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 المقدمة

 

 

مي اإلنسان ألقليةة مدانةة ومهمشةة، وفةي الوقةت نفسة  أشةعر خرنة  مناةًر انارا ةًا لعلها تجربة فريدة عندما ينت"
 "ش .يكاماًل في الحياة الثقافية والقدر السياسي واالجتماعي لألكثرية التي تحاول تهم

 (Elias, 1991 :50) نوربورت الياس
 

 ين السةةهل أن أقةةوم الباحةةن فةةي تنةةاول موسةةوي حةةول فلسةةطينيينبغةةي االعتةةراد خةةادل ذء البةةدء، خرنةة  لةةي  مةة
الاارج، من الجئين ومهاجرين وعائدين، بوجٍ  معمق، فةي الوقةت الةذء تجتمةه فية  الوفةود الفلسةطينية والعربيةة 

نيةةًة، لمناقشةةةة مصةةيرهم. ولعةةل موسةةةوي الالجئةةين الفلسةةطينيين وعةةةودتهم هةةو مةةن أكثةةةر واإلسةةرائيلية، سةةرًا وعال
ة ساونة. ويزداد الموسةوي تعقيةدًا عنةدما أكةون الباحةن هةو نفسة  الجئةًا، خعد موسوي القدس  بعًا  المواسيه ة

مهةةاجرًا وعائةةدًا خةةدن واحةةد. وكيةةأ أمكةةن لةة  أن أحةةافد علةةى هدوئةة  وبةةرودة أعصةةاخ ، هنةةا   ةةر ان سةةروريان 
مسةاًء، أخبةارًا وأفكةارًا وسةيناريوهات للقيام ببحن علمي يةدعي التعمةق والتبصةر، وهةو أسةمه كةل يةوم، وةباحًا و 

 كيفية تقرير مصير الالجئين. ندب وووب ، عحواقتراحات وخالوات وتوويات آتية من كل 
ويةةةةةزداد األمةةةةةر تعقيةةةةةدًا عنةةةةةدما أكةةةةةون هةةةةةذا الباحةةةةةن نفسةةةةة  سوسةةةةةيولوجيًا، ينتمةةةةةي إلةةةةةى سوسةةةةةيولوجيًا الفاعةةةةةل  

(sociology of actor)   أو سوسيولوجيا الذات(sociology of subject)  وهو يرى موسوي خحث  يتحول
ألةأ 30ألةأ الجة،"، و"العةراي سيسةتوعئ  14سةترخذ  إلى مجرد أرقام، وةحيحة وكسةرية ونسةئ مئويةةن "كنةدا

أمةا  ،آالد الجة، خحيةن يتناسةئ العةدد المسةتوعئ مةه عةدد السةكان"10و"يتوزي األوروبيون  ،"الج، من لبنان
". وإن ، لبنةان ودول الالةي ، سةوريالالجئةين وهةين  مصةرلالحسةابي "فتسةتوعب  الةدول العربيةة المسةتقبلة  الباقي

بدا لنا ذلك كشكٍل من أ كال الفنتاسيا والايال العلمي، فهو لي  خعيدًا أبدًا عن  راذات الُجمل والكلمةات التةي 
  مشكلة الالجئين.حل    ‘مطاخخ’تارج من 

وإذا كانت سوسيولوجيا الالجئين قد بينت أن الالج، عندما يتةر  بلةدال ال يهمة  إلةى أيةن يةذهئ، مةا يهمة  هةو  
أن يتر  الاطر الجاثم في بلدال، وهنا تقدم لنا حالة الالجئةين الفلسةطينيين نوعةًا آخةر مةن السوسةيولوجيا، حيةن 

  1رقة التي أسحبها الالج، هي التي تحدد مصيرال وجهت .القرعة"اليانصيئ"ن فالو خيتوزي الالجئون 

                                                           
ويبدو على هذه السوسيولوجيا رائحة أمريكية، أومل يستخدم نظام القرعة يف سياسة اهلجرة للوالايت املتحدة - 1

 األمريكية؟



31/12/2019 

 

10 

10 

وسياسةة المعرفةة،  أو  الفصةل بةين سياسةة الهويةةأن الباحةن قةد اسةتطاي العيون واإلدعةاء  فيذر الرماد دون  
 أنة  أتقةنأعصةاخ  و  خرن  تمكن من السيطرة علةى بةرودة أء إدعاءدون من الجماعية، و  أن  قطه الصلة بذاكرت 

سوسةةةيولوجيا الو  فةةةي سوسةةةيولوجيا الهجةةةرة ‘منهجيةةةة’مسةةةاهمة  أقةةةدم هةةةذا الكتةةةاب أن أحةةةاول ،‘اللعبةةةة الاطةةةرة’
 ةةكال  خصةةورة قسةةرية، خحيةةن تقةةدم الحالةةة الفلسةةطينية  ةةكاًل مةةن أغالبةةاً  لمجموعةةات خشةةرية مبعثةةرة االقتصةةادأة

دراسةة الحالةةة، لهةا حكمةةًا خصووةيًا ، ولكةةن وقبةل كةةل  ةة، تتقاسةم سةةمات كثيةرة مةةه مجموعةات خشةةرية مهةةاجرة 
أخةةرى. وهكةةذا سةةيحاول هةةذا الكتةةاب أن أسةةاهم فةةي النقةةاح والجةةدل الةةدائر حةةول موسةةوعات مةةن مثةةلن الهويةةة 

 دور الشةةبكات فةةي العولمةةة، (ethnic business) وفيمةةا إذا كانةةت ماهيةةة أم وةةيرورة، االقتصةةادأات اإلثنيةةة
 للمهاجر ما بين بلد االول وبلد االقامة. (transnational) عبر القوميفي السلو  ، و االقتصادأة

اجملتمع مع  وفيما بينها الشتاتجاليات  واملركز )األراضي الفلسطينية( وضمن العالقة بني الشتات ويطرح هذا الكتاب إشكاليات 

 ذلك على ثالثة حماور.ويتم ، املستقِبل

هوي و الوطين وما هو فوق حنلل الشبكات الفلسطينية من املستوى العائلي واجِل إذيتناول العالقات االجتماعية،  احملور األول 

الفلسطينية  أو األراضي  ساءل عن دور نتو مع بعض.  بعضه ربطيكون لشتات ما مركز ثقل ل نأعن ضرورة طين. وهنا نتساءل لوا

الفلسطينية ضمن بلد  اجلاليات. كما أننا نرسم لوحة معقدة من أصناف عديدة من يف تكوين هذا املركز منظمة التحرير الفلسطينية

 آلخر.  الشتات الواحد أو من بلد

بينها وبني األراضي الفلسطينية وذلك ، وأيضًا الفلسطينية فيما بينها اتيتناول العالقات االقتصادية ضمن اجلاليف ياحملور الثان أما

عام  بوجٍهالفلسطينية  اتاحلديث عن اجلاليوإسرائيل. وهنا ننتقل من  ، أوروبايف كل من اإلمارات "حالة"ثالثة دراسات  عن طريق

لديها قدرات استثمارية تهم إشكالية هذا الكتاب وخاصة يف مرحلة بناء الكيان  وهذه الشرحية األعمالرجال شرحية على إىل الرتكيز 

ح ضعف عوامل اجلذب من داخل  األراضي وستقدم الدراسات امليدانية حماولة لفهم هذه العالقة، ليس فقط يف طرالفلسطيين. 

 تالتكويناالفلسطينية وإمنا طرح العوامل اليت حتدد عمليات االستثمار واليت تتعلق يف طبيعة اجلاليات الفلسطينية يف اخلارج والسيما 

هذه الفئة  علىات وبناء الكيان الفلسطيين" قد ركز الفلسطينيني يف الشت وإذا كان كتابنا السابق عن "رجال األعمال ية هناك.تاهلويا

فإن الرتكيز يف هذا الكتاب يكون أكثر عليهم بصفتهم فاعلني اقتصاديني، إذ نركز اهتمامنا بعالقة نشاطهم  باعتبارها خنبة سياسية

وهنا سوف نستخدم احملور األول املتعلق  ويف البيئة اجملتمعية األوسع هناك. جلاليات الشتات االقتصادي على البنية االجتماعية

ومدى إثنيتها لكن واألهم من ذلك لفهم  ،لقتصاديات يف اجملتمع املستقِباالهذه  مدى اندماج بالشبكات الفلسطينية لكي نفهم

ويكون االفرتاض أن طبيعة الريادية  ،عرب القومية الشبكات عن طريقجغرافية التبادالت االقتصادية الفلسطينية 

(entrepreneurship) أو توزعها يف بقاء رؤوس األموال حامسًا الفلسطينية يف بالد املهجر قد لعبت دورًا . 

