألا ل ق به ألن
السلطة والألصالح التل كرس ا  واللاوء والتشتت ألن ا ة والصراعات على

وغزة غير الشرعيتين ألن ا ة  االنقسام واستألرار الصراع بين  كوألتل رام اهلل
نه أوستين عاألا  الألاضية،  ال ألسةثبت ال كل أل طات الصراع، طوال أ أ رى

است دات تفكيكه وتشريده  أقوى ألن كل الأل ططات والألألارسات العدوانية التل
و رصه الدائم على  ألايت ا  وت طيم شعوره العأليق ب ويته الوطنية والقوألية،
و ركته الوطنية طوال التاريخ  واألتدادها ال كل األايال،  ذ أن ألا ارى لشعبنا

وأهدااه الوطنية الألشروعة، ال  التصفية أو الطألس ل ويته الألعاصر ألن أل اوالت
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التاري ية، لم تناح أبدا ال ت طيم  العودة وتقرير الألصير وال رية ال السطين
االلتفاف الطوعل والعفوي  ول الفكرة  اإلاألاع الذاتل ال أوساط شعبنا على
ى العكس، اقد وألألارساته السياسية، بل عل الوطنية التو يدية الألركزية ال ذهنيته
ن ا راكألت وبعألق ألشاعر ال قد أالعدوانية،  كان ألن أهم نتائج تلك الألألارسات

كل أشكال العدوان واالستبداد واالضط اد  الوطنل والطبقل ال أذهان شعبنا ضد
اإلسرائيلل، و ضد قطبل االنقسام ، وضد  وال رألان، التل تعرض ل ا ألن العدو

لدولية الألعادية، بالرغم ألن توزع أبناء شعبنا، وا أل تلف الألصادر والقوى العربية
والعربية والدولية، عبر ألاتألعات وع قات ااتألاعية  ال الاغراايا الفلسطينية
أو أألاكن اللاوء والشتات، وألن هذه الزاوية ال نستطيع  ت تلف با ت ف الاغراايا

ناك ألو دا  ينضوي ال  طاره كل أبناء شعبنا، بل ه ن هناك ألاتألعا   القول 
على اآل ر بسألات تعود  لى طبيعة وظروف تطور تلك  ألاتألعات يتألايز كل ألن ا

االاتألاعية ال اصة ب ا، وهنا يألكن اإلشارة  لى هذا التألايز  الألاتألعات والع قات
كل ألن  بين، و 8491االقتصادي للفلسطينيين ال السطين / االاتألاعل بين الواقع

والتاألعات الفلسطينية ال البلدان  ال ألاتألعل الضفة والقطاع الفلسطينيين
  .واألانبية العربية

التاألعات  هذه وال هذا السياق نقول، ان التباين بين سألات و صائص
السياسية  ال يلغل  قيقة الو دة (ب كم االنقسام)الضفة والقطاع  لوألاتألع

االهداف الذين يشكلون اطارا  وطنيا  تو ده ألبناء شعبنا الفلسطينل واالاتألاعية 
الألعاناة  وأسبابتو ده عناصر  –رغم توزع وتشتت الألكان - الكبرى السياسية

ا  ألعنويا وألاديا ألشتركا  لألعظم واالستبداد التل تألثل عاأل   تو يدي والق ر واالستغ ل
 .شعبنا بناءأ



 
 

 8449 - 8491قطاع غزة 
 

 

 
7 

 ذن اال ــديث عــن قطــاع غــزة الفلســطينل ال يعنــل علــى اإلطــ ق ا ــت ف طبيعــة 
ــد والرأللــة و يفــا أو النقــب أو األهــداف أو النضــا ل ايــه عــن أي ألوقــع آ ــر اــل الل

ــابلس أو القــدس ــل هــو األتــداد لتلــك األهــداف النضــالية التــل تو ــد .. ال ليــل او ن ب
ــديألقراطل  ــاال ألــن أاــل اســتألرار النضــال الت ــرري وال ــدا ل واــل الألن ــل ال شــعبنا ا

ل  طـار الألاتألـع وت قيق ال دف االستراتيال ال  قاألة دولة السطين الديألقراطية اـ
 . العربل االشتراكل الألو د 

 

 غازي الصوراني 
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 القسم األول

84918491 

 

 قطاع غزة
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 :حملة تارخيية
 

 :هي 1تحددت التقسيمات اإلدارية في فلسطين بستة ألوية
 .ورام اهلل/القدس وبيت لحم/لواء القدس ويتألف من أقضية الخليل -1
 .نابلس/جنين/لواء نابلس ويتألف من أقضية طولكرم -2
 .ويتألف من قضائي يافا والرملة( يافا)لواء اللد  -3
 .لواء حيفا ويتألف من قضاء حيفا -4
 .صفد/ عكا / طبريا / بيسان / لواء الجليل ويتألف من أقضية الناصرة  -5
 .لواء غزة ويتألف من قضائي غزة وبئر السبع -6

مون مسواحة فلسوطين البال وة % 51كوان يكوكل نسوبة وعلى الرغم من أن لوواء غوزة 
موووون ( نسوووومة 121777% " )11كيلووووو متوووور مربووووعل وسووووكان  يكووووكلون نسووووبة  20772

ل إال أن هووو ا "1241عوووام  2(مليوووون نسووومة10065777)مجمووووك سوووكان فلسوووطين البوووال  
غوزة )اللواء كان من أفقر مناطق فلسطين ومن أقلها تطوورا،ل فلوم يكون لمنطقوة لوواء غوزة 

أي دور هوووام فوووي إطوووار االقتصووواد الفلسوووطيني نهووورا، لقلوووة مواردهوووا االقتصوووادية ( سوووبعوال
 .والطبيعية وافتقارها إلى أية منكآت صناعية ومؤسسات تجارية هامة

 :قضاء غزة وقراه -8

يحده مون ال ورا البحور اضبويم المتوسوطل ومون الكومال قضواء الرملوة ومون الكورق 
ا صحراء سيناء وجميع  يقع في منطقوة السوهل قضائي الخليل وبئر السبع ومن الجنو 

 .الساحلي لفلسطين ال ي ينتهي كماال، بجبل الكرمل
قريووة  14تووم فصوول  1217وفووي عووام ( قريووة 01) 1126وقوود ضووم قضوواء غووزة عووام 

 1231قريوة حتوى عوام 50ألحقت إلى عدد من اضقضية المجاورةل وبقوي القضواء يضوم 

                                                 
 .893ص-8ألصطفى الدباغ ، ب دنا السطين ج 1
 . 9ص-891شؤون السطينية عدد -االسطل ، الوضع القانونل لقطاع غزةعواد   2
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وألحقوووت بقضووواء الرملوووة الووو ي يحوووده مووون  حيوووص فصووولت أربوووع قووورر منهوووا الم وووار ويبنوووا
كان قضاء غزة يضم ثالص مدن رئيسوية وهوي  (1241) وفي أواخر االنتداا. 3الكمال

كوم مربوع كوان 111105قرية وبمساحة تقدر بو53المجدل وغزة وخانيونس باإلضافة إلى 
مووون مسووواحة % 404كيلوووو متووور مربوووع أو موووا يعوووادل  42اليهوووود ال يملكوووون منهوووا سوووور 

 .القضاء
 

 :وقرى قضاء غزة تتوزع بين شألالية ووسطى وانوبية
 :القرى الشألالية وعددها أربع عشرة قرية (أ 

/ البطوووواني ال ربووووي / المسوووومية الصوووو يرة / المسوووومية الكبيوووورة / برقووووة / أسوووودود 
 /القسطني  / البطاني الكرقي 
/ السووووافير ال ربوووي / السووووافير الكووورقي / ياصوووور / بوووين دراس / تووول التووورمس 

 .الجالدية/ السوافير الكمالي 
 :القرر الوسطى وعددها سبع وعكرون قرية

عووراق / حتوو  / كراتيووا / عووراق المنكووية / الفالوجووة / جسووير / صووميل / بعلووين 
/ بيوووت طيمووووة / حليقوووات / حماموووو  / جوووولس / عبووودس/ بيوووت عفووووا / سوووويدان 
/ جرجووابيووت / هربيووا / الجوووره / صووا  الخ/ نعليوو  / بربووره / الجيوو  / كوكبوو  
 .دمره/ دير سنيد / برير / نجد / سمسم 

 :القرى الانوبية وعددها اثنتا عشر قرية (ب 

/ النزلوو  / بيووت الهيووا / خزاعوو  / ديوور الووبل  / عبسووان / بنووي سووهيال / رفوو  
 .المحرقة/ الكوفخ  / هوج / بيت حانون / جباليا 

                                                 
 89ص-أل ألد  الد االزعر ، الألقاوألة ال قطاع غزة  3
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/ جووةالفالو / اد السووكاني فهووي حماموو  أمووا أكبوور قوورر القضوواء موون حيووص التعوود"
 1240بيت دراس وقد بل  مجموك سكانها في عام/ بني سهيال/ جباليا/ اسدود 

/ بعلووين / القوورر موون حيووص التعووداد هووي الخصووا  ل وأصوو ر(نسوومة 23027)
 .4(نسمة 1147)دمره ومجموك سكانها / حليقات / الجلدي  / عراق سويدان 

( نسوومة 15237) 1240وقوود بلوو  عوودد سووكان قوورر قضوواء غووزة فووي بدايووة عووام 
 .5(رجال،  14131)أو % 1005نسبة الُملمِّين بالقراءة والكتابة منهم 

ن فووووي قوووورر قضووووواء غووووزة حتووووى أوائووووول أمووووا عوووودد المووووودارس الحكوميووووة فقوووود كوووووا
موودارس ابتدائيووة للبنووات وصووف ( 0)ابتدائيووة للوو كورل و( مدرسووة 37" ) 1241عووام

فوووس الفتووورة ثوووانوي واحووود فوووي مدرسوووة الفالوجوووة وبلووو  عووودد الطوووالا المسوووجلين فوووي ن
 %.001نسبتهم إلى عدد السكان "  6(طالبة 336)و ( طالبا،  6311)

 
 :قضاء بئر السبع -2

كيلو متر مربع معهمها أرم صحراوية  12577مساحة ه ا القضاء تبل  حوالي 
/ عبده / قاحلةل ومدينة بئر السبع هي المدينة الوحيدة وعدد قراه سبع قرر هي جمام  

أنكو  مفاعول ديمونوة علوى أرم )كرنوا / فووتيس / عسلوج  /الخالصة / عوجا حفير 
 (.ه ه القرية

حووالي سوتة فالف نسومة مونهم أكثور  1241بل  عدد سكان مدينوة بئور السوبع عوام 
موون مووواطني مدينووة غووزة الوو ي رحلوووا إلووى السووبع فووي بدايووة القوورن العكوورين ل % 07موون 

 .ال الحرفية فيهاوأسهموا في تطورها وتولوا معهم اضعمال التجارية واضعم

                                                 
 . 89/81ص-3قسم-الازء االول-الديار الغزية-ألصطفى الدباغ ، ب دنا السطين 4 
 الديار الغزية-39ص-الألصدر السابق 5
 39ص-الألصدر السابق 6
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أما اضغلبية العهمى من سكان ه ا القضاء ل فهوم مون البودو الو ين كوانوا يعيكوون 
علوووى تربيوووة الماكوووية والزراعوووةل وفوووي هووول أوضووواك اقتصوووادية واجتماعيوووة بال وووة السووووءل 
فعلووووى صووووعيد الحيوووواة اليوميووووة لووووم يكوووون موووون السووووهل توووووفر الحوووود اضدنووووى موووون متطلبووووات 

 .بال  اء أو المسكن أو العالج المعيكةل سواء فيما يتعلق
كموووا ازدادت أزموووة البووودو تفاقموووا، بعووود أن توسوووعت المنهموووات الصوووهيونية فوووي كوووراء 
قطووع محوودودة موون اضراضووي موون بعووم كوويو  القبائوولل ممووا دفووع عووددا، موونهم إلووى هجوور 

وسيناء ومعهمهم اتج  إلى  7"كرق اضردن وسوريا والجزيرة العربية"البادية والنزوح إلى 
 .ن للعمل فيها بأجور ال تكاد تسد حاجتهم لل  اء فقطالمد

مووون ناحيوووة أخووورر فقووود تووووفرت اإلمكانوووات الماديوووة لعووودد كبيووور مووون رؤسووواء القبائووول 
والمكايخ المتنف ين ال ين سبق أن قاموا بتسجيل مساحات كبيرة من اضراضي لحسوابهم 

مووون حقهوووم فوووي بعووود أن كانوووت مكووواعا، للجميوووع مموووا حووورم اضغلبيوووة السووواحقة مووون البووودو 
بووين القمووم القبليووة والسووواد اضعهووم موون البوودو " التمووايز الطبقووي"المكوواك المكووتررل ورغووم 

. ال يجووز االعتورام عليو " طبيعيوا، "ال ي تحملوا كهف العيش وقسوت  وكان  لر أمرا، 
ورغووم  لوور فقوود أدر سوووء أحوووال البوودو إلووى انخووراطهم فووي المعووارر الوطنيووة التووي قادهووا 

يخ ضوومن قيووادة الحركووة الوطنيووة فنوو ارل وبوورز دورهووم بكووكل خووا  فووي عوودد موون المكووا
مساندة المعتقلين الوطنيين في معتقل عوجا حفيرل والمكاركة الفعليوة فوي المقاوموة موع 

 .بداية اضربعينات وما تالها
ألوف نسومة مووزعين علوى خموس  23777حووالي  1241بل  تعداد البودو فوي عوام 
 : 8فخ ا، ( 05)تينل ومجموك أفخا  ه ه القبائل حوالي قبائل رئيسية وقبيلتين ثانوي

 .نسمة  32577قبيلة الترابين وتتكون من عكرين عكيرة وتعدادها  -1
 . ألف نسمة 25777عكيرة وتعدادها حوالي  26قبيلة التياها وتتكون من  -2

                                                 
 91ص-االاتألاعية ال السطينالقوى -عادل غنيم.د 7
 .919/911ص-ألصدر سابق-صطفى الدباغأل 8
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 . نسمة 16577عكائر وتعدادها حوالي  17قبيلة العزازمة وتتكون من  -3
 . نسمة 1777عكيرة وتعدادها حوالي  13قبيلة الجبارات وتتكون من  -4
 . نسمة 0577عكائر وتعدادها حوالي  4قبيلة الحناجرة وتتكون من   -5
 . نسمة 1077( حويطات اضصل)عكائر  4ن وتتكون من قبيلة السعيديي -6
 . نسمة 1677قبيلة اللحيوات وتعدادها حوالي  -0

 

 :8491قبل عام  األوضاع االجتماعية يف قضاء غزة
بانقسوام المجتموع إلوى  1241تميزت اضوضاك االجتماعية في قضاء غوزة قبول عوام 
والفالحووون بكووكل عووامل وفيمووا  لطبقتووين رئيسوويتين همووا كبووار المالكووين كووب  اإلقطوواعيين

بينهموووا تواجووود هوووامش ضوووئيل مووون الحووورفيين وصووو ار التجوووار وصووو ار المووووهفينل أموووا 
تمائة عاموول توزعوووا علووى عوودد موون المنكووآت الصووناعية العمووال فلووم يتجوواوز عووددهم السوو

 .اليدوية ومعامل الصابون واضغ ية والفخار والنسيج
لقد كان التمايز الطبقي في فلسطين عموما، وفوي قضواء غوزة علوى وجو  الخصوو  
بال  القسوة إ  أن العالقة بين اإلقطاعي والفالح في قورر غوزة عموموا، كانوت أقورا إلوى 

االقتصوووادي فوووي المووودن  –لعبووود ولوووم تتوووأثر بمجمووول التطوووور االجتمووواعي عالقوووة السووويد با
 .الفلسطينية اضخرر
مووون الفالحوووين فوووي قضووواء غوووزة ال يملكوووون أرضوووا،ل واضوووطروا % 37كوووان أكثووور مووون 

كووُأجراء موسووميين بووأجرة يوميووة كانووت تقوول ( اضفنديووة)للعموول فووي بيووارات كبووار المالكووين 
رم لوو  هووؤالء اُضجووراء موون معاملووة تميووزت أحيانووا، عوون خمسووة قووروش عوودا مووا كووان يتعوو
موون فالحووي القضوواء يملكووون قطعووا، % 57بالقسوووة واإلزدراءل كوو لر كووان مووا يقوورا موون 

ال تقوويم أود عووائالتهم ولووم تكوون عالقووة هووؤالء ( دونمووات فأقوول 17)صوو يرة موون اضرم 
 .بالسيد اإلقطاعي تتميز كثيرا، عن إخوانهم اُضجراء الزراعيين
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ار اضراضي في الثالثينات إلى ثالثة عكر ضوعفا، عموا كانوت عليو  ومع ارتفاك أسع
قبل الحرا العالمية اضولىل اندفع كبوار المالكوين فوي فلسوطين بكوكل عوام وفوي قضواء 
غوووزة بكوووكل خوووا  إلوووى التسوووابق مووون أجووول تأسووويس البيوووارات علوووى حسووواا المزيووود مووون 

جبووارهم علووى بيووع مووا يملكووون أو معه موو  بوسووائل متعووددة لووم اسووت الل فقووراء الفالحووين وام
يمانووو  الكوووديد  تكووون مكوووروعة فوووي معهمهوووا لكووون بسووواطة الفوووالح فوووي بالدنوووا وعفويتووو  وام
بالقدريووة وال يبيووات وخوفوو  موون إرهوواا السوولطة وكبووار المالكووين وعوودم قدرتوو  علووى سووداد 

فوي قضوواء غوزة علووى معهوم أراضووي " اضفنديوة"ديونو  كول  لوور أسوهم فووي زيوادة اسووتحوا  
أن بعووم هوو ه القوورر فووي معهمهووا كانووت ملكووا، خالصووا، ل قطوواعي القضوواء إلووى درجووة 

 .ال ي استند دوما، إلى جبروت القوة الهالمة والالمكروعة
كخصوا، مون  21بل ت ملكية اضراضي في لواء غزة العائودة إلوى  1241وحتى عام "

كخصوووا، مووونهم ( 11)قضوووائي غوووزة وبئووور السوووبع مليوووونين مووون الووودونماتل كانوووت ملكيوووة 
( 177)ألووف و ( 37)أفووراد موونهم بووين ( 0)دونووم لكوول فوورد وتراوحووت ملكيووة ألووف (177)

نما امتد نفو هم وسلطتهم إلى قرر (17")ألف دونم ل إنهم لم يمتلكوا فقط قرر بحالهال وام
 . " أخرر ال يملكونها

ومووون الثوابووووت الجوووديرة بالتسووووجيل والتأمووول فووووي تووواريخ نضووووال كوووعبنا الفلسووووطيني أن 
ل ولم يكون غريبوا، أن 1241كانوا وقود الثورة الفلسطينية قبل عام الفالحين الفلسطينيين 

ينجوووا الريوووف الفلسوووطيني خيووورة مقووواتلي الثوووورة الووو ين كوووانوا بحوووق هوووم المحووورر اليوووومي 
والفعلي للعمل الثوري ضد االنتداا والحركة الصهيونيةل في حين لم يكن كبار المالر 

الوطنية ضمن ففاق محوددة لوم تكون سور واجهة هكة تصدرت قيادة الحركة ( اضفندية)
هووووو  –علووووى اضغلووووا  –تلتقووووي مووووع ففوووواق وتطلعووووات الجموووواهير الثوريووووة وكووووان دورهووووا 

امتصوووا  وتهدئوووة الحالوووة الثوريوووة لووودر فقوووراء بالدنوووال وكوووان هووو ا الووودور منسوووجما، موووع 
 .وضعها الطبقي ومصالحها وعالقاتها مع القور الرجعية العربية وغيرها



 
 

 8449 - 8491قطاع غزة 
 

 

 
17 

 :البورجوازية الصغرية
ونهرا، للعالقات االجتماعية كب  اإلقطاعية السائدة في قضاء غزة فوي هو ه المرحلوة 
فوووحن حجوووم الطبقوووة البرجوازيوووة الصووو يرة كوووان محووودودا، وكانوووت فوووي معهمهوووا مووون صووو ار 
الحوورفيين والمووووهفين والمهنيووين المووورتبطين بكووكل أو بوووآخر بالقاعوودة الماديوووة اإلنتاجيوووة 

السياسية واضخالقية والعمليةل والمعوروف أن أبنواء هو ه لكبار المالكينل بكل متطلباتها 
لوووم يمارسووووا دورا، مميوووزا، فوووي اضحوووزاا السياسوووية الوطنيوووة الفلسوووطينيةل والتحوووق " الطبقوووة"

بعضووهم فووي غووزة ضوومن عوودد موون اضحووزاا التقليديووة الوطنيووة والمعارضووةل كوو لر اتجوو  
ي تكووكلت فووي فلسووطين االلتحوواق بووبعم المنهمووات كووب  العسووكرية التوو"قسووم موونهم إلووى 

فوي حوين انجو بت أقليوة مون البورجوازيوة الصو يرة إلوى المنهموة ( النجادة)و( الفتوة)مثل 
 .9("عصبة التحرر الوطني)الماركسية 

 

   ]الزراعية التجارية[ :البورجوازية الكبرية

 –حيفووا  –يافووا )رغووم التطووور االجتموواعي الوو ي أصوواا بعووم الموودن الفلسووطينية 
وأسهم في تراجع العالقات اإلقطاعيوة بعود أن تووفرت بعوم ( الناصرة –القدس  –عكا 

مقومات العالقات الرأسمالية التبعيةل التي اعتمدت في نكوئها علوى تصودير المنتجوات 
إلوووى زراعوووة ( خصوصوووا، الحمضووويات)بحيوووص أسوووهم  لووور فوووي تحوووول الزراعوووة  لالزراعيوووة

مكثفة اعتمدت على رأس المال والسوق العوالمي والبنوور والقوروم واضسواليا الحديثوة 
مما أدر إلى تطووير العالقوات االجتماعيوة فوي المجتموع الفلسوطيني باتجواه التكيوف موع 

المجوووال بووورزت البورجوازيوووة الزراعيوووة العالقووات الرأسووومالية المكووووهة الجديووودةل وفوووي هووو ا 
والتجاريوة وغيرهوا بصوورة كبيورة فوي المودن المو كورة أعوالهل وسواهمت بودورها فوي العموول 

 .الوطني ضد عدد من اضحزاا في تلر المرحلة

                                                 
 841ص-8491كفاح الشعب الفلسطينل  تى عام -عبد القادر ياسين  9
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أما في قضاء غزة فنالحه ضعف التركيبة الطبقية للبورجوازية التجاريوة والزراعيوة 
بووار المالكووين التقليووديين باعتبووارهم الطبقووة السووائدة بووال نهوورا، لهيمنووة ك لفووي هوو ه المنطقووة

منوووازكل ولوووم تكووون بووودايات نموووو هووو ه الطبقوووة البورجوازيوووة فيموووا بعووود سوووور امتوووداد مباكووور 
وميكانيكي لكبار المالكين بحيص أن العالقة العضوية بينهما استمرت في القطاك حتى 

 .ما بعد منتصف الخمسينات
 –وفي العالم الثالص عموما،  –البورجوازية في بالدنا  ومن الدالالت الهامة أن نواة

كووب  )لووم تتكووكل فووي داخوول البنيووة االجتماعيووة التحتيووةل ولووم تكوون نقيضووا، للطبقووة السووائدة 
لهووال وتابعووا، مخلصووا، للسوووق الرأسوومالي العووالمي " عصووريا، "بوول كانووت امتوودادا، ( اإلقطاعيووة

 .عبر تطورها إلى بورجوازية كومبرادورية
 

 (8499-8491)رة املصرية والقطاع اإلدا
على أثر اتفاقية الهدنة الموقعة في ردوس بين الوفدين اإلسرائيلي والمصري بتواريخ 

منطقوووة غوووزةل وبوودأ فصووول جديووود مووون حيووواة كوووعبنا " خارطوووة"ل تحوووددت 1242/كووباط 24
الفلسوووطينيل فبعووود أن كانوووت هووو ه المنطقوووة تعووورف بلوووواء غوووزة والتوووي ضووومت أربوووع مووودن 

المنواطق "أصوبحت تعورف باسوم ( كيلوو متور مربوع 13611)وبمساحة تبل  وستين قرية 
وتضوووومنت فقووووط موووودينتين همووووا غووووزة " الخاضووووعة لرقابووووة القوووووات المصوووورية فووووي فلسووووطين

/ ديوور الووبل  / بيووت حووانون / بيووت الهيووا / والنزلووة / وخووانيونس وتسووع قوورر هووي جباليووا 
ى مسواحة مون اضراضوي ال رفو  وعلو/ خزاعوة / عبسوان الكبيورة والصو يرة / بني سهيلة 
موووون أراضووووي لووووواء غووووزة وبنسووووبة % 2706كيلووووو متوووور مربووووع تمثوووول نسووووبة  365تتجوووواوز 

 .من أراضي فلسطين% 1035
في  1254هر كانون الثانيفقد ههر رسميا، من  أوائل ك" قطاك غزة"أما اصطالح 

ي رئيس الجمهورية المصرية اللواء محمد نجيال ال ي يقضوي بتعيوين اضميوراال 10قرار"
                                                 

 91ص-قصة ألدينة-هارون الرشيد  10
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التي تبدأ من قرية رف  " الجديدة"ضمن حدوده " عبد اهلل رفعت حاكما، إداريا، لقطاك غزة
 2-6كيلووو متوور وعوورم يتووراوح بووين  41جنوبووا، إلووى بيووت حووانون كووماال، بطووول حوووالي 

 .كيلو متر
وفووووي ( نسوووومة 63257)بحوووووالي  1244وقوووود قوووودر عوووودد سووووكان القطوووواك فووووي عووووام 

ضوواعف هوو ا العوودد ثووالص موورات بعوود أن توودفق ل ت(ألووف نسوومة 27)بحوووالي  1241عووام
ألووف الجوو  موون موودن وقوورر  277إلووى القطوواك أثنوواء الحوورا وبعوودها مباكوورة أكثوور موون 

ألووف نسوومة  224673قوودر عوودد سووكان القطوواك بووو  1252وفووي عووام  فلسووطين المختلفووة
271103منهم 

 .ألف من الالجئين 11
 :12وقد توزك الالجئون الفلسطينيون في القطاك على ثمانية مخيمات 

على أرم  1254ويقع كمال كرقي قرية جباليا وقد أنك  عام  :أل يم اباليا -1
 . دونم  1377حوالي  2712دونمل وقد بل ت مساحت  عام  577مساحتها 

دونموووا، علوووى  457علوووى أرم مسووواحتها  1254أنكووو  عوووام  :أل ـــيم الشـــاط  -2
كوومالي لمدينووة غووزة وقوود تضوواعفت مسوواحت  فيمووا بعوودل حيووص بل ووت الكوواط  ال

 .دونم 057حوالي  2712عام 
دونمووا،ل جنوووا مدينووة غووزة  357مسوواحت  ل  1252أنكوو  عووام  :أل ــيم البــريج -3

 .بمسافة ثمانية كيلو مترات كرق الطريق الرئيسي
ويقوووع إلوووى ال ووورا مووون الطريوووق  1241أنكووو  نهايوووة عوووام  :أل ـــيم النصـــيرات -4

وقووود بل وووت مسووواحت  عوووام . دونوووم217الرئيسوووي مقابووول مخووويم البوووريجل مسووواحت  
 .دونم  017حوالي  2712
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يقع إلى الجنووا مون مخويم البوريج بحووالي ل 1242أنك  عام  :أل يم الألغازي -5
حوووالي  2712وقوود بل ووت مسوواحت  عووام . دونووم 117كيلوو متوور واحوود ومسوواحت  

 .دونم  567
يقووع غربووي قريووة ديوور الووبل  ومسوواحت  ل  1242أنكوو  عووام  :يــر الــبلحأل ــيم د -6

 .دونم  105حوالي  2712وقد بل ت مساحت  عام . دونما،  157
ويقووع إلوووى ال ووورا موون مدينوووة خوووانيونس  1241أنكوو  عوووام  :أل ـــيم  ـــانيونس -0

وقوود بل ووت مسوواحت  عووام . دونووم 577باتجوواه كوواط  البحوور مسوواحت  فووي حوودود 
 .دونم  1117حوالي  2712

وقود بل وت مسواحت  عوام . دونوم 077مساحت  ل  1242أنك  عام  :أل يم راح -1
 .دونم  1705حوالي  2712

 
 : االجتماعية يف القطاع بعد النكبةو األوضاع االقتصادية

ل يمكوووون التعوووورف بوضوووووح علووووى اضوضوووواك 1241عبوووور اسووووتقراء نتووووائج النكبووووة عووووام
لقوود ترافووق "الطارئووة الجديوودةل االقتصووادية االجتماعيووة فووي قطوواك غووزة ضوومن اضوضوواك 

مع انهيار كب  كامل للقاعدة االقتصادية التي كان يقوم عليها " نمجتمع الالجئي"وجود 
 .13"1241المجتمع في مرحلة ما قبل 

 ":الألاتألع الاديد"ويألكن تل يص أبرز أل ألح 
تعوورم القطوواك لت يوور بنيوووي علووى الصووعيدين االجتموواعي والسووكاني فقوود ازداد  -1

الجئوووين )ألوووف خوووالل عوووام واحووودل ومعهوووم هوووؤالء  377سوووكان  بموووا يقووورا مووون 
وال يتمتعون بخبرات فنية أو "منحدرون من أصول ريفية فقيرة جدا، ( ومواطنين
 0 "تقنية مميزة
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 :ةفقد القطاك جزءا، كبيرا، من موارده االقتصادي -2
 .من أراضي  ضمن قضاء غزة% 60 (أ 
انتكوورت البطالووة فووي صووفوف العمووال موون أبنوواء القطوواك الوو ين عملوووا فووي  (ا 

السووووابق فووووي معسووووكرات قووووووات االنتووووداال أو فووووي اضسووووواق الفلسوووووطينية 
 .المختلفة

 .فقد العدد الكبير من المقاولين والتجار جزءا، كبيرا، من أعمالهم (ج 
مووووووزارعين ملكيووووواتهم داخوووووول مووووون مووووووالر اضراضوووووي وال% 17فقووووود حوووووووالي  (د 

 .فلسطين
تقلصت ملكيات كبار المالكين إلى درجة كبيرةل فلم تعد العائالت ال ّزية كوب   -3

فقووودت تسوووتحو  علوووى عكووورات اضلووووف مووون الووودونماتل و ( اضفنديوووة)اإلقطاعيوووة 
ل ورغوووم  لووور فقووود هووول عووودد مووون هووو ه مووون أراضووويها% 17معهمهوووا أكثووور مووون 

راضي قياسا، إلى مساحة اضراضي الزراعية العائالت يمتلر قطعا، كبيرة من اض
فووي القطوواك ضوومن اضوضوواك الجديوودةل فعلووى سووبيل المثووال فووحن عووائالت كثيوورة 

/ العلموي / أبوو رمضوان / الحسويني / الريس / الصوراني / الكوا )ن كر منها 
( الوخ... كوراا / أبوو سوليم / المصودرر / أبوو مودين / اضسوطل / الفرا / خيال 

 .كثر من ألف دونم للعائلة الواحدة ومن أجود اضراضي الزراعيةهلت تمتلر أ
وموون الجوودير بالتسووجيل أن هوو ه العووائالت بقيووت هووي اضكثوور سووطوة ونفووو ا،ل 

فوووووي التعامووووول موووووع " السووووويادة"اإلقطووووواعي وعقليوووووة " اضرسوووووتقراطي"وبقوووووي الطوووووابع 
فووي الجموواهير الفلسووطينية فووي القطوواك أموورا، مميووزا، وملحوهووا، بكووكل حوواد خاصووة 

 .أوساط الفقراء والفالحين واض،جراء الزراعيين ال فرق بين مواطن والج 
علوى  1241من المالحه أيضا، أن الت ير البنيووي الو ي تعورم لو  القطواك بعود  -4

الصعيد االجتماعي لم يوؤدِّ إلوى ت يور ملمووس فوي الووعي االجتمواعي االعتيوادي 
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صوووة وأن رمووووز هووو ه الطبقوووة خا" اضفنديوووة"للجمووواهير الفقيووورة فوووي عالقتهوووا بطبقوووة 
اسوووتطاعوا تكووووين عالقوووات جديووودة موووع عووودد مووون المخووواتير ومكوووايخ البووودو مووون 

الوووو ين كانووووت تووووربطهم بهووووؤالء عالقووووات  لالالجئووووين والمووووواطنين علووووى حوووود سووووواء
تاريخية قديمة قامت على المصال  المكتركة بوين الفوريقينل وكوان غيواا الووعي 

الفاعلوة فوي هو ه المرحلوة سوببا، مون أسوباا الطليعيل أو القوور السياسوية الوطنيوة 
تكوووريس هووو ه العالقوووةل وقبووول كووول كووويء فوووحن النهوووام السياسوووي الجديووود قووودم لهووو ه 

 .سياسية واجتماعية مميزة ا، الطبقة من كبار المالر صالحيات وأوضاع
انهيار اضسواس الموادي للمجتموع الفلسوطيني فوي "إن المت يرات الجديدة أدت إلى  -5

