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المكانة االجتماعيّة-االقتصاديّة للجيل الثّاني من المهجَّرين
الفلسطينيّين في إسرائيل
عميد صعابنه

*

مقدمة
ّ
تبحث هذه الدّراسة يف املكانة االجتماعيّة-االقتصاديّة للجيل الثّاني من املهجَّ رين ،أو الجئي الدّاخل؛ وهو
موضوع لم تتناوله الدّراســات ،القليلة نســبيًّا ،حول املهجَّ رين ،والتي تط ّرق غالبيّتها إىل تجربة الجيل
ّ
ً
خصوصا يف العقدين األولني للنّكبة .ويف حني تشــر بعض الدّراســات
والصعوبات التي واجهها،
األول،
حــول تجربة أبناء الجيل الثّانــي وبناته إىل تق ّلص الفروقــات االجتماعيّة-االقتصاديّة بينهم وبني غري
املهجّ رين ،وتم ّكن أبناء املهجّ رين وبناتهم من س ّد الفجوات التي مي ّزت الجيل األول للنّكبة ،وتعزيز ّ
الشعور
لديهم باالنتماء إىل بلدات ال ّلجوء ،البلدات التي ولدوا وترعرعوا فيها ،تبقى هذه االســتنتاجات ،يف الغالب،
توضح كيف اســتطاع املهجّ رون جرس الفجوات بينهم وباقي الســكان ،وما هي ال ّ
انطباعيّة ،وال ّ
ظروف
والعوامل ،ســواء االجتماعيّة ،أو ّ
السياســيّة ،أو االقتصاديّة ،التي م ّكنت الجيل الثّاني من املهجّ رين من
اجتماعي مماثل لذلك ا ّلذي ّ
حققه ســ ّكان بلدات ال ّلجوء .لذا ،تقوم الدّراسةً ،
أول ،بمقارنة
تحقيق حراك
ّ
املكانة االجتماعيّة-االقتصاديّــة ألبناء الجيل الثّاني للنّكبة من املهجّ رين وغــر املهجّ رين؛ ثانيًا ،تراجع
االجتماعي ،الذي أتيح للفلسطينيّني يف السبعينيّات والثمانينيّات من القرن املايض ،وهي
الدّراسة الحراك
ّ
الفرتة التي انخرط فيها غالبيّة أبناء وبنات الجيل الثّاني للنّكبة يف سوق العمل؛ ثالثًا ،تح ّلل الدّراسة مكانة
املهجّ رين من هذا الحراك.
تســتخدم الدّراسة بيانات من ثالثة اســتطالعات ميدانيّة من أجل املقارنةً ،
أول ،بني املهجّ رين واملح ّليّني
مــن غري املهجّ رين يف التّحصيل التّ
عليمي ،والتّحصيل يف مكانــة العمل واملهنة؛ وثانيًا ،بني األرس املهجّ رة
ّ
وغري املهجّ رة يف مستوى املعيشــة ،وخصائص املساكن .وتظهر نتائج الدّراســة تشابه املهجّ رين وغري
املهجّ رين من الجيل الثّاني للنّكبة يف تحصيلهم يف مجايل العمل والتّعليم ،وتم ّكن املهجّ رين يف ّ
السبعينيّات
حصله غري املهجّ رين .ومع ذلك ،تشــر النّتائج إىل ّ
اجتماعي مماثل ملا ّ
أن
والثمانينيّات من تحصيل حراك
ّ
معدّالت الفقر لدى األرس املهجّ رة ،ا ّلتي تع ّرضت ملصادرات يف األمالك واألرايض بحدّة أكربً ،
قياســا بباقي
األرس الفلسطينيّة ،هي أعىل من املعدّالت لدى األرس غري املهجّ رة.

* عميد صعابنه :زميل بحث يف مدى الكرمل
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الفلسطيني يف العقود
تناقش الدّراســة هذه النّتائج عىل ضوء التّحوّالت الرئيسة ا ّلتي طرأت عىل املجتمع
ّ
األربعة األوىل بعد النّكبة ،بما يشــمل املكانة املتدنّيــة التي آلت إليها البقيّة الباقية من الفلســطينيّني،
والتّحوّالت يف سوق العمل والقوى العاملة ،وتجربة الجيل األول من املهجّ رين يف سوق العمل اإلرسائييلّ ،يف
ً
أساسا بتحوّل القوى العاملة الفلسطينيّة من ال ّزراعة املح ّليّة إىل
الخمسينيّات والستينيّات (والتي تميّزت
العمالة املأجورة يف سوق العمل املركزيّ -اليهوديّ  ،وش ّكلت الخلفيّة االجتماعيّة-االقتصاديّة للجيل الثّاني)،
االجتماعي ا ّلتي أتيحت ألبناء الجيل الثّاني للنّكبة ،وبداية نشــوء وتشــ ّكل طبقة وسطى
وفرص الحراك
ّ
فلسطينيّة ،من جديد ،يف ّ
الســبعينيّات والثّمانينيّات .كما تناقش الدّراسة هذه التّحوّالت عىل ضوء نشوء
املكاني الحا ّد ا ّلذي تع ّرض له الفلسطينيّون ،وال ّلذين ش ّكال بنية متينة صاغت
الفلسطيني ،والعزل
الجيتو
ّ
ّ
الكثري من مناحي الحياة االجتماعيّة واالقتصاديّة للفلســطينيّني .كما تراجع الدّراســة فرتة ّ
السبعينيّات
والثّمانينيّــات ،وهي الفرتة التي التحق بها أبناء وبنات الجيل الثّاني من املهجرين بالقوى العاملة ،والتي
االجتماعي تختلف
تميّزت ببداية تش ّكل طبقة وسطى فلسطينيّة من جديد ،وبتطوّر مسارات من الحراك
ّ
عمّ ا كان متاحً ا أمام الجيل األولّ .
وفرت هذه املســارات ،مثل املبــادرة إىل مصالح اقتصاديّة ،وتحصيل
وظائف يف القطاع العام ،الفرصة لرشيحة من أبناء الجيل الثّاني للنّكبة لتفادي التّمييز ضدّها يف ســوق
العمل املركزيّ  ،وضمنت لها عائدات دخل أفضل.
ما تقدّمه هذه الدّراسة هو تفسري لكيف استطاع املهجّ رون وغري املهجّ رين االلتحاق بهذه املسارات بنسب
متشابهة؛ وتدّعي ّ
املكاني للفلسطينيّني يؤدي دو ًرا مهمًّ ا ،ليس فقط يف فهم املكانة املتدنيّة للعرب
أن العزل
ّ
أيضا يف فهم ّ
مقابل اليهود ،إنّما ً
العربي ،وبضمنها الفروقات حسب حالة التّهجري.
التاتبيّة داخل املجتمع
ّ
فامتيازات املح ّليّني عىل املهجّ رين ،يف املســاكن وملكيّة األرض ً
ً
أساسا ،يف البلدات العربيّة،
مثل ،تر ّكزت،
أي عىل املســتوى ّ
اإلثني/القومي للمكان مع تقسيم املوارد االقتصاديّة،
املحلّ .ونظ ًرا لتطابق التّقســيم
ّ
الحصة الكربى من املــوارد االقتصاديّة تر ّكزت خارج نطاق البلدات العربيّــة؛ يف حني ّ
ّ
ّ
وفر الحيّز
فــإن
العربي ً
فرصا محدودة جدًا ،لم تُ َتجم الرتاتبيّة يف مســتوى املعيشة واملسكن ،وا ّلتي نشأت
الفلســطيني
ّ
ّ
بني املهجّ رين واملح ّليّني يف الســنوات األوىل للتّهجري إىل أفضليّة تذكر يف سوق العمل املركزيّ -اليهوديّ  ،أو
ً
مقابل ّ
إجمال ،أجربت دولة إرسائيل الفلسطينيّني املهجّ رين عىل البقاء يف بلدات ال ّلجوء،
مؤسسات الدّولة.

الجيتوات الفلســطينيّة .وبذلك ،خضع الفلسطينيّون املهجّ رون إىل نفس القوى التي تركت أثرها عىل كل
طروا إىل مشاركتهم يف حي ٍّز محدود ،مهمّ ش ،وم َ
ُفقر ،واض ّ
ســ ّكان هذ البلدات ،واض ّ
طر الجميع إىل االتّكال
عــى مصادر رزق خارج هذا الحيّز .بما ّ
املهني والنّشــاط االقتصاديّ كان
أن ك ّل ما له عالقة بالتّحصيل
ّ
املكاني
العربي ،فقــد تق ّلصت أهميّة الفروقات داخل هذا الحيّز .هكذا إذن ،ح ّد الفصل
يقع خارج الحيّز
ّ
ّ
(الجيتو) ،والذي أصبح بنية قويّة تؤثّر يف جميع مناحي حياة جميع الفلسطينيّني ،من نشوء تفاوت بارز
بني املهجّ رين وغري املهجّ رين بما يخص التحصيل يف مجايل التعليم والعمل.

