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األوضاع السیاسیة واإلنسانیة في األراضي الفلسطینیة إلى أین؟  

عام على انتھاء الحرب اإلسرائیلیة على قطاع غزة  

  2015 تقریر 

 

والتي أطلقت علیھا الحكومة اإلسرائیلیة  2014تھاء الحرب اإلسرائیلیة األخیرة یولیو على الرغم من مرور عام كامل على ان
دفت فیھا قطاع غزة. وخلفت بحسب التقاریر الصادرة عن المؤسسات الدولیة والحقوقیة مایلي:استھ (الجرف الصامد)  

) إضافة % مسلحین16غیر معروفین) مقابل ( 64) و(امرأة 302) و (طفل 530مدنیین) صنفوا ( %81( قتیل) 2174(
) عائلة فلسطینیة 145بینما فقدت ( ).امرأة 2101) ثلثھم یعاني من إعاقة دائمة و(طفل 3303) منھم (جریح 87010إلى (

مھجر فلسطیني بال مأوى. 100.000 أصبح) فرد. و755أكثر من ثالثة أفراد في حدث واحد وإجمالھم (  

ت فیھا ) استھدفقذیفة بریة 36.718و( )    قذیفة بحریة 15736) (صاروخ جوي 8210وقدرت الھجمات اإلسرائیلیة بـ (
التصنیف التالي: حسبت آمنازل وعمارات سكنیة ومنش  

إضافة إلى خمس عمارات سكنیة مرتفعة  متضرر) منزل 3950، و(جزئي) تدمیر منزل 1466، (كلي) تدمیر منزل 2465(
مؤسسة مالیة  )19(منشأة كھربائیة،  )18(محطات لمعالجة المیاه،  )9(ت استھدفتآتدمیرھا بالكامل. وعن باقي المنشتم 

سیارة  )36(مركز صحي،  )19(مستشفیات،  )10(قارب صید،  )55(اریة، مؤسسة صناعیة وتج )372(ومصرفیة، 
جمعیة، ومحطة تولید  )48(جامعات،  )6() مدارس خاصة 5تابعة لألونروا، و 76حكومیة،  141مدرسة ( )222(إسعاف، 

كھرباء واحدة.  

لعام المنصرم بمتابعة كافة التطورات على مدار ا على ماسبق؛ قام مجلس شؤون الشرق األوسط وشمال أفریقیا (فورمینا) بناءً 
السیاسیة واإلجتماعیة واإلقتصادیة التي شھدتھا األراضي الفلسطینیة  في الضفة الغربیة والقدس وقطاع غزة إضافة إلى 
متابعة أوضاع الالجئین في الشتات. من خالل التقاریر الصادرة عن الجھات الدولیة والمؤسسات المحلیة. كذلك المواقف 

  راء التي تم رصدھا من خالل شبكة عالقتنا مع الكثیر من األكادیمین والسیاسین والنشطاء في المجتمع المحلي والمدني.واآل

ملموس من شأنھ التخفیف وحل المشاكل التي أي أثر تقدم  لم الضغوط والتحركات الدولیة واإلقلیمیة والفلسطینیة خاصة وأن
والتي یمكن توصیفھا على النحو التالي: فلسطینیة على جمیع األصعدة.تواجھ السكان المحلیین في األراضي ال  
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أوالً: عملیة السالم والمسار السیاسي  

وانضمام دولة فلسطین إلى المنظمات  بالدولة الفلسطینیةنجحت الجھود الفلسطینیة بالحصول على االعتراف األممي 
تواصل جھودھا من أجل استئناف عملیة السالم،  وطنیة الفلسطینیةمنظمة التحریر الفلسطینیة والسلطة الالدولیة؛ والزالت 

على استئناف عملیة السالم في ظل تعنت إسرائیلي  الحكومة اإلسرائیلیةلكن ذلك لم یرتِق إلى تشكیل جبھة ضغط دولیة تجبر 
لى االعتداءات المتكررة من واستمراره في االستیطان، وتقطیع األوصال في الضفة الغربیة، وعملیات تھوید القدس. إضافة إ

حصار قطاع غزة وتأخر عملیة إعادة ب مع االستمراریة. قبل المستوطنین على السكان المدنیین في قرى ومدن الضفة الغرب
اإلعمار بسبب المعیقات التي تفرضھا السیاسة اإلسرائیلیة على المعابر.  