ل خاصوة بوين 14"إلى تفسوخ العالقوات االجتماعيوة التقليديوة فيو القطاك ال ي أدر 
الالجئين ال ين فرضوت علويهم الهوروف الجديودة ممارسوة سولوكيات لوم تسوتوعبها 
المفواهيم والقوويم والعوادات القديمووة مثوول اضوطرار الموورأة للعمول واالسووتقالل النسووبي 

السووونوات  لألبنووواءل والبطالوووةل والعمووول فوووي مهووون جديووودةل وقووود أسوووهم كووول  لووور فوووي
فالوضوووع البوووائس فوووي المخووويم ولرووود  15اضولوووى فقوووط إلوووى خلوووق حالوووة مووون االغتوووراا

انسووحاقا، ثقوويال، ماديووا، ومعنويووا،ل مثوول الوقوووف فووي طوووابير السووتالم اإلعانووةل تفكووي 
اضمووورام والكوووعور بالدونيوووةل وقووود عوووزز مووون بوووؤس هووو ا الواقوووع ضوووعف وخوووراا 

االغتراا الجموووواعي لوووودر اضوضوووواك االقتصووووادية فووووي القطوووواكل فتولوووود كووووعور بوووو
الالجئين ال ين لم يكن الخال  بالنسبة لهم يعني تحسين اضوضاك الحياتية بل 

ومعهم جمواهير الموواطنين  –التخل  من علرة ه ا الوجود الجديدل ل لر رفضوا 
بحصوورار كوول مكوواريع اإلسووكان والتوووطين حفاهووا، علووى هووويتهم الوطنيووة  –الفقووراء 

 .الفلسطينية
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هووو ه الصوووورة يعززهوووا تقريووور وكالوووة اضموووم المتحووودة إلغاثوووة وتكووو يل الالجئوووين 
 1242الفلسووطينيين التووي تأسسووت بقوورار موون اضمووم المتحوودة فووي كووانون أول عووام 

 :16فقد أكار التقرير إلى أن  1257وبدأت عملها الفعلي في حزيران عام 
 .من الالجئين قادر على إعالة نفس % 27 -
 .قعلى اإلطال معدم% 57 -
 .بحاجة جزئية للمعونة% 37 -

كووانوا ( مووواطنين والجئووين)ألفووا، موون السووكان فووي القطوواك  107أي أن مووا يقوورا موون 
يعيكون في ه ه المرحلة ضمن أوضاك اجتماعية بال ة البؤسل وفي ضوء  لور يكمون 

 .السبا الرئيسي للنهوم الثوري الدائم في قطاك غزة
 

 (8499-8491)اإلدارة املصرية والقضية الفلسطينية 
ل لم يعد للفلسطينيين أي كيان سياسي قانونيل ولم تتوفر لحكومة 1241بعد نكبة 

وافق على إعالنها المجلس الوطني الفلسوطيني المنعقود فوي مدينوة "عموم فلسطين التي 
أو  الصووعيد السياسووي المحلووي الفلسووطينيأيووة مقومووات علووى  17"37/2/1241غووزة يوووم 

كوكل عوامل ثوم كانوت عمليوة نفوي الحواج أموين الحسويني على المستور العربي الرسمي ب
10/17/1241من غزة إلى القاهرة يوم 

ومنع  بالقوة من العودة إلى فلسوطين بمثابوة  18
إعووالن وفوواة حكومووة فلسووطينل والهيئووة العربيوووة العليووا وبدايووة الوصووايا العربيووة الرسووومية 

 .على الفلسطينيين وقضيتهم إلى حين
 –ُأخضع القطاك رسميا، إلدارة الحكومة المصرية على أثر اتفاقية رودس في كباط 

تولت حكومة الملر فاروق  19من الجامعة العربية" تكليف"ل وبناء على 1242/ فبراير 
                                                 

 94ص-غزة عبر التاريخ الازء الثانل-ابراهيم سكيك  16
 93ص-القدس-ألنشورات البيادر- كوألة عألوم السطين-سأليح شبيب  17
 11ص-الألصدر السابق  18
 11ص-اصول ال ركات السياسية-زياد ابو عألرو.د 19
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المنواطق الفلسوطينية الخاضوعة لرقابوة القووات "التي يرأسها محمود فهموي النقراكوي إدارة 
وزارة الخارجيووة البريطانيووة  والواليووات المتحوودة اضمريكيووة مسووتجيبة لتعليمووات " المصوورية
تصووفية الجانووا اضكثوور بووروزا، فووي القضووية الفلسووطينية والمتمثوول فووي الالجئووين "موون أجوول 

 .20الفلسطينيينل اضمر ال ي كان أساسا، لتصفية القضية بمجملها 
 1255م فقد هلت السياسة المصرية الرسومية حتوى عوا 1252ورغم قيام ثورة يوليو 

مكدودة للقضايا المحلية المصرية بككل عامل كما وأن قيادة الثورة خالل ه ه الفتورة لوم 
بووودليل أنهووا وافقوووت علووى توقيوووع  21وضوووحا، كافيوووا، باتجوواه سياسوووة قوميووة واضووحة"تمتلوور 

موع وكالوة ال ووص فوي حزيوران " مكروك كمالي غربي سيناء لتووطين الجئوي قطواك غوزة"
مر على الكعا الفلسطيني عبر توطين الالجئين في سيناء ل ال ي استهدف التآ1253

ألووف دونووم كوومال غوورا سوويناء وتوصوويل الميوواه  277بعوود أن يجووري استصووالح مسوواحة 
 .إليها من نهر النيل
فوي ككوف موؤامرة التووطين  ين الفلسطينيين في قطاك غزة دور رئيسيوكان للكيوعي

 .وفضحها وتحريم الجماهير على التصدي لها
الكويوعيون واإلخووان )جهة الخطر المحدق بوالوطن يتحوالف النقيضوان معوا، وفي موا
ضول مرة ضد النهام المصري وضد سياسة التوطينل واستطاعوا معا، قيوادة ( المسلمون

فوي ( في المخيمات والقرر ومدينتي غوزة وخوانيونس)الجماهير ال فيرة من أبناء القطاك 
فووي تاريخوو  و لوور فووي اليوووم اضول موون ف ار  مهوواهرة عارمووة لووم يكووهد لهووا القطوواك مثوويال، 

ل حيووص كانووت مكوواعر الجموواهير فووي حالووة غليووان حقيقووي بعوود قيووام القوووات 1255سوونة 
وقتلووووت  1255/فبرايوووور/21الصووووهيونية باإلغووووارة علووووى غووووزة قبوووول  لوووور بيوووووم واحوووود فووووي 

ل وقووووام المتهوووواهرون بوووواحتالل كوووول 22موووون الجنووووود والموووودنيين( 65)وجرحووووت أكثوووور موووون 

                                                 
 81ص-الألصدر السابق  20
 89ص-الألصدر السابق  21
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ل ولعا الكويوعيون دورا، بوارزا، فوي قيوادة (عسكرية ومدنية)لحكومية في القطاك المرافق ا
وانتخوا المتهواهرون " ال توطين وال إسكان يا عمالء اضمريكان"الجماهير تحت كعار 

التووووي ضوووومت عناصوووور موووون الكوووويوعيين واإلخوووووان المسوووولمين ". اللجنووووة الوطنيووووة العليووووا"
د حضووووور جمووووال عبوووود الناصوووور سوووورا، يوووووم ل ولووووم تهوووودأ الجموووواهير إال بعوووو23والمسووووتقلين

إلووى غووزة حيووص ألقووى كلمووة فووي مدرسووة الزهووراء أكوود فيهووا أنوو  لوون يسووكت  12/3/1255
 .على العدوان اإلسرائيليل كما تم اإلعالن عن سقوط مكروك التوطين وقبره إلى اضبد

ضووود مكوووروك  1255لقووود كانوووت انتفاضوووة الكوووعا الفلسوووطيني فوووي قطووواك غوووزة عوووام 
حياء ج وة اضمل والنضال في  من جديدالتوطين بمثاب  .ة إعادة الروح لكعبنا كل  وام

نقطووة تحووول هامووة فووي توواريخ  1255كمووا كووان عوودوان الثووامن والعكوورين موون فبرايوور 
العوووورا المعاصوووورل فعلووووى المسووووتور العربوووويل تيقهووووت القيووووادة المصوووورية إلووووى اضطموووواك 

عبود الناصور موقفو  مون هو ا اإلسرائيلية وضرورة مواجهتهال وسجل القائد الخالود جموال 
إن غوارة فبرايور كانوت نقطوة تحوولل وأن هو ا العودوان كوان جورس إنو ارل "الحادص بقول  

وعلوى  24"وأن مصر يجوا أن تعتمود علوى قوتهوا ال اتيوة ال علوى مجلوس اضمون وقراراتو 
أثر  لر بدأ التحول الجديد في السياسة المصورية باالتجواه إلوى االتحواد السووفيتي وعقود 

 .1255ة اضسلحة الكهيرة عام صفق
 (8491نوفمرب  -8499)مصر عبد الناصر والكفاح الفلسطيني املسلح 

وال ووارات التووي تلتهووا موون قبوول  1255/فبرايوور/21بعوود ال ووارة الوحكووية علووى غووزة فووي 
الجووويش اإلسووورائيلي علوووى مدينوووة خوووانيونس وعلوووى مواقوووع الجووويش المصوووري فوووي منطقوووة 

لووى أثرهووا مووا يزيوود علووى مائووة جنوودي موون رجووال الجوويش العوجووا والكووونتال والتووي قتوول ع
المصووريل باإلضووافة إلووى عوودد مماثوول موون الموودنيين الفلسووطينيينل أصووب  الحووديص عوون 
سووورائيل ضوووربا، مووون الووووهمل بعووود أن تككوووفت الحقوووائق والمعطيوووات  السوووالم بوووين مصووور وام

                                                 
 891ص-ألصدر سابق  23
  91ص-الألقاوألة ال قطاع غزة-أل ألد  الد االزعر  24
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نوووووري )البريطانيووووة مووووع إسوووورائيلل ودخووووول العووووراق  –الجديوووودة حووووول العالقووووة اضمريكيووووة 
إلووى حلووف ب وودادل ورفووم الواليووات المتحوودة تزويوود مصوور بالسووالحل فووي ضوووء ( السووعيد

 :25 لر قرر عبد الناصر
 .ضرورة كراء اضسلحة من أية دولة لمواجهة التهديد والعدوان اإلسرائيلي -1
السوووماح للفووودائيين الفلسوووطينيين مووون قطووواك غوووزة بووواالنطالق إلوووى داخووول إسووورائيل  -2

وكوان جموال عبود الناصور حريصوا، علوى منوع  لور خوالل  بتوجي  القيادة المصريةل
 .فترة اضمل في الوصول إلى اتفاق سلمي مع إسرائيل

البدء بالهجوم اإلعالمي على القور العربية الرجعية التي وافقت على االنضمام  -3
إلووى حلووف ب وودادل و لوور عبوور وسووائل اإلعووالم المصوورية المختلفووة وام اعووة صوووت 

 .العرا بككل خا 
بالتنسويق  1255/أيلوول/20صفقة اضسولحة التكويكية التوي أعلون عنهوا يووم عقد  -4

 .26مع االتحاد السوفييتي
لقوود كووان موون أهووم نتووائج هوو ه العمليووات العدوانيووة اإلسوورائيلية المت طرسووةل أن وجهووت 

التوي ط وت علوى سوط  اضحوداص بعود نكبوة عوام " السوالم"ضربة قاصمة لكول محواوالت 
صووة تلوور التووي قامووت بهووا الواليووات المتحوودة اضمريكيووة خا 1255وحتووى فبرايوور  1241

 .في المنطقة" اضصدقاء العرا"وبريطانيا عبر 
التووي قووام بهووا عوودد موون اضحووزاا الكوويوعية " السووالم"كمووا فكوولت أيضووا، كوول محوواوالت 

فوووي مصووورل التوووي أوكلوووت ( حووودّتو) 27نووو كر منهوووا الحركوووة الديمقراطيوووة للتحووورر الووووطني
أعضووووووائها المقيمووووووين فووووووي بوووووواريس لالتصووووووال بالمسووووووؤولين لعوووووودد موووووون " مهمووووووة السووووووالم"

اإلسووورائيليين وغيووورهم مووون اليهوووودل وفوووي مقدموووة هوووؤالء اضا الروحوووي ومؤسوووس الحركوووة 

                                                 
 39الازء ال األس ص-يوليو 39قصة ثورة -ا ألد  ألروش  25
 39ص-الألصدر السابق  26
 81/84ص-ابقالألصدر الس  27
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الملحووق العسووكري فووي السووفارة المصوورية فووي  –ل ومعوو  ثووروت عكاكووة 28هنووري كورييوول
ويوسووف حلمووي المحوواميل ودكتووور مووراد خووالفل كمووا كووارر فووي هوو ه المهمووة  –بوواريس 

نطووون ثابووت موون الحووزا الكوويوعي اللبنووانيل ورئوويس مجلووس السووالم اللبنووانيل وتجوودر أ
 –اإلكارة هنوا إلوى أن نكواط الكويوعيين العورا باتجواه السوعي مون أجول السوالم العربوي 

الرجعي في المنطقةل بقدر موا كوان  –اإلسرائيلي لم يكن ل  خلفية بالنكاط االستعماري 
يل والرؤية الرسمية لحل الصراك العربوي اإلسورائيليل منطلقا، من الموقف اضممي الرسم

دونموووووا إدرار كامووووول لألبعووووواد السياسوووووية الوطنيوووووة للمسوووووألة الفلسوووووطينية أو حوووووق الكوووووعا 
الفلسووطيني فووي وطنوو  فلسووطين وتكريسووا، للطووالق بووين الرؤيووة التقدميووة للمسووألة القوميووة 

ند إليهوووا الكووويوعيين العربيوووة مووون جهوووة وبوووين كوووكلية الحركوووة اضمميوووة الرسووومية التوووي اسوووت
العووورا وابتعووودوا عوووون جوهرهوووا الفكوووري الصووووحي  وتراثهوووا ال نوووي والواضوووو  فيموووا يتعلووووق 

إن االبتعوواد عوون اسووتيعاا وفهووم الواقووع الخووا  بكوول . بالمسووألة اليهوديووة والموقووف منهووا
 .تفاصيل  هو أحد أهم المآخ  على الحركة الكيوعية العربية

 
ل قورار القيوادة الوطنيوة المصورية بوحعالن تبنيهوا كما كوان مون أهوم نتوائج هو ا العودوان

1255الرسوومي للعموول الفوودائي المنطلووق موون غووزة فووي كووهر نيسووان 
ل واتخوو ت العالقووة 29

بين الزمر المناضلة المدربة  ات الخبرة والمعرفة باضرم وبين القيادة المصرية طابعوا، 
  لووويس فقوووط تحوووت إكوووراف المقووودم مصوووطفى حوووافه الووو ي قوووام بمهمتووو 30رسوووميا، ومنهموووا، 

نما كمناضل عربي فمن بقضيت  وكعب ل وكان  لر أحد أهم عوامل  كضابط مصري وام
نجاح  في إعادة تدريا وتنهويم أكثور مون ألوف رجول مون أبنواء غوزة وخوانيونس ومعهوم 

ل بودأوا بتوجيو  ضورباتهم و (141ر)قرر قضاء غزة ال ي كوكلت مونهم كتيبوة الفودائيين 

                                                 
 91ص-(8411-8411)ألنظألات اليسار الألصري -راعت السعيد.د  28
 949ص-الازء الثالث-الألوسوعة الفلسطينية  29
  949ص-الألصدر السابق  30
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ل 1256وحتوى أول نووفمبر  1255الفترة مون أيلوول  إغاراتهم ضد العدو الصهيوني في
نقطوووووة توووووألق فوووووي مسووووويرة النضوووووال "لقووووود كانوووووت هووووو ه المرحلوووووة رغوووووم قصووووورها الزمنووووويل 

 .قام الفدائيون الفلسطينيون خاللها بتنفي  أكثر من مائتي عملية 31"الفلسطيني
فووووي كتابهمووووا عوووون الفوووودائيين  32"كوووويف وركووووين"وقوووود أوضوووو  الكاتبووووان اإلسوووورائيليان  
 :سطينيين طبيعة ه ه العمليات كما يليالفل
طووووووالق نيووووووران علووووووى % 37 - موووووون الهجمووووووات الفدائيووووووة كانووووووت إلقوووووواء قنابوووووول يدويووووووة وام

 .المستوطنات واكتباكات مع دوريات إسرائيلية
 .عمليات كمائن للسيارات واآلليات% 23 -
 .عمليات نسف الخزانات وأنابيا المياه وتدمير الطرق الرئيسية والكباري% 27 -
 .ات على السكان المدنيين في المستوطنات والمدنهجم% 13 -

 .عمليات تدمير المباني بعبوات ناسفة% 2 -

 .زرك أل ام% 5 -
وردا، على عمليوات الفودائيين قوام اإلسورائيليون بعودد مون الهجموات علوى مودينتي غوزة 

وقرر القطاك وكان أكثر ه ه الهجمات وحكية وغدرا،  لر القصوف المودفعي  وخانيونس
العكوائي على مدينة غوزة تركوزت علوى كوارك عمور المختوار وميودان فلسوطين والكووارك 

وأدر إلوووى  1256المجووواورة ومنطقوووة الكوووجاعية مسووواء يووووم الخوووامس مووون كوووهر أبريووول 
يوووزال العديووود مووون أبنووواء غوووزة  استكوووهاد وجووورح المئوووات مووون المووودنيين رجووواال، ونسووواءل وموووا

ي كرون بكاعة  لور اليووم الو ي تنواثرت فيو  جثوص القتلوى والجرحوى فوي كووارك غوزة لقود 
إبان تلر الفترة بال ليان الكديد والحوزن والحوداد  –تميزت الحالة الجماهيرية في القطاك 

يين والحقوود علووى العوودو الصووهيونيل ولووم يكوون يخفووف موون تلوور اضحووزان إال انتقووام الفوودائ
الفلسووطينيين الوو ي تميووز بووالعنف والتوسووعل ففووي اليوووم الثوواني علووى الهجوووم الصووهيوني 

                                                 
 949/941ص-الألصدر السابق  31
 19ص-1ج-غزة عبر التاريخ-ابراهيم سكيك  32
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دخلت أكبر مجموعة فدائية من قطواك  1256/ال ادرل وتحديدا، ليلة السادس من نيسان
غزة في اتجاه اضهداف التي حددت لها في اضرم المحتلةل وكان عدد ه ه المجموعة 

غلوووا فووي عمووق إسوورائيل حيووص هوواجموا مسووتعمرة ريكووون ال يقوول عوون ثالثمائووة فوودائي تو 
كيلووو متوورا، فقووط عوون توول أبيووا  15كيلووو متوورا، عوون خووط الهدنووة و 40ليتسوويون التووي تبعوود 

1256واسووتمرت هوو ه العمليووة البطوليووة بتواصوول حتووى الثالووص عكوور موون نيسووان 
وقوود  33

 .سراستكهد من أبطال ه ه المجموعة أحد عكر بطال، ووقع ثالثة فخرون في اض
تسلم المقدم مصوطفى حوافه طوردا، مل وموا، انفجور وأدر إلوى  23/0/1256وفي يوم 

استكهاده وتقديرا، من الكوعا الفلسوطيني فوي غوزة فقود ُأطلوق اسوم هو ا البطول علوى عودد 
 .من ميادين ومدارس وكوارك غزة وخانيونس

 
 (8491-8499)إن أهم نتائج العمل الفدائي يف قطاع غزة 

لتكمن يف أنه 
َّ
 :شك

 .بداية مرحلة جديدة من الصراك العربي اإلسرائيلي -1
 .1241منعطفا، جديدا، وبداية تاريخ للمقاومة الفلسطينية المسلحة بعد نكبة  -2
واثقوا، مون نفسو  وبمسوتقبل الكوعا الو ي  –في قطاك غوزة  –أصب  الفلسطيني  -3

ينتمووي إليوو  باعتبووار أن القضووية الفلسوووطينية هووي قضووية وطوون وليسووت قضوووية 
 .الجئين

أكبر  1256و  1255كانت خسائر الصهاينة نتيجة العمل الفدائي في عامي  -4
ثووم  22/17/1256بكثيوور موون خسووائرهم فووي العوودوان الثالثووي علووى مصوور فووي 

1256من نوفمبر على قطاك غزة في الثاني 
34. 
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( 141ر)كتيبة الفلسطينية المعروفة بوواستقطا العمل الفدائي ال ي قامت ب  ال -5
تعاطفوووووا، جماهيريوووووا، كبيووووورا،ل أسوووووهم فوووووي تعميوووووق العالقوووووة بوووووين جمووووواهير الكوووووعا 
الفلسووطيني فووي القطوواك موون جهووة وبووين القيووادة الوطنيووة المصوورية التووي تزعمهووا 

 .ة أخررالقائد الخالد جمال عبد الناصر من جه
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 العدوان اإلسرائيلي واحتالل القطاع
 (1250/مارس/0 – 1256/نوفمرب/2)

 

كانووت الحورا ضود مصوور مقوررة لوودر "موؤر  حيواة بوون جوريوون ( بون زوهووار)يقوول 
ل كمووا كانووت أزمووة السووويس طارئووةل 1255فقوود عوواد إلووى وزارة الوودفاك سوونة  بوون جوريووون

وهي لم ت ير من خطط إسرائيل التوي كانوت سوتهجم علوى أيوة حوالل ولكنهوا سوهلت لهوا 
 .35"أصعا اضمور وهو السالم والحلفاء

ورغم ال ريعة اإلسرائيلية المعلنوة كمبورر لمكواركتها فوي العودوان الثالثوي موع فرنسوا 
أن هووو ه ا علووى مصوور وقطوواك غووزةل وهوووي القضوواء علووى قواعوود الفوودائيينل إال وبريطانيوو

اضطموواك اإلسوورائيلية التوسووعية "لضووم قطوواك غووزة وتحقيووق  ال ريعووة لووم تكوون سووور موودخل  
 .36"التي ههرت في إعالن بن غوريون قيام المملكة اإلسرائيلية الثالثة

 
 :  قطاع غزة حتت االحتالل
بسووحا الجوويش المصووري موون سوويناء إلووى عووزل قطوواك أدر قوورار القيووادة المصوورية 

 .غزة وتسهيل مهمة القوات اإلسرائيلية المهاجمة في احتالل 
ورغم  لر فقد قاومت القوات العسكرية المتمركوزة فوي رفو  وغوزة وخوانيونسل مقاوموة 

 .يائسة لصد هجوم القوات اإلسرائيلية المتفوقة في حجمها ونوك تسليحها
ات المصرية والفلسطينية في التصدي للهجوم اإلسرائيلي من ففي غزة استبسلت القو 

أهووم موقووع عسووكري فووي المدينووةل حتووى اعووالن االستسووالم " جبوول المنطووار"موقعهووا فووي 
ال ي أصودره اللوواء فوؤاد الودجوي الحواكم العوام لقطواك غوزة بعود  2/11/1256ههر يوم 

 .واكتمال محاصرة القطاك 1/11/1256سقوط رف  صباح يوم 
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 لرل فقد رفضت مدينوة خوانيونس االسوتجابة إلوى أمور االستسوالمل كموا رفوم ورغم 
سكانها التح يرات الموجهة إليهم من القوات اإلسرائيلية بالتسليم دون قتوالل تأييودا، مونهم 
للكتائا الفلسطينية والمصرية المدافعة عن المدينةل تلر الكتائا التوي أعلنوت رغوم كول 

قرارهووووا بالصووومود والقتووووال تحووووت قيووووادة اللووووواء يوسووووف مبوووررات اليووووأس واالستسووووالم عوووون 
ل وأمووام هوو ا الموقووف لووم يكوون موون السووهل علووى القوووات اإلسوورائيلية احووتالل 37العجوورودي

مموا أدر  2/11المدينة رغم اكترار الطيران اإلسرائيلي في عملية القصوفل طووال يووم 
 .38إلى سقوط عكرات القتلى والجرحى في كوارعها

 
دونمووووووا انقطوووووواك لقوووووو ائف المدفعيووووووة  3/11/1256واسووووووتمرت المعركووووووة حتووووووى يوووووووم 

وسوووقطت مدينوووة . 39(ق يفوووةألوووف  17)اإلسووورائيلية علوووى المدينوووة والتوووي بل وووت أكثووور مووون 
خوووووانيونسل وفوووووور دخوووووول القووووووات اإلسووووورائيلية بووووودأت عمليوووووة االنتقوووووام مووووون الجمووووواهير 

وأطلقووا النيوران علوى ل وت عنووةالفلسطينية فيهال حيوص قوام الجنوود بودخول المنوازل والبيو
خوان  الص ار دون أي سبا سور أن   40كل رجل أو فتى بال  على مرأر من والدي  وام

 205)ينتمووووي لهوووو ه المدينووووة الباسوووولة التووووي بلوووو  عوووودد كووووهدائها فووووي هوووو ا اليوووووم اضسووووود 
 :1256يوض  عدد كهداء قطاك غزة إبان االحتالل عام  42والجدول التالي 41(كهيدا، 
 

 الار ى الألفقودين الش داء الألنطقة
 893 811 352 ألدينة غزة -8
 111 51 985 ألدينة  انيونس واوارها -3
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 11 31 23 دير البلح والبريج والألغازي والنصيرات -1
 852 31 841 ألدينة راح وألعسكر راح ل ائين -9

 182 385 411 الألاألوع
 

 :احلركة الوطنية ومقاومة االحتالل
سوووور حوووزبين رئيسووويين هموووا الحوووزا ( 1256)لوووم يكووون فوووي القطووواك إبوووان االحوووتالل 

الكيوعي الفلسطيني وهو امتداد لعصبة التحرر الوطني التي تأسست في فلسطين سنة 
ل 1241ل وحركة اإلخوان المسلمين التي بدأت نكواطها بكوكل هواهر موع حورا 1243

أن فورك هو ا الحوزا تأسوس فوي  ولم يكن لحزا البعص العربي دور مميز في القطواك إ 
من عدد من المدرسين العواملين فوي وكالوة اضموم المتحودةل وعودد مون  43 1255صيف 

خريجوووي الجامعوووات المصوووريةل ولوووم يكووون لووو  خوووالل هووو ه الفتووورة القصووويرة دور بوووارز فوووي 
اضحداص السياسية التي سبقت احتالل القطاكل كما لم يتوفر له ا الفرك عالقات واسعة 

ثلموووا تووووفرت للكووويوعيين واإلخووووان فوووي أوسووواط القوووور السياسوووية التقليديوووة فوووي القطووواك م
 .المسلمين

وفور االحتالل بادر الكيوعيون بالدعوة إلى تككيل جبهة وطنية لمقاومة االحتاللل 
وصووواغوا برنامجوووا، سياسووويا، لهووو ه ال ايوووةل اعتمووود فوووي أساسووو  علوووى الووودعوة إلوووى المقاوموووة 

المسوووولمين  السوووولبيةل وعووووودة اإلدارة المصوووورية ورفووووم التوووودويلل إال أن حركووووة اإلخوووووان
وأعوووادوا رفضوووهم إلوووى جملوووة فوووي "والبعثيوووين قوووررا عووودم المكووواركة فوووي الجبهوووة الوطنيوووة 

علوى  –ضومن مؤازريو   –يعتمد كعبنا الفلسطيني فوي كفاحو  "برنامجها تن  على أن 
 .44"الكرفاء داخل إسرائيل

                                                 
 41ص-شب ات  ول القضية الفلسطينية-عبد القادر ياسين  43
 43ص-الألصدر السابق  44
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وجاء تأسيسها " جبهة المقاومة الكعبية"وعلى أثر  لر ككل اإلخوان والبعثيون معا، 
متووأخرا، أكثوور موون كوووهر بعوود إعووالن الجبهووة الوطنيوووةل وموون الجوودير بالوو كر أن التباعووود 

بوووين الكووويوعيين واإلخووووان علوووى أثووور تأييووود الحوووزا الكووويوعي لمبوووادرة عبووود  45السياسوووي
الناصر في تأميم قناة السويسل أسوهم فوي عودم مكواركة اإلخووان المسولمين فوي الجبهوة 

 .الوطنية
 :من الجبهتين ضمن عدد من الكعاراتتمحور النكاط السياسي لكل 

 .عودة اإلدارة المصرية والتأكيد على عروبة القطاك -1
مقاطعووة / مقاطعوة الوهوائف المدنيووة وغيرهوا / اإلضوورابات )مقاطعوة االحوتالل  -2

حم الطوالا علوى عودم / المجلس االستكاري ال ي ككل  الحاكم اإلسرائيلي 
 (.االحتالل ال هاا إلى المدارس تحت كعار ال تعليم في هل

 .الدفاك عن مخيمات الالجئين وحم الجماهير على الصمود -3
رفووووم التعاموووول بالعملووووة اإلسوووورائيلية رغووووم العقوبووووات الصووووارمة التووووي وضووووعتها  -4

 .سلطات االحتالل

 .تككيل اللجان الوطنية في مناطق القطاك -5
وممووووووا يوووووو كر أن الجبهووووووة الوطنيووووووة قوووووود فكوووووورت فووووووي طوووووورح مكووووووروك إعووووووالن الدولووووووة 

إال أن هو ا المكوروك لوم  لالمسوتقلة فوي قطواك غوزة بعود خوروج اإلسورائيليين 46الفلسوطينية
يجووود قبووووال، مووون عووودد كبيووور مووون المسوووتقلين الووو ين كووواركوا فوووي تأسووويس الجبهوووة الوطنيوووة 
والمعروفين بميوولهم والتوزامهم بالسياسوة المصورية إضوافة علوى كوون اضغلبيوة مونهم مون 

اسووتمرار التحووالف مووع الكوويوعيين بعوود كبووار المالكووين الوو ين لووم تكوون لهووم مصوولحة فووي 
 .انهاء االحتالل

                                                 
 نفس الصف ة-الألصدر السابق  45
  .ألقابلة ش صية ألع سكرتير عصبة الت رر الوطنل ال قطاع غزة، ا ري ألكل الذي كان له دور بارز ال قيادة الاب ة الوطنية ال القطاع   46
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قووام اإلسوورائيليون باعتقووال عوودد كبيوور موون قيووادات  1250ينوواير /وفووي كووانون الثوواني
ل واسوتمر نضوال "جبهة المقاوموة الكوعبية"و " الجبهة الوطنية"وكوادر وأصدقاء كل من 

ل ال ي ترافق 1250 أبناء القطاك حتى انسحاا المحتلين مساء اليوم السادس من ف ار
مع وصول قوات الطوارئ الدولية بتوجي  بيان إلى سكان قطاك غزة أعلن في  أن قوات 

 .الطوارئ الدولية ستتولى مسؤولية الكؤون المدنية في القطاك
تحووووريم " جبهووووة المقاومووووة الكووووعبية"و" الجبهووووة الوطنيووووة"علووووى أثوووور  لوووور تصووووّدرت 

مرة تووودويل القطووواكل وكانوووت االنتفاضوووة الجمووواهير الفلسوووطينية فوووي قطووواك غوووزة ضووود موووؤا
ضوووود التوووودويل التووووي ( 1255االنتفاضووووة اضولووووى ضوووود توووووطين الالجئووووين عووووام )الثانيووووة 

اسووتمرت أسووبوعا، كووامال، لووم تهوودأ الجموواهير فيوو  علووى اإلطووالقل إال بعوود إفكووال مووؤامرة 
ة وبدايو 1250التدويل وعودة اإلدارة المصرية إلى قطاك غزة في الرابع عكر مون ف ار 

 .عهد جديد
 :شهادات حول الشيوعيني واإلخوان املسلمني يف القطاع

 (8491 – 8492)خالل الفرتة من 
فووي  لورغووم أهميووة الوودور الوو ي قووام بوو  كوول موون الكوويوعيين واإلخوووان المسوولمين

توجيوووو  وقيووووادة المهوووواهرات الجماهيريووووة التووووي عّمووووت كوووول أنحوووواء القطوووواك ضوووود مكووووروك 
وموون أجوول عووودة اإلدارة  1256ل وضوود االحووتالل اإلسورائيلي سوونة 1255التووطين سوونة 

ل إال أن  لوووور كلوووو  لووووم يسووووهم فووووي تعميووووق العالقووووة 1250المصوووورية إلووووى القطوووواك سوووونة 
واإلخوان من جهة أخررل ويعود  لر  وتطورها بين الجماهير من جهة وبين الكيوعيين

 :إلى عدد من اضسباا
 :احلزب الشيوعي الفلسطيني يف قطاع غزة: أوالا 

تنامي الودور الووطني والقوومي للورئيس المصوري جموال عبود الناصور واسوتحوا ه  -1
 .على عواطف ومكاعر الجماهير العربية عموما، 
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بقوودر بووروز دور  لووم تقتوورا الجموواهير فووي قطوواك غووزة موون الحووزا الكوويوعي إال -2
الحوووزا فوووي المجوووال الووووطنيل خاصوووة نضوووال  الطليعوووي ضووود مكوووروك تووووطين 

ل وموا عودا  لور فقود 1256الالجئين في سيناء وضد االحوتالل اإلسورائيلي عوام 
هلووووت الجموووواهير بعيوووودة عوووون طروحووووات الحووووزا الفكريووووة والنهريووووة علووووى وجوووو  

 :منهاالخصو ل وقد كان له ا الموقف الجماهيري أسباب  الموضوعية 
مجمووول التطوووور والعالقوووات االجتماعيوووة واالقتصوووادية التوووي تميوووزت بوووالتخلف  (أ 