مهما كانت العوامل وال ّ
متســاو لــدى املهجّ رين وغري املهجّ رين بما
اجتماعي
ظروف التي أدّت إىل حراك
ّ
ٍ
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ّ
يخص املهن والتّعليمّ ،إل أنّها لم يكن بوســعها أن تلغــي التّباين الجيل بني املجموعتني يف ملكيّة األرض.
فإن هذه الدّراسة تدّعيً ،
أولّ ،
عليهّ ،
أن انعدام الفروقات بني املهجّ رين وغري املهجّ رين يف املكانة االجتماعيّة-
االجتماعي يف مجايل
االقتصاديّة يشــ ّكل داللة عىل الــدّور الهاميشّ الذي أدته ملكيّة األرض يف الحــراك
ّ
العمل والتّعليم ،تحديدًا ،عند الجيل الثّاني للنّكبة عند الفلســطينيّني يف إرسائيل يف ســنوات السبعينيّات
والثمانينيّات .كما تناقش الدّراســة ارتفاع معدّل الفقر لدى األرس املهجّ رةً ،
قياسا بغري املهجّ رة ،حسبما
تظهر النّتائج ،آخذة بالحســبان العالقة بني ملكيّة األرض ،أو باألحرى فقدانها ،ومستوى املعيشة لألرس
الفلســطينيّة .وتخلص الدّراسة إىل ّ
أن ملكيّة األرض تؤدّي ،من حيث كونها ثروة ،دو ًرا يف تحديد مستوى
املعيشة لألرس الفلسطينيّة ،ممّ ا ينعكس سلبًا عىل األرس املهجّ رة.
أدبيات
1.1مراجعة
ّ
تتط ّرق معظم الدّراســات التي تناولت موضوع مهجّ ري الدّاخل إىل نشــوء قضية املهجّ رين ،وأبعادها
ّ
السياســيّة والقانونيّة ،وتجربة الجيل األول للتّهجري ،وتأقلمه يف بلــدات ال ّلجوء (الحاج1988 ،1886 ،؛
زعبي2013 ،؛ شيكال2001 ،؛ صباغ-خوري2011 ،؛ محمود1990 ،؛ واكيم .)2001 ،كما رصدت بعض
هذه الدّراسات القرى والبلدات املهج ّرة ،واجتهدت يف تقدير أعداد املهجّ رين (بديل2012 ،2002 ،؛ كبها
وبرزيالي1996 ،؛ كوهني2000 ،؛ كيمان)1988 ،؛ وعالج بعضها األبعاد ّ
الصحيّة والنّفسيّة طويلة األمد
ألثــر النّكبة عىل املهجّ ريــن (داود وآخرون2012 ،؛ يزبك .)2011 ،عىل ال ّرغم مــن أهميّتهاّ ،إل ّ
أن هذه
ً
خصوصا تلك التي تتع ّلق باملكانة
الدّراسات -القليلة نسبيًّا -لم تتناول جوانب عديدة من قضيّة املهجّ رين،
االجتماعيّة-االقتصاديّة لألجيال املتقدّمة من املهجّ رين.
يتّفق العديد مــن الباحثني عىل مرور املهجّ رين بثالث مراحل متعاقبة :مرحلة التّهجري والبحث عن مأوى
يف ســنوات  1952-1948تقريبًا؛ ومرحلة االنتظار ،والتي امتدت حتى نهاية الخمسينيّات ،وربما أطول
من ذلك ،وفيها كان املهجّ رون مــا يزالون ينتظرون العودة إىل بلداتهم؛ وأخريًا ،مرحلة التّوطني يف بلدات
ال ّلجوء (الحاج1988 ،؛ كبها وبرزيالي1996 ،؛ كوهني2000 ،؛ محمود .)1990 ،يف املرحلة األوىل ،بحث
املهجّ رون عن مأوى يف البلدات القريبة جغرافيًّا من بلداتهم ،أو يف بلدات تربطهم بس ّكانها روابط عائليّة.
كذلكّ ،
ّ
تنقلت األرس املهجّ رة من بلد آلخرّ ،
وتوسع سيطرته عىل املناطق
تحسبًا لتقدّم «الجيش اإلرسائييلّ»،
السنوات األوىل للتّهجريّ ،
الفلسطينيّة ،وابتعادًا عن مناطق القتال .يف ّ
تلقى املهجّ رون املساعدات من س ّكان
البلدات املضيفة ،الذين اعتربوا هذه املساعدات واجبًا وطنيًّا تجاه أبناء شعبهم املهجّ رين .بحث املهجّ رون
عن أيّ وســيلة تم ّكنهم من العودة إىل بلداتهم ،واعتربوا وجودهم يف بلــدات ال ّلجوء أم ًرا ّ
مؤقتًا ،كما ومن
ّ
أن س ّكان بلدات ال ّلجوء نظروا ،هم اآلخرون ،إىل تواجد املهجّ رين عىل أراضيهم كأمر مؤقتّ .
املتوقع ّ
إن أكثر
الســكن ّ
مــا ّ
عب عن هذه الرؤية ،أي آنيّة تواجد املهجّ رين يف بلدات ال ّلجوء ،هي حلول ّ
املؤقتة التي تبنّاها
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الســكن يف بعض البيوت املهجورة ،أو يف مساكن ّ
املهجّ رون ،مثل ّ
مؤقتة من الخيام والربّاكيّات عىل أطراف
أن ّ
بلــدات ال ّلجوء (محمودّ .)1990 ،إل ّ
توقعات املهجّ رين بالعودة بدأت تتالىش تدريجيًّا يف مقابل إرصار
دولــة إرسائيل عىل منعهم من العودة ،وتدمري العديد من القرى والبلدات املهجّ رة ،أو إقامة بلدات يهوديّة
عىل أراضيها ،وتوطني املهاجرين اليهود القادمني إىل إرسائيل فيها.
الســتينيّات من القرن املايض ،بعدما أيقن املهجّ رون ّ
بدأت مرحلة التّوطني واالستقرار ،يف ّ
أن عودتهم لن
تكون قريبة .لذا ،بدأوا برشاء األرايض ،وإقامة املساكن الثّابتة يف أماكن لجوئهم .شهدت هذه الفرتة موجة
أخرى من التّ ّ
نقل ،استعدادًا الستقرار طويل األمد ،اتّسمت ببعض خصائص الهجرة الداخليّة ،مثل االقرتاب
ً
عامل
من ســوق العمل املركزيّ -اليهوديّ  ،أو من أماكن إقامة األقارب وأبناء بلدة التّهجري ،التي شــ ّكلت
حاسمً ا يف اختيار مكان اإلقامة الدّائمة .عىل سبيل املثال ،يقدّر الحاج (ّ )1988
أن ما يقارب ربع املهجّ رين
يف البلدات شــفاعمرو ،وترشــيحا ،وكابول انتقلوا إىل هذه البلدات يف هذه املوجة من الهجرة .ظهرت يف
بلدات ال ّلجوء أحياء جديدة من الالجئني ،والتي تكون ،عادة ،منفصلة عن ّ
السكان املح ّليّني ،ومتواجدة إمّ ا
يف أطراف البلدة ،أو يف نواتها (محمود .)1990 ،عكســت أنماط ال ّلجوء هذه الوضع االقتصاديّ ّ
الصعب،
الذي عانى منه املهجّ رونّ .
وفرت نواة البلدة لهم بيوتًا قديمة بأســعار زهيدة (كان بعضها بيوتًا مهجورة
تعود لالجئني) ،وحني تع ّذر عليهم العثور عىل بيوت هناك ،تدافعوا إىل اإلقامة يف أطراف البلدة ،يف مساكن
ّ
أول ،تبدّلت ً
مؤقتة ً
الحقا بمساكن دائمة.
اختلفت العالقات االجتماعيّة التي نشأت بني املهجّ رين ّ
والســكان املح ّليّني من بلد آلخرّ .إل أنّه باإلمكان
اإلشارة إىل نشوء توتّرات بني املجموعتني عندما رشع املهجّ رون ببناء البيوت ،والتي د ّلت عىل بقائهم الدّائم
يف بلدات ال ّلجوء ،واحتمال منافستهم للمح ّليّني عىل املوارد واملصالح التّجارية القليلة التي ّ
توفرت يف املكان.
حصة ليســت بالقليلة من ّ
ازدادت حدّة هذه التّوتّرات يف البلدات التي شــ ّكل فيها املهجّ رون ّ
السكان .لم
يكن حضور املهجّ رين الديموغرايف ّ ،يف العديد من البلدات ،هامشيًّا ،وش ّكلوا ،يف بعضها ،أقليّة كبرية (مثال:
الجديدة ،املكر ،طمرة ،يافة النّارصة ،اعبلني) ،مما أدّى إىل توتّرات ً
أيضا يف فرتات التّنافس عىل ّ
الســلطة
ً
إجمال ،ساهمت يف التّخفيف من هذه التّوتّرات عوامل عدّة ،منها :عالقات
املح ّليّة (كبها وبرزيالي.)1996 ،
القرابة بني املهجّ رين وبعض أبناء بلدة ال ّلجوء ،أو عالقات ال ّزواج التي نشــأت بني املجموعتني .عىل ال ّرغم
من اســتمرار التّمييز بني املهجّ ر وغري املهجّ رّ ،
والشعور لدى أبناء الجيل األول من املهجّ رين يف الغربة يف
أن هذا ّ
بلدات ال ّلجوءّ ،إل ّ
الشعور ق ّل لدى أبناء الجيلني الثّاني والثّالث من املهجّ رين .مع مرور الوقت ،تع ّزز
لدى أبناء الجيلني الثّاني والثّالث االنتماء إىل املكان الذي ولدوا ،وتربّوا فيه (الحاج1988 ،؛ يزبك.)2011 ،
بســبب الدّمار ّ
الفلسطيني ج ّراء النّكبة ،عانى جميع الفلسطينيّني ،املهجّ رين
الشامل الذي ح ّل باالقتصاد
ّ
وغري املهجّ رين ،من أوضاع صعبة؛ يف ّ
الســنوات األوىل للتّهجري ،حصل الكثري من املهجّ رين عىل مساعدات
مــن األنروا ،لم تكن متاحة لغري املهجّ رين (كبها وبرزيــايّ .)1996 ،إل ّ
ً
خصوصا الجيل
أن املهجّ رين،
مــدى الـكـرمـل
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األول منهم ،عانوا أوضاعً ا أصعب ،وظهرت الفوراق االجتماعيّة-االقتصاديّة بينهم وبني املح ّليّني (الحاج،
1988؛ محمود .)1990 ،برزت هذه الفروقات بوضوح يف ّ
السكن ،وظروف املسكن .عانى املهجّ رون من
مشكلة جدّية يف ّ
السكن ،وســكنوا إمّ ا يف الخيام «والربّاكيات» ،أو األكواخ ،وعانى س ّكان البيوت منهم من
كثافة سكنيّة عالية (كوهني.)2000 ،
تشري هذه الدّراسات إىل تق ّلص هذه الفروقات لدى الجيلني الثّاني والثّالث ،وتم ّكن أبناء املهجّ رين وبناتهم
من س ّد الفجوات التي مي ّزت الجيل األول للنّكبة (رغم استمرار املهجّ رين يف ّ
السكن ،غالبًا ،يف أحياء منفصلة)،
كما تع ّزز ّ
ً
إجمال ،تعطي هذه
الشعور لديهم باالنتماء إىل بلدات ال ّلجوء ،البلدات التي ولدوا وترعرعوا فيها.
الدّراســات االنطباع عن تق ّلص الفجوات بني املهجّ رين واملح ّليّنيّ ،إل ّ
أن اســتنتاجاتها بهذا الخصوص-
باســتثناء الحاج ( -)1988هي ،يف الغالب ،انطباعيّة ،وال تعتمد عىل مقارنة واضحة بني املهجّ رين وغري
املهجّ رين ،عدا عن اعتمادها عىل عيّنات مح ّليّة وصغرية نسبيًّا .باإلضافة إىل ذلك ،ال ترشح هذه الدّراسات
الس ّكان ،وما هي ال ّ
ظروف ّ
كيف استطاع املهجّ رون جرس الفجوات بينهم وباقي ّ
والسريورات التي أدّت إىل
هذه النّتيجة .لذا ،ترت ّكز هذه الدّراســةً ،
أول ،يف فحص الفروقات االجتماعيّة-االقتصاديّة بني أبناء الجيل
الثّاني للنّكبة من املهجّ رين؛ وثانيًا ،يف استعراض وتحليل العوامل ّ
والسريورات التي بإمكانها أن تؤثّر عىل
مكانة الفلسطينيّني من الجيل الثّاني للنّكبة ودور تلك العوامل ّ
والسريورات يف تعميق أو تقليص الفوراق
االجتماعيّة-االقتصاديّة بني املهجّ رين وغري املهجّ رين .عملـــيًّا ،تقوم هذه الدّراســة باستخدام بيانات
من ثالثة اســتطالعات قطريّة تقارن بني املهجّ رين واملح ّليّني يف التّحصيل يف مجايل التّعليم والعمل ،كما
تقارن مســتوى املعيشة وخصائص املساكن لدى األرس من املجموعتني .تراجع الدّراسة ،تحديدًا ،الحراك
االجتماعي الذي أتيح للفلسطينيّني يف ّ
السبعينيّات والثّمانينيّات من القرن املايض ،وهي الفرتة التي انخرط
ّ
فيها غالبيّة أبناء وبنات الجيل الثّاني للنّكبة يف سوق العمل ،وتح ّلل مكانة املهجّ رين من هذا الحراك.
يعتمد هذا التّحليل ،أي دراســة الفــوارق االجتماعيّة-االقتصاديّة بني املهجّ ريــن وغري املهجّ رين ،عىل
الفلسطيني ،أي تق ّلص الحيّز
الفلســطيني بعد النّكبة ،وهو نشــوء الجيتو
مفهوم مركزيّ ميّز املجتمع
ّ
ّ
الفلسطينيي إىل حدود البلدات العربيّة الباقية ،وفصله تمامً ا عن الحيّز اليهوديّ  .عمليًّا ،تدّعي هذه الورقة
ّ
ّ
الفلسطيني شــ ّكل بنية متينة صاغت الكثري من جوانب الحياة االجتماعيّة واالقتصاديّة
أن نشوء الجيتو
ّ
االجتماعي يف مجايل
للفلسطينيّني ،وتناقش التّحوّالت التي طرأت عىل القوى العاملة الفلسطينيّة والحراك
ّ
املكاني
العمل والتّعليم ،بما يشــمل حراك الجيل الثّاني من املهجّ رين ،عىل خلفية نشوء الجيتو والفصل
ّ
الفلسطيني ،والتّحوّالت التي جرت عىل
بني الفلسطينيني واليهود .تتناول الفقرات التّالية نشــوء الجيتو
ّ