 

ثانیاً: الشأن الفلسطیني الداخلي  

) الموقع بین حركتي فتح وحماس وكنتیجة مباشرة لھذا االتفاق تشكلت 2014 الشاطئ (إبریل شھد قطاع غزة على اتفاق .1
حكومة الوحدة الوطنیة إال أن ھذه الحكومة لم تخرج عن اإلطار الشكلي دون أیة انجازات فعلیة تعید الربط القانوني 

لبدء بإعادة االعمار لقطاع غزة بعد انتھاء الحرب والخدماتي لمؤسساتھا بین الضفة الغربیة وقطاع غزة، كما أنھا فشلت في ا
السیاسي بین حركتي  حلول. ویمنع االنقسام السكن المؤقت دون أیةاألخیرة مع استمرار لقضیة المھجرین في مراكز اإلیواء و

فتح وحماس من تمكن حكومة الوحدة الوطنیة من ممارسة صالحیتھا حسبما تم التوافق علیھ.  

لسیاسیة ممثلة بمؤسسة الرئاسة بمبدأ المحاصصة، ومحاولة االستحواذ على كافة األطر القانونیة لمنظمة انشغال القیادة ا .2
التحریر والسلطة الوطنیة الفلسطینیة لصالح تیار بعینھ دون توافق وطني عام یشمل كل المكونات الفلسطینیة. في ظل فشل 

أیة رؤى سیاسیة واضحة ومقنعة للسكان المحلیین في قطاع غزة والضفة  القیادة الفلسطینیة وكافة المكونات السیاسیة من تقدیم
الغربیة والقدس والالجئین في الشتات. كل ذلك أصاب الفلسطینین بخیبة أمل كبیرة في ظل التعقیدات التي یواجھا السكان 

المحلیین في األراضي الفلسطینیة والالجئین خارجھا.  

تشھد األراضي الفلسطینیة مؤخراً تراجع عام لمستوى الحریات العامة في ظل انعكاس الخالفات السیاسیة على  .3
مؤسسات المجتمع المدني والحریات الشخصیة للمواطنین وزیادة في القبضة األمنیة بالضفة الغربیة واستخدام األجھزة 

تمرار االعتقاالت على الخلفیة السیاسیة. إضافة إلى استحواذ حركة األمنیة القانون كأداة لتصفیة الخالفات السیاسیة مع اس
حماس على مقالید األمور وسیطرتھا على األجھزة األمنیة في قطاع غزة وانتھاكھا للحریات والتضییق على السكان المحلیین 

شأنھا تمكین حكومة الوحدة  واتباع سیاسة االعتقال على خلفیة االنتماء السیاسي. عدا عن رفضھا تقدیم أیة تنازالت من
الوطنیة من ممارسة صالحیتھا في مقدمتھا استالم المعابر لبدء عملیة إعادة االعمار.  