 .ر من المناحييالكديد في كث
التي كانت أقرا من حيوص التكووين علوى " للطبقة العاملة"الحجم الضئيل  (ا 

 .البروليتاريا الرثة المقهورة والمتخلفة في فن واحد
للكيوعيين وأصدقائهمل ترب  أجهزة اضمن والمخابرات وقمعها بكل قسوة  (ج 

في مقابول المسواندة وتسوليط الضووء علوى القوور التقليديوة مون كبوار موالر 
 .وتعميق دورهم السياسي واالجتماعي المعادي للكيوعيين

انتكووار اضفكووار القوميووة بووين أوسوواط الجموواهير فووي القطوواكل التووي اسووتقبلت هوو ه  -3
العربيوة وتحريور فلسوطينل اضفكار بحماس كديد باعتبارها مدخال، وحيدا، للوحدة 

والووودور البوووارز لوسوووائل اإلعوووالم العربيوووة عموموووا، والمصووورية بكوووكل خوووا  فوووي 
 .تعميق ه ا التوج 

العالقوات النخبويوة بوين الكويوعيين والجموواهير فوي القطواكل تلور العالقوات التووي  -4
افتقووودت القووودرة علوووى االمتوووداد والتوسوووع النسوووبي فوووي أوسووواط الفقوووراء والكوووادحين 

رافوووق  لووور الموقوووف الخووواط  مووون القوميوووة العربيوووةل ومووون ( الجئوووينموووواطنين و )
انطالقووا، موون " ا، اإلسووالمي عمومووا، باعتبوواره فووي مجملوو  مرفوضوو –التووراص العربووي 
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وأحادي الجانا للماركسويةل وكوان مون الطبيعوي أن يوؤدي " فهم م لوط وخاط 
 .47"الوعي الخاط  للماركسية إلى ممارسات خاطئة"

جموووود الفكووور النهوووري والممارسوووات السياسوووية ضووومن قالوووا أمموووي رسووومي لووودر  -5
والتزامهم بالنصو   –والكيوعيين العرا بككل عام  –الكيوعيين في القطاك 

المحلوووي وقضووواياه المطلبيوووة  مووون الواقوووعالرسووومية السووووفيتية دون اقتوووراا مباكووور 
ارسووات أصووبحت فيوو  الكثيوور موون المم لالهامووةل ونتيجووة لوو لر فقوود تكوورس وضووع

 .48ضارة ومعرقلة
النزعووات ال اتيووة واالنقسووامات داخوول الحووزا نفسوو  وعوودم اهتمووام قيووادة وكوووادر  -6

بوواالطالك بكووكل كوواف علووى الفكوور الماركسووي واسووتيعاب ل ولووم يتمكنوووا "الحووزا 
موون تطووووير برنوووامج سياسووي يحووودد حقيقوووة موووواقفهم موون القضوووايا المختلفوووة التوووي 

49".كانت عرضة لحمالت التكوي 
 

 :األسباب اخلاصة باحنسار حركة اإلخوان املسلمني: ثانياا 
 .موقفهم المناهم للحركة القومية العربية بككل عام -1
وعالقووتهم الحميمووة بووالقور "عالقووتهم اإليجابيووة باضسوورة الحاكمووة فووي السووعودية  -2

ممووووا كووووكل تحووووديا، لمكوووواعر الجموووواهير  50االسووووتعمارية واالمبرياليووووة اضمريكيووووة
 .الوطنية

يعتقووودون أن المعركوووة مووون أجووول "  مووون القضوووية الفلسوووطينية إ  مووووقفهم الخووواط -3
فلسطين تبدأ بعد اكتمال عملية التحول اإلسالمي وبعود إتموام عمليوة االبتعواص 

 .51"اإلسالمي في المنطقة والعودة إلى اإلسالم
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 11ص-ألصدر سابق-زياد ابو عألر.د  49
 39ص-عكا-دار االسوار-ال ركة االس ألية ال الضفة وغزة-زياد ابو عألر.د  50
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تراجووع الفكوور السوولفي الوو ي اتسووم بالطووابع الرجعوويل أمووام عنفوووان الموود القووومي  -4
فووي حووين  لاهتمووام الجموواهير العربيووة فووي تلوور الفتوورةالعربووي الوو ي ط ووى علووى 

ركزت حركوة اإلخووان المسولمين علوى البعود اإلسوالمي الكوكلي دون اهتموام أو 
إبراز للجوهر الحقيقي ل سالم الو ي ال يمكون أن يكوون نقيضوا، للديمقراطيوة أو 

 .القومية والوحدة
اإلسووكندريةل بواسووطة قيووامهم بمحاولووة اغتيووال جمووال عبوود الناصوور فووي مدينووة  -5

مموووا أدر  26/17/1254ل مسووواء يووووم 52عضووو الحركوووة محموووود عبووود اللطيوووف
 .إلى تصعيد العداء الجماهيري ضدهم

حمالت المطاردة واالعتقواالت التوي دفعوت بعودد كبيور مون كووادر اإلخووان فوي  -6
التووي فتحووت لهووم أبوابهووا  لإلووى السووعودية ودول الخلوويج 53القطوواك إلووى الهجوورة 

 .ورحبت بهم

  

                                                 
 311ص-بيروت-التراألة العربية-اال وان الألسلألين-ريتشارد أليتشل  52
 31ص-ألصدر سابق-زياد ابو عألر.د  53
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 :(8411 – 8491)املرحلة الثانية 
 :املالمح العامة هلذه املرحلة

 
ألــارس /بعــد انســ اب الأل تلــين اإلســرائيليين ألــن قطــاع غــزة اــل الســابع ألــن آذار

ــاؤل بالألســتقبل8451 ــة ألــن التف ــت  ال ــل ، عألَّ كااــة أوســاط شــعبنا الفلســطينل،  ا
تأليــزت ببعــدها الــوطنل ال ــالص، واوهرهــا االنفعــالل العــاطفل دون أي اســتناد  لــى 
ألعطيات ألادية تس م ال تبيان طبيعة أو ألعالم الصراع ألع العدو الص يونل، ع وة 
على ذلك اإن هذه ال الة ألن التفاؤل لم ترتكز  لـى قاعـدة سياسـية أو ااتألاعيـة أو 

الاألـاهير وشـاغل ا األول ال ـ ص الـوطنل والعـودة،  لقد كان هـم  . ية أل ددةاقتصاد
 :انوألألا عزز هذا التواه األ ادي ألؤشر 

  .األول ااء انعكاسا  لل الة الاألاهيرية الوطنية الأل لية -
والثــانل اــاء تعبيــرا  عــن ارتبــاط ال الــة الاألاهيريــة الأل ليــة بال ركــة القوأليــة  -

 .عن ا عبد الناصر ال هذه الألر لةالعربية الرسألية التل عبر 

في إل اء مكروك التودويل لقطواك غوزة الو ي اقترحتو  كنودا فوي  ويتألثل الألؤشر األول
 عبوووروالتوووي اسوووتمرت أسوووبوعا، كوووامال،  لنتيجوووة الهبوووة الوطنيوووة فوووي القطووواك 1250كوووباط 

ل مموا (المصورية)مهاهرات عنيفة ضد مكروك التودويل ومون أجول عوودة اإلدارة العربيوة 
ر إلووى تراجووع قيووادة الطوووارئ الدوليووة بتعليمووات موون اضمووين العووام لألمووم المتحوودة عوون أد

والسووماح لوو دارة المصوورية بووالعودة إلووى قطوواك غووزة فووي الرابووع عكوور موون  لهوو ا المكووروك
 .1250مارس /ف ار

ضوومن  خصوصووا، التفوواف الجموواهير العربيووة عمومووا،ل والفلسووطينيين  :الألؤشــر الثــانل
ة الصووادقة حوول مصور ورئيسوها الوو ي أصوب  وبحوق رموزا، للتحوورر حركوة تميوزت بالعفويو

 .الوطني والوحدة العربية



 
 

 8449 - 8491قطاع غزة 
 

 

 
42 

في ه ه اضجواء استقبلت الجماهير الحاكدة من أبناء قطاك غزة اللواء محمود حسون 
المعوين مون قبول رئاسوة الجمهوريوة فوي القواهرةل حاكموا، عاموا، لقطواك غوزةل  لعبد اللطيف

 ".فلسطين عربية"عن كعارها الخالد  وانطلق هتاف الجماهير معبرا، 
لقــد كــان التفــاؤل بال ركــة القوأليــة العربيــة الصــاعدة اــل ألصــر اــل هــذا الظــرف 

ال ذهنية وعواطف الاألـاهير، أعطاهـا أألـ   كبيـرا  " الألطلق"شك   ألن أشكال اإليألان 
اــل ت ألــل كــل نتــائج  ،اــل ال ــ ص الــوطنل والعــودة بألثــل ألــا زودهــا بطاقــة هائلــة

البالغـة السـوء، ويكفـل هنـا أن نـورد ألـث    االاتألاعل والفقر الألدقع والألـرض البؤس
الـــذي اتـــك بصـــدور اآلالف ألـــن أبنـــاء القطـــاع نتياـــة  ، ـــول انتشـــار ألـــرض الســـل

 .ال رألان وسوء التغذية
تلــك ال الــة ألــن البــؤس االاتألــاعل بكــل ألقدألاتــه ونتائاــه، لــم تكــن بعيــدة علــى 

ري ل وال اد ال قطاع غزة، الذي تعألق وتطـور اـل اإلط ق عن التألايز الطبقل التا
 –االقتصادية واالاتألاعية  –بفعل االألتيازات الاديدة ( 8421-8451)هذه الألر لة 

لطبقة كبار الأل ك، والتل أل دت الطريق أألام نألو الطبقة البوراوازية الكوألبرادورية 
ال اصـة  والقـوانين عبر عدد ألن األنظألـة والتعليألـات اإلداريـة( الوسطاء التااريون)

سـوقا   ـرة ل سـتيراد  -اتيألع بدايـة السـتين –، ب يث أصبح القطاع ب رية االستيراد
 .االقتصادي و وبؤرة ألن بؤر الت لف والفساد االاتألاعل ،والتصدير

وقود ترافوق موع هو ا التطوور المكووه تنوامي حجوم البورجوازيوة الصو يرة بكول كورائحهال 
ونتيجة ضن البورجوازيوة الصو يرة كطبقوة ال تسوتطيع أن تخلوق قاعودة اقتصوادية خاصوة 
بهووا ضسووباا موضوووعيةل فقوود كووان موون الطبيعووي ارتبوواط معهووم فئاتهووا مووع ال ووول الجديوود 

أو موع الجهواز الحكوومي الووهيفي واضمنوي الو ي كوان فوي جووهره وكوكل   (الكومبرادور)
والكورائ  الرأسومالية  معبرا، عن مصوال  كبوار الموالر ومولوودهم الجديود مون الكوومبرادور

ل مما انعكس سلبا، على طبيعوة تكووين البورجوازيوة الصو يرة الطفيلية والبيروقراطية الرثة
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دها الواضووو  تجووواه قضووواياها ومكووواكلها الحياتيوووة وانكووودا لالموووادي والووو هني فوووي فن واحووود
وابتعاد معهم أفرادها عن المكاركة فوي العمول الووطني عموموا، رغوم النهووم  لالخاصة

مع بداية ( البعصل والقوميين العرا)القومي العام ال ي أدر إلى نكوء اضحزاا القومية 
 . ه الطبقةأبناء ه المثقفين من ه ه المرحلةل والتي قام بتأسيسها عدد من

بقطـاع غـزة، أن  (ألصر عبد الناصـر)وألن الألفارقات الاديرة باالهتألام ال ع قة 
" اإلقطـاعيين"القيادة الوطنية الألصرية التل بادرت  لى   لغـاء األتيـازات كبـار الألـ ك 

وأعطـت  ،ا سياسـيا  وااتألاعيـا  واقتصـاديا  اوازية الكبيـرة اـل ألصـر، وت ايأل ألـوالبور 
لصــالح "ألات ــا لتطــوير البنيــة الت تيــة االاتألاعيــة واالقتصــادية األولويــة اــل اهتألا
 اــل ســياق تواــه وطنــل ألعــاد  ، " بالرأســألالية الوطنيــة"وألــا ســألل " الف  ــين والعألــال

لــم ت ــرص علــى  -بالألقابــل –ل ألبرياليــة واالســتعألار والراعيــة،  ال أن هــذه القيــادة 
والتوا ــات نفســ ا اــل قطــاع غــزة، بــل أن ــا تعاأللــت ألعــه ضــألن  تطبيــق االاــراءات

سياسة دا لية ألتناقضة  لـى  ـد بعيـد ألـع سياسـت ا وتوا ات ـا، ويؤكـد ذلـك طبيعـة 
 تـى  8451ألنـذ عـام األوضاع االقتصادية واالاتألاعية التل سـادت اـل قطـاع غـزة 

 .8421هزيألة 
السائدة ألنـذ ألـا قبـل  عألدت السلطات الألصرية  لى تكريس األوضاع الطبقيةاقد 
بكـــل ألـــا تعنيـــه ألـــن األتيـــازات ااتألاعيـــة وسياســـية واقتصـــادية لصـــالح  8491عـــام 

ــادات والوا ــةاالقي ــة هــات التقليدي ــ العائلي ــار الأل  ــرهم، كألــا    والعشــائرية ألــن كب ك وغي
عبر نظام االسـتيراد بـدون )عألدت  لى تطبيق سياسة اقتصادية قائألة على االنفتاح 

أاــــرز كااــــة الألقوألــــات لــــوالدة الوســــطاء التاــــاريين الكبــــار الــــذي ( ت ويــــل عأللــــة
ب يـث تـوازت وتـدا لت ألـع هيألنـة  ،الذين األتدت هيألنت م اـل القطـاع (الكوألبرادور)

ودور كبار الأل ك ال األيع الألستويات السياسية واالاتألاعية، وأصبح ت كم هـؤالء 
ألصـدر  ،على ضآلت ا ،ال اقتصاد القطاع بكل اوانبه الزراعية والتاارية والصناعية
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انعكس بكل ثقله علـى السـواد األعظـم ألـن الاألـاهير الكاد ـة  ،بؤس وشقاء اديدين
والألســ وقة، ألــواطنين والائــين، وانتشــرت ألظــاهر البــذف والتــرف والفســاد والرشــاوي 

ترااـق ذلـك ألــع اتسـاع ألسـا ات بيــارات و لكبـار الألـوظفين الألصـريين والفلســطينيين، 
ـــى ا ،ال ألضـــيات وتطويرهـــا ـــع  ل ـــل بي ـــات ألـــن الألعـــارض الألت صصـــة ا ـــب الألئ ان

بكل أنواع ا الألستوردة ألن بـاريس ولنـدن وطوكيـو وبيـروت، التـل غـص  ،الكألاليات
 ".شارع الألئة ألليون انيه"أو كألا أطلق عليه آنذاك  ،ب ا شارع عألر الأل تار

وعلووى الوورغم موون تووردي اضحوووال االجتماعيووة واالقتصووادية البائسووة التووي عووانى منهووا 
أن عووزاءهم تمثوول فووي بووروز الهويووة الوطنيووة  ل إالأبنوواء القطوواك تحووت اإلدارة المصوورية 

الموووودارس فووووي تعميووووق هوووو ه الهويووووة وبلورتهووووا عبوووور الناصووووري الفلسووووطينية ودور النهووووام 
ص أصب  القطاك من أكثر التجمعات الفلسطينية كافة وسائل اإلعالمل بحيوالجامعات و 

ل والكفاحيووةبكافووة مهاهرهووا السياسووية  لقوودرة علووى التعبيوور الموونهم عوون هووويتهم الوطنيووة
صوفة مالزموة  الجنسوية الفلسوطينيةإضافة إلوى  لور فقود التزموت اإلدارة المصورية بحبقواء 

حفوواه علووى الكيووان فووي ال هووام،  للكووعا الفلسووطيني فووي القطوواكل وكووان لهوو ا الموقووف دور، 
وكوووكل حوووافزا، قويوووا، لكووول القوووور والحركوووات الوطنيوووة القوميوووة واضمميوووة فوووي  لالفلسوووطيني

 .منهمة التحرير الفلسطينيةنضالها ضد الوجود الصهيونيل ومهد الطريق نحو والدة 
 

 

 :الوضع القانوني
لقوود حرصووت القيووادة الوطنيووة فووي مصوور علووى احتفوواه قطوواك غووزة باسووم فلسووطين فووي 

الجوووزء "وتوووم تثبيتووو  رسوووميا، فوووي اضموووم المتحووودة باعتبووواره  لالمحافووول العربيوووة والدوليوووة كافووة
كمووا التزمووت باالبقوواء علووى القوووانين الفلسووطينية الصووادرة بمرسوووم  ل"البوواقي موون فلسووطين

مووع اكووتراط عوودم مخالفووة هوو ا المرسوووم لمووا جوواء فووي  لكمووا هووي 1222فلسووطين لسوونة 
أصدر  1251ل وفي كهر فا 1255سنة  225رقم النهام اضساسي الصادر بالقانون 
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أن قطاك غزة ينفصل انفصاال، كليوا، عون "التي تؤكد على  لمجلس الدولة المصري فتواه
 ".دولة مصر من جميع النواحي التكريعية والتنفي ية والقضائية

وتقووورر العمووول بووو  لحوووين   لصووودر القوووانون الدسوووتوري لقطووواك غوووزة 1262وفوووي عوووام 
منطقوة قطواك غوزة "ائم لفلسطينل وقد ورد في الموادة اضولوى منو  أن صدور الدستور الد

أما المادة الثانية فقد  ل"جزء من أرم فلسطينل وكعبها جزء ال يتجزأ من اضمة العربية
حووق الفلسووطينيين فووي قطوواك غووزة بتكووكيل اتحوواد قووومي يضووم الفلسووطينيين أينمووا "أقوورت 
". اضرم الم تصووووبة موووون فلسووووطين هدفوووو  اضسوووومى العموووول المكووووترر السووووترداد لكووووانوا

( 37)فوحن الموادة  لالمعتقدو حرية التعبير والرأي  ككليا،  وباإلضافة إلى المواد التي تكفل
موون النهووام الدسووتوري أقوورت ضول موورة تكووكيل المجلووس التكووريعي أو السوولطة التكووريعية 

 :التي تتكون من
 .الحاكم العام رئيسا،  -
 .وعددهم ثمانية ( نفي يةالسلطة الت)في ي أعضاء المجلس التن -
 أعضاء ل عكرةأعضاء بالتعيين  -

 عضوا،  اثنان وعكرونأعضاء باالنتخاا  -

إال أن صووووالحيات هوووو ا المجلووووس تقيوووودت فيمووووا يتعلووووق بحصوووودار القوووووانين بكوووورط 
فوي الودعوة إلوى تصديق الحاكم العام عليهال كو لر فوحن الحواكم العوام وحوده يملور الحوق 

عقد المجلوس أو فضو ل وعلوى الورغم مون  لورل فقود تووفر للمجلوس هوامش مون الحريوات 
الديمقراطيووة بحيووص تمكوون موون إصوودار العديوود موون القوووانين ل أهمهووا القووانون الوو ي يوون  
على أن قطاك غزة باعتباره الجزء الباقي من فلسطين ل فحن من حق كل فلسطيني فوي 

اإلكوارة إليو  دور  رقامة في  دون أية كوروط مسوبقة ل ومموا تجودالكتات القدوم إلي  واإل
قووراره ل علووى الوورغم موون رفووم .د حيوودر عبوود الكووافي البووارز فووي إصوودار هوو ا القووانون وام

 . اإلدارة المصرية 
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 :السلطة التنفيذية
ويتوالهووا الحوواكم العسووكري العووام الوو ي كووان يملوور حووق إعووالن أو إل وواء اضحكووام 

أو )فوووي هووو ه السووولطة مجلوووس تنفيووو ي مووون رؤسووواء الموووديريات التسوووع  العرفيوووةل ويكوووارك 
 :في القطاك وهي( الوزارات المص رة

 .مديرية الكؤون القانونية -
 .مديرية الداخلية واضمن العام -
 .مديرية الكؤون البلدية والقروية -
 .مديرية الكؤون الصحية -
 .مديرية الكؤون المدنية والمستخدمين -
 .واالقتصادمديرية المالية  -
 .مديرية الكؤون االجتماعية والالجئين -
 .مديرية التربية والتعليم -
 .مديرية اضك ال العامة -

وقد كان ُيَعّين لكل مديرية مستكارا، مصوريا،ل إال أنو  فوي واقوع اضمور كوان المودير 
اآلموور لكوول مووا يتعلووق بكووؤون المديريووةل خاصووة مووع وجووود عوودد موون المووديرين موون أبنوواء 

ن ال هووم لهووم سووور تووأمين مصووالحهم الطبقيووة والكخصووية أو العائليووة عبوور القطوواك الوو ي
 .إرضاء المستكار المصري بكل الوسائل

 

 :السلطة القضائية
وهوي أعلوى سولطة قضووائية فوي القطواك ويعوين رئيسوها بقورار موون  :الأل كألـة العليـا -

 .رئاسة الجمهورية وأعضائها يتم تعيينهم بقرار من وزير الحربية
ل تككلت من أبناء القطاكل وبعالقة مباكرة مع مديرية  ضائية األ رىالأل اكم الق -

فواروق )أحود أبنواء القطواك  1264الكؤون القانونية التوي توولى رئاسوتها بعود عوام 
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وقد كانت السلطة القضائية مقيودة فوي كثيور مون الحواالت رغوم  ل(فهمي الحسيني
 .أن النهام الدستوري ين  على حريتها واستقاللها

 . وكانت بحكراف كبار الضباط المصريين :  الأل اكم العسكرية -
 

 :األوضاع السياسية العامة
في ه ه المرحلة توزعت الخارطة السياسية للحركة الوطنية في القطاك على عصوبة 

ل وجماعة اإلخوان المسلمين التي 1243التي تأسست عام ( الكيوعية)التحرر الوطني 
1243عوام بودأت نكواطها 

ل وحركووة 1253ا البعوص العربوي الوو ي تأسوس فوي ل وحووز  54
ل ثم حركة التحرير الووطني الفلسوطيني 1250القوميين العرا التي تأسست في صيف 

 .1264التي بدأت نكاطها الفعلي في القطاك من  أواخر عام ( فت )
أما بالنسبة لتنهيم االتحواد القوومي الو ي أسسوت  اإلدارة المصورية فهوو لوم يكون جوزءا، 

 :الحركة الوطنية لالعتبارات التاليةمن 
 .ولد بقرار من الحكومة المصرية -1
تووووولى معهووووم اضطوووور القياديووووة فيوووو  ممثلووووو كبووووار المووووالر ورموووووز الكووووومبرادور  -2

 .التجاري والبيروقراطية الحاكمة
لم تكارر جماهير العمال والفالحين الفقراء والبرجوازية الصو يرة فوي قواعود أو  -3

 .مؤسسات ه ا التنهيم
وفيمووا يتعلووق بووأطراف الحركووة الوطنيووة وجماعووة اإلخوووان المسوولمينل فوونالحه تراجووع 
كوول موون الكوويوعيين واإلخوووان لدرجووة كبيوورة فووي عالقتهمووا بالجموواهيرل فووي هوول حمووالت 
القمووع المسووتمرة ضوودهمال وفووي مقابوول تنووامي الوودور القووومي بقيووادة عبوود الناصوور بعوود أن 

 .نازكتكرست زعامت  على العالم العربي دون م

                                                 
 39/1/3189 –ال وار الألتألدن  –اإلس م السياسل ال السطين  –عبد الغنل س ألة   54 
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وفووي هوول هوو ا المنووا  انتعكووت حركووة القوووميين العوورا فووي القطوواك علووى حسوواا  
حووزا البعووص العربووي الوو ي لووم يووتمكن موون االنتكووار أو ممارسووة دور هووامل خاصووة بعوود 

ل ويمكون القوول أن دوره السياسوي قود 1261االنفصال ال ي أيده الحزا في سوريا عوام 
 .1260غاا نهائيا، قبل وبعد حزيران 

واسط الستينات ش د القطاع بروز النشاط السياسل ل ركة اتح التل كانت وال أ
التــل  55بعــد تو ــد كــل الألاألوعــات الفلســطينية 8423قــد تأسســت اــل ال ــارج عــام 

تأليز ألعظأل ا باالرتباط بع قة تنظيأليـة أو اكريـة ب ركـة اإل ـوان الألسـلألين، لدراـة 
نـذكر ألـن م )ئيا  بال ركة األم أن عددا  ألن ألؤسسل  ركة اتح لم يقطعوا ع قت م ن ا

 (.رايق النتشه/ ات ل البلعاوي / أسعد الصفطاوي 
واـل الوقــت الـذي انتشــرت ايـه  ركــة القــوأليين العـرب انتشــارا  واسـعا  نســبيا  اــل 
أوســاط األــاهير القطــاع بســبب تــوازن شــعارات ا ألــع الشــعار الرســألل للناصــرية ألــن 

ال الأل يألات ألـن ا ـة أ ـرى، اإن ـا ا ة، وتدا ل ا العضوي ألع األاهير ال ائين 
لم تتعرض ألية عألليات قألعية بألثل ألا تعرضت له  ركة اتح التل تأليزت بشـعارات ا 

للنظــام العربــل الرســألل برألتــه " توريطــا  "القطريــة الألعرواــة والتــل شــكلت نقيضــا  أو 
 .آنذاك

أألـا عصــبة الت ــرر الــوطنل التــل ت ولــت اــل ألنتصــف ال ألســينيات  لــى ال ــزب 
عل الفلسطينل ال قطاع غزة، اقد تعرض كوادرها للعديد ألـن  ألـ ت االعتقـال الشيو 

والنفل  لى الساون الألصرية ال السان ال ربل والوا ات  اصة بعد دورهم الألأليز 
عـام  ل، ثم دورهم ال قيادة الاب ة الوطنية  بان اال ـت  *ال  اشال ألشروع التوطين

8452. 

                                                 
 .8419 –لندن / هاي اليت : دار النشر  –سليألان الفرزلل : تراألة –الألنظألة ت ت الألا ر -هيلينا كوبان  55

 .دورا  طليعيا  ال قيادة الألظاهرات الشعبية ضد ألشروع التوطين  كان للألناضل الشيوعل الرا ل الشاعر ألعين بسيسو   *
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قاألـت  ، 8451قطـاع اـل شـ ر ألـارس عـام وبعد عـودة اإلدارة الألصـرية  لـى ال 
ــة الشــيوعيين واعتقــال  ــل ألــن  دارة الألبا ــث العاألــة والأل ــابرات الألصــرية بأل  ق ك

 . كوادرهم
والألفارقة هنا أن الشيوعيين ال قطاع غزة لم يواا وا هـذا الألوقـف بالألزيـد ألـن 

عد بروز بل ذهبوا بعيدا   لى  د شل ألنظألات م ال زبية ال القطاع،  اصة ب ،التنظيم
ــة دا ــل ال ــزب ــة والفكري ــات السياســية والتنظيألي ــد ألــن ال  ا واســتألرار هــذا  ،العدي

 يــث بــدأت ألر لــة اديــدة اــل  يــاة ال ــزب عبــر  ،8421التشــتت قائألــا   تــى عــام 
 .8421أغسطس /تأسيس الاب ة الوطنية ال آب

 

 أ يرا  اقد تأليزت ال يـاة السياسـية عألوألـا  اـل قطـاع غـزة ل ـذه الفتـرة بعـدد
 :ألن السألات

االلتفاف الجماهيري العفوي الكثيفل بعيدا، عن العمل المنهمل خلف الكعارات  -1
الوطنيووة والقوميووة العفويووة المناديووة بتحريوور فلسووطين عبوور اإل اعووات والصووحف 
ووسووائل اإلعووالم ل وهووي كووعارات كانووت انعكاسووا، للقوورارات البيروقراطيووة بكووكل 

للواقوووع الحقيقوووي لمووووازين القوووور فوووي دون أن تمتلووور رؤيوووة تفصووويلية  لميكوووانيكي
بورت عنو  ع لعملية الصراك العربي اإلسرائيليل ه ا االلتفاف العفووي الصوادق

ن ال فووورقل بالتحاقهوووا فوووي جووويش التحريووور الجمووواهير الفقيووورةل مواطنوووون والجئوووو 
 .1265الفلسطيني بعد صدور قانون التجنيد اإلجباري في ف ار مارس 

للقوووور التقليديوووة مووون كبوووار الموووالر أو التجوووار تطوووور الووودور السياسوووي المهووويمن  -2
عبر عالقاتهم وصالحياتهم الواسعة في كافة الدوائر ( الكومبرادورية)الوسطاء 

تووولي ممثلوويهم للوودوائر الحكوميووة الهامووة ونجوواحهم )الحكوميووة وغيوور الحكوميووة 
ل وقوود أدر التوووداخل العضوووي لمصوووالحهما (فووي االنتخابوووات التكووريعية والبلديوووة

هوووو تحوووالف  لكة إلوووى تحولهموووا للعمووول معوووا، ضووومن إطوووار طبقوووي واحووودالمكوووتر 
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كبووار المالكووين موون "البورجوازيووة الكومبرادوريووة التجاريووة  مووع سوولفها التوواريخي 
القووودامىل هووو ا التحوووالف الووو ي أغووورق القطووواك بالمسوووتوردات الكماليوووة " اضفنديوووة
بالتعوايش بكل ما رافقهوا مون فسواد وركووة لكبوار وصو ار المووهفينل و  لالبا خة

الزائووووف مووووع الكووووعارات القوميووووة المخصصووووة المتصووووا  نقمووووة الالجئووووين فووووي 
المخيموووات والكوووادحين فوووي منووواطق القطووواك الفقيووورةل الكوووجاعية والزيتوووون وخوووان 
يووونس ورفوو  وعبسووان وبيووت حووانونل الوو ين اكتكووفوا موورارة الحقووائق العاريووة بعوود 

 .1260هزيمة حزيران 
لموووونهم فووووي أوسوووواط الجموووواهيرل نهوووورا، غيوووواا دور الوووووعي السياسووووي الطليعووووي ا -3

فالكوووويوعيون رددوا طروحووووات االتحوووواد  للضووووعف القووووور الوطنيووووة بكووووكل عووووام
السوووفيتي بالنسووبة لالعتوووراف بالدولووة الصوووهيونية وقوورار التقسووويم ممووا أدر إلوووى 
عووزلتهم ل عوووالوة علووى أنهوووم كووانوا فوووي تلوور المرحلوووة بووال تنهووويم موحوود ومحووودد 

لووم يكوون المنووا  مهيئووا،  لرحووت كووعارات وطنيووةالمعووالمل أمووا حركووة فووت   فقوود ط
عبوود الناصوورل أمووا البعثيووون فلووم  56تمامووا، لهووا ل خاصووة كووعارها بالنسووبة لتوووريط

 . يكن لهم أي نكاط ملحوه

فقوود كانووت تعموول بكووكل كووب  علنووي  لأخيوورا، بالنسووبة لحركووة القوووميين العوورا
جمواهير بسوبا بدعم من النهام القائمل لكنها لم تتمكن من استيعاا وتنهويم ال

اكتفائها بالكعارات العامة دون االهتمام بالقضوايا المطلبيوة اليوميوة للجمواهيرل 
لووو لر تكوووكلت بنيتهوووا التنهيميوووة مووون أبنووواء البورجوازيوووة الصووو يرة فوووي مخيموووات 

 .دون أي اهتمام جدي بتنهيم العمال والفالحين الفقراء  لومدن القطاك
                                                 

اتح ، وكان ألعظم أعضاء هيئت ا القيادية األولى ألن كوادر  ركة األ وان / الألعروف تاري يا  عند تأسيس  ركة الت رير الوطنل الفلسطينل  56
ات الفدائية ضد الدولة الص يونية لتوريط ألصر عبد الناصر الألسلألين سابقا ،  يث طر ت  ركة اتح آنذاك شعار الكفاح الألسلح والعأللي

ق األ ألا ال  رب لم تكن قد استعدتا ل ا آنذاك ، وقد كان ذلك الشعار التوريطل انعكاسا  للعداء التاري ل بين  ركة اإل وان  وسوريا وا 
ذاك على أن الكفاح القطري هو الطريق  لى ت رير الألسلألين و ركة اتح إلسقاط النظام الناصري، على الرغم ألن  صرار قيادة  ركة اتح آن

 .  تى اليوم ع قم  ذلك الشعار  8491وقد أثبتت وقائع التاريخ الألعاصر لل ركة الفدائية الفلسطينية ألنذ عام .. السطين
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غيوووواا المؤسسووووات الثقافيووووة العامووووة والنوووووادي والمؤسسوووواتل مووووا عوووودا النوووووادي  -4
والجمعيات الرياضية المخصصة للنخبة الحاكمة وحلفائهال إلى جانا ضوعف 
النكووواط المسووورحي الووو ي انحصووور فوووي المسووورح المدرسوووي فوووي بعوووم المووودارس 

المسووورحيات "ل باإلضوووافة إلوووى بعوووم  1260 – 1250الثانويوووة خوووالل الفتووورة 
كووان يقوودمها مجموعووة موون المهتمووين بالمسوورح علووى مسوورح سووينما السووامر  التووي
 .57"أو مسرح نادي العودة أو جمعية الكبان المسيحية لب زة

للصوحافة الكوعبية  خوالل تاريخو  افتقور قطواك غوزة: الصـ ااة اـل قطـاع غـزة  -5
المتداولووووة ضسوووووباا موضوووووعية تووووورتبط بأوضوووواك الفقووووور والتخلووووف االجتمووووواعي 

