
  
                www.palestine‐studies.org 

  
  
  

  ١٣٨، ص )١٩٩٥صيف ( ٢٣، العدد ٦مجلد ال ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

١ 
 

  :تقرير من غزة
 انسالخ أم تكيُّف؟

  ساره روي
. مــــع اقتــــراب الــــذكرى الســــنوية الثانيــــة التفــــاق أوســــلو، مــــا زال الغزّيــــون يكــــافحون
 لكنهم اآلن، خالفاً للماضي، ال يكافحون من أجل إجناز شيء ما، لكن ببساطة مـن أجـل

ويوجــد اآلن يف غــزة قليــل مــن البنــى . البقــاء يف قيــد احليــاة وتفــادي مزيــد مــن اخلســارة
الســوية التــي يمكــن االعتمــاد عليهــا، وقليلــون هــم مــن يعتقــدون أنــه ســيكون مــن املمكــن 

ويصـــدر اليـــأس الواســـع االنتشـــار والضـــارب أطنابـــه يف غـــزة حاليـــاً عـــن ثالثـــة . بناؤهـــا
ئيلي املســتمر وانتهــاك االتفــاق املرحلــي؛ ســوء اإلدارة، االحــتالل اإلســرا: عوامــل رئيســية

والقمـع الـذي تمارسـه الســلطة الوطنيـة الفلسـطينية؛ الـدور األقــل مـن إيجـابي الـذي قامــت 
ومــن أجــل أن نفهــم مــاذا يحــدث يف . بــه حتــى اآلن اجملموعــة الدوليــة املانحــة للمعونــات

ــــــمَ يحــــــدث، ســــــيركز هــــــذا التقريــــــر علــــــى جمــــــالين اثنــــــين االقتصــــــاد والقضــــــايا  :غــــــزة ولِ
  .االجتماعية، مع التطرق إىل دور اإلسالميين

  االقتصاد
ممــا ال جمــال للشــك فيــه أن املشــكلة االقتصــادية األكثــر إحلاحــاً التــي تواجــه قطــاع 

وفيمـــــــــا بـــــــــين كـــــــــانون . ٪٦٥ - ٪٥٥غـــــــــزة هـــــــــي البطالـــــــــة، البـــــــــالغ مســـــــــتواها حاليـــــــــاً 
الفلســطينيين مــن املنــاطق ، انخفــض عــدد ١٩٩٥أبريــل /ونيســان ١٩٨٧ديســمبر /األول

٪؛ وبالنسبة ٨٧.٥، أي بنسبة ١٥.٠٠٠إىل  ١٢٠.٠٠٠احملتلة العاملين يف إسرائيل من 
 – ٨٠٠٠إىل  ٨٠.٠٠٠إىل غـــزة بصـــورة خاصـــة، انخفـــض العـــدد يف الفتـــرة نفســـها مـــن 

وبينمــــــــا مثّلـــــــت اإلجــــــــراءات اإلســـــــرائيلية رداً علــــــــى . ٪ تقريبـــــــا٩٠ً، أي بنســـــــبة ١٠.٠٠٠
اخللـــيج الضـــربات األقســـى بالنســـبة إىل القـــوة العاملـــة يف غـــزة، فـــإن  االنتفاضـــة وحـــرب

برهنت يف نظـر الـبعض عـن ) ثمانية منذ توقيع اتفاق أوسلو(اإلغالقات التسعة للقطاع 
                                                            

  طية يف جامعة هارفرد، ومؤلفة كتابأستاذة زائرة يف مركز الدراسات الشرق األوس:  
The Gaza Strip: The Political Economy of De-development 

(Washington, D.C.: Institute for Palestine Studies, 1995). 
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  .أنها أشد ضرراً بسبب حالة االقتصاد الشديدة الضعف يف وقت فرض اإلغالقات
عامــل علـــى  ٢٠.٠٠٠فقـــد ، عنـــدما طُبــق اإلغـــالق أول مــرة، ١٩٩٣مــارس /منــذ آذار

 ٥٠٠.٠٠٠ويعنــي ذلــك، كحــد أدنــى، خســارة يوميــة مقــدارها . األقــل عملهــم يف إســرائيل
علــى ســبيل (دوالر أُخــرى هــي قيمــة خــدمات مرافقــة  ٥٠٠.٠٠٠دوالر هــي قيمــة أجــور و

وبالتـــايل، علـــى أســـاس خســـارة    )١().املثـــال، مواصـــالت ونقـــل، جتـــارة، زراعـــة، صـــناعة
يمكن إيجاد بدائل حملية منهـا، فـإن اقتصـاد غـزة يخسـر يوميـاً  فرصة عمل ال ٢٠.٠٠٠

مليــون دوالر، أي أكثــر ممــا تلقتــه غــزة مــن الــدول  ٢٥مليــون دوالر علــى األقــل، أو شــهرياً 
، فــــــإن خســــــارة ١٩٨٧ويف املقارنــــــة بمســــــتويات العمالــــــة ســــــنة . ١٩٩٤املانحــــــة ســــــنة 
 ١.٧٥ور فقـط علـى األقـل، فرصة عمل تسـاوي، مـن ناحيـة األجـ ٧٠.٠٠٠ اقتصاد غزة لِـ

وبكلمــات أُخــرى، يكســب الغزّيــون . مليــون دوالر شــهرياً ٤٣.٧٥مليــون دوالر يوميــاً، أي 
وبحســب تيرجــي . ١٩٨٧٪ ممــا كــانوا يكســبونه ســنة ١٢.٥العــاملون يف إســرائيل حاليــاً 

الرسن، املنسـق اخلـاص التـابع لـألمم املتحـدة يف املنـاطق احملتلـة، فـإن اإلغـالق يحـرم 
مليون دوالر سـنوياً، أي بالضـبط املبلـغ الـذي وعـدت  ٦٠٠تصاد الفلسطيني بأكمله االق

ويعمـــــل حاليـــــاً يف إســـــرائيل    )٢(.جمموعـــــة الدولـــــة املانحـــــة أن تقدمـــــه إىل الفلســـــطينيين
وتـــــدل بوضـــــوح نيـــــة رئـــــيس احلكومـــــة . عامـــــل أجنبـــــي مـــــن تايالنـــــد ورومانيـــــا ٦٥.٠٠٠

على أن إسرائيل ال تنوي    )٣(٩٠.٠٠٠دد إىل يتسحاق رابين املعلنة بشأن زيادة هذا الع
ومل يجــر تقــديم . العــودة إىل مســتويات العمالــة الفلســطينية الســابقة داخــل اخلــط األخضــر

كمــا أن اإلغـالق يعرقـل تنفيــذ املشـاريع املمولـة مــن . أي تعـويض مـايل أو بــديل مـن ذلـك
ما مشــاريع البنيــة ، وال ســي)التــي تشــتمل أيضــاً علــى تــوفير فــرص عمــل(الدولــة املانحــة 

مليــون دوالر مــن مســاعدات  ٤٠كــان مبلــغ مقــداره  ١٩٩٥أبريــل /ويف نيســان. التحتيــة
الــدول املانحــة معطــالً يف بنــوك يف غــزة، ألنــه مل يكــن مــن املمكــن إدخــال املــواد اخلــام 

