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هل نعرف كم عدد المهجّرين الفلسطينيين؟ إشكاليّات في 
ّ
التّعريف والعدّ
عميد صعابنه

*

1.1مدخل
يتنـاول ّ
الفلسـطيني يف بداية القـرن الحادي
السـؤال املركـزيّ يف هذه الدّراسـة عـدد مهجّ ري الدّاخـل
ّ
والعرشيـن ،بعـد قرابـة  68عامً ـا من إقامـة دولة إرسائيـل؛ وتسـأل الدّراسـة ،تحديدًا :هـل نعرف ما
هـو عـدد املهجّ ريـن اليـوم؟ يف محاولتهـا لإلجابة عن هـذا ّ
السـؤال ،تراجع الدّراسـة ،بدايـة ،األدبيّات
القليلـة ا ّلتـي نُشرت عـن املهجّ ريـن ،وتتتبّع املنهجيّـات ا ّلتي اسـتخدمتها هـذه األخيرة يف تقدير عدد
املهجّ ريـن ،علمً ـا ّ
أن تعـدادًا رسـميًّا للمهجّ ريـن لـم يجر حتّـى اآلن .ث ّم تراجع الدّراسـة االسـتطالعات
الحديثـة ،ا ّلتي حاولت تقدير حجـم مجموعـة املهجّ
ً
االجتماعي-االقتصاديّ  ،ا ّلذي
رين-خصوصا املسـح
ّ
تقـوم بـه جمعيّة الجليـل .إضافة إىل عـرض التّقديـرات ا ّلتي أنتجتها املسـوحات األربعـة ،ا ّلتي أُجريت
ينـص على ّ
ّ
أن التّهجري يو ّرث
حتّـى اآلن ،تناقـش الورقـة التّعريف ا ّلـذي تبنّاه هذا االسـتطالع ،وا ّلذي
مـن خلال ذ ّريـة ال ّذكـور وليس اإلنـاث ،وكيـف يؤثّر هـذا التّعريـف عىل حجـم مجموعـة املهجّ رين-
ال ّ
ظاهـرة ا ّلتـي ينـوي قياسـها .وتتحدّد مالمـح هـذا التّأثري ،بوضـوح أكرب ،عندمـا نقـارن نتائج هذا
ً
تعريفا آخـ َر .تقارن
االجتماعي-االقتصـاديّ بنتائـج اسـتطالع مـدى الكرمل ،ا ّلـذي اسـتخدم
املسـح
ّ
الدّراسـة بين التّعريفني والنّتائـج املرتتّبة عىل حجـم مجموعة املهجّ ريـن وحدودها ج ّراء اسـتخدام ك ّل
منهما .
تسـتعرض الورقـةً ،
أيضـا ،نتائج من مقابلات معمّ قة مع مشـاركني ومشـاركات ،أبناء الجيـل الثاّني
مـن املهجّ ريـن .تحديـدًاّ ،
تبين الدّراسـة كيف تكشـف لنا روايـات التّهجير العديد مـن املواضيع ذات
العالقـة الوثيقـة بتعريـف املهجّ ريـن .تخلـص الدّراسـة إىل ّ
أن التضـارب املوجـود يف تقديـرات عـدد
املهجّ ريـن اليـوم ال تـزال قائمـة .فالتّقديـرات الحاليّـة ،ا ّلتـي تسـتند على تقديـرات لعـدد املهجّ رين
يف بدايـة الخمسـينيّات ،تعانـي مـن قضيّـة الدّقـة وجزئيّة املعلومـات ،يف حين تتخبّط االسـتطالعات
الحديثـة يف مسـألة التّعريـف .وتضيـف نتائـج املقابلات املعمّ قة على هذا التخبّـط ،بحيـث تظهر ّ
أن
سـمي ،أو التّعريفات األخرى
ُهويّـة املهجّ ـر ،أو املهجّ ـرة ،تبدي مرونـة أكثر ممّ ا يفرتضـه التّعريـف ال ّر
ّ
املتّبعة يف االسـتطالعات.