حتووى بدايووة الخمسووينيات موون القوورن العكوورينل إلووى جانووا  لليموويوالثقووافي والتع
العواموووول ال اتيووووة التووووي تجلووووت فووووي ضووووعف انتكووووار التعلوووويم الثووووانوي والجووووامعي 

 .1241وضعف العمل السياسي والثقافة العامة طوال مرحلة ما قبل نكبة 

ل قوام  1252اإلدارة المصورية ل وقيوام ثوورة يوليوو بوعلى أثر الحاق القطاك 
بما في  لر التعليم الجامعي  لالنهام الناصري بتطبيق سياسة التعليم المجاني

لجميووع أبنوواء قطوواك غووزة ل االموور الوو ي أدر إلووى ارتفوواك نسووبة المتعلمووين إلووى 
 . مجموك السكان في القطاك ل أعلى من مثيالتها في الدول العربية
لقطواك علوى لكن على الرغم من ارتفاك نسبة التعليم ل هلت الصوحافة فوي ا

حالة من الضعف وقلة االنتكار والتوزيع ل على الرغم مون صودور العديود مون 
 :58أهمها  1260 – 1253الصحف والجرائد طوال الفترة 

صال  مطر أبو كميل . أسبوعية سياسية اجتماعية يحررها د " :اللواء" -
 .1253وصدرت رخصتها في مارس 

                                                 
 311ص – 8448 زيران  – 19العدد  –كتاب صاألد  –ال ياة الثقااية ال قطاع غزة  –أ ألد عألر شاهين   57
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سليم ياسين .أسبوعية علمية سياسية أدبية مصورة يحررها د ":الصرا ة" -
 .1252وصدرت رخصتها في نوفمبر سنة 

ثقافية كهرية صدرت باسم أحمد إبراهيم الحمالوي بتاريخ يناير  "الألستقبل" -
 . ويديرها ويحررها محمد جالل عناية  1254

سنة  باسم علي كب  الحلبي وصدرت رخصتها في ديسمبر "الشرق"اريدة  -
 .20/3/1255وال يت بأمر الحاكم العسكري في  1242

أصدرها منير الريس وداود صاي  في فبراير  " :الا اد الألقدس"اريدة  -
 .0/4/1255وال يت رخصتها بأمر الحاكم العسكري في  1254

ل وال يت 3/12/1253باسم ركاد الكوا بتاريخ  ":الوطن العربل"اريدة  -
 .21/4/1255كري في رخصتها بأمر الحاكم العس

باسم سعد فرح فرح بالعربية واالنجليزية ويرئس تحريرها زكي  " :العودة" -
وباالسم نفس  صدرت . 14/5/1256سعد وصدرت رخصتها بتاريخ 

ل وكانت تطبع في  1251مجلة كهرية مصورة عن االتحاد القومي 
 . القاهرة 

س تحريرها أسبوعية وكان يرئ. 1262-5-4صدرت من  ":غزة"اريدة  -
 . خميس أبو كعبان

 .أسبوعية ويرئس تحريرها عبد اهلل العلمي ":الرقيب"اريدة  -
برئاسة زهير الريسل ثم  1251جريدة بدات تصدر سنة " : الت رير" -

باالكترار " اخبار فلسطين"إلى جريدة أسبوعية باسم  1263تحولت سنة 
ين مؤسسة المصريةل وكانت اخبار فلسط" اخبار اليوم"مع جريدة 
وقد ساهم فيها المصريون بنصف رأس المالل ثم تولت  لصحفية كاملة

 4/17/1265ابتداء من  لمنهمة التحرير الفلسطينية االكراف عليها
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حين صدر عددها  5/6/1260وواصلت الجريدة الصدور حتى يوم 
 . اضخير في أول يوم للعدوان 

 والمواها بعم االقالم في إبراز" جريدة فلسطين"وقد أسهمت 
الفلسطينية من اضدباء والكتاا ال ين بدأوا حياتهم اضدبية على صفحات 

ل محمد فل (رئيس التحرير)زهير بكير الريس : جريدة اخبار فلسطين 
ل علي زين العابدين الحسينيل محمد حسيا (مدير التحرير)رضوان 

ل القاضيل درويش عبد النبيل عبد الكريم السبعاويل أحمد عمر كاهين
 . وغيرهم.. توفيق المبيمل محمد جالل عناية

ل صاحا االمتياز 1265صدرت في ربيع عام : اريدة نداء الت رير -
محمود الصرديل وكانت بمثابة واجهة علنية للحزا الكيوعي في قطاك 
غزةل حيص تولى إداراتها واالكراف عليها عبد القادر ياسينل ومن كتابها 

ل وقد توقفت بعد ثالثة أعداد بقرار بيطيعبد اللطيف عبيدل وديا الهر 
1265هزة اضمن في قطاك غزة صيف عام من أج

59. 
غيووواا الووودور الفاعووول للعمووول النقوووابيل حيوووص أن النقابوووات العماليوووة السوووتة فوووي  -6

القطوواك التزمووت بكووكل عووام بالبعوود الرسوومي بعيوودا، عوون قضووايا جماهيرهووال وهووي 
وأعموووووال البنووووواءل نقابوووووة سوووووائقي نقابوووووة الصوووووناعات المعدنيوووووةل نقابوووووة النجوووووارين 

السوياراتل نقابوة عموال الخياطوةل نقابوة عموال الزراعوةل نقابوة اضعموال الكتابيووة 
والخووودمات العاموووةل وكوووان معهوووم رؤسووواء هووو ه النقابوووات متعووواطفين موووع النهوووام 

 .الناصري وأجهزت  السياسية واضمنية فن ار 
أيووووة نكوووواطات أو  دون لاسووووتمرار النكوووواط السووووري الموووونهم ل خوووووان المسوووولمين -0

ممارسات وطنيوة تو كر فوي الكوارك الفلسوطيني بالقطواكل عوالوة علوى أن قسوما، 

                                                 
 .ألقابلة ش صية  –عبد القادر ياسين  59
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هامووا، موون جموواهير القطوواك نهووروا ل خوووان المسوولمين باعتبووارهم ضوومن القووور 
الرجعيووووة بسووووبا عوووودائهم الكووووديد للناصوووورية ل ومووووواقفهم االيجابيووووة موووون الوووونهم 

سووتمر هو ا الموقووف السوولبي إلووى وقوود ا. فووي السووعودية والخلويج العربووي لالرجعيوة
واكوتعال االنتفاضوة  1210حتى بداية عوام  1260ما بعد هزيمة حزيران عام 

حيووووص بووودأ اإلخوووووان بالتعوووواطي مووووع العمووول الوووووطني عبوووور حركووووة  لفوووي الووووداخل
 .حماس
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السياسية يف الفرتة بني  –االقتصادية  –مالمح األوضاع االجتماعية 
 8411 – 8491عامي 

، لم يكن القطاع ألنفص   ألن النا يـة  8491الألعاصر و تى عام طوال التاريخ 
 االقتصـــــادية أو االاتألاعيـــــة عـــــن الألاتألـــــع الفلســـــطينل، ألن بنيتـــــه االقتصـــــادية

االاتألاعية كانت ازءا  ألكأل   وألكونـا  ل قتصـاد الفلسـطينل بشـكل عـام، وكـان عـدد و 
نية أصبح القطاع ألنعزال  وبقيــام الدولة الص يو . ألف نسألة ( 41)سكانه قبل النكبة 

، وبالتـالل عاـز  3كـم 125عن الضفة الغربيـة وأل صـورا  اـل ألسـا ة ال تزيـد عـن  
ــاة  ــى ألــن شــروط ال ي ــأألين ال ــد األدن ــواير الألقوألــات االقتصــادية ال زألــة لت عــن ت

،  يـث بلغـت نسـبة 60ألـف نسـألة( 341) 8494لسكانه الـذين أصـبح تعـدادهم عـام 
بية السا قة ألن م تنتألل  لـى الشـرائح الفقيـرة اـدا  ألـن كانت األغل%( 24)ال ائين 

 .ا  ين القرى أو بادية بئر السبع
وال ذلك يكألن التفسير الألوضوعل لتشوه بنية االقتصاد الفلسـطينل اـل قطـاع 

ــل عــام  ــة8451غــزة، قب ــائر وأشــكال طبقي ــدها بوت ــى عــام  61، ليســتألر بع ألأليــزة  ت

                                                 
 . ألوسوعة النكبة الفلسطينية –االنترنت  –النكبة ال أرقام  60
اإلنتاج، أو ألن ع قات العألل وأنألاط ا  هل األاعة تشترك ال ألوقع ألتشابه ألن أللكية وسائل الطبقة االاتألاعية : تعريف الطبقة االاتألاعية 61

ألشاركت ا، ويستند هذا الألف وم  الألشتركة، وسعي ا لت قيق تلك الألصالح ألن   ل تنظيم  ركت ا وتفعيل ، وتتبلور بتبلور وعي ا بألصال  ا
لذات ا، والتل تاعل  الع قات االاتألاعية لإلنتاج، وتساعد ال تصنيف الطبقات وا م كل طبقة على أل ددات أساسية للطبقة ترتبط بأنألاط

 :ال البنية الطبقية وعلى ألستوى الألاتألع، وتتألثل تلك الأل ددات ايألا يلل ألن ا قوة
 . الألوقع ألن أللكية أو  يازة رأس الألال النقدي أو رأس الألال العينل. أ 
ألوقعين والتل تت دد بناء على أ د ال( الألنشأة أو الألشروع ال)الألوقع ألن ع قات السلطة، وألألارسات ا دا ل النطاق الألباشر لإلنتاج . ب 

 (.  يازة رأس الألال النقدي أو العينل)ك هألا  السابقين أو
 (.ألن قبل العألال)أو ال ضوع له ( بألعنى االستي ء على اائض القيألة)الألوقع ألن ع قات االستغ ل ، أي ألألارسة االستغ ل . ج 
شبه الاألاعل القائم على التعاطف وألشاعر االنتألاء والوالء أو  يت دد الوعل الطبقل أوال  ب د أدنى يبدأ بالوعل اليوألل الفردي الألباشر. د 

وهو وعل ال يتوار لدى كل أعضاء الطبقة بل  الطبقة ، والذي يتبلور ن و وعل األاعل بالألصالح الألشتركة وبدائل ت قيق ا، بين أعضاء
ألصالح الطبقة ال  أو ألؤسسة، للدااع عنالاألاعة اإلستراتياية التل يألكن أن تؤسس  زب أو األعية  لدى األاعة قيادية ألن ا ، تسألى

على ت قيق ألصال  ا ال  ضم الألألارسات الأل تلفة ، و اصة الألألارسات   طار ألا يسألى بالفاعلية الطبقية التل يقصد ب ا قدرة الطبقة
 . السياسية
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ف نسألة، ثم يأتل اال ت ل الص يونل أل 955،  يث بلغ عدد السكان  والل 8421
ــى اانــب ان فــاض عــدد  أشــكال  لتبــدأ  ــة اــل آن وا ــد،  ل نوعيــة ألــن التشــوه والتبعي

ــة وال ــارج–الســكان  ــدول العربي ــى ال ــزوح  ل ــل شــ ر ســبتألبر  -بســبب الن ليصــبح ا
 .ألف نسألة 159 والل  8421

 1250ن عامي إن استعرام العالقات االجتماعية االقتصادية للمرحلة الممتدة بي
 :من الحقائق ا، يبرز عدد 1260 –

تطووور العالقووات االقتصووادية و االجتماعيووة باتجوواه تبلووور مجتمووع طبقووي مكوووه فووي  .1
وموحوودا، فووي إطوواره الخووا  أو  لسووياق نسوويج اجتموواعي متنوووك فووي سوومات  الطبقيووة

 .الوطني العام
منقسوومتين إلووى لووم يعوود التقسوويم االجتموواعي للقطوواك قائمووا، علووى أسوواس مجموووعتين  .2

الجئووووين ومووووواطنينل وأصووووب  موووون الواضوووو  أن عواموووول التووووداخل الموضوووووعية قوووود 
ليصووب  الحووديص عوون توووزك السووكان فووي  لفرضووت نفسووها فووي سووياق التطووور العووام
عموال ل فالحوين أجوراء ل بورجوازيوة صو يرة )السلم الطبقي أو التراتا االجتمواعي 

 .نا، له ه المرحلةعنوا( ل بورجوازية الكومبرادور وكبار المالر 
لم يككل في حد  ات  نقيضوا،  لإن بروز اضوضاك الطبقية كحالة موضوعية جديدة .3

لألوضوواك أو االمتيووازات التووي كانووت سووائدة فووي القطوواك قبوول هوو ه المرحلووةل إ  أن 
كبوووووووووار )والدة الوضووووووووع الجديوووووووود جوووووووواء بمبووووووووادرة موووووووون القووووووووور التقليديووووووووة القديمووووووووة 

ى مواكبووووة المت يووووراتل وانوووودفعت لتطوووووير ل التووووي حرصووووت علوووو(اضفنديووووة/المالكووووين
قاعدتها االقتصادية بتفريعاتها المتعددة في التجارة والصناعة والخودمات جنبوا، إلوى 

مووع اهتمامهووا بتطوووير بياراتهووا وأراضوويها الزراعيووةل وقوود كووان لتعوواون اإلدارة  لجنووا
رادوريوة أسهم في نموو البورجوازيوة الكومب كبير،  المصرية مع رموز ه ه الطبقة دور، 
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ودورها المتعاهم بالتحالف الوثيوق موع كبوار المالكوين وعلوى ( الوسطاء التجاريون)
 .قاعدة اقتصادية واحدة ومكتركة

منفتحوووة علوووى الخوووارج وبعوووم  مووون أن قطووواك غوووزة كوووان لديووو  أسوووواق،  وبوووالرغم
الصوووناعات الصووو يرةل وكوووان يعتبووور مووون أهوووم المنووواطق المنتجوووة والمصووودرة ل عبووور 

ل إال أن االقتصووووواد ( ألوووووف طووووون سووووونويا،  277حووووووالي )مضووووويات مينووووواء غوووووزة ل للح
الصووناعي والزراعووي فووي معهموو  كووان مملوكووا، لمجموعووات قليلووة موون كبووار التجووار 
والموالر ل ممووا أدر إلووى حصور الثووروة والوودخل فوي إطووار هوو ه الفئوةل وبقوواء أغلبيووة 
 الفالحيووين والعمووال يعيكووون ضوومن هووروف اجتماعيووة و اقتصووادية مترديووةل بسووبا
غيووواا أي كوووكل مووون الووودعم االقتصووواديل موووا عووودا موووا كانوووت تقدمووو  وكالوووة غووووص 

وبعوووم المؤسسوووات اضجنبيوووةل مووون موووواد  لالالجئوووين ومديريوووة الكوووئون االجتماعيوووة
غ ائية كهرية ل وقيامها بتك يل المئات من المدرسين واضطبواء والمووهفين ل مموا 

 . لقطاك أسهم في تخفيف اضعباء االقتصادية على الالجئين في ا

تأليز هذا التطور الألشوه بشكله واوهره الأليكانيكل، ب يث لم يسـتطع أن يفـرز  .9
اكريــة أو ثقاايــة ألعاصــرة، وبقيــت القــيم واألاكــار  ،أيــة أطــر بوراوازيــة ليبراليــة

القديألة السائدة لدى الوعل االعتيادي للاألـاهير علـى  ال ـا ألـن  يـث نظرت ـا 
كــل وســائل القــوة وألظاهرهــا، واســتألرت  القــداألى الــذين األتلكــوا" األســياد" لــى 

بألـا اـل  ،هيألنت م الألباشرة وغيـر الألباشـرة علـى ألعظـم الألؤسسـات اـل القطـاع
ذلك الألؤسسات التشريعية والتنفيذية، ويكفينا للداللة على ذلك بلديـة غـزة التـل 

 8421و تى عام  8453تولى رئاست ا وعضوية ألاالس ا طوال الفترة ألن عام 
أبــو ل الصــورانلل الــريسل الشــوا)وهــم بالت ديــد  ،التقليديــة اقــطأبنــاء العــائ ت 

ــو رألضــانل التــرزيل ال ســينلل شــعبان ــالل أب ل الصــايغل بسيســول العلألــلل  ي
 (.ألطرل ألرتاىل سكيكل البورنو
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فقووود هلوووت رمووووز هووو ه العووووائالت  لأموووا علوووى صوووعيد العمووول الووووطني الرسووومي 
ولووم تووتمكن الجموواهير الفقيوورة والبورجوازيووة الصوو يرة  لتسووتحو  علووى كافووة مؤسسووات 

 .من تولي أي منصا هام في مؤسسات العمل الوطني له ه المرحلة
قائألــة اــل أوســاط الألــواطنين وال ائــين  التقليديــةاســتألرت الع قــات العشــائرية  .5

على  د سواء، ترااق ذلك ألع استألرار توزع والءات العديد ألن الألناطق الفقيـرة 
 .اع ل ساب العائ ت الألتنفذة ألن كبار الأل كينال القط

ظل القطاع أل روألا  ألن التنظيألات السياسية والنقابية ، بسبب ال ظر الذي  .9
على أن . ارضه ال كم العسكري الألصري على قيام ألثل هذه التنظيألات 

ال ت طل هذا ال ظر  –ألتآزرين  -اال وان الألسلألين والشيوعيين نا وا
قاألة أول نقابة ل ، وظل القطاع  اليا  ألن (8419)لألعلألين ال القطاع وا 

،  ين أقيألت ال القطاع اروع الت اد (8491)التنظيألات النقابية،  تى عام 
عألال السطين ، الذي تشكل بتشايع ألن ألنظألة الت رير الفلسطينية والنظام 

 . 62الناصري ال ألصر
 

 (8411-8491)مالمح اخلارطة الطبقية لقطاع غزة يف هذه املرحلة 
ال  ،ال ديث عـن عألليـة الصـراع الطبقـل دا ـل الألاتألـع الفسيفسـائل اـل القطـاع

 ،يبتعد عن اوهر الرؤية الألوضوعية لتلك العأللية، ال باعتبارها شـك   تطوريـا  اديـدا  
قــام بنفــل األشــكال أو األنألــاط االاتألاعيــة القديألــة، بــل  نــه اــاء ألتــدا    بشــكل 

وروثات ــا الألاديــة والألعنويــة الألت لفــة والتابعــة اــل آن  ــاأل   لكــل أل ،عضــوي ألع ــا
وا د، يضاف  لى ذلـك عـدم تـوار اإلألكانيـات القتصـاد وألـوارد القطـاع لتغطيـة عاـزه 
الــدائم، وألــن هنــا اــإن ال ــديث عــن تنــوع ال ارطــة الطبقيــة ايــه أألــر قابــل للألرااعــة 

 :دوألا  
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 : الفالحون الفلسطينيون
قطاع غزة بعد النكبة هو  ـديث يطـال ألاألوعـة ال " طبقة ا  ين"ال ديث عن 

ال تصــل  لــى  ألســة دونألــات اــل  ،ألــن الف  ــين الألــالكين لقطــع صــغيرة ألــن األرض
وقـرى عبسـان وبيـت الهيـا واباليـا ( ألناطق الشااعية والزيتـون والتفـاح)ألدينة غزة 

والنزلة وبيت  انون وبنل س ي  و زاعة ودير الـبلح وكـذلك األألـر اـل ألـدينتل راـح 
و ـانيونس، وألاألوعــة أ ــرى اـل نفــس الألنــاطق ال تتاـاوز أللكيت ــا عشــرة دونألــات 
يقوألون بزراعة  يازات م بأنفس م ألع أاراد عائ ت م، وال بعض الألواسم يضطرون 
للعألل عألاال  عاديين ال أي ألاال ألتـوار اـل الألدينـة أو القريـة، أو عألـاال  زراعيـين 

هــذه الألاألوعـات عاشــت ضـألن اإلطــار  .أ اـراء أو بالأل اصصــة لـدى كبــار الأل كـين
الف  ــــل،  اصــــة اــــل القــــرى وأطــــراف الألدينــــة، بأبعــــاده االاتألاعيــــة والســــلوكية 

( األانديـــة)وعلـــى ألســـتوى الع قــات االاتألاعيـــة الدونيـــة ألــع الســـادة  ،واالقتصــادية
 .والوا اء والأل اتير

ذا كنا نتفق على أنه ليس باإلألكان ال ديث عن طبقات قائألة بذات ا و  أو ا 
ألتبلورة ال الألاتألع الفلسطينل، بسبب استألرار هذا التدا ل والتقاطع لألشكال 
ال ديثة للتقسيم االاتألاعل للعألل ألع األشكال القديألة الألتوارثة ، اإن ال ديث عن 

ال ب دنا ال يبتعد عن هذا التوصيف، أي غياب وعل الف  ين " طبقة الف  ين"
ألف  عبر ألا يقرب ألن، رغم انتشارهم الكألل ين لواودهم كطبقة لذات االفلسطيني

 ال أن هذا الت ليل ال ينفل الدور النضالل التاري ل  .قرية على األرض الفلسطينية
للف  ين الفلسطينيين طليعة للعألل الثوري ووقودا له ال ظل قيادة كبار الأل ك 

 . الر وة 
عبر هيألنت ا على االقتصاد  ،عائ ت كبار الأل كاألن الألعروف ، تاري يا  ، أن 

، واق رؤى وبراألج وآليات 8491قبل  ،تألكنت ألن قيادة ال ركة الوطنية الفلسطينية
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سياسية أل ادنة أو ر وة ألع االنتداب ، ال  ين أن الف  ين الفلسطينيين كانوا 
، ولم يكن غريبا أن يناب الريف الفلسطينل  يرة  8491وقودا للثورة قبل عام 

الذين كانوا ب ق هم الأل رك اليوألل والفعلل والألباشر للعألل  ،لألناضلينالألقاتلين وا
( األاندية)الثوري ضد االنتداب وال ركة الص يونية، ال  ين لم يكن كبار الأل ك 

لم تكن تلتقل  ،ضألن آااق أل ددة ،سوى واا ة هشَّه تصدرت قيادة ال ركة الوطنية
هو  –على األغلب  –وكان دورها ألع آااق وتطلعات الاألاهير الثورية العفوية، 

األتصاص وت دئة ال الة الثورية لدى اقراء ب دنا، وكان هذا الدور ألنساألا ألع 
 .وضع ا الطبقل وألصال  ا وع قات ا ألع القوى الراعية العربية وغيرها
  : يمكن االجتهاد في تحديد مكونات البنية الطبقية في الريف كما يلي

 ( :دونم فأكثر 05)ة الزراعية ين والرأسماليكبار المالك  ( أ)
عائلووووة متنفوووو ة تاريخيووووا، فووووي القطوووواكل ولهوووو ه ( 37)إنهووووا طبقووووة تمثوووول حوووووالي  

 لالعووائالت ارتباطاتهووا المصوولحية الدائمووة منوو  عهوود اضتوورار واالسووتعمار البريطوواني
فقووووود تميوووووزت هووووو ه الطبقوووووة بقووووودرتها علوووووى التكيوووووف موووووع . وأخيووووورا، اإلدارة المصووووورية

المت يووورات الجديووودةل سوووواء كانوووت حليفوووة للمسوووتعمر أو معارضوووة لووو ل ومووون ناحيوووة 
وسوولوكياتها الخاصووة بهووال فهووي تحوور  كوول " أخالقياتهووا"أخوورر فووحن لهوو ه الطبقووة 

ئها القائمة على االحترام الحر  على إقامة العالقات اإليجابية الطيبة بين أعضا
المتبادل وفق مقاييس الحسا والنسا المتعارفة فيما بينهما لكل عائلةل باإلضوافة 

وال يسوووم  ضي غريوووا عنهوووا  لإلوووى حووور  هووو ه الطبقوووة علوووى التوووزاوج مووون داخلهوووا
بخووورق هووو ه القاعووودةل مووون هنوووا نسوووتطيع تفسوووير العالقوووات الحميموووة علوووى المسوووتور 

 لالسياسوووية كفوووريقين" تناقضووواتهم"رغوووم ( اضفنديوووة)ت العوووائال" زعمووواء"الخوووا  بوووين 
 1232)أحدهما مع المعارضة واآلخر موع الحركوة الوطنيوة خاصوة فوي الفتورة بوين 

– 1241.) 
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ومن السمات اضساسية في عالقات ه ه الطبقوة بكول عناصورها موع الجمواهير  
إال عنوود الحاجووة الفقيوورة والفالحووين الفقووراءل االزدراء والتعووالي وعوودم االقتووراا منهووا 

 .إليها في مناسبة انتخابية أو نزاعات محلية ال يستطيعون مواجهتها بمفردهم
مالكهوووا فووووي ت القسوووم اضكبووور موووون أومووون المعوووروف أن هوووو ه الطبقوووة التوووي فقوووود

دونوم فوي ( ألوف 25)ل لكنهوا هلوت تمتلور حووالي (1241)فلسطين على أثور نكبوة 
راضوووي الزراعيوووة خوووالل هووو ه دونوووم مجمووووك اض( ألوووف 105)قطووواك غوووزة مووون أصووول 

 .المرحلة
 . (دونم 05أقل من )متوسطو الفالحين   ( ا)
 . الكرائ  الوسطى من اإلداريين والفنيين  ( ت)
 (. دونم 05اقل من )ص ار الحائزين   ( ص)
ويتميزون بضعف وعدم كفاية انتاجهم  (أقل من خمسة دنومات) فقراء الفالحين  ( ج)

  . لية الزراعي ل وقد اضطروا للعمل في السوق اإلسرائي
ال يملكون سور بيع قوة عملهم لل ير ويخضعون لكروط سوق : العمال االجراء   ( ح)

 . ل ويعيكون تحت خط الفقر العمل الزراعي
ال سياق االرتباط باالقتصاد  –لقد أدى تطور الع قات الرأسألالية الألشوهة 

ال ل  أو الع قات السلعية والنقدي،  لى نألو الع قات الرأسألالية  -اإلسرائيلل
ب كم عواألل  –التل ترااقت ألع الترااع التدريال ، و الزراعة والريف الفلسطينل

ال  ام الأللكيات الكبيرة، ب يث ترااع دور طبقة كبار  –وعواألل أ رى  التوريث
الأل ك بوصف ا الشكل الرئيسل ل ستغ ل ال أوساط الف  ين، لي ل ألكان ا 

التل  ،ت الرأسألالية الألشوهة ال الريفاستغ ل العألل الألأاور ال  طار الع قا
ال السوق، وال هذه أتقوم على ت صيص القسم األكبر ألن اإلنتاج الزراعل ألن 

الظروف تزايدت نسبة التألايز الطبقل بين الف  ين الذين يشكلون  تى الل ظة 
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ا  ية ال الضفة بشكل  اص، وتزايد  –واودا طبقيا ألوضوعيا وقاعدة ااتألاعية 
ال القرية " والبروليتاريا الرثة " " البروليتاريا " ) الفئات الفقيرة والألعدألة تسارع نألو

، (أو ال أوساط العألال الزراعيين األاراء ال الأل يألات والألناطق الفقيرة األ رى
الذي  ،دون أن يعنل ذلك تبلور  الة ألن التألايز الطبقل البوراوازي الك سيكل

لألوسا  يؤثر ال تطوير أو تنألية الع قات الرأسألالية يألكن أن ي قق تراكألا  رأسألاليا  أل
ال الريف الفلسطينل،  ذ أن الع قات الرأسألالية القائألة على استغ ل العألل 

وبالتالل اقد بقل  ،هل ع قة ألشوهة وكوألبرادورية ال نفس الوقت ،الألأاور
وهو هو ألا ت صل عليه ائة الكوألبرادور ألن أرباح،  ،الألصدر األساسل للتراكم

الريع أو الربح الذي كانت تست وذ عليه طبقة  ،ألن  يث طبيعته بع قة ،أشبه
 . أشباه اإلقطاعيين ال ألرا ل سابقة

ا م ألن ال ائين أبناء القـرى الـذين  ،أألا األغلبية العظألى ألن الف  ين األ اراء
األتلكوا ال برات الواسعة ال قراهم قبل النكبة، واضطروا  لى بيـع قـوة عألل ـم كـأاراء 

 .ال بيارات كبار الأل ك
 

 : الفلسطينية" الطبقة العاملة "
 أو ،ألن  يث التعريف الك سيكل، الطبقة العاأللة هل التل تنتج القيألة الزائدة

ب دنا  نطبق علي ا بصورة ألباشرة كااة ألعايير االستغ ل، وهل الوي ،اائض القيألة
الصغيرة ،  لى اانب العألال تتكون ألن العألال ال الألنشآت والورش الصناعية 

 ،االاراء وعألال الزراعة ،االاراء ال الأل  ت التاارية والشركات والفنادق والألطاعم
 ،القألاألة والباعة الألتاولين وااألعل ،والعألال االاراء ال ألراكب الصيادين

 .لعاطلين عن العألل ال الألدينة أو الريفوا
 االكدح والبؤس والشقاء والألعاناة والتشتت أو التبعثر ال تاألعات أو ورش
 صغيرة وشبه عائلية، وغياب  الة االستقرار أو الثبات ال العألل، وعدم الت اق
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 اتسألت ب ا أوضاع عألالناألعظأل م ال األطر النقابية، هل الصفات التل 
 الفلسطينيين،  ذ طالألا عانوا ألن الفقر والبطالة وألن تدنل األاور وغياب

تبلور  األألر اآل ر الوااب اإلشارة  ليه هو عدم. التشريعات الألنصفة ل قوق م 
لألصال  ا  طبقة عاأللة السطينية بالألعنى الألوضوعل الذي ي ألل ال طياته وعي ا

 وألن ثم وعي ا لدورها الطليعل الأل دد ال سياق النضال الوطنل ،كطبقة
للنضال  ألع اقراء الف  ين، الوقود ال قيقل -وألازالت –الديألقراطل، رغم أن ا كانت 

 . الثوري الت رري الفلسطينل ال ديث والألعاصر
الحالة من عدم تبلور الطبقة العاملة الفلسطينيةل فحن أي باحص  وبالنهر إلى ه ه

إككالية تتعلق بتطور بنية ه ه الطبقة ل وما جرر لها من تفكر إكراهي  د سيواج جا
 طوال الفترة ما بعد لالوطن الفلسطينيأو  التكرد والتطهير العرقي من المكان بفعل

واالنقسام  (7661) وصوال إلى سلطة الحكم ال اتي (7691عام )النكبة واالحتالل 
بني  اقتصادية سياسية في الضفة وبني   ل ال ي أدر إلى وجود(0551حزيران )

وتكريس التمايز االجتماعي بينهمال اضمر ال ي  اقتصادية سياسية في قطاك غزةل
وكأننا نتحدص عن  لالعاملة الفلسطينية في هل ه ا الواقع يجعل الحديص عن الطبقة

 وهالمي في فن واحدل يفتقر للوحدة الداخلية أو ما يسمى بوحدة جسم طبقي مفكر
في التكوين االجتماعي الفلسطينيل ويفتقر أيضا إلى التجانسل ما  الطبقة العاملة

وبالتالل يصعب الطبقة العاملة الفلسطينية هاهرة غير مكتملة النمول  يجعل من
 طار الصراع يألكن أن تلعب دورا ألؤثرا ال  ،عن ا كقوة ااتألاعية ألستقلة ال ديث
طالألا بقيت اصائل وأ زاب اليسار  ،رريوال  طار الصراع الوطنل الت  ،الطبقل

الفلسطينل على هذه ال الة ألن غياب التفاعل واالندألاج ال قيقل ال أوساط العألال 
  .وتوعيت م وتنظيأل م 
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فحننا نرر أن تكابر الصعوبات النهرية " الطبقة العاملة" أما عن اتجاهات وت يرات
 أو المواقع" الطبقة" أوضاك ه ه تجعل من دراسة ( اإلجرائية)الواقعية  مع الصعوبات

العمالية في الضفة والقطاك أمرا، تكتنف  الكثير من العقبات ل إلى جانا قصور وعجز 
البيانات والمعلومات الخاصة بمكونات  قور اليسار الفلسطيني عن متابعة ورصد

راهن وهمومها ومعاناتها وسبل الخروج من واقعها ال الطبقة العاملة الفلسطينية وواقعها
 .صوا تحررها وانعتاقها

الوضووع االقتصووادي  لوفووي هوو ا السووياق ل فووحن واقووع الحووال فووي قطوواك غووزةل خاصووة
المتوودني والمكوووهل أفوورز أو قوو ف بالعديوود موون الكووباا الفقووراء البوواحثين عوون أيووة فرصووة 

 ".الطبقة العاملة"متاحة للعمل ب م النهر عن طبيعت  إلى إطار 
التوووي لوووم ( المكووواغل)اعات المتقدموووة أو الحرفيوووة وفوووي ضووووء التخلوووف الكبيووور للصووون 

عاموول فووي عووام  63(6777)تسووتوعا سووور جووزء ضووئيل موون حجووم العمالووة لووم يتجوواوز 
عاموووول زراعووووي أجيوووورل وهووووؤالء ( 16577)ألووووف عاموووول موووونهم ( 57)موووون أصوووول  1266

 لمعهمهم من الالجئينل ويتوزك الباقون على أعمال البناء والنجارة والخياطة والخدمات
أقوورا إلووى البروليتاريووا الرثووة حيووص نالحووه غيوواا أيووة أكووكال موون  -فووي ال الووا-وهووم 