ن طريق عودة ولكن ع ،العالقات بني الشتات واألراضي الفلسطينية وإمكانيات العودة بأشكاهلا الفيزيائيةبفيتعلق  احملور الثالث أما

 وحدودها. فعالية  األشكال املختلفة للعودة عنوسوف نتساءل ، رؤوس األموال أو اخلربات إىل الوطن
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 هذا الكتاب

أقسةةةم هةةةذا الكتةةةاب إلةةةى ثالثةةةة أبةةةوابن البةةةاب األول يتنةةةاول فةةةي فصةةةل  األول األ ةةةكال السوسةةةيولوجية لتصةةةنيأ 
سوسةةيولوجيا الهجةةرة، وسةةود نسةةتادم ذلةةك ل  ةةر الفكريةةةاألإذ نبةةدأ برةيةةة منهجيةةة لتطةةوير ، فلسةةطينيي الشةةتات

 وإذا أسةعفتنا سوسةيولوجيا الهجةرة والالجئةين.  (diaspora) الء الغمةو  عةن مفةاهيم مثةل الشةتاتجلمحاولة إ
سةُيعد خالنسةبة لنةا المةنه   فةنن التحليةل الشةبكي، مألفةي فهةم فلسةطيني الاةارج بةين المجتمةه المسةتقبل والةو ن ا

 أنالذء سنستند إلي  في فهم العالقات والرواخط فيما بين فلسطينيي الشتات وعالقتهم مه الو ن. وسود نةرى 
 فصل الثاني.س  في الر ، وهذا  ما سود  ند وعبر قومية إقليمية تبعثر  عئ ما غير كاٍد لتشكيل  بكات

أمةةةةا البةةةةاب الثةةةةاني فهةةةةو محاولةةةةة لالسةةةةتفادة ممةةةةا سةةةةبق فةةةةي  ةةةةر  خعةةةة  اإل ةةةةكاليات المتعلقةةةةة خسوسةةةةولوجيا 
ر ةةةة فةةةي تلةةةك أم أنهةةةا منا الفلسةةةطينية، وفيمةةةا إذا كانةةةت  ةةةكاًل مةةةن أ ةةةكال االقتصةةةادأات اإلثنيةةةة االقتصةةةادأات

  (entrepreneurship) السةةةةوي داخةةةةل المجتمةةةةه المسةةةةتقب ل فةةةةي الشةةةةتات. كمةةةةا أننةةةةا سةةةةنتناول  بيعةةةةة الريادأةةةةة
أحين الوقت إلجةراء دراسةات  ،الثالن()وبعد هذا الفصل  .الفلسطينية في الشتات وفيما إذا كانت إثنية أم فردأة

)الفصةل الراخةه(، فةي  العربيةة المتحةدة ت القتصادأات الجاليات الفلسطينيةن فةي اإلمةاراتة في ثالث حاالقمعم
 .)الفصل السادس( )الفصل الاام ( وفي إسرائيل و فرنسا وخاوة إنجلترا، أوروبا

، وهذا الموسوي يتعلق خعودة الفلسطينيين، في هذا الوقت أهمية خالغة ل  موسوي بتناولونفتتح الباب  األخير 
 أولئك المنحدرون من أوول فلسطينية، إلةى الةو ن األم  أو علةى األقةل إلةى الةو ن السياسةي )الرةفة الغربيةة

ها. وفي انتظار الحل الموعود بوجيات التي أحا ت ل(. وسود نطر  إ كالية مفهوم العودة وااليدو وقطاي غزة
األراسةةةةي  واالسةةةةتثمارات فةةةةي األمةةةةواللحةةةةل مشةةةةكلة الالجئةةةةين والعةةةةودة، سةةةةر ر  قرةةةةاأا تتعلةةةةق خعةةةةودة رةوس 

 خةةالل سةةنتيفلسةةطينيون فةةي الشةةتات  هةةايخةةادر فالتةةي  ر حجةةم االسةةتثماراتيخمحاولةةة تقةةد أقةةوم إذالفلسةةطينية، 
والعائلية الموجهة إلى الداخل. ويطر  هذا )الفصل الثامن(  . وأأرًا حجم المساعدات اإلنسانية1997-1998

ظر إلةةى إ ةةكاليات هةةذال المسةةاهمات لةةي  مةةن وجهةةة نظةةر المعيقةةات الداخليةةة السياسةةية واالقتصةةادأة ولكةةن خةةالن
االسةتفادة األخيةر فهةو يتنةاول إمكانيةات  الفصةل أمةا بيعة السلو  االقتصادء للنابة االقتصةادأة فةي الاةارج. 
 قوم بتقةةويم تجةةربتين فةةي هةةذا الصةةددن تجربةةةنسةة إذمةةن الابةةرات العلميةةة والتكنولوجيةةة الفلسةةطينية فةةي الشةةتات 

 The Transfer Of knowledge Trough Expatriate)برنام  نقل المعرفةة عةن  ريةق المغتةربين     

National-TOKTEN)  وتجربةةةةةةة  ةةةةةةبكة خاليسةةةةةةتا م،األفلسةةةةةةطينيين إلةةةةةةى و ةةةةةةنهم خبةةةةةةراء اسةةةةةةتقدام  بهةةةةةةدد 
(Palestinian Scientists and Technologists Abroad-PALESTA)  المعتمةةدة علةةى اإلنترنةةت

وسةود نةرى  .في الاارج لصالح التنميةة فةي فلسةطين ينتكنولوجيين الفلسطينيالعلماء و من ال والهادفة لالستفادة
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( cyberspaceسةةيبر فرةةائية )إلتصةةالية فةةي غيةةاب  إمكانيةةات العةةودة الفيزيائيةةة، توجةةد هنةةا   إمكانيةةات  أن
 كاإلنترنت. ريق وسائط اإلعالم الحديثة  عن لربط الشتات في الداخل

إذ  لهذا المشروي، حول الفلسطينيين في تشيلي جورء -الملحق دراسة قدمها األخ جمال منصور فيوأخيرًا أقدم 
ولعلةة  كةةذلك تاريايةةًا الجاليةةات البعيةةدة عةةن الةةو نن خعةةدًا جغرافيةةًا  أحةةد أ ةةكالسةةتلقي هةةذال الدراسةةة الرةةوء علةةى 

 الفلسطينية المتبقية لدى هذال الجالية. وعندئذ ليطر  السؤال عن  بيعة الهوية ،نظرًا لقدم هذال الهجرة
 

 املنهجية البحثية

مشةروي خحثةي  إ ةار فةي  1998و  1994بين عامي  أجريتميدانية،  أخحاثلقد اعتمد هذا الكتاب على عدة 
االجتماعيةةةةة  الشةةةةبكاتبتقةةةةويم   2(CEDEJاالقتصةةةةادأة والقانونيةةةةة واالجتماعيةةةةة ) الوثةةةةائقو لمركةةةةز الدراسةةةةات 

 الكوحةةدة تحليليةةة  مةةد رجةةال األعمةةال. وقةةد اعتُ الفلسةةطينيين المقيمةةين فةةي الاةةارج رجةةال األعمةةالواالقتصةةادأة ل
شةةكل ذلةةك مسةةارًا إنسةةانيًا خاوةةًا. وي المنشةةدت وراء كةةل منشةةرة مةةنننةةا نفتةةر  أن وذلةةك أل ،قتصةةادأةاة رمنشةةك

 . لةذا (entrepreneur)مةنهم  هملةت دور رجةال األعمةال والسةيما المبةادرأ قطيعة مه كثير مةن الدراسةات التةي 
يكون الهدد األول للمشروي هو جمه البيانات الااوة خحياة َفهم خصائص االقتصاد الفلسطيني المتناثر، سلف

 اسةةةتجواب بواسةةةطة وأ) العةةةالم. لقةةةد جةةةرت مقابلةةةةخعةةة  دول المنتشةةةرين فةةةي  الفلسةةةطينيينأهةةةم رجةةةال األعمةةةال 
(. وقمةت 1997-1996) يالشةتات و ذلةك علةى مةدى سةنتعلى الدول  موزعين  رجال أعمالٍ  608 االستمارة(

 اإلمةةةاراتمةةةن رجةةةاًل  71،لبنةةةانمةةةن رجةةةال  8، مصةةةرمةةةن  رجةةةالً  55، سةةةوريامةةةن رجةةةاًل  17ن مقابلةةةة خ اصةةةياً  
و  مةةةن المملكةةةة المتحةةةدةرجةةةاًل  25، األمريكيةةةة الوالأةةةات المتحةةةدةمةةةن رجةةةاًل  65، كنةةةدامةةةن رجةةةاًل  53العربيةةةة، 

ألهميةةةة عةةةدد رجةةةال  ، فنظةةةراً األردنمةةةا فةةةي أمةةةن دول ماتلفةةةة. رجةةةاًل  16، إسةةةافة إلةةةى مةةةن إسةةةرائيل رجةةةالً 16
 Pamela) خةاميال دوغرتةيقمةت خةنجراء البحةن الميةداني مةه البةاحثتين  األردنيةين  فقةد-األعمةال الفلسةطينيين

Dougherty) جةورء خمقابلةٍة  أو  –. كما قام الباحةن جمةال منصةور أعمالرجل  189وقابلنا  وخولة سبيتان
 Ray) ي. وأخيةةرًا قةةام السوسةةيولوجي رء جوريةةدينرجةةل أعمةةال 71رة ل واحةةد وسةةبعين اسةةتجواب عبةةر االسةةتما

Juriedini ( ومه أن اختيار هذال الدول يرجةه 1. )انظر إلى الجدول رقم في استراليا رجل أعمال 13( خمقابلة
فننة  أمكةن االدعةاء أن الةدول التةي اخترناهةا هةي التةي تتجمةه فيهةا أكثةر  ،ليةةفي خع  األحيان العتبارات عم

 .زيارتها علينا التي كان ينبغي السعودأةونستثني من ذلك  الجاليات الفلسطينية،

                                                           
 .يف القاهرة وهو مركز حبوث أكادميي فرنسي -  2
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 واإلنكليزيةةة( الفرنسةةية) خاللغةةات العربيةةة و  الفلسةةطينيين فةةي الشةةتات عةةن رجةةال األعمةةال موسةةوعةُحةةررت وقةةد 
 .(Hanafi, 1999a)تبين خع  البيانات عةن القطاعةات والنشةا ات االقتصةادأة التةي أعمةل بهةا هةؤالء  وهي
،  رجةةال أعمةةال مةةن أوةةل فلسةةطيني فةةي الةةدول العربيةةة وغيةةر العربيةةةالنشةةا ات االقتصةةادأة لالقيةةام بدراسةةة  نإ

وأأرةةا  ، ولمةةا يتميةز خة  نجةاحهم،والمعرفيةة نيةةتقوال االقتصةادأةإلمكانيةاتهم  أسةمح بوسةه وةورة  ةاملة وفريةةدة
 عالقاتهم العملية، ولتطلعاتهم سواء فيما يتعلق خالبلد المستقب ل أو خفلسطين.  ل، و حبا اتهمإ

 رجال األعمال الفلسطينيني املستجوبني يف دول الشتات : 1جدول رقم  

 رجةةةةةةةةةةةةةةةال األعمةةةةةةةةةةةةةةةال عةةةةةةةةةةةةةةةدد
 الفلسطينيين

 الدولة

 األردن 189

 شيليت 73

 دةالعربية المتح اإلمارات 71
 الوالأات المتحدة األمريكية 65

 مصر 55

 كندا 53

 المملكة المتحدة 25

 سوريا 17

 إسرائيل 16

 استراليا 13

 لبنان 8

 الكويت 4

 السعودأة 4

 بوليفيا 2

 قطر 2

 البحرين 1
 كولومبيا 1
 ةالجمهورية التشيكي 1
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 فرنسا 1
 ألمانيا 1
 هوندراس 1
 بناما 1
 سويسرا 1
 هولندا 1
 تون  1
 أورغواء 1