* عميد صعابنه :زميل بحث يف مدى الكرمل..
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الداخل اليوم
2.2تقديرات حجم مجموعة
مهجري ّ
ّ
عندمـا نسـأل :ما هو عـدد مهجّ ـري الدّاخل اليـوم؟ ال نجد أمامنـا إجابة واحـدة .فالدّراسـات القليلة،
نسـبيًّا ،ا ّلتـي تط ّرقـت إىل تقدير عـدد املهجّ رين ال تُجمع على تقدير ّ
معي .سـنراجع هـذه التّقديرات،
ونناقـش أسـباب تضاربهـا .مـن املهـ ّم التّنويه ،بدايـةّ ،
أن دولـة إرسائيل لم تنشر أيّ بيانات رسـميّة
سـمي ّ
أن عىل الدّراسـات
حـول املهجّ ريـن .ويعنـي غيـاب فئـة املهجّ رين مـن اإلحصـاء اإلرسائيلي ّ ال ّر
ّ
املهتمّ ـة بتقديـر حجم ّ
السـ ّكان املهجّ ريـن أن تسـتخدم منهجيّات مختلفـة ،تحاول بواسـاطتها تجاوز
هـذا الغيـاب ،مثـل اسـتخدام مـوا ّد مـن األرشـيفات ،أو إجـراء حسـابات ديموغرافيّـة ،أو مسـوحات
الفلسـطيني يف إرسائيل .علمً ا ّ
سـمي يشـ ّكل الركيزة األساسـيّة
أن التّعداد ال ّر
ميدانيّـة لعينّة من املجتمع
ّ
ّ
ّ
لتقديـر حجـم مجمل ّ
فـإن هذه التّقديـرات مع ّرضة
السـ ّكان والفئـات املختلفة التي يتشـ ّكل منها .لذا،
ّ
سـنوضحها يف الفقـرات التّالية.
لقصـورات مختلفة،
ّ
الـكل ّ للمهجّ ريـن ،عىل نشرات وكالـة األمم املتّحـدة إلغاثة
يعتمـد واكيـم ( ،)2001يف تقديـره للعـدد
وتشـغيل الالجئين الفلسـطينيّني-األنروا .نشرت األنـروا ،يف ّ
السـنوات  ،1952-1949تقارير سـنويّة
عـن عـدد ّ
اللجئين الفلسـطينيّني داخل إرسائيـل ،ا ّلذين قدّمـت لهم املسـاعدات ،إىل أن قامـت إرسائيل
بإنهـاء عمـل الوكالـة يف نهايـة عـام  ،1952بحجّ ـة ّ
أن قضيّـة املهجّ ريـن هي شـأ ٌن إرسائيلي ٌّ داخيلٌّ.
يعتمـد واكيـم التقريـر مـن العـام  ،1950وا ّلـذي يفيـد بوجـود  46ألـف مهجّ ر آنـذاك .يشـ ّكل هذا
العـدد حـوايل  30%مـن ّ
السـ ّكان الفلسـطينيّني ا ّلذين بقـوا يف املناطق التي سـيطرت عليهـا إرسائيل،
وشـملتهم ضمـن سـ ّكانها ،وا ّلذيـن بلغ عددهم حـوايل  156ألف نسـمة .نظ ًرا الشـتمال لوائـح األنروا
على نسـبة ضئيلـة من غير املهجّ ريـن ا ّلذيـن ّ
تلقوا مسـاعدات مـن الوكالـة ،يقـدّر واكيم ّ
أن النّسـبة
الحقيقيّـة للمهجريـن تقـ ّل عـن  ،30%وترتاوح ما بين  25%و .30%ويقـدّر ّ
أن عـدد املهجّ رين بلغ،
يف سـنة  ،2001حـوايل  250ألـف نسـمة (لـم يذكر الكاتـب سـنة التّقدير .لـذا ،فاألرجـح ّ
أن املقصود
هـو سـنة نشر الدّراسـة ،أي  .)2001وإذا فرضنـا ّ
أن النّسـبة ا ّلتي قدّمهـا واكيم بقيت ثابتـة ،يمكننا
القـول ّ
أن عـدد املهجّ ريـن بلـغ ،يف بدايـة  ،2016نحو  365ألف نسـمة من مجموع حـوايل  1400ألف
نسـمة مـن الفلسـطينيّني يف إرسائيل.
واللجئني ،تقديرات دوريّة ألعداد ّ
الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة ّ
اللجئني
ينرش بديل ،املركز
ّ
الفلسطينيّني واملهجّ رين (املسح ّ
الشامل ّ
للجئني واملهجّ رين الفلسطينيّني ،سنوات عديدة) .وتعتمد
تقديراته لعدد املهجّ رين عىل نرشة األنروا يف العام  ،1950والتي تش ّكل نقطة بداية تُحتسب التّقديرات
قياسا إليها .تفرتض تقديرات بديل ّ
أن معدّل النّموّ ّ
ً
الس ّكاني لدى املهجّ رين قريب من املعدّل
املستقبليّة
لدى مجمل ّ
الس ّكان الفلسطينيّني .لذا ،يُقدّر عدد املهجّ رين ،يف سنة  ،2000بحوايل  286ألف نسمة؛ ويف
سنة  ،2003بحوايل  325ألف نسمة (مسح ّ
اللجئني واملهجّ رين الفلسطينيّني .)2003
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يقـدّم تمـاري وزريق دراسـة حول ظروف أرشـيفات األنـروا يف األردن ّ
والضفة الغربيّة وغـ ّزة ،وتقييمً ا
للبيانـات ا ّلتـي تحويهـا هـذه األرشـيفات (تمـاري وزريـق .)2001 ،ويذكـر الباحثـان ّ
أن مـن نتائج
هـذه الدّراسـة كشـف النّقـاب عن سـتّة صناديـق تحـوي ّ
«ملفـات التّسـجيل» األصليّـة للمهجّ رين يف
إرسائيـل ،ويصفانهـا بالغنيمة املنسـيّة ،وذلـك الحتوائها على معلومات قيّمـة عـن األرس املهجّ رة ،مثل
االسـم ،والعمـر ،والجنـس ،واملهنـة ،والعنـوان ّ
السـابق ،وغيره ،والتي من شـأنها أن تلقـي الكثري من
الضـوء على تاريخ ومكانة مجموعـة املهجّ ريـن .يتّضح من فحـص أويل ّ ملحتويات هـذه الصناديق أنّها
تحتـوي على ّ 11304
ملفـات مختلفـة ،تعـود غالبيّتها ألرس عربيّـة مسـلمة أو مسـيحيّةّ ،إل ّ
أن هنالك
املئـات مـن ّ
امللفات ا ّلتـي تعود ألرس يهوديّـة أو أرمنيّة أو يونانيّـة أو إيطاليّة (تمـاري وزريق.)2001 ،
على ال ّرغـم مـن أهميّة هـذه املعلومـات األوليّة حـول عـدد األرس املهجّ رة ،ا ّلتـي تقدّر بحـوايل  10آالف
أرسةّ ،إل ّ
أن تقديـ ًرا لعـدد األفـراد املهجّ ريـن -وليـس عـدد األرس -ال يـزال متعـ ّذ ًرا مـن دون التّمعـن
بمحتويـات هـذه ّ
امللفات.
تـد ّل هـذه املراجعـة ّ
السيعـة على اسـتناد الباحثني عىل نشرات األنـروا من بدايـة ا الخمسـينيّات يف
أن هذه النّشرات -وليس ّ
تقديراتهـم لعـدد املهجّ ريـن اليـومّ .إل ّ
امللفـات األصلية التي يكشـفها تماري
وزريـق -تعانـي مـن العديد مـن جوانـب ّ
الضعـف .أوالً ،كما ينـوّه مركـز بديل يف نرشاتـه بخصوص
أعـداد املهجّ ريـن ،كان هـدف نظـام التّسـجيل ،ا ّلـذي اتّبعتـه األنروا ،تسـهيل عمـل الوكالـة يف تقديم
الصحـة ،والتّعليـم ،واملعونـات ّ
ّ
خدمـات ّ
الخاصـة ،وال يمكـن
للجئين ،وتلبيـة احتياجاتهـا اإلداريّـة
ً
مثلا ،ال يمكننـا اعتبـار نظام
اعتمـاده كمصـدر موثـوق للمعطيـات الديموغرافيّـة حـول املهجّ ريـن.
الطوعي من قبـل ّ
ً
اللجئني أنفسـهم ،وعلى ّ
تأهلهم
شـامل ،نظـ ًرا العتمـاده التّبليـغ
التّسـجيل تعـدادًا
ّ
ّ
لتلقـي املسـاعدات ،األمـر ا ّلـذي يـؤدّي إىل اسـتثناء العديد مـن األرس املهجّ ـرة ،ا ّلتي ّ
فضلـت عدم طلب
مؤهلـة ّ
تحسـنت أحوالهـا ولـم تعـد ّ
املسـاعدة ،أو تلـك ا ّلتـي كان بمقدورهـا تأمين دخـل ،أو ّ
لتلقي
املسـاعدة (تمـاري وزريـق .)2001 ،كذلـك يحـ ّذر كيمـان ( )1987مـن ّ
أن تبايـن عـدد املهجّ رين يف
نشرات األنـروا املختلفة قـد دفعه لتجنّبهـا يف تقديراتـه ا ّلتي سـنرشحها ً
الحقا .ويشير إىل أنها قدّمت
عـدّة تقديـرات تبدأ من  30أيلول/سـبتمرب  ،1949وتنتهـي يف حزيران/يونيـو 1952؛ ويتناقص فيها
عـدد املهجّ ريـن مـن عـام إىل آخـر 1.كمـا يذكـر واكيـم ّ
أن تقديـرات األنروا شـملت بعـض األرس غري
املهجّ ـرة؛ ويف نفـس الوقـت ،يذكـر بديل أنّها لم تشـمل مـن ُهجّ روا بعـد العـام  ،1948وا ّلذيـن يُقدّر
عددهـم بحـوايل  75ألف مهجّ ـر (بديـل2003 ،2002 ،؛ واكيـم.)2001 ،
مجموعـة أخـرى مـن الباحثين اجتهـدت يف التّوصـل إىل تقديـر لعـدد املهجّ رين بواسـطة حسـابات
إحصائيّـة وديموغرافيّـة دون االعتمـاد على نشرات األنروا .يشرح كيمـان ( ،)1987بإسـهاب ،مزايا
.1