  )٤(.الضرورية للمشاريع إىل القطاع
ض قيـود بيروقراطيـة ومما يزيد يف التأثير السلبي لإلغـالق إقـدام إسـرائيل علـى فـر

وقـد عرقـل ذلـك إىل حـد كبيـر اسـتيراد    )٥(.جديدة ومزعجة على حركة العمـال والبضـائع
                                                            

 .دوالراً ٢٥هذه األرقام مبنية على أجر يومي معدله   )١(
)٢(  Neil Patrick, Middle East International (MEI), May 12, 1995, p. 18.  
 .١٧/٣/١٩٩٥، "يديعوت أحرونوت"شير،  -عنات تال   )٣(
)٤(  Sara Roy, Christian Science Monitor, April 12, 1995.  
 .١٤/٢/١٩٩٥، "هآرتس"عميرا هاس، : من أجل وصف لبعض هذه القيود، انظر  )٥(
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وتصـــــدير املنتوجـــــات الفلســـــطينية وحركـــــة النقـــــل املرتبطـــــة بالتجـــــارة، ال مـــــع إســـــرائيل 
ــــــال إن الســــــلطات اإلســــــرائيلية وافقــــــت يف . فحســــــب، بــــــل أيضــــــاً مــــــع األردن ومصــــــر ويُق

شاحنة فقط بالعبور يومياً مـن  ٢٠٠ على السماح لِـ ١٩٩٥مايو /رأبريل أو أيا/نيسان
وبحســـب وزارة اخلارجيـــة األميركيـــة، فـــإن إســـرائيل فرضـــت منـــذ    )٦(.غـــزة إىل إســـرائيل

معــايير جديــدة علــى املنتوجــات  ١٩٩٤أبريــل /توقيــع املالحــق االقتصــادية يف نيســان
املنتوجــــــات اإلســــــرائيلية الزراعيــــــة الفلســــــطينية أعلــــــى مــــــن املعــــــايير املفروضــــــة علــــــى 

ونتيجـة ذلــك، فـإن املنتوجــات التـي ال تتطــابق . اخملصصـة للبيــع يف السـوق اإلســرائيلية
كمــا أن . اإلســرائيلية ينتهــي األمــر بهــا إىل الــتعفن يف املــوانئ اإلســرائيلية" املعــايير"مــع 

الســــلطات اإلســــرائيلية منعــــت أن تبــــاع يف إســــرائيل املستحضــــرات الصــــيدلية واللحــــوم 
  )٧(.ملعالَجة املنتجة يف الضفة الغربية، يف خمالفة صريحة لالتفاقا

وعلـــــى الـــــرغم مـــــن التـــــأثير الضـــــار ملثـــــل هـــــذه اإلجـــــراءات، فقـــــد اتخـــــذت الســـــلطات 
اإلســـرائيلية خطـــوات قليلـــة مـــن أجـــل أن حتـــول إىل الســـلطة الفلســـطينية رســـوم اجلمـــارك 

مـــــع أن هـــــذا األمـــــر لـــــيس و. اجملبـــــاة علـــــى البضـــــائع الداخلـــــة إىل الضـــــفة الغربيـــــة وغـــــزة
منصوصاً عليه يف االتفاق، فإن حتويل هذه الرسوم، اجملباة على بضائع تُستهلك كلياً 
تقريبــــاً يف الضــــفة الغربيــــة وقطــــاع غــــزة، يمكــــن أن يــــزود االقتصــــاد الفلســــطيني بــــدخل 

وهــذا لــيس مــن شــأنه فقــط أن يخفــف عــن . مليــون دوالر ١٠٠ســنوي إضــايف ال يقــل عــن 
حــة عــبء تمويــل النفقــات اجلاريــة، بــل يمكــن أن ينشــط االقتصــاد الــذاتي احلكومــات املان

كما أن إسرائيل رفضت حتويل رسوم ضريبة القيمة املضافة، البالغة    )٨(.احمللي أيضاً
  .مليون دوالر، ومبالغ مالية أُخرى مرسلة إىل السلطة الفلسطينية ٤٠

. موعــة الــدول املانحــةومل تلــق هــذه اإلعاقــات استحســاناً يف نظــر بعــض أعضــاء جم
الــــدول "وصــــرح موظفــــون معنيــــون أن حكومــــاتهم لــــن تعــــوض عمــــا تمــــت خســــارته ألن 

لكن من الواضح أن    )٩(."املانحة ال ينبغي لها أن تدفع ثمن سياسات األمن اإلسرائيلية
  .حكوماتهم ليست مستعدة للضغط على إسرائيل من أجل رفع اإلغالق

                                                            
)٦(  Patrick, op. cit.  
رة اخلارجيــــــة األميركيـــــة طلـــــب عـــــدم ذكـــــر اســــــمه، مقابلـــــة مـــــع موظـــــف رفيـــــع املســـــتوى يف وزا  )٧(

 .١٩٩٥مارس /آذار
  .املصدر نفسه  )٨(
مقــابالت مــع مســؤولين يف بعــض الــدول املانحــة طلبــوا عــدم ذكــر أســمائهم، غــزة، والقــدس، وتــل   )٩(

  .١٩٩٥مارس /آذار - فبراير/أبيب، شباط
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 ٧٥٠القـــومي اإلجمـــايل للفـــرد يف غـــزة هـــو اآلن  ونتيجـــة هـــذه العوامـــل، فـــإن النـــاجت
، وأدنى كثيراً من املعدل العام جلميع الدول األقـل ١٩٨٧دوالراً، أي نصف مستواه سنة 

برنـــــامج الصـــــحة "ويف اســـــتطالع للـــــرأي العـــــام أجـــــراه    )١٠(.دوالراً ٩٥٠تطـــــوراً، البـــــالغ 
يف ) Gaza Community Mental Health Program" (العقليــة للمجتمــع يف غــزة

٪ من اجمليبين إىل أن األوضاع االقتصادية هي اآلن ٨٥.٥، أشار ١٩٩٥فبراير /شباط
واحملــزن أكثــر هــو حقيقــة أن    )١١(.أســوأ ممــا كانــت عليــه قبــل جمــيء الســلطة الفلســطينية

حـاالت "نسمة على األقل، هم ممن يعيشـون  ١٠٢.٠٠٠٪ من سكان القطاع، أي ١٢نحو 
ويبــدو أن    )١٢(.ويعتمــدون بصــورة أو بــأُخرى علــى معونــة ماليــة أو غذائيــة، "عســر شــديد

ويتزايـــد    )١٣(.تقريبـــاً مـــن هـــؤالء افتقـــروا حـــديثاً، أي منـــذ توقيـــع اتفـــاق أوســـلو ٤٠.٠٠٠
مايو /يف أيار: باطراد عدد العائالت يف غزة التي ال تستطيع توفير غذاء كاف ألوالدها

يف مدينـــة غـــزة وخمـــيم جباليـــا بأنهـــا حالـــة  طفـــل رضـــيع ١٠٠، شُخِّصـــت حالـــة ١٩٩٥
ولعـــل أوضـــح األمثلـــة    )١٤(.هـــزال شـــديد، وهـــي شـــكل متطـــرف مـــن أشـــكال ســـوء التغذيـــة