الفلسطيني ،كما تتط ّرق إىل جوانب من
االجتماعي الذي ميّز املجتمع
القوى العاملة الفلسطينيّة ،والحراك
ّ
ّ
عالقة هذه الظواهر بعضها ببعض ،وعالقاتها بالتّغيريات يف الفروقات االجتماعيّة-االقتصاديّة يف املجتمع
ً
وصول إىل الفروقات بني املهجّ رين وغري املهجّ رين.
الفلسطيني،
ّ
مــدى الـكـرمـل
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حرصت إرسائيل ك ّل الفلسطينيّني ،الذين بقوا يف املناطق التي احت ّلتها عام  ،1948يف حيّز ضيّق ومعزول
ً
عن الحيّز اليهوديّ  .اتّخذ هذا الفصل ّ
أشكال عدّة :حرص من بقي من سكان
ــكاني بني العرب واليهود
الس
ّ
املث ّلث والجليل يف القرى والبلدات الفلسطينيّة الباقية ،والتي عانت من مصادرة أراضيها ،وعُ زلت الواحدة
عن األخرى؛ وحرص الســكان البدو يف النقبً ،
أيضا يف مناطق محدودة ،ســمّ يت منطقة ّ
السياج؛ وأجرب
املهجّ رون عىل البقاء يف بلدات ال ّلجوء ،ومنعوا من العودة إىل بيوتهم وقراهم التي ضمّ تها إرسائيل إىل الحيّز
ً
شكل من أشكال إرســاء حدود الفصل ّ
/املكاني بني الفلسطينيّني
كاني
اليهوديّ  .لذا ،يمثّل التّهجري
ّ
الس ّ
واليهود .ترشح بوجر (ّ )2008
املكاني وتكريســه بني العرب واليهود ،أو ما تسميه
أن إنشــاء الفصل
ّ
الفلسطيني ،كان ًّ
حل للعديد من القضايا التي واجهت الحركة الصهيونيّة يف سبيل تحقيق
إنشــاء الجيتو
ّ
قومي لليهودَ .
ض ِم َن الجيتو عز َل الفلسطينيّني عن اليهود ،ورسم الحدود
أهدافها ،وعىل رأسها إقامة وطن
ّ
بينهم ،وبذلك م ّكن من إنشاء حيّز يهوديّ (خالص)ّ .إل ّ
أن أجندة الفصل هذه لم تكن كافية وحدها لتجعل
من إنشــاء الجيتو أم ًرا ملحًّ اّ .
السكاني أم ًرا مصرييًّا للحركة ّ
إن ما جعل من تطبيق الفصل ّ
الصهيونيّة هو
تخص مكانة الفلسطينيّني يف النّظام ال ّ
بقي املتش ّكل يف الدّولة أو املجتمع الجديدينّ .
ّ
إن اعتبار
اعتبارات
ط ّ
الحركة ّ
الصهيونيّة الفلسطينيّني كاحتياطي عمّ ال لسوق العمل اليهوديّ هو ما يش ّكل العالقة االجتماعيّة
األساسيّة بني الفلســطينيّني ودولة إرسائيل ،والتي ،بدورهاّ ،
تفس عزلهم يف الجيتوات (بوجر.)2008 ،
سيطرت إرسائيل عىل دخول الفلسطينيّني إىل ســوق العمل بواسطة الحكم العسكريّ وتقييدات شديدة
نقل .يف فرتات النّمو االقتصاديّ ( 1954حتــى ّ ،)1956
عــى ح ّريتهم يف التّ ّ
خففت الدّولة التّقييدات عىل
رسحت الكثري منهم ،مما اضط ّرهم إىل العودة إىل بلداتهم للعمل
حركة العمّ ال؛ ويف ا ّلركود ،عــام ّ ،1966
ً
إجمال ،م ّكن حرص الفلسطينيّني ،يف الجيتو ،إرسائيل من معالجة
يف ال ّزراعة املح ّليّة (ســعدي.)1995 ،
العديــد من القضايا يف آن واحد :جعل هذا الجيتو مصد ًرا لعمالة رخيصة ،وإبقاء الفصل بني املجموعتني
الســ ّكان ،وإبقاء التّفرقة بني التّجمّ عات الفلسطينيّة ،وبينها وبني تلك اليهوديّة ،وال ّرصدّ ،
من ّ
والسيطرة،
والعربي (بوجر.)2008 ،
الفلسطيني
وضمان مكانة متدنّية للفلسطينيّني ،وفصلهم عن املحيط
ّ
ّ
الفلســطيني ،يف الخمسينيّات ّ
والستينيّات من
املكاني والحكم العسكريّ  ،م ّر املجتمع
إضافة إىل الفصل
ّ
ّ
القرن املايض ،بتغيريات راديكاليّة أخرى .من هذه التّغيريات :التّحوّل الجذريّ يف القوى العاملة ،واملتمثّل يف
البتَلة ،أي تحويل ّ
الفلحني الذين ش ّكلوا معظم األيدي العاملة إىل بروليتاريا ،ويف نفس الوقت ،إعاقة
عملية َ ْ
نشوء طبقة وسطى حيويّة (زريق .)1976 ،مع ّ
أن عمليّة الربتلة هذه بدأت يف فلسطني قبل العام ،1948
ّإل ّ
رسعت من هذه ّ
السريورة بقدر كبري (روزنفلد .)1978 ،شملت
أن سياسة إرسائيل تجاه الفلسطينيّني ّ
السياسة الحك ّم العسكريّ ؛ والتّقييدات عىل العمل ّ
هذه ّ
يايس؛ ومصادرة األرايض؛ وانعدام االستثمارات
الس ّ

الحكوميّة يف البلدات العربيّة .تحوّلت البلدات الفلســطينيّة ،ج ّراء هذه ّ
السياسات ،إىل وحدات اقتصاديّة
جامدة ال تقدّم أيّ فرص عمل لقاطنيها .تواجد ســوق العمل الرئيس يف البلدات اليهوديّة (ويف كثري من
األحيان كان ذلك هو ّ
السوق الوحيد) .وأصبح أفراد الغالبيّة العظمى من القوى العاملة الفلسطينيّة عمّ ًال
مــدى الـكـرمـل
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غري مهرة ،اعتــروا بمثابة احتياطي عمالة رخيصة لالقتصاد املركــزيّ اإلرسائييلّ ،وهو ما م ّكن الحكم
العســكريّ من التّح ّكم بدخول هذه العمالة إىل سوق العمل املركزيّ بنجاعة فائقة (سعدي .)1995 ،مع
ّ
أساسا يف الخمسينيّات ّ
ً
والستينيّاتّ ،إل أنّها استمرت حتى أوائل الثّمانينيّات ،وإن
أن عملية الربتلة حدثت،
بحدّة أق ّل (يعيش .)2001 ،من املهم اإلشــارة إىل ّ
أن الربتلة التي حدثت يف بعد قيام دولة إرسائيل لم تكن
الفلســطيني يف الثالثينيّات واألربعينيّات من القرن املايض
إمتدادًا «طبيعيًّا» للربتلة التي ميّزت املجتمع
ّ
(كما تدعي بعض الدراســات ،مثال :روزنفلد  .)1978عمليًّا ،أعاقت إرسائيل هذه السريورة بطرق عديدة
منها التحديد الشديد ،بواسطة الحكم العســكري ،لحرية العمّ ال الفلسطينيني يف الحركة والتنقل والتي
توفرت يف الفــرة قبل قيام دولة إرسائيل .كذلك ،احتاج العمّ ال إىل تصاريح عمل من مؤسســات الدولة
وأصبحت العديد من القطاعــات االقتصادية مغلقة أمامهم .لذا ،وعىل الرغم من أنه بإمكاننا الحديث عن
عملية برتلة حدثت بعد قيام إرسائيل إال ّ ّ
أن الســيطرة الشديدة للدولة عىل االقتصاد والسوق تجعل منها
«برتلة مسيطر عليها» تختلف عن تلك التي كانت يف سنوات األربعينيّات.
شهد عقدا ّ
الســبعينيّات والثّمانينيّات انضمام غالبية أبناء الجيل الثّاني للنّكبة ،مهجّ رين وغري مهجّ رين،
إىل القوى العاملة .أدّى االنتعاش االقتصاديّ يف إرسائيل ،بعد العام  ،1967إىل عودة العمّ ال الفلسطينيّني
لالندماج يف ســوق العمل املركزيّ  .إىل جانب ّ
الصناعات التّقليديّة ،تطــوّرت ،يف ك ّل الفروع االقتصاديّة،
صناعات تعتمد عىل الخربات واملعرفة .وبذلك ،أتيحت الفرصة أمام الفلســطينيني لالندماج يف ّ
الصناعات
أساســا ،عىل العمالة (حيدر .)2005 ،أي ّ
ً
إن هذا االندماج كان اندماجً ا
والقطاعات التّقليديّة التي تعتمد،
الصناعات التّقليديّةّ .إل ّ
مقسم إثنيًّا ،تر ّكز فيه الفلسطينيون يف ّ
ثنائي ّ
أن هذه الثّنائيّة م ّكنت أبناء
يف سوق
ّ
الجيل الثّاني للنّكبة من إشغال جزء حيويّ من سوق العمل املركزيّ ال يمكن االستغناء عنه بسهولة ،وبذلك
ضمن العمّ ال العرب درجة أعىل من االستقرار واألمان يف سوق العمل.
كذلك ،أثّر دخول العمّ ال الفلســطينيّني من املناطق التي احتلتها إرسائيل يف العام  1967إىل سوق العمل
اإلرسائييل ّ يف عدّة مســتويات .من ناحية أوىل ،أدّى ذلك إىل انخفاض ال ّ
طلب عىل عمالة فلسطينيّي الداخل،
نظ ًرا العتبارها «مكلفة» نســبة إىل عمالة الفلســطينيّني من ّ
الضفة وغــزة (ياعيش)2011 ،؛ فقد دخل
ّ
هؤالء العمّ ال ّ
وحصلوا أجو ًرا أقل؛ وبذلك ،نافســوا
الســوق اإلرسائييل ّ كأي ٍد عاملة رخيصة ،وغري مهنيّة،
الفلســطينيّني املواطنني يف العديد من املواقع .يف نفس الوقت ،أتاح هذا التّغيري الفرصة أمام الفلسطينيّني
املواطنني لـ«االرتقاء» يف سوق العمل إىل مكانة أفضل .باملجمل ،اندمج العمّ ال العرب من الداخل يف ّ
السوق
املركزيّ يف مكانة أق ّل من اليهود ،وأعىل من مكانة العمّ ال من ّ
الضفة الغربيّة وغ ّزة (حيدر.)2005 ،
بعد ميض حوايل عقدين من ال ّزمن يف ســوق العمل اإلرسائييلّ ،اكتسب العمّ ال الفلسطينيّون خربة ومعرفة
ّ
بأحوال ّ
وحصلوا مكانة أفضل يف بعض القطاعات ،مثــل البناء واملواصالت ،وأصبح بإمكانهم،
الســوق،
كمقاولني أو مقاولني ثانويّني ،تزويد هذه القطاعات بالعمّ ال (روزنفلد .)1978 ،اختار العديد من العمّ ال
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ّ
الخاصة ،أو دفعوا لذلك نتيجة التّمييز الذي لحق بهم يف
الفلسطينيّني العمل لحسابهم ،وإقامة مصالحهم
املكاني بني الفلسطينيّني واليهود ،والتّمييز ضد العمّ ال الفلسطينيّني
سوق العمل اإلرسائييلّ .شجّ ع الفصل
ّ
عربي يض ّم مــا يقارب نصف القوى العاملةيف ســوق العمل املركزيّ -اليهوديّ عىل نمو اقتصاد محيل ّ
ّ
العربي بحماية العاملنيالفلسطينيّة (ابشــتني-ليفني وســميونوف .)1993 ،ويقوم االقتصاد املحيل ّ
ّ
الفلسطينيّني من التّنافس مع املجموعة النّافذة ،اليهود الغربيّني ،مما يق ّلل من ثمن التّمييز ضدّهم إىل أقل
ً
أساسا ،العاملون يف القطاع العا ّم من
مســتوى ممكن (كراوس ويوناي .)2000 ،تمتّع بهذه الوضعيّة،
ّ
العربي ،وا ّلذين يتمتّعون بعائدات دخــل ،ومكانة يف العمل ،تفوق تلك التي يحظى بهااالقتصاد
املحل ّ
ّ
ّ
الخاص (ابشتني-ليفني وسميونوف.)1994 ،
العاملون يف القطاع
أدّت هذه التّحوالت إىل تغيري يف مبنى القوى العاملة تمثّل بإعادة تشكيل طبقة وسطى 1.شمل هذا التّغيري
تزايد أعداد أصحاب املصالح ،وا ّلذين يعملون لحسابهم إىل حوايل  36%يف العام  ،1976مقارنة بنسبة ال
تذكر يف أوائل الخمسينيّات؛ وشملً ،
أيضا ،ازدياد أعداد األجريين ،الذين يشغلون وظائف كاملة ،والذين
يعملون يف أماكن عمل ثابتة (روزنفلد .)1978 ،تد ّل مراجعة التّغيري يف املبنى ال ّ
بقي للقوى العاملة
ط ّ
الفلسطينيّة ،بني السنوات  1974و ،1991عىل ازدياد يف حجم ال ّ
طبقة الوسطى ،أي فئات «الربجوازيّني
ّ
الصغار» وقطاع الخدمات ،من نسبة  29%إىل نسبة  ،45%وارتفاع يف نسبة العمّ ال املهرة ،من  12%إىل
 ،20%قابله انخفاض يف نسبة العمّ ال غري-املهرة ،من  39%إىل ( 25%يعيش .)2001 ،يف نفس الفرتة،
ّ
السبعينيّات والثّمانينيّات ،كان هنالك ازدياد ملحوظ يف نسبة الوظائف يف القطاع العام :من  ،24%يف العام
 ،1972إىل  ،44%يف العام ( 1983ابشتني-ليفني وسميونوف .)1993 ،تزامن هذا االزدياد مع االزدياد يف
الوظائف اإلداريّة ،واملهنيّة ،والفنيّة ،التي ش ّكلت ما يقارب  34%من القوى العاملة الفلسطينيّة يف العام
 ،1983مقارنة بـ  17%يف العام  .1972ويف البلدات العربيّة تحديدًا ،نمت شبكة من الخدمات العامّ ة ،مثل
أساسا ،والتي أتاحت أمام الحاصلني عىل ّ
املدارسّ ،
ً
الشهادات األكاديميّة االنخراط فيها يف
والسلطات املحليّة
أن نسبة الـم ّ
املكاني وال ّلغةً .
مثل ،يذكر حيدر (ّ )2005
ُشغلني
ظ ّل انعدام تنافس مع اليهود ،بسبب الفصل
ّ
يف الخدمات العامّ ة ،من مجمل الـم ّ
ُشغلني ،ارتفعت من  ،9%يف العام  ،1961إىل  ،21%يف العام .1983
لذا ،باإلمكان اعتبار سنوات الـ 70والـ 80بداية تش ّكل جديد لطبقة وسطى بني الفلسطينيّني يف إرسائيل.
باإلمكان النّظر إىل هذه التّغيريات ،يف ّ
االجتماعي
الســبعينيّات والثّمانينيّات ،من منظور مسارات الحراك
ّ
التي كانت متاحة أمام الفلسطينيّني .ش ّكلت القوى العاملة الفلسطيّنية ،يف هذه الفرتة ،أربع فئات رئيسة:
ّ
الخاص
أصحاب املصالح ،الذين يعملون لحســابهم ،والعاملني يف القطاع العــام ،والعاملني يف القطاع
ّ
العربي (مقارنة بأغلبيّة من العمّ ال غري املهرة يفاملركزيّ -اليهــوديّ  ،والعاملني يف القطاع
الخاص املحيل ّ
ّ
ّ
ّ
العقود ّ
يخص الدّخل ومستوى
يحصل أصحاب املصالح والعاملون لحسابهم أعىل عائدات بما
السابقة).
.1