لم يراجع مؤ ّلف هذه الدّراسة النّرشات األصليّة ا ّلتي قدّمتها األنروا ،ويعتمد عىل وصف هذه النّرشات كما ورد يف الدّراسات املختلفة املذكورة
يف هذه الورقة.
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ّ
املتوفـرة حـول ّ
السـ ّكان يف فلسـطني يف نهايـة األربعينيّـات وبداية الخمسـينيّات،
مصـادر املعلومـات
وا ّلتـي قد تشـ ّكل مصـد ًرا لتقدير عـدد املهجّ ريـن ،ويناقـش عيوبها .ويشير الكاتـب إىل ّ
أن الكثري من
طلـت ،أو ّ
الربيطانـي ،وبضمنها قسـم اإلحصائيّـات ،قد تع ّ
توقفـت تمامً ا
نشـاطات حكومـة االنتـداب
ّ
ّ
التوقعـات إلنهاء
بسـبب تصاعـد مقاومـة العـرب واليهـود لوجـود الربيطانيّني يف فلسـطني ،وبسـبب
االنتـداب .أي ّ
إن الفرتة ا ّلتي سـبقت الحـرب ،عام  ،1948لم تشـهد جمع معلومـات إحصائيّة منتظمة،
ناهيـك عـن ّ
الصدمـة ا ّلتي ح ّلـت بوحـدة اإلحصائيّات يف فترة الحرب (قامـت إرسائيل باالسـتيالء عىل
هـذه الوحـدة يف خضم الحـرب ،وشـ ّكلت الوحدة النّـواة األوىل لتأسـيس دائـرة اإلحصـاء اإلرسائيليّة).
املصـادر ا ّلتـي يذكرهـا كيمـان هي إحصـاء البلـدات عـام  ،1946ا ّلـذي قامت بـه حكومـة االنتداب،
ولـم ينشر؛ والتّعـداد ّ
السـ ّكاني يف ترشيـن الثّاني/نوفمرب عـام 1948؛ والتّعـداد ا ّلذي قام بـه الحاكم
العسـكريّ للنّـارصة يف تموز/يوليـو  ،1948وغريهـا من املسـوحات املحليّة األخرى؛ وتقديرات سـ ّكان
البلـدات العربيّـة ،ا ّلتـي تظهر يف تقارير ّ
السـلطات املدنيّة والعسـكرية؛ وأخيرًا ،تقدير سـ ّكان البلدات
العربيّـة للعـام  ،1951ا ّلـذي قامت به دائـرة اإلحصـاء اإلرسائيليّة.
يسـتخدم كيمـان هـذه املصـادر لتقديم نوعين مـن التّقديـرات .يعتمـد التّقديـر األول عىل مـوا ّد من
األرشـيف ،مثـل التّقاريـر ال ّرسـميّة لـوزارات مختلفـة ،وا ّلتـي كان لديها تواصـل كثيف مع ّ
السـ ّكان
العـرب يف الفترة  ،1950-1948معظمهـا مـن وزارة األقليّـات .رغم ّ
أن هـذه التّقاريـر تعاني نواقص
ً
(مثلا ،ال تذكـر كيف قامت بحسـاب أعـداد املهجّ رين ،وال تذكـر مصادرها ،وال تتطـ ّرق إىل فرتة
كثيرة
يتوصل كيمان ،بواسـطة هذه التّقاريـر ،إىل ّ
ّ
أن عدد املهجّ رين ،يف نهايـة العام ،1949
زمنيّـة محـدّدة)،
بلـغ حـوايل  12ألـف نسـمة .يعتمـد التّقديـر الثّاني على مقارنـة عدد سـ ّكان البلـدات الفلسـطينيّة،
حسـب إحصـاء حكومـة االنتداب للعـام  ،1946بإحصـاء الحكومـة اإلرسائيليّـة للعـام  .1951عندما
ّ
السـ ّكانية ،يف بلـدة مـا ،يف الفرتة مـا بين  1946و ،1951ال ّزيـادة ال ّ
تفـوق ال ّزيـادة ّ
املتوقعة،
طبيعيّـة
فإنّـه باإلمـكان عندهـا أن نعزو فائض ال ّزيادة ّ
السـ ّكانية إىل عامـل الهجرة ،أي وفـود املهجّ رين إىل هذه
البلـدة .تنتـج هـذه املنهجيّـة تقدي ًرا يرتاوح بين  12و 15ألف نسـمة ،وهـذا قريب مـن التّقدير األول.
ً
إجمـال ،يقـدّر كيمـان ّ
أن املهجّ رين يشـ ّكلون نسـبة من مجمل ّ
السـ ّكان الفلسـطينيّني تتراوح ما بني
 7%و ،9%وهـي أقـ ّل نسـبة مذكـورة يف األدبيّات حـول املهجّ رين.
يف كتابـه عـن مهجّ ـري الدّاخـل ،يخصـص هليـل كوهين ( )2000بعـض ّ
الصفحـات لتقديـر عـدد
املهجّ ريـن ،ويتحـدّث ،باألسـاس ،عـن املهجّ ريـن يف منطقتـي الجليـل واملثلـث .يقـدّم كوهين تقدي ًرا
ً
أساسـا ،على موا ّد مـن األرشـيف :تقديرات ومسـوحات مـن أواخـر األربعينيّـات وبداية
آخـر يعتمد،
الخمسـينيّات ،وا ّلتـي تط ّرقـت إىل تقديـر عدد املهجّ ريـن .يخلص كوهين -دون أن ّ
يفصـل كثريًا حول
منهجيّـة عملـه -إىل نتيجـة مفادهـا ّ
أن عـدد املهجّ رين يُقـدّر ،يف بداية الخمسـينيّات ،بحـوايل  23ألف
مهجّ ر ،يشـ ّكلون مـا يقارب  15%من مجمل ّ
السـ ّكان الفلسـطينيّني (من غري سـ ّكان منطقـة النّقب)،
مــدى الـكـرمـل
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وعددهـم حـوايل  150ألف نسـمة.
ّ
ً
املتوفـرة حـول املهجّ رين (عىل سـبيل املثـال :صبّاغ-خـوري2001 ،؛
إجمـال ،تقـوم باقي الدّراسـات
سـعيد1990 ،؛ يزبـك2011 ،؛ داوود وآخـرون2012 ،؛ زعبـي )2013 ،باقتبـاس دراسـات سـابقة
ً
مثلا ،يذكر كبها وبرزيلاي ( )1996تقديرين
بخصـوص عـدد املهجّ رين ،وال تقدّم تقديرات مسـتق ّلة.
باالعتمـاد على مصدريـن مختلفني :يقـدّر املصدر األول عـدد املهجّ رين ،عـام  ،1948بحـوايل  20ألف
نسـمة (أوساتسـكي-لزر)1996 ،؛ يف حين يذكر املصـدر الثّاني ّ
أن عـدد املهجرين بلغ مـا بني  30إىل
 50ألـف مهجّ ـر (الحـاج .)1986 ،عمليًّا ،ال يتطـ ّرق الباحثان إىل عـدد املهجّ رين اليـوم ،ويبذالن جهدًا
أكبر يف إحصـاء البلدات ا ّلتـي ُهجّ رت.
ً
إجمـال ،يبدو ّ
أن الدّراسـات ،التي
تظهـر هـذه املراجعة التّضـارب يف األرقام بخصـوص عدد املهجّ رين.
ارتكـزت على نرشات األنـروا (مثال ،واكيـم2001 ،؛ بديـل ،)2003 ،تنتـج تقديرات أعىل مـن تلك التي
اعتمـدت مصـادر ومنهجيّـات أخرى ،مثلاً ،كيمـان ( ،)1987وكوهين ( .)2000ينتج هـذا التّضارب
رسـمي للمهجّ ريـن ،مما يدفع الدّراسـات املختلفـة إىل ال ّلجوء إىل مصـادر تاريخيّة
جـ ّراء انعدام تعداد
ّ
ّ
بالضرورة ،معلومـات شـاملة ودقيقة عـن املهجّ ريـن( .لهذا
ومـوا ّد مـن األرشـيف ،وا ّلتي ال تحـوي،
السـببً ،
العربـي يف إرسائيل ،من
أيضـا ،ال توجـد أيّ إشـارة إىل عدد املهجّ رين يف سلسـة كتـاب املجتمع
ّ
إصـدار معهـد فان لير ،وا ّلتـي تعتمد عىل بيانـات رسـميّة من دائـرة اإلحصـاء اإلرسائيليّة) .يُسـتد ّل
ّ
مـن هـذه املراجعةً ،
املتوفـرة -باسـتثناء كيمـان ( -)1987إىل
أيضـا ،عىل افتقـار غالبيّـة التّقديـرات
ً
أساسـا ،على تقديرات سـابقة ،قد تفتقر هـي األخـرى ملنهجيّة واضحة
منهجيّـة واضحـة ،واعتمادها،
وأسـس متينـة .قـد يكـون الح ّل لهـذا التّضـارب هو إجـراء تعـداد حديـث للفلسـطينيّني يف إرسائيل،
يسـأل مبارشة عن حالـة التّهجير لألفراد.
االجتماعي-االقتصاديّ للفلسطينيّني يف إرسائيل (جمعية الجليل ومدى الكرمل 2004؛
يُعترب املسح
ّ
جمعية الجليل  2)2014 ،2010 ،2007خطوة مهمّ ة يف اتّجاه املسح ّ
الشامل للمهجّ رين ،كونه املسح
الوحيد ا ّلذي يزوّد بيانات ،منذ العام  2004وحتى اليوم ،عن حالة التّهجري للمشاركني يف املسح .ويُعترب
جمع هذه املعلومات عن املهجرين وتوفريها من أه ّم إنجازات املسح .يقدّر مسح  2004نسبة املهجّ رين
من إجمايل ّ
الس ّكان الفلسطينيّني بنحو  ،15.2%ويقدّرها مسح  2010بنحو  3.18%تقرتب هذه النّسب
من تقديرات كيمان ( )1987وكوهني ( )2000املنخفضة نسبيًّا .سنتط ّرق ،يف القسم الثّاني ،إىل هذه
التّقديرات ،وعالقتها بتعريف مجموعة املهجّ رين ا ّلتي تتّبعها هذه املسوحات .نشري ،أخريًا ،إىل ّ
أن الجهاز
الفلسطيني ينرش تقديرات مشابهة .حيث يرد يف كتاب اإلحصاء
املركزيّ لإلحصاء
الفلسطيني السنويّ
ّ
ّ
.2
.3

خصصت للمهجّ رين والتّهجري .نرشت نتائج مسح ّ 2014
مؤخ ًراّ ،إل ّ
ّ
يشمل املسح  ،2014ألوّل م ّرة ،استمارة ّ
الخاص باملهجّ رين ال
أن الجزء
يزال قيد النّرش.
ّ
ال ينرش كتاب املسح الثاني  2007معطيات عن املهجّ رين.
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ّ ...« :2011
أن نسبة الفلسطينيّني ا ّلذين أفادوا بأنّهم مهجّ رون من ديارهم األصليّة بلغت ( 17.2%ال
يشمل الفلسطينيّني ا ّلذين عادوا إىل قراهم األصليّة ،وما زال يطبّق عليهم قانون الحارض الغائب) .أمّ ا أعىل
نسبة للمهجّ رين ،فقد ظهرت يف منطقة النّقب ،حيث يرت ّكز الفلسطينيّون البدو ،إذْ بلغت  .37.0%وتجدر
اإلشارة إىل ّ
اإلحصائي
أن نسبة املهجّ رين من بني س ّكان املدن املختلطة تصل إىل ( »34.2%كتاب فلسطني
ّ
ّ
السنويّ  ،2011الصفحة .)219