 المجموي 608
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جهةة، أء أن علةى  الباحةن اقتةرا  المواسةيه وتةر  حريةة الكةالم لقد اعتمدت المقابالت على  أسئلة نصةأ مو 

خسبئ  بيعتها والريبة استعمال االستمارة ألنها قد تثير المشاكل  قدر المستطاي  لمحدث  حولها، ولقد تحا يت
ُأرسةةةلت  . ولكةةةنكةةةبع  الةةةدول العربيةةةة ،، والسةةةيما فةةةي الةةةدول التةةةي تفتقةةةر لتةةةراث البحةةةن االجتمةةةاعيالمكتوبةةةة
و ةةمل منةةا ق  عي نةةةالات خرسةةماء رجةةال أعمةةال عرفنةةاهم ولةم نسةةتطه مقةةابلتهم، وهةةذا سيسةةمح لنةا بتوسةةيه اسةتمار 

 3.جغرافية مبعثرة
إذ  4الفلسطينيين في كل بلد توجد في  جاليةة فلسةطينية، ولصعوبة الحصول على  قائمة خرسماء رجال األعمال

عي امتالكها، فقد خلق ذلةك مشةكلة منهجيةة عويصةة تتعلةق خمةدى تمثيةل ال أعتقد وجود أء  رد أمكن أن يد
العينة للواقه. فالعشوائية فةي العينةة تنطلةق مةن فكةرة أن لةدينا الحجةم الكلةي، وناتةار بواسةطة  ةري كثيةرة قسةمًا 

هذا كان معينًا اختيارًا غير مقصود. لكن في حال خحثنا هذا فال هوية وال عدد رجال األعمال معرود لدينا، ول
إذ بةدأت أخحاثنةا الميدانيةة فةي كةل بلةد نةزورال  "كةرة الةثل "تبنينةا مةنه   البد من االلتفاد على  هذال المشكلة. لقةد

خمفةةاتيح تعرفنةةا عليهةةا عةةن  ريةةق خبرتنةةا خالحقةةل الفلسةةطيني وبمسةةاعدة األوةةدقاء والمنظمةةات الفلسةةطينية غيةةر 
سةةتعمل كلمةةة نأن  نافرةةلوقةةد لعينةةة". ا" تُةةزاد، الاةةارج حكوميةةة ومكاتةةئ منظمةةة التحريةةر وسةةفارات فلسةةطين فةةيال

لهةذا فالبةد مةن . حالتنةا كمفهةوم مةن مفةاهيم العلةوم االجتماعيةة لةي  دقيقةاً ي عينة بين قوسين ألن اسةتادامها فة

                                                           
 .(1997حنفي )لإلطالع على  االستمارة انظر إىل   - 3
لصناعة ملسح وتقومي حجم املنشآت االقتصادية لرجال األعمال لقد جتنبنا استخدام سجالت غرفة التجارة وا -  4

وذلك لألسباب التالية: كثري من األعمال، خاصة يف املشرق العريب، تكون يف حالة عدم استقرار، و بذلك فإن 
جيزئ بعض أصحاب األعمال نشاطاهتم ويعتمدون . و الثروات ميكن أن تتجمع  أو أن تتالشى يف وقت سريع

جند لدى  كما مل  متعددة األشكال، مما خيفض قيمة عائداهتم املعلنة، متهربني بذلك من الضرائب. اسرتاتيجية
سجالت غرف التجارة والصناعة أمساء أشخاص مع اإلشارة إىل حجمهم، مما يسمح ابخللط بني من هو رجل 

يات املسجلني، وابلتحديد ال جند تقسيم جنس اندرا ما جند تصنيفا حسبنه أكما ومن ليس كذلك.   أعمال
ال ميكن متييز من خريا، أو سبيل املثال.  على العربية املتحدة كما هو احلال يف اإلمارات  ‘فلسطيين’حسب صنف 

 يف بعض احلاالت، يف دول مثل مصر ألصليني.جنسية البلد املقيمني فيها من أصحاب البلد ا هم حاصلني على
ال يستطيع األجنيب أن يسجل املنشأة االقتصادية ابمسه وغالبا ما يلجأ هذا إىل تسجيلها أبمساء  وإمارات اخلليج

 مواطنني يعرفهم.
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ولي  الحقل الكلي لرجال األعمال  الفلسطينيين في  ،5من قابلناهم لعينة" تصبح ممثلة لشبكاتااالعتراد أن "
 6بلد.هذا ال

هةةةذا ولةةةم تكةةةن المقةةةابالت دائمةةةًا سةةةهلة، مةةةه أن هنةةةا  الكثيةةةر مةةةن االتصةةةاالت التمهيدأةةةة التةةةي جةةةرت خمسةةةاعدة 
األودقاء. فقد عانينا كثيةرًا مةن عةدم احتةرام رجةال األعمةال للمواعيةد أو عةدم تحمةل السةكرتارية مسةؤولياتها فةي 

وهةةذا أعكةة  خالتركيةةد تةةرثير  أقةةل فةةي اإلمةةارات ى وعلةةى مسةةتو  ومصةةر تنظةةيم تلةةك المواعيةةد، وخاوةةة فةةي سةةوريا
السياي المجتمعي على  التنظةيم واإلدارة لةدى رجةال األعمةال. كمةا أن كثيةرًا مةن رجةال األعمةال لةم أجيبةوا عةن 

 األسئلة المتعلقة خررقام حجم أعمالهم وبدا األمر وكرن  محظور!
الفلسةةطينيين المشةةتتين فةةي كةةل أوةةقاي العةةالم تحةةدأًا حقيقيةةًا يتعلةةق  محاولتنةةا لدراسةةة رجةةال األعمةةال ر و تطةة

خموسوي المقارنة وتراكم المعرفة. فالمشكلة هةي مشةكلة  ةري ومنةاه  تحليليةة أكثةر منهةا مشةكلة نتةائ  البحةن 
أن نكةون فةي غاأةة  مقارنات بين الدول، ن الذء أعتمد علىولهذا ينبغي في مثل هذا البح .الذء سنتوول إلي 

، وخاوة أن  لي  هنا  تصنيأ واحةد لرجةال األعمةال فةي كةل البلةدان المدروسةة. يالحذر المنهجي والمفاهيم
علينا إذن أن نوفق بين الرغبة خالنتائ  العامة وبين تنوي المالحظات الدقيقة التي تعك  تعقيةد السةلو  الفةردء 

   فات التي أمكن أن تظهر في سياي مجتمعي من بلد إلى آخر.واالختال

                                                           
 : املقدمة(. 1997حنفي )  ، انظر إىل اليت عرضها حبثنا رجال األعمال توصيف شبكاتل  -  5
يف الواقع، تطرح قضية التعميم إشكالية جمال الصالحية أكثر من إشكالية متثيلية "العينة". ولعلنا ال نتمكن  -  6

غالبا  من الوصول إىل التعميم بواسطة عمليات اجلمع والضرب، وهلذا فإن البحث الدائم عن عينة مشولية )متأثرين
ابلنموذج اإلحصائي للعلوم االجتماعية( ال ميكن أن يعترب أفضل طريقة لطرح مشكلة التعميم. وهلذا فالسؤال 

املالئم هو معرفة أين يقع تفسريان الذي نقدمه لظاهرة ما ابلنسبة جملال الصالحية، وغالبا ما يتعلق األمر مبوضوع 
اخلرائط، فمن أجل مقياس صغري ال ميكن أن ندرس إال مواقع  مقياس املالحظة الذي اخرتانه متاما مثل مقياس

ولذا سنتجنب  املدن يف بلد ما، ومن أجل مقياس كبري ميكننا دراسة توزع األهنر واجلداول الصغرية يف هذا البلد.
غرافية  أو عرض البياانت واجلداول بكثري من التفاصيل اليت تتعلق بتوزع العينة على  أماكن الوالدة  أو األصول اجل

العالقة بني الدبلوم واملهنة  أو العالقة بني  املستوي املادي و إمكانيات االستثمار يف  األراضي الفلسطينية، اخل. 
ملزيد من التفصيل يف هذه النقطة من املنهج  ومن مث لن خنوض يف حتليل ذلك ملا يتناىف مع جمال صالحية العينة.

 .(1997الرجاء العودة إىل كتايب )
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وكمةةةةا قمةةةةت خةةةةنجراء خعةةةة  المقارنةةةةات بةةةةين خعةةةة  خصةةةةائص الشةةةةتات الفلسةةةةطيني مةةةةه حيةةةةزات  ةةةةتاتية أخةةةةرى 
 كاألرمني، واللبناني، والصيني واليهودء. خحسئ ما أكون ذلك مبررًا.

