الطبقة الوسطى الفلسطينية أمام تحديات الرشذمة
السياسية والخمول الفكري-الثقايف والنزعة املحافظة
د .جميل هالل *
الطبقة الوسطى بني الخشية عىل الذات واالحتفاء بها
املؤسسات هي أماكن عمل أفراد الطبقة الوسطى وهي التي تصوغ رشوط وطبيعة عمل أفراد هذه الطبقة؛
لذا نجدهم يف إدارة الرشكات ويف إدارة املنظامت األهلية ويف إدارات وهيئات تدريس الجامعات والكليات
واملدارس ويف إدارة املشايف وطواقمها الطبية ،ويف قيادات وهيئات أركان الجيوش واألجهزة األمنية ،وهم
القامئون عىل املحاكم والقضاء ،وهم رجال الدين ،ومسريي أعامل الوزارات والنقابات واالتحادات القطاعية،
وهم كوادر وقيادات األحزاب ،وقادة ومحركو الحركات االجتامعية ،وهم مدراء تحرير ومحررو ومراسلو
الصحف ووكاالت األنباء والقامئون عىل برامج محطات التلفزيون ودور النرش ووسائل اإلعالم األخرى ،وهم
الكتاب والفنانون واملرسحيون ومنتجو الثقافة بحقولها املختلفة .لكن املوقع يف املؤسسة أو املنظمة ليس هو
املحدد الوحيد لهوية الطبقة الوسطى ،بل ،وكام تشري األمثلة السابقة املحدد األهم هو طبيعة النشاط الذي
يقوم به هؤالء ،يف مجال التقسيم االجتامعي للعمل.
الرأسامل األسايس للطبقة الوسطى ،كام للطبقة العاملة ،هو قوة عملها لكنها تختلف عن الثانية يف كونها متتلك
مؤهالت مكتسبة من التعليم والتأهيل التخصيص ،أي عىل ما يعرف بـ "الرأسامل الثقايف" متييزا عن "الرأسامل
االقتصادي" (حيث امللكية أو السيطرة عىل املوارد واملقدرات املادية واملالية ،وعن "الرأسامل االجتامعي"
املتمثل يف شبكة العالقات االجتامعية للفرد والتي متنحه امتيازات أو وصوالً إىل مواقع تأثري ،والرأسامل الرمزي
* باحث فلسطيني
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الذي يشكل موردا ً للمكانة االجتامعية و"الراسامل الثقايف" الذي يعتمد عىل املعرفة واملهارات املكتسبة من
التعليم والتخصصات املختلفة( .)1لذا ليس مستوى الدخل هو ما مييز الطبقة الوسطى عن غريها بل رشوط
وطبيعة ومكان العمل هي املميز األبرز؛ فقد يكون دخل بعض العامل (كام كان حال العامل يف سوق العمل
اإلرسائييل) وبعض الحرفيني أعىل من دخل فئات واسعة من الطبقة الوسطى (كاملعلمني مثال) ،لكن رشوط
عمل األخرية (ساعات العمل ،بيئة العمل ،والحقوق والضامنات االجتامعية) متيزها عن رشوط عمل الفئات
العاملية والحرفية ،كام متيزها طبيعة العمل (بني عمل يدوي وعمل ذهني قد يتطلب تدريباً عاليا).
ارتبط نشوء الطبقة الوسطى بنشوء الدولة الحديثة ومؤسساتها املختلفة (تعليم ،صحة ،أمن ،جيوش ،قضاء ،مالية،
رضيبة ،ومؤسسات ترشيعية .)..كام ارتبط بالتمدد الحرضي واتساع اقتصاد السوق (سواء الحر أو املمركز) وما
ترتب عىل هذين من تخصصات ،ومن مؤسسات تعليمية عليا (معاهد وجامعات) ،ومن تطور يف فروع الحقل
الثقايف املختلفة (مرسح ،سينام ،رواية ،شعر ،قصة ،فن تشكييل ،فن معامري ،وموسيقى ،)...ومن تنامي التنظيامت
والتضامنيات القامئة عىل العضوية الطوعية كاألحزاب واالتحادات والنقابات والحركات االجتامعية.
دخل تعبري الطبقة الوسطى( )2بقوة يف تداول الصحافة العربية ،ومعه التخمينات حول حجم ومصري ودور
الطبقة الوسطى يف بلدان املنطقة ،من خالل ربطه مبوضوع التنمية االقتصادية والبطالة والفقر .فنجد،
عىل سبيل املثال ،من يعتقد "ا ّن الطبقة الوسطى هي صامم االمان ألي مجتمع من االنهيار وبخاصة يف ظل
الظروف الكونية التي تعصف باالقتصاد العاملي وبيوت املال اضافة اىل ما احدثته رياح العوملة" ،ويرى أنها
فقدت "وظيفتها التنويرية وكونها عامل استقرار اجتامعي يف تحديث املجتمع والحفاظ عىل توازنه"( .)3وكان
أحد االقتصاديني املرصيني املعروفني( )4قد كتب يف نهاية عقد التسعينات املايض كتابا شهريا بعنوان "وداعا
للطبقة الوسطى" ،حذر فيه من انكامش الطبقة الوسطى املرصية نتيجة "سياسات اإلفقار والخصخصة" أو ما
يعرف بسياسة الليربالية الجديدة( .)5والحظ البعض "بأن من ف ّجر الثورة املرصية مفتتحاً النزول إىل ميادينها،
يصح القول كذلك بأنهم من "شباب
هم شباب القوى الليربالية واليسارية والقومية ،لكن من زاوية أخرىّ ،
الطبقة الوسطى املتعلمة" ،وأن الرصاع الدائر يف مرص ليس سوى استقطابا "علامنيًا -إسالميا" ،ويف الوقت ذاته
األسايس
رصاعا "بني ثقافة املدنية املرصية املرتكزة يف القاهرة وحوارض األقاليم ،وثقافة محافظة تجد دعمها
ّ
ومواردها التصويتية يف الريف"( .)6وال تقترص املخاوف عىل الطبقة الوسطى عىل الدول الفقرية يف مواردها
الطبيعية كمرص واألردن ،بل تشمل الطبقة الوسطى يف دول غنية املوارد النفطية كالسعودية ،إذ ينبىء أحد
كتابها عن وجود "تهديد مخيف للطبقة املتوسطة يف البلد ،رغم ما متثله من توازن مهم يف الرتكيبة االجتامعية،
وتحفظ االستقرار السيايس واالجتامعي ،ألنها الطبقة املنتجة والخادمة للبلد ،وهي محل الحراك والتفاعل
واإلبداع"( .)7والطبقة الوسطى كام قيل ويقال من فج ّر االنتفاضات الشعبية التي شهدها العامل العريب يف العامني
 2011و  2012إنطالقا من أن "لها معامل استهالكية ولها معامل أيضاً تتعلق بثورة االتصاالت واملعلومات"(.)8