المهجرين وعالقته بتقدير عددهم
3.3تعريف
ّ
ال تتوقـف مسـألة تحديـد عـدد املهجّ رين عىل منهجيـة القيـاس ّ
ودقتها فقـط ،ويلعب تعريـف املهجّ ر
دورا ً مهمـا فيهـا .تحتـاج املسـوحات عامّ ة إىل تعريفـات واضحة للظواهـر التي تقيسـها .وينطبق هذا
األمـر على قيـاس حالـة التّهجري لـك ّل فـرد يف عينّـة املسـح .إذ يُؤخذ على هذا االسـتطالع أنّـه منهج
بحـث غير حياديّ  ،حيـث إنّه يسـاهم يف صياغة ال ّ
ظاهـرة التي يتظاهر أنّـه يقيسـها بموضوعيّة ،وهذا
ّ
معين ،بتحديد حـدود املجموعة ،أي
يظهـر جليًّـا هنـا .يقوم االسـتطالع ،عمليًّـا ،واسـتنادًا إىل تعريف
ّ
سـنتوقف ،يف الفقـرات التّاليـة ،عنـد التّعريف ا ّلذي
املهجّ ريـن ،والتـي مـن املفروض أن يقـدّر عددها.
االجتماعي-االقتصـاديّ للفلسـطينيّني يف إرسائيل (ومصدره الجهـاز املركزيّ لإلحصاء
يظهر يف املسـح
ّ
االجتماعي-االقتصـاديّ مجموعة
سـمي) .يعـ ّرف املسـح
الفلسـطيني .لـذا ،نشير إليـه بالتّعريـف ال ّر
ّ
ّ
ّ
املهجّ ريـن كالتّـايل« :املهجّ ـرون هم الفلسـطينيّون ا ّلذيـن أُجربوا عىل تـرك بيوتهم ،واالنتقـال إىل أماكن
إقامـة أخـرى داخل إرسائيـل ،نتيجة لحـرب و/أو نتيجة لسياسـات الحكومـات اإلرسائيليّـة أو غريها.
وتعريـف التّهجير يشـمل املهجّ ريـن وعائالتهم ،ويـو ّرث من خلال ذ ّريّـات ال ّذكـور ،أي ّ
أن األبناء
يتبعـون األب يف التّهجير ،فأبنـاء األب املهجّ ـر هـم مهجّ ـرون (التشـديد ليـس من املصـدر) .وال
يشـمل هـذا التّعريـف الفلسـطينيّني ا ّلذيـن ُهجّ ـروا مـن قراهـم وعـادوا إليها ً
الحقـا ،رغـم ّ
أن قانون
الحـارض غائـب مـا زال سـاريًا عليهم حتـى اآلن ،علمً ـا ّ
أن جمعيّـة الدّفاع عـن حقوق املهجّ ريـن تقدّر
االجتماعي-االقتصاديّ ،
عددهم بـ ( 220000سـنة  )2004مهجّ ر»( .الفلسـطينيّون يف إرسائيل :املسـح
ّ
 .)36 :2004يتطابـق هـذا التّعريـف بخصوص توريـث ميزة التّهجري بواسـطة ال ّذكـور وليس اإلناث
مـع نظام التّسـجيل املتّبـع لدى األنـروا (تماري وزريـق.)2001 ،
سـمي ،وا ّلذي يقـ ّر ّ
نشير ،بدايـة ،إىل ّ
أن التّهجري يـو ّرث من خلال ذ ّريّات
أن الجـزء مـن التّعريـف ال ّر
ّ
ّ
خاصـة يف تحديـد هويّـة األجيـال النّاتجـة عـن زواج بين
ال ّذكـور وليـس اإلنـاث ،يكتسـب أهمّ يّـة
مهجّ ريـن/ات وغير مهجّ ريـن/ات 4.وتُقـدّر نسـبة هـذه ال ّزيجـات املختلطـة ،اعتمادًا على معطيات
.4

من البديهي ،أنّه ال يوجد لبس يف تحديد حالة التّهجري لدى أبناء وبنات الجيل األول للتّهجري ،أي من م ّروا بتجربة التّهجري أنفسهم .وال يوجد
لبس ً
أيضا يف تحديد هويّة األجيال النّاتجة من زيجات داخل مجموعة املهجّ رين ،ألنّها مهجّ رة من طرف األب واألمّ ،وال يف ُهويّة ال ّذ ّريّة النّاتجة
من زيجات داخل مجموعة غري املهجّ رين ،فهي غري مهجّ رة من طرف األب واألمّ.

مــدى الـكـرمـل

برنامج دراسات إسرائيل

املركز العربي للدراسات اإلجتماعية التطبيقية

8

نيّجهملا د عد مك فرعن هل•
•ّدعلاو فيرعّتلا يف تاّيلاكشإ
؟نيّييطسلفلا ر
ن

االجتماعـي ،بنحو  50%مـن إجمايل زيجـات املهجّ رين أبنـاء وبنات الجيـل الثّاني
املسـح االقتصـاديّ
ّ
للتهجير 5،وبنحـو  8%مـن ال ّزيجـات لـدى نفـس مجموعـة الجيـل من غير املهجّ ريـن (ينتـج ج ّراء
ذلـك ّ
أن نحـو  62%مـن املهجّ ريـن أبنـاء الجيـل الثّانـي ،مواليـد الخمسـينيّات ّ
والسـتينيّات ،ينتمون
إىل أرس مهجّ ـرة بالكامـل ،أي أرس ك ّل أفرادهـا مـن املهجّ ريـن ،يف حين ينتمـي  38%منهـم إىل أرس
مختلطـة ،تنتـج عـن زيجـات املهجّ رين بغير املهجّ ريـن) .عمليًّـا ،هنالـك ارتبـا ٌ
ط وثيق بين التّقدير
عينـي .فتغيري
ا ّلـذي يقدّمـه املسـح لحجـم مجموعـة املهجّ رين وبين التّعريـف :التّقدير هـو لتعريف
ّ
التّعريـف ليشـمل ذ ّريّة املهجّ ـرات املتزوّجات من غير املهجّ رين سـيزيد من حجم مجموعـة املهجّ رين.
ويتع ّلـق حجـم ال ّزيـادة ،طرديًّا ،بنسـبة هـذه ال ّزيجات مـن مجمـل ال ّزيجات لـدى النّسـاء املهجّ رات؛
ً
ّ
لتغير حجـم املجموعة تبعً ـا لذلك.
تعريفـا آخر
ولـو اعتمدنـا
ً
تعريفا يعتبر ك ّل الذ ّريّـة النّاتجة مـن ال ّزيجات
مـاذا سـيحدث لحجـم مجموعة املهجّ ريـن لو اعتمدنـا
املختلطـة مـن املهجّ ريـن ،أي يـو ّرث التّهجري مـن قبـل األب واأل ّم عىل حد سـواء؟ من الواضـح ّ
أن تبنّي
هـذا التّعريـف سـيزيد من حجـم املجموعـة .إذا كانت نسـبة ال ّزيجـات املختلطـة عالية نسـبيًّا ،ما بني
 40%إىل  ،50%مـن ال ّزيجـات يف مجموعـة املهجّ ريـن ،سـتصبح بعـد أكثر من خمسـة أجيـال أكثريّة
املجتمـع مـن املهجّ رين .سـيحدث هـذا التّغيير يف نسـبة املهجّ رين مـن مجمل ّ
السـ ّكان الفلسـطينيّني
(مـن دون تفصيـل الحسـابات الديموغرافيّـة لهـذا التنّبـؤ)ّ ،
ألن ك ّل زيادة سـ ّكانية ناتجة مـن ال ّزواج
املختلـط بين املجموعتني سـوف تُحسـب لصالـح املهجّ ريـن عىل حسـاب غير املهجّ رين .وتبـدو هذه
النتيجـة مخالفـة للتّقديـرات املختلفة ا ّلتـي ذكرناها ً
آنفـا ،وا ّلتي تفيد ّ
بأن نسـبة املهجّ ريـن ال تتجاوز،
يف أعلى تقدير ،ربع ّ
السـ ّكان.
نظـ ًرا السـتخدام بعـض املصـادر لطريقـة اإلسـقاط يف احتسـاب عـدد املهجّ ريـن يف الحـارض ً
(مثل،
واكيـم2001 ،؛ بديـل ،نشرات مختلفـة) ،واملقصود بهـذه الطريقة تقدير عـدد املهجّ ريـن يف الحارض
قياسـا إىل عددهم أو نسـبتهم من مجمل ّ
ً
السـ ّكان يف الخمسـينيّات ،واعتمادًا عىل فرضيّات معيّنة ملعدّل
النّمـوّ ّ
السـ ّكاني منـذ سـنوات الخمسـينيّات وحتـى الحارض ،نوضـح عالقة هـذه الطريقـة بالتّعريف
سـمي .يبـدو للوهلـة األوىل ّ
أن التّقديـرات ا ّلتـي تعتمـد منهجية اإلسـقاط تتجاوز مسـألة اإلشـارة
ال ّر
ّ
الضمنيّة لهـذه ال ّ
أن مراجعة الفرضيّـات ّ
عينـي لحالـة التّهجيرّ .إل ّ
ً
خصوصا بما
طريقـة،
إىل تعريـف
ّ
ً
يتع ّلـق بال ّزيجـات املختلطـة ،تبرز غري ذلـك .عمومً ـا ،تفرتض هـذه الطريقـةً ،
تعـادل يف معدّالت
أول،
السـ ّكانية للمهجّ ريـن وغير املهجّ ريـن؛ وتفترض ،ثانيًـاّ ،
ال ّزيـادة ّ
أن نوعً ا واحـدًا فقط مـن ال ّزيجات
ً
جيلا جديـدًا مـن املهجّ ريـن :إمّ ـا زواج املهجّ ريـن باملهجّ ـرات ،مثلما يقـول التّعريف
املختلطـة ينتـج
سـمي ،أو زواج املهجّ ـرات بغير املهجّ ريـن .بكلمـات أخـرى ،تتخ ّ
طـى منهجيـة اإلسـقاط اإلشـارة
ال ّر
ّ
الواضحـة إىل هويـة ال ّذ ّريّـة النّاتجة مـن ال ّزيجـات املختلطـة ،إال أنّها تفترض ،ضمنيًّـاّ ،
نوع
أن ذ ّريّة ٍ
.5