البــؤس الــذي مل تشــهد املؤلفــة مثــيالً لــه خــالل زياراتهــا  - للبــؤس يف غــزة وأشــد إيالمــاً
 ، مركـــــز"٣ أنصـــــار"هـــــو حقيقـــــة أن الســـــجناء يف  - املنتظمـــــة لغـــــزة منـــــذ عشـــــرة أعـــــوام

االعتقــــال يف صــــحراء النقــــب، يهرّبــــون، كمــــا يقــــال، طعامــــاً ألقربــــائهم خــــالل الزيــــارات 
  )١٥(.العائلية

ومــــع أن الســــمتين املميــــزتين القتصــــاد غــــزة تظــــالن قاعــــدة حمليــــة غيــــر متطـــــورة 
واعتمــاداً علــى مصــادر خارجيــة، فــإن االقتصــاد يف نــواح كثيــرة أضــعف كثيــراً اآلن ممــا 

تين علـى األقـل، كمـا تـدل علـى ذلـك البطالـة الهائلـة واإلفقـار كان عليه يف العقدين الفـائ

                                                            
 Prudential Securities, Boston, MA, Aprilحماضــر عــن االقتصــاد العــاملي،   )١٠(

1995.  
)١١(  Gaza Community Mental Health Program (GCMHP), Peoples 

Opinion of the Palestinian Authority and their Political Attitudes 
(Gaza City: Research Unit, GCMHP, February 1995).  

)١٢(  UNRWA, Gaza Strip, March 1995 . يـذكر أن  "رسـمي"هـذا الـرقم مبنـي علـى تقـدير
، وهـــو رقـــم مـــنخفض بحســـب اســـتطالعات حديثـــة أجراهـــا مكتـــب ٨٥٠,٠٠٠عـــدد الســـكان هـــو 

 .اإلحصاءات الفلسطيني
 ٦٠.٠٠٠، كــان هنــاك )١٩٩٥مــارس /آذار(، بحســب قــول أحــد مــوظفي األونــروا ١٩٩٣يف ســنة   )١٣(

  ".حالة عسر شديد"
)١٤(  Patrick, op. cit.  
 .١٩٩٥مارس /، قطاع غزة، آذار"هآرتس"مقابلة مع عميرا هاس، مراسلة صحيفة   )١٥(
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ــــذين يعتمــــد اقتصــــاد غــــزة عليهمــــا . املتزايــــد ويزيــــد يف األمــــر خطــــورة أن املصــــدرين الل
مل يكونـــا أقـــل وضـــوحاً قـــطُّ ممـــا  - الســـوق اإلســـرائيلية وأمـــوال الـــدول املانحـــة - حاليـــاً

ت خارجيـة، كثيـرة جـداً، مـن دون وجـدول األعمـال مـا زالـت حتـدده سـلطا. هما عليه اآلن
  .أن يكون للفلسطينيين سوى سيطرة حمدودة عليه

يف إســـرائيل  - إن مـــا يبقـــى اقتصـــاد غـــزة عائمـــاً هـــو رواتـــب أولئـــك الـــذين يعملـــون
، مـــــع الســـــلطة الفلســــــطينية، يف مشـــــاريع األشـــــغال العامـــــة، ويف القطــــــاع )أنظـــــر أعـــــاله(

الفلســـطينية هــي املســـتخدِم األكبـــر يف إن الســـلطة . ومعونـــات الـــدول املانحــة - اخلــاص
وهـــي . قطـــاع غـــزة واملؤسســـة الوحيـــدة القـــادرة علـــى اســـتيعاب أعـــداد كبيـــرة مـــن النـــاس

شـرطي،  ١٩.٠٠٠شخص، بمن فـيهم  ٤٠.٠٠٠ تستخدم يف الوقت احلاضر ما يقارب الـ
لكـن علـى . شـخص كـانوا يعملـون يف اإلدارة املدنيـة اإلسـرائيلية ٥٠٠٠وذلك يف مقابل 

م من أن رواتب هؤالء األفراد ضرورية جداً للنشاط االقتصـادي احمللـي، فـإن تـأثير الرغ
شأنه شأن تأثير األجور التي يكسبها العمال العـاملون يف  - هذه األجور يف االقتصاد

هــذا فضــالً عــن أن الرواتــب منخفضــة جــداً مقارنــة . غيــر منــتج إىل حــد كبيــر - إســرائيل
فبالنســـبة إىل الشـــرطة، مـــثالً، يحصـــل الشـــرطي شـــهرياً . بتكلفـــة املعيشـــة يف غـــزة حاليـــاً

. دوالراً، مــع أن اســتئجار شــقة الئقــة يف مدينــة غــزة يكلــف ضــعف هــذا املبلــغ ٢٥٠علــى 
 ٢٠دوالراً إضــافياً لزوجتــه و ٥٠وإذا كــان الشــرطي متزوجــاً، فإنــه يحصــل شــهرياً علــى 

ملعظــم أولئــك احملظـــوظين  وبالنســبة إىل كثيــرين، إن مل يكـــن   )١٦(.دوالراً آخــر لكــل طفـــل
  .الذين وجدوا عمالً، فإن رواتبهم ال تكفي تغطية نفقات املعيشة

ويتولــــد دخــــل إضــــايف معــــين يف غــــزة مــــن خــــالل اســــتخدام أشــــخاص يف مشــــاريع 
وتشـــكل حملـــة . أشـــغال عامـــة ممولـــة إىل حـــد كبيـــر، إن مل يكـــن كليـــاً، مـــن الـــدول املانحـــة

عبـارة عـن مشـاريع ممولـة مـن برنـامج التطـوير تنظيف غزة مثـاالً نموذجيـاً لـذلك، وهـي 
تستخدم أناساً ) United Nations Development Programme(التابع لألمم املتحدة 

ملدة متوسطها عشرة أيام بأجر مقداره عشرة دوالرات يومياً من أجل تنظيف الشـوارع، 
، وهــــو كمــــا أنــــه يجــــري تــــأمين فــــرص عمــــل يف قطــــاع البنــــاء.... الــــدهان، التبيــــيض إلــــخ

                                                            
 .١٩٩٥مارس /مقابلة مع شرطي حملي، مدينة غزة، آذار  )١٦(
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مـن املتوقـع أالّ (لكنهـا جميعـاً فـرص قصـيرة األمـد    )١٧(القطاع الوحيد الذي يشهد نمواً،
: واألجــور فيهــا قليلــة) ثالثــة أعــوام - يســتمر االزدهــار يف قطــاع البنــاء أكثــر مــن عــامين

دوالر  ١٠٠ - ٤٥ دوالراً يف اليــوم، مقارنــة بِـــ ٢٠يف غــزة يكســب العامــل مــا متوســطه 
وبمــا أن البنــاء ربمــا كــان النشــاط االقتصــادي الوحيــد املــربح يف . ســرائيليف اليــوم يف إ

غزة، فإن كثيراً من، إن مل يكن معظم، االستثمار اخلاص يتوجـه إىل قطـاع البنـاء، حيـث 
  )١٨(.من املستحيل إيجاد استخدام دائم

وعلـى الـرغم مـن اجلـدل احملـيط بوعـود الـدول املانحـة، فـإن األمـوال التـي أُنفقــت يف 
مليــون  ٢٥٠ ٪ مــن الـــ٩٠لكــن . زة فعــالً أدت دوراً حاســماً يف تغذيــة االقتصــاد احمللــيغــ