لكن ال يخلو الخطاب املتداول عن الطبقة الوسطى ألي من الدول العربية من قلق يرتافق مع االحتفاء بها
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باعتبارها "الطبقة «القاطرة» للتنمية ،والعنرص األساس يف تحقيق الرضا عن النظام أو الدافع إىل الثورة .فهي
"الطبقة األكرث تعلام" ،و"األكرث حركة اجتامعية وتواصال مع الشارع" .و "كلام زادت الطبقة الوسطى زادت
مطالبها ،ولكن أيضا زاد معدل األمان االجتامعي .تآكل الطبقة الوسطى خطر ،ومنوها القوي  -أيضا – خطر،
مبفهوم متاسك وبقاء السلطة ....املثري يف تحليل ظاهرة الطبقة الوسطى يف العامل العريب أنها خري من يقود
حركة التغيري وآخر من يعرف كيفية االستفادة منها! واألكرث إثارة يف محاولة فهم الرشيحة العليا من الطبقة
الوسطى يف العامل العريب أنها ليست مسيسة بالشكل التقليدي املتعارف عليه وهو مامرسة العمل السيايس عرب
نشاط حزيب منظم ،لكنها تعمل «بالقطعة» يف املناسبات السياسية القامئة عىل الهبات املوسمية! هذه الرشيحة
قادت الثورات يف تونس ومرص وليبيا ثم قررت بعد عدة أسابيع العودة إىل حياتها الطبيعية وتركت «غنائم»
األنظمة التي أسقطتها لغريها!"(.)9
لكن هناك من ال يرى خطرا عىل تآكل الطبقة الوسطى إنطالقا من وضعها يف سوريا (قبل العام  )2011ويرى أنها
"الفاعل الغائب  ،لكنه املرشح دوما للحضور ،عقب واحدة من أزمات النظام الكثرية ،أو خالل واحدة منها .إنها
القوة ،التي يراهن املثقفون عىل إحيائها واستنهاضها وإعادتها إىل املجال السيايس ،العتقادهم الصائب أنها قوة
تغيري وعدالة وحرية .ليس القول باختفاء الطبقة الوسطى صحيحا ،وإال كنا كمن يقول باختفاء املجتمع .ومن
الرضوري ،بدل توجيه تهمة غري صحيحة إىل النظم تحملها مسؤولية اختفاء هذه الطبقة ،أن يتلمس املثقفون سبال
وأفكارا من شأنها إعادتها إىل دورها املأمول  ،الذي يتوقف عليه ،دون أي شك ،مصرينا الفردي والجامعي"(.)10
والواقع أن الرهان عىل الطبقة الوسطى هو رهان يف غري محله ،فهي طبقة غري موحدة ال يف تركيبتها املهنية
ومصادر دخلها وال يف رؤيتها لدورها وال يف رؤيتها ملا ينبغي أن يكون عليه املجتمع والنية االقتصادية ،وال
يف نظرتها للثقافة وحقولها .فهي موزعة الوالءات السياسية ويف أحيان كثرية تبتعد عن السياسة خوفا عىل
مواقعها وعندما تقرر غري ذلك فإنها تندفع بحثا عن امتيازات أو تثبيتاً ملصالح .الرهان ينبغي أن يكون عىل
أدوات تحمل مرشوعا متكامالً للتغيري) (أو ملنعه) ،كام تفعل ،عادة ،األحزاب السياسية واالتحادات الشعبية
(القطاعية) والنقابات العاملية واملهنية والحركات االجتامعية ،واملؤسسات واملنابر التعليمية والثقافية
والبحثية ووسائل االعالم املختلفة ،وهذه جميعها ميكن أن تحمل مشاريع تغيري محافظة ورجعية وظالمية
كام مشاريع تغيري انعتاقية وتحررية وتقدمية.
ليس صحيحا أن سياسات الليربالية الجديدة أدخلت تحوال نوعيا يف واقع وحجم الطبقة الوسطى وإن كان
صحيحا أنها أفقدت فئات من الطبقة الوسطى ومن الطبقات االجتامعية األخرى (وتحديدا العامل والحرفيني
والعاطلني عن العمل) حقوقا كانت توفرها مؤسسات دولة الرعاية والنقابات املهنية وأصحاب العمل قبل أن
يتم تفكيك دولة الرعاية وإضعاف النقابات وإعفاء أصحاب العمل من مسؤوليات تجاه العاملني لديهم مع
بداية العقد األخري من القرن املايض يف البلدان التي تحولت إىل الليربالية الجديدة أو أجربت عىل ذلك من قبل
املؤسسات الدولية املالية ( وبخاصة البنك الدويل ،وصندوق النقد الدويل) .وكام سأوضح الحقا فإن الطبقة
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الوسطى الفلسطينية يف الضفة والقطاع توسعت بشكل ملحوظ بعد تأسيس السلطة الفلسطينية  .لكن حالة
االنقسام السيايس-الجغرايف التي طرأت عىل الحقل السيايس الفلسطيني ،مل تؤثر ،كام تشري البيانات عىل حجم
هذه الطبقة ،وإن ساهمت يف تفتيتها وتعميق إحساسها بالقلق إزاء مستقبلها املعييش.

مالمح تك ّون الطبقة الوسطى الفلسطينية

تنفرد الطبقة الوسطى الفلسطينية عن مثيالتها العربية بارتباط تكوينها بالرشط الوطني الذي تولد عن النكبة
وحالة االستعامر االستيطاين املفروضة عىل فلسطني .وهذا يعني:
أوال ،أن الطبقة الوسطى ولدت بعد تشظي املجتمع الفلسطيني يف العام ( 1948بعد النكبة) والتحول
الدراماتييك الذي دخل عىل البنية االقتصادية-االجتامعية للشعب الفلسطيني كان من أبرزها تقلص نسبة
العاملني يف الزراعة يف مكونات الشعب الفلسطيني سواء من بقي يف فلسطني أو من هجر منها ،وبروز الهجرة
للعمل والدراسة الجامعية كمكون بنيوي يف حياة التجمعات الفلسطينية املختلفة.

ثانيا ،تشكلت الفئات األوسع من الطبقة الوسطى الفلسطينية قبل قيام السلطة الفلسطينية خارج املدن
الفلسطينية بعد أن فقد الفلسطينيون ،يف العام  ،1948مدنهم الناهضة الساحلية ،وفقدوا الجزء الحديث
من عاصمتهم الدينية والثقافية والتاريخية (القدس) ،وبقيت املدن الداخلية (كالخليل ونابلس وبيت لحم)
متمسكة بتكوينها االجتامعي العائيل ،ويغلب عىل اقتصادها البنية الحرفية والسلعية الصغرية  ،وتهيمن
النزعة املحلية عىل ثقافتها .لقد باتت فئات الطبقة الوسطى الفلسطينية تنتج يف املهاجر.