يعتمد هذا التّقدير عىل ّ
الس ّكان الفلسطينيّني باستثناء منطقة النّقب.
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واحـد فقـط من هـذه ال ّزيجات تحسـب لصالـح املهجّ ريـن .تحـدّد عمليّة اإلسـقاط عـدد املهجّ رين يف
الحـارض كمجمـوع ،دون أن تحـدّد هويّة األفـراد ا ّلذين يشـ ّكلون هذا املجموع .فهـي ال تقول ،رصاحة،
إذا كان أبنـاء املهجّ ـرات املتزوّجـات من غري املهجّ ريـن هم ضمن املهجّ ريـن؟ الطريقـة ،إذًا ،تنتج نفس
سـمي.
العـدد ا ّلـذي نحصـل عليـه فيما لـو قمنـا بإحصـاء املهجّ رين يف الحـارض حسـب التّعريف ال ّر
ّ
كمـا تنتـج ال ّ
طريقة نفـس العدد فيمـا لو اعتمدنـا «تعريف املـرأة» ،الذي يقـول بتوريـث التّهجري من
أن العدد الـكيل ّ ا ّلذي ينتجه أيّ مـن التّعريفني متشـابه ،إال ّ
خلال ذ ّريّـة اإلنـاث وليس الذكور .رغـم ّ
أن
ك ّل تعريـف سـينتج مجموعة سـكانيّة مختلفة.

اتي
 3.2الفجوة بني التّعريفني ال ّر
سمي وال ّذ ّ
ّ
اتـي لألفراد.
قضيّـة أخـرى تسـتدعي االنتباه هي وجـود فجوة بين التّعريـف ال ّر
سـمي والتّعريف ال ّذ ّ
ّ
وا ّلتـي يسـتد ّل عليهـا عند مراجعة نتائج اسـتطالع مـدى الكرمل ّ
السـنويّ الثّاني  ،2005والذي سـأل
عـن حالة التّهجري للمشـاركني .يف البدايةُ ،سـئل املشـاركون حول حالـة التّهجري خاصتهـم (واإلجابات
ّ
يخـص الوالدين
املتاحـة هـي :مهجّ ـر/ة أو غير مهجّ ـر/ة) .ومن ث ّم ُسـئلوا عـن حالـة التّهجري بمـا
واألجـداد .يظهـر التّقاطـع بني هـذه اإلجابـات يف الجـدول التّايل (انظـروا الجـدول  .)1النّتيجـة ا ّلتي
تعنينـا هنـا هـي التّباين يف نسـبة مـن يع ّرفون أنفسـهم كمهجّ ريـن ضمن املجموعـات الثّلاث التّالية:
مـن وُلـدوا لوالدين كليهمـا مهجّ رين ،ومن ولـدوا أل ّم مهجّ ـرة ،ومن ولـدوا ألب مهجّ ـرً .
أول ،غالبيّة من
ولـدوا لوالديـن مهجّ رين يع ّرفون أنفسـهم كمهجّ ريـنّ ،إل ّ
أن هنالك نسـبة  28%من هـؤالء ال يع ّرفون
أنفسـهم كذلك ،على الرغم مـن ّ
سـمي،
أن كال الوالدين مهجّ ـر .تتعارض هـذه النتيجة مع التّعريف ال ّر
ّ
الـذي يـرى ّ
أن ك ّل هـذه املجموعة هي مـن املهجّ رين.
قـد يكـون أحد التّفسيرات لهـذه النّتيجة هي ّ
أن بعض املشـاركني من الجيـل الثّانـي للتّهجري يعتربون
التّهجير حدثًـا أو تجربـة تميّـز ا ّلذيـن مـ ّروا بهـا شـخصيًّا فقط .حسـب هـذا املفهـوم ،من لـم يمّ ر
بالتّجربـة شـخصيًّا فهـو ليـس بمهجّ ـر .فهنالك من أبنـاء الجيل الثّانـي ا ّلذين ولـدوا يف البلـدات ا ّلتي
لجـأ إليهـا الجيـل األول ،يعتبرون هذه البلـدات بلدات منشـأ ،وال يعتربون أنفسـهم مهجّ ريـن دون أن
يتعـارض ذلـك مـع كـون والديهم مـن املهجّ رين .ال يعنـي هـذا ّ
أن هؤالء املشـاركني ال يعـون التجربة
ا ّلتـي مـ ّر بهـا جيـل اآلبـاء واألمهـات ،ونتائجهـا الكارثيّة على هذا الجيـل (وبالتّـايل ،على جيلهم هم
ً
أيضا).
ثانيًـا ،إذا كان أحـد الوالديـن فقـط مـن املهجّ رين ،يقـ ّل االحتمـال يف أن يُصرّ ح الفرد بأنّـه مهجّ ر/ة
ً
قياسـا إىل الحالـة ا ّلتـي يكـون فيهـا كال الوالدين مـن املهجّ رين .ويتباين هـذا االحتمال حسـب أيّ من
مــدى الـكـرمـل
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ّ
فـإن نسـبة  54%مـن األبنـاء ال يع ّرفون أنفسـهم
الوالديـن هـو املهجّ ـر :إذا كان األب ،فقـط ،مهجّ ـ ًرا
كمهجّ ريـن ،يف حين إذا كانـت األمّ ،فقـط ،هـي املهجّ ـرة فنسـبة  79%ال يع ّرفون أنفسـهم كمهجّ رين.
أن توريـث التّهجري مـن جانب األب أقـوى منه من جانـب األمّ ،وعلى ّ
تشير هـذه النّتيجـة إىل ّ
أن أجوبة
سـمي يف تحديد حالـة التّهجري لألجيـال النّاتجة
املشـاركني يف االسـتطالع تميـل أكثـر إىل التّعريـف ال ّر
ّ
من الـ ّزواج املختلـط بين املهجّ رين وغير املهجّ رين.