الوووعي االقتصووادي أو النقووابيل باإلضووافة إلووى الجوو ور الفالحيووة البسوويطة وهيمنووة الفكوور 
ال ي وجد في قطاك غزة مال ا، أو مستقرا، نتيجة غياا الدور النكط والجاد من  لال يبي

 .والخراا االقتصادي من جهة أخررمن جهة  لالقور الطليعية المنهمة
 25ال تزيوود عوون  -إ ا توووفرت فوور  العموول–كانووت أجوورة العاموول أو الفووالح اضجيوور 

قركووا، بالكوواد تووؤمِّن لقمووة الخبووز وبعووم الوودهون والزعتوور وقليوول موون الخضووار والزيتووونل 
وام ا قَودررنا أن كول عاموول مون هووؤالء يعيول أو يسوواهم فوي إعالووة أسورة تتكووون ضومن الحوود 
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ألف من الفقراء الجئين ومواطنين ( 277)ضدنى من أربعة أفرادل فحن مجموك المعالين ا
 .ال فرق
ورغووم بكوواعة الهلووم االجتموواعي واالسووت الل الطبقووي لجموووك العمووالل إال أن حالووة  

الجهووول والتخلوووف العوووام واالرتبووواط العكوووائري القوووديم فرضوووت نفسوووهال وحالوووت دون وعوووي 
إلووى االستسووالم للواقووع كمووا يعيكوو ل مؤمنووا، بووأن هوو ا هووو  العاموول باسووت الل ل وهوول أقوورا

ويبودو أن صومت اضغلبيوة العهموى مون . َقَدَرُه ال ي ال بود مون القبوول بو  دون أي تو مر
يعوود  لفقراء القطاكل خاصة الالجئين منهم لعلى است الل كبار المالكين والتجوار لهوم

ة نهوووام عبووود الناصووور عبووور فوووي أحووود أسوووباب  إلوووى إيموووانهم العفووووي العميوووق بصووودق وقووودر 
كعارات  القومية من أجول تحريور فلسوطينل ولو لر كوان صوبرهم مكبوتوا، ومرهونوا، بانتهواء 

بهزيمووة حزيوران التووي فجورت فووي العامول والفووالح الفقيور فووي ( 1260عوام )هو ه المرحلووة 
القطووواك وعيوووا، وطنيوووا، متميوووزا، بقسووووة المعانووواة جعلووو  يتقووودم الصوووفوف اضولوووى فوووي مقاوموووة 

 .حتاللاال
 :الطبقات البورجوازية

لـم يتشـكل اـل  -وال العـالم الثالـث عألوألـا  –قلنا أن نألو البوراوازية ال ب دنا 
عبر عأللية تطور تاري ل ألوضـوعل، كألـا لـم يكـن  ،دا ل البنية االاتألاعية الت تية

بـل اـاءت األتـدادا   ،(شـبه اإلقطاعيـة)واود هذه البوراوازية نقيضا  للطبقـة السـائدة 
وتابعا  أل لصا  للسوق الرأسألالل العالألل عبـر تطورهـا  لـى  ،لكبار الأل كين" عصريا  "

بوراوازية كوألبرادورية، باإلضااة  لى ذلك اـإن األنألـاط الرأسـألالية اـل بلـدان العـالم 
 .64"تنبثق وبقدر كبير ألن األشكال االقتصادية لألا قبل الرأسألالية"الثالث 

لنــد قــوانين أ ــرى لتطــور الــنألط الســلعل الأل"كألــا أن  اتألــع الألتعــدد األنألــاط ي وو
ــالألل  ــأثير االقتصــاد الرأســألالل الع ــنألط الرأســألالل الصــغير، ابســبب ت الصــغير أو ال
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تاري دا ل بلدان العالم الثالث دون انقطـاع عألليـة  عـادة ط ـن للع قـات اإلنتاايـة 
 .65"ألا قبل الرأسألالية

سواء ال ال ديث عن العألال أو البراوازية " طبقة"است داألنا لألصطلح  ن 
بأنواع ا، هو است دام ألاازي،  يث ال واود لطبقات أل ددة بالألعنى الواودي 
الذاتل ال ب دنا، الذي يعبر عن ألصالح ورؤى وألواقف أيديولواية أل ددة، ب يث 

لذات ا، اطالألا تعيش  ينطبق علي ا تعبير ألاركس بأن ا طبقة ال ذات ا ال طبقة
دونه ال ظروف اقتصادية وااتألاعية تسودها كل  آالف العائ ت عند  ط الفقر أو

أشكال الألعاناة وال رألان، وطالألا بقل الت لف أو النألط القديم ألسيطرا، وال تتوار 
ألقوألات التاانس الفكري  أول م األطر السياسية والنقابية الألعبرة عن  قوق م، 

لوعل الألشترك بالظلم الواقع علي م، ا م ال يشكلون طبقة بأي  ال والسياسل أو ا
 .ألن األ وال

أن هذا  ،والواقع أنه ياب أن ال نستنتج ألن الدور الرئيسل للألوقع االقتصادي
ص يح أن للعاألل االقتصادي الدور  .الألوقع يكفل لت ديد الطبقات االاتألاعية

االاتألاعل، ولكن العاألل السياسل وال التشكل  ،ال اسم ال نألط ألعين ألن اإلنتاج
والوعل بالألعاناة الألشتركة، كشعور األاعل،  لى اانب عواألل ثقااية وااتألاعية 
أ رى ال  طار البنية الفوقية ل ا دور بالغ األهألية،  ذ أن الطبقات االاتألاعية 
تنطوي على ألألارسات طبقية أو صراع طبقل، وال تتبدى  ال ال هذا الصراع 

و ألضألون ألا زال  ااتا ال ألاتألعنا ب كم عواألل التناقض الرئيسل والتناقض، وه
ألع العدو، وعواألل الت لف االاتألاعل واالقتصادي، ال سياق استألرار ع قة 
التبعية وال صار، ع وة على الصراع واالنقسام الدا لل، وهل كل ا عواألل ساهألت 

هذا السياق يألكننا  ال عدم  نضاج الظرف الذاتل للتبلور الطبقل ال ب دنا، وال
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االات اد ال ت ديد ألكونات البنية الطبقية للألاتألع الفلسطينل ال الألدينة أو 
 : ال ضر كألا يلل

  . الرأسمالية المحلية في القطاك الخا  بكل تفريعات  وأنكطت  االقتصادية ( أ)
تقوم باست الل عالقاتها وتحالفاتها مع المواقع ل التي البيروقراطية المبرجزة  ( ا)

في الصناعة والزراعة ) الطبقية اضخرر من رأسمالية المدن أو أثرياء الريف 
 (. الخ... والتجارة والمقاوالت 

الوسطى أو البورجوازية الص يرة في المدينة والريف في أو الفئات " الطبقة" ( ت)
 . القطاعين العام والخا  والحرف والورش والمحالت الص يرة

 .العملالعمال االجراءل والعاطلين عن  ( ص)
 

 :66بورجوازية الكومربادور
هووووو ه الكوووووريحة مووووون البورجوازيوووووة الكبيووووورة بووووودأت بالتواجووووود واالنتعووووواش فوووووي بدايوووووة 
الخمسووينيات بكووكل هجووين أو مصووطنعل إنهووا بورجوازيووة بووال توواريخ وبووال مقوودماتل  ات 
طابع تجاري كومبرادوري محمل نكأت بموجا عدد من التكريعات والقوانين الصادرة 

المصرية التي جعلت من القطاك مركوزا، تجاريوا، حورا، مفتوحوا، علوى مصوراعي   عن اإلدارة
 ات الطوابع الكموالي  لالستيراد كافة السولع والمنسووجات اضوروبيوة واضمريكيوة واليابانيوة

                                                 
، و  comprador  لى كلألة - سب الألفكر الرا ل اسألاعيل صبري عبداهلل  -األصل التاري ل لتعبير البوراوازية الكوألبرادورية يعود   66

ال  –الألستعألر ، ثم أصب ت هذه الكلألة تطلق /كانت تعنل ال األصل الألواطن الصينل الذي يعألل وسيطا او وكي  ال  دألة أالوروبل
وقد . على الألديرين الأل ليين والوك ء التااريين للشركات األوروبية ، و كلألة كوألبرادور هل أص  كلألة برتغالية  -ث بلدان العالم الثال

ألف وم الكوألبرادوري لفضح العأل ء والوسطاء الصينيين ( اثناء الثورة وبعدها بقيادة ألاوتسل تونج)است دم ال زب الشيوعل الصينل 
انتشر بعد ذلك ال بعض أدبيات الألاركسية ، ويقصد بالوكيل التااري كل ش ص يقوم باستيراد البضائع  الألتعاونين ألع االستعألار ، و

االانبية وتسويق ا ال ب ده او بتقديم العطاءات أو الشراء أو التأاير أو تقديم ال دألات باسأله ل ساب الألنتاين أو الألوزعين األاانب 
االنتاج الصناعل الوطنل الأل لى وكذلك على  ساب القضايا الوطنية الكبرى ، االكوألبرادوري ونيابة عن م ،وذلك ب دف الربح وعلى  ساب 

وال هذا السياق البد ألن اإلشارة  لى أن تأ ر وت لف الصناعة والزراعة ال ب دنا أاسح الألاال . يستوي اليوم ال ب دنا ألع ألرتبة العأليل 
هو ألصطلح له داللة ااتألاعية و سياسية ثقااية ،  ذ أن كلألة بوراوازية تعنل التألدن " ية بوراواز  " البراز دور الكوألبرادور ، أألا ألصطلح

 .، بألعنى واود نوعل ألتألدن ال نألط و أسلوب ال ياة و األاكار
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البووا  ل ويبوودو أن الهوودف موون  لوور توورويم كافووة العناصوور الوطنيووة السووابقة موون كبووار 
الووو ين كوووانوا فوووي السوووابق واجهوووة هكوووة قوووادت الحركوووة المالكوووين أو البورجووووازيين الجووودد 

وفووق منهورهوا ومصووالحها الطبقيووةل وجواء هوو ا االنفتوواح  1241الوطنيوة إبووان نكبوة عووام 
االقتصادي ليل ي نهائيا، أي تطلوع مون رمووز هو ه الطبقوة نحوو ممارسوة أي دور وطنوي 

 .ال ينسجم مع ما تخطط ل  اإلدارة المصرية
لقوود جوواءت النووواة اضولووى لهوو ه البورجوازيووة التجاريووة موون رحووم الوونمط القووديم الكووب   

إقطوواعيل ودون أي مسوواس بامتيازاتوو  أو ارسووتقراطيت  الزائفووة بوول لحسوواا تطوووير تلوور 
 .االمتيازات والمهاهر اضرستقراطية

مون ومع الكم الهائل من الرب  المتحقق له ه الطبقةل كان البد من توالود كوم هائول 
الفسواد والركووة وتخريوا نفووس كبوار وصو ار المووهفين وتحوويلهم إلوى أدوات طيعووة ال 

 .هم لهم سور إطاعة أوامر السيد الجديد
 

 :"البورجوازية الصناعية"
ه ه الكريحة ولودت أيضوا، مون رحوم كبوار المالكوين وموع تطوور حجوم االسوتيراد 

م عناصووور بورجوازيوووة حيوووص بووودأت بعووو لوالتصووودير فوووي القطووواك فوووي بدايوووة السوووتينيات
الكووومبرادور بحنكوواء عوودد موون المصووانع إلنتوواج سوولع قوواموا باسووتيراد كوول مقوماتهووال موون 
العلبووة المطبوعووة أو العبوووات الزجاجيووة أو المووواد اضساسوويةل موون الخووارجل وبالتووالي فووحن 

 .ه ه الكريحة من البورجوازية هي امتداد عضوي للكومبرادور ال أكثر
 

 

 : ةالبورجوازية الصغري
 قضية البراوازية الصغيرة هل قضية تتناسب أو ترتبط بالأللكية الصغيرة ،

 لكنه( ة ألزرعة صغيرةأ راة أو ورشة أو ألنش)االبراوازي الصغير صا ب أللكية 
 يعألل بنفسه، وهو ألواود ال ب دنا بشكل رئيسل ال ألاال ال دألات والتاارة

أو  ، رب عألل وعاألل ، أل نل صغير ، ألوظف والزراعة، وبالتالل ا و ألالك وشغيل
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الخ، ولذلك … ألثقف أو  ضابط أو طبيب أو أل األل أو أل ندس ، طالب ااألعل
وعدم االستقرار والتذبذب  اإن التردد ، أو الألوقف التوايقل وال لول الوسط والتقلب

وال بوط أو الترااع السريع أيضا،  واالنت ازية والتطرف أو االندااع السريع ،
ألواصفات البراوازي الصغير ،  سب الظرف  لتسويات والألواقف ال ألبدئية ألن اهموا

الأل يطة به ، ا و ألسلم ألتعصب ال ظروف  الزألانل و سب الألكان والع قات
أو هو توايقل وسطل انت ازي أو  ألعينة ، وهو يساري ألتطرف ال ظرف آ ر ،

ألن هؤالء لم يت ألل قسوة  سريع االستس م وال روب ألن الواقع،  يث أن عددا  كبيرا  
ألألا  ،الظروف وانسداد اآلااق السياسية وتفاقم األوضاع االاتألاعية أو ألرارة هذه

وألا  –تلك الألر لة ظ رت بصورة واض ة ال  .يشعرون ب الة ألن اإلغتراب اعل م
وتألايد الألصالح الش صية والب ث عن أي  قيم ال ألباالة واليأس أو النفاق -زالت 

ال ارة لل ارج هروبا  ألن الواقع الذي   لىأو ألغادرة بعض م السريع، ألصدر للكسب 
 !لم يعد قادرا  على ا تألاله

  ن قضية البراوازية الصغيرة هل قضية ال رايين وصغار الألنتاين وصغار
الألوظفين والف  ين والأل نيين بأل تلف أنواع م ، والط ب الااألعيين والألثقفين 

 الطبقات عددا ع ألن الناس يشكلون هذه الطبقة ، أكثرعألوألا ، وكل هذا الكم الواس
تتشكل بنية األيع  - على األغلب األعم–ال ب دنا وأوسع ا نفوذا وأثرا، األن ا 

، واأل زاب الوطنية الوسطية  اليألينية الدينية السلفية الراعية ، والألستنيرة األ زاب
الديألقراطية، واأل زاب القوألية و  الوطنية الأل ادنة للسلطة أو النظام، واأل زاب

 .وال ركات اليسارية
أن هذا الواود واالنتشار الواسع ل ذا ال زب اليألينل  ال هذا الاانب أشير  لى

يعود  لى وعل البوراوازية الصغيرة وقرارها ال  ،السلطوي الدينل أو الوسطل
الدينل أو ذاك، الألسألة ليست كذلك ،  ذ أن الظروف  االلت اق ب ذا التيار
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 وتفاقم أوضاع التطور االاتألاعل الدا لل الألشوه  وضوعية ، ظروف ال زيألةالأل
، والترااع  التراثية الغيبية وت لف الع قات االقتصادية واالاتألاعيةبكل ألظاهره 

ألنا ات وال ركات الوطنية ، ال اليسار  وأ زابالألل وظ ال بنية ودور اصائل 
، وكل ين للت الف الص يونل اإلألبرياللوالسيطرة غير الألسبوقت تزايدت اي ا ال يألنة

هذه العواألل عززت ألن ترااع الدور الوطنل والثوري ال أوساط البوراوازية 
الصغيرة ل ساب االنكفاء وعدم الألباالة أو االلت اق ال صفوف بعض ال ركات 

 .الدينية والقوألية واليسارية بدراات أقل
من إجمالي عودد % 07يقل عن  إن البورجوازية الص يرة في قطاك غزة تضم ما ال

السووووكانل فهووووي تمثوووول كافووووة العوووواملين فووووي الوووودوائر الحكوميووووة والكوووورطة ووكالووووة غوووووص 
الالجئووين والمعلمووين واضطبوواء والمحووامين وصوو ار التجووار والحوورفيين وصوو ار الفالحووين 

 .دونما، باإلضافة إلى طالا الجامعات 27ال ين يملكون أقل من 
بمثابووووة اضم لكافووووة  –ومووووا زالووووت  –ه الطبقووووة كانووووت ونسووووتطيع التأكيوووود هنووووا بووووأن هوووو 

موون أقصووى اليسووار إلووى أقصووى اليمووين  لاضحووزاا والفصووائل الوطنيووة والقيووادات الدينيووة
 .ومن االعتدال الكديد إلى التعصا اضعمى

يعوود  لور إلووى كونهوا ال تسوتند كطبقووة إلوى أي كوكل موون أكوكال التجوانسل ضنهووا ال 
ن فووي دة ماديووة موحوودة ل نتوواجل فووالموهفو علووى خلووق قاعووتملوور فووي اضصوول قوودرة  اتيووة 

الووودوائر الحكوميوووة يقفوووون علوووى أرضوووية القاعووودة االقتصوووادية للدولوووة أو النهوووام الحووواكمل 
وكالووة ال وووص لهووم قاعوودتهم االقتصووادية وعالقوواتهم المختلفووة عوون زمالئهووم فووي  ووموهفوو

عوودتهم االقتصووادية جهوواز الحكومووةل وأصووحاا الملكيووات الصوو يرة موون الفالحووين لهووم قا
ال اتيووة الخاصووة بهوومل يتطلعووون دومووا، إلووى تطوووير ملكيووتهم وتوسوويعها وفووي نفووس الوقووت 
يكووعرون دومووا، بووالخوف موون المسووتقبلل وبالتووالي فووحنهم يتووأرجحون فووي ممارسوواتهم بووين 
عقليووة المالووور والفووالح اضجيووور حسووا الهوووروفل وينطبووق  لووور علووى أصوووحاا الحووورف 



 
 

 8449 - 8491قطاع غزة 
 

 

 
71 

يتطلعووون بعووين واحوودة إلووى اضعلووى أو الطموووح بينمووا تنهوور  الصوو يرة فووي القطوواك الوو ين
خوفووا، موون االنكووداد أو االنجوورار نحوووهمل إن  لالعووين الثانيووة إلووى واقووع الكووادحين والعمووال

هوو ه الطبقووة تتميوووز بوعيهووا العفوووي لووو اتها وسووعيها إلوووى فوورم وجودهووا بوووأي كووكل مووون 
والتقدميوووة والجمعيوووات  اضكوووكالل مووون هنوووا يمكووون تفسوووير نكووووء كافوووة اضحوووزاا الوطنيوووة

نموووا قووود  لوالتيوووارات الدينيوووة مووون أصوووول بورجوازيوووة صووو يرة لووويس فقوووط فوووي قطووواك غوووزة وام
 .ينطبق ه ا اضمر على كافة بلداننا العربية وغيرها من بلدان العالم الثالص

تمازج العوامل المتناقضة الداخلية والخارجيةل يوؤدي "وفي ه ا السياق أكير إلى أن 
لوى تعودد طوابقو إلى التعدد الف إضوافة إلوى  67"ئوي غير المألوف للبورجوازيوة الصو يرة وام
يكاد من المستحيل فصل أو عزل أيديولوجية البورجوازية الص يرة عن الدين " لر فحن  
وبما أن أككال ومسوحات الدين كثيرةل ل ا فالبورجوازي الص ير فوي كول بلود . و التديُّن

ا أنوو  لوويس مسوويحيا، فحسووا بوول كوواثوليكي أو إمووا مسوولم أو بووو ي أو مسوويحيل كموو لهووو
وهووو إضوافة إلووى  لور العمووود الفقوري اضساسووي للهرطقوات واضكووياك الدينيووة  لأرثو كسوي

التي ال تحصىل وكول هو ه الفوضوى الدينيوة هاهريوا، تتفوق تماموا، موع جووهر البورجوازيوة 
 .68"الص يرة الموجودة والمكتتة في أوج  متعددة

 
  

                                                 
 38ص  –ألراع سبق ذكره  -البوراوازية الصغيرة و صائص ا  - لكس ليفكواسكل  67
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 11وأجواء ما قبل حزيران  التحرير الفلسطينيةتأسيس منظمة 
 

كوووان الركوووود النسوووبي مخيموووا، علوووى  1264-1250طووووال الفتووورة الممتووودة بوووين عوووامي 
اضحوال السياسية للقطاك ل بسوبا ممارسوات اإلدارة المصورية العسوكرية وأنهمتهوا التوي 

عدا حركة  لم تسم  بالترخي  رسميا، لألحزاا والحركات السياسية في قطاك غزة ل ما
التوووي اسوووتطاعت العمووول بصوووورة كوووب  علنيوووةل بحكوووم توافوووق كوووعاراتها  لالقووووميين العووورا

ومواالتهوووووا للنهوووووام الناصوووووري فنووووو ار ل أموووووا بالنسوووووبة للكووووويوعيين واإلخووووووان المسووووولمين 
والبعثيوووينل فقووود فرضوووت علووويهم اإلدارة المصووورية أكوووكاال، عديووودة مووون الحهووور والمالحقوووة 

 . لة واالعتقاالت طوال ه ه المرح
 

وفي ه ا الجانا ل أكوير أيضوا، إلوى أن اإلدارة المصورية فرضوت حهورا، علوى العمول 
النقوووابي ل حيوووص هووول قطووواك غوووزة محروموووا، مووون التنهيموووات النقابيوووةل العماليوووة والمهنيوووة 

ماعوودا نقابووة المعلموووين فووي وكالوووة ) 1265إلووخ حتووى عوووام ..والفالحووين والموورأة والكوووباا
عنوود تأسوويس منهمووة التحريوور الفلسووطينية ل وبدايووة ( 1254ال وووص التووي تأسسووت عووام 

 . تأسيس بعم النقابات في إطار اتحاد عمال فلسطين 
 

وقوود عملووت اإلدارة المصوورية فنوو ار ل علووى كسوور حالووة الركووود السياسووي ل اسووتجابة 
بناء قطاك غزة ل حيص قامت بتككيل المجلس التكريعي بتاريخ أللمكاعر الوطنية لدر 

عبر انتخابات  1267في ديسمبر  69علنت تأسيس االتحاد القوميل ثم أ 14/3/1251
فووووواز فيهوووووا عووووودد مووووون أبنووووواء العوووووائالت ل وعووووودد مووووون  1261كوووووكلية جووووورت فوووووي ينووووواير 

الكخصووويات الوطنيوووة المحسووووبة علوووى النهوووام المصوووري ل وتوووم تعيوووين أعضووواء اللجنوووة 
تووم تأسوويس  التنفي يووة لالتحوواد القووومي برئاسووة المرحوووم منيوور الووريس ل وفووي نفووس الفتوورة

                                                 
 91/83/8498 – 8844عدد غير اعتيادي رقم  –الاريدة الرسألية لقطاع غزة  –الوقائع الفلسطينية   69
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فووووي سوووووريال لكوووون حكومووووة الجمهوريووووة العربيووووة المتحوووودة " االتحوووواد القووووومي الفلسووووطيني"
رفضت إقامة وحدة بين االتحواديين ل وموع  لور طالوا االتحواد القوومي الفلسوطيني فوي "

فوي مو كره رفعهوا إلوى الجامعوة العربيوة ل  -ال ي سويطر عليو  القوميوون العورا –سوريا 
ن فوي جويش موحود ل إال أن عبود الحميود السوراج ل نائوا رئويس بتعبئة جميوع الفلسوطينيي

رئويس االتحواد -وجو  موازن النقيوا  1261الجمهورية عارم الفكرة ل وفي تكرين أول 
نوداء، إلوى الودول العربيوة كوي تقويم كيانوا، فلسوطينيا، تنفيو ا،  –القومي الفلسطيني في سوريا 

ل هو ه المطالوا ل حيوص بوات كول مون ولوم توتم االسوتجابة لكو 70لقورارات الجامعوة العربيوة
االتحاد القومي الفلسطيني في سوريا وفي غزة ككليا، دون أي نكاط سياسي أو وطنيل 

بتواريخ ( 5)وسرعان ما تم حل االتحاد القومي بقورار مون الحواكم العوام لقطواك غوزة رقوم 
 . 71 1265/ فبراير /  0

 
يسوي السوائد فوي قطواك غوزة وبالتالي ل هلت حالة الركوود السياسوي هوي المههور الرئ

فووووي تلوووور المرحلووووة ل مووووا عوووودا االحتفوووواالت الرسوووومية السوووونوية بمناسووووبة خووووروج المحتلووووين 
ف ارل /موووارس 14ف ار وعوووودة اإلدارة المصووورية للقطووواك فوووي /موووارس 0اإلسوورائيليين فوووي 

نوفمبرل باإلضافة إلى وسائل  2يوليول و كرر وعد بلفور في  23والثورة المصرية في 
التوي كانوت تنقول باسوتمرار الخطابوات السياسوية  لإ اعوة صووت العورا لاصةاإلعالم خ

للزعيم الراحل جمال عبد الناصرل في ه ه المناسبات واضجواء السياسية كانت مكاركة 
الجمووواهير العفويوووة الفقيوووورة قويوووة ومتميووووزة ل وقووود تعووووززت هووو ه الووووروح العفويوووة الصووووادقة 

قبوووال جمووووك الفقوووراء لالل( 1265)بصووودور قوووانون التجنيووود فوووي موووارس  تحووواق بوووالجيش وام
 .الفلسطيني من أجل الخال  االجتماعي والتحرير والعودة إلى الوطن
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هوو ه الحالووة الجماهيريووة تصوواعدت إلووى أعلووى مسووتوياتها مووع والدة منهمووة التحريوور  
التي وجدت في القطاك متنفسها ومكانها الطبيعوي فوي الوقوت الو ي أغلقوت  لالفلسطينية

 .فلسطينيين في أماكن تواجدهم في البالد العربيةفي وجهها كل اضبواا المؤدية إلى ال
 

في القطاك النتخاا قيادة وأعضاء  1266وضول مرة جرت االنتخابات الكعبية عام 
التنهيم الكعبي الفلسطيني التابع لمنهمة التحرير الفلسطينيةل واختفى الركود السياسوي 

رز فووي هوو ا المجووال فووي جميووع اضوسوواطل وقامووت اضحووزاا السياسووية الوطنيووة بوودور بووا
مووون المقاعووود فوووي لجوووان % 35بحووووالي  72خاصوووة حركوووة القووووميين العووورا التوووي فوووازت

اضحياء المنتخبة لعضوية التنهيم الكوعبيل و كو لر الكويوعيين الو ين دبوت فويهم الوروح 
من جديد وتناسوا خالفاتهم وكاركوا بزخم واض  في هو ه االنتخابواتل رغوم قلوة عوددهم 

المعاديووة الموجهووة ضوودهم موون أجهووزة اضموون موون جهووة ثانيووة ل موون جهووة ورغووم الحملووة 
مووون المقاعووود فوووي لجوووان اضحيووواء الكوووعبيةل أموووا حركوووة % 17واسوووتطاعوا الفووووز بحووووالي 

اإلخوان المسلمين ل فلم يكارر أو ينج  في ه ه االنتخابوات أي مون عناصور اإلخووان 
 .لةالمسلمين ال ين لم يكن لهم أي دور سياسي ملحوه في ه ه المرح

 
بدءوا ( فت )ومن الجدير بال كر هنا أن عناصر حركة التحرير الوطني الفلسطيني  

فوي القطواكل  1264نكاطهم السري المعروف ضطراف الحركة الوطنيوة منو  نهايوة عوام 
وكوواركوا فووي انتخابووات التنهوويم الكووعبي الفلسووطيني واسووتطاعوا الحصووول علووى حوووالي 

قلين من الموالين للنهام المصري إلى جانوا من المقاعدل في حين حصل المست% 27
 .من المقاعد % 35المركحين من أبناء العائالت والعكائر والمخاتير على حوالي 
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ه ا وقد تم عقد المؤتمر العوام للتنهويم الكوعبي المنتخوا ل حيوص قوام بانتخواا هيئوة 
ية وعوودد أعضوائ  أحوود عكور عضوووا،ل وتنافسوت علووى عضووو " مكتووا القطور"التنفي يوة أو 

حيوودر عبوود .قائمووة حركووة القوووميين العوورا وحلفووائهم ل وقائمووة د: هوو ا المكتووا قائمتووان 
مقاعود ( 5)الكافي المدعومة من الحزا الكيوعي الفلسطيني وحصلت كل قائمة علوى 

حيوودر مووع محموود كووعبان .مسووتقال،ل وتنووافس د( ياسووين اضسووطل.د)وكووان الحووادي عكوور 
حيوودر .ل فحصوول درئاسووة المكتووا/ نووة سوور عوورا علووى أماأيوووا موون حركووة القوووميين ال

 .  73على ستة أصوات ومحمد أيوا على خمسة
 

ظل هذا النشاط السياسل سائدا  بقوة  تى  ع ن عبد الناصر ل الة الطـوارئ اـل 
، وصدور أواألر بتوزيع الس ح على كل قادر  8421أيار عام /اليوم األول ألن ألايو

واـتح بـاب التطـوع اـل الاـيش، وكانـت  ،ألن الألدنيين اـل القـرى والأل يألـات والألـدن
الألفااأة أن عشرات اآلالف ألن العألال والف  ين والفقراء والط ب وبعض الألوظفين 
والألعلألين تقـدألوا الصـفوف للتطـوع والقتـال اـل الألعركـة الألقبلـة ، بنـاء  علـى قناعـة 

 !!.نتيات ا ال اسألة" النصر"لدى الناس بأن ا ستكون ألعركة ااصلة سيكون 
هل أاواء الوضع السياسل للاألاهير ال قطاع غزة التل آألنت بعبد الناصر  تلك

وبايشه الوطنل بكل عفويت ا وصدق ا، وقدألت كل ألا لـدي ا ألـن  ألكانيـات اـل هـذه 
ألن ألعدات وسيارات نقل وألواد بناء، و فـرت بسـواعدها كـل ال نـادق علـى  ،الألعركة
ألـــا قدألتــه ألـــن أبنائ ـــا ل ـــذه  ، عـــ وة علـــى"ال ـــدود اإلســـرائيلية الفلســطينية"طــول 

الألعركــة، لكــن الواقــع ال قيقــل للبنيــة البيروقراطيــة العفنــة الألدنيــة والعســكرية، اــل 
بقدر ألا كانت نقيضا  لعفوية األاهيرنا وتواه  ،ألصر كانت نقيضا  لعبد الناصر نفسه
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ذاعة صوت العرب، وبدأت الألعركة ال صباح يوم االثنين ال ـاألس  وسائل اإلع م وا 
 .وكانت ال زيألة التل نعيش ا  لى يوألنا هذا( 8421)زيران ألن  
 

 : األوضاع السياسية واالجتماعية يف ظل االحتالل
ال الوقت الذي  يم الظ م ايه على عالألنا العربل، قام أبنـاء شـعبنا الفلسـطينل 
ألــن الفقــراء والكــاد ين اــل قطــاع غــزة بإضــاءة أول شــألوع الألقاوألــة الألســل ة اــوق 

طينية، وألنــذ األســبوع األول لل زيألــة، و ــ ل اتــرة الســألاح للألــواطنين أرضــنا الفلســ
عناصــر  ركــة القــوأليين العــرب باالتصــال ببعضــ م الــبعض لتنظــيم  تبــالتاول، بــدأ

الصفوف ت ضيرا  للألر لـة الاديـدة، رغـم انسـ اب وترااـع العديـد ألـن شـباب ال ركـة 
 .لل زيألة بعد أن أصاب م اليأس واستسلألوا ،عن االلت اق ال صفوا ا

 
ــران   ــة شــ ر  زي ــل القطــاع بإعــادة ( 8421)وألــع ن اي ــة ا ــادة ال رك ــدأت قي ، ب

ألن راح  لى اباليا وبيـت الهيـا  ،تشكيل الألراتب وال يئات التنظيألية ال كل الألناطق
ألرورا  بالأل يألات الوسطى وألدينة غزة وأل يم الشاط  ،  يث وااق  ـوالل ث ثألائـة 

عضـو،  74(111)روف اال ت ل ألن أصل ألـا يقـاربل ظالعودة  لى التنظيم ا ،عضو
أغســـطس /واـــل أول شـــ ر آب .  8421/ زيــران 9عضـــاء ال ركـــة  تـــى ألاألــوع أ

قاألت قيادة ال ركة بتشكيل ط ئع الألقاوألة الشعبية، وأصدرت العـدد األول ( 8421)
ناطقة بإسم الط ئع ، وظلت تصدر كل أسـبوعين  تـى ن ايـة " الاألاهير"ألن اريدة 

 ( .8491) **أكتوبر

                                                 
 .91/1/3189بتاريخ  –ألسئول  ركة القوأليين العرب ال تلك الألر لة  –صباح ثابت . ألقابلة ألع أ  74
يناير ألسئوال  عن الا از السياسل لل ركة ال القطاع / 31 سب تأكيد الرايق يونس الارو الذي استألر ال ألألارسة دوره النضالل بعد ضربة  **

 .8491 تى تاريخ اعتقاله ال أكتوبر 
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من  نهاية حزيوران في قطاك غزة ل ف 75أما بالنسبة لمحاوالت تأسيس الجبهة الوطنية
 لمحوواوالت قيووادة الحركووة فووي تأسوويس الجبهووة الوطنيووة نج لووم توو  (7691)وأوائوول تموووز 

رغم الحوارات التي أجرتها مع الرفاق الكيوعيين في قطاك غزة ل حيوص هول كول منهموا 
طالئووع المقاومووة "ل اضموور الوو ي دفووع قيووادة الحركووة إلووى تكووكيل متكووبثا، برؤيتوو  ومواقفوو 