 

 شكر
الميدانية في كل األخحاث زيل للباحثين الذين ساهموا في وال أسعني في نهاأة المطاد إال أن أتقدم خالشكر الج

وخولةةةة سةةةبيتان( ومةةةن اسةةةتراليا  يتةةةخةةةاميال دوغر  تةةةان)الباحث األردنمةةةن  ،جةةةورء -منصةةةور، الباحةةةن مةةةن تشةةةيلي
دونها لةم أكةن خاإلمكةان من ر للمساعدات المؤسساتية التي . كما أنني مدين خالشكيالسوسيولوجي رء جوريدين

كمةةا أخةةص خالةةذكر مركةةز الدراسةةات والوثةةائق  ،بةةدءًا مةةن أخحاثهةةا الميدانيةةة وانتهةةاًء بتحليلهةةا ،إتمةةام هةةذال الدراسةةة
جةة  ببةةالش الشةةكر وأتو  .( فةةي القةةاهرة ومؤسسةةة مةةوا ن فةةي رام هCEDEJة واالجتماعيةةة )يةةاالقتصةةادأة والقانون

 ،أسةةعد عبةةد الةةرحمند. والتقةةدير إلةةى كثيةةرين ممةةن سةةاعدوني فةةي تسةةهيل خحثةةي الميةةداني وأخةةص خالةةذكر األخ 
، غةةةوثيالبر  أنةةةي د. األخوكةةةذلك  ،الفلسةةةطينية رئةةةي  دائةةةرة العائةةةدين وعرةةةو اللجنةةةة التنفيذأةةةة لمنظمةةةة التحريةةةر

مسةةةةؤول ملةةةةأ ، الوكيةةةةل المسةةةةاعد لشةةةةؤون المغتةةةةربين فةةةةي وزارة التاطةةةةيط والتعةةةةاون الةةةةدولي، واألخ منيةةةةر قليبةةةةو
TOKTEN فةةي UNDP . لةةى تةةدقيقهم كةةل مةةن جمانةةة سةةطيأ،  ةةكرء الريةةان وبسةةام المهةةر عوأخيةةرأ أ ةةكر

 على المساعدة في  باعة هذال الماطو ة. نعيمإلهام اللغوء للماطو ة، كما أخص خالذكر 
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الباب األولن الشتات الفلسطيني و بكات 
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 الفصل األول

 الاارج إ كالية تصنيأ فلسطينيي

 
 

، ولكن  إ كالياً أمرًا  الذء أجعل خلق عالقات موا نة مه الدولة النا ئةهو  "لي  سعأ الرواخط مه األر 
 استحالة الووول إلى األر  هو الذء أفاقم القوقعة الهوياتية ويمهد الطريق للعنأ"

 القانوني الفرنسي برنار بوتيفو

 (Botiveau, 1999: 121) 

 
 
 قل دراسات اهلجرةحل . األطر الفكرية املؤسسة 1-1

عات تؤثر ترثيرًا حاسمًا في إنتاج المعرفة بًا، وذا تكفي الاارج موسوعًا  ائتطر  مسرلة تصنيأ الفلسطينيين 
حولهم، ولكن أأرًا لها تبعات سياسية. وفي الوقت نفس  نرى لهذا التصنيأ أهمية تكمن في كون  إجرائيًا، 

، وعن العالقة مه مجتمعات )ات(، وعن الذاكرة ولكن قبل كل  ، هو سؤال فلسفي وسوسيولوجي عن الهوية
العالقة مه  األراسي الفلسطينية  أو دولة فلسطين القادمة.  عن واالستقبال، ولكن أأرًا وبوجٍ  أساسي اللجوء

لفلسطيني وللقرية الفلسطينية من خصووية، فنننا ال أمكن أن ندرس مثل هذال القراأا خمعزل لومهما كان 
ولذا فقبل تناول موسوي تصنيأ  .أة واالقتصادأةدار رية واإلسالها الماتلفة القعن حقل دراسات الهجرة خر ك

التي تحكم إنتاج المعرفة عن المهاجر  (Paradigms)فلسطينيي الاارج البد لنا من تناول األ ر الفكرية 
 خكل أنواع  خما فيها الالج،. 

 نةفكري أ روفي هذا المجال أمكن تناول أربعة 
سير إما أن أ وهو (alienated agent)حاول رةية المهاجر على أن  عنصر مغترب أ ولاإلطار الفكري األ 

في بلد الهجرة  أو أن  أقاوم ذلك. ولعل   (accutturation)والتثاقأ ويرورات االنصهارإ ار في ا حثيثً سيرًا 
ات يمة، ومقاومتها على أنها مرسية في أدبيلة السلالنظرة الغالبة على هذال الصيرورات هي أنها ُتعد الحا

في  ، (universal)وعالمية  حداثةالهجرة تافي وراءها مسلمًة تقول خرن ثقافة المجتمه المهاجر هي ثقافة 
 الوقت الذء تكون في  ثقافة مجتمه األول محلية و تراثية وحتى بدائية. 

متطرفة قلياًل ولكنها برأء   ال تاتلأ كثيرًا عن خقية الدول الغربية، ففي الوقت والتي تعتبر حالة  في بلد كفرنسا
فنننا نجد في أديبات العلوم االجتماعية هنا   (integration)الذء تتحدث في  اللغة الرسمية عن االندماج 
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والتسامح  (assimilation) أكون هو االنصهار يوحي خرن ما ينظر ل   مات، قوالسياسات التي  ب
(tolerance)  ميشيل فيوفوركاالسوسيولوجي الفرنسي كما يوسح ذلك (Wieviorka, 1998:894-896) .

إلى فكرة أن "عالمية الحقوي الفردأة هي أفرل جواب عن إمكانية التمييز العنصرء الذء  ويرجه االنصهار
بوجود  التسامح. في الوقت الذء تسمح في  فكرة 7"ثقافيمالزم لكل أ كال التصنيأ في أساس  هو

إذ تلبي الرغبات (public sphere)  خصوويات في المجال الااص، وبع  األحيان في المجال العام
السوسيولوجية الفرنسية ر الدراسات التي قدمتها ااعتب مكنيوالطلبات وتسمح أأرًا لألقلية خرن تكون مرئية. و 

ي النظرة إلى الثقافة قية في هذا اإل ار. ولكن التسامح يبتالنظرة البراغما ذات (Schnapper) دومينيك  نيبر
  وكما وسح  .امح لدى ظواهر الاصووياتربية على أنها "العادأة" التي أقاس على أساسها درجة التسغال

فقد استادمت القوى االستعمارية التسامح لفر  ثقافتها  (David Theo Goldberg)دفيد ثيو كولدبرج 
العلوم االجتماعية الفرنسية عجزها عن االعتراد خقدرة  أدبيات أبدتلقد  8وقوانينها وفر  هيمنتها أأرًا.

وانفصام الشاصية. وقد  أكثر من ثقافة دون الشعور خالررورة خاالغتراب األقلية  أو المهاجر على استيعاب
والتي استوحت خع  المفاهيم في دراسات التعددأة  خشدة دراسات االختالفات الثقافية هذال األدبيات تماو ق

والتي قام بها خع    (multiple allegiance)المتعددة للمهاجر أو الوالءات  (multicultarism) الثقافية
 Centre d’analyse)مثل مركز التحليل والتدخل االجتماعي  ية في فرنساثالباحثين في خع  المراكز البح

intervention sociologique)’et d 9ميشيل فوفيوركا. يديرال حاليا في خاري  والذء أسس  آالن تورين و  
 ان كندافي بلد كثير من الدراسات ال اتي تتبنلوا ةيتعددأة الثقافاتجاال الفيتعلق خ اإلطار الفكري الثاني أما

. وقد (Wieviorka, 1998:884-6)والسويد  والوالأات المتحدة منذ بداأات السبعينيات، وبعدها استراليا
زة للمجتمعات. وتحاول على أنها "تعزيز للتعددأة الثقافية خاعتبارها وفة ممي عرفت اتجاال التعددأة الثقافية

الحفاظ على التنوي الثقافي وحمايت ، كالحفاظ على لغات األقلية مثاًل. ولكن في الوقت نفس   التعددأة الثقافية
 The Harper Collins Dictionary)ركز على العالقات غير المتكافئة بين األقلية وثقافات األكثرية." ت

of sociology, 1991). ال أعك  خالررورة الطري التي  بقت فيها  ولكن تعريف اتجاال التعددأة الثقافية
ال يوجد   خمعنى أن، (integrated multiculturalism) ةدماجيناإل في كندا فهنا  نوي من التعددأة الثقافية

                                                           
 .(Todd, 1994). انظر إىل أمانويل تودالباحث الفرنسي  ولعل أوضح  مثل على من يدعو إىل االنصهار - 7
 . 1999سبتمرب  4حماضرة له يف معهد فان ليري يف القدس حول "التسامح والقوة" يف  - 8

 Les)انظر إىل كتاب مفتتو اجلمهورية  ه حول هذا املوضوع.بعنف بسبب دراسات ميشيل فوفيوركالقد انتقد  - 9

casseurs de la Republique). 
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مثل هذال السياسات لي   واتبنم أولئك الذين هنا  فصل بين المسرلة الثقافية والمسرلة االقتصادأة. و قد اهت
فتتميز بنوي  األمريكية تحدةاالختالد الثقافي ولكن أأرًا خالممارسة االقتصادأة. أما تجربة الوالأات المخ فقط 

فلم ُأعد  .(disintegrated multiculturalism) التفتيتيخ فيفيوركا ال سما خر من التعددأة الثقافيةآ
االجتماعية التي بنيت على الهوة االعتراد الثقافي هو المشكلة  وإنما المشكلة هي الفعل الذء ُيتبنى لمحاربة 

قد  ،زرناتان كال ذلك كما وسح ،(affirmative action)التمييز العرقي. وهكذا فنن فعل التمييز اإلأجابي 
في سياسات القبول وسياسات إأجاد فرص عمل  امتمموسوعة االهفي أمريكا على  التعددأة الثقافية اقتصر

(Glazer, 1997). 
مل مه األقليات العرقية والثقافية في لتعالتعددأة الثقافية دور إأجابي تارياي خاعتبارها  ريقة لوإذا كان ل

هذا االتجاال قد تحول  هنا ، فنن(hegemonic culture)أمريكا، إذ أنها تحدت ولو جزئيًا الثقافة المهيمنة 
إلى فعل   إلى مجرد مفهوم للتوجي  السياسي ،والذء أحاول بدورال أن أعدل في هامشية األقليات وذلك خاختزال

 أهمذلك أحد ل ىبدراسات ثقافية مقارناتية، كما دع  من أن أقوم اتجاال التعددأة الثقافيةالتمييز اإلأجابي. وبدالً 
 ،ترسي  سياسات االعتراد خاآلخرب وذلك (Tayler, 1992) من نظ ر لها، الفيلسود الكندء  ارلز ديلور

ويكفي أن نسجل  .االتجاال قد اكتفى خاعتبار أن اإلثنيات واألقليات واالختالفات الثقافية "معروفة " فنن هذا
رسميًا اعترافنا بها كما ويكفي إجراء سياسات تميزية إأجابية لها. واعتبرت الشرًو األولية لتحقيقها )والتي 