الجـدول  :1اإلجابـات عـن ّ
السـؤال هـل أنـت مـن املهجّ ريـن ،حسـب حالـة تهجير الوالدين
واألجداد
حالة تهجري الوالدين واألجداد
ال أحد

األب فقط

األ ّم فقط

هل أنت مهجّ ر؟
نعم

كال الوالدين أحد
األجداد املجموع
أو كالهما
مهجر
األعداد

9

25

5

118

14

171

ال

904

29

19

45

123

1120

املجموع

913

54

24

163

137

1291

النّسب املئويّة
نعم

1%

46%

21%

72%

10%

13%

ال

99%

54%

79%

28%

90%

87%

املجموع

100%

100%

100%

100%

100%

100%

املصدر :مدى الكرمل .2005 .االستطالع ّ
السنوي الثّاني
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المعمقة
4.4المقابالت
ّ
أشـارت النّتائج ّ
اتي للمشـاركني يف االستطالع.
السـابقة إىل الفجوة بني التّعريف ال ّر
سـمي والتّعريف ال ّذ ّ
ّ
سـنتط ّرق هنـا إىل بعـض النّتائـج املتع ّلقة بهذا املوضـوع كما تظهـر يف املقابالت املعمّ قة مـع مهجّ رات
مـن الجيـل الثّانـي .تلقـي هـذه املقابلات الضـوء على جوانب هامّ ـة مـن قضيّة تحديـد هويّـة أبناء
وبنـات الجيـل الثّانـي مـن املهجّ ريـن واملهجّ ـرات ،وحـدود مجموعـة املهجّ رين عامّ ـةّ .
نوضـح هنا ّ
أن
املقابلات لـم تجـر بهـدف فحـص هـذا املوضـوع تحديـدًا ،إنّما أجريـت ضمن دراسـة أخـرى حول
املكانـة االجتماعيّة-االقتصاديّـة للجيـل الثّانـي مـن املهجّ ريـن .أُجريت الدّراسـة لغرض االسـتماع إىل
روايـات املهجّ رين حول أوضاعهـم االقتصاديّة وعالقاتهـم االجتماعيّة يف بلدات ال ّلجوء لتسـتخدم كمادة
االجتماعي-االقتصـاديّ ّ .إل ّ
أن مسـألة حجـم مجموعة
إضافيّـة لتحليـل بيانـات إحصائيّة مـن املسـح
ّ
سـمي ،ظهرت
املهّ جّ ريـن وحدودهـا ،والتي برزت كمسـألة ليسـت بالبديهيّة ،وارتباطهـا بالتّعريف ال ّر
ّ
ً
أيضـا يف هـذه املقابلات .برزت هـذه املسـألة بحدّة أكبر يف املقابالت مـع النّسـاء ،وذلـك لتأث ّ ّ
رهن بها
بصـورة أكرب مـن ال ّرجال.
املقابلـة األوىل هـي مع ابتسـام 6،امـرأة يف الثّالثينات مـن عمرها ،مهجّ ـرة من طـرف األب واألمّ .تطلب
ابتسـام رشحً ـا عـن املقابلة وهدفهـا .بـدأت بالرشح عـن البحث الـذي أقوم بـه ،وا ّلذي يشـمل تحليل
سـمي .أوقفتني عن الـكالم عندما
االجتماعي-االقتصـاديّ الذي يسـتخدم التّعريـف ال ّر
بيانـات املسـح
ّ
ّ
سـمي ،وأبـدت معارضتهـا ّ
الشـديدة للتّعريـف ،مشيرة إىل تحيّـز التّعريف ضد
ذكـرت التّعريـف ال ّر
ّ
النّسـاء .بعـد أن نقاشـنا هـذا املوضـوع لفترة ما ،قالـت« :على ك ّل حـال ،هـذا التّعريف مـا بأثّر [ال
يؤثّـر] عليّ ،ألن أبـي وأمّ ي االثنين مهجرين» .ثـ ّم بدأت تـروي ّ
قصة التّهجير ،ووضع أرستهـا اليوم.
بعـد أن أجابـت عـن ك ّل أسـئلتي ،ملـدة سـاعة تقريبًا ،عـادت وذكـرت ،يف نهايـة املقابلـة ،معارضتها
سـمي .يف نهايـة املقابلـة ،ذَ
ُ
كـرت أمامهـا فكرة إجـراء تعداد شـامل للمهجّ رين ،وإنشـاء
للتّعريـف ال ّر
ّ
ّ
والصعوبـات يف تنفيذ هـذا املرشوع .لـم تتحمس كثيرًا للفكرة،
قاعـدة بيانـات تشـمل ك ّل املهجّ ريـن،
وأشـارت إىل أن املوضـوع ليـس ّ
بالصعوبـة التي عرضتهـا« :هذا موضوع سـهل ،بتقدر تعـرف العدد
حسـب أسـماء العائلات ،وعائلات املهجّ ريـن معروفـة يف كل بلـد» .لم تشـعر باالرتيـاح عندما ذكرت
لهـا ّ
سـمي ،الذي
أن املنهجيّـة التـي تقرتحها ،أي إحصاء أسـماء العائلات ،موازية تقريبًـا للتّعريف ال ّر
ّ
تعترض عليـه بشـدّةّ ،
ألن األب ،وليـس األمّ ،هو ا ّلـذي يو ّرث اسـم عائلتـه ،وبالتّايل مكانـة التّهجري .يف
قصة والدهـاّ .
أساسـاّ ،
ً
قصة
املسـاء ،قمـت بمراجعـة املقابلـة ،ولفت انتباهـي أن رواية ابتسـام هـي،
تهجير األ ّم ذكـرت بصـورة عابـرة فقـط .تروي ابتسـام عـن شـوقها إىل العـودة إىل بلـدة األب ،وعن
جمـال ال ّ
طبيعـة هنـاك ،وتذكر عـدد الدّونمـات ا ّلتي ملكتهـا أرسة والدهـا يف البلدة ،وعن أشـياء أخرى
.6

أسماء النساء املهجرات التي ترد هنا ،هي أسماء مستعارة.

مــدى الـكـرمـل

برنامج دراسات إسرائيل

املركز العربي للدراسات اإلجتماعية التطبيقية

12

نيّجهملا د عد مك فرعن هل•
•ّدعلاو فيرعّتلا يف تاّيلاكشإ
؟نيّييطسلفلا ر
ن

كثريةّ .
قصـة األ ّم ظ ّلـت غائبة.
قصـة عائلتهـا املهجّ ـرة ،وا ّلتـي ّ
تـروي دالل ،امـرأة يف أول األربعينـات مـن عمرهـاّ ،
تنقلـت بين عدّة
بلـدات ،حتـى اسـتق ّرت يف بلدتهـا الحاليّـة .تط ّرقـت دالل إىل عالقـات ال ّزواج بين املهجّ رين وسـكان
البلـدة ،وقالـت« :ال ّزواج عـادي ،ال يوجد تمييز [تجـاه املهجّ ريـن] ...اليوم ال توجد مشـاكل .كان عنف
يف املـايض [بين املهجّ ريـن وسـ ّكان البلـدة] .اليـوم ال توجـد مشـاكل .اليـوم ال نخـاف كمـا باملايض.
ّ
نحـس أنفسـنا مـن البلـد .األوالد ال يريـدون أن يذهبوا إىل بلـد آخر .بس لـو برتجع بلدنـا برجعوا» .ثم
تضيـف« :أنـا ب ّ
ّ
حطين ،البلـدة املهجّ رة] .أنـا رصت من [ ...اسـم
طلـت مـن الحطاطنـة [أي مـن أهل
عائلـة يف بلـدة ال ّلجـوء] ... .أنـا اآلن متزوجـة لعيلة مـن ّ
امللكين يف البلد».
بـدأت املقابلـة مع ريم ،امـرأة يف األربعينـات ،كمحاولـة منّي للحصول عىل أسـماء أشـخاص ملقابلتهم
ألن ريـم تسـكن يف بلـدة اسـتوعبت عـددًا كبريًا مـن املهجّ ريـن .بعـد أن ّ
نظـ ًرا ّ
وضحت لها ذلـك ،كان
أول مـا قالتـه« :أمّ ـي مـن املهجّ رين ،بـس إحنا وال مـرة اعتربنـا حالنا مهجّ ريـن» .ثم أضافـت« :نحن
مـن أسـياد البلـد[ ...ولم نـأت]] الجئين إىل البلد» .بعـد ذلك ،بدأت تـروي ّ
قصـة أخوالهـا املهجّ رين،
ومكانتهـم يف البلدة .يف مجرى الحديث ،بدأت تتق ّرب شـيئًا فشـيئًا إىل مجموعة املهجّ رين ،وإىل املشترك
بينهـا وبين أخوالهـا .يف نهاية املقابلـة ،أخربتها عـن فكرة التّعداد ّ
السـ ّكاني لـك ّل املهجّ رين ،وإنشـاء
قاعـدة بيانـات ترصـد توزيـع املهجّ رين وأماكـن تواجدهـم .عندها ،قالـت ،بوضوح ،وشـدّدت« :بحب
أنضـم لهـذا اليشء ،أريـد أن أكـون يف ضمن تعـداد املهجرين».
لـم تبـدأ املحادثة مع عريـن ،امـرأة يف الثالثينـات ،كمقابلـة ،إنّما كنقاش حـول موضـوع البحث .دار
ً
سـمي ،وتمحور حـول اعرتاضها على التّعريف ،ألنّه كمـا تقول:
أساسـا ،حـول التّعريـف ال ّر
النّقـاش،
ّ
«يحـرم النّسـاء من توريـث صفة التّهجري» .يف مجـرى الحديث ،تذ ّكـرت عرين ّ
أن امّ هـا مهّ جرة ،وروت
ّ
قصـة التّهجير ألرسة والدتهـا .وحسـب التّعريف األوسـع ،الذي كانت تطالـب فيه ،أي أن تقوم النّسـاء
بتوريـث مكانـة التّهجير ألبنائهـن وبناتهن فهـي مهجّ رة .يف نفـس الوقت ،تصرّ ح ،يف نهايـة املقابلة:
«لـم أشـعر أبـدًا أنّي مهجّ ـرة ،أمّ ي لـم تنقـل يل وألخوتي وأخواتي هـذا ّ
الشـعور أبدًا».
تبرز هـذه املقابلات ّ
أن هنالـك وعيًـا ،لـدى غالبيّـة املشـاركات ،باإلشـكاليّة ا ّلتـي يثريهـا التّعريـف
سـمي ،أي أن ال تقـوم األ ّم بتوريـث مكانـة التّهجير مثلمـا يقـوم األب؛ كمـا وتربز املقابلات ً
أيضا
ال ّر
ّ
ّ
ً
اعرتاضـا على التّعريـف .للوهلـة األوىل ،يبدو ّ
يتمـاش مع العديد
أن االعتراض الواعي على التّعريف ال
مـن املضامين ا ّلتي ظهـرت يف ال ّروايـات حول التّهجّ يرّ .إل ّ
كتناقض بني رفـض التّعريف
أن ما يظهـر
ٍ
سـمي
سـمي وبعـض مضامين ال ّروايـات ما هـو ّإل تعبيرٌ عـن االرتبـاط الوثيق بين التّعريف ال ّر
ال ّر
ّ
ّ