ثالثا ،استمر تراجع العمل الزراعي بعد احتالل إرسائيل بقية فلسطني التاريخية عام  ،1967حيث زج بأعداد
كبرية من العامل (غري املهرة وشبه املهرة) من الضفة الغربية وقطاع غزة يف سوق العمل اإلرسائييل ،مع
تواصل الهجرة من هاتني املنطقتني إىل خارج فلسطني بحثا عن العمل والتعليم العايل .إي استمر إنتاج
الطبقة الوسطى ،بشكل رئييس ،يف املهاجر حتى قيام السلطة الفلسطينية يف العام  .1994كام قيدت إجراءات
التمييز العنرصي ضد األقلية العربية الفلسطينية يف إرسائيل يف مجال التعليم والتوظيف يف القطاعني العام
والخاص اليهوديني ،منو الطبقة الوسطى بني صفوف هذه األقلية .وقد شكل العامل الفلسطينيون العاملون
يف إرسائيل يف السبعينات والثامنينات نحو ثلث مجمل القوى العاملة الفلسطينية ،وأكرث من نصف الطبقة
العاملة الفلسطينية يف الضفة والقطاع .أما غالبية الفئات العاملية املستخدمة يف الضفة والقطاع ،فعملت يف
مشاريع عائلية صغرية جدا (معظمها يتكون من أربعة مستخدمني فأقل) ،أو يف حرف متارس للحساب الخاص.
رابعا ،كام هو الحال مع فئات واسعة من الطبقة الوسطى قبل قيام السلطة الفلسطينية عام  ،1994تكونت
الفئة األوسع من أصحاب رؤوس األموال الفلسطينيني ،يف املهاجر ،أي خارج مجتمعها وطبقاته ،بل عرب العالقة
بطبقات أخرى يف مجتمعات أخرى .كام تشكل معظمها عرب االستثامر يف مجال الخدمات و/أو االستثامرات
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العقارية واملالية .ومن بقي من هذه الرشيحة يف الضفة الغربية وقطاع غزة حافظ عىل تكوينه املحيل إىل
حد كبري .وجاء اتفاق أوسلو والتحوالت اإلقليمية والدولية يف بداية عقد التسعينات املايض ليغري من مجرى
ووترية الهجرة ،التي توقفت عمليا مع بدء االنتفاضة الثانية يف أواخر أيلول من العام  ،2000إىل أن عادت
للظهور يف السنوات األخرية نتيجة تأزم الوضع االقتصادي و السيايس وتوطد الفصل بني الضفة والقطاع.
خامسا ،ما يسرتعي االنتباه هنا هو الدور السيايس الذي اضطلعت به الطبقة الوسطى بعد النكبة مستفيدة
من التوسع الهائل يف فرص التعليم التي أتيحت للفلسطينيني (التعليم الحكومي املجاين يف األردن ،مرص،
سوريا واملخيامت) .لقد نجحت يف اإلمساك بقيادة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية واتحاداتها الشعبية
واملهنية وتنظيامتها السياسية يف أواخر عقد الستينات من القرن املايض .وبعد قيام السلطة تولت دورا مفصليا
يف تشغيل وإدارة مؤسساتها ،ويف قيادة منظامت املجتمع املدين ،ويف إدارة مشاريع القطاع الخاص الحديث
(بنوك ،اتصاالت ،استثامرات ،مقاوالت ،رشكات تأمني ،وسائل وشبكات اإلعالم الحديث ،وغريها) .لكن هذا
الدور بدأ باستنفاذ معانيه بعد وصول مرشوع السلطة الفلسطينية الوطني إىل أفق مسدود ،ودخول مؤسسات
منظمة التحرير يف حالة شلل تام ،وإنشطار السلطة الفلسطينية إىل سلطتني متنافستني تحت االحتالل والحصار.

مكونات الطبقة الوسطى الفلسطينية
توسعت الطبقة الوسطى يف الضفة الغربية وقطاع غزة يف عقد التسعينات املايض ،لعوامل عدة ،منها:
تباطؤ هجرة الكفاءات من هاتني املنطقتني عىل أثر حرب الخليج الثانية وإغالق دول الخليج فرص هجرة
الفلسطينيني إليها وبروز فرص توظيف محلية؛ فك األردن ارتباطه بالضفة الغربية عام  1988مام قلص الهجرة
إليه من الضفة الغربية للعمل؛ عودة عرشات آالف كوادر منظمة التحرير إىل الضفة والقطاع عىل أثر اتفاق
أوسلو()11؛ قيام السلطة مبؤسساتها وأجهزتها املختلفة؛ تزايد عدد املنظامت غري الحكومية؛ ومنو فروع اقتصاد
فلسطيني حديث يف الضفة والقطاع مل تكن موجودة سابقا.
املفارقة يف وضع الطبقة الوسطى خالل العقدين األخريين تتمثل يف تحسن أوضاعها املعيشية من حيث
مستوى الدخل واألمان الوظيفي ورشوط العمل وظروفه مقارنة مع الفئات العاملية ورشائح الربجوازية
الصغرية التقليدية (صغار املزارعني والحرفيني ،وأصحاب الورش واملحالت الصغرية) ،واصطدام هذا التحسن
بالواقع الذي تفرضه الدولة االستعامرية االستيطانية وبواقع االنقسام السيايس-الجغرايف الذي تىل االنتخابات
الترشيعية يف العام  .2006كان من تداعيات هذا الواقع سيادة شعور لدى معظم فئات الطبقة الوسطى
بالعجز والتهميش السياسيني( .)12وساهم يف تعزيز هذا الشعور تغييب املؤسسات الوطنية (مؤسسات منظمة
التحرير أو مؤسسات السلطة الفلسطينية ،واالتحادات والنقابات الفاعلة) ،وفقدان النخب السياسية للرشعية
الدميقراطية والرشعية القانونية والرشعية السياسية .لقد باتت القرارات ذات التداعيات عىل املصري الوطني
تؤخذ من خارج املؤسسات الوطنية.