كحطووار جبهوووي بقيووادة حركووة القوووميين العوورا فووي القطوواكل ضووم فووي صووفوف   ل"الكووعبية
 موون أبوورزهم المرحومووان منيوور الووريس و فوواروق الحسووينيو عوودد موون الوووطنيين المسووتقلين 

كموووا تقووورر إعوووادة ل وبعوووم ضوووباط جووويش التحريووور الفلسوووطيني مووون أبووورزهم فوووايز التووورر
ترتيا التنهيم ل والبدء بتأسيس الجهاز العسكري ل والعمل على ضم عناصر جديدة ل 
وجمع أكبر كمية مون اضسولحةل ووقوع فوي أيوديهم خوتم حواكم غوزةل فبودأوا فوي أول تمووز 

 للفوووودائيينو للضووووباط والجنووووود المصووووريين  ***بحصوووودار بطاقووووات هويووووة مووووزورة (7691)
التوووي أسسوووها " 747الكتيبوووة "قطووواك غوووزة الووو ين عملووووا ضووومن  مووون أبنووواء لالفلسوووطينيين

ل ومارسووووت مئووووات 7600ضووووابط المخووووابرات المصوووورية الكووووهيد مصووووطفى حووووافه عووووام 
 . 7641العمليات الفدائية المميزة في اضراضي الفلسطينية المحتلة عام 

                                                 
بدأت االتصاالت بين  ركة القوأليين العرب والشيوعيين بشكل رئيسل ،  لى اانب ألندوبل ايش الت رير  8491أغسطس / ول آب ال أ  75

و زب البعث واب ة ت رير السطين ، وتم االتفاق الألبدئل على تشكيل  طار اب وي لألقاوألة اال ت ل، وقد راضت  ركة اتح الألشاركة ال 
أألا اإل وان الألسلألين اقد راضوا الألشاركة ال النشاط الاب وي، بل " السياسية تنبع ألن اوهة البندقية .. "آنذاكهذا ال وار بذريعة شعارها 

لألدة  -بذريعة الدعوة  لى الدين –كان بعض م لم ي فل سعادته ب زيألة عبد الناصر، وظلوا بألنأى عن العألل الوطنل أو ألقاوألة اال ت ل 
 يدر .، وعلى أثر اشل ال وار بين القوأليين والشيوعيين ، قام الشيوعيين بالتعاون ألع د 8411ضة ن اية عشرين عاألا   تى بداية االنتفا

ال  ين قاألت " الألقاوألة"واصدرت اريدة " الاب ة الوطنية"عبد الشاال و ألدي ال سينل وبعض العناصر البعثيه وايش الت رير بتأسيس 
 ". ط ئع الألقاوألة الشعبية"باسم  ركة القوأليين العرب بتأسيس اطارها الاب وي 

بناء  على تفاعل ألسئولل التنظيألل آنذاك الرايق يونس الارو  ول  شكالية الضباط والانود والفدائيين وضرورة تواير هويات ش صية  ***
وبالفعل قألت باالتصال ألزورة ل م، أبلغته بألعراتل وثقتل باألف ألصباح اراح صا ب ألطبعة ال غزة، وبناء  عليه كلفنل بتنفيذ الأل ألة، 

باألف ألصباح الذي وااق على الفور، وأنازنا طباعة  والل  ألسة آالف بطاقة هوية ، وبعد  والل أسبوعيين ألن توزيع ال ويات ، وبسبب 
قل ، وكان أول ألعت 83/1/8491وشاية ألن أ د الذين  صلوا على بطاقة هوية ، قاألت قوات اال ت ل باعتقال غازي الصورانل بتاريخ 

بألسئولية  8491لل ركة الوطنية ال قطاع غزة، ونتياة لعدم اعترااه بالت ألة وصألوده ،  رج ألن  السان ،  يث كلف ال أول أكتوبر 
 .ألدينة غزة / الا از العسكري لط ئع الألقاوألة الشعبية ال ألنطقة الشااعية 
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قاألـت  ركـة القـوأليين العـرب اـل  (م 8491)أكتوبر / وال بداية تشرين األول  
لط ئــع الألقاوألــة الشــعبية ، ألعلنــة بدايــة  76قطــاع غــزة بتشــكيل الا ــاز العســكري 
الألــ زم ألســئوليته العضــو القيــادي اــل ال ركــة العألــل الكفــا ل الألســلح ، وقــد تــولى 

وتشــكلت وناصــر ثابــت ، رألضــان ســليألان داود والألــ زم أول  عألــر  ليــل عألــر أول
وقــد بــرز نشــاط الط ئــع اــل قطــاع غــزة اــل تلــك عضــوا  ،  (19)نواتــه آنــذاك ألــن 

 ،على أكثر ألن صعيد، سواء ال النضال عبر العألل السياسل والاألاهيريالألر لة ، 
أو عبر العألل العسكري ، اقد الت ق ال صفوا ا ألئات ألن العألـال والطـ ب وصـغار 

                                                 
أل ألد أيوب أبو هدروس ، .عألر  ليل عألر ، د.ضان داود ، أصباح ثابت ، اللواء رأل.أ: ألقاب ت و وارات ش صية ألباشرة ألع كل ألن  76

يونس الارو ، باإلضااة  لى التاربة الأليدانية الألباشرة للكاتب ،  يث تشكل الا از العسكري لط ئع الألقاوألة الشعبية ال قطاع غزة .أ
وادر  ركة القوأليين العرب آنذاك ، وأكدوا ألألن وااقوا على االلت اق بالا از العسكري ألن ك.. ألناض   ( 19)ألن  8/81/8491بتاريخ 

( ألسئوال  للا از)استعدادهم لألألارسة الكفاح الألسلح بإسم ط ئع الألقاوألة الشعبية التل تشكلت قيادت ا ألن الأل زم أول عألر  ليل عألر 
ئب الألسئول وألسئوال  عن انوب نا)و ناصر ثابت ( نائب الألسئول وألسئوال  عن ألدينة غزة وشألال ا)والأل زم أول  رألضان داود سليألان 

اودت عبد : ألنطقة الشألال : أوال  : أألا بقية الرااق أعضاء الا از أذكر ألن م  سب الألناطق الاغرااية للقطاع ألا يلل ( .. قطاع غزة
( / اباليا)بن ، علل عبداهلل غ( بيت الهيا)، ألصطفى عبدال أليد قشقش ( بيت الهيا)، أل ألود درويش  ألدونة ( بيت الهيا) أليس سلألان 

، ( اباليا)، أل ألود كي نل ( اباليا)،  سن أبو  أليده ( اباليا)، األعة راب طنطيش ( اباليا)، عطا قاسم ( اباليا)عبد الر ألن عساف 
، ( هيابيت ال)،  براهيم أبو اراد ( بيت الهيا)، عبد الألايد ديب الألسلألل (بيت الهيا)، ابر عبداهلل سالم ( أل يم اباليا)صابر الشراال 

، ( بيت الهيا)،  ضر أ ألد زايد ( بيت الهيا)، اابر عبد اهلل سالم ( بيت الهيا)، ش دة صقر  ألدونة ( بيت الهيا)يوسف أل ألد دواس 
،  ( بيت الهيا)، أ ألد أل يسن ( بيت الهيا)، شعبان سالم الألصري ( بيت الهيا)، أ ألد صقر  ألدونة ( بيت الهيا)عطايا عبد ال الق كي نل 

، أل ألود ارح ( النزلة)، أ ألد اكري أبو وردة (بيت  انون)، أ ألد الزعانين (  بيت الهيا)،  أليس صبري عليان ( بيت الهيا)ود دواس أل أل
 –ايفارا غزة  –أل ألد  سن األسود : ألدينة غزة : ثانيا  (.. أل يم اباليا)، عبد القادر أبو سألرة ( أل يم اباليا)، عبداهلل أبو رايع ( اباليا)

أل يم )، كايد الغول ( أل يم الشاط )، عبد الر يم الغول ( أل يم الشاط )، عبد الكريم الغول ( أل يم الشاط )ل ألنطقة الشاط  ألسئو
،  سن ( غزة)ألسئول ألنطقة الشااعية  –،   غازي الصورانل ( الشاط )، يــوسف غبـن (  أل يم الشاط )، أبو  الد علل ابر ( الشاط 

عبد العزيز أبو القرايا ، ( الشااعية -غزة )،  ألدي  رودة  ( الشااعية –غزة )،  سن أل ألد السكاال ( اعيةالشا -غزة ) ليل السكاال 
عارف ، ( الزيتون -غزة ) ،  ااروق الألصري( الشااعية -غزة)كاألل الألغنل  ،( الشااعية -غزة ) ألدي القدرة ، ( الشااعية -غزة )

نائب ألسئول  –أل ألد أيوب أبو هدروس :  انيونس والوسطى : ثالثا  .. ، ( الزيتون -غزة )شور ، ألوسى عا( الزيتون -غزة )عاشور 
، أل ألود أبو ش ادة (  انيونس)الأللقب أبو الطيارة  –، أل ألد الفقل (  انيونس)، رأات عثألان الناار (  انيونس)الانوب ، نايف الغلبان 

، عبداهلل (  انيونس)، عألران العدينل (  انيونس)، أل ألد العدينل (  انيونس)، ط ل األسطل (  انيونس)، عألران األسطل (  انيونس)
، األيل انونة ( النصيرات)، أبو  براهيم دااو ( النصيرات)،  عبد العزيز انونة ( بنل س يلة)، أل ألود أبو داألو ( الوسطى)الابور 

عأللية ضد قوات اال ت ل ، وعلى أثر  11ط ئع  والل وقد نفذ الرااق ألن ألناضلل ال( .. النصيرات)،  سألاعيل أبو ابطي ان ( النصيرات)
الت قت الط ئع للا از العسكري للاب ة الشعبية،  هذا وقد استطاعت  88/83/8491تأسيس الاب ة الشعبية لت رير السطين بتاريخ 

، لتبدأ بعد 8491/يناير/31ار يوم ا( 19ألن أصل )رايقا   91اا زة اال ت ل الص يونل اكتشاف الا از العسكري للط ئع وقاألت باعتقال 
 . ذلك ألر لة اديدة ألن ألرا ل النضال الألسلح ال قطاع غزة بإسم الاب ة الشعبية لت رير السطين
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ــاء ــين والألدرســين واألطب ــ ،الألــوظفين والأل ني ــر قلي ــب عــدد غي ــى اان ل ألــن انــود  ل
الذين لم يغادروا القطاع على أثـر هزيألـة  زيـران  ،وضباط ايش الت رير الفلسطينل

تلــك   ركــة القــوأليين العــرب والط ئــع اــل ، ب يــث ارتفعــت  العضــوية التنظيأليــة اــل
 ال ركــة والط ئــعاســتطاعوا تكــريس واــود  عضــو 311الألر لــة  لــى ألــا يقــرب ألــن 

واريـــدة   البيانـــات والألنشـــورات الســـرية ا عبـــرألا النضـــالل وشـــرح أهـــداا ألـــودوره
لشباب ال ركـة ، الـذين قـاألوا بالعديـد انبا   لى انب ألع العألل العسكري  ،"الاألاهير"

األلغـام ونصـب الكألـائن للـدوريات العسـكرية وال اـوم ألن العألليات النوعية ألـن زرع 
تألـايزا   اصـا   ل ركـة القـوأليين العـربعطـى أكم العسكري ، األألر الذي اعلى ألقر ال 

عبر اتساع عألليات ا وكثاات ا وبنوعية األهداف الأل تارة ببسالة ألنقطعة النظيـر اـل 
 .رقعة اغرااية ضيقة

اعتقـــل ألســـئول الا ـــاز العســـكري  (م 8491)ينـــاير / كـــانون الثـــانل  31واـــل 
، كـان ب وزتـه قـوائم بأسـألاء األعضـاءلط ئع الألقاوألـة الشـعبية اـل القطـاع، الـذي 

عضــو ألاألــوع أعضــاء الا ــاز  (19)عضــوا  ألــن أصــل  (91) لــى اعتقــال ألألــا أدى 
 .العسكري آنذاك

ســرعان ألــا " ط ئــع الألقاوألــة الشــعبية"وعلــى أثــر ضــرب الا ــاز العســكري، اــإن 
باعتبارهــا ارعــا  للاب ــة الشــعبية، التــل تشــكلت اــل ديســألبر  ،أعلنــت عــن نفســ ا

اب ـة الت ريـر "و " العـودة أبطـال"شباب الثأر،  -ألن  ركة القوأليين العرب  8491
 ". أ ألد ابريل –الفلسطينية 

وفووي نفووس الوقووت قووام الكوويوعيون الفلسووطينيون بتوحيوود صووفوفهم موون جديوود وتأجيوول 
" الجبهووووة الوطنيووووة المتحوووودة( "1260)كافووووة خالفوووواتهم الداخليووووة حيووووص أسسوووووا فووووي فا 

تحريور  بالتحالف مع مجموعة ص يرة من البعثيين ومجموعوة أخورر مكوابهة مون جبهوة
 ".المقاومة"وأصدرت الجبهة جريدتها اضسبوعية ( ف.ت.ج)فلسطين 
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ف ل فقوود قوواموا عبوور عوودد موون .ت.أمووا بالنسووبة لجوويش التحريوور الفلسووطيني وقيووادة م
ضباط صف وجنود جيش التحرير الفلسطيني بتأسيس خالياهم السرية العسكرية تحوت 

 ".قوات التحرير الكعبية"اسم 
ل وفوووي هووو ا ( 1260)اطها العسوووكري منووو  أوائووول أكتووووبر كموووا بووودأت حركوووة فوووت  نكووو

الجانا أكير إلى روح التعاون فوي المجوال العسوكري بوين حركوة فوت  وطالئوع المقاوموة 
 . الكعبية وقوات التحرير الكعبية 

ورغم أن كافة القور والفصائل الوطنية لوم تتفوق علوى تأسويس جبهوة وطنيوة تضومهم 
قووا، أمووام العالقووات اضخويووة بووين الجميووع عبوور التعوواون جميعووا،ل إال أن  لوور لووم يكووكل عائ

فوووووي كثيووووور مووووون المجووووواالت العسوووووكرية والسياسوووووية واالجتماعيوووووةل إنهوووووا الوووووروح  لالكامووووول
الفلسوووطينية الواحووودة التوووي لوووم تعووورف االنقسوووام أو الفئويوووة طووووال اضعووووام الثالثوووة اضولوووى 

ضحوووود سووووور هوووو ا لالحووووتاللل ضن مقاومووووة المحتوووول كانووووت الهوووودف الوحيوووود وال مصوووولحة 
الهوودفل ولألسووف فووحن تطووور أوضوواك الفصووائل فيمووا بعوود وبووروز المصووال  الكخصووية 

علووى حسوواا الهوودف الكبيوور دفووع بنووا  لواالمتيووازات ومهوواهر البوو   والفسوواد البيروقراطووي
 .جميعا، نحو الخراا ال ي نعيك  اليوم

طـوال  وألن الاـدير بالتسـايل هنـا أن الألقاوألـة الوطنيـة الألسـل ة اـل قطـاع غـزة
، اسـتطاعت أن تفـرض نفسـ ا عبـر ( 8413)و تى عام ( 8421)الفترة ألن  زيران 

، كإطـار صـغار الألـوظفين الفقـراء والكـاد ينالألناضلين ألن أبناء العألال والف  ـين و 
واست وذ على ا تراأل ا وألسـاندت ا  لـى أبعـد  ،عوبَّر بكل صدق عن ألشاعر الاألاهير
ألــن  -التــل هادنــت اال ــت ل–لقــوى التقليديــة ال ــدود، اــل الوقــت الــذي لــم تســتطع ا

أشباه اإلقطاعيين وكبار التاـار الوسـطاء ووا ـاء العشـائر أن تعلـن عـن نفسـ ا أو 
تطل برأس ا ال شـوارع القطـاع، واقـدت نفوذهـا وا تراأل ـا ل سـاب اصـائل الألقاوألـة 

ظلـت والشرائح االاتألاعية الفقيرة التل تقدألت الصفوف ال ألواا ـة اال ـت ل، ايألـا 
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القوى الكوألبرادورية وكبار الأل ك والقوى التقليدية صاألتة ألترقبة  تى كانت أ داث 
التـــل أدت  لـــى  ـــروج الألقاوألـــة ألـــن األردن اـــل تألـــوز  ،الســـوداء( 8411)أيلـــول 

وهبــوط وتيــرة الألقاوألــة اــل الضــفة والقطــاع هبوطــا  ألل وظــا ، ابعــد أن بلــغ ( 8418)
ن ـو ( 8411) ـ ل العـام ( 8421)الأل تلـة  ألاألوع العألليات الفدائيـة اـل األراضـل

لــــى ( 8411)عألليــــة عــــام ( 155)عألليــــة هبطــــت  لــــى ( 3911) عــــام ( 911)، وا 
، وقد  ظل قطاع غزة بـأعلى نسـبة ألـن العألليـات الفدائيـة اـل األراضـل 77( 8413)

، يؤكـد علـى ذلـك  8413طوال الفترة ألنذ بداية اال ـت ل  تـى ن ايـة العـام  ،الأل تلة
أصــدرت أ كاأل ــا اــل ن ــو ســبعة أالف قضــية "اإلســرائيلية اــل القطــاع  أن الأل ــاكم

 . 78" ألقاوألة، ات م اي ا زهاء عشرين ألف ألن سكان قطاع غزة
وال هذا الاانب ، أشير  لى الدور النضـالل الألتأليـز للاب ـة الشـعبية اـل قطـاع 

الــذي  ــرج ألــن الســان اــل شــ ر تألــوز ( ايفــارا)غــزة بقيــادة الرايــق أل ألــد األســود 
، وبدأ بتشكيل الألاألوعات الألقاتلة التل قاألت بالعديد ألن العألليـات الفدائيـة  8411

الاريئة ب يث باتت الاب ة الشعبية آنذاك رألزا  رئيسيا  ألن رألوز الألقاوألة الألسل ة، 
و ــازت علــى ثقــة وا تــرام والتفــاف الاألــاهير  ول ــا، اــل ألقابــل أل ــاوالت اــيش 

الظــاهرة الكفا يــة ، التــل قــال عن ــا ألوشــل اال ــت ل الألتواصــلة للقضــاء علــى هــذه 
 :ديان وزير الدااع اإلسرائيلل

واـــل يـــوم "  ن الفـــدائين ي كألـــون غـــزة اـــل الليـــل ون ـــن ن كأل ـــا اـــل الن ـــار" 
اســتطاع العــدو الصــ يونل اكتشــاف ألقــر الرايــق أل ألــد األســود ورايقــه  4/1/8411

ضــرب اي ــا وعبــد ال ــادي ال ايــك ، وبعــد ألواا ــة ألســل ة شرســة  لكاألــل العألصــ
الرااق أروع األألثلـة اـل القتـال والت ـدي والألواا ـة استشـ دوا علـى أثرهـا لتبـدأ بعـد 

 . ذلك ألر لة أ رى ألن ال بوط ال العألليات الفدائية دا ل القطاع 
                                                 

 .899ص-8411 -دار الألستقل العربل  –القاهرة  – 8411 – 8491الألقاوألة ال قطاع غزة -أل ألد  الد االزعر  77
 . 198ص  – 8411 –ألع د الدراسات العربية  –العربل الفلسطينيون ال الوطن  –ألاألوعة با ثين   78
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مووووون العوووووائالت المتنفووووو ة )وبخوووووروج المقاوموووووة مووووون اضردن توووووداعت القوووووور التقليديوووووة 
لهووا فووي هوول " اجتموواعي"أسوويس أول إطووار فووي القطوواك إلووى ت( والكووومبرادور والمخوواتير
برئاسة ركاد الكوال وبدأت تعاونهوا موع " الهيئة الخيرية لقطاك غزة"االحتالل تحت اسم 

اضردن من  تأسيسهال وكان له ا التعاون بعم االيجابيات االجرائية خاصة فيما يتعلق 
 اإلنهووواء العديووود مووون معوووامالتهمل لكووون هووودفه لبتسوووهيل سوووفر أبنووواء القطووواك إلوووى اضردن

السياسوووي مهادنوووة االحوووتالل وتكوووجيع وتعزيوووز العالقوووة موووع النهوووام الملكوووي الرجعوووي فوووي 
 .اضردن لم يكن خافيا، عن الجميع

ل ثووم عووام ( 407)إلووى ( 1203)وصوولت عووام "ومووع هبوووط عمليووات المقاومووة التووي 
حيوص بل وت ( 1205)ط عوام عملية ل واستمرت في الهبو ( 305)هبطت إلى ( 1204)
وموووا بعوووده بسوووبا الحووورا ( 1205)عمليوووةل وهووول التراجوووع مسوووتمرا، طووووال عوووام ( 307)

إلووى جانووا حالووة الهبوووط  لف بهووا.ت.موون جهووة وانكوو ال قيووادة م 79"اضهليووة فووي لبنووان
توودنت العمليووات الفدائيووة "السياسووي الوو ي أصووابها بعوود إعووالن اتفوواق كامووا ديفيوودل حيووص 

ل وبقيت حالة الهبوط في ( 1200)عملية عام ( 164)والقطاك إلى في الضفة ال ربية 
إلوووووى ( 1211)عمليوووووةل ووصوووولت عوووووام ( 117)ل (1201)العموووول المسووووول  طوووووال عوووووام 

العمووول المسووول  حتوووى بدايوووة  تراجوووع( 1212)ل ثوووم بعووود حووورا لبنوووان  80"عمليوووة( 147)
 (.1210)االنتفاضة في الضفة والقطاك نهاية عام 

عاموول مووع رموووز كبووار التجووار الوسووطاء الوو ين حصوولوا علووى بوودأت إسوورائيل فووي الت 
العديد من الوكاالت التجارية اإلسرائيلية لتسويقها داخل القطاكل كموا أدر انفتواح سووق 
العمالوة اإلسوورائيلي إلوى تصوواعد دخوول العمووال الفلسوطينيين موون أبنواء غووزة والضوفة إلووى 

فووي بدايووة عووام ( 5277)موون " ئيلإسوورا"السوووق اإلسوورائيلية وارتفوواك عوودد العوواملين داخوول 
لوووووى ( 1214)عامووووول فوووووي نهايوووووة عوووووام ( 42777)ليصووووول إلوووووى ( 1201) ( 53177)وام
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بنسووبة ( 1215)ورغوم  لور فقود كانووت البطالوة منتكورة فوي عوام (. 1211)عوام  81عامول
خاصووووة بووووين الجووووامعيين الوووو ين وصوووول عوووودد العوووواطلين موووونهم إلووووى %( 35)تزيوووود عوووون 

ائيلية التوووووي اسوووووتهدفت تووووودمير البنيوووووة التحتيوووووة خوووووريج بسوووووبا السياسوووووة اإلسووووور ( 3226)
لالقتصوووواد الفلسووووطيني عمومووووا، فووووي الضووووفة والقطوووواك موووون جهووووةل ونتيجووووة عوووودم اهتمووووام 

بتطووووير الصوووناعات أو التجمعوووات اإلنتاجيوووة االقتصوووادية الفاعلوووةل واكتفوووت ( ف.ت.م)
يودها أو بتقديم الدعم إلى عدد من رموز العكائر أو القور التقليدية الرجعيوة لضومان تأي

التي كانت وستهل  لتحييدهال دون تطلع إلى تطور أوضاك جماهير المخيمات والمدن
الوقود الحقيقوي لكول نضوال ثووري فلسوطينيل هو ه الجمواهير التوي فجعوت بموا جورر فوي 

فووي المنووافي ( ف.ت.م)ومووا جوورر موون تكووتت ضبنائهووا موون كوووادر  ل(1212)لبنووان عووام 
اطها الثوري عبور عمليوات فدائيوة منهموة وعفويوة العربيةل وعندها عاودت من جديد نك

مووون إجموووالي العمليوووات فوووي %( 24)فوووي قطووواك غوووزة ليرتفوووع الرسوووم البيووواني إلوووى نسوووبة 
لتبووووودأ انتفاضوووووة  ل(1210و  1216)اضرم المحتلوووووة ويسوووووتمر التصووووواعد فوووووي عوووووامي 

مووون جباليووا البطلوووة لتنتكوور كالنوووار فووي الهكووويم فووي كووول  1/12/1210الكووعا كلووو  فووي 
لقطوووواك والضووووفة الفلسووووطينيةل معلنووووة إدرار كووووعبنا الفلسووووطيني لوجوووووده المهوووودد أنحوووواء ا

الوووو ي جسوووودت  فنوووو ار  لبووووالزوال ووقفتوووو  الواحوووودة للتصوووودي ولمسوووواندة المكووووروك الوووووطني
 .ف في فن واحد.ت.م

هوو ه االنتفاضووة التووي أعطووت عموورا، جديوودا، لمنهمووة التحريوور الفلسووطينية بعوود أن كوواد 
 .اء المؤامرات الصهيونية واضمريكية والعربية في فن واحداإلحباط أن يفتر بها من جر 

وصــلت الع قــة بــين األرض والشــعب والألنظألــة اــل ترابط ــا  ،وبفضــل االنتفاضــة
بإع ن االستق ل، الذي اـاء ألنسـاألا  تألاألـا  ألـع ( 8411)التاري ل  لى الذروة عام 

ح ألـع ألتطلبـات تطلعات شعبنا وانتفاضـته اـل الـدا ل ألـن ا ـة، وألتوازنـا  بكـل وضـو 
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الشرعية الدولية ألن ا ة ثانية،  ال أن الترتيبات وال طـوات السياسـية ال  قـة التـل 
أسـ ألت اـل ا ـت ل التـوازن أو االنسـاام بـين  ،ارت على الصعيد العأللـل بعـد ذلـك

قـــرار الشـــرعية الفلســـطينية الواضـــح اـــل اـــوهره وبـــين تلـــك الألألارســـات السياســـية 
اــل أل اولـة ألن ـا للتكيـف ألـع الضــغوط ( ف.ت.م)قيـادة التوايقيـة التـل لاـأت  لي ـا 

 .األألريكية واإلسرائيلية واألوروبية والعربية الرسألية
وااءت ألر لة ألدريد التل تأليزت بإصرار دولة العدو اإلسرائيلل ال الألطلق على 
الثوابــت األيديولوايــة الصــ يونية اــل ألقابــل  الــة تقتــرب ألــن اإل بــاط والتألــزق اــل 

ينية، بدءا  ألن الرألوز القيادية ال كااة الفصائل القابلـة والألعارضـة الصفوف الفلسط
وصوال   لى األاهيرنا العفوية ال الدا ل والشتات، لدراة بـات ألـن الضـروري  شـعال 

 .الضوء األ ألر ال واه الاأليع 
ومع بدايوة المفاوضوات العبثيوة فوي واكونطن أصور رئويس الوفود الفلسوطيني ل الراحول 

الكوووافي ل علوووى طووورح وجهوووة نهووور سياسوووية التزموووت عموموووا، بالتوجيهوووات حيووودر عبووود . د
 :والثوابت الوطنية مثل

والتوووووزام اإلسووووورائيليين بوووووالتوقف عووووون هووووو ه  لعوووووودة كافوووووة المبعووووودين الفلسوووووطينيين -1
 .السياسية

نهاء االستيطان( 331( )242)االلتزام اإلسرائيلي باالنسحاا وفق قراري  -2  .وام
 (.124/220)اري حق العودة للفلسطينيين وفق قر  -3

حوووق السووويادة الفلسوووطينية علوووى اضرم والميووواه والمووووارد الفلسوووطينية عبووور سووولطة  -4
 .تكريعية وتنفي ية خالل الفترة االنتقالية وما بعدها

 .القدس الكريف عاصمتنا -5
 .واإلفراج عن كافة المعتقلين الفلسطينيين( 1242)تطبيق ميثاق جنيف لسنة  -6
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والحماية الدولية الواضحة التي تكفل أن تكون المرحلة االلتزام بتوفير الضمانات  -0
االنتقاليوووة حالوووة مؤقتوووة تخضوووع ل كوووراف الووودولي والحمايوووة الدوليوووة والتنسووويق موووع 

 .القيادة الوطنية الفلسطينية في الداخل
رسميا، وفعليا، التفاوم باسم كعبنا الفلسطيني وفق الكروط ( ف.ت.م)أن تتولى  -1

 وط تسعى إلى إكراكها في حلوول وسوطية أو أوهوام تستجيا ضية ض وأالأعاله 
 .نفسها( ف.ت.م)كا بة لن تؤدي إال لتدمير كيان 

ف لوم تلتوزم تماموا، بهو ه الكوروط ل بول إنهوا اسوتاءت .ت.إال أن القيادة المتنف ة فوي م
حيووودرل عبووود .مووون اصووورار رئووويس الوفووود الفلسوووطيني فوووي مفاوضوووات واكووونطنل الراحووول د

االجماك الفلسطيني ل ومن ثم قررت ه ه القيادة برئاسة الراحول الكافي وتمسك  بثوابت 
البوودء بعمليووة تفاوضووية سوورية مووع منوودوبي العوودو اإلسوورائيلي فووي مدينووة  لياسوور عرفووات

" إعوالن المبوادئ فوي أوسولو"استوكهولم في السويد ل حيص توم التوصول إلوى موا يسومى بوو
عية كارثة سياسية ووطنية ل ال ي ككل من الناحية الموضو ( 1223/أيلول 13)بتاريخ 

ليبوودأ كووعبنا الفلسووطيني مرحلووة جديوودة موون المعانوواة والنضووال السياسووي واالجتموواعي فووي 
سووولطة الحكوووم اإلداري الووو اتي "مجابهوووة حالوووة الهبووووط والتراجوووع التوووي ترافقوووت موووع انكووواء 

  " . الفلسطيني المحدود
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يف مرحلة االنتفاضة  األوضاع االقتصادية واالجتماعية
 8441بداية وحىت 

 

 : الرتكيبة السكانية يف قطاع غزة
لعل أبرز التغيرات التل طرأت على الضفة الغربية وقطاع غزة ، هل تلك 

لسلسة ألن  التغيرات الألرتبطة بتركيبت ا السكانية واالاتألاعية ، نتياة ا ضاع ا
اإلاراءات والقوانين والألألارسات، التل ارض ا الأل تل، والتل ت كألت ال ألسارها 
العأللية االقتصادية واالاتألاعية والسياسية اي ألا، وضألن ألعطيات الشروط 

كان له انعكاساته،  ،اإلسرائيلية، وعليه، اإن  ضوع الألنطقتين ل  ت ل اإلسرائيلل
أل تلف الألااالت ، والألتعلقة بالتركيبة السكانية،  الفورية ألن ا وال  قة ، وعلى

وسوق العألل، وأنألاط التشغيل ، واألوضاع الص ية ، وال دألات التعليألية ، وبشكل 
أكثر ت ديدا  ، انعكست على ألستوى توزيع الد ل ال الضفة والقطاع ، نظرا  لألا 

 .  82سطينيةأ دثه اال ت ل ألن ان يار ال البنى االقتصادية واالاتألاعية الفل
عندألا نـتف ص بلـدا  ألعينـا  ألـن زاويـة االقتصـاد السياسـل، نبـدأ ": يقول ألاركس 

 ، بدراسـة سـكانه، وانقسـام هـؤالء السـكان  لـى طبقـات، وتـوزع م اـل الألـدن والريــف
ألع ذلك،  ذا تف صـنا  ،األساس وألادة العألل االاتألاعل اإلنتاال برألته مالسكان ها

ــا ألــث   الطبقــات التــل  هــذه الطريقــة عــن كثــب، االســكان هــم اكــرة ألاــردة  ذا أهأللن
وهــذه الطبقــات هــل بــدورها كلألــة اواــاء  ذا تااهلنــا العناصــر التــل  ،يتكونــون ألن ــا

 " . الخ...ترتكز  لي ا، ألثل العألل الألأاور والرأسألال
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" اتألعــات هــو النظــر اــل ألــرآة  ن الألــد ل الطبيعــل لدراســة أي ألاتألــع ألــن الأل
االبعــد الســكانل ي ــتص بكــل ألــا يــؤثر اــل قــدرة أاــراد الألاتألــع "، " ال الــة الســكانية 

ألـــن  ،ألـــن زاويـــة البشـــر أنفســـ م ،علـــى التطـــور االقتصـــادي واالاتألـــاعل والثقـــاال
ـــب الســـكانل ـــة والتركي ـــة والنوعي ـــوا ل الكألي ـــدا لل أو  ،الن ـــذي يشـــألل التكـــوين ال ال

ايألا بين م ألن زوايا التقسـيم النـوعل، والتوزيـع العألـري، والتوزيـع  الع قات النسبية
الــــدائرة " ، وهـــل عناصـــر أو أبعـــاد تشـــكل اـــل ألاألوع ـــا " الألكـــانل أو الاغرااـــل

التل تتدا ل ألع بقية الدوائر االاتألاعية وتصب األيع ا ال بوتقـة وا ـدة " السكانية
ألــن اــل أن ــا أ ــد أهــم هــل ذاك الألاتألــع نفســه، لكــن أهأليــة ال الــة الســكانية تك

الألؤشــــرات التــــل تكشــــف بوضــــوح الألشــــاكل الرئيســــية، السياســــية واالاتألاعيــــة 
 .83واالقتصادية ال ألاتألعنا 