واملبنـى األبوي للأرسة ،كما يظهـر يف العديد مـن العالقـات االجتماعيّة مثـل عالقات الـ ّزواج ،وانتقال
ً
خصوصـا األرض ،إىل األجيـال القادمة.عمليًّا ،أشـارت النّسـاء املشـاركات إىل
اسـم العائلـة وأمالكهـا،
مــدى الـكـرمـل
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ّ
يخص مسـألة تحديـد مجموعة
هـذا االرتبـاط ،وعارضنـه .ما نـو ّد إبـرازه هنا هـو دور االرتبـاط بما
االجتماعـي ّ
ـيايس .فمجموعـة املهجّ رين تمثّـل وتحمل ،يف آن
بالس
املهجّ ريـن ،وكيـف يؤدّي إىل تشـابك
ّ
ّ
واحـد ،قضيّـة سياسـيّة بـارزة .لـذا ،يكتسـب التّعريف والحـدود التـي يرسـمها ملجموعـة املهجّ رين
ّ
خاصـة .تم ّكننـا املقابالت مـن اإلشـارة إىل النّقـاط التّالية.
أهميّـة
أوالًّ ،
إن قـدرة اآلبـاء على توريـث مكانة التّهجير إىل أبنائهـم وبناتهم مقابـل انعدام هـذه القدرة لدى
ّ
يخـص قضيّة املهجّ رين .كذلـك ،فهي تجعل
األمّ هـات تعني إشـغال ال ّرجـال مكانة (سياسـيّة) أكرب بما
مـن النّسـاء املهجّ ـرات يف مكانة أقـ ّل :مهجّ ـرات لكن ّ ّ
هن عاجـزات عن توريث هـذه املكانـة إىل ذ ّريّتهن.
ال يتوقـف األمـر عنـد هـذا الحـد .إذ ،غالبًا ،يتغري اسـم عائلـة املرأة بعـد الـ ّزواج ،وكما ذكـرت إحدى
املهجّ ـرات« :اآلن ،أنـا خلاص ،بط ّلـت مـن الحطاطنـة [أي مـن أبنـاء حطين ،الكلمة تشير ،يف نفس
الوقـت ،إىل اسـم العائلـة ،واسـم البلـد] ،أنـا اآلن تزوجت إىل [تذكر اسـم عائلـة أخرى غير مهج ّرة]».
ً
وبذلـك ،تشير إىل ّ
تحوّل مـا يف مكانة التّهجير يظهر يف تبديل اسـم العائلة املهجّ رة
أن الـ ّزواج قد يعني
باسـم آخر غير مرتبـط بالتّهجري .وتبرز هـذه ال ّ
ظاهرة ،بوضـوح ،يف الحـاالت ا ّلتي يقرتن فيها اسـم
ً
مثلا ،ميعاري نسـبة إىل ميعـار ،والدّاموني نسـبة
العائلـة املهجّ ـرة باسـم البلـدة ا ّلتي هجّ ـرت منها:
إىل الدّامـون وغيره .يف هـذه الحـاالت ،يحمل اسـم العائلة داللـة واضحة على حالة التّهجير ،والتي قد
تضعف جـراء تغيري االسـم عقب الـ ّزواج.
ثانيًـا ،للتهجير بُعـ ٌد مـاديّ واضح ،فهـو فقدان للأرض واألملاكً .
مثل ،تقـول دالل أنّها لـم تعد من
عائلـة مهجّ ريـن ،وأنهـا انضمت إىل عائلـة ّ
ملكني يف البلـد ،فهي تضـع املهجّ رين ،من فقـدوا أراضيهم
وأمالكهـم ،مقابـل ّ
امللكني ،أصحـاب األرض واألملاك( .يظهر موضـوع فقـدان األرض واألمالك بقوة
يف ك ّل املقابلات ،مـع ال ّرجـال والنّسـاء على حـ ّد سـواء) .تتحدث ابتسـام ،بحسرة ،عن األملاك ا ّلتي
فقدتهـا عائلـة والدهـا ،وعدد الدّونومـات ا ّلتي ملكتهـا يف البلدة املهجّ ـرة ،وكيف أن هـذه األمالك كانت
ّ
ّ
تتحس
سـتغي مـن مكانتهـا اليـوم ،هـي وأخوتهـا .يف نفـس الوقـت ،ال تذكـر أملاك عائلـة األمّ ،وال
ّ
املتوقـع أن تحصل األ ّم على حصتها من
عليهـا .يف حـال عـادت تلـك األملاك إىل أرسة األمّ ،فإنّه من غري
ّ
هـذه األملاك ،أو أن تصبـح هـذه األملاك مـن ّ
تتحس ابتسـام عىل مـا لم تكن سـتملكه.
حصتهـا .ال
يبـدو ّ
أن التّعـ ّرض ملصـادرة وفقـدان األرض همـا «مـن نصيب» مـن ملـك األرض (أو سـيملكها فيما
لـو عـادت) ،وليـس مـن لم يملكهـاّ .
إن نظـام توريـث األرايض ،والـذي يعطي للنسـاء حصـة أقل ،قد
يجعلهـن ً
أيضـا أق ّل عرضـة للمصادرة والفقـدان ،أي أقـ ّل تهجريًا.
ً
اتـيّ .
يوضـح انتقال
سـابقا ،التّوتـر ا ّلـذي قد يظهـر بين التّعريـف ال ّر
ناقشـنا،
سـمي والتّعريف ال ّذ ّ
ّ
ريـم مـن «إحنا مـش مهجريـن» إىل ال ّرغبـة وال ّ
طلـب املبارش لالنضمـام إىل مجموعـة املهجّ ريـن جانبًا
ً
تعارضا بين هذيـن التّعريفني .يظهـر االعتراض األويل ّ لريم على كونها مـن املهجّ رين
ممّ ـا قـد يبـدو
مــدى الـكـرمـل
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كاعتراض على انتمائهـا للمكانـة االجتماعيّـة للمهجّ ريـن يف بلدتها ،فهي تُبـدي هذا االعتراض مؤ ّكد ًة
على أنّهـا ابنـة لعائلـة من «أسـياد البلـد» .ث ّم يتـ ّم تغيير هـذا املوقـف ،يف نهايـة املقابلـة ،وتحوّيله
إىل محاولـة السترداد ُهويّـة املهجّ ـرة .حصـل ذلـك بعدما عرضـت أمامها موضـوع تعـداد املهجّ رين،
وإنشـاء قاعـدة بيانات حـول املجموعة .التّعـداد وقاعدة البيانات ،يف هذا السـياق ،هي أدوات سياسـيّة،
ّ
سـيايس مـن شـأنه أن يعـ ّزز مـن حضـور مجموعـة املهجّ ريـن ،وأن يجعـل منها
وتعبر عـن نشـاط
ّ
مجموعـة مرئيّـة أكثـر .يف هذه الظروف ،تكتسـب ُهويّـة املهجّ ر معنى آخـر ،وتصبح تعبيرًا عن حراك
ونشـاط سياسـيّني ،وتصبـح ذات قيمـة ينبغـي املطالبة بها كمـا تقول ريـم« :أريد أن أكـون جزءًا من
هـذه املجموعة».
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خاتمة
تثير هذه الورقة ،بواسـطة ّ
السـؤال حول حجم مجموعـة املهجّ رين اليـوم ،قضايا عدّة تتعـدّى التّقدير