مليـــــون دوالر وعـــــدت الـــــدول املانحـــــة  ٦٧٠مـــــن جممـــــوع (مليـــــون دوالر  ٢٧٥ - دوالر
جـرى تخصيصـها لتغطيـة النفقـات اجلاريـة للسـلطة  ١٩٩٤التـي وصـلت سـنة ) بتقديمها

مليـــون  ٣٠وعـــدت الـــدول املانحـــة بتقـــديم ، فقـــد ١٩٩٥وبالنســـبة إىل ســـنة . الفلســـطينية
. دوالر شــهرياً علــى األقــل، وهــذه تكفــي تغطيــة نفقــات اجلهــاز اإلداري يف املــدى القريــب

مليـــــون دوالر  ١٨.٥مبلـــــغ  ١٩٩٥مـــــايو /ويقـــــال إن الـــــدول املانحـــــة خصصـــــت يف أيـــــار
مليـــون دوالر منهـــا مباشـــرة لياســـر عرفـــات للتصـــرف  ١٨إضـــايف للفلســـطينيين، أُعطـــي 

ومـع ذلـك، فإنـه مـن املتوقـع أن تعـاين السـلطة الفلسـطينية عجـزاً    )١٩(.وفق مشيئته فيها
مليون دوالر يف ميزانيتها االعتيادية لقطـاع غـزة والضـفة  ٦٠٠ - مليون ٥٠٠يقارب 

                                                            
مل يكــن مــن املمكــن احلصــول علــى أرقــام، لكــن، يف أي حــال، ال يســتطيع هــذا القطــاع اســتخدام   )١٧(

وهــذا الــرقم . أكثــر مــن بضــعة آالف يف أفضــل األحــوال، وذلــك بحســب قــول اقتصــاديين حمليــين
وعلـى سـبيل املثـال، ذكـر مـدير األونـروا يف غـزة أن . اً قياساً باحلاجة املاسة إىل العملقليل جد

شـــــخص  ٥٠٠وأشـــــار أيضـــــاً إىل أن . شـــــخص ملـــــدة تســـــعة شـــــهور ٢٠٠مدرســـــة شـــــغّل  ٢٦بنـــــاء 
ويخطط االحتاد املـايل األميركـي، بنـاؤون . مستخدمون حالياً يف بناء مستشفى جديد لألونروا

، لبناء فندق مـاريوت علـى شـاطئ غـزة، مـن املعتقـد )Builders for Peace(من أجل السالم 
  .شخص لتشغيله ٦٠٠شخصاً لبنائه و ٧٥٠أنه سيحتاج إىل 

 ١٩٩٥فبرايـر /وشـباط ١٩٩٤مـايو /باملقارنة، صادقت السلطة الوطنية الفلسطينية بين أيـار  )١٨(
وقــد . راخيص تصــديررخصــة اســتيراد وبضــعة تــ ٦٠مشــروعاً جتاريــاً فقــط، وأصــدرت  ٣٠علــى 

دوالر يف األراضــي احملتلــة، مليــون  ٢٠٠أعلنــت الشــركة الفلســطينية لالســتثمار أنهــا ستســتثمر 
، التابعــة )PECDAR/بكــدار(بينمــا وقّعــت اللجنــة االقتصــادية الفلســطينية للتطــوير واإلعمــار 

أعلنــت بكــدار  وقــد. ماليــين دوالر ٣للســلطة الوطنيــة الفلســطينية، عقــوداً ملشــاريع تبلــغ تكلفتهــا 
مليــون  ٣٠٠أيضــاً أن االحتــاد األوروبــي وافــق علــى قــرض للســلطة الوطنيــة الفلســطينية بقيمــة 

  .دوالر
UNRWA, Gaza, Monthly Report on the Economic Situation in Gaza, 

February 5, 1995. 
 .١٩٩٥مارس /مصدر طلب عدم ذكر اسمه، آذار  )١٩(
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  )٢٠(.الغربية، ناهيك بمليار دوالر خمططة للتطوير
مكــن أن تكــون إن إحــدى ســمات املســاعدات اآلتيــة مــن الــدول املانحــة، والتــي مــن امل

ـــه إىل القطــــاع اخلــــاص، الــــذي هــــو حمــــرك التطــــور  مؤذيــــة، هــــي االهتمــــام القليــــل املوجَـّ
االقتصـــــادي، كمـــــا للمشـــــاريع الزراعيـــــة، والصـــــناعية، والتجاريـــــة حيـــــث توجـــــد الفـــــرص 

وربما يرجـع هـذا . احلقيقية إلمكانات اإلصالح البنيوي وإيجاد عمل يتصف بالديمومة
قة أن الدول املانحة تفضـل أن تركـز أنشـطتها يف جمـاالت أقـل اإلهمال، جزئياً، إىل حقي

عرضـــة للتـــدخل اإلســـرائيلي، للفيتـــو، أو لتـــدخل البيروقراطيـــة، وحيـــث احتمـــاالت جنـــاح 
وحقيقــــة أن جـــدول األعمـــال تضــــعه    )٢١(.أكبـــر - نتـــائج مباشــــرة ومرئيـــة - املشـــاريع

الفلســطينيين يشــيرون إىل ربمــا كانــت الســبب يف أن ) بــدالً مــن إســرائيل(الــدول املانحــة 
خصخصــة "جــدول األعمــال وإدارة الــدول املانحــة للمســاعدات التــي تقــدمها بقــولهم إنــه 

  ".االحتالل
إن حدة مشكلة البطالـة، التـي أثـارت قلقـاً شـديداً لـدى جمموعـة الـدول املانحـة، أدت 
إىل حتـــول عـــن التطـــوير بعيـــد املـــدى يف اجتـــاه مشـــاريع تهـــدف إىل تـــأمين فـــرص عمـــل 

ففـــي برنـــامج املســـاعدات األميركيـــة، علـــى ســـبيل . يرة املـــدى بأقصـــى ســـرعة ممكنـــةقصـــ
املثـــال، أُعيـــد النظـــر يف امليزانيـــة بحيـــثُ أُلغيـــت اخملصصـــات ملشـــاريع قطاعيـــة معينـــة 
بعيدة املـدى، وجـرى اختـزال اخملصصـات ملشـاريع قائمـة، بعضـها يـوفر خـدمات توجـد 

وعلـى نحـو مشـابه، تتطلـب    )٢٢(.ثر ديمومـةحاجة ماسة إليها وأشكاالً من االستخدام أك
اسـتراتيجيا الـدول املانحـة اجلديـدة أن تكـون كـل املشـاريع اجلديـدة معتمـدة علـى عمالــة 

. ٪ مــن تكلفــة املشــروع للقــوة العاملــة فيــه٥٠كثيفــة، وهــو مــا يعنــي تخصــيص أكثــر مــن 
مـر فداحـة ويـزداد األ   )٢٣(وهذا أمر مكلف حتـى يف اقتصـاد قليـل التطـور كاقتصـاد غـزة،

                                                            
 United States Agency for(األميركيـة للتنميـة الدوليـة مقابلـة مـع اقتصـادي، الوكالـة   )٢٠(