عكووووية االنتفاضووووة اضولووووى  فووووي قطوووواك غووووزة بلوووو  مجموووووك أبنوووواء كووووعبنا الفلسووووطيني
ألوووف نسووومة مووووزعين علوووى أربعوووة  84(633)حووووالي  1211وبدايوووة عوووام  2/12/1210

مخيمات لالجئينل الو ين يمثلوون  1مابين مدينة وقريةل إضافة إلى  عكر تجمعا، سكنيا، 
 .من مجموك سكان القطاك%( 07)حوالي 

وقد طرأت تحوالت على الخارطة الديم رافية للقطاك تنطوي على خصائ  تبورز 
( 237)وحسا التقديرات فوحن ل  لر التمايز الفلسطيني من الناحيتين القانونية والوطنية

ء الالجئين يقيمون خارج مخيمات القطاك الثمانيوة ل ولهو ه اضرقوام دالالت ألفا، من هؤال
فهوووي تعنوووي أن عووودد الالجئوووين المقيموووين فوووي هووو ه المخيموووات حووووالي ل عميقوووة الم وووزر

 لألف نسمة بينما يتوزك العدد اضكبر من الالجئين علوى مختلوف أنحواء القطواك( 277)
أي أن هنالر حجما، هائال، مون التوحود فوي ل إلى جانا أبنائ  اضصليين إ ا جاز التعبير
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يصعا مع  فرز الالج  عن المواطنل بل ويمكن ل العالقات االجتماعية بين السكان 
إيجوووواد مئووووات اضمثلووووة التووووي توضوووو  التكوووواب  فووووي اضحوووووال االجتماعيووووة المتدنيووووة بووووين 

التوّحد في البؤس والفقر والمعاناة هو أمور  إ  انل دون أية فروق لالمواطنين والالجئين
 لمكووووترر بووووين الالجئووووين فووووي المخيمووووات وبووووين المووووواطنين فووووي اضحيوووواء الكووووعبية مثوووول

الكووجاعية والزيتووون والتفوواح وفووي رفوو  وخووانيونس ناهيوور عوون الفقوور الموودقع فووي أوسوواط 
ل (هيالبيت حانون وبيت الهيا والنزلوة وجباليوا وخزاعوة وعبسوان وبنوي سو) سكان القرر 

رغوم صوحة  له ا التكاب  في المعاناة لم يعد يتوي  إمكانيوة الفورز بوين الموواطن والالجو 
 .الحديص عن تمايز المخيم على صعيد بروز دوره الوطني وخصوصيت  النضالية

ألووف نسوومة ل وبلوو  حجووم  85(041)بلوو  عوودد سووكان قطوواك غووزة  1223وفووي عووام 
علووى مختلووف المهوون موونهم أكثوور موون  عاموول موووزعين( 141777)القووور العاملووة فنوو ار 

أي ان حجووم ل عكووية انوودالك االنتفاضووة" لإسوورائي"ألووف عاموول كووانوا يعملووون فووي ( 61)
كمووا تتميوز القوور العاملوة بارتفوواك ل القوور العاملوة يعتبور كبيورا، بالنسووبة إلوى عودد السوكان

( 1223) وفي ه ا السياقل فحن توزيع السكان فوي القطواكل نسبة الفئات العمرية الكابة
 :حسا السن كما يلي

 %4001= سنة  14 –من صفر  -
 %3403=  34 – 15من  -
 %1002= فما فوق  – 35من  -
 

إن الوضع العام للقور العاملة في القطاك ل في تلر المرحلةل كان متميزا، من حيوص 
ل حيوص وصولت إلوى أقول مون  1213تراجع نسبة البطالة بكوكل ملحووه خوالل اضعووام 

لى حوالي  واحد بالمئة %( 1,5)ل و(1215)عام %( 1,2)ل و ( 1214)ام ع%( 1)وام

                                                 
 . ألوقع نااذة ال ير  –االنترنت  –غزة البطالة وت ديات الألستقبل ال قطاع  –يوسف كاألل ابراهيم .د  85



 
 

 8449 - 8491قطاع غزة 
 

 

 
89 

حسووووا الجوووودول ( 1211)عووووام %( 2,3)ل و(1210)عووووام %( 1,6)ل و(1216)عووووام 
 :التالي 

 نسب العاأللين ال الألااالت االقتصادية الأل تلفة 
 86 8411و  8411و  8411سنوات 

ألاألوع  عام 
العاأللين 
 ألن القطاع 

بناء  صناعة  زراعة 
 وتشييد 

تاارة 
وألطاعم 
 وانادق 

نقل 
 وألواص ت 

 دألات 
 ااتألاعية 

قطاعات 
 أ رى 

8411 11,111 93,1 88,1% 83,9% 89,3% 9% 81,9% 1,9% 
8411 11,411 81,1 84,1% 39,8% 89% 9,9% 89% 1,9% 
8411 811,311 81,9 81,8% 39,1% 81% 1,1% 83,1% 9,9% 

 

  8411 – 8411نسبة العاطلين عن العألل ال قطاع غزة ألن عام 
ألاألوع السكان  العام

سنة اأكثر  89
 باآلالف 

القوة العاأللة ألن م 
 باآلالف 

الذكور ألن القوة 
 العاأللة

العاطلين عن 
 العألل باآلالف

نسبة العاطلين ألن 
القوى العاأللة 

 بالألئة
8411 393,1 18,9 11,1 1,9 1,1 
8419 398,9 11,1 11,1 1,1 1,9 
8419 399,4 11 19,9 1,1 1,4 
8411 311,1 43 11 8,8 8,3% 
8419 319,9 41,9 48,9 8,9 8,1% 
8411 313,9 818,1 41,9 8,9 8,9% 
8411 348,4 818,3 41,9 3,9 3,9% 

 

ألن ألاألوع العألال ال قطاع %( 11 -% 99)والادير بالذكر أن ألا يقارب ألن 
قد عأللوا ال السوق اإلسرائيلل   ل تلك السنوات وألا ت ها  تى عام  ،غزة
،  يث بلغت ألساهألة د ل هؤالء العألال ال الناتج اإلاألالل لقطاع غزة (8449)

 .87%( 11)نسبة 
                                                 

 18ص  – 8448 زيران  – 19صاألد  –الطبقة العاأللة و ركت ا النقابية ال قطاع غزة  –غسان الش ابل   86
 13ص  –الألصدر السابق –غسان الش ابل   87
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لم يكن "  سرائيل"ألن العاأللين ال %( 41)ن  ظ أن  والل "وال هذا السياق، 
أو  دألاتل، ع وة على   ، أو صناعللدي م بديل أو اقتصاد ألساعد، زراعل ألث   

اور ال السوق اإلسرائيلل ، األألر الذي  لق نوعا  ألن االزدهار ارتفاع األ
بعيدا  عن أي ارتباط تنألوي  قيقل ال االقتصاد  ،االقتصادي الشكلل للطبقة العاأللة

الفلسطينل ، وهذا ألا كان ي دف  ليه اال ت ل اإلسرائيلل ألن  يث ضرب التطور 
 . االقتصادي عألوألا  ، وقطاعل الصناعة والزراعة  صوصا  

لووووم تهووووتم بتحسووووين وتطوووووير ( ف.ت.م)وفووووي هوووو ا الجانووووا نكووووير إلووووى أن قيووووادة   
صووة قطواعي الصووناعة والزراعووة ل إلوى جانووا ضووعف اضجووور خا لالقطاعوات اإلنتاجيووة

وتراجوووع فووور  العمووول ل وتزايووود تفووواقم اضوضووواك الحياتيوووة لفقوووراء القطووواك ل اضمووور الووو ي 
ل وبووالرغم موون  لوور هوول عمالنووا فووي الضووفة  ةدفعهووم إلووى العموول فووي السوووق اإلسوورائيلي

فلسوووطينية بعووود عوووام الوقوووود الحقيقوووي لحركوووة المقاوموووة ال -كموووا كوووانوا دوموووا،  –والقطووواك 
كهيدا، وكهيدة وأكثر من ( 331( )1227-1210)إ  قدموا أثناء االنتفاضة ل (1260)
  .88ألف معتقل( 36)ألف جري  بل  عدد المعتقلين في نفس الفترة ( 33)

 

 : 8441توزيع األراضي كما يف عام 
التوي  إن أراضي قطاك غزة تنقسم إلى اضراضي التي يملكها الفلسطينيون واضراضي

 :اضولى تنقسم إلى نوعينل اغتصبتها سلطات االحتالل باإلكراه والمصادرة
 .ألف دونم( 57)مناطق البناء أو السكن ومساحتها  .1
ألوف دونوم ( 57)منهوا  لألف دونم( 277)المناطق الزراعية والطرق ومساحتها  .2

جووواوز تقريبوووا، تسوووتحو  عليهوووا العوووائالت الكوووب  إقطاعيوووة أو التقليديوووة والتوووي ال يت
( 5577)بينمووووا مسوووواحة المخيمووووات الثمانيووووة ال يتجوووواوز  لعائلووووة( 37)عووووددها 

                                                 
 98ص  – 8448ران  زي –عألان  –ف .ت. صدار م – 19العدد  –كتاب صاألد  -االنتفاضة بعد ث ث سنوات –اايز ساره   88
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والبود مون السوعي  لوال كر أن ه ا الوضوع يفتقور إلوى الكثيور مون التووازن .دونم
 .إليجاد حل وطني عادل له ه اإلككالية المعقدة في المستقبل

 

تحوووت  انوووتكفهوووي أراضوووي  لألوووف دونوووم( 115)أموووا المسووواحة المتبقيوووة والتوووي تبلووو  
أراضوووي تتبوووع المسوووتوطنات الصوووهيونية : يسووويطرة االحوووتالل وتتووووزك علوووى النحوووو التوووال

لمعسووكرات الجوويش منهووا ( دونووم 1277) لألووف دونووم( 3205)العكوورين وتبلوو  مسوواحتها 
ألوف دونوم موؤجرة ( 51)ل ونم طرق للجيش والمسوتوطناتو دألف ( 1106)و للياإلسرائي

المصووووودر هنوووووا تقريووووور ) فلوووووف دونوووووم أحوووووراش ( 17)ل ولموووووا يسووووومى بوووووالمجلس اإلقليموووووي
 (.بنفنستي

موووون ناحيووووة أخوووورر البوووود موووون اإلكووووارة فووووي هوووو ا المجووووال إلووووى ممارسووووات االحووووتالل 
وهووووي مرتبطووووة بوووواضرم  لفيمووووا يتعلووووق بمسووووألة توزيووووع الميوووواه فووووي القطوووواك لالصووووهيوني

يخصوو  للمسووتوطنات فووي القطووواك  كووان فوواالحتاللل وبالكثافووة السووكانية فووي فن واحوود
 بينمووا ال يتجوواوز نصوويا أبنوواء البلوودل سوونويا،  مليووون متوور مكعووا موون الموواء( 57)والي حوو

( 4)علوم أن عودد المسوتوطنين ال يتجواوزموع ال لمليوون متور مكعوا( 117) الفلسطينيين
يحصوول كووان أن كوول مسووتوطن صووهيوني فووي القطوواك  بوضوووح هوو ا يعنوويو ل فالف نسوومة
مون الموواطن الفلسوطيني تهوبط حصوة  بينموا لمون ميواه غوزة متور مكعوا 20 يوميا، علوى
 . للزراعة واالستعمال المنزلي وغير  لر لنصف متر مكعا يوميا، مياه  إلى 

 

 : (8441 - 8411)حول الوضع الطبقي 
استنادا   لـى الت ليـل الطبقـل أو العلألـل اـإن أي ألاتألـع ألـن الألاتألعـات البـد أن 

القتصادية اـل ا و االاتألاعيةلكن ظروف القطاع وأوضاعه ، يتكون ألن عدة طبقات
دون أن تنفل كألا قلنـا اـل )اعلت ألنه  الة ااتألاعية ألتأليزة  ظل اال ت ل البغيض

ــه ــل دا ل ــدهور األوضــا، (الســابق أل ألــح الوضــع أو التقســيم الطبق ــان لت  عاألــث   ك
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التـل ت ـول دون أي تطـور  قيقـل اـل  ،الزراعية بفعل األواألر العسكرية اإلسرائيلية
 (8421)وكذلك بقـاء ألسـا ة األراضـل الزراعيـة ثابتـة تقريبـا  ألنـذ عـام  ،هذا الاانب

اـل ألقابـل النسـبة العاليـة اـدا  ، ( ألـف دونـم 311) ـوالل  (8441) تى بداية عام 
هــذا الوضــع ال نســتطيع ألعــه التأكيــد علــى واــود طبقــة ألــن ، ألــن الزيــادة الســكانية

ين بالألعنى الك سيكل للطبقة،  ذ أن هناك تدا     لى  د كبيـر بـين الف  ـين الف  
هـذا بـالطبع ال ينفـل ال ـديث عـن ، وليس ألن الس ل الفصل بين ألا ،األاراء والعألال

ــداألى والاــدد ــار الأل كــين الق ــل ألــن كب ــة ضــألن  ،عــدد قلي ــازات طبقي ــون باألتي يتألتع
واالقتصـادية ألـع كبـار التاـار اتألاعيـة ت الف م وتدا ل م ال شبكة ألـن الع قـات اال

ب يــث يشــكلون ألعــا  ، كألــا أســلفنا ألــن قبــل( الوســطاء أو السألاســرة أو الكــوألبرادور)
الت ــالف الطبقــل للبوراوازيــة "ألتاانســة الألصــالح نســتطيع أن نطلــق علي ــا " طبقــة"

 الذي يتطلـع دوألـا   لـى الأل ااظـة علـى ألصـال ه وأوضـاعه" العليا الزراعية والتاارية
وألــن الألعــروف ان الزعاألــات التقليديــة أو التاري يــة اــل هــذا الت ــالف قــد . الألتأليــزة

 . (8421)عام  السياسل بعد   ت ل الضفة الغربية وقطاع غزة  ضعف دورها
 
  -زالوووا  ومووا–أمووا الكوورائ  الفقيوورة موون العمووال والفالحووين والكووادحين ل فقوود تعرضوووا  

ال فووورق هنوووا بوووين الجوووو  أو  لاالجتمووواعي والووووطنيالطبقوووي ضقسوووى أنوووواك االضوووطهاد 
الميسووورة أو )ثوم توأتي الطبقوة البورجوازيوة الصوو يرة لتكوكل فوي معهوم كورائحها . موواطن

لوووويس علووووى المسووووتور متنوعووووا، ومتعووووددا، نسوووويجا، اجتماعيووووا، ( العليووووا ل الوسووووطى ل الفقيوووورة 
نموووووا أيضوووووا، علوووووى المسوووووتور السياسوووووي لاالجتمووووواعي فحسوووووا كووووورائ  حيوووووص توزعوووووت  لوام

البرجوازيووة الصوو يرة علووى كافووة اضحووزاا والتيووارات اليمينيووة والوطنيووة والقوميووة واضمميووة 
عاكووووها أبنوووواء كووووعبنا واالنتفاضووووة التووووي ل والدينيووووة فووووي غمووووار العموووول الوووووطني عمومووووا، 

 .1210الفلسطيني في الضفة والقطاك ديسمبر 
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 : 8441اخلصائص التي ميزت  قطاع غزة حىت عام 

 
لووويس بوووالمعنى الووووطني أو ل ضبنووواء القطووواك ةالفلسوووطيني ةالهويوووة الوطنيوووبوووروز  .1

إ  أن القطوواك يعتبور فووي ل بوول وكو لر بووالمعنى القوانوني تاريخيوا، ل الج رافوي فقوط
وهوو كو لر إلوى  ل"الجوزء البواقي مون فلسوطين"المحافل العربية الرسومية والدوليوة 

ولهووو ا العامووول ل متحووودةيومنوووا هووو ا فوووي كافوووة وثوووائق الجامعوووة العربيوووة واضموووم ال
لكن  من جانا فخر ساهم في زيوادة التعقيودات فوي وجو  أبنواء ل ايجابيات كثيرة

ل فالكوووووعور بووووواالغتراال مووووون قبووووول النهوووووام العربوووووي الرسووووومي عموموووووا،  لالقطووووواك
ورفووم القبووول بالجامعووات والتضووييق السياسووي  لوالحرمووان موون اإلقامووة والعموول

 .تالحق ابن غزة أينما  ها التيالعراقيل إلخ ... واالجتماعي بكل صوره
 (%1035)كيلووو متوور مربووع أو مووا يعووادل ( 365)المسوواحة الضوويقة التووي تبلوو   .2

 .من المساحة اإلجمالية لفلسطين
وموا ينوتج عون  لور  لالكثافة السكانية العالية فوي هول تودني المووارد االقتصوادية .3

يمكوون  لوفووي المقابوول فووحن هوو ه الكثافووة تعنووي وجووود قوووة بكووريةل موون مكووكالت
في حالة وضع خطط للتنمية تعمل لصوال  ارتبواط النواس  لتوهيفها بككل جيد

وبووووووالترابط مووووووع المكوووووواريع  ل(ف.ت.م)عبوووووور  ليبالمكووووووروك الوووووووطني الفلسووووووطين
 .المماثلة في الضفة من أجل توحيد العالقات االقتصادية والثقافية بينهما

المقارنة مع عكورات ب وجد مؤسسات ثقافية في ل حيص ال تعزلة القطاك الثقافية .4
ل وغيووواا المؤسسوووات الجماهيريوووة الفاعلوووة لالمؤسسوووات فوووي الضوووفة الفلسوووطينية

وأكووير فووي هوو ا الصوودد إلووى مسووؤولية كافووة الفصووائل الوطنيووة الفلسووطينية التووي 
 –علووى أهميتوو  وضوورورت   –ركووزت اهتمامهووا منوو  البوودء علووى البعوود العسووكري 
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يري والنقوووابي طووووال المرحلوووة فوووي النضوووال مموووا أدر إلوووى تهمووويش البعووود الجمووواه
فوي تطوور  –موع عوامول عديودة أخورر  –اضمر الو ي أسوهم  ل(1260-1223)

ونهوم حركات اإلسالم السياسي واستمرار الصراك بينها وبين القور الوطنية 
 .والديمقراطية 
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 املــالحـــق
 8499لسنة  299قانون رقم  النصوص الدستورية

للألنطقة الواقعة  صدار القانون األساسل 
 ت ت رقابة القوات الألصرية بفلسطين

 ألالس الوزراء، باسم األألة
م 1253من فبراير سنة  17بعد اإلطالك على اإلعالن الدستوري الصادر في  

م بتحويول 1254مون نووفمبر سونة  10وعلى القرار الصادر من مجلس قيادة الثورة فوي 
م 1253لسوووونة  612القووووانون رقووووم مجلووووس الوووووزراء سوووولطات رئوووويس الجمهوريووووة وعلووووى 

. بحصووودار القوووانون اضساسوووي للمنطقوووة الواقعوووة تحوووت رقابوووة القووووات المصووورية بفلسوووطين
وبنوواء علووى مووا عرضووو  وزيوور الحربيووة إصوودار القوووانون ل وعلووى مووا ارتووآه مجلووس الدولوووة

 :اآلتي
الواقعة تحت رقابة القوات  ةيسري القانون اضساس المرافق على المنطق :ألادة أولى

 ".قطاك غزة"المصرية بفلسطين التي يطلق عليها اسم 
 .المكار إلي  1253لسنة  621يل ي القانون رقم  :ألادة ثانية
علوى الووزراء كول فيموا يخصو  تنفيو  هو ا القوانون ويعمول بو  مون تواريخ  :ألادة ثالثـة

 .نكره في الجريدتين الرسميتين لجمهورية مصر وقطاك غزة
 م 1255مايو سنة  11هو  1304رمضان سنة  11در بديوان الرياسة في ص

 ،رئيس ألالس الوزراء،                    نائب رئيس ألالس الوزراء
 ،األال عبد الناصر/ ح.بكباشل أ،                    األال سالم/ قائد اناح

 (لوقتمجموك تواقيع للوزراء والمختصين في الحكومة المصرية في  لر ا)    
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 القانون األساسي لقطاع غزة
 

 يف احلريات واحلقوق العامة: الباب األول
وهم متساوون في التمتع بالحقوق ل أهالي قطاك غزة لدر القانون سواء :ألادة أولى

فيما لعيهم من الواجبات والتكاليف العامة ال تمييز في  لر ل المدنية السياسة
 .بسبا اضصل أو الل ة أو الدين

وال يجوز القوبم علوى إنسوان وال حبسو  إال ل الحرية الكخصية مكفولة :ثانيةألادة 
 .وفق أحكام القانون

 .حرية اإلقامة والتنقل مكفولة في حدود القانون :ألادة ثالثة
للمسوواكن حرمووة فووال يجوووز دخولهووا أو تفتيكووها إال فووي حوودود القووانون  :ألــادة رابعــة

 .وبالكيفية المنصو  عليها في القانون
حريوة االعتقواد مطلقوة والقيوام بكوعائر اضديوان مكفولوة طبقوا، للعوادات  : األسة ألادة

 .المرعية على أال يخل  ل بالنهام العام وال ينافي اآلداا
حرية الفكور مكفولوة ولكول كوخ  االعوراا عون رأيو  بموا ال يخوالف  :ألادة سادسة

 .النهام العام واآلداا وفي الحدود التي بينها القانون
للملكيووة حرمووة وال ينووزك عوون أحوود ملكوو  إال فووي اضحوووال المبنيووة فووي  :ة ألــادة ســابع

 .القانون وبالكيفية المنصو  عليها في  وبكرط تعويض  عن  تعويضا، عادال، 
ــادة ثاألنــة لألفووراد أن يخوواطبوا السوولطات العامووة فيمووا يعوورم لهووم موون الكووؤون  :أل

المجوواميع فووال أمووا مخاطبووة السوولطات باسووم . و لوور بكتابووات موقعووة بأسوومائهم
 .تكون إال لألكخا  المعنوية
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 يف السلطات: الباب الثاني
السوولطة التنفي يوة يتوالهوا الحواكم اإلداري العووام موع المجلوس التنفيوو ي  :ألـادة تاسـعة

 .في حدود ه ا القانون اضساسي
السوووولطة التكووووريعية يتوالهووووا الحوووواكم اإلداري العووووام باالكووووترار مووووع  :ألــــادة عاشــــرة

 .عي على الوج  المبين في ه ا القانون اضساسيالمجلس التكري
السلطة القضائية تتوالها المحكمة العليا والمحاكم اضخورر وفقوا،  :ألادة  ادية عشرة

 .لألحكام التي ين  عليها ه ا القانون اضساسي والقوانين اضخرر
 

 ال اكم اإلداري العام –الفصل األول 
ــة عشــرة العووام بقوورار موون مجلووس الوووزراء ويكووون يعووين الحوواكم اإلداري  :ألــادة ثاني

تابعووا، لوووزير الحربيووة ويجوووز لوووزير الحربيووة أن يعووين بقوورار منوو  نائبووا، للحوواكم 
 .اإلداري العام
قبل أن يباكر الحواكم اإلداري العوام سولطات  يقسوم اليموين اآلتوي  :ألادة ثالثة عشرة

العهوويم أن أقسووم بوواهلل العلووي )أمووام رئوويس الجمهوريووة وبحضووور وزيوور الحربيووة 
أحتووورم القوووانون اضساسوووي لقطووواك غوووزة وقوانينووو  اضخووورر وأن أباكووور سووولطاتي 

 (.باضمانة والصدق وأن أعمل على رفاهية البالد التي أديرها
الحوواكم اإلداري العووام يصوودق علووى القوووانين ويصوودرها خوووالل  :ألــادة رابعــة عشــرة

ثالثين يوموا، مون تواريخ بالغهوا إليو  وام ا لوم يور التصوديق علوى مكوروك قوانون 
أقره المجلس التكريعي رفع المكروك مكوفوعا، برأيو  خوالل المودة المو كورة إلوى 

 .وزير الحربية لبيت في  بما يراه
العام يعلن اضحكام العرفية ويل يها بعد موافقة  الحاكم اإلداري :ةألادة  األسة عشر 
 .وزير الحربية
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يصووودق الحووواكم اإلداري العوووام علوووى اضحكوووام الصوووادرة مووون  :ألـــادة سادســـة عشـــرة
ولو  حوق العفوو . مون هو ا القوانون اضساسوي 30المحاكم المكوار إليهوا بالموادة 

ر عووون العقوبوووة الصوووادرة مووون أيوووة محكموووة أو تخفيضوووها بعووود موافقوووة مووون وزيووو
 .الحربية

فووي حالووة غيوواا الحوواكم اإلداري العووام أو خلووو منصووب  لوووزير  :ألــادة ســابعة عشــر
الحربيووووة أن ينوووودا موووون يقوووووم بأعمالوووو  لممارسووووة اختصاصووووات   اتهووووا ماعوووودا 

صدارها  .التصديق على القوانين وام
 

 الألالس التنفيذي –الفصل الثانل 
يؤلوف المجلوس التنفيو ي مون الحواكم اإلداري العوام رئيسوا، ومون  :ألادة ثاألنة عشـرة

ومدير الكؤون القانونية ومودير الكوؤون ( ان وجد)نائا الحاكم اإلداري العام 
الداخليووووة واضموووون العووووام وموووودير الكووووؤون الماليووووة واالقتصوووواد وموووودير الكووووؤون 

الكوؤون  االجتماعية وكوئون الالجئوين ومودير الكوؤون الثقافيوة والتعلويم ومودير
ويعووين هووؤالء بقوورار موون وزيوور ( أعضوواء)الصووحية وموودير اضكوو ال العموميووة 

وال يكوووون اجتمووواك المجلوووس التنفيووو ي صوووحيحا، إال بحضوووور خمسوووة . الحربيوووة
أعضوووواء علووووى اضقوووول بخووووالف الوووورئيس أو موووون يقوووووم مقاموووو  وتصوووودر قراراتوووو  

 وعنووود تسووواوي اضصووووات. باضغلبيوووة المطلقوووة ضصووووات اضعضووواء الحاضووورين
وللحووواكم اإلداري العوووام وللمجلوووس . يرجوووع الجانوووا الووو ي منووو  صووووت الووورئيس

التنفي ي دعوة من يرر من الموهفين العموميين لحضور جلسات  عند اللوزوم 
 .على أال يكون لهم صوت محدود في المداوالت

يضع المجلس التنفي ي اللوائ  الالزمة لتنهويم القووانين بموا ال  :ألادة تاسعة عشرة
 .ديال، فيها أو تعطيال، لها أو إعفاء من تنفي هايتضمن تع
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ويووووولي الموووووهفين ل يرتووووا المجلووووس التنفيوووو ي المصووووال  العامووووة :ألــــادة عشــــرون
 .ويعزلهم و لر كل  على الوج  المبين بالقوانين

إ ا طوورأت أحوووال غيوور عاديووة تتعلووق بوواضمن العووام والنهووام  :ألــادة وا ــد وعشــرون
جلوس التنفيو ي أن يصودر فوي كوأنها قورارات وتتطلا اتخا  تدابير عاجلوة فللم

تكووون لهووا قوووة القووانون علووى أال تكووون مخالفووة لهوو ا القووانون اضمسووي وينتهووي 
 .العمل به ه القرارات بقرار يصدر من المجلس التنفي ي

يعين القانون المسائل اإلدارية الهامة التي يكون البت فيهوا  :ألادة اثنين وعشرون
وموا عودا  لور مون المسوائل اإلداريوة يكوون البوت ل بقرار من المجلوس التنفيو ي
 .في  من الحاكم اإلداري العام

بووووالقرار الجمهوووووري المووووؤر  فووووي  11تعوووودلت الفقوووورة اضولووووى موووون المووووادة  :أل  ظــــة
13/5/1251. 

 
 الألالس التشريعل –الفصل الثالث 

 :يؤلف المجلس التكريعي على الوج  اآلتي :ألادة ثالثة وعشرون
 رئيسا، ... العامالحاكم اإلداري  . أ

 :اضعضاء
 أعضاء المجلس التنفي ي . ا

 .رئيس بلدية غزة وثالثة من أعضائها تنتخبهم البلدية لمدة ثالثة سنوات. جو
 .رئيس بلدية خان يونس واثنين من أعضائها تنتخبهما البلدية لثالص سنوات. د
تنتخوووبهم  عضوووو مووون كووول مووون المجوووالس القرويوووة لووورف  ولووودير الوووبل  ولجباليوووا. هوووو

 .المجالس الم كورة لمدة ثالص سنوات
 .أربعة أعضاء ينتخبهم المجلس التنفي ي من بين الالجئين لثالص سنوات. و
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تمثوول فوويهم  موون أهووالي القطوواك ويراعووي ان يسووبعة ينتخووبهم المجلووس التنفيوو . ز
ل الزراعوووةل  التجوووارةل المحامووواةل التعلووويمل الطوووا: المهووون اآلتيوووة علوووى اضقووول

وفيموا عودا اضعضواء المعينوين بحكوم . وتكون عضويتهم لمودة ثوالص سونوات
 .وهائفهم ال يجوز الجمع بين العضوية والوهيفة العامة

ي العووام ينعقوود المجلووس التكووريعي بوودعوة موون الحوواكم اإلدار  :ألــادة رابعــة وعشــرون
ويفم الحاكم اإلداري العام دور االنعقاد بعد انتهاء المجلوس مون النهور فوي 

 .المسائل الواردة يجدول اضعمال
ال يجووووز مؤاخووو ة أعضووواء المجلوووس التكوووريعي بموووا  :الألـــادة ال األســـة والعشـــرون

يبووودون موووون اآلراء فووووي مجلسوووهم وال يجوووووز اتخووووا  إجوووراءات جنائيووووة نحووووو أي 
 .و لر فيما عدا حالة التلبس عضو ي ير إ ن المجلس

يضوووع المجلوووس التكوووريعي الئحتووو  الداخليوووة مبينوووا، فيهوووا  :ألـــادة سادســـة وعشـــرون
 .طريقة السير في تأدية اضعمال ويصدر بها قرار من الحاكم اإلداري

ال يجوز للمجلوس التكوريعي ان يصودر قورارا، إال إ ا حضور  :ألادة سابعة وعشرون
لقووووورارات باضغلبيوووووة المطلقوووووة ضصووووووات الجلسوووووة أغلبيوووووة أعضوووووائ  وتصووووودر ا

اضعضووووواء الحاضووووورين وعنووووود تسووووواوي اضصووووووات يووووورج  الجانوووووا الووووو ي منووووو  
 .الرئيس

ــة وعشــرون ــادة ثاألن ال يصوودر قووانون إال إ ا قوورره المجلووس التكووريعي وصوودق  :أل
وللمجلووووس التنفيوووو ي وضي عضووووو موووون أعضوووواء ل عليوووو  الحوووواكم اإلداري العووووام

 .وانينالمجلس التكريعي حق اقتراح الق
تكووون القوووانين نافوو ة فووي قطوواك غووزة بعوود ثالثووين يومووا، موون  :ألــادة تاســعة وعشــرون

ويجووز قصور هو ا الميعواد أو مودة ل تاريخ نكرها فوي الجريودة الرسومية للقطواك
 .بن  صري  في تلر القوانين
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ال تجري أحكام القوانين إال على ما يقع من تاريخ نفا هوا وال يترتوا  :ألادة ث ثون
 .ثر فيما وقع قبل  ما لم ين  على خالف  لر بن  خا عليها أ

 

 السلطة القضائية –الفصل الرابع 
 .القضاة مستقلون ال سلطان عليهم في قضائهم ل ير القانون :ألادة وا د وث ثون
ترتيوا جهوات القضواء وتحديود اختصاصوها واإلجوراءات التوي  :ألادة ثانية وث ثون

 .تتبع أمامها يكون بقانون
ــادة  ــونأل ــة وث ث تعيووين القضوواة وعوودم قووابليتهم للعووزل ونقلهووم يكووون بالكيفيووة  :ثالث

 .والكروط التي يقررها القانون
تعيووين رجوال النيابووة العموميووة ونقلهوم وعووزلهم يكووون بالكيفيووة  :ألــادة رابعــة وث ثــون

 .والكروط التي يقررها القانون
بقوورار موون مجلووس تؤلووف المحكمووة العليووا موون رئوويس يعووين  :ألــادة  األســة وث ثــون

الوزراء وعدد كاف من اضعضاء يعينون بقورار مون وزيور الحربيوة ويحلوف 
الووورئيس قبووول توليووو  منصوووب  اليموووين أموووام رئووويس الجمهوريوووة أموووا اضعضووواء 

 .فيحلفون اليمين أمام رئيس المحكمة العليا
مووع مراعوواة أحكووام أي قووانون بكووأن اختصووا  المحكمووة  :ألــادة سادســة وث ثــون
هو ه المحكموة بوالنهر فوي إل واء القورارات اإلداريوة متوى كوان  العليا تخوت 

أو مخالفوة  لمرجع الطعن فيها عدم االختصا  أو وجود عيا في الكك
القووووووانين أو اللووووووائ  أو الخطوووووأ فوووووي تطبيقهوووووا وتأويلهوووووا أو االنحوووووراف فوووووي 

 .استعمال السلطة و لر كل  على الوج  المبين في القانون
بقووورار مووون الحووواكم اإلداري العوووام محووواكم عسوووكرية  تكوووكل :ألـــادة ســـابعة وث ثـــون

مخصوصة للفصل في الجرائم التي تمس أمن القوات العسكرية وسالمتها 
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أو أموون القطوواك فووي الووداخل والخووارج وتنفيوو  أحكامهووا بعوود التصووديق عليهووا 
 .وكل  لر على الوج  المبين في القانون