الكمّ ـي لحجـم املجموعـة ،رغـم ارتباط األخري بهـذه القضايا .فقـد تط ّرقـت الورقة إىل قضيّـة التّداخل
بين ّ
باالجتماعـي هنا ،تحديـدًا ،البنية
واالجتماعـي ،كما تظهـر يف قضيـة املهجّ رين .نقصـد
ـيايس
الس
ّ
ّ
ّ
االجتماعيّـة للعائلـة الفلسـطينيّة والنّظـام األبويّ ا ّلـذي يحكمها ،وكيف تُـو ّرث هذه البنيـة إىل األجيال
القادمـة ،رمزيًّـا ،بواسـطة انتقال اسـم العائلـة ،وماديًّا ،بواسـطة انتقـال األرايض واألملاك .ونقصد
ّ
ـيايس القضيّـة ا ّلتـي تمثّلهـا مجموعـة املهجّ ريـن ،وهـي املطالبـة بالعـودة إىل قراهـم ومدنهـم،
بالس
ّ
ّ
وتجسـد مجموعـة املهجّ ريـن ،باملعنيين الفعلي ّ واملجـازيّ  ،هذه القضيـة .يربز
واسـتعادة أمالكهـم.
االجتماعي-االقتصـاديّ  ،وجهـاز اإلحصاء
سـمي (وهـو التّعريـف ا ّلذي يظهـر يف املسـح
التّعريـف ال ّر
ّ
ّ
الفلسـطيني) ،بمـا يفرضـه على املجموعة من صـورة محـددة للنّمو عبر األجيـال القادمة،
املركـزيّ
ّ
أي نمـو عبر تكاثـر األبناء ال ّذكـور ،املالمح الرئيسـية لهـذا التّداخل .وقد كشـفت املقابالت مع النّسـاء
املهجـرات عـن جوانب أكثـر ّ
دقة لهـذا التّداخلّ ،
ً
خصوصـا تداعياته
ووفرت نقـدًا لجوانب عديـدة منه،
على مكانتهّ ن كمهجّ ـرات ،ودورهـن ّ
ـيايس املحتمل يف قضيّـة املهجّ رين.
الس
ّ
تُظهـر مراجعـة األدبيّـات ،بخصـوص حجـم املهجّ ريـن ،اعتمـاد هـذه األدبيّـات على عـدة أنـواع
ّ
سـجلت األنـروا ،وتلك ا ّلتـي اعتمـدت عىل مـوا ّد أخـرى من
مـن املصـادر :تلـك ا ّلتـي اعتمـدت على
األرشـيفات ،إضافـة إىل حسـابات ديموغرافيّـة وإحصائيّـة ،وأخيرًا التّقديـرات ا ّلتي يقدّمهـا اإلحصاء
االجتماعي-االقتصـاديّ  .ويرجـع االختلاف والتّضـارب يف التّقديـرات ا ّلتـي تقدّمهـا هـذه األدبيّات إىل
ّ
اختلاف املصـادر واملنهجيّـات ا ّلتي تتبعهـا ك ّل دراسـة .وقد أرشنا إىل بعـض جوانب القـوّة ّ
والضعف
ّ
سـجلت األنـروا كمصـدر لتقدير حجـم املهجّ رين
يف هـذه املصـادر .أرشنـا ،تحديـدًا ،إىل بعض عيوب
اليومّ ،إل ّ
أن دراسـة ملفات «الغنيمة املنسـيّة» ،كما أسـماها تمـاري وزريق ( ،)2001وهـي ّ
الصناديق
السـتّة ا ّلتـي تحـوي ملفـات األنـروا للعائالت املهجّ ـرة ا ّلتـي ّ
ّ
تلقت املسـاعدات مـن الوكالة ،ستشـ ّكل
إسـهامً ا ج ّديًّـا يف التّعـرف على مزايـا جديـدة للمهجّ رين ،غير ّ
متوفـرة اليوم.
تع ّرضـت الورقـة لعـدد مـن التّعريفـات للمهجّ ريـن والفروقـات بينهـا .ونظـ ًرا ألهميّـة املسـوحات
واالسـتطالعات يف إنتـاج تقديرات حديثة لحجـم املجموعة وتوفير بيانات مهمّ ة أخرى حـول املهجّ رين
والقـرى املهجّ ـرة ،نقترح هنا طريقـة لقياس حالـة التّهجري بواسـطة االسـتطالعات املسـتقبليّة حول
قضيـة التّهجير هـذه .نشير ً
أيضـا إىل أهميّة اإلحصائيّـات والبيانـات حـول املهجّ رين ،وا ّلتـي تنتجها
االسـتطالعات واملسـوحات املختلفـة ،نظـ ًرا إلسـهام هـذه اإلحصائيـات يف تعزيـز مكانـة مجموعـة
املهجّ ريـن ونضالهـا؛ فهـي تسـاهم يف رفـع صـوت املهجّ ريـن عاليًـا ،وبأنهـم موجـودون ،ويطالبون
بالعـودة إىل قراهـم ومدنهـم .فمـن األهـداف املسـتقبليّة التـي وضعتهـا جمعيّـة الدّفـاع عـن حقوق
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املهجّ ريـن «العمـل عىل إحصـاء املهجّ رين داخل الوطن ليتسـنّى رصد مكان سـكناهم ،لتسـهيل عمليّة
االتصـال بهـم ،وتجميـع أكرب معلومـات منهم تعـود بالفائـدة الكربى عىل عمـل الجمعيـة» .نقرتح أن
ّ
تقـوم االسـتطالعات ّ
يخـص التّهجير ،أي أن تسـأل عن حالة
بالسـؤال عـن تاريـخ األرسة الكامل بما
التّهجير للفـرد ،وعـن حالـة تهجير األب ،واألمّ ،واألجـداد من طـرف األب ومـن طـرف األمّ ،باإلضافة
إىل األسـئلة األخـرى حـول بلدة األصـل املهجّ رة وسـنة التّهجيرّ .
يوفر تاريـخ التّهجير الكامل لألرسة
للباحثين واملهتمين مرونة كبيرة يف تحديد حـدود مجموعة املهجّ ريـن؛ وتم ّكن هـذه املعلومات تجاوز
7
سـمي ،واتّباع تعريـف بديل.
التّعريـف ال ّر
ّ

.7

بإمكان املهتمني بهذه القضية مراجعة دراسة كرستينا رسفناك حول «التمييز املبني عىل أساس الجنس يف توجه وكالة األمم املتحدة لإلغاثة
وتشغيل الالجئني لوضع الالجئني الفلسطينني» والتي تستعرض األوجه العديدة للتمييز ضد النساء الالجئات وأطفالهن والذي ينجم عن اتباع
الوكالة مبدأ انتقال مكانة اللجوء إىل األجيال القادمة حسب مكانة األب فقط .تشري توصيات الدراسة بهدف التخلص من هذا التمييز ،عىل
تبني نماذج أخرى لتعريف الالجئني  -ستعرض الورقة ثالثة نماذج – تتجنب الفرضيات النمطية التي تجعل من مكانة رب األرسة (الذكر)
هي التي تتحكم بمكانة باقي أفراد األرسة وأن يتبع الزوجة واألوالد يف تحديد مكانة لجوئهم مكانة األب أو الزوج (رسفناك .)1994
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