International Development(١٩٩٥مارس /، تل أبيب، آذار.  
  .١٩٩٥فبراير /قطاع غزة، شباط. مقابالت مع عدد من موظفي الدول املانحة  )٢١(
 Society for the Care of the(أحــد األمثلــة لــذلك هــو جمعيــة العنايــة باملعــاقين   )٢٢(

Handicapped (ـــ شــخص معــوق عقليــاً  ٤٠٠٠ يف مدينــة غــزة التــي تقــدم خــدمات متنوعــة ل
ومثـــال آخـــر هـــو برنـــامج التطـــوير التعـــاوين . شـــخص ٣٠٠٠وجســـمانياً، وتســـتخدم علـــى األقـــل 

)Cooperative Development Program( الـذي كـان يقـدم خـدمات للتوسـع الزراعــي ،
وبحســـب تقـــدير خبـــراء اقتصـــاديين . ن العمـــلتوجــد حاجـــة ماســـة إليهـــا، واضـــطر إىل التوقـــف عـــ

يف غـزة، فـإن تكلفـة اسـتخدام ) UNDP(يعملون حلساب برنامج التطوير التابع لألمم املتحـدة 
  .مليون دوالر ١٠٠مليون دوالر و ٨٠غزّي ملدة شهر تتراوح ما بين  ٧٠.٠٠٠

يكـون جمـدياً  ٪ فقط من تكلفة املشروع لليد العاملة كـي٢٠بصورة نموذجية، يجب تخصيص   )٢٣(
  .اقتصادياً
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إن اشـــتراط . عنــدما يكـــون التوقـــع أن تســـتمر مـــدة العمـــل أســـبوعين إىل أربعـــة شـــهور فقـــط
العمالة الكثيفة يحمل يف طياته أيضاً خماطر تشجيع تأمين فرص عمل ال تلبي حاجة 

، وإحلـــــاق الضـــــرر بالعـــــدد املتزايـــــد مـــــن )أي إغاثـــــة(حقيقيـــــة ســـــوى توليـــــد دخـــــل موقـــــت 
م خــدمات ممكننــة، وتقــويض املســتوى النــوعي للمشــاريع املشــاريع التجاريــة التــي تقــد

واألخطـــر مـــن ذلـــك هـــو غيـــاب . بوضـــع تشـــديد يف غيـــر حملـــه علـــى اســـتخدام اليـــد العاملـــة
وبالتايل، ففـي حـين أن هنـاك حاجـة ماسـة . التخطيط ملا يتعدى مدة فترة العمل نفسها

عقــالين  إىل إيجــاد فــرص عمــل، فــإن حماولــة فعــل ذلــك خــارج ســياق تخطــيط اقتصــادي
أو ال يتضـــمن ضـــغطاً حقيقيـــاً علـــى  - بعيـــد املـــدى أو برنـــامج إلعـــادة هيكلـــة االقتصـــاد

  .ال بد من أن يكون مآلها إىل الفشل - إسرائيل لرفع اإلغالق واحترام التزاماتها

  القضايا االجتماعية
   )٢٤(علــى الــرغم مــن التغييــرات اإليجابيــة جلهــة الســالمة الشخصــية وحريــة التعبيــر،

جمــيء الســلطة الفلســطينية مل يقلــل التصــدعات الداخليــة التــي اتســم اجملتمــع الغــزّي فــإن 
   )٢٥(.بهـــا منـــذ فتـــرة مـــن الوقـــت، والتـــي تفاقمـــت بســـبب الوضـــع االقتصـــادي البـــالغ الســـوء

رافقهـــا بعـــض الـــديناميات اجلديـــدة التـــي مـــن " احلكـــم الـــذاتي"ويف احلقيقـــة، فـــإن بدايـــة 
وتشــتمل هــذه علــى . دين يعــاين متاعــب كثيــرة أصــالًشــأنها أن تزيــد يف متاعــب جمتمــع مــ

نزعــــــة معينــــــة إىل العســــــكرة، وجتريــــــد للمؤسســــــات مــــــن الصــــــالحيات، واغتــــــراب وبلبلــــــة 
  .متزايدين يف أوساط اجلمهور

  النزعة إىل العسكرة
إن العنف يف غزة، الذي هو من نتاج التدهور االقتصادي املتسـارع وتأكّـل النظـام 

ن أن يُعـزى إىل السـلطة الفلسـطينية، لكـن ممـا ال شـك فيـه هـو االجتماعي وضـعفه، ال يمكـ
حتـــى لـــو نحّينـــا جانبـــاً العمليـــات االنتحاريـــة، التـــي هـــي ظـــاهرة : أنـــه آخـــذ يف االزديـــاد

                                                            
)٢٤(  GCMHP, op. cit. أحـد املقـاييس حلريـة التعبيـر عــن اآلراء الشخصـية هـو روايـة النكــات ،

لكـــن التعليقـــات السياســـية التـــي تنتقـــد عرفـــات والســـلطة الفلســـطينية باتـــت . عـــن ياســـر عرفـــات
  .تالقي بصورة متزايدة موقفاً عدائياً

)٢٥(  Sara Roy, "Gaza: New Dynamics of Civic Disintegration," Journal of 
Palestine Studies, vol. xxii, no. 4 (Summer 1993), pp. 20-31; idem, 
"(The Seed of Chaos and of Night): The Gaza Strip After the 
Agreement," Journal of Palestine Studies, vol. xxiii, no. 3 (Spring 

1994), pp. 85-98.  
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وكـــذلك اســـتخدام    )٢٦(جديـــدة كليـــاً يف غـــزة، فـــإن العنـــف املنـــزيل أصـــبح أوســـع انتشـــاراً،
وأيضـاً    )٢٧(بينما يحاول املدرسون استعادة سـلطتهم،العنف يف الصفوف يف املدارس 

ويمكن تلخيص جهـود السـلطة الفلسـطينية ملكافحـة العنـف . اللجوء إىل األسلحة النارية
بصفتها أنها مأسست العنف، جزئياً من خالل نظـام حمـاكم عسـكرية، ومـن دون قضـاء 

االســـــتخدام وقـــــد تـــــم توثيـــــق عـــــدة حـــــاالت مـــــن إســـــاءة . مســـــتقل أو فصـــــل بـــــين الســـــلطات
ويتمثل انعكاس آخر لهذه املأسسـة يف وجـود الشـرطة    )٢٨(.للصالحيات يف هذا اجملال

يف خميمات الالجئين، يف القرى، يف البلـدات  - والبسي البزات العسكرية يف كل مكان
وما يقارب نصف مستخدمي السلطة الفلسطينية أعضاء فيمـا ال يقـل عـن سـبعة . واملدن

وقـد قـال قائـد سـابق يف االنتفاضـة . لكـل منهـا سـجنه اخلـاص بـه أجهزة أمنيـة خمتلفـة،
." يوجد لـدينا حتـى شـرطة بحريـة، علـى الـرغم مـن أنـه لـيس عنـدنا سـالح بحريـة: "شاكياً

  .وقلما يتنقل مسؤولون يف السلطة الفلسطينية من دون حرس شخصي
وربما كان اجلانب األكثر إثارة للقلق يف النزعة إىل العسـكرة هـو اسـتيعاب الشـبان 