اآلخر وعدم فوقية ثقافة على أخرى( خرنها تتمثل خر كال متنوعة في توسيه ممارسة الدأمقرا ية، واالعتراد خ
على أن  أحد األجوبة عن  محلولة قبل أن أطر  السؤال حولها. هكذا أمكن اعتبار اتجاال التعددأة الثقافية

نقدم نقدًا لهذا االتجاال  ويمكن أخيرًا أن .المهاجرين و األقليات في المجتمه ولكن  غير كادٍ  إ كالياتخع  
على أن  ركز على المهاجر/األقلية في المجتمه المستقبل دون أن يرى كل التفاعالت وكل العالقات التي 

نها المجتمعات األولية، وهذا ما أقدم لنا اإل ار الفكرء الثالن عن بييبنيها أولئك مه مجتمعات أخرى تكون 
 10.(transnationalism)  ريق  عبر القومية

مما وهذا  خانتشار وسائط النقل واالتصاالت خصورة متسارعة،في سياي يتسم  اإلطار الفكري الثالثوقد تطور 
ة واالجتماعية في المشاركة والمساهمة في الحياة السياسية، الثقافية، االقتصادأ على في قدرة المهاجر ساهم

 األمريكية وخاوة في الوالأات المتحدة عبر القومية دراسات الكال البلدين المستقبلة والمرسلة. وقد ساهمت 

                                                           
أجدادان العرب الذين مل يكن لديهم عقده يف  ىحذو  وحذكنت بصدد ترددت كثرياً يف ترمجة هذه الكلمة، و  - 10

ملثال كاتغروايت أورسطو لرتمجة على سبيل االيت كانت يف اللغات الالتينية  أو اإلغريقية ) هااستخدام الكلمة نفس
Categories of Arestots).  متني.  لكقومية، رغم أهنا  ما فوق لكن قد نصحين البعض ابستخدام الصفة و 
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بي بوجٍ  عام. يهيتية وجزر الكار ادرست الجاليات الدومينيكاني ، والت إذفي إظهار هذا السلو  لدى المهاجر، 
على  هاتسادر يحثنا على كونيًة في ظاهرة الهجرة و  نظر نظرةً للولعل أهمية هذا المفهوم تكمن في أن  يدعونا 

ال يتعلق فقط في المهاجر ولكن أأرًا خالعائد حين  والسلو  عبر القومي .مستوى يتجاوز الدولة القومية
 ,.Basch et al)أحافد  األخير أأرًا على عالقات في كافة المجاالت مه المجتمه التي عاد من  

في أن  ال أقصي  ()أء اتجاال التعددأة الثقافية  ولعل الذء أفري هذا اإل ار الفكرء عن ساخق  .(1994:272
. بينما اعتادت في هجر، ويعتبر  بيعيًا الوالء المزدوجموالمشاركة في قراأا خارج بلد ال واالنتماء الهوية

هيتية في اعلى تمويل الجمعيات الت (حين تتطبق اتجاال التعددأة الثقافية) ق التمويلونادي الوالأات المتحدة
 ،(idim. 1994:288)وخاوة السياسية منها.  العبر القومية اتالنشا قط تشجه  مولكن ل سياساتها اإلثنية

المهمة أحد الدراسات وكما هو الحال في اإل ار الفكرء السابق، فقد تعددت الترويالت لمفهوم العبر القومية. و 
الوقت الذء يرى  ن ففي العبر القوميةوالتي وسحت تعدد الرةى سمن الدراسات  ربى والح في ذلك دراسة 

فنن  (Basch et al., 1994) (counterhegemonic process)في  البع  أنها ويرورة سد هيمنة 
 على  ريقة العمال األجانئ في ألمانيا خاحثين آخرين يرون أنها خلقت مهاجر ما خعد الحداثة،

(gastarbeiters) جعلت السياسات العبر القومية المهاجر يتمته خحقوي مدنية سئيلة تمكن  من  حين
استادم في   مجالكثر . وأ(Grillo, 1998)المشاركة السياسية في البلد  المستقبل )كرلمانيا في هذال الحالة( 

خحقوي  المهاجر هبين تمتية و ترانسنا نيولالتم الربط بين ، ولذا فقد المجال السياسيهو مفهوم العبر القومية 
كونزالن  التي درست الفلسطينيين في هندوراس  ت بذلك الجنسية في بلدء المهجر واألول، كما ا تر 

(Gonzalez, 1992:34) فالتجربة الترانسنا يولية  يةن ترانسنا نيولا لل ر ً ط ربأعتبر ذلك ال ال. خالنسبة لي
أة، وإن كان المهاجر الجئًا. فغالبًا ما أساهم هذا  األخير في دفه هي تجربة اجتماعية وعالقات اقتصاد
 قرية الو نية من داخل دول الهجرة. 

هةو نزعتهةا التعميميةة و الدراسةات الترانسنا ةيولية  فةيأمكةن أن ننتقةدال أهمية هةذا اإل ةار الفكةرء، فةنن مةا  ومه
عهد جديةد خالنسةبة للمهةاجر  ءَ أعلنت بد ذإ، (Salih, 2000) ، خحسئ تعبير والح(celebratory) تفاةليةال

ال المسةتحقات السياسةية إمةن الهجةرة  رَ يةولةم  يتمته خميزة أن أكون بين عالمين، ل  على أن  ينظرأوبح الذء 
 العائلةة والمةرأة  ذلك الثمن الذء تدفعة  علي  أن يدفع  فقد أهمل تمامًا، االجتماعي الذءالثمن أما  واالقتصادأة،
  .بوجٍ  خاص

. وهذا اإل ار الفكرء ال أاص كل أنواي (diaspora)يتعلق في مفهوم الشتات  فهو  اإلطار الفكري الرابعما أ
تالعةًا اقالمهاجرين وإنما جزءًا منهم. ويمكن أن تستادم كلمة  تات عندما يتبعثر  عئ ما خارج حدود بالدال )

ول أن أكون هنا  قبول قانوني لوجودهم في خشكل  وعي( ولكن أأرًا عندما يتحقق الشر ان التاليانن األ وأ
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متنوعةةة، اجتماعيةةة  المجتمةةه المسةةتقبل. والثةةاني أن تةةرتبط هةةذال الجاليةةات المبعثةةرة فيمةةا بينهةةا بوسةةا ة  ةةبكات
 لهوية مشتركة.  واعون واقتصادأة، ويرتبط هؤالء خمكان جغرافي حقيقي  أو أسطورء. وهذا أعني أنهم 

فهوم أن ل  قوة تحليلية تتجاوز األ ر الفكرية الساخقة التي تدرس بوجٍ  أساسي عالقة المهاجر وأهمية هذا الم
المهاجر "دراسة التي تتاخم ثالثة مفاهيمن تموسه الشتاتيال فهومه مجتمه المستقبل أو/و المجتمه األولي. 

التموسه ال، ودراسة )(Granovetterحسئ مفهوم غرانوفيت خ ،(embeddedness) اإلثنية "في جاليت 
(disembeddness)كرنا جيدنز ذ، حين ي(Giddnes)  كيأ تغيرت العالقات االجتماعية وأعيد هيكلتها

 الفرائية  الالمتناهية؛ وأخيراً -وإنما بترثير اإلمتدادات الزمنية ،لي  خالترثير الحصرء للسياقات المحلية ولكن  
في سياقات مجتمعية ماتلفة خفرل وسائط  الشتاتي/المهاجر (re-embeddedness)دراسة إعادة موسعة 

-الجغرافي الصينيفكما يوسح خقوة ذلك ووسائط سفر سريعة.  إنترنتاالتصاالت الحديثة من فاك ، 
القطبي  الهجرة بين التراخط (multipolar)الشتات هو تعددأة أقطاب ما أميز أمانويل مامون ، أن الفرنسي 

(interpolar) لعالقاتل (Ma Mung, 1994:106)أمكن أن ينتقل إلى بلد  ،. ومن َثم  فالمهاجر إلى بلد ما
عالقات بين الالمحافظة على  تجرء  بلد األول، ولكن في الوقت نفس  يهرجعيت  دائمًا مآخر دون أن تكون 

لفهم الكالسيكي هذال األ راد وبينها وبين بلد األول. ولعل أهمية مصطلح الشتات في أن  يتجاوز موسوي ا
فالمشتت أالق تمثالت خاوة عن ذات  في الفراء الجغرافي تجعل   .للهوية والموا نة وتعددأة الوالءات

وسنعود . (.Ibid) (exterritoriality)أشعر بتجاوزال لموسوي االرتباً خرر  واحدة وهذا ما أسمي  مامون  
  والفراء الجغرافي الحقًا. العالقة بين الهويةإلى 

مهاجرة كثيرة تتجاوز الحالة التي بدت وحيدة  اتومنذ نهاأة الثمانينات، استادم مفهوم الشتات لدراسة مجموع
أهمية هذال النظرة  مهالخ. و …، اللبناني، والهندء، األرمني(. وهكذا ُدرس الشتات الصيني)الشتات اليهودء

الجديدة في دراسات الهجرة الدولية، فنن خعرًا منها قد خالش في رةيت  لحجم العالقات واالتصاالت والشبكات 
 بناء أثنيت  وقوم ء مه أر بين الجاليات خعرها مه خع ، وجعل كل  اص  تاتي وكرن  مربًو خالحبل الس

حول القبائل  (Kotkin, 1993) تكنو . ولعل كتاب جويل كاأأًر  خارج و ‘ الو ن’مه ، و الشتات بلد داخل
دراست   عن  ريقهو خير مثال على هذال النظرة المفر ة لمفهوم الشتات  (Global Tribes) الكونية

 .، الهندء والصينيللشتات اليهودء
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 الشتات بني اجملتمع املستقبل واجملتمع األصليين إعادة التفكري يف فلسط. 1-2

 

 ابعتباره ذاتا  فلسطيين الشتايتالمقاربة أ. -1-2
، الشتات( والتي أعتبرها إ ارًا نظريًا ، العبر القوميةمه أهمية األ ر الفكرية الثالثة األخيرة )التعددأة الثقافية