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فشلت الطبقة الوسطى ،رغم محاوالت متكررة ،يف تحويل الحيز العام من خالل نشاطها يف منظامت املجتمع
(التنظيامت السياسية ،واالتحادات واملنظامت غري الحكومية ،و الجامعات ،ومراكز البحث واإلعالم ،و حقوق
اإلنسان ،ومجموعات الضغط) ،أو عرب موقعها يف القطاع الخاص إىل أداة مؤثرة عىل القرار السيايس وعىل
السياسات االجتامعية .املثال األبرز عىل هذا العجز كان يف منع االنقسام السيايس-الجغرايف والعجز عن إنهاء
االنقسام ووقف التعدي عىل الحريات الفردية والجامعية والعجز عن إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير
عىل أسس دميقراطية متثيلية وصد التدخالت الخارجية يف الشأن الوطني ،ناهيك عن تنظيم حمالت مقاومة
شعبية ضد سياسات الدولة االستعامرية االستيطانية.
وهنا يفيد التذكري بأن الغالبية العظمى من األطر القيادية للتنظيامت السياسية الفلسطينية (مبا فيها حركتي
حامس والجهاد اإلسالمي وتنظيامت اليسار الفلسطيني) مسكونة من قبل رشائح من الطبقة الوسطى (الحاصلة
عىل تعليم جامعي) .والتنظيامن األكرب ("فتح" و "حامس") يحظيان بتأييد انتخايب واسعي بني الطلبة الجامعيني
كام تشري انتخابات مجالس الطلبة الجامعيني .وكالهام يجد تأييدا ً بني الفئات االجتامعية الشعبية.
مل يعد ممكنا االستمرار يف وترية التوظيف يف القطاع الحكومي ويف قطاع املنظامت غري الحكومية كام كانت
عليه يف عقد التسعينات املايض ،بسبب الوضع املايل للسلطة الفلسطينية واعتامدها الواسع عىل املساعدات
والتحويالت الخارجية .هذا أحد أسباب ارتفاع البطالة بني الخريجني الجامعيني إىل معدالت قياسية .وهو أمر
يشري إىل إبطاء يف عملية إنتاج الطبقة الوسطى ،وإىل دخول عامل توتر جديد عىل النظام السيايس القائم يف كل
من املنطقتني ،وبخاصة أنه ال تتوفر يف املدى املنظور إمكانيات لتوفري فرص عمل للعدد األكرب من الخريجني
وغري الخريجني ،وال إمكانيات للسيطرة عىل تكلفة املعيشة أمام سيطرة إرسائيل عىل االقتصاد الوطني.

الطبقة الوسطى تشكل نحو ثلث القوى العاملة يف الضفة والقطاع
شكلت السلطة الفلسطينية الحاضن األبرز لرشيحة جديدة من الطبقة الوسطى هي من موظفي مؤسساتها
وأجهزتها املختلفة .ورافق مأسسة السلطة ظهور فروع اقتصادية جديدة للقطاع الخاص تتطلب مؤهالت
وخربات ألفراد من الطبقة الوسطى (بنوك ،رشكات تأمني ،اتصاالت ،وغري ذلك) .كام تواصل منو عدد املنظامت
غري الحكومية ،وتوسعت أعداد العاملني يف املهن الحرة ( مهندسون وأطباء ،ومحامون ،ومحاسبون ،وغريهم).
وكان قد جرى تواصل عملية التوسع يف نسبة املعتمدين عىل العمل املدفوع األجر رغم تراجع عدد العاملني
يف سوق العمل اإلرسائييل بعد قيام السلطة الفلسطينية بفعل التمدد يف تسليع االقتصاد الفلسطيني ،وبقاء
ارتباطه التابع بالسوق اإلرسائيلية ،وتدفق املساعدات للسلطة الفلسطينية ولقطاع املنظامت غري الحكومية
وتقلص دور قطاع الزراعة ومراوحة قطاع الصناعة يف مكانه املتواضع(.)13
تراوح يف عقد الثامنينات من القرن املايض وحتى تأسيس السلطة الفلسطينية حجم الطبقة الوسطى برشائحها
املختلفة (من موظفي اإلدارة العليا ومرشعني وفنيني ومتخصصني وكتبة يف الضفة الغربية (بدون القدس العربية)
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وقطاع غزة ،ما بني  %10إىل  %12من مجموع القوة العاملة .هذه النسبة ارتفعت ،وفق التعداد العام للسكان
واملساكن الذي نفذه الجهاز املركزي لألحصاء الفلسطيني يف نهاية العام  ،1997إىل  %20يف ذلك العام ،وتواصل
ارتفاعها البطيء بعد ذلك ،لتبلغ يف منتصف العام  2012نحو  %27( %31يف الضفة الغربية ،و  %39يف قطاع غزة)،
مع العلم أن بعض الطبقة الوسطى يصنفون تحت بند "عامل خدمات وباعة" ،وشكل هؤالء يف ذلك العام %17.2
يف الضفة الغربية ،و  %21.3يف قطاع غزة( .)14ويقدر البعض حجم العاملني يف املنظامت غري الحكومية (وغالبيتهم
من الطبقة الوسطى ورمبا يصنف تحت بند خدمات) بنحو  %10من مجمل القوى العاملة يف الضفة والقطاع(.)15
خالصة القول أن حجم الطبقة الوسطى املوجودة يف الضفة والقطاع وفق التحديدات التي أرشت إليها تشكل حاليا
(يف العام  )2013نحو ثلث القوى العاملة يف املنطقتني ،مع الغلبة للرشيحة الدنيا (من حيث الدخل واملوقع يف
املؤسسة أو املنظمة) من الطبقة الوسطى (من املعلمني واملعلامت واملمرضني واملمرضات واملحاسبني و العاملني
يف مجال السكرتارية واإلدارة املبارش يف القطاع الخاص ،وغريهم)( .)16ما يشري إليه هذا الرقم هو أن حجم الطبقة
الوسطى يبقى مرتفعا قياسا مبا هو سائد يف الدول العربية وغريها .بتعبري آخر مل تتأثر هذه الطبقة باالنقسام
(ورمبا اتسعت بفضله) ومل يتقلص حجمها باألزمة االقتصادية (وإن تقلص مرصوفها بعض اليشء بفعل الغالء يف
السنوات األخرية) ،والسبب الرئيس ،وإن ليس الوحيد ،يعود إىل حجم العاملني يف مؤسسات وأجهزة الحكومة
يف الضفة والقطاع (وهو من حيث النسبة لحجم القوى العاملة أعىل بكثري يف قطاع غزة من الضفة الغربية)(.)17

طبقة تفتقر لالنسجام بني مكوناتها
تتباين الطبقة الوسطى ثقافيا وسياسيا ويف توزعها حسب نوع مكان السكن؛ التباين الثقايف مصدره؛إىل حد ما،
تنوع مصادر التعليم ما قبل الجامعي (وكالة غوث ،خاص ،حكومي) ،وما بعد الجامعي (جامعات فلسطينية،
جامعات عربية ،جامعات أوروبية أو أمريكية ،جامعات االتحاد السوفييتي والدول االشرتاكية سابقا) ،ومصدره
التباين يف التجربة الحرضية (هناك فرق بني تجربة العيش يف بريوت ودمشق والقاهرة وتونس وبني بريزيت
والخليل ونابلس وعامن ،وهكذا) .وهي ذات حضور أوسع يف املدن من القرى أو املخيامت .وتشري بعض
الدراسات امليدانية إىل أن الطبقة الوسطى الفلسطينية يف الضفة والقطاع تتوزع بني ثالثة اتجاهات رئيسة؛
اتجاه إسالمي واتجاه وطني ليربايل ،واتجاه علامين (مبعنى فصل الحقل السيايس عن الحقل الديني) يساري.