يف جنــــاحين مــــن أجنحــــة جهــــاز األمــــن التــــابع  - شــــاب شــــهرياً ٥٠٠نحــــو  - الغــــزّيين
صحيح أن قوى األمن تمثل واحدة من الفـرص القليلـة جـداً . للسلطة الوطنية الفلسطينية

غــزة للحصــول علــى دخــل، لكــن إغــراء القــوة واملركــز املتاحــة حاليــاً ألغلبيــة الشــبان يف 
اللذين يحصل اجملندون عليهما ال يجـوز التقليـل مـن خطورتـه يف جمتمـع يعـاين صـدمة 

إن هنـاك قلـيالً مــن النمـاذج الوظيفيـة يف غـزة احلاليـة يتمتـع بــالبروز : مثـل جمتمـع غـزة
" فـــتح"ن صـــقور وكثيـــرون مـــ. والقـــوة اللـــذين يتمتـــع بهمـــا رجـــل الشـــرطة أو رجـــل األمـــن

، إن مل يكـــن معظمهـــم، هـــم اآلن أعضـــاء يف اجلهـــاز األمنـــي، ")فـــتح"اجلنـــاح العســـكري لــــ (
لـيس مـن املمكـن أن تغيـر عقليـة وثقافـة " السلطة املمنوحة من خالل البندقية"لكن هذه 

وهنــاك مــن . رجــال العصــابات التــي أرعبــت ســكان غــزة قبــل جمــيء الســلطة الفلســطينية
يف " العصــابات"ن يكــون قــد تغيــر هــو الهيكــل التنظيمــي الــذي تعمــل يقــول إن مــا يمكــن أ

  .إطاره والقيادة التي يتعين عليها أن تطيعها
                                                            

، )GCMHP(ابلة مع الدكتور إيـاد السـرّاج، مـدير برنـامج الصـحة العقليـة للمجتمـع يف غـزة مق  )٢٦(
 .١٩٩٥مارس /مدينة غزة، آذار

)٢٧(  GCMHP, op. cit. . ،مـــن األطفـــال ٨٧فـــإن بحســـب املركـــز الفلســـطيني ضـــد العنـــف ٪
  .يتعرضون للضرب يف املدارس

  :انظر، مثالً  )٢٨(
Joel Greenberg, "Palestinians Hold Quick, Secret Trials-Rights Groups 

Critical of Authority’s Court," New York Times, May 3, 1995. 
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  جتريد املؤسسات من الصالحيات
يف بنــــاء اجلهــــاز اإلداري للســــلطة الفلســــطينية وجهــــاز األمــــن تبــــرز ســــمات معينــــة 

التــي هــي تاريخيــاً  تنطــوي علــى دالالت مباشــرة بالنســبة إىل تطــور املؤسســات احملليــة،
فقــدان املقــاييس املهنيــة والفنيــة وعــدم ) ١: ومــن هــذه الســمات. قطــاع ضــعيف يف غــزة

تركــز الســلطة يف الــرئيس واإلشــراف املركــزي علــى التفصــيالت ) ٢وجــود رقابــة كافيــة؛ 
تكـــاثر التعيينـــات السياســـية يف وظـــائف مهنيـــة يف الـــوزارات ) ٣يف الـــوزارات والـــدوائر؛ 

نمــط عمــل علــى طريقــة ) ٥كــاثر املناصــب داخــل الــدوائر التابعــة للــوزارات؛ ت) ٤والــدوائر؛ 
  .إدارة أزمات طارئة

إن تضـــافر هـــذه العوامـــل ســـاهم بقـــوة يف الغيـــاب الكلـــي ألنظمـــة مرعيـــة وخـــدمات 
 -بنــــوك، مواصــــالت، خــــدمات هــــاتف، جمــــع القمامــــة والــــتخلص منهــــا - موثــــوق بهــــا

  .لهذا األمر مضامين أُخرى أيضاًو. باإلضافة إىل جمع الضرائب، وما إىل ذلك
إن الغيــاب شــبه الكامــل لســلطة حقيقيــة التخــاذ القــرارات يف أوســاط املــوظفين  أوالً،

اإلداريــــــين يف أي جمــــــال، نظــــــراً إىل تركــــــز الســــــلطة يف يــــــد الــــــرئيس عرفــــــات، يعنــــــي أن 
وضعية شـبيهة بمـا كانـت احلـال  - الفلسطينيين ال يجري تدريبهم على اتخاذ القرارات

ويكــاد املــرء يقــول . يــه حتــت االحــتالل اإلســرائيلي، لكنهــا اآلن مــدعاة إىل ســخرية مــرةعل
إنـــه فيمـــا يتعلـــق بعمليـــة اتخـــاذ القـــرارات يف احلكـــم الـــذاتي، فـــإن الفـــارق بـــين النظـــامين 
الســـــــابق واحلـــــــايل هـــــــو أنـــــــه يوجـــــــد اآلن فلســـــــطينيون أكثـــــــر يف مناصـــــــب جمـــــــردة مـــــــن 

ت شـــيئاً مـــن الســـيطرة فيمـــا يتعلـــق باتخـــاذ واملؤسســـة الوحيـــدة التـــي منحـــ. الصـــالحيات
القرار هي أجهزة األمن، وهذا ما جعل من املمكن أن يقـول السـاخرون إن السـلطة أُخـذت 

  .من السكان احملليين وأُعطيت ألجهزة األمن
إن اجلهــــاز اإلداري احلكــــومي، بســــبب مســــتوى األُجــــور األعلــــى، يســــتطيع أن  ثانيــــاً،

نيــــين الــــذين يتمتعــــون بمســــتوى عــــال مــــن الكفــــاءة، وأن يجــــذب أعــــداداً متزايــــدة مــــن امله
ينتــزعهم مــن جمعيــات الدراســات ومؤسســات اخلــدمات االجتماعيــة التــي كانــت تســتفيد 
. فعالً من مهاراتهم، وهذا ما ينجم عنه إضعاف هذه املؤسسات واخلدمات التي تقدمها

ة الفلسـطينية، ويعمل اآلن عدد من أفضل الباحثين االقتصاديين يف غزة حلساب السلط
لكنهم ال يقومون بجمع املعلومات أو كتابة أبحاث؛ وهكذا، فـإن اسـتخدامهم مـن جانـب 
السلطة الفلسطينية حمصـلته سـحب مهـاراتهم مـن السـوق، بـل حتـى تأكّـل هـذه املهـارات 
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  .نتيجة عدم االستخدام
يـدة ويلفت النظر أن املعلومات، شأنها شأن اتخاذ القرار، باتت تتركـز بصـورة متزا

لــدى الســلطة الفلســطينية، وال يجــري نشــرها وتعميمهــا كمــا يجــب، وهــذه مشــكلة خطــرة 
  .أُخرى من ناحية بناء قدرة مؤسساتية

هنــــاك تخــــوف متزايـــد يف أوســــاط بعــــض القـــائمين علــــى شــــؤون املؤسســــات ثالثـــاً، 
احملليــة مــن أن تعمــد الســلطة الفلســطينية، يف وقــت مــا، إىل اســتخدام املؤسســات احملليــة 

نــــــاة يف خدمــــــة نظــــــام احملســــــوبية، أي أن تــــــرغم املؤسســــــات احملليــــــة علــــــى توظيــــــف كق
أشـخاص ألســباب سياســية، وهــو مــا ســيؤدي إىل إحلـاق ضــرر كبيــر بقــدرتها علــى القيــام 