مهمًا يوجهنا لفهم الشتات الفلسطيني، موسوعة هذا الكتاب، إال أن  قد أُهمل فيها )بدرجات متفاوتة( مفهوم 
 عندما المهاجر بين ونزاعا   تضاربا   دائما   هناك أن االعتبار بعين أخذنا فإذا المهاجر. (subject) ذات

 في االنصهار في حلها ينبغي صعبة معادلة هناك فان ،األكثرية مجتمع وبين وعرقيا   ثقافيا   مختلفا   يكون
 وال(. بديهيا   لكذ أن باعتبار) عليه ذلك يفرض أو  بطواعية معينة، اثنيه ضمن االنطواء أو  المجتمع هذا
 .اإلنسان لذات أهمية بإعطاء إال المعادلة هذه حل يمكن

في  فيوركايوميشيل ف ن آالن تورينيولعل أول من أثار أهمية موسوي الذات، هما عالمي االجتماي الفرنسي
 فإن بتورين يتعلق ففيما.  Tabboni, 19-(Tourain, 1992:345 ;370(231 :1197كثير من دراساتهما

 لقاء فرقه ما تكوين إعادة في يه( االجتماعية للحركة األساسية العناصر أحد هي والتي) ‘الذات’ مهمة

( subjectivation) الذاتية على يصبح وهكذا: المعاصرة مجتمعاتنا في( alterity) ةواآلخري الهوية

 والهوية جهة، من اإلنسان وحقوق والعلم للسوق المفترضة والعقالنية الحداثة بين المزاوجةب تقوم أن

 .أخرى جهة من االنتماء ومشاعر

تكوينات . الفالمهاجر/العائد هو قبل كل  ، كائن اجتماعي تحكم  ذاتيت  في اختيار التكوينات الهوياتي  
مغلقة، وإنما متشاخكة مه ترثير ال حتى متكاملة و أو متجانسة،  وال هي التي تتسم خرنها ليست انتمائية،

ألن   (identity configuration) ةونستادم هنا مفهوم التكوينات الهوياتيواالختالد والتهجين.   ةاألخروي
، الجناسية ةوإنما الهويات المهنية، الطبقية، الديني الو نية  أو اإلثنية هذا المرمار لي  فقط الهويةيدخل في 

(gender)الخ. فالمرء تؤثر في  عالقات اجتماعية سمن  بكات تربط  يوميًا بو ن ، وبالمجتمه …، والجيلية
لها. وهكذا فرمن جوبرودقائ ، وبالمجموعة االجتماعية التي يناسل من أالمستقبل، وبربناء مهنت ،وبجيران ، 

أعرد المهاجر/العائد مترثرًا خطبيعة هذال العالقات االجتماعية التي نسجها هو أو التي  هذال التكوينات الهوياتية
 imagined)لة ياتموعات المنس  فيها. كما تؤثر على التكوينات الهوياتية للمهاجر/العائد للمج

communities)، اندرسون  وفق مفهوم بنيدكت  (Anderson, 1991) .والذء أعتبر نفس  منتميًا إليها
يؤثر دائمًا أن ما  ىسنالميتة والحية، المتفجرة والقدأمة، واألكثر قدمًا. ون وتؤثر أأرًا في هذال التكوينات الذاكرة

فورًا ذاكرة قدأمة جدًا والتي كان أظن أنها ميت .  ياليومي، أء الحدث الذء يتفجر ويحي يفيها أأرًاهو السيا
                                                           

 .(Wieviorka, 1997,1993) (Touraine, 1992)انظر على سبيل املثال:  - 11
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هي  كما أحيي مايال المؤامرة والثرر والشعور خرن  سحية العالم، العالم خرسرال. وهكذا فالتكوينات الهوياتي 
، فالفلسطيني هو (essentialize) أمكن خرء حال من األحوال إعطاةها ماهية ويرورة متغيرة ومتقلبة وال

هذال الدعوة إلى رةية الهوية كصيرورة ولي  كماهية، ليست نوعًا من أنواي . كذلك ألن أخاال أو/وأم  فلسطيني  
ماثلة الهوية)ات( الو نية مه أء أو م"الو نية في "نهاأة الهوية (postmodernist) التفكير ما خعد الحداثي

هذال الهوية مثل  (narrative)حكاأة  معها ، وتصبحايً مائعًا، هيول  صبح بها كل  ،أوالتي  هوية أخرى 
 التنوي وإن ما أحاول  .(metanarrative)حكاأة -حكاأات أخرى، والتي هي في نهاأة األمر ليست إال ميتا

العائد/الشتاتي. / الالج،/ التي ينتمي لها المهاجر تالقها الشبكات دراسة الديناميات التيأهمية ل  هنا هو 
فهو بوجٍ   انفلسطيني وأم "أبوال  ن بيعيإذ تلغى كلمة  والتي ُتحدد هويت  المنصهر/المندم  /./عبر القومي

ولذلك أكون التعبير عنها  ،محصلًة لمرجعيات ماتلفة  بيعي وأتوماتيكي فلسطيني". وتصبح كذلك الهوية
خركثر من كلمة وفي خع  األحيان أعبر عنها خجملة. وقد بدت هذال التعددأة خكل وسو  في المقابالت التي 

نصفي فلسطيني"، "أنا ثالثة أرباعي فلسطيني وربعي سورء"، "أنا فلسطيني أواًل و  أجريناهان" أنا نصفي أردني
، "أنا أثناء النهار إنكليزء وفي المساء فلسطيني". "أنا فلسطيني وبريطاني )مرجعية جغرافية( ومن ثم كندء"

( أكثر من ربه قرن إال أنني ولست إنكليزيًا )مرجعية ثقافة مهيمنة("، "مه أنني عشت هنا في) يكاغو
لى الرغم من أنوفهم"، "لماذا تريد مقابلتي؟ فلسطيني مائة خالمائة"، " الما يريدون محي هويتي فرنا فلسطيني ع

، أنا فلسطيني والدء فلسطيني ولكن أنا لست فلسطينيًا )مقابلة في لوس أنجلوس("،"أنا لست من عرب إسرائيل
 ..وهكذا،أسكن في إسرائيل"

كفي مطلقًا أ بوعي الذات خرن  ينتمي لها، فال مرتبط أوالً  والذء البد من التركيد علي  هنا، هوأن موسوي الهوية
. إليكم مسارًا هوياتيًا ألحد من قابلناهم في سوريا ال اللوحة،ولتعقيد هذ .الحدين عن الوراثة في هذا الموسوي

من منطقة موا د  قَ  أكراد.  مهندس في سوريا ولد من والدين فلسطينيين. تعرد في الجامعة على أودقاء سٍ 
، وهذا الصديق كان قريبًا من أوساً حزب العمال  هؤالءوقد ربطت  وداقة حميمة مه أحد  ي؛شلمالقا

والعراي، بدأ  الكردستاني. وعن  ريق النقا ات الكثيرة التي دارت حول المشكلة الو نية لألكراد في تركيا
حتى أن   سرل أم  يومًا إن  ور مهرجانات كردأة في سوريا. س.  يهتم خالمشكلة الكردأة ويواظئ على حر

. ومه أن ذلك ال أعني أعيش في لبنان كانت لهم أوول كردأة. أجابت  ال ولكن ابنة عمها متزوجة من كردء
ين الفلسطينيين واألكراد. أن ل  أواًل كردأًا، فقد كان ذلك الكالم  كاًل من أ كال  عورال خالوحدة العائلية ب

وفي أثناء النقاح  ة الكردأة.ريومن ثم أجئ النرال من أجل الق ومنذ ذلك الوقت رسخ في ذهن  أن  كردء
  نحن"."اعتاد استادام كلمة 
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القات  مه البيئة المحيطة اإلنسان في تحديد ع يدلنا على أهمية ذاتية ،حتماً  ‘المتطرد’ ،يتهذا المسار الهويا
 التي أشعر بها، والتي أمكن أن تلعئ دورًا في تغيير مجرى حيات  يومًا من األأام. وكذلك في تحديد هويت 

. اجتماعية ريحة أو  بقة  خاعتبارالكما البد من اإل ارة إلى قلة الدراسات التي تناولت الفلسطيني الشتاتي 
ناسة عن المرأة في بالد الشتات واللجوء. وتحولت الدراسات عن المايمات إلى دراسات خحاث الجأوتكاد تندر 

عام هو  بوج ٍ تظهر المرأة قاخعة في البيت. ولعل ما يثير االنتباال  في حينذكورية تشيد بنرال الرجل 
 ,Ruba)للعائلة  سياسية أهملت الدراسات االجتماعية والنفسية تالدراسات العبر القومية والتي غالبا ما كان

 هي الحلقة األسعأ في تجربة الحياة  العبر القومية. والسيما وسه المرأة التي برأء    (2000

 : الشتات، الرتانزيتيون واملنصهروني اخلارجيتصنيف فلسطينب. -1-2
هجرين، مهاجرين، خاعتبارهم الجئين، م)لقد اتسمت كثير من الدراسات التي تناولت فلسطينيي الاارج  

خالتركيز على الاصووية الشديدة للحالة الفلسطينية، واعتبار أء عملية مقارنة ( ومشتتين من أراسيهم
كما اعتبر كثير من المفكرين  هذال الاصووية أو إلغاء لها. لحاالت مماثلة  أو موازية على أنها إنقاص من

العربية هو دعوة للتو ين أو للصهر فيها. كما  الفلسطينيين أن أء حدين عن وسه الفلسطيني في البلدان
الفلسطيني هو بديل الستادام الالج، الفلسطيني. (diaspora)  ‘الشتات’اعتبر البع  أن استادام تعبير 

وسود أوسح تلك النقطة فيما خعد، ولكن أكتفي خالقول أن  مه أن جزءًا من الفلسطينيين هم  تات ولي  
لشتات الفلسطيني خالمعنى العام ولي  خالمعنى التحليلي الذء ذكرناال سالفًا، وذلك كلهم، فرنا أستادم تعبير ا

في انتظار العودة وإنما أأرًا مجموعات لها عالقات مه  تةقؤ اعتبارهم لي  فقط جاليات مكد على أهمية ة أل
 المجتمعات المستقبلة.