تتداخل هذه االتجاهات يف عدد من القضايا (كاملوقف من اقتصاد السوق ،والتداول السلمي عىل سبيل املثال)،
وتتباين يف قضايا أخرى (كموقع الدين يف املجتمع ،واملجتمع املرغوب يف العيش فيه ،وطبيعة الدولة املفضل
بناؤهام ،مفهوم الفرد للدميقراطية ،واملوقف من الثقافة الرفيعة والشعبية.)18()... ،
تتمثل االتجاهات السياسية للطبقة الوسطى يف تنظيامت أو حركات سياسية؛ فحركة "فتح" هي األقرب
لتمثيل االتجاه الوطني الليربايل (وإن تأثرت بصعود اإلسالم السيايس بعد أن كانت تتأثر قبل عقد التسعينات
باليسار) .وحركة "حامس" هي األقرب لتمثيل تيار اإلسالم السيايس وتتأثر مبواقف حركة اإلخوان املسلمني،
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يف حيث أحزاب اليسار التي متثل الجسم املنظم من التيار العلامين الدميقراطي وإن تعاين من الرشذمة .هذا ال
يعني أن الطبقة الوسطى برشائحها املختلفة تؤيد أو تنتمي إىل تنظيامت سياسية ،فنسبة ملموسة تفضل إبقاء
مسافة بينها وبني هذه االتجاهات وإن كانت تشارك يف العملية االنتخابية لصالح أحدها.
بشكل عام ميكن القول أن الطبقة الوسطى بقدر ما هي التي تصنع موقعها االجتامعي-الثقايف-املادي  ،إال أنها
بالقدر ذاته قد تصبح ضحية ما تصنع .فهي من يقود التنظيامت السياسية واالتحادات الشعبية والنقابات
والحركات االجتامعية من أجل التحرر الوطني ،وهي من يتحمل الفشل يف إنجاز ذلك ،وهي من يدعو
للوحدة الوطنية ليوصل الشعب إىل حالة انقسام مدمر ،وهي من يرفع لواء املساواة والحرية ليامرس عكس
ذلك عندما يصبح السلطة وهكذا.

انسداد األفق السيايس وانفتاح املجال االستهاليك
يبدو أن أعدادا متزايدة من الفلسطينيني يف الضفة والقطاع باتت ترى بأن حل الدولتني مل يعد واقعيا ،فقد بلغت
نسبة الذين يعتقدون بأن حل الدولتني مل يعد واقعيا يف آذار  2013نحو  %56من العينة املستطلعة أرائها
يف املنطقتني( .)19لكن األكرث داللة أن %71من الجمهور عبرّ عن قلقه من أن يصاب هو أو أحد أفراد أرسته بأذى
من قبل اإلرسائيليني أو أن تتعرض أرضه للمصادرة أو منزله للهدم .كام عرب أكرث من ربع أفراد الجمهور()%27
من الضفة الغربية وما يقارب نصفهم من قطاع غزة عن رغبتهم يف الهجرة لخارج املنطقتني بسبب األوضاع
السياسية واألمنية واالقتصادية( .)20ومن املرجح جدا أن تكون هذه النسبة أعىل بني فئة الشباب وبني أصحاب
التعليم العايل (أي من فئات الطبقة الوسطى) .كام بقي معدل البطالة عاليا يف كل من املنطقتني إذ بلغت يف
الربع الثالث من العام  2012نحو  ،%21وهي نسبة عالية جدا باملقاييس العاملية .وهي تشري إىل أن رشائح من
الفئات الدنيا من الطبقة الوسطى معرضة للبطالة والفقر .والالفت أن نسبة الفقر (وفق مقياس استهالك األرسة
الشهري) حافظت عىل ارتفاعها خالل العقد األول من القرن الحايل ،حيث طال الفقر أرسة واحدة من كل أربع
أرس ،فهي بلغت  %25.7يف العام  % 18.3( 2010يف الضفة الغربية ،و  %38يف قطاع غزة) ،مع فروق بني املدن
والقرى واملخيامت وبني شامل وجنوب الضفة مقارنة بوسطها (وهو األدىن) .وجزء من هذه التباينات يعود إىل
طبيعة االقتصاد الفلسطيني امللحق باالقتصاد اإلرسائييل وسيطرة إرسائيل عىل املوارد الطبيعية واملعابر والحركة،
واعتامد السلطة الفلسطينية والعديد من املنظامت غري الحكومية عىل التحويالت الخارجية(.)21
وما يسرتعي االهتامم ،يف هذا الوضع الصعب ،هو ارتفاع معدالت البطالة بني خريجي الجامعات واملعاهد العليا
إذ بلغت خالل الربع الثالث من العام  2012نحو  .)22( %32البطالة العالية بني الخريجني وارتفاع نسبة الشباب
يف السكان كانت من العوامل (مع رشوط أخرى) التي فج ّرت االنتفاضات الشعبية يف عدد من الدول العربية.
من سامت الطبقة الوسطى (وتحديدا فئاتها الوسطى والعليا) رغبتها يف التاميز يف أسلوب حياتها ومنط استهالكها
ونوع مقتنياتها (من تأثيث البيت إىل اقتناء سيارة خاصة ،إىل االعتناء بامللبس ،واستخدام البنوك يف حسابات جارية

38

جميل هالل

وتوفري وبطاقة االئتامن) واالستثامر يف البورصة (وإن مببالغ صغرية) ،واالهتامم الخاص بتعليم أبنائها (مدارس
خاصة ،تعليم جامعي) كون التعليم هو الرأسامل الرئيس للطبقة الوسطى ،ويف استخدام االنرتنت بعد أن بات
التلفزيون شائعا لدى كل فئات الشعب .فقد أشارت معطيات مركز اإلحصاء الفلسطيني أن نسبة األرس يف فلسطني
التي لديها اتصال باإلنرتنت يف العام  2012كانت  %34.3( %32.1يف الضفة الغربية ،و %27.9يف قطاع غزة) يف العام
 ،2012وهي تقارب جحم الطبقة الوسطى املقدرة عرب طبيعة العمل( .)23كام بات أكرث من نصف (أي ما يعادل
 )%55.0الشباب يف فلسطني ( 29-15سنة) يستخدمون االنرتنت يف العام  2011مقارنة بنحو ( %20الخمس) يف
العام  .2004ويشري تنامي حجم مستخدمي االنرتنت ومتابعة الفضائيات (حيث نسبة عالية من األفراد تشاهد
التلفزيون يوميا) إىل سعي الطبقة الوسطى اعتامد أسلوب حياة يتاميز عن الفئات االجتامعية األخرى ،حيث
رشائح من هذه الطبقة هي األكرث استعدادا لالمتثال لنامذج العوملة والحداثة واألكرث تعرضا لتأثرياتهام.