  .بمهماتها
  .توجد أمثلة لتسلل الشرطة السرية إىل حياة اجلمعيات الناشطة رابعاً،

  تغير املعايير وبلبلة متزايدة
الغـــــزّيين إحســـــاس واســـــع االنتشـــــار بالغضـــــب والصـــــدمة جـــــراء  يوجـــــد يف أوســـــاط

وكثيراً ما سمعت املؤلفة . الطريقة التي يعاملهم بها موظفو السلطة الوطنية الفلسطينية
إشــارات إىل إهانــات، ومضــايقات مــن دون داع، وإجمــاالً إىل ســلوك مهــين مــن مــوظفين 

ويف عشــــرين مقابلــــة . رســــميين متعــــددين، مــــن شــــرطة مــــرور إىل مــــوظفين يف الــــوزارات
شخصــــية علــــى األقــــل أجرتهــــا املؤلفــــة مــــع أشــــخاص، قيــــل لهــــا إن أفــــراداً مــــن الشــــرطة 

  ".حمير"أو " حيوانات"شتموهم بالقول إنهم 
تتصـرف اجتماعيـاً بصـورة " جماعـة تـونس"ويزيد األمور سوءاً االعتقاد الشائع أن 

يف اجملتمـــع احملـــافظ  غيـــر مقبولـــة، وتـــرفض التكيـــف وفـــق املعـــايير واألعـــراف الســـائدة
يجـــب أن يحترمـــوا : "وقـــد ســـمعتُ مـــراراً تنويعـــات عديـــدة للتعليـــق. الـــذي تعـــيش فيـــه اآلن

معاناتنــا هــي التــي أتاحــت لهــم . لقــد متنــا مــن أجلهــم. النــاس الــذين جــاؤوا بهــم إىل هنــا
وهنـاك ." يجـب أن يعاملونـا بـاحترام. من دوننا ما كـان لهـم قـط أن يكونـوا هنـا. اجمليء
فشــــلت يف إدراك مــــدى التغييــــر الــــذي طــــرأ علــــى " جماعــــة تــــونس"اإلحســــاس بــــأن  أيضــــاً

يريـد : "وقد علـق أحـد قـادة اجملتمـع علـى هـذا األمـر بقولـه. جمتمع غزة نتيجة االنتفاضة
لقــد . اخلــارج أن يغيــر هــذا اجملتمــع، وال يحتــرم التغيــرات يف جمتمــع يحــاول تغييــر نفســه

ملــا كــان  ١٩٨٦لــو كــانوا أتــوا يف ســنة . عليــه خرجنــا مــن االنتفاضــة خمتلفــين عمــا كنــا
  ."هناك مشكلة بيننا



  ١٣٨، ص )١٩٩٥صيف ( ٢٣، العدد ٦مجلد ال مجلة الدراسات الفلسطينية ريرقت
 

١٢ 
 

إن التــدهور يف مســتوى التهــذيب، خطابــاً وممارســة، يعكــس مــا يعتقــد الغزّيــون أكثــر 
فأكثر أنـه تغييـرات فاسـدة ومفسـدة يف العـادات والقـيم التـي يجـد اجملتمـع نفسـه مرغمـاً 

تقـــــدون أن الســـــلطة الفلســـــطينية بصـــــورة متزايـــــدة علـــــى العمـــــل يف إطارهـــــا؛ تغييـــــرات يع
فعلــى ســبيل املثــال، قــال عشــرات مــن األشــخاص أُجريــت مقــابالت . أدخلتهــا ومأسســتها

معهم إن الرشوة باتـت أسـلوباً شـائعاً يف غـزة، وأصـبحت بصـورة متزايـدة أمـراً ضـرورياً 
للحصول على خدمات أساسية، مثل احلصـول علـى إذن يف السـفر، خـط للهـاتف، تسـجيل 

خـــدمات أُخـــرى ذات أهميـــة خاصـــة مثـــل احلصـــول علـــى حتويـــل إىل مستشـــفى ســـيارة، و
وقـــد ذكــــر أحـــد الغـــزّيين، وهــــو شـــخص أساســــي يف . إســـرائيلي، بـــات اآلن شــــبه مســـتحيل

أن    )٢٩(دوالرات،صــفقة بنــاء فنــدق مــاريوت يف غــزة البالغــة قيمتهــا عــدة ماليــين مــن الــ
ظفي الـوزارة ينتظـرون رشـاوى أحد األسباب يف استمرار تأخر تنفيذ املشروع هو أن مـو

وقـد وصـف هـذا الشـخص، الـذي كـان يبـدو بوضـوح أنـه . من القائمين علـى أمـر املشـروع
مــاذا يتعــين علــيّ أن أفعــل؟ كيــف أخبــر األميــركيين : "خجــالن ممــا يقولــه، مشــكلته قــائالً

وحتـى لـو قـررت . هـم مـن أبنـاء قـومي] هـؤالء املوظفـون[أمراً كهذا؟ ففي نهاية املطاف، 
أخبر األميركيين، فما هو مبلغ الرشوة الذي يتعين علـيّ أن أطلبـه مـنهم؟ هـل سـيكون  أن

  "أقل من املطلوب، أم أكثر، وكم هو عدد األشخاص الذين يتعين عليّ أن أدفع لهم؟
وعنـــــدما استفســـــرت املؤلفـــــة مـــــن أحـــــد املـــــوظفين يف مرتبـــــة متوســـــطة يف الســـــلطة 

تتــوقعين أن يفعــل النــاس هنــا؟ الوضــع  مــاذا: "الفلســطينية عــن موضــوع الرشــوة، أجــاب
ومــع أن هــذا اجلــواب قــد يبــدو فظــاً، لكنــه يؤكــد ." االقتصــادي ســيئ جــداً والرواتــب ضــئيلة

مــع اقتصــاد آخــذ يف االنحــالل، وفقــر واســع االنتشــار، : بــروز واقــع جديــد للحيــاة يف غــزة
ــــدت، قانونيــــة أو مؤسســــاتي ة يمكــــن وخيــــارات اقتصــــادية قليلــــة، وقنــــوات قليلــــة، إنْ وجِ

الرجــوع إليهــا، فــإن الفـــرد إمّــا يلتحــق بالنظـــام الســائد وأعرافــه اخلاصـــة بــه وإمّــا يبقـــى 
  .خارجاً

إن نقطــة االرتكــاز االجتماعيــة املتغيــرة يف غــزة والعجــز عــن حتــديها خلقــا بلبلــة ال 
وبالنســـبة إىل كثيـــرين مـــن النـــاس، يبـــدو املســـتقبل أقـــل وضـــوحاً اآلن ممـــا كـــان . تُصـــدَّق

هنــاك إحســاس بــأن . وقــت مضــى؛ واالغتــراب النــاجت مــن ذلــك بــات ملموســاً عليــه يف أي
. نهايـــة احللـــم أتـــت، األمـــر الـــذي مل يفكـــر الفلســـطينيون فيـــه قـــطُّ، وهـــذا اإلمكـــان يخـــيفهم

، واملراســي التــي كــانوا "الســالم"وقليلــون هــم الــذين يعتقــدون أن لهــم منفعــة يف مالحقــة 
                                                            