ويمكن عمل مجموعة متعددة من ال بد لنا أن نبدأ في عملية تصنيفهم.  ،ولدراسة فلسطينيي الاارج
آخذين خعين االعتبار  سود نكتفي هنا بتمييز ثالث فئات ،التصنيفات. ولكن فيما يتعلق خن كالية هذا الكتاب

االختالفات خحسئ الوسه القانوني في البلد المستقبل وحقهم في العودةن فلسطيني الشتات، فلسطيني 
 الترانزيت، المهاجرين االقتصاديين.

  يو الشتاتفلسطين
الذين اندمجوا في المجتمه المستقبل والذين  ىجزء من فلسطيني المنف خرنهم  مؤقتاً  فلسطينيي الشتاتسنعرد 

ال الفئة في األمريكتين وفي إقامة دائم. وغالبًا ما نجد مثل هذإذن لهم وسه قانوني دائم بواسطة جنسية  أو 
 على سبيل المثال. األردن
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وهنا البد لي أن أبدأ قبل التحدث عن مميزات هذال الفئة موسحًا أن مفهوم الشتات ال يلغي مفهوم الالج،، 
ي بواسطة اللغة حمحاولة لمهي ( إذ اعتبرت أن كلمة  تات 1997) كما ظنت ذلك الباحثة خسمة قرماني

مفهوم  في حين أن، سرورة إأجاد حل لمشكلة العودة، والبحن عن دم  الفلسطيني في المجتمه المستقبل
حلها قانونيًا خالعودة. وأنا أختلأ هنا حول خلق هذال الثنائية. خالنسبة من أعني أن هذال مشكلة ال بد  ،الالج

. وتعريف الالج، سوسيولوجيهوم الشتات هو في حين مف، ةقانوني سمة لي مصطلح الج، هو مصطلح ذو
يوسح لنا  1954)هيئة األمم المتحدة لتشغيل الج، الشري األوسط( التي وسعت  في عام  UNRWAلدى 

ذلكن أعتبر الجئًا فلسطينيًا "كل  اص كان أقيم إقامة  بيعية في فلسطين لمدة سنتين على األقل قبل نزاي 
إلى إحدى الدول التي تقدم فيها  1948زل  ووسائل عيش  خسبئ هذا النزاي ولجر سنة والذء فقد من 1948
. فالالجئون خحسئ هذا التعريف أستفيدون هم وذريتهم من العون الذء تقدم  الوكالة إذا "المساعدة االونروا

 واألردن ي تعمل فيها، أء في لبنانكانوا محتاجين وإذا كانوا مسجلين لديها، ويعيشون في إحدى المنا ق الت
ألنهم  االونروان لم أسجلوا في يفلسطيني ولكن هنا  أأراً  .وقطاي غزة الرفة الغربية 1967وسوريا ومنذ 

 UNHCRأن التعريف العام لالج، خحسئ  كما 12ن.يأظلون الجئ هملكن ،أسكنون في منا ق خارج نطاقها
لو أخذ و ى توبذلك نجد أن الالج، يبقى كذلك ح 13)الهيئة العليا لالجئين التاخعة لألمم المتحدة( ما يدعم ذلك.

-. فالالج، لي  ل  أء عالقة في الوسه االقتصادءاً جنسية البلد المستقبل أو أوبح وسع  المادء جيد
ا أن الالج، يبقى كذلك حتى لو كان في كيان سياسي ُخلق الحقًان وهذا يتعلق خالالجئين . كم14االجتماعي

 (.وغزة داخل الكيان الفلسطيني )في الرفة الغربية الفلسطينيين الذين يرزحون في المايمات

لق خعالقاتها مه الو ن األم والثانية خالفراء الجغرافي فلسطينيي الشتات. األولى تتع وهنا  وفتان لفئة
، تعود واحدة منها إلى الو ن األم والثانية إلى بلد و نية أحمل أكثر من هوية يخشكل عام. فاإلنسان الشتات

                                                           
و أولئك غري  اً الجئ 3573,382ب  1998اية حىت هن االونروايقدر عدد الفلسطينيني املسجلني يف  - 12

التابعة  سب دائرة شؤون الالجئنيحب 5118,522مشكلني ما جمموعه  اً الجئ 1545,170املسجلني ب 
 .(Department of Refugee Affairs, 2000:8). ملنظمة التحرير الفلسطينية

 (.  1997، حول إشكالية تعريف الالجئ الفلسطيين، انظر إىل )إليا زريق - 13
هذا اخللط ليس فقط عند بعض الباحثني الفلسطينيني ولكنه عاًم. فلقد غريت جريدة الليرباسيون الفرنسية  - 14

(Libération) املنفى : الجئون ورجال  "فلسطينيو عنوان مقالة يل )بدون أن متس يف مضموهنا( ليصبح
 .(Hanafi, 1995)أعمال"
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 رورة خالر سال تقا الو نية الهوية كما أنبينهما.  هرميةالررورة عالقة كون هنا  خت، دون أن الشتات
 بدرجة االرتباً خاألر  أو خالعودة إليها.

االجتماعي الذء سيكون  –ومفصواًل عم ا هو الوسه االقتصادء   فاالرتباً خاألر  لي  موسوعًا مجرداً 
رات "المثالية" التصو ، (Zureik, 1997:80) اليا زريق لناكما ذكر ، فقد تحدى فيرنرعلي  العائد إلى أرس . 

ومعها  (community)الج، إلى بلدال األم واعتبر أن التبعثر أشوال معاني الجالية لأة لادلعودة اإلر لوالحنيني  
. من جهة أخرى فنن الفلسطيني الشتاتي ال أطابق خالررورة بين (Warner, 1994:160)ذكريات الو ن 

فلسطينية )إسافة إلى هويات أخرى( حتى وإن كان أعيش  إرادأًا   الفراء الجغرافي والهوية، فهو أعتبر هويت
وفي الوقت ، (a- topia) مكان-الالعي  لها تظل تعمل في و فنن ذاكرة الو ن و   خارج و ن . وبحسئ مامون

والو نية ويحافظون على  رون رةى جديدة عن الهويةو نفس  فنن أولئك الذين أعودون إلى و نهم األم أط
 عالقات تربطهم ببلد الهجرة ووالء ل .

ووفق تعريفنا للشتات أظهر واسحًا خرن  لي  الفلسطينيون كلهم  تاتيين، فالكثير منهم في أغلئ الدول  
 ن،العربية لي  لهم وسه قانوني مستقر. ومازال خعرهم يناسل من أجل حق  في العمل كما أحدث في لبنا

 .ولذا فنن أغلئ الفلسطينيين في البالد ينتمون إلى القطئ الثاني وهو ما أسمي  فلسطينيي الترانزيت

 نفلسطينيو الترانزيت
دء جيد. وتتصأ وهم أولئك الذين أكون لهم وسه قانوني هش ومؤقت، حتى ولو أوبح لبعرهم وسه ما

 )االنتقالية(أء ب 15(permanent liminality)الدائمة،  ةودأهذال المجموعة خرنها تعيش حالة من الحد
االنتقالية في و  ةدأو وتظهر جليًا هذال الحد (Sanbar, 1989)والشعور الدائم خاالنتظار.  سيكولوجيا المؤقتو 

البائسة. تظهر أأرًا في الحياة االقتصادأة إذ نالحد درجة   ريقة حياتهم التي  بعتها كثيرًا حياة المايمات
يتعلق خالعودة إلى  في فراءات جغرافية وقطاعات اقتصادأة متعددة. أما فيما عالية من تنوي االستثمارات

الو ن، فبينما يتوي خعرهم للعودة إلى قريت  التي ولد فيها أو على األقل إلى كيان و ني فلسطيني إذ 
خدخرين ينتظرون أن أكون لهم الايار في البقاء أو العودة، لكي يتاذوا قرارًا في ذلك. و بعًا هنا  من ال يريد 

 العودة مهما كانت ظروفها.

                                                           
 ,Hansch)العريب والعريب الفرانكوفوين  نيانظر إىل دراسة آنيا هانش حول األدب  ةوديحول هذه احلد - 15

 اإليرانيني يف الوالايت املتحدةعن   فيانصانظر إىل دراسة محيد ، وحول جتربة النفي وثقافة النفي (2000
(Nasif, 1995). 
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 المنصهرونن 
وبوا في ذ ول فترة هجرة البع  والظرود التي عا وها في بالد المهجر، جعلتهم يأن ال بد من االعتراد و 

ما عادوا   مالمجتمه المستقبل. وبغ  النظر ما إذا كان ينطبق عليهم تعريف الالج، الفلسطيني أم ال، فه
حين  ترجه الهجرة أحيانًا إلى  تينيةهذال الفئة كثيرًا في أمريكا الال تلوحظوقد ن. يأعتبرون أنفسهم فلسطيني

وأوروبا. ولكن البد أن نذكر أن  وكندا األمريكية نهاأة القرن التاسه عشر، وبدرجة أقل في الوالأات المتحدة
قد تحدثت عن ظاهرة الجيل الثالنن في حين  السوسيولوجيةدراسات الف .ها ذابت ذوبانًا نهائياً هذا ال أعني أن

 األولية.  ، ويعود أوالدهم وبناتهم للبحن عن الهويةأحاول الجيل األول االندماج والثاني االنصهار

 اً التاليةنفئات الثالثة البد لي من  ر  النقالولتوسيح هذال 

إال أن  على أنهم فئات والمنصهرين ، و فلسطينيي الترانزيتهذا التصنيأ الذء أشمل، فلسطينيي الشتات -1
، ولي  في ذلك ألن هذا التصنيأ أطمح في تحليل ويرورة دينامية، و األقطاب أقرب ماتكون من هذال الفئات

 ارت خسمة أ، كما فالثقافة الشتاتية ليست  يئًا  بيعيًا وإنما هي  ، ُيبنى نتوويأ وسعية سكوني  ومنتهية
هكذا فواقه فلسطينيي الاارج معقد، فهنا  من هو  تاتي  و  . (Kodmani, 1997) خقوة  إلى ذلك قرماني