األزمة االقتصادية التي تعيشها الضفة الغربية وقطاع غزة ،واملتولدة ،أساسا ،عن االنكشاف التام لالحتالل
االستيطاين الزاحف ولتهميش القطاعات االنتاجية من االقتصاد املحيل يف املنطقتني قد زج نسبة عالية من األرس
الفلسطينية "تحت وطأة تسديد فواتري الخدمات املختلفة والديون اإلسكانية أو االستهالكية" ،باإلضافة إىل
حالة عدم التيقن من حصول املوظف الحكومي عىل راتبه الشهري يف ظل األزمة املالية للسلطة الفلسطينية.
فقد الحظ بعض املختصني ارتفاع مستوى االقرتاض الخاص يف السنوات األخرية (حوايل  %13سنويا) يف الضفة
والقطاع ويقدر هذا البعض أن املصارف الفلسطينية منحت يف السنوات الست منذ " ،2006ما يقارب عرش
مليارات دوالر للقطاع الخاص ،موزعة عىل القروض اإلسكانية واالستهالكية والتجارية-االقتصادية وتوفري
السيولة النقدية .وهذا املبلغ يفوق بحوايل  %50اإلقراض اإلجاميل املمنوح يف السنوات السبع التي سبقت العام
 .)24("2006الجسم األكرب من القروض االستهالكية يذهب للطبقة الوسطى (لفئة املوظفني برواتب شهرية).
ويقدر بعض االقتصاديني أن معدل منو اإلقراض اإلجاميل بلغ  %13سنوياً ،أي ما يعادل ستة أضعاف معدل منو
اإلنتاج .إن داللة هذه األرقام "ال تكمن يف ما تشري إليه من احتامل وجود "فقاعة" مالية فلسطينية حالية أو
مقبلة فحسب" ،بل تكشف أيضا "عن وجه جديد للفشل املرتاكم للسياسات الليربالية الجديدة التي انتهجتها
السلطة الفلسطينية يف نصف العقد األخري عىل األقل.)25(" ..

تحديات الرشذمة السياسية والخمول الفكري والنزعة املحافظة
ومل يساهم يف تقليص حالة القلق السائدة لدى فئات واسعة من الشعب (مبا فيها الطبقة الوسطى) اعتقاد
نسبة عالية من املواطنني يف الضفة والقطاع بوجود الفساد واملحسوبية يف النظام السيايس القائم (يف الضفة
ويف غزة)( ،)26وتعمق الالمساواة االجتامعية واالقتصادية بني أفراده .ويزيد منه تفيش النزعة االستهالكية
بني فئات الطبقة الوسطى الذي غذته سياسة "القروض السهلة" من البنوك العاملة يف الضفة والقطاع ،والتي
شملت نسبة عالية من موظفي السلطة الفلسطينية ،ونسبة غري قليلة من موظفي القطاع الخاص ،وموظفي
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الطبقة الوسطى الفلسطينية أمام تحديات الرشذمة السياسية والخمول الفكري-الثقايف والنزعة املحافظة

املنظامت غري الحكومية( .)27هذا االعتامد عىل القروض يضع فئات واسعة من الطبقة الوسطى يف دائرة خوف
مزمن من توقف الراتب يف حال توقف املساعدات والتحويالت الخارجية.
تتعايش يف صفوف الطبقة الوسطى اتجاهات سياسية وتوجهات فكرية وأذواق وأمزجة ثقافية متعددة
وأحيانا كثرية متعارضة ،مام يعني الحذر من تنميط هذه الطبقة .فهي طبقة كام أرشت ذات ليربالية ،إسالمية
منفتحة وإسالمية تكفريية ،قومية منفتحة وقومية متشددة .)...وجزء من هذا التنوع مصدره التجارب
والثقافات املتنوعة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني وتحديدا فئاته األكرث هجرة وقدرة عىل التحرك ،كام ال
ينبغي إغفال تأثري فضائيات ذات أجندات إسالمية سياسية ومذهبية-طائفية ،وأجيال من الهجرة لدول الخليج
العريب ،وبنسب أقل لبلدان أخرى ،وارتهان رشيحة واسعة من الشعب للمساعدات والتحويالت الخارجية.
وتتدخل أوضاع اقتصادية واجتامعية وسياسية وثقافية ،وفق كل مرحلة تاريخية ،لرتجيح االتجاهات وامليول
التي تهيمن عىل صفوف هذه الطبقة .فهذه اآلن (منتصف العام  )2013ليست كام كانت يف السبعينات
والثامنينات من القرن املايض حيث غلب عىل ميولها االتجاهات اليسارية والليربالية الوطنية ،وهي يف
االنتفاضة الثانية اختلفت عام كانت عليه يف االنتفاضة األوىل حني بدأ اتجاه اإلسالم السيايس يشق طريقه بني
صفوف هذه الطبقة والطبقات األخرى ،وال هي اآلن كام كانت عشية إجراء انتخابات املجلس الترشيعي يف
العام  2006حيث انشطرت إىل اتجاهني رئيسني مع اتجاه ثالث يساري ضعف كثريا عام كان عليه يف عقدي
السبعينات والثامنينات من القرن املايض .أي أن ميزان القوى الفكري والسيايس واالجتامعي داخل الطبقة
الوسطى (و الطبقات االجتامعية األخرى) يتغري وفق محددات ومؤثرات كل مرحلة .وال بد من مالحظة أن
التيار اإلسالمي أخذ يشكل سلطة يف أكرث من دولة عربية وإسالمية ويسيطر عىل قطاع غزة منذ منتصف العام
 2007مظهرا ميوال واضحة نحو مأسسة نظام شمويل يسعى إىل أسلمة املجتمع والثقافة والسلطة بأساليب
الرتهيب والرتغيب وتنميط السلوك الخاص والعام وفق معايري يشتقها هو من تفسرياته لنصوص دينية.