ـــون ـــة وث ث ـــادة ثاألن ن أيوووة محكموووة إال بعووود ال ينفووو  حكوووم االعووودام الصوووادر مووو :أل
 .التصديق علي  من وزير الحربية

 
 ال الألالية –الفصل ال األس 

تبودأ السونة الماليوة فوي اليووم اضول مون كوهر يوليو  مون كول  :ألادة تاسعة وث ثـون
عوام علوى أن يقودم مكوروك الميزانيوة العووام لقطواك غوزة إلوى وزيور الحربيوة قبوول 

وكوووول . ابتووووداء السوووونة الماليووووة بثالثووووة أكووووهر علووووى اضقوووول لفحصووووها واعتمادهووووا
مصوروف غيور وارد فوي الميزانيوة أو زائود عون التقوديرات الوواردة بهوا يجوا ان 
يأ ن ب  وزير الحربية كموا يجوا الحصوول علوى أ نو  كلموا أريود نقول مبلو  موا 

 .من باا إلى فخر من أبواا الميزانية
يقووم ديووان المحاسوبة فوي مصور بمراقبوة حسوابات الحكوموة فوي هو ا  :ألادة أربعون

 .القطاك ويقدم إلى رئيس مجلس الوزراء بنتيجة ه ه المراقبة
رم ضووريبة أو تعووديلها أو إل ائهووا إال بقووانون وال ال يجوووز فوو :ألــادة وا ــد وأربعــون

كموا ال ل يجوز إعفاء أحد من الضرائا في غير اضحووال المبينوة فوي القوانون
 .يجوز تكليف أحد بتأدية الرسوم إال في حدود القانون

 
 القوات الألسل ة –الفصل السادس 

رفو  تحوت  –تكون القوات المسولحة المرابطوة فوي قطواك غوزة  :ألادة اثنين وأربعون
رئاسووة القيوووادة أو التكوووكيل الووو ي تحوووت القيوووادة أو تكوووكيل الووو ي تحوووت القيوووادة 
العامووة للقوووات المسوولحة فووي مصوور وللقائوود العووام للقوووات المسوولحة فووي مصوور 
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سووولطة إصووودار لهوووا قووووة القووووانين فوووي كووول موووا يتعلوووق بالتووودابير لسوووالمة قواتووو  
 .ومقتضيات الدفاك العسكرية عن القطاك

يبووووووين القووووووانون نهووووووام هيئووووووات البوووووووليس ومووووووا لهووووووا موووووون  :وأربعــــــونألــــــادة ثالثــــــة 
 .االختصاصات

 
 أحكام عامة: الباب الثالث

 .ال يمن  العفو الكامل إال بقانون :ألادة رابعة وأربعون
وجميووع  1222النصووو  الووواردة بمرسوووم فلسووطين لسوونة  :ألــادة  األســة وأربعــون

القوووووانين واضواموووور والمنكووووورات والتعليمووووات التووووي أصوووودرها وزيوووور الحربيووووة أو 
الحوواكم اإلداري العووام أو القائوود العووام للقوووات المسوولحة أو أيووة سوولطة مختصووة 

موون مووايو سووونة  15فووي تلوور المنطقوووة منوو  دخووول القووووات المصوورية فيهووا فوووي 
القوووانين الفلسووطينية القائمووة فووي هوو ا التوواريخ يهوول معموووال، بهووا  وكوو لر 1241

قيما، ال يخالف أحكام ه ا القانون و لر مع مراعاة عدم اإلخالل بموا للسولطة 
وال تترتووووا أيووووة . التكووووريعية موووون حووووق إل ائهووووا وتعووووديلها فووووي حوووودود سوووولطتها

مقتضى مسؤولية بسبا اإلجراءات واضعمال واضوامر واضحكام التي اتخ ت ل
القوانين واللوائ  واضوامر والمنكورات والتعليمات المنصو  عليها في الفقورة 

 .السابقة
ال يجوووز بأيووة حووال تعطيوول حكووم موون أحكووام هوو ا القووانون  :ألــادة سادســة وأربعــون

اضساسوووي إال يكوووون  لووور وقتيوووا، فوووي زمووون الحووورا أو فوووي أثنووواء قيوووام اضحكوووام 
 .العرفية وعلى الوج  المبين في القانون
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للحواكم اإلداري العوام وللمجلوس التكوريعي اقتوراح تنقوي  هو ا  :ألادة سابعة وأربعـون
نقوووي  نافووو ا، إال بقوووانون يصووودر مووون الجمهوريوووة القوووانون اضساسوووي وال يكوووون الت

 .المصرية
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 النصوص الدستورية
 م8412هـ  8118الصادر يف عام  بالنظام الدستوري لقطاع غزة.. إعالن
  

 :رئيس الجمهورية
 :قرر ما هو فت
 :الباب األول

قطوواك غووزة جووزء ال يتجووزأ موون أرم فلسووطين وكووعبها جووزء موون اضمووة  -8الألــادة 
 .العربية

أينموا  نيككل الفلسطينيون في قطاك غزة اتحادا، قوميا، يضوم الفلسوطينيي -3الألادة 
هدفووو  اضسووومى العمووول المكوووترر علوووى اسوووترداد اضرم الم تصوووبة مووون ل كووانوا

ويونهم االتحواد القوومي . فلسطين والمساهمة في تحقيق رسالة القومية العربية
 .بقرار من الحاكم العام

 
 لواجبات العامةاحلقوق وا: الباب الثاني

الفلسطينيون لدر القانون سواء وهم متساوون في الحقووق والواجبوات ال  -1الألادة 
 .تمييز بينهم في  لر بسبا اضصل أو الل ة أو الدين

وال يجووز القوبم علوى أحود وحسوب  إال وفوق . الحرية الكخصية مكفولة -9الألادة 
 .أحكام القانون

وال عقوواا إال علووى اضفعووال ل ال جريمووة وال عقوبووة إال بنوواء علووى قووانون -5 لألــادةا
 .الالحقة لصدور القانون ال ي ين  عليها

وكول موتهم فوي جنايوة يجوا أن . حق الودفاك أصوالة أو بالوكالوة القوانون -2الألادة 
 .يكون ل  من يدافع عن 
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 .العقوبة كخصية -1الألادة 
 .ا، أو معنويا، يحهر إي اء المتهم جسماني -1الألادة 
فوال يجووز مراقبتهوا وال دخولهوا إال فوي اضحووال المبنيوة ل للمساكن حرموة -4الألادة 

 .وبالكيفية المنصو  عليها في ل في القانون
 .حرية اإلقامة والتنقل مكفولة في حدود القانون -81الألادة 
لعووادات والقيووام بكووعائر اضديووان مكفووول طبقووا، لل حريووة االعتقوواد مطلقووة -88الألــادة 

 .على أال يخل  لر بالنهام العام أو ينافي اآلداال المرعية
بوالقول ولكول إنسوان حوق التعبيور عون رأيو  ونكوره . حرية الرأي مكفولة -83الألادة 

 .أو الكتابة أو التصوير أو غير  لر في حدود القانون
قابوول الملكيووة الخاصووة مصووونة وال تنووزك الملكيووة إال للمنفعووة العامووة وم -81الألــادة 

 .تعويم عادل وفقا، للقانون
حق مخاطبة السولطات العاموة كتابوة وبتووقيعهم وال تكوون  نللفلسطينيي -89الألادة 

 .مخاطبة السلطات باسم الجماعات إال للهيئات النهامية
 

 يف السلطات: الباب الثالث
 السلطة التنفي ية يتوالها الحاكم العوام موع المجلوس التنفيو ي فوي حودود -85الألادة 

 .أحكام ه ا النهام الدستوري
يتوالهووا الحوواكم العووام مووع المجلووس التكووريعي علووى  ةالسوولطة التكووريعي -82الألــادة 

 .الوج  المبين في أحكام ه ا النهام الدستوري
السوووولطة القضووووائية تتوالهووووا المحكمووووة العليووووا والمحوووواكم اضخوووورر وفقووووا،  -81الألــــادة 

 .ي والقوانين اضخررلألحكام التي ين  عليها ه ا النهام الدستور 
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 ال اكم العام –الفصل األول 
وفوي . يعوين الحواكم العوام بقورار مون رئويس الجمهوريوة العربيوة المتحودة -81الألادة 

حالوووة ال يووواا أو الموووانع أو خلوووو المنصوووا ينووودا وزيووور الحربيوووة للجمهوريووووة 
العوووام فيموووا عووودا التصوووديق علوووى  مالعربيوووة المتحووودة مووون يقووووم بأعموووال الحووواك

صدارهاالقوا  .نين وام
يقسووم الحوواكم العووام أمووام رئوويس الجمهوريووة العربيووة المتحوودة بحضووور  -84الألــادة 

أقسوم بواهلل العلوي العهوويم : وزيور الحربيوة اليموين اآلتيوة قبول أن يباكوور سولطات 
وأن أرعووى مصووال  الكووعا ل أن أحتوورم النهووام الدسووتوري لقطوواك غووزة والقووانون

 .سلطاتي باضمانة والصدقوأن أباكر ل الفلسطيني رعاية كاملة
ل يصدق الحاكم العام على القوانين ويصدرها باسم العكا الفلسوطيني -31الألادة 

و لر خوالل كوهرين مون تواريخ رفعهوا إليو  وام ا لوم يور التصوديق علوى مكوروك 
فووح ا لووم . قووانون قوورره المجلووس التكووريعي رده إلووى المجلووس إلعووادة النهوور فيوو 

وأصودر وال يجووز أن يعيود  نصديقا، على القوانو يرد ه ا في الميعاد عد  لر ت
فوي  ات دور االنعقواد النهور فوي مكوروك قوانون التصوديق  يالمجلس التكريع

 .علي 
إ ا أقوور الموودلس التكووريعي فووي دور انعقوواد فخوور بأغلبيووة ثالثووة أربوواك  -38الألــادة 

أعضووائ  مكووروك القووانون الوو ي رفووم الحوواكم العووام التصووديق عليوو  رده إلووى 
 .العام إلصداره الحاكم

 .يعلن الحاكم العام حالة الطورائ وينهيها -33الألادة 
ل موون المحوواكم العسووكرية ةيصوودق الحوواكم العووام علووى اضحكووام الصووادر  -31الألــادة 

أو تخفيفهووا أمووا العفووو  ةولوو  حووق العفووو عوون العقوبووة الصووادرة موون أيووة محكموو
 .الكامل فال يكون إال بالقانون
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 الألالس التنفيذي –الفصل الثانل 
 :يؤلف المجلس التنفي ي من -39الألادة 

ان )نائوا الحواكم العوام  -2   رئيسا، أما اضعضاء فهم ..الحاكم العام -1   
مدير -5الداخلية واضمن العام مدير  -4    مدير الكؤون القانونية -3( وجد

مدير  -1 مدير الصحة  -0   مدير التعليم والثقافة -6   المالية واالقتصاد
مووودير الكوووؤون االجتماعيوووة وأموووور  -17مووودير الكوووؤون البلديوووة  -2اضكووو ال 
 .مدير الكؤون المدنية -11  الالجئين

إ ا اقتضووى اضموور تعييوونهم بقوورار ل ويعووين المووديرون ونائووا الحوواكم العووام
 .من وزير الحربية للجمهورية العربية المتحدة

صووووحيحا، إال بحضووووور خمسوووووة ال يكووووون اجتمووووع المجلووووس التنفيوووو ي  -35الألــــادة 
وتصووووودر قراراتووووو  بأغلبيوووووة أصووووووات . أعضووووواء علوووووى اضقووووول بخوووووالف الووووورئيس

 .الحاضرين وعند تساوي اضصوات يرج  رأي الجانا ال ي من  الرئيس
يضع المجلس التنفي ي اللووائ  الالزموة لتنفيو  القووانين بموا ال يتضومن  -32الألادة 

 .تنفي ها تعديال، فيها أو تعطيال، لها أو إعفاء من
ل يرتووا المجلووس التنفيوو ي المصووال  العامووة ويووولي الموووهفين ويعووزلهم -31الألــادة 

 .و لر على الوج  المبين في القانون
إ ا اقتضت اضحوال اتخا  تودابير عاجلوة ال تحتمول التوأخير فللمجلوس  -31الألادة 

ويجوا عرضوها . التنفي ي أن يصدر فيِ كوأنها قورارات تكوون لهوا قووة القوانون
لووووى المجلووووس التكووووريعي عنوووود انعقوووواده وتهوووول نافوووو ة مووووا لووووم يقوووورر المجلووووس ع

 .التكريعي إل اؤها
وتكوون إدارة . يعين القوانون االختصاصوات اضخورر للمجلوس التنفيو ي -34الألادة 

 .القطاك فيما عدا ه ه االختصاصات للحاكم العام
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 الألالس التشريعل –الفصل الثالث 
 :يؤلف المجلس التكريعي على الوج  اآلتي -11الألادة 
اثنووان وعكوورون عضوووا ينتخووبهم اضعضوواء المنتخبووون لعضوووية اللجووان  . أ

و لووور وفقوووا، . المحليوووة لالتحووواد القوووومي العربوووي الفلسوووطيني بقطووواك غوووزة
 .للقواعد والكروط ونهام االنتخاا ال ي يصدر من الحاكم العام

العووووووام موووووون بووووووين  عكوووووورة أعضوووووواء يووووووتم اختيووووووارهم بقوووووورار موووووون الحوووووواكم . ا
الفلسووطينيين  وي الكفايووة الوو ين تتوووافر فوويهم كووروط التركووي  لعضوووية 

 .اللجان المحلية لالتحاد القومي

وفيما عدا اضعضاء المعينين بحكم وهائفهم . أعضاء المجلس التنفي ي. ج
 .ال يجوز الجميع بين العضوية والوهيفة العامة

عي ثالص سنوات تبدأ من تواريخ أول مدة العضوية في المجلس التكري -18الألادة 
 .اجتماك ل 

يقسم عضو المجلس التكريعي أمام المجلس في جلسة علنيوة قبول أن  -13الألادة 
أقسوووووم بووووواهلل العلوووووي العهووووويم أن أحتووووورم النهوووووام : يتوووووولى عملووووو  اليموووووين اآلتيوووووة
وأن أرعوى مصوال  الكوعا الفلسوطيني رعايوة ل الدستوري لقطاك غوزة والقوانون

 .كاملة
ينتخوووا المجلوووس التكوووريعي فوووي أول اجتمووواك للووودور السووونوي العوووادي  -11ة الألـــاد

وام ا ل رئيسووا، ووكوويال، ويتوليووان عملهمووا إلووى بوودء الوودور السوونوي العووادي التووالي
 .خال مكان أحدهما انتخا المجلس من يحل محل  إلى نهاية مدت 

 تقضوووي المحكموووة العليوووا بقطووواك غوووزة فوووي الطلبوووات الخاصوووة بأبطوووال -19الألـــادة 
االنتخاا للمجلس التكريعي ويحودد نهوام االنتخواا الو ي يصودر مون الحواكم 

 .العام إجراءات تقديم ه ه الطلبات ونهرها والفصل فيها
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 .مقر المجلس التكريعي مدينة غزة -15الألادة 
يوودعو الحوواكم العووام المجلووس التكووريعي لالنعقوواد ويفووم دورتوو  ويوودوم  -12الألــادة 

س أربعووة أكووهر علووى أال يفووم قبوول االنتهوواء موون دور االنعقوواد السوونوي للمجلوو
 .النهر في جدول اضعمال

للحاكم العام أثناء دور انعقاد المجلس حق تأجيل جلسات  على ان  ال  -11الألادة 
 .يجوز أن يزيد التأجيل على كهرين

ال يجووووز أن يجتموووع المجلوووس التكوووريعي إال فوووي مقوووره الرسووومي أوفوووي  -11الألـــادة 
الحاكم العام عن الضرورة واال يجتمع إال إ ا دعاه رئويس  المكان ال ي يحدده

 .المجلس وكل اجتماك ضعضائ  على خالف  لر ال يعتبر
ويجوووز انعقوواده فووي جلسووة سوورية . جلسووات المجلووس التكووريعي علنيووة -14الألــادة 

بناء على طلا الحاكم العام أو عكرة أعضاء ثم يقرر المجلس ما إ ا كانوت 
 .المطروح أمام  تجري في جلسة علنية أو سرية المناقكة في الموضوك

يضووع المجلووس الئحتوو  الداخليووة لتنهوويم كيفيووة أدائوو  ضعمالوو  وتصوودر  -91الألــادة 
 .ه ه الالئحة بقرار من الحاكم العام

ال يجووووز للمجلوووس التكوووريعي أن يصووودر قووورارا، إال إ ا حضووور الجلسوووة  -98الألـــادة 
رط فيهووا أغلبيووة خاصووة تصوودر أغلبيووة أعضووائ  وفووي غيوور الحوواالت التووي تكووت

وعنوووود تسوووواوي . القوووورارات باضغلبيووووة المطلقووووة ضصوووووات اضعضوووواء الحاضوووورين
 .اضصوات يرج  رأي الجانا ال ي من  الرئيس

ال يصودر قوانون إال إ ا قورره المجلوس التكوريعي وصودق عليو  الحواكم  -93الألادة 
 .العام
لووس التكووريعي حووق للمجلووس التنفيوو ي وضي عضووو موون أعضوواء المج -91الألــادة 

 .اقتراح القوانين
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لكووول عضوووو مووون أعضووواء المجلوووس التكوووريعي أن يوجووو  إلوووى أعضووواء  -99الألـــادة 
المجلوووس التنفيووو ي أسوووئلة علوووى الوجووو  المبوووين فوووي الالئحوووة الداخليوووة للمجلوووس 

 .وضعضاء المجلس التنفي ي أن يؤجلوا اإلجابة عليها إلى الجلسة التالية
ال يجوووز ضي عضووو موون أعضوواء المجلووس التكووريعي أن يتوودخل فووي  -95الألــادة 

 .اضعمال التي تكون من اختصا  أي من السلطتين التنفي ية أو القضائية
ال يؤاخوو  أعضوواء المجلووس التكووريعي عمووا يبوودون موون اضفكووار واآلراء  -92الألــادة 

 .في أداء أعمالهم
ي غيوووور حالووووة التلووووبس ال يجوووووز فووووي أثنوووواء دور انعقوووواد المجلووووس وفوووو -91الألــــادة 

بالجريمووووة أن تتخووووو  ضوووود أي عضوووووو موووون أعضووووواء المجلووووس التكوووووريعي أيوووووة 
وفوي حالوة اتخوا  أي مون هو ه اإلجوراءات . إجراءات جنائية إال بوح ن المجلوس
 .في غيبة المجلس يجا إخطاره بها

يتقاضوى أعضواء المجلوس التكوريعي عودا مون يكوون مونهم عضووا، فوي  -91الألادة 
 .افأة يحددها القانونالمجلس التنفي ي مك

إ ا خووال محوول أحوود أعضوواء المجلووس التكووريعي بالوفوواة باالسووتقالة أو  -94الألــادة 
يختار من يحل محل  ب ات الطريقوة التوي اختيور بهوا ل غير  لر من اضسباا

 .سلف  وال تدوم عضوية العضو الجديد إال إلى نهاية مدة من حل محل 
ال يجوز إسقاط عضوية أحد من أعضاء المجلس التكريعي إال بقرار  -51الألادة 

موون المجلووس بأغلبيووة ثلثووي أعضووائ  بنوواء علووى اقتووراح الوورئيس أو عكوورة موون 
 .و لر إ  فقد الثقة واالعتبار أو أخل بواجبات وهيفت . اضعضاء

 

 السلطة القضائية –الفصل الرابع 
فوووي قضوووائهم ل يووور القوووانون وال  القضووواة مسوووتقلون ال سووولطان علووويهم -58الألـــادة 

 .يجوز ضي سلطة التدخل في القضايا أو في كؤون العدالة
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 .يرتا القانون جهات القضاء ويعين اختصاصاتها -53الألادة 
جلسووات المحوواكم علنيووة إال إ ا قووررت المحكمووة جعلهووا سوورية مراعوواة  -51الألــادة 

 .للنهام العام أو اآلداا
 .  باسم الكعا الفلسطينيتصدر اضحكام وتنف -59الألادة 
تعيوين القضواة ونقلهوم وعودم قوابليتهم للعوزل يكوون بالكيفيوة وبالكوروط  -55الألـادة 

 .التي يقررها القانون
تعيين أعضواء النيابوة العاموة نقلهوم وعوزلهم يكوون بالكيفيوة وبالكوروط  -52الألادة 

 .التي يقررها القانون
ن بقوورار موون رئوويس الجمهوريووة العليووا موون رئوويس يعووي ةتؤلووف المحكموو -51الألــادة 

العربية المتحدة وعدد كاف من اضعضاء يعينون بقرار من وزير الحربيوة فوي 
الجمهورية العربية المتحدة ويحلف الرئيس قبل تولي  منصب  يمينا، أمام رئيس 
الجمهوريوووة العربيوووة المتحووودة بوووأن يوووؤدي أعمالووو  بال موووة والصووودق أموووام رئووويس 

 .المحكمة العليا
مع مراعاة أحكام أي قانون بكأن اختصا  المحكمة العليوا تخوت   -51الألادة 

ه ه المحكمة بالنهر في إل اء القرارات اإلدارية متى كان مرجوع الطعون فيهوا 
عدم االختصا  أو وجود عيا في الككل أو مخالفة القوانين أو اللووائ  أو 

و لور كلوو  ل الخطوأ فوي تطبيقهوا أو تأويلهوا أو االنحوراف فوي اسوتعمال السولطة
 .على الوج  المبين في القانون

تكووكل محوواكم عسووكرية بقوورار موون الحوواكم العووام للفصوول فووي الجوورائم  -54الألــادة 
 .التي تمس أو تنف  أحكامها بعد التصديق عليها من الحاكم العام

ال ينف  حكم اإلعدام الصادر من أية محكموة إال بعود التصوديق عليو   -21الألادة 
 .من وزير الحربية للجمهورية العربية المتحدة
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 القوات الألسل ة –الفصل ال األس 
تكوووون القووووات المسوولحة المرابطوووة فووي قطووواك غووزة خاضوووعة للقيوووادة أو  -28الألــادة 

جمهوريووووة العربيووووة التكووووكيل الوووو ي تحوووودده القيووووادة العامووووة للقوووووات المسوووولحة لل
المتحوودة وللقائوود العووام للقوووات المسوولحة فووي الجمهوريووة العربيووة المتحوودة سوولطة 
إصوودار أواموور لهووا قوووة القووانون فوووي كوول مووا يتعلووق بالتوودابير الالزمووة لسوووالمة 

 .القوات ومقتضيات الدفاك العسكري
 .يبين القانون نهام هيئات الكرطة وما لها من اختصاصات -23الألادة 

 

 ال الألالية –السادس  الفصل
إنكواء الضوورائا العاموة أو تعوديلها أو إل اؤهووا ال يكوون إال بقووانون وال  -21الألـادة 

وال يجووز تكليوف . يعفي أحد من أدائها في غيور اضحووال المبنيوة فوي القوانون
 .أحد أداء غير  لر من الضرائا أو الرسوم إال في حدود القانون

 .الماليةيحدد القانون السنة  -29الألادة 
يقدم الحاكم العام مكوروك الميزانيوة للمجلوس التكوريعي ليبودي رأيو  فوي  -25الألادة 

 .االعتمادات غير الثابتة منها
ال يعتمووود الحووواكم العوووام مكوووروك الميزانيوووة إال بعووود أن يبووودي المجلوووس  -22الألـــادة 

 .التكريعي رأي  فيها وفقا، للمادة السابقة
كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد عن التقديرات الواردة بهوا  -21الألادة 

كما يجوا الحصوول علوى إ ن منو  كلموا ل يجا أن يأ ن ب  المجلس التنفي ي
أريد نقل مبل  ما من باا إلى أخور مون أبوواا الميزانيوة موع أخطوار المجلوس 

 .التكريعي
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يووووة المتحوووودة بمراقبووووة يقوووووم ديوووووان المحاسووووبات فووووي الجمهوريووووة العرب -21الألــــادة 
حسابات الحكومة في قطاك غزة ويقدم إلى رئيس الجمهورية العربيوة المتحودة 

 .تقرير بنتيجة ه ه المراقبة
 

 أحكام عامة: الباب  الرابع
كل ما قررت  اضنهمة والتكريعات واللووائ  واضوامور الفلسوطينية تبقوى  -24الألادة 

وكووو لر ل سوووارية المفعوووول فيموووا ال يتعوووارم موووع أحكوووام هووو ا النهوووام الدسوووتوري
القوانين واضوامر والمنكورات والتعليمات التي أصدرها وزير الحربية أو القائد 

طقوووة منووو  دخوووول العووام للقووووات المسووولحة أو أيوووة سووولطة مختصوووة فوووي تلووور المن
ويهوول معمووووال، بهووا فيمووا ال يخوووالف  15/5/1241القوووات المصوورية فيهوووا فووي 
 .أحكام ه ا النهام الدستوري

و لر مع عدم اإلخالل بموا للسولطة التكوريعية مون حوق إل ائهوا وتعوديلها 
فوووووي حووووودود سووووولطتها وال تترتوووووا أيوووووة مسوووووئولية بسوووووبا موووووا اتخووووو  قبووووول تووووواريخ 

عموووال واضوامووور واضحكوووام اسوووتنادا، إلوووى م وعووون اإلجوووراءات واض25/2/1251
القوانين واللوائ  واضوامر والمنكورات والتعليمات المنصو  عليها في الفقورة 

 .السابقة
تكون القوانين ناف ة في قطاك غزة بعد ثالثوين يوموا، مون تواريخ نكورها  -11الألادة 

فوووي الجريووودة الرسووومية بقطووواك غوووزة ويجووووز قصووور هووو ا الميعووواد أو موووده بووون  
 .صري  في تلر القوانين

ال تجري أحكام القووانين ال علوى موا يقوع مون تواريخ نفا هوا وال يترتوا  -18الألادة 
ومع  لر يجوز في غير الموواد الجنائيوة الون  فوي ل عليها أثر فيما وقع قبل 
 .القانون على خالف  لر
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 ال يجوز بأية حوال تعطيول حكوم مون أحكوام هو ا النهوام الدسوتوري إال -13الألادة 
أن يكووون  لوور وقتيووا، فووي زموون الحوورا أو فووي أثنوواء قيووام حالووة الطوووارئ وعلووى 

 .الوج  المبين في القانون
إلى أن يصدر الدستور الدائم لدولة فلسطين تسري أحكام ه ا النهام  -11الألادة 

ولكل من الحواكم العوام والمجلوس التكوريعي الحوق . الدستوري على قطاك غزة
 .جمهورية العربية المتحدة تنقي  ه ا النهامفي أن يقترح على رئيس ال

يعمووول بأحكووووام هووو ا النهوووام الدسوووتوري موووون تووواريخ نكوووره بالجريوووودتين  -19الألـــادة 
 .الرسميتين للجمهورية العربية المتحدة وقطاك غزة

 
موووارس سووونة  5" الموافوووق  1311رمضوووان سووونة  21صووودر برئاسوووة الجمهوريوووة فوووي 

1262." 
 األال عبد الناصر
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الت والت االاتألاعية والطبقية ال الضفة الغربية 
 (الطبعة الرابعة)وقطاع غزة 

 3181 رام اهلل  –ألركز أوراد 

الت والت االاتألاعية والطبقية ال الضفة الغربية 
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3188 
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أغسطس
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 8449 - 8491قطاع غزة 
 

 

 
119 

 1 .......................................................... غازي الصوراني صديق ورفيق درب
 0 ............................................................................................. مقدمة

 6 ....................................................................................... القسم األول
 6 ........................................................................ 7601 -7641قطاع غزة  

 77...................................................................................... لأل ة تاري ية
 88 ................................................................ قضاء غزة وقراه -8
 89 ............................................................... قضاء بئر السبع -3

 70.......................................... 8491االاتألاعية ال قضاء غزة قبل عام األوضاع 
 71............................................................................... البوراوازية الصغيرة
 71......................................................... ]الزراعية التاارية[ :البوراوازية الكبيرة

 71..................................................... (8411-8491)اإلدارة الألصرية والقطاع 
 05....................................... األوضاع االقتصادية واالاتألاعية ال القطاع بعد النكبة

 01....................................... (8411-8491)اإلدارة الألصرية والقضية الفلسطينية 
 00................... (8419نواألبر  -8411)والكفاح الفلسطينل الألسلح ألصر عبد الناصر 

 06................................. (8419-8411) ن أهم نتائج العألل الفدائل ال قطاع غزة 
 17............................................................... العدوان اإلسرائيلل وا ت ل القطاع

 17.......................................................................... قطاع غزة ت ت اال ت ل
 11................................................................ طنية وألقاوألة اال ت لال ركة الو 

 10...................................... ش ادات  ول الشيوعيين واإل وان الألسلألين ال القطاع
 91 ................................................. (8411 – 8413)  ل الفترة ألن 

 91 ................................... ال زب الشيوعل الفلسطينل ال قطاع غزة: أوال  
 91 ..........................األسباب ال اصة بان سار  ركة اإل وان الألسلألين: ثانيا  

 16.................................................................................... القسم الثاني
 16....................................................................... 7661 -7601قطاع غزة  

file:///C:/Users/NIDAL/Desktop/كتاب%20-%20قطاع%20غزة%201948-1993/قطاع%20غزة%201948-1993%20-%20نسخة%20كتاب.docx%23_Toc368567010
file:///C:/Users/NIDAL/Desktop/كتاب%20-%20قطاع%20غزة%201948-1993/قطاع%20غزة%201948-1993%20-%20نسخة%20كتاب.docx%23_Toc368567011
file:///C:/Users/NIDAL/Desktop/كتاب%20-%20قطاع%20غزة%201948-1993/قطاع%20غزة%201948-1993%20-%20نسخة%20كتاب.docx%23_Toc368567030
file:///C:/Users/NIDAL/Desktop/كتاب%20-%20قطاع%20غزة%201948-1993/قطاع%20غزة%201948-1993%20-%20نسخة%20كتاب.docx%23_Toc368567031


 
 

 8449 - 8491قطاع غزة 
 

 

 
120 

 47............................................................. (8491 – 8411)الألر لة الثانية 
 47..................................................................... الأل ألح العاألة ل ذه الألر لة

 44.................................................................................... الوضع القانونل
 49................................................................................... السلطة التنفيذية
 49.................................................................................. السلطة القضائية

 41........................................................................ األوضاع السياسية العاألة
 00.... 8491 – 8411ال الفترة بين عاألل  السياسية –االقتصادية– وضاع االاتألاعيةأل ألح األ 

 01...................... (8491-8411)أل ألح ال ارطة الطبقية لقطاع غزة ال هذه الألر لة 
 06............................................................................ الف  ون الفلسطينيون

 90..................................................................... الفلسطينية" الطبقة العاأللة "
 90............................................................................... الطبقات البوراوازية

 91............................................................................ كوألبرادوربوراوازية ال
 91........................................................................... "البوراوازية الصناعية"

 91............................................................................... البوراوازية الصغيرة
 10............................... 91الت رير الفلسطينية وأاواء ألا قبل  زيران تأسيس ألنظألة 

 19............................................... األوضاع السياسية واالاتألاعية ال ظل اال ت ل
 19................. 8449األوضاع االقتصادية واالاتألاعية ال ألر لة االنتفاضة و تى بداية 

 19.................................................................. التركيبة السكانية ال قطاع غزة
 65............................................................. 8449توزيع األراضل كألا ال عام 

 67....................................................... (8449 - 8491)ل الوضع الطبقل  و
 61........................................... 8449ال صائص التل أليزت  قطاع غزة  تى عام 

 60....................................................................................... املــالحـــق
 60........................................... 8411لسنة  311ون رقم النصوص الدستورية قان

 49 ........................................................ القانون األساسل لقطاع غزة
 49 ........................................ ال ال ريات وال قوق العاألة: الباب األول
 41 ....................................................... ال السلطات: الباب الثانل



 
 

 8449 - 8491قطاع غزة 
 

 

 
121 

 41 ........................................... ال اكم اإلداري العام –األول الفصل 
 41 ............................................. الألالس التنفيذي –الفصل الثانل 
 44 ........................................... الألالس التشريعل –الفصل الثالث 
 818 .............................................السلطة القضائية –الفصل الرابع 

 813 ................................................ ال الألالية –الفصل ال األس 
 813 ........................................... القوات الألسل ة –الفصل السادس 

 819 ....................................................... أ كام عاألة: الباب الثالث
 750 ............................................................................ النصوص الدستورية

 811 .......... م8493هـ  8918بالنظام الدستوري لقطاع غزة الصادر ال عام ..  ع ن
 811 .................................................................... :الباب األول
 811 .......................................... ال قوق والواابات العاألة: الباب الثانل
 819 ...................................................... ال السلطات: الباب الثالث

 811 .................................................. ال اكم العام –الفصل األول 
 811 ............................................ الألالس التنفيذي –الفصل الثانل 
 814 .......................................... الألالس التشريعل –الفصل الثالث 
 888 .............................................السلطة القضائية –الفصل الرابع 

 889 ........................................... القوات الألسل ة –الفصل ال األس 
 889 ................................................ ال الألالية –الفصل السادس 

 889 ....................................................... أ كام عاألة: الباب  الرابع
 771 ............................................................................... إصدارات املؤلف

 



 
 

 8449 - 8491قطاع غزة 
 

 

 
122 

 