)٢٩(  Ibid.  
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لبلـــة الرســـائل الصـــادرة عـــن قيـــادتهم التـــي ويضـــاعف الب - يثبّتـــون بهـــا أنفســـهم فُقـــدت
ناهيــك بــأن تعــالج (تنــاقض واقعهــم والتــي، مــرة أُخــرى، تفشــل يف االعتــراف بــاالنحالل 

ويلخــص الــدكتور إيــاد . الــذي يشــعرون بــه بحــدة علــى املســتوى الشخصــي) هــذا االنحــالل
ة الوطنيـة إن السـلط: "السرّاج، وهو طبيب نفسي بارز يف غزة، املأزق الغزّي بحدة بقولـه

  ."رابين يتحدثان عن السالم، لكن نحن نعيش احلرب] رئيس احلكومة[الفلسطينية و
إن حقيقـــة كـــون االنتقـــال إىل احلكـــم الـــذاتي احملـــدود يف غـــزة تـــم بصـــورة مفاجئـــة 
وســـريعة ومل يحـــدث بالتـــدريج، مـــع وجـــود وقـــت قليـــل فقـــط للتخطـــيط والتنظـــيم وإعـــادة 

وانعــدام التنســيق يُنظــر إليــه اآلن . إلحســاس بالبلبلــةالهيكلــة، ســاهمت كثيــراً يف تغذيــة ا
. كمحاولـــة متعمـــدة مـــن جانـــب الســـلطة الفلســـطينية لفـــرض الســـيطرة بـــدالً مـــن تقاســـمها

ولهذا السبب بات يُنظر إىل السلطة الفلسطينية أكثر فأكثر على أنها جزء من املشكلة، ال 
" الــــــداخل"وغيــــــر مهـــــم بــــــين احلـــــل، وبــــــذلك تفـــــاقم مــــــا الح يف البدايــــــة انقســـــاماً بســــــيطاً 

، ويبـــدو أنـــه بـــات اآلن طاغيـــاً علـــى جميـــع االنقســـامات األُخـــرى، بمـــا يف ذلـــك "اخلـــارج"و
ويف احلقيقـــــة، فـــــإن الفشـــــل يف حتقيـــــق املكاســـــب االقتصـــــادية . االنقســـــامات السياســـــية

املتوقعة، والضائقة االقتصادية الشاملة واملتفاقمة باطراد أضعفا بعـض االنقسـامات 
وحتــــى التفــــاوت بــــين . اخلــــارج - الســــابقة يف غــــزة ملصــــلحة انقســــام الــــداخلالطبقيــــة 

األغنيــاء والفقــراء يف غــزة، الــذي ازداد وضــوحاً، يبــدو أنــه بــات يُنظــر إليــه بــاالقتران مــع 
  .اخلارج - حمور الداخل

وربمــا كــان التعبيــر األقســى عــن البلبلــة والــذعر يف غــزة هــو املالحظــة التــي أبــداها 
اإلسـرائيلي مل نكـن نخـاف مـن ] االحـتالل[حتى حتـت : "األزهر يف غزةأستاذ يف جامعة 

مــاذا . إن الســلطة الوطنيــة الفلســطينية تلــتهم جمتمعنــا. املســتقبل مثلمــا نخــاف منــه اآلن
  "نقول ألطفالنا اآلن؟

  مالحظة بشأن دور اإلسالميين
غالــب، مــع أنــه خــارج نطــاق هــذا التقريــر تفصــيل الــدور املتغيــر واملُســاء فهمــه يف ال

إن احلركـــــة . للنشـــــاط اإلســـــالمي يف غـــــزة، فثمـــــة نقطـــــة جـــــديرة باحلـــــديث عنهـــــا بإيجـــــاز
اإلسالمية يف غزة، الناشطة منذ عقود من الـزمن، تـدير مـا لعلـه أفضـل خدمـة اجتماعيـة 

ويف السياق احلايل، مل يكـن عمـل احلركـة يف أي . وشبكة معونة للعائالت يف قطاع غزة
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وخالفـاً لالعتقـاد السـائد يف الغـرب، فـإن قـوة اإلسـالميين  .وقت سابق أهـم ممـا هـو اآلن
ال تكمـــن يف عـــدد أنصـــارهم السياســـيين املنظمـــين، بـــل يف مؤسســـاتهم، يف العمـــل الـــذي 

إن مؤسســــاتهم راســــخة يف اجملتمــــع، يف املدرســــة، يف . يقومــــون بــــه، ويف كيفيــــة أدائــــه
ن خــــالل عملهــــم يف ومــــ. ويركــــز كثيــــر مــــن بــــراجمهم علــــى الشــــبان. العائلــــة، ويف الفــــرد

صــفوف القاعــدة الشــعبية، يحــاول اإلســالميون أن يحــافظوا علــى العائلــة واجملتمــع وأن 
وربمـــا كـــانوا احلركـــة الوحيـــدة . يعيـــدوهما إىل هويـــة راســـية علـــى املعتقـــدات اإلســـالمية

  .الباقية يف قطاع غزة التي تمتلك قاعدة جماهيرية وقدرة على التعبئة
د، وخراب اقتصادي، وتنـافر اجتمـاعي، فـإن النشـاط ويف سياق قمع سياسي متزاي

وسياسياً، ). أو اإلسرائيلي(اإلسالمي هو أهون األخطار التي تواجه اجملتمع الفلسطيني 
إنهـــم جـــزء ال يمكـــن . لـــيس لـــديهم مـــا يقدمونـــه إالّ القليـــل؛ واجتماعيـــاً، لـــديهم أكثـــر كثيـــراً

  .م وإدخالهمحذفه من املعادلة الغزّية، ويجب إيجاد وسائل لدجمه

  مالحظة ختامية
إن جـــوهر املشـــكلة يف غـــزة هـــو أن النـــاس يلحظـــون تباينـــاً أقـــل فأقـــل بـــين النظـــام 
. السياســــي واالقتصــــادي الــــذي قــــاتلوا بشــــدة للخــــالص منــــه وبــــين مــــا هــــو قــــائم حاليــــاً

األول . غضــب فــائر والمبــاالة مســتغلقة: ونتيجــة ذلــك، بــرز اجتاهــان متناقضــان ظاهريــاً
. ت، أن ينفجـــر يف ثـــورة ضـــد الســـلطة ســـتكون عنيفـــة جـــداً إذا حـــدث ذلـــكيمكـــن، مـــع الوقـــ

  .واآلخر يمكن أن يقلّص إمكان العمل البنّاء يف املستويين الفردي واجلماعي
فالنـاس ال يسـتطيعون أن يفكـروا بوضـوح عنـدما . إن اخلوف الفلسطيني عميق جـداً

مرار غيــــاب األمــــل ويف ظــــل اســــت. يكونــــون جــــائعين أو عنــــدما يكــــون أطفــــالهم جــــائعين
واملســتقبل، يمكــن جــداً أن يحــدث انكفــاء شــعبي إىل العنــف باعتبــاره امللجــأ الوحيــد إزاء 

ومـن دون تغييـر . البلبلة، والشعور باخلسارة، وإحساس الناس بأنه قد تم التخلـي عـنهم
 .ذي معنى أو هدف، فإن االحتماالت مظلمة
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