ليست الطبقة الوسطى ،كام هو حال الطبقات االجتامعية األخرى ،طبقة جامدة .فهي تؤثر يف القوى
واألوضاع االجتامعية واالقتصادية والسياسية والثقافية وتتأثر بها . ..ولكنها تبقى طبقة مهمة ،سواء يف
مرحلة التحرر الوطني أو يف مرحلة بناء الدولة املدنية املستقلة ،بفعل موقعها االسرتاتيجي يف مؤسسات
السلطة ،وبالنظر لدورها يف االقتصاد الوطني ،وبحكم مسؤولياتها يف األحزاب والحركات السياسية واالتحادات
القطاعية واملنظامت األهلية ،والحركات االجتامعية والهيئات الدينية ،ودورها يف وسائل اإلعالم املختلفة،
ودورها الحاسم يف اإلنتاج أو حجب اإلنتاج الثقايف والفكري أو تنميطه.

الهوامش:

1- Bourdieu, P. (1986): “The forms of capita”, in J. Richardson (Ed.) Handbook of Theory and Research for the
Sociology of Education (New York, Greenwood), pp. 241258- .
 -2يشري مصطلح الطبقة الوسطى ،يف العلوم االجتامعية ،إىل الفئات االجتامعية التي تعتاش من بيع قوة عملها الذهنية (املعرفية ،اإلدارية،
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جميل هالل
الثقافية ،الفنية ،التعليمية واالختصاصية) والتي تتولد عرب حيازة التعليم املتقدم نوعا ما .أي أن رأساملها هو "رأسامل ثقايف" (وليس رأسامل
مادي أو مايل أو عقاري) كام يصفه بعض علامء االجتامع .ولذا تشمل الطبقة الوسطى فئات مختلفة من حيث رشوط عملها ومستويات
دخلها ودرجة تعليمها؛ فهي تشمل مهندسني وأطباء ومدرسني ومحاسبني ،وإداريني ،وموظفني ىف بنوك ورشكات تأمني واتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات و موظفني يف إدارات عامة (ممن ال يزاولون العمل اليدوي) ويف القطاع الخاص ،وتشمل كتاباً وصحافيني وعاملني يف وسائل اإلعالم
املختلفة واألجهزة القضائية ورجال دين ،وما شابه من أعامل .ومن هنا ينبغي التمييز بني الطبقة الوسطى وبني ما يعرف يف األدبيات
املاركسية بالربجوازية الصغرية ،ذات امللكية الصغرية (الفالحون الصغار والحرفيون الذين ميلكون أدوات عملهم واصحاب الدكاكني الصغرية)
الذين يعتاشون من استخدام هذه امللكية.
 -3محمود املحفوظ" ،وداعا الطبقة الوسطى" ،صحيفة البالد األردنية 30 ،أيلول  /سبتمرب .2010
 -4رمزي زيك ،وداعا للطبقة الوسطى ،مكتبة األرسة ،القاهرة.1998 ،
 -5الخوف عىل مكانة وحجم الطبقة الوسطى من اعتامد سياسة الليربالية الجديدة يعود إىل "عوامل ثالثة .أول هذه العوامل هو انخفاض
األجور .والثاين؛ فقدان فرص العمل وزيادة معدل البطالة .أما ثالث هذه العوامل فيعود إىل زيادة األعباء املالية التي تتحملها هذه الطبقة.
والنتيجة أن حدثت عملية إقصاء لهذه الطبقة مبستوياتها الثالثة .إقصاء سيايس للرشيحة العليا من الطبقة الوسطى وإقصاء سيايس اقتصادي
للرشيحتني املتوسطة والدنيا من الطبقة الوسطى" (سمري مرقس ،الطبقة الوسطى ...اسرتداد املكانة التاريخية"،أون إسالم نت 14 ،شباط /
فرباير .2011 ،ويرى سمري مرقس أن االنتفاضة الشعبية املرصية يف العام  2011قد أعادت "الطبقة الوسطى برشائحها إىل الحياة السياسية
املرصية ،بعد أن كانت سياسات الليربالية الجديدة التي تقوم عىل اقتصاد السوق والخصخصة قد همشتها من عقد الثامنينات املايض.
 -6محمد خري" ،اإلخوان؛ وداعا للطبقة الوسطى" ،موقع ؛ :24الخرب بني لحظة وأخرى 25،شباط/فرباير.2013 ،
 -7عبد العزيز الفايز" ،الطبقة الوسطى يف السعودية ..وداعا" ،مجلة العرص 21 ،أيلول/سبتمر.2005 ،
 -8أنظر/ي عىل سبيل املثال؛ طالل أبو ركبة" ،ثورة الطبقة الوسطى وحصان طروادة" ،البوابة 10 ،متوز/يوليو .2011
 -9عامد الدين أديب" ،الطبقة الوسطى العربية" ،صحيفة الرشق األوسط 7 ،كانون الثاين  /يناير.2013 ،
 -10ميشيل كيلو" ،هل حقا اختفت الطبقة الوسطى؟" ،القدس العريب.2009/7/14 ،
 -11وتشري املعلومات عن العائدين أن نسبة من كانوا حاصلني عىل تعليم عا ٍل كانت ثالثة أضعاف مثيلتها بني املقيمني ؛ فقد تبني أن%14
ممن هم فوق سن العرشين كانوا يف العام  ،1997وفق نتائج التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت الذي قام به الجهاز املركزي لإلحصاء
الفلسطيني ،حاصلني عىل شهادة جامعية مقارنة بنحو  %4.5بني املقيمني.
 -12أنظر/ي؛ جميل هالل ،الطبقة الوسطى الفلسطينية؛ بحث يف فوىض الهوية واملرجعية والثقافة ،مواطن ،املؤسسة الفلسطينية لدراسة
الدميقراطية ،رام الله ،ومؤسسة الدراسات الفلسطينية ،بريوت .2006 ،ويربز هذا االحساس يف النسية العالية بني املستطلعني الذين يشعرون
بالقلق عىل وضعهم ووضع ارسهم املعييش يف استطالعات الرأي املتعددة واملتكررة ألكرث من مركز ومؤسسة.
 -13بلغت حصة الزراعة وصيد األسامك من الناتج املحيل اإلجاميل يف الربع الثالث من العام  2012يف األرايض الفلسطينية املحتلة عام 1967
(دون القدس ) ،%4.3ومساهمة الصناعة التحويلية  ( %9.8املراقب االقتصادي واالجتامعي ،رقم  ،31معهد أبحاث السياسيات االقتصادية
الفلسطيني ،رام الله . )2013،ومل يتخ َّط العاملون يف الزراعة والصيد والحراجة وصيد األسامك يف منتصف العام  2012ما نسبته  %12.7يف
الضفة والقطاع ( %14,4يف الضفة الغربية ،و  %8.9يف قطاع غزة) من مجمل القوى العاملة .وبلغت نسبة العاملني يف التعدين واملحاجر
والصناعة التحويلية  %14.4( %11.7يف الضفة الغربية ،و  %8.9يف قطاع غزة).