ّ
يستعمل مصطلح ال ّ
ً
أساسا ،بالعمل
مشتق من األدبيّات املاركسيّة ،ومرتبط،
طبقة الوسطى هنا كما ورد يف األصل لدى روزنفلد ( ،)1978وهو
ّ
واملهنة ،وليس بمحدّدات أخرى ،مثل االستهالك والثقافة.
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ّ
ّ
الخاص أدنى درجة
يحصل العاملون يف القطاع
املعيشــة ،يليهم يف ذلك العاملون يف القطاع العام ،بينما
من العائدات (يوناي وكرواس .)2001 ،تختلف مسارات االلتحاق بك ّل واحدة من هذه الفئات .فااللتحاق
أساسا ،عىل ّ
ً
املؤهالت التّعليميّة .ويعتمد االنضمام إىل فئة أصحاب املصالح والعاملني
بالقطاع العا ّم يعتمد،
ّ
الخاص
لحسابهم عىل كون األب أو أحد أفراد األرسة من املنتمني إىل هذه الفئة .يجني العاملون يف القطاع
ّ
العربي .يخلصعائدات قليلة نســبيًّا ،ويعانون من التّمييز يف كال القطاعني ،املركزيّ -اليهوديّ ،
واملحل ّ
ّ
املؤلفان إىل وجود مســارين أساسيّني أمام الفلسطينيّني لتفادي التّمييز ّ
اللحق بهم يف االقتصاد املركزي:
إمّ ا ال ّلجوء إىل املبادرات االقتصاديّة ،التي ّ
تحقق ،عادة ،بواســطة االنضمام إىل مصالح تابعة لألرسة ،أو
االنضمام إىل القطاع العا ّم بواسطة تحصيل ّ
مؤهالت تعليميّة عالية (يوناي وكرواس.)2001 ،
املكاني جليّة يف العديد من الظواهرً .
أول ،م ّكن الفصل
تظهر العالقة بني التّحوالت يف القوى العاملة والفصل
ّ
الفلسطيني) ،والتي جعلت ،يف
من تطبيق سهل لسياسات إعاقة التّنمية يف البلدات الفلسطينيّة (الحيّز
ّ
العقود األوىل ،من الربتلة أم ًرا حتميًّا ،ودفعت بغالبيّة القوى العاملة الفلسطينيّة إىل خارج بلداتهم ،للبحث
عن عمل يف ّ
السوق اإلرسائيليّة .ثانيًا ،منعت األيديولوجيا ،التي وقفت من وراء هذا الفصل ،من توطني العمّ ال
الفلسطينيّني يف املدن اليهوديّة ،قريبًا من أماكن عملهم ،وخلقت ظاهرة «العمّ ال املهاجرين» :فلسطينيّني
يعملون يف املدن والبلدات اليهوديّة ،ويعودون للمبيت يف «قاعدتهم» ،القرى والبلدات الفلسطينيّة .حتّمت
هذه األيديولوجياً ،
أيضا ،بقاء معظم املهجّ رين يف البلدات الفلسطينيّة ،التي لجأوا إليها ،رغم افتقارها
إىل املوارد املعيشيّة ،وفرص العمل ،ضعف انتماء الجيل األول منهم إليها .ثالثًا ،أدّى الفصل ّ
كاني إىل
الس ّ
ّ
املحلّ) ،الذي ساعد بعض الفئات-أصحاب املصالح والعاملني يف
تطوّر ما يسمى باالقتصاد اإلثني (أو
القطاع العامّ-يف تجنّب التّنافس مع اليهود وتحصيل عائدات دخل أفضل مما كانوا سيحصلون عليه يف
سوق العمل املركزيّ -اليهوديّ .
تبحث هذه الدّراسة مكانة الجيل الثّاني من املهجّ رين ،وكيف أثّرث التّطوّرات ،التي ذكرت ً
آنفا ،عىل هذه
ّ
املتوقع أن تؤدّي عملية الربتلة إىل
املكانة ،والفوارق االجتماعيّة-االقتصاديّة بينهم وبني غري املهجّ رين .من
الفلسطيني عمومً ا ،فغالبية الفلسطينيّني دُفعت إىل سوق العمل املركزيّ -
تقليص الفجوات يف املجتمع
ّ
اليهوديّ كعمّ ال غري مهرة .ونظ ًرا لتجاهل سوق العمل املركزيّ -اليهوديّ الستبيانات بني رشائح املجتمع
املختلفة ،حظي املهجّ رون فيه بمكانة شبيهة بتلك لغري املهجّ رين .كانت هذه تجربة الجيل األول للنّكبة.
تميّز العقدان التاليانّ ،
السبعينيّات والثّمانينيّات ،والتي انضم فيهما الجيل الثّاني للنّكبة إىل القوى العاملة،
العربي ،وازدياد الوظائف يف البلدات العربيّة نتيجة ّلتوسع القطاع العامّ،
بتطوّر ونشوء االقتصاد املحيل ّ
ّ
والعديد من املبادرات االقتصاديّة .د ّلت هذه التّطوّرات عىل بداية نمو طبقة وسطى وقطاع عا ّم كبري نسبيًّا.
ً
خصوصا بك ّل ما يتعلق باألرايض
من أجل فحص تأثّر مكانة املهجّ رين ،الذين عانوا من مكانة متدنّية،
واملساكن ،بهذه التّطوّرات ،تعرض الدّراسة ،يف القسم التّايل ،نتائج مقارنة املهجّ رين بغري املهجّ رين يف
مؤرشات اقتصاديّة واجتماعيّة عديدة.
مــدى الـكـرمـل
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المنهجية
2.2
ّ
تعتمد املقارنات بني املهجّ رين وغري املهجّ رين ،ســكان بلدات ال ّلجوء ،عىل بيانات ثالثة مسوحات أرسيّة،
أجريت يف ّ
السنوات  ،2004و ،2007و2010؛ وهي عبارة عن مسوحات أرسيّة تمثّل كافة األرس الفلسطينيّة
يف إرسائيل ،يف الجليل ،واملثلث ،والنّقب بما يشمل القرى غري املعرتف بها ،واملدن املختلطة (جمعيّة الجليل،
ّ
وتوفر بيانات عن ك ّل فرد
2005؛ 2008؛  .)2011تستخدم املســوحات الثّالثة استمارة البحث نفسها،
من أفراد األرسة حول العمــل ،والتّعليم ،وحالة التّهجري (مهجّ ر أو غري مهجّ ر) ،وســنة التّهجري ،والبلد
األصيل الذي ُهجّ ر منه ،إضافة إىل بيانات ديموغرافيّة .كذلكّ ،
توفر املســوحات بيانات عن األرسة ،تشمل
الخصائص املختلفة للمسكن ،ومستوى معيشة األرسة ،وتع ّرض األرسة ملصادرات يف األمالك واألرايض.
تتحدّد مجموعة الدّراســة باألجيال التي ولدت يف األعوام  1949حتى  2،1969والتي تشمل غالبيّة أبناء
وبنــات الجيل الثّاني للنّكبة أو التّهجري (يعرف الجيل األول للنّكبــة بأنهم من وُلدوا قبل العام .)1948
بسبب االختالف يف نمط التّهجري بني منطقة النّقب واملناطق األخرى ،فإنّه ،عمليًّا ،باإلمكان اعتبار الغالبيّة
ّ
الســاحقة من البدو ،ســ ّكان النقب ،مهجّ رين .لهذا ،ال توجد يف نفس املنطقة مجموعة مقارنة من غري
املهجّ رين .لذا ،تقترص املقارنات عىل ســ ّكان املناطق الجغرافيّة األخرى ،غــر منطقة النّقب .يبلغ عدد
ً
شخصا ،ويبلغ عدد غري املهجّ رين  5704أشخاص (انظروا :الجدول
املهجّ رين ،يف مجموعة الدّراسة814 ،
.)1

.2

بما ّ
أن املسوحات الثّالثة أجريت يف سنوات مختلفة ،فهنالك اختالف بينها يف الفئة العمريّة ملواليد الخمسينيّات ّ
والستينيّات .يف مسح ،2004
نتعامل مع املجموعة العمريّة 35-54؛ ويف مسح  ،2007مع املجموعة العمريّة 37-57؛ ويف مسح  ،2010مع املجموعة العمرية 40-62
عامً ا.
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الجدول  :1خصائص مجموعة الدّراسة ،حسب حالة التّهجري
غري مهجّ رين

مهجّ رون

كل مجموعة الدراسة

العدد
النّسبة

814
12.5

5704
87.5

6518
100.0

نسبة ال ّذكور

52.6

47.5

48.1

املجموعة العمريّة
35-44
45-54
55-62

42.1
45.7
12.2

مجموعة الجيل
1948-1959
1960-1969

46.2
53.8

نوع البلدة
بلدة فلسطينيّة (قرية أو مدينة)
مدينة مختلطة ()1

80.5
19.5

سنة املسح
2004
2007
2010

47.7
29.9
22.5

نوع األرسة
مهجّ رة بالكامل
مختلطة -األب مهجّ ر
مختلطة -األ ّم مهجّ رة
غري مهجّ رة بالكامل

62.7
24.5
12.8
0.0

مالحظة:

41.6
47.3
11.2
45.2
54.8
90.8
9.2
41.8
36.4
21.8
0.0
3.4
1.9
94.7

41.6
47.1
11.3
45.4
54.7
89.5
10.5
42.5
35.6
21.9
7.8
6.0
3.3
82.9

ُ
( )1املدن املختلطة« ،هي التي كانت مدنا ً فلســطينيّة قبل النكبةَ ،
القوّات العسكريّة الصهيونيّة أغلبي َّة س ّكانها،
وهجّ رت
ولم َ
يبق فيها ،ج ّراء النكبة ،سوى أق ّلـيّة س ّكانيّة فلسطينيّة» (صباغ-خوري :2013 ،ص .)1للمزيد حول تاريخ املصطلح
واستخدامه انظروا إصدار مدى حول املدن الفلسطينيّة يف إرسائيل :مجلة جدل ،العدد الثامن عرش« :املدن الفلسطينيّة يف
إرسائيل :ما بني املايض والحارض واملستقبل» – ترشين أول .2013
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باإلضافــة إىل تصنيف األفــراد إىل مهجّ رين وغري مهجّ رين ،تصنّف األرس كذلك ،حســب حالة أفرادها:
األرس املهجّ ــرة بالكامل ،وهي أرس تتكوّن من أفراد ك ّلهم مهجّ ــرون؛ واألرس غري املهجّ رة بالكامل ،والتي
ك ّل أفرادهــا غري مهجّ رين؛ واألرس املختلطة ،والتي يكون فيها أحــد ال ّزوجني مهجّ ًرا ،واآلخر غري مهجّ ر
(حسب املسوحات ،تتحدّد حالة تهجري األبناء والبنات حسب حالة األب ،أي يُعرف أبناء وبنات األب املهجّ ر
كمهجّ رين ومهجّ رات؛ أمّ ا إذا كانت األ ّم هي املهجّ رة ،فاألبناء والبنات يُعرفون كغري مهجّ رين) .تأتي أهمية
هذا التّمييز بني املهجّ رين الذين ينتمون إىل أرس مهجّ ــرة بالكامل ،وبني املهجّ رين الذين ينتمون إىل أرس
مختلطة بسبب االفرتاض ّ
أن ال ّزواج بني املهجّ رين وغري املهجّ رين قد يتيح للمهجّ ر أو املهجّ رة الوصول إىل
موارد ،مثل :األرض أو عالقات اجتماعيّة يف مجتمع ال ّلجوء .يف بعض التّحليالت – مثل تلك التي تتط ّرق إىل
مصــادرات األرايض واألمالك -نميّز ،ضمن األرس املختلطة ،بني تلك التي تكون فيها ال ّزوجة هي املهجّ رة،
وتلك التي يكون فيها ال ّزوج هو املهجّ ر.
أرسا مهجّ رة بالكامل
من ك ّل األرس يف عينة الدّراســة والبالغ عددها  4138أرسة ،يبلغ عدد األرس املصنّفة ً
 392أرسة ،أو مــا يعادل  8%من مجمل عدد األرس .ويبلغ عــدد األرس املختلطة  378أرسة ،أو  9%من
أرسا غري مهجّ رة بالكامل .تنتمي غالبيّة
مجمــل عدد األرس .أما البقيّة 3368 ،أرسة أو  ،83%فتصنّــف ً
املهجّ رين إىل األرس املهجّ رة بالكامل ،63% ،والتــي تنتج من الزيجات داخل مجموعة املهجرين؛ يف حني
تنتمي البقية ،38% ،إىل أرس مختلطة ،وذلك ألنّها تزوّجت من أبناء وبنات غري املهجّ رين.
تقارن هذه الدّراســة املهجّ رين بغري املهجّ رين يف عدة ّ
مؤشات فرديّة تتع ّلق بخصائص القوى العاملة،
عليمي .تشــمل ّ
مؤشات التّحصيل التّ
ومستوى التّحصيل التّ
عليمي أعىل ّ
علمي أتمّ ه الفرد بنجاح،
مؤهل
ّ
ّ
ّ
وعدد سنوات الدّراسة .وتشمل خصائص القوى العاملة ّ
مؤشات مثل املكانة العمليّة (صاحب عمل ،يعمل
الخاص)؛ ّ
ّ
االجتماعي-االقتصاديّ للمهن (سيميونوف
الس ّلم
لحسابه ،أجري يف القطاع العامّ ،أجري يف القطاع
ّ
وابشتني-ليفني ومندل .)2000 ،وهذا ّ
الس ّلم هو عبارة عن تدريج للمهن املختلفة عىل س ّلم من  1إىل 100
تعب الدّرجات العليا عن مكانة عالية للمهنة ً
درجة ،بحيث ّ
(مثل املهن :رؤســاء ســلطات محليّة ،أطباء،
وتعب الدرجات الدُّنيا عن مكانة منخفضــة للمهنة ً
أكاديميّون ،مهندســون)ّ ،
(مثل ،العمّ ال غري املهرة).
وتتحدّد درجة ك ّل مهنة حسب معدّل الدّخل ،ومستوى التّحصيل التّ
عليمي لدى أصحاب املهنة.
ّ
حصة ك ّل منهما من الوظائف يف القطاع العا ّم ّ
تقارن الدّراســةً ،
أيضا ،بني املجموعتني يف ّ
العربي،املحل ّ
ّ
أي القطاع الذي ّ
يوفر أعىل عائدات دخل حســب التّحصيل التّ
عليمي ،مقارنة بالقطاعات األخرى :القطاع
ّ
الخاص ،ســواء ّ
ّ
العربي ،أو املركزيّ -اليهوديّ  ،والقطاع العــا ّم املركزيّ -اليهوديّ  .تع ّرف طبيعةاملحل ّ
ّ
سوق العملّ ،
عربي أو مركزيّ -يهوديّ  ،حســب املكان الجغرايف ّ للعمل ،بحيث يشمل األول مجملمحل ّ
ّ
األعمال التي تجري يف البلدات العربيّة ،بينما يشمل الثّاني األعمال التي تجري يف البلدات اليهوديّة .بسبب
املكاني ّ
الشديد بني العرب واليهود يف إرسائيل ،يش ّكل املكان الجغرايف ّ للعمل مقاربة جيّدة لتحديد
الفصل
ّ
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طبيعة سوق العمل .نظ ًرا لصعوبة تح ّري الدقة العالية يف تحديد طبيعة ّ
السوق التي تنتمي إليها األعمال
التي تجري يف املدن املختلطةّ ،
فإن مثل هذه األعمال تُستثنى من هذه املقارنة.
تقارن هذه الدّراسةً ،
أيضا ،بني املجموعتني يف عدد سنوات التّعليم لدى ك ّل فئة من فئات الحالة العمليّة .إن
ً
خصوصا يف فئة العاملني يف القطاع العامّ ،والذي
تبيانًا لعدد سنوات التّعليم بني املهجّ رين وغري املهجّ رين،
يعتمد االنخراط فيه عىل ّ
املؤهالت التّعليميّة أكثر من باقي القطاعات ،قد يدّل عىل تمييز ضد املجموعة ذات
التّحصيل األعىل يف الحصول عىل وظائف يف هذا القطاع ً
عال
(مثل ،تضط ّر مجموعة ما إىل إحراز تحصيل ٍ
تعليمي أدنى).
من أجل الحصول عىل نفس الوظائف التي تحصل عليها املجموعة األخرى مقابل تحصيل
ّ
ّ
(بغض النّظر عن نوعية األرس التي ينتمون إليها) ،تقوم
إضافة إىل مقارنة ك ّل املهجّ رين بك ّل غري املهجّ رين
الدّراســة بمقارنة تقترص عىل املهجّ رين من األرس املهجّ رة بالكامل ،وغري املهجّ رين من األرس غري املهجّ رة
بالكامل( ،أي تســتثني املهجّ رين وغري املهجّ رين املنتمني إىل األرس املختلطة) ،كما وتعقد الدّراسة مقارنة
داخل مجموعة املهجّ رين بني املنتمني إىل األرس املهجّ رة بالكامل واملنتمني لألرس املختلطة.
تعترب ملكيّة األرض مصد ًرا مهمًّ ا للثّروة لدى األرس الفلســطينيّة ،لذا تؤدّي مصادرة األرايض واألمالك إىل
فقدان هذا املصدر .عىل الرغم من تع ّرض غالبيّة األرس الفلســطينيّة ملصادرة الدّولة ألراضيها وأمالكها،
ّإل أن حدّة وحجم املصــادرات لدى املهجّ رين يفوقان ما تع ّرضت له األرس غري املهجّ رة .عمليًّا ،تشــ ّكل
ملكيّة األرايض هوة بني املجموعتني يصعب جرسها .يحوي االستطالع بعض ّ
املؤشات التي من شأنها أن
تربز جانبًا ،ولو محدودًا ،من التّبعات املادّية لفقدان املهجّ رين أمالكهم وأراضيهم .لذا ،تقارن الدّراســة،
ً
أيضا ،بني األرس يف مؤرشات عدة :مســتوى معيشة األرسة ،ومصادرة أمالك وعقارات تعود لألرسة ،وهي
مؤرشات تد ّل عىل ضياع مصادر ثروة ،وبعض خصائص املســكن ،مثل مساحة املسكن ،ووجود حديقة
الســكنيّة التي تستطيع األرسة توفريها يف ّ
للمنزل ،وعدد الوحدات ّ
السنوات العرش القادمة ،وهي مؤرشات
تد ّل ،بصورة غري مبارشة ،عىل حيازة األرسة لألرايض .نظ ًرا لالختالف ّ
الشاسع بني البلدات العربيّة واملدن
املختلطة يف املساكن والبناءّ ،
فإن هذه املقارنات ال تشمل س ّكان املدن املختلطة.
3.3ال ّنتائج
تنطبق املقارنات بني املهجّ رين وغري املهجّ رين يف خصائص القوى العاملة عىل العاملني فقط .لذاّ ،
نوضح،
ً
أولّ ،
أن معدّالت املشــاركة يف القوى العاملة لدى املهجّ ريــن تطابق تلك لدى غري املهجّ رين ،حوايل 50%
ً
اختالفا يف توزيع مكانة العمل بني املهجّ رين وغري املهجّ رين (انظروا
(انظروا الجدول  .)2ال تظهر النّتائج
ّ
الخاص الفئة الكربى من العاملني،44% ،
الجدول  .)2يف كال املجموعتني ،تشــ ّكل فئة األجريين يف القطاع
تليها فئة األجريين يف القطاع العامّ 23% ،من املهجّ رين و 26%من غري املهجّ رين .تشــكل فئة أصحاب
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العمل والعاملني لحســابهم ما بني  26%إىل  28%من العاملني يف ك ّل مجموعة .كذلك ،ال تظهر فروقات
يف مكانة العمل حســب نوع األرسة 3.كذلك ،ال تظهر فروقات واضحة إحصائيًّا يف معدّل درجات ّ
الســلم
االجتماعي-االقتصاديّ للمهن بني املهجّ رين ( 39درجة) ،وغري املهجّ رين ( 40درجة) ،أو بني أنواع األرس:
ّ
املهجّ رة بالكامل ( 38درجة) ،واملختلطة ( 40درجة) ،وغري املهجّ رة بالكامل ( 40درجة).
ّ
إن إجراء هذه املقارنات بحيث تقترص عىل املهجّ رين وغري املهجّ رين من األرس املتجانسة ،املهجّ رة بالكامل
أو غري املهجّ رة بالكامل ،أو إجراءها بني املهجّ رين من األرس املهجّ رة بالكامل واملهجّ رين من األرس املختلطة
يظهران نفس النتائج ّ
السابقة ،أي انعدام فروقات واضحة (انظروا الجدول .)2

.3

ّ
ّ
املتغيات :سنة املسح ،والفئة
إحصائي يقارن بني املجموعتني ،أو بني أنواع األرس يف مؤرشات العمل ،ويأخذ بالحسبان
إن استخدام موديل
ّ
ّ
العمريّة ،والجندر ،وعدد سنوات التعليم ،ال يظهر أيّ فروق واضحة بني املجموعتني.
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الجدول  :2املشاركة يف قوى العمل ،واملكانة العمليّة ،والتّدريج
االجتماعي-االقتصاديّ
ّ
للمهنة ،حسب حالة التّهجري ونوع األرسة
حالة التّهجري

مهجّ رون

نوع األرسة

كل األرس

العدد

814

غري مهجّ رين

مهجّ رون

مهجّ رة بالكامل غري مهجّ رة
بالكامل
5397
510

5704

املشاركة يف قوى العمل
44
عاملون
6
بطالة
50
خارج قوى العمل

45
4
51

املكانة العمليّة
صاحب عمل
يعمل لحسابه
أجري ،القطاع العام
أجري القطاع الخاص
آخر()1
املجموع

16
10
26
44
3
100

15
12
22
46
6
100

االجتماعي-االقتصاديّ للمهنة
التّدريج
ّ
40
39
املعدّل
0.46
1.2
االنحراف املعياريّ

38
1.5

17
11
23
44
5
100

غري مهجّ رين مهجّ رون

45
4
51

43
5
52

16
10
26
44
3
100
40
0.47

مختلطة
303
46
8
46
20
11
24
41
4
100
40
0.2

مكان العمل (للعاملني يف القطاع العام) ()2
العدد
ّ
سوق العمل املحلّ-
العربي
ّ

69
74

42
81

579
79

556
79

**()3

مالحظـات )1( :تشـمل الفئـة «آخـر» الفئـات التّاليـة :عضو أرسة غير مدفوع األجـر ،مو ّ
ّ
(مؤسسـة غري
ظف يف القطـاع الثّالث
مؤسسـة عامليّة ،مو ّ
ربحيّـة) ،مو ّ
ظـف يف ّ
ظـف يف حكومة أجنبيّـة ،أو فئة غير محدّدة.
( )2ال يشمل سكان املدن املختلطة؛
( )3لم يتم احتساب املؤرش لهذه الفئة بسبب قلة عدد الحاالت.
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اصتقالا-ةّيعاتجالا ةناكملا•
ي
ئارسإ يف نيّينيطسلفلا نيرَّجه ملا نم يناّثلا ليجلل ةّ د
م