 

ثالثاً: األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة  

تشھد األوضاع اإلقتصادیة واإلجتماعیة في األراضي الفلسطینیة تدھور حاد نتیجة ارتفاع عدد الشباب الخریجین العاطلین 
لعام  الدولیة التقاریر المحلیة وبحسب ن العمل؛ في ظل غالء فاحش وعدم تناسب مستوى الدخل مع معدالت األسعار. وع

%) على الرغم من حصول 43.7%) ونسبة البطالة بین الشباب (40بلغت نسبة الفقر في المجتمع الفلسطیني ( 2014
لصادمة حول األوضاع اإلنسانیة في قطاع غزة الصادرة مؤخراً %) منھم على شھادات جامعیة. عالوة على التقاریر ا50.5(

%) من الفلسطینین في قطاع غزة 52من قبل الوكاالت الدولیة حیث ذكرت األونروا في تقریرھا األخیر أن ما نسبتھ (
اب تام ألیة %) في بدایة العام الجاري. كل ذلك في ظل غی45یعیشون تحت خط الفقر، في حین وصلت معدالت البطالة إلى (

خطط تنمویة واضحة لمواجھة التحدیات, مع استمرار الفصل السیاسي بین الضفة وغزة، والفصل اإلنساني الناتج عن 
ممارسات الحكومة اإلسرائیلیة في الضفة الغربیة واحكام الحصار على قطاع غزة یھدد بتفاقم األوضاع اإلنسانیة للسكان 

المحلیین في األراضي الفلسطینیة.  
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یدعو إلى: مجلس شؤون الشرق األوسط وشمال إفریقیا (فورمینا)لذا فإن   

تكثیف الضغط الدولي من قبل منظمة التحریر الفلسطینیة، والحكومات العربیة وجامعة الدول العربیة والمجتمع الدولي  .1
السادس من حزیران لى حدود على الحكومة اإلسرائیلیة الستئناف عملیة السالم وإقامة دولة فلسطینیة وعاصمتھا القدس ع

ً لقرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة رقم 338 و 242 تنفیذاً لقراري مجلس األمن ( 1967لعام  ) وحل قضیة الالجئین وفقا
194.  

الرئیس الفلسطیني وكافة المكونات الفلسطینیة للتوصل (فورمینا)  یدعو مجلس شؤون الشرق األوسط وشمال إفریقیا .2
سطیني في القضایا الخالفیة, والعمل على إعادة صیاغة منظمة التحریر كإطار جامع للفلسطینیین والعمل على إلى توافق فل

تفعیل مؤسساتھا والتوافق على آلیة تمثیلیة  للمجلس الوطني تشمل كافة المكونات الفلسطینیة. واعتماد مبدأ االنتخابات كوسیلة 
الناتجة عن الخالفات السیاسیة في أوساط مراكز صنع القرار في مؤسسات  نقسامالفلسطیني. وإنھاء حالة االوحیدة للتمثیل 

منظمة التحریر والسلطة الوطنیة الفلسطینیة.  

تشریعیة ورئاسیة لتجدید المؤسسات القانونیة الفلسطینیة وإنھاء حالة االنقسام وبانتخابات محلیة  المباشرة الفوریة .3
.الفلسطیني  

إعمار قطاع غزة ورفع الحصار عنھ والعمل على تبني خطة وطنیة لمواجھة الفقر في المجتمع المباشرة الفوریة بإعادة  .4
الفلسطیني.  

متابعة أوضاع الالجئین والمشردین من سكان المخیمات الفلسطینیة في سوریا وفي مقدمتھا مخیم الیرموك لتأمین  .5
المأوى والغذاء والسكن.  

 

بمتابعة األوضاع في األراضي الفلسطینیة وأوضاع  (فورمینا)فریقیا مجلس شؤون الشرق األوسط وشمال إوسیستمر 
مجلس شؤون الشرق األوسط وشمال إفریقیا (فورمینا) بشكل خاص لما تمثلھ  ن في الشتات كقضیة أولى على أجندةالالجئی

ن في األراضي الفلسطینیة أحقیة الفلسطینییو .من أھمیة كبیرة على أجندة المنظمات الدولیة والحقوقیة بشكل عام لعدالتھا
ولیومنا ھذا. ولم تذخر (فورمینا) أي جھد أو  1948والشتات بأن ینعموا بالحریة واالستقالل بعد معاناتھم الطویلة منذ عام 

تحرك لمساندة ھذه القضیة العادلة.  