 -14يف العام  2010بلغ حجم املصنفني يف بند " املرشعون وموظفو اإلدارة العليا ،والفنيون واملتخصصون واملساعدون والكتبة كالتايل؛ الضفة
الغربية  ،%30.2وقطاع غزة  ،%37.4عدا عن رشيحة الطبقة الوسطى التي تصنف تحت بند عامل خدمات (بلغ حجمها  %18.6يف الضفة ،و
 %28.5يف قطاع غزة ،جزء منها فقط يعمل يف مهن "طبقة وسطى" (منظامت غري حكومية) .أنظر/ي:
Palestinian Central Bureau of Statistics, 2012. Labour Force Survey: (April - June,2012) Round, (Q12012/). Press
Report on the Labour Force Survey Results. Ramallah - Palestine (table 29).
15- ،Karin A. Gester, Palestinian Non-Governmental Organizations, Rosa Luxemburg Stiftung, Ramallah, December
2011,( p. 46).
 -16طالب األكادميي االقتصادي د .محمد نرص بدراسات مستفيضة حول الطبقة الوسطى الفلسطينية لحيوتها االقتصادية ودورها التنموي،
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معتمدا ،وهو خطأ شائع ،الدخل كمحدد ،وفات د .محمد نرص االنتباه إىل كتاب جميل هالل املعنون "الطبقة الوسطى الفلسطينية؛ بحث
يف فوىض الهوية واملرجعية والثقافة" والذي صدر يف بريوت ورام الله عام  ،2006والذي اعتمد منهجية البحث امليداين واملعطيات االحصائية
يف تقدير حجم الطبقة وسامتها ورؤيتها السياسية واالجتامعية.
 -17بلغت نسبة العاملني يف القطاع العام يف العام  2011نحو  %15.2يف الضفة الغربية ،و  %39.4يف قطاع غزة ،وبلغت نسبة العاملني يف
قطاعات أخرى غري القطاعني العام والخاص؛  %3.5يف الضفة الغربية مقابل  %2.1يف قطاع غزة ،ويرجح أن يكون معظم هؤالء من العاملني يف
املنظامت غري الحكومية ويف املؤسسات الدولية ( املراقب االقتصادي واالجتامعي ،رقم  ،31معهد أبحاث السياسيات االقتصادية الفلسطيني،
رام الله،ـ.)2013 ،
 -18حول هذا املوضوع وملناقشة مستفيضة لتوجهات ومواقف االتجاهات الرئيسة للطبقة الوسطى ،أنظر :جميل هالل ،الطبقة الفلسطينية
الوسطى؛ بحث يف فوىض الهوية واملرجعية والثقافة ،مرجع سابق.
 -19املركز الفلسطيني للبحوث السياسية واملسحية ،استطالع رأي رقم  30-28( 47آذار .)2013
 -20املرجع نفسه.
 -21املراقب االقتصادي واالجتامعي ،رقم  ،31معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس) ،صفحة ،49
 -22املرجع نفسه (جدول .)2-6
 -23بيان صادر عن الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطينيـ نرشته وكالة معا بتاريخ .2013/5/19
 -24رجا الخالدي" ،األزمة املعيشية الفلسطينية بني االستهالك واملديونية األرسية و"األمولة"" ،جدلية 28 ،شباط/فرباير .2012
 -25املرجع نفسه.
 -26حسب استطالعات الرأي بلغت نسبة األشخاص الذين اعتقدوا بوجود فساد يف مؤسسات السلطة الفلسطينية يف الضفة الغربية يف
آذار  2013نحو  %78من مجمل العينة ،وبلغت بخصوص مؤسسات حكومة حامس يف قطاع غزة ( %64أنظر/ي؛ املركز الفلسطيني للبحوث
السياسية واملسحية ،استطالع رأي رقم  30-28( 47آذار /مارس .)2013
 -27جاء يف دراسة عن هذه الظاهرة" :منحت التسهيالت االئتامنيّة الكبرية زخامً للمظاهر االستهالكيّة يف مدن الضفّة الغربيّة ،إذ ازدهرت
مراكز التس ّوق الكبرية وأنشطة الرتفيه املختلفة واملج ّمعات السكن ّية الحديثة .لكن الخطورة كامنة يف ما يمُ كن تسميته «اإلثراء الذايت واإلفقار
املجتمعي» ،ففيام يشعر الفلسطيني بأنّه حصل عرب القروض عىل أحدث س ّيارة وأفضل أثاث ملنزله عىل املستوى الشخيص ،يجري رهن اقتصاد
كامل عىل املستوى الكليّ بنمط استهاليك يعتمد عىل القروض ،ويزيد من الضغوط التضخميّة عىل الفئات األكرث هامشيّة ،التي ال تسمح لها
بدخول نادي «القروض السهلة» ،وبالتايل تع ّرضها للموجات القاسية الرتفاع األسعار بسبب تزايد معدّالت االستهالك .السؤال املطروح :كيف
يُسدّد الفلسطين ّيون قروضهم؟ إ ّن الرشيحة االجتامع ّية القادرة عىل الحصول عىل القروض هي تلك املرتبطة ببريوقراط ّية السلطة الفلسطين ّية
واملنظامت غري الحكوم ّية العاملة بنشاط يف الضفّة الغرب ّية .أي إ ّن هذه الرشيحة تُسدد أقساط قروضها من أموال دافع الرضائب العريب،
واألموال التي تح ّولها إرسائيل للسلطة .حني يق ّرر املانحون أو إرسائيل إغالق صنبور الدعم فإ ّن هذا ال ميثل تهديدا ً للسلطة السياسيّة فحسب،
بل أيضاً آلالف األرس التي ترتبط معيشتها بها بشكل أو بآخر .ميكن أن يُفرس هذا الديناميّات التي جرى من خاللها تدجني ما يمُ كن تسميته
«الطبقة الوسطى» الفلسطين ّية ،ونقلها عرب االقتصاد من االنشغال السيايس الكامل ضمن الحركة الوطن ّية الفلسطين ّية قبل أوسلو للتموضع
يف مصفوفة املسايرة السياس ّية للحل السلمي بعد أوسلو (أنظر/ي:رامي خريس" ،الضفة الغربية؛ نيوليربالية تحت االحتالل ،جريدة األخبار
اللبنانية ،العدد  .)2012/9/12 ،1806وأنظر أيضا؛ رجا الخالدي ،وصبحي سمور" ،النيوليربالية بصفتها تحررا :الدولة الفلسطينية وإعادة
تكوين الحركة الوطنية" ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،88خريف .2011
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