تتطــ ّرق النّتائج التّالية إىل حصة ك ّل مجموعة من وظائف القطاع العا ّم يف ســوق العمل ّ
العربي.املحل ّ
ّ
ّ
وتبي النّتائج التّشابه يف حصص املهجّ رين وغري املهجّ رين من هذه الوظائف 74% :من املهجّ رين العاملني
يف القطاع العا ّم يعملون داخل التّجمعات العربيّة مقابل  79%لدى غري املهجّ رين (انظروا القسم السفيل
من الجدول  .)2ترتاوح نســب العاملني يف القطاع العامّ ،الذين يعملون يف البلدات العربيّة ،أي يف ّ
السوق
ّ
العربي ،حسب األرس املختلفة ،ما بني  76%و ،81%من دون وجود فروقات واضحة بينها.املحل ّ
ّ
بخصوص ّ
عليمي ،تُظهر النّتائج التّحصيل التّ
مؤشات التّحصيــل التّ
عليمي املنخفض ،نســبيًّا ،ملواليد
ّ
ّ
(قياســا إىل تحصيل األجيال ّ
الخمســينيّات ّ
ً
اللحقة) ،وال تشري إىل فروق بني املجموعتني يف
والستينيّات
تعليمي (انظروا الجدول  .)3يتّضحً ،
مثلّ ،
سنوات التّعليم أو يف أعىل ّ
أن أكثر من  70%من العيّنة،
مؤهل
ّ
مهجّ رين وغري مهجّ رين ،حصلوا عىل شــهادة أق ّل من ثانويّة؛ وحوايل  10%حصلوا عىل شهادة ثانويّة؛
والبقيّة ،حوايل  ،16%حصلوا عىل شــهادة أعىل من التّحصيل الثّانويّ  .تتقاربً ،
أيضا ،معدّالت ســنوات
التّعليم لك ّل مجموعة 9.7 :سنوات لدى املهجّ رين ،و 10.1سنوات لدى غري املهجّ رين.
ال تشــر النّتائج إىل اختالفات بني املهجّ رين وغري املهجّ رين يف عدد ســنوات التّعليم حسب فئات الحالة
العمليّة؛ يف ك ّل فئة من فئات الحالة العمليّة ،يظهر املهجّ رون معدّالت تعليم مشــابهة لتلك التي لدى غري
املهجّ ريــن (انظروا الجدول  .)3يتّضحً ،
أيضاّ ،
أن أعىل معدّالت تعليميّة هي لدى العاملني يف القطاع العا ّم
مــن كال املجموعتني ،أكثر من  14.5ســنوات تعليم ،أي تحصيل أعىل من املعدّل العا ّم بحوايل ســنتني.
وال تشــر النّتائج ،املعروضة يف القسم ّ
الســفيل ّ من الجدول  ،3إىل اختالفات واضحة بني املهجّ رين وغري
املهجّ رين يف معدّل سنوات التّعليم لدى مو ّ
ّ
املحلّ .كذلك ،ال تشريالعربي
ظفي القطاع العا ّم يف سوق العمل
ّ
نتائج املقارنات ،التي تقترص عىل املهجّ رين وغري املهجّ رين من األرس املتجانسة واملقارنات داخل مجموعة
املهجّ رين ،إىل فروقات إحصائيّة واضحة يف مؤرشات التّعليم املختلفة (انظروا الجدول .)3
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اصتقالا-ةّيعاتجالا ةناكملا•
ي
ئارسإ يف نيّينيطسلفلا نيرَّجه ملا نم يناّثلا ليجلل ةّ د
م

ّ
تعليمي (نسب مئويّة) ،وعدد سنوات التّعليم (معدّالت) ،حسب حالة
مؤهل
الجدول  :3أعىل
ّ
التّهجري ،ونوع األرسة
مهجّ رون

غري
مهجّ رين

نوع األرسة

كل األرس

العدد
ّ
تعليمي
مؤهل
أعىل
ّ
أقل من شهادة ثانوية
شهادة ثانويّة
عال أقل من لقب أول
شهادة تعليم ٍ
جامعي ،أول أو أعىل
لقب
ّ

814

5704

75

72
11
8

عدد سنوات التّعليم
اإلجمايل
حسب املكانة العمليّة:
صاحب عمل
يعمل لحسابه
أجري ،القطاع العام
أجري القطاع الخاص
آخر
خارج القوى العاملة

10
7

8

9

مهجّ رون

غري مهجّ رين مهجّ رون

مهجّ رة
بالكامل

غري مهجّ رة
بالكامل

مختلطة

510

5397

303

76
9
6

71
12
8
9

72
11
8
9

8

9.7

10.1

9.6

10.1

10.0

11.3
10.2
14.0
10.6

11.6
11.4
14.1
10.7

11.1
9.8
14.3
10.6
10.8
8.3

11.5
11.4
14.1
10.7
12.2
8.7

11.5
10.7
13.7
10.5
10.7
8.7

10.8

8.4

12.3

8.7

حسب مكان العمل ،للعاملني يف القطاع العام(:)1
يف البلدات العربيّة

14.3

14.2

14.4

14.2

مالحظات )1( :ال يشمل سكان املدن املختلطة.
( )2لم يتم احتساب املؤرش لهذه الفئة بسبب قلة عدد الحاالت.
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**()2

اصتقالا-ةّيعاتجالا ةناكملا•
ي
ئارسإ يف نيّينيطسلفلا نيرَّجه ملا نم يناّثلا ليجلل ةّ د
م

إجمال ،تشري املقارنات ،التي عرضت ً
ً
آنفا ،إىل تشــابه بني املهجّ رين وغري املهجّ رين ،مواليد الخمسينيّات
والســتينيّات ،يف التّحصيل يف مجايل العمل والتّعليم .وتشــرً ،
أيضا ،إىل ّ
أن فرص الحصول عىل عمل يف
القطاع العام يف سوق العمل ّ
العربي ال تتأثّر بحالة التّهجري .لم تتط ّرق هذه املقارنات إىل مؤرشاتاملحل ّ
ّ
أخرى ،مثل الدّخل من العملّ .إل ّ
التعليمي،
أن انعدام الفروقات بني املهجّ رين وغري املهجّ رين يف التّحصيل
ّ
ويف تدريج املهن ،حسب ّ
االجتماعي-االقتصاديّ للمهن ،ويف فئات الحالة العمليّة من شأنه أن يق ّلل،
السلم
ّ
كثريًا ،من احتمال وجود فروقات بينها يف الدّخل.
نســتعرض يف الفقرات التّالية من هذا القســم ،نتائج املقارنات بني األرس املهجّ رة وتلك غري املهجّ رة يف
يتوفر ّ
أراض وأمالكّ .
مؤش مستوى املعيشة
خصائص عدة ،مثل :مستوى املعيشة ،والتّع ّرض ملصادرات ٍ
يف مسح  2010فقط ،وهو عبارة عن تقييم ملستوى معيشة األرسة من قبل ربّ أو ربّة األرسة ،عىل س ّلم من
متوسط ،فقري ،فقري جدًا) .تد ّل النّتائج عىل ّ
ّ
أن نسبة األرس الفقرية هي األعىل لدى األرس
أربع درجات (جيّد،
املهجّ رة بالكامل39% ،؛ يف حني تكون النّسبة األدنى لدى األرس غري املهجّ رة بالكامل .23% ،أمّ ا لدى األرس
املختلطة ،فتقع نسب األرس الفقرية لديها بني هاتني النسبتني 32% :من األرس التي يكون فيها ال ّزوج هو
املهجّ ر ،و 30%من األرس التي تكون فيها ال ّزوجة هي املهجّ رة ،من دون اختالف فيما بينها ،من جهة ،أو
بينها وبني بقية األرس (انظــروا الجدول  .)4أي ّ
إن الفرق الواضح ،إحصائيًّا ،هو ،فقط ،الفرق بني األرس
املهجّ رة بالكامل ،واألرس غري املهجّ رة بالكامل.
ً
اختالفا واضحً ا بني أنــواع األرس يف التّبليغ عن ّ
أن الحكومة اإلرسائيليّة صادرت ،منذ العام
تظهر النّتائج
 ،1947أمال ًكا وعقارات تعود لــأرسة .مقارنة باألرس غري املهجّ رة بالكامل ،والتي رصّ ح  13%منها عن
مصادرات ،ورصح  66%مــن األرس املهجّ رة بالكامل عن التّع ّرض ملصادرات؛ وتنخفض هذه النّســبة
إىل  51%لــدى األرس املختلطة ،التي يكون فيها ال ّزوج هو املهجّ ر؛ وتنخفض النّســبة إىل  25%يف األرس
املختلطة ،التي تكون فيها ال ّزوجة هي املهجّ رة.
أمّ ا بخصوص االختالف يف عدد الوحدات ّ
الســكنيّة ،التي تستطيع األرس التي بحاجة إىل وحدة سكنيّة أو
أكثر توفريها ،فتشــر النّتائج إىل ّ
أن حوايل  50%من األرس املهجّ رة بالكامل ،واألرس التي يكون فيها األب
هو املهجّ ر ترصّ ح أنّها ال تستطيع توفري أيّ وحدة سكنيّة يف ّ
السنوات العرش املقبلة ،يف حني تنخفض هذه
النّســبة إىل  40%عند األرس غري املهجّ رة ،وإىل  33%عند األرس املختلطة التي تكون األ ّم فيها هي املهجّ رة
(انظروا الجدول .)4
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اصتقالا-ةّيعاتجالا ةناكملا•
ي
ئارسإ يف نيّينيطسلفلا نيرَّجه ملا نم يناّثلا ليجلل ةّ د
م

أراض (نسب مئويّة) ،وخصائص أخرى،
الجدول  :4مستوى املعيشة ،والتّع ّرض ملصادرة ٍ
حسب نوع األرسة
نوع األرسة

مهجّ رة
بالكامل

مستوى املعيشة ()1
جيّد
ّ
متوسط
فقري
فقري جدًا

25
37
29
9

نسبة التّعرض ملصادرات
نعم
ال

66
34

مختلطة-
األب
26
42
24
8
51
49

مختلطة-
األ ّم
34
34
21
10
25
75

غري مهجّ رة
بالكامل
32
46
16
6
13
87

كل األرس
31
44
18
7
20
80

وحدات تستطيع توفريها ()2
(األرس املحتاجة لوحدة أو أكثر)

صفر وحدات
وحدة واحدة أو أكثر

50
50

51
49

33
67

40
60

41
59

مساحة املنزل ()2
املعدّل (مرت)2
االنحراف املعياريّ

136
3.4

140
4.3

148
6.3

150
1.2

148
1.1

توجد حديقة منزل ()2

38

34

51

49

47

مالحظات )1( :تتط ّرق إىل مسح  2010فقط.
( )2تتط ّرق إىل األرس يف البلدات العربيّة فقط ،ك ّل املسوحات.
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اصتقالا-ةّيعاتجالا ةناكملا•
ي
ئارسإ يف نيّينيطسلفلا نيرَّجه ملا نم يناّثلا ليجلل ةّ د
م

تظهر النّتائجً ،
أيضا ،اختالفات بني األرس املهجّ رة وغري املهجّ رة يف مســاحة املنزل ،ووجود حديقة منزل.
مساحة منازل األرس املهجّ رة بالكامل ،أو املختلطة من جهة األب ،هي أقل مقارنة بمنازل األرس غري املهجّ رة،
أو األرس املختلطة ،التي تكون فيها األ ّم هي املهجّ رة .يظهرً ،
أيضاّ ،
أن احتمال وجود حديقة منزل هو أقل
عند األرس املهجّ رة من تلك غري املهجّ رة 38% :لدى األرس املهجّ رة بالكامل ،و 34%لدى األرس املختلطة من
جهة األب ،مقابل  49%و 51%لدى األرس غري املهجّ رة ،أو األرس التي تكون فيها األ ّم هي املهجّ رة.
إجمال ،تشري النّتائج ،حســب هذه ّ
ً
املؤشات (مستوى املعيشة ،والتّع ّرض ملصادرات ،والوحدات ّ
السكنيّة
التي تســتطيع األرسة توفريها ،وبعض خصائص املسكن ،مثل مساحة املنزل ،ووجود حديقة منزل) ،إىل
ّ
أن األرس املختلطة ،التي يكون فيها األب هو املهجّ ر هي أشــبه باألرس املهجّ رة بالكامل؛ يف حني تتشــابه

خصائص األرس التــي تكون فيها األ ّم هي املهجّ رة بخصائص األرس غــر املهجّ رة .عمومً ا ،تعاني األرس
املهجّ رة من نسب أعىل من الفقر ،والتّع ّرض ملصادرات ،كما تعاني من قدرة أقل عىل توفري وحدات سكنيّة،
ً
احتمال ألن تكون لديها حديقة منزل.
يف املستقبل ،ألبناء األرسة ،وتسكن يف مساكن أق ّل مساحة ،وهي أقل
4.4نقاش واستنتاجات

نتجت قضية املهجّ رين جراء النّكبة الفلسطينيّة ،وقيام دولة إرسائيل .وتشري الدّراسات ،القليلة حول هذه
ً
خصوصا يف العقدين األولني للنّكبة،
القضيّة ،إىل صعوبة األوضاع املعيشــيّة للجيل األول من املهجّ ريــن،
وإىل تم ّكن الجيل الثّاني من املهجّ رين من س ّد الفجوات بينهم وبني غري املهجّ رينّ .إل أنّها اعتمدت ،يف هذا
االســتنتاج األخري ،عىل انطباعات ومعطيات جزئيّة ،ولم ّ
تبي أيّ منها العوامل التي م ّكنت الجيل الثّاني
اجتماعي مماثل لذلك الذي ّ
حققه ســ ّكان بلدات ال ّلجوء .لذا ،تعالج هذه
من املهجّ رين من تحقيق حراك
ّ
الدّراسة املكانة االجتماعيّة-واالقتصاديّة للجيل الثّاني من مهجّ ري الدّاخل ،وتساهم يف نقاش العوامل التي
أثّرت عىل هذه املكانة .تظهر النتائج تشابه املهجّ رين وغري املهجّ رين من الجيل الثّاني للنّكبة يف تحصيلهم
يف مجــايل العمل والتّعليم ،وتم ّكن املهجّ رين ،يف ّ
اجتماعي
الســبعينيّات والثّمانينيّات ،من تحصيل حراك
ّ
مماثل لذلك الذي م ّر به غري املهجّ رين .يف نفس الوقت ،تشري النّتائج إىل ّ
أن األرس املهجّ رة ،والتي تع ّرضت
ملصادرات يف األمــاك واألرايض بحدّة أكرب من تلك التي تع ّرضت لها باقي األرس ،تعاني من معدّالت أعىل
من الفقر مقارنة باألرس غري املهجّ رة.
الفلسطيني
سنناقش ،يف الفقرات التّالية ،هذه النّتائج عىل ضوء التّحوّالت ال ّرئيسة ،التي طرأت عىل املجتمع
ّ
يف العقود األربعة األوىل بعد النّكبة ،بما يشمل املكانة املتدنّية التي آلت إليها البقيّة الباقية من الفلسطينيّني،
االجتماعي ،التي أتيحت ألبناء الجيل الثّاني
والتّحوّالت يف ســوق العمل ،والقوى العاملة ،وفرص الحراك
ّ
املكاني ّ
الشديد،
الفلســطيني ،والفصل
للنّكبة .وســنناقش تراجع هذه التّحوالت عىل ضوء نشوء الجيتو
ّ
ّ
مــدى الـكـرمـل
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مناح كثرية من حياتهم .ندّعي ،هناّ ،
املكاني ،بني
أن العزل
ّ
الذي تع ّرض له الفلســطينيّون ،والذي أثّر عىل ٍ
العرب واليهود ،يؤدّي دو ًرا مهمًّ ا ،ليس فقــط يف فهم املكانة املتدنّية للعرب مقابل اليهود ،إنّماً ،
أيضا ،يف
فهم ّ
العربي ،وبضمنها الفروقات حســب حالــة التّهجري .تحديدًا ،يدّعي التّحليل
التاتبيّة داخل املجتمع
ّ
ملكانة الجيل الثّاني من املهجّ رين ّ
ً
أساســا ،يف البلدات العربيّة،
أن امتيازات املح ّليّني عىل املهجّ رين تر ّكزت،
أي عىل املستوى ّ
اإلثني/القومي للمكان مع تقسيم املوارد االقتصاديّة ،حيث
املحلّ .ونظ ًرا لتطابق التّقسيم
ّ
تر ّكزت الحصة األكرب من املوارد االقتصاديّة خارج نطاق البلدات العربيّة يف حني ّ
الفلســطيني
وفر الحيّز
ّ
فرصا محدودة جدًا ،لم ترتجم ّ
ً
التاتبيّة يف مســتوى املعيشة واملسكن ،التي نشأت بني املهجّ رين
العربي
ّ
السنوات األوىل للتّهجري ،لم ترتجم ً
واملح ّليّني يف ّ
الحقا إىل أفضليّة تذكر يف سوق العمل املركزيّ -اليهوديّ أو
مقابل ّ
مؤسسات الدّولة.
ســنناقشً ،
أيضا ،هذه النّتائج بالتّط ّرق إىل العالقة بني ملكيّة األرض ،أو باألحرى فقدانها ،وهي العامل
الذي ميّز بصورة حادّة بني املهجّ رين وغري املهجّ رين ،ومســتوى املعيشــة لألرس الفلسطينيّة ،وعالقتها
االجتماعي للجيل الثّاني للنّكبة.
ّ
ً
ســابقا ،كيف أصبحت عمليّة الربتلة ،يف الخمسينيّات والستينيّات ،ظاهرة تشمل جموع ّ
الفلحني
ذكرنا،
الفلســطينيّني الذين تحوّلوا إىل عمّ ال غري مهرة يف ســوق العمل املركزيّ -اليهــوديّ (روزنفلد1978 ،؛
زريق .)1976 ،مع ّ
أن املهجّ رين كانوا أول من دُفعوا إىل ســوق العمل اإلرسائييلّ ،وذلك لفقدانهم األرايض
بحدّة أكرب مقارنة بباقي الفلســطينيّني ،إال ّ أنّه ،ومع نهاية الخمسينيّات ،أصحبت غالبية القوى العاملة
الفلسطينيّة منخرطة يف ســوق العمل اإلرسائييلّ؛ واحت ّل املهجّ رون وغري املهجّ رين نفس املكانة يف سوق
العمل اإلرسائييلّ -الذي لم يبال بأي تمييز بني مهجّ ر وغري مهجّ ر -وعانى كالهما التّمييز واالســتغالل يف
ظروف العمل عىل ح ّد ســواء .عمليًّا ،لم ترتجم أيّ أفضليّة تمتّع بها ّ
الس ّكان املح ّليّون يف املسكن ،ومل ّكية
األرايض ً
مثل ،إىل مكانة أفضل يف ســوق العمل اإلرسائييل .لذا ،ســاهمت عمليّة الربتلة ،يف الخمسينيّات
ّ
الفلسطيني .عىل سبيل
والســتينيّات ،يف تقليص الفجوات االجتماعيّة-االقتصاديّة ،التى كانت يف املجتمع
ّ
املثال ،يذكر روزنفلد ( )1978تقليص الفجوات التي كانت بني املسلمني واملسيحيّني يف نسبة العمّ ال املهرة
وأصحاب الوظائف الثّابتة ،والتي كان التّفوّق فيها للمســيحيّني ،ومن األرجح ّ
أن هذه العمليّة ساهمت،
ً
أيضا ،يف تقليص الفجوات بني املهجّ رين وغري املهجّ رين .ميّز تحوّل القوى العاملة الفلسطينيّة من ال ّزراعة
املح ّليّة إىل العمالة املأجورة يف ســوق العمل املركزيّ -اليهوديّ  ،يف الخمسينيّات ّ
والستينيّات ،تجربة الجيل
االجتماعي ألبناء الجيل الثّاني
األول للنّكبة ،وشــ ّكل الخلفيّة االجتماعيّة-االقتصاديّة ،التي مهّ دت للحراك
ّ
للنّكبة ،املهجّ رين وغري املهجّ رين.
تميّزت فرتة ّ
السبعينيّات والثّمنينيّات ببداية تش ّكل طبقة وسطى فلسطينيّة من جديد ،والتي يُستدّل عليها
من ازدياد نســب أصحاب املهن الح ّرة ،ومن يعملون لحسابهم ،والوظائف الثّابثة .وهي ،إىل ذلك ،أتاحت
مــدى الـكـرمـل
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لرشيحة من الجيل الثّاني حرا ًكا اجتماعيًّا اختلف عمّ ــا كان متاحً ا أمام الجيل األول للنّكبة (والذي ،كما
أرشنا ً
آنفا ،اقترصت تجربته ،تقريبًا ،عىل االلتحاق بسوق العمل اإلرسائييل ّ كعمّ ال أجريين غري مهرة)؛ وقد
م ّكن هذا الحراك رشيحة من الجيل الثّاني من تفادي التمييز ضدّها يف ســوق العمل املركزيّ وضمن لها
عائدات أفضل بواسطة إمّ ا املبادرة إىل مصالح اقتصاديّة وتجاريّة مستق ّلة ،أو االنضمام إىل القطاع العامّ.
علينا ،إذن ،أن ّ
نوضح كيف استطاع املهجّ رون واملح ّليّون-كما تشري نتائج هذا البحث -االلتحاق بالقطاع
العامّ ،وإنشاء املصالح االقتصاديّة ،وتأمني مهن ح ّرة بنسب مشابهة.
يدّعي روزنفلد ّ
أن بداية ظهور طبقة وســطى ،املقاولني وأصحاب املصالح والعمّ ال املهرة ،كانت نتيجة
ملا يســمى «سريورة العمل» ،أي ّ
السريورة التي اكتسب ،بموجبها ،العمّ ال غري املهرة خربات ومعرفة ج ّراء
اندامجهم يف سوق العمل املركزيّ -اليهوديّ ملدّة حوايل عقدين ،مما طوّر لديهم معرفة أحسن باحتياجات
السوق ،ومكانتهم فيه .بكلمات أخرىّ ،
إن ّ
هذا ّ
تحسن مكانة القوى العاملة الفلسطينيّة اعتمد ،باألساس،
عىل سريورة جرت يف سوق العمل املركزيّ -اليهوديّ  ،يف الحيّز اليهوديّ  ،بمعزل عن املوارد يف داخل بلداتهم
(والتــي بقيت حتى هذه الفرتة غري مطوّرة اقتصاديًّا) ،وبالتّايل ،بمعزل عن أيّ أفضليّات للمح ّليّني مقابل
املهجّ رين .قد ّ
تفس هذه الظاهرة ،أي سريورة العمل يف سوق العمل املركزيّ -اليهوديّ  ،الحراك املتساوي
للمهجّ رين وغري املهجّ رين يف إقامة املبادرات االقتصاديّة ،وإقامة املصالح االقتصاديّة ،والورشات الصناعيّة
الصغرية.
ش ّكل االنضمام إىل القطاع العا ّم املســار الثّاني الذي جنّب الفلسطينيّني التّمييز الذي لحق بهم يف سوق
خصوصا ّ
ّ
ً
ً
خصوصا الوظائف يف
الســوق املركزيّ -اإلرسائييلّ .كان القطاع العا ّم يف نمّ و،
الخاص،
العمل
ّ
والصحة ،والحكم املحيلّ .وبسبب سوق العمل املنفصل ،انعدمت ،تقريبًا ،املنافسة عىل هذه
قطاع التّعليم،
الوظائف (والتي اعتمد الكثري منها عىل معرفة ال ّلغة العربيّة) يف القطاع ّ
العربي بني العرب واليهود.املحل ّ
ّ
وتمتّع العاملون يف القطاع العا ّم ببعض الوظائف اإلداريّة ذات املكانة العالية ،وعائدات دخل عالية نسبيًّا،
ووظائف ثابتة .وعىل الرغم من اشتداد املنافسة عىل هذه الوظائف ،تم ّكن أبناء الجيل الثّاني من املهجّ رين-
حصة غري املهجّ رينً .
حصة تساوي ّ
كما تشــر نتائج هذه الدّراسة -من تحقيق ّ
أول ،اعتمد االلتحاق بهذا
املؤهالت التّعليميّة ،ويظهر هذا يف التّحصيل التّ
القطــاع عىل ّ
عليمــي العايل لدى العاملني يف هذا القطاع،
ّ
أن التّحصيل التّ
مقارنة بباقي القطاعات .وتشري النّتائج إىل ّ
عليمي للجيل الثّاني من املهجّ رين كان مساويًا
ّ
لتحصيل غري املهجّ رين؛ لذا ،لم يقف هذا العامل ً
عائقا أمامهم يف الحصول عىل الوظائف الحكوميّة .ثانيًا،
زوّد التّشغيل يف القطاع العا ّم الدّولة بأدوات الحتواء املواطنني الفلسطينيّني (مما قد ّ
يفس نشوء قطاع عا ّم
واسع نسبيًّا)ً .
مثل ،اتّبع املســؤولون يف الحكومة سياسة انتقائيّة يف توظيف الفلسطينيّني ،وذلك حسب
والئهم للدّولة ،أو ملبادئ ّ
الصهيونيّة (لوســتيك)1980 ،؛ كذلك ،يــزوّد الحاج ( )1995نتائج امربيقيّة،
وحاالت عينيّة تظهر كيف ّ
السياســات يف جهاز التّعليم .يعنــي هذا ّ
طبقت هذه ّ
أن التّوظيف ،يف القطاع
املؤهالت التّعليميّةّ -إل أنّه خضعً ،
العا ّم يف البلدات الفلسطينيّة -وإن اعتمد عىل ّ
أيضا ،العتبارات سياسيّة
مــدى الـكـرمـل
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الفلســطيني .بكلمات أخرى ،اتّبع مندوبو الحكومة اعتبارات وسياسات تشغيل ال
من خارج هذا املجتمع
ّ
تعكس القوى السياسيّة املحليّة (وغالبًا عملت ض ّد هذه القوى املح ّليّة) .يف هذا الوضع ،لم يكن املح ّليّون يف
مكانة أفضل من املهجّ رين يف الحفاظ عىل فرص التّشغيل يف القطاع العامّ.
ً
مسبقا ،كيف ق ّلصت الربتلة ،يف الخمسينيّات ّ
والســتينيّات ،الفجوات االجتماعيّة-االقتصاديّة يف
ناقشنا،
الفلسطيني ،عامّ ة ،والفجوات بني املهجّ رين وغري املهجّ رين من الجيل األول .وناقشنا تشابه الجيل
املجتمع
ّ
الســبعينيّات والثّمانينيّاتّ .إل ّ
أن هذه ّ
االجتماعي الذي ميّز ّ
السريورات
الثّاني ،من املجموعتني ،يف الحراك
ّ
لم تعمل عىل إلغاء أحد الفروقات األساســيّة بني املهجّ ريــن وغري املهجّ رين ،وهو الفرق يف ملكيّة األرض.
فقد عانت األرس املهجّ رة من تدمري مجتمعاتها املح ّليّة ،ومصادرة أراضيها وأمالكها (األمر الذي عانت منه
األرس غري املهجّ رة ،لكن بحدّة أق ّل) .تظهر هذه الفروقات بني املجموعتني يف نتائج الدّراسة ،والتي أشارت
قياسا إىل األرس غري املهجّ رة .وتظهر النّتائج ّ
إىل معدّالت أعىل من التّع ّرض ملصادرات لدى األرس املهجّ رة ً
أن
أيضا ،فروقات يف ّ
معدّالت الفقر أعىل لدى أرس الجيل الثّاني من املهجّ رين ،كما وتظهرً ،
مؤشات لها عالقة
بملكيّة األرض واملساكن :نسبة أعىل من األرس املهجّ رة تتصعّ ب يف توفري وحدات سكنيّة يف ّ
السنوات العرش
إجمال ،تد ّل هذه ّ
ً
املؤشات عىل
املقبلة ،ونسبة أقل تمتلك حديقة منزل ،وهي تعيش يف بيوت أصغر مساحة.
ّ
أن األرس املهجّ رة (التي ينتمي إليها الجيل الثّاني) تتميّز بمستوى معيشة أق ّل ،وأزمة سكن أكثر حدّة من
األرس غري املهجّ رة .نناقش ،يف الفقرات التّالية ،كيف تتّفق هذه النتائج مع انعدام الفروقات يف التّحصيل يف
مجايل العمل والتّعليم ،ونفرتض ّ
أن التّباينات يف ملكيّة األرض هي ما يؤدّي لالختالفات التي حصلنا عليها
يف مستوى املعيشة.
اســتثمرت األرس املهجّ رة الكثري من مدّخراتها يف رشاء األرايض وبناء البيوت ،واض ّ
طرت ،أحيانًا ،إىل دفع
أســعار أعىل من تلك التي كان سيدفعها املح ّليّون بسبب تفضيل أصحاب األرايض البيع ّ
للس ّكان املح ّليّني
ٌ
ميداني ،يف عــر بلدات يف الجليلّ ،
أن تزايدًا رسيعً ا يف بناء املنازل حصل
بحث
(محمود .)1990 ،يظهر
ٌّ
عند ّ
السكان املح ّليّني يف سنوات  ،1974-1955بينما حصل تزاي ٌد مماث ٌل لدى املهجّ رين بعد العام 1975
أن األرس املهجّ رة احتاجت إىل فرتة أطول لتجميع رأس املال ّ
(محمود .)1990 ،يبدو ّ
اللزم لرشاء األرايض
واملنــازل .تزامنت هذه ال ّزيادة ،يف البناء ،لدى املهجّ رين ،مــع محاوالت الحكومة اإلرسائيليّة «وضع حدّ»
لقضيّة املهجّ رين بواســطة توطينهم يف بلدات ال ّلجوء ،متغاضيــة ،يف العديد من الحاالت ،عن البناء غري
ّ
أراض زراعيّة ،أو حتى بواسطة توفري بعض قسائم البناء (كوهني.)2000 ،
املرخص عىل ٍ
تتوافق الفرضيّة القائلة ّ
بأن مستوى معيشة األرسة ّ
يعب ،جزئيًّا ،عن مستويات مختلفة من الثّروة النّاجمة
عن ملكيّة األرض مع ّ
التاتبيّة بني أنواع األرس يف مســتويات املعيشةّ :
تعب األرس املهجّ رة بالكامل عن أقل
مســتوى؛ وتعرب األرس غري املهجّ رة بالكامل عن أعىل مســتوى؛ يف حني تقــع األرس املختلطة يف منزلة يف
الوسط بينهما .يع ّزز وجود هذه ّ
التاتبيّة االدّعاء القائل بوجود عالقة بني مستوى املعيشة وملكيّة األرض،
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الفلســطيني ،الذي ّ
ّ
يفضل ،بصورة
ألن الفروقات بني أنواع األرس تتّفق مع نمط توريث األرض يف املجتمع
ّ
واضحة ،انتقال األرض إىل األبناء ال ّذكور عىل نقلها إىل اإلناث .لذا ،تصبح األرس املختلطة ،التي يكون فيها
ال ّزوج هو املهجّ ر أقرب إىل األرس املهجّ رة بالكامل ،يف حني تصبح األرس املختلطة ،التي تكون فيها ال ّزوجة
هي املهجّ رة أقرب إىل األرس غري املهجّ رة بالكامل.
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5.5خاتمة
أجربت دولة إرسائيل الفلســطينيّني املهجّ رين عىل البقاء يف بلدات ال ّلجوء ،والجيتوات الفلسطينيّة .وبذلك،
خضعوا لنفس القوى التي تركت أثرها عىل ك ّل ســ ّكان هذه البلدات ،واض ّ
طروا إىل مشــاركتهم يف حي ٍّز
محــدود ،ومهمّ ش ،ومفقر ،واض ّ
طر الجميع إىل االتّكال عىل مصادر رزق خارج هذا الحيّز .م ّكن الجيتو/
العربي من مقوّمات الحياة بســهولة،
املكاني من أمرين يف آن واحد :م ّكن الدّولة من إفراغ الحيّز
الفصل
ّ
ّ
ومنع ســ ّكان الجيتو من االنتقال إىل املدنّ ،
والســكن قريبًا من أماكن عملهم .لذا ،لم يرافق عمليّة الربتلة
ً
خصوصا أحياء للمهجّ رين ،الذين كان
نشوء أحياء سكنيّة للعمّ ال يف املدن ،حيث ســوق العمل املركزيّ ،
ارتباطهم ببلدات ال ّلجوء أقل من املح ّليّني ،إنما أوجدت ما يســمى عمّ ًال مهاجرين :يعملون يف مكان بعيد
عن إقامتهــم ،يف الحيّز اليهوديّ  ،ويعودون للمبيت يف الجيتو .نتيجة أخرى ملنع املهجّ رين من االنتقال إىل
املدنّ ،
والسكن قريبًا من أماكن عملهم ،وبقائهم مو ّزعني يف قرى عديدة ،هي إعاقة تنظيم املهجّ رين ،وإبراز
قضيّتهم.
املكاني بنية اجتماعيّة قويّة تؤثّر يف جميع مناحي حياة الفلسطينيّني .رغم عزل املهجّ رين
أصبح الفصل
ّ
يف جيتوات ليســت لهم ،ممّ ا جعل معاناتهم تفوق معاناة باقي الفلسطينيّنيّ ،إل أنّهم خضعوا ،مثلهم مثل
املكاني يف صياغة الحياة االجتماعيّة واالقتصاديّة لسكان الجيتو.
أبناء بلدات ال ّلجوء ،إىل نفس تأثري الفصل
ّ
يف الفــرة األوىل ،وبما ّ
املهني والنّشــاط االقتصاديّ كان يقع خارج الحيّز
أن ك ّل ما له عالقة بالتّحصيل
ّ
املكاني (الجيتو) من نشوء
العربي ،فقد تق ّلصت أهميّة الفروقات داخل هذا الحيّز .هكذا ،إذن ،ح ّد الفصل
ّ
ّ
تفاوت بارز بني املهجّ رين وغري املهجّ رين ،وبصورة عامّ ة ،همّ ش من أهميّة التّفاوت بني ســ ّكان البلدات
االجتماعي) ،والذي لم يرتجم إىل
الفلســطينيّة يف حيازتهم ألنواع مختلفة من رأس املال (املاديّ  ،البرشيّ ،
ّ
االجتماعي بمجايل العمل والتّعليم.
تفاوت يف حراكهم
ّ
املكاني ّ
كل من الدّاخل (داخل الجيتو) والخارج (املجتمع اإلرسائييلّ) ،وفصل بينهما تمامً ا،
خلــق الفصل
ّ
وج ّرد الدّاخل من الكثري من املقوّمات ،وجعله يف حالة تع ّلق وتبعيّة شديدين بالخارج .هكذا ،إذن ،تمحورت
العالقات بني س ّكان الجيتو ،وليس فقط تلك بني املهجّ رين وغري املهجّ رين ،إىل عالقات ال تكاد تظهر فيها
ً
جوانب اقتصاديّة ،وتحديدًا تلك التي تنتج تراتبيّة معيّنة ج ّراء عالقات العمل ّ
(مثل ،عالقات بني
والسوق
ّ
واملشــغلني ،وغريه) .عمليًّا ،تر ّكز هذا النّوع من العالقات بني العرب
العاملني وأصاحب العمل ،واألجريين
واليهود؛ لكن أبقى الجيتو عىل عالقات اجتماعيّة من نوع آخر ،مثل العالقات العائليّة ،وال ّزواج ،وصاغها يف
غياب عالقات ّ
السوق والعمل .إذن ،ولفرتة طويلة ،خلت العالقات بني املهجّ رين وغري املهجّ رين من عالقات
العمل ّ
والسوق (باستثناء سوق األرايض).
االجتماعي يف مجايل العمل
تشــر نتائج الدّراســة إىل الدّور الهاميشّ الذي تلعبه ملكيّة األرض يف الحراك
ّ
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والتّعليم عند الجيل الثّاني للنّكبة عند الفلسطينيّني يف إرسائيل يف سنوات السبعينيّات والثمانينيّات .نجحت
عمليّة الربتلة املتســارعة يف ف ّك رسيع أليّ ارتباط بني ملكيّة األرض واملهنة .يف نفس الوقت ،تؤدّي ملكيّة
األرض ،من حيث كونها ثروة ،دو ًرا يف تحديد مستوى املعيشة لألرس .تفتقر الدّراسات ،التي تُعنى بالحراك
االجتماعي لألرس العربيّة يف إرسائيل ،إىل معالجة دور ملكيّة األرض ،خصوصا يف العقود االخرية ،وتحتاج
ّ
الدّراسات املستقبليّة ،يف هذا املجال ،إىل أخذه بالحسبان لفهم ّ
العربي.
التاتبيّة التي نشأت يف املجتمع
ّ
الفلســطيني ،ويتفحّ ص املكانة االجتماعيّة-االقتصاديّة ملجموعة
توجه الدّراســة نظرة إىل داخل الحيّز
ّ
ً
خاصة ،أي املهجّ رينّ .إل ّ
ّ
طويل يف هذا الحيّز ،ورسعان ما تتّجه نحو الخارج ،ونحو
أن هذه النّظرة ال تمكث
ومؤسسات الدّولة ً
ّ
(مثل ،الرجوع إىل سريورات،
مكانة الفلســطينيّني ،كمجموع ،تجاه الجماعة اليهوديّة
االجتماعي ،ونشــوء الجيتو) .عمليًّا ،يصعب فهم العالقات بني
مثل التّحوّالت يف القوى العاملة ،والحراك
ّ
املهجّ ريــن وغري املهجّ رين ،والعالقات االجتماعيّة داخل البلدات العربيّة عامّ ة ،من دون ال ّرجوع إىل أدوات
تحليليّة توجّ ه نحو الخارج ّ
والسياق العامّ .عمليًّا قمنا باستخدام منهج يوجّ ه نظرة فاحصة إىل الدّاخل ،أي
الفروقات بني املهجّ رين وغري املهجّ رين ،ويف نفس الوقت ،يوجّ ه نظرة أخرى تحدّق ،يف ّ
الســياق العامّ ،إىل
مكانة ك ّل الفلســطينيّني ،املهجّ رين وغري املهجّ رين ،وعالقتهم بدولة إرسائيل واملجتمع اليهوديّ  .يف مقابل
ً
انطالقا من تحليل
الفلسطيني ّإل
اســتنتاجنا القائل أنّه ال يمكن فهم الفروقات االجتماعيّة داخل املجتمع
ّ
مكانة الفلسطينيّني كمجتمع يف مقابل املجتمع اإلرسائييلّ-اليهوديّ  ،وبالرجوع إىل امليكانزمات ،التي أنتجت
هذه املكانة ،تصلح ً
الفلسطيني-اإلرسائييلّ ،والتّمييز تجاه
أيضا املقولة يف االتجاه املعاكس :يش ّكل الرصاع
ّ
األقليّة الفلسطينيّة قوى وميكانزمات ال ينحرص تأثريها عند مقارنة العرب باليهود فقط ،إنّما يمت ّد ليطال
الفلسطيني ،والتي نتجت
الفلســطيني .انطلقنا من دراسة الفوارق يف املجتمع
ما يجري يف داخل املجتمع
ّ
ّ
ً
(مثل ،التّمييز يف ســوق
ج ّراء التّهجري ،وفقدان األمالك .وتقودنا النّتائج إىل الفوارق بني العرب واليهود
كاني) ،والتي ،بسبب حدّتها ،غ ّ
العمل ،والفصل ّ
طت عىل بعض الفوارق بني املهجّ رين وغري املهجّ رين.
الس ّ
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