 .16Diaspora)-yet-(notلى الشتاتية أو في  ريق  إ

مثاًل  من فلسطينيي المنفىن فكما أن  في الوالأات المتحدةونأ حد أكثر من اأمكن أن نجد في بلد و   -2
الذين أعيشون حالة غير  حاملي الجنسية األمريكية، فنن هنا  أأرًا فلسطينيي الترانزيت فلسطينيي الشتات

مستقرة على اإل الي. وفي خع  األحيان فنن األول الجغرافي يلعئ دورًا كبيرًا ن فعلى سبيل المثال تعامل 
نونية ماتلفة عما تعامل خ  الباقين، إذ معاملة قا الفلسطينيين ذوء األوول الغزاوية واألردن كل من سوريا

والسبئ في هذال الحالة أن هاتين الدولتين تاشيان من هجرة واسعة لهذال الفئة  .أصبح وسعهم أكثر هشا ة
 )الدولة التي تحدد وجودهم وحركتهم( إليهم. من مصر

ينيين وانتقالهم من قطئ إلى لقد سببت التغيرات الجيوسياسية العربية تغيرات جذرية في وسه الفلسط -3
ألأ  350إلى  300، إذ ُهجر من قد تغير ووفهم خعد غزو العراي إلى الكويت آخر. ففلسطينيو دول الالي 

وهكذا تحول هؤالء من فلسطينيين هم أقرب وسوريا ودول أخرى.  وغزة ، والرفة الغربيةفلسطيني إلى األردن
 ن إلى فلسطينيين في وسعية ترانزيت. يإلى  تاتي

                                                           
  .(Van Heer, 1997) حول هذه الفئة انظر إىل نيقوال فان هري - 16
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 تصنيف الفلسطيين حبسب سبب اخلروج من فلسطني ج. -1-2
ولعل وسه فلسطيني الاارج لي  فقط مرتبطًا خالوسه القانوني للمجتمه المستقبل، وإنما أأرًا خالوسه 

وهنا البد من  ر  السؤال  حتى اآلن. اريةجية وفق القوانين اإلسرائيلية الالقانوني في  األراسي الفلسطين
التالي ن ما هي الفئات التي تعرست إلى الهجرة القسرية ؟ إذ أن  بيعة الهجرة تلعئ دورًا حاسمًا في تكوين 

 وتعميق فكرة الو ن وتفعيل الح  الو ني حتى ولو هي خارج الو ن.  الذاكرة

،و الذين غادروا خصورة أساسية ألسباب  1948فئة األولى تتعلق خالفلسطينيين الذين هاجروا قبل نكبة عام وال
في الملحق،  جورء -، كما يوسح  لنا جمال منصوراقتصادأة، وكذلك ليهربوا من خدمة العسكرية العثمانية

وبوجٍ  أقل إلى  . لقد هاجر األغلبية إلى أمريكا الالتينية(Gonzalez  , 1992) وكذلك نانسي كونزال 
. وال بد أن نذكر أن االتفاقية التي وقعها من ورثوا اإلمبرا ورية العثمانية قد أعطت جوازات الوالأات المتحدة

رب فلسطين آن ذا ، إذ رفرت الحكومة البريطانية إعطاء جوازات سفر سفر للسكان العرب ما عدا ع
 فلسطينية ألولئك المهاجرين، األمر الذء منعهم من التحر  والعودة. هذا وقد سكن خع  الفلسطينيين في

، على اعتبار أن في ذا  الوقت لم أكن هنا  البلدان العربية المجاورة كمصر و رقي األردن وسوريا ولبنان
ة "حدود" تمنه حركة السكان، فيمكن أن أاتار المرء خسهولة المكان الذء يريد أن أعيش في . وبما أن ثم  

واحتاللها للرفة والقطاي فتعتبر حاليًا هجرتهم  هؤالء ال أستطيعون العودة إلى قراهم منذ قيام دولة إسرائيل
 قسرية.

 ، والذين لم تسمح لهم إسرائيل1948الذين اقتلعوا من أراسيهم في عام أما الفئة الثانية فتتعلق خالفلسطينيين 
فلسطيني قد هاجر إلى الدول العربية. وتعتبر هذال  726,000خالعودة. وبحسئ أرقام األمم المتحدة فنن هنا  

. وإذا (2000)كناعنة،  و ردهم من دأارهمالصهيونية خنرهاب الفلسطينيين  كتائئإذ قامت ال الهجرة قسرية
. إذًا الهجرة هنا 17كانت تلك هي األ روحة العربية، فنن المؤرخين الجدد اإلسرائيليين قد بينوا  ذلك أأراً 

هم من مكان إقامتهم، واقتالعأفراد  مجموعة  خالمعنى الريق للكلمة، إذ أن جهًة خارجية قامت خطرد قسرية
 1967م ُيتر  لهم الايار في البقاء. ونجد أأرًا في هذال الفئة أولئك الذين تركوا أراسيهم خالل حرب ول

فلسطيني. كما ينبغي إسافة أولئك الذين لم أستطيعوا العودة خعد الحرب ألنهم  350,000ويقدر عددهم ب 

                                                           
  Segev(Ben Morris ;1986 ,(1993,أنظر على سبيل املثال إىل:  - 17
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كذا أساي أولئك حقهم في كانوا غائبين عندما قامت إسرائيل في حصر سكان الرفة والقطاي آن ذا . وه
 اإلقامة والعودة. 

، ما كان مهمًا لدى الفلسطينيين هو أن 1967و  1948 يعامأثناء حروب وفي حالتي التهجير المذكورتين 
يتركوا مكان إقامتهم هربًا من اإلرهاب ولي  المهم إلى أين. وهنا تتميز الهجرة القسرية خرنها ال تمنحك الايار 

كما هو الحال لدى  ،تي ستذهئ إليها، ونجد مثل هذال الحالة في تاريخ الهجرات القسريةفي تحديد الجهة ال
الباحن الفلسطيني اإلسباني خوزء أبو  أصورهاوكما  (Goldring and Einri, 1989:173)..األيرلنديين
لم أكونوا أعرفون خرن هذال الجزر التي قدموا إليها  )والعرب كافًة( في جزر الكنارء   الفلسطينيين ، خرن ربوح

موجودة على الاار ة. ففي أثناء رحالتهم إلى أمريكا في القرن الثامن عشر والقرن التاسه عشر كانت السفن 
ل هؤالء المنتظ رين إلى مقيمين إقامة دائمة هنا   تتوقأ هنا ، وبعرها كان يتعر  ألعطال مما أحو 

(Abu Tarbush, 2000: 3). 
. وتاتلأ هذال الفئة عن الفئتين الساخقتين في أنها ليست أما الفئة الثالثة فهي فئة المهاجرين االقتصاديين

، 1967في  وغزة حتالل الرفة الغربيةوإنما هي هجرة دفعتها الحاجة االقتصادأة، وخاوة ا هجرة قسرية
وإهمال  االحتالل اإلسرائيلي الكلي القتصاد هذال المنا ق. ومه أن  أحق ألفراد هذال الفئة العيش في  

لساخقتين، إال أنهم )حتى خعد قيام هذال الدولة(، على العك  من الفئتين ا األراسي الفلسطينية  أو إسرائيل
اختاروا العيش في الاارج ألسباب اقتصادأة. ويعتبر هؤالء من أوحاب الوسه القانوني الهش خصفتهم 

إقامة مؤقتة، )وذلك ألن من أحمل الجنسية األجنبية  أو العربية تحرم  السلطات اإلسرائيلية ذن أحملون إ
ية( فلي  أمامهم خيار العودة إن  اءوا. نجد مثل هذال تلقائيًا من حق العودة واإلقامة في األراسي الفلسطين

العربي. ولي  في نافلة القول أن خع  هؤالء المهاجرين االقتصاديين هم من أولئك  الفئة في دول الالي 
. فحقهم في العودة أكون فقط وغزة إلى الدول العربية  أو الرفة الغربية 1948الذين هاجروا قسريًا في عام 

 خر دولة عا وا فيها.آإلى 

 

 عقدةامل اللوحةفلسطينيو اخلارج:  د.-1-2
يتوزي التي  أهم التجمعات الجغرافية تظهر فيها تبسيطية عن  ريق التصنيفين الساخقين حاولنا رسم لوح  

 ( .1 رقم الشكلإلى  هؤالء الفلسطينيون خحسئ فئتهم والقطئ الذء ينتمون ل  )انظر
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 تصنيف فلسطينيي اخلارج: 1الشكل رقم  

  السياق الفلسطيين
1948قبل                      1967و  1948هجرات حريب                                                                                

7196و 1948هجرات مابعد   

 

 

 

                                        هجرة قسرية                                                      هجرة قسرية                

 هجرة                         

                                                ابلتعريف                                                      بسبب فقدان حق العودة             

 اقتصادية                    
 

 

 

  سياق دول اللجوء    

 

 

                   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                     

 مريكا الشماليةا امريكا الدول العربية

 والالتينية
 لبنان سوريا مصر األردن

دول 

 اخلليج
 األمريكيتني

 املنصهرون

 الشتاتيون
 يف طور التشتيت

 الرتانزيت
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 نتنتاج النقاً التاليةومن هذال اللوحة أمكن اس

ُأعتبر فلسطينيو ترانزيت هم  القطئ األكثر عددًا، ولذا فالبد أن نؤكد على أن استادامنا لمفهوم   -1
هجرة حثنا على دراسة أوساعهم في دول الأفلسطينيي الشتات لي  إال خالمعنى العام، والذء كما ذكرت ساخقًا 

 .واللجوء

 1948رورة عاماًل لالنصهار، فالفلسطينيون الذين ُهج روا في عام إن الحصول على الجنسية ال أعد  خالر -2
والذين حصلوا على جنسية في األردن لم ينصهروا فيها. ولعل هذال العالقة االفتراسية هي التي منعت 

 الحكومات العربية األخرى من إعطاء الفلسطينيين القا نين على أراسيها جنسية.
الفلسطينيين قانونيًا عن  ريق إعطائهم حق العمل  أو  بية استيعابفي خع  األحيان حاولت الدول العر  -3

 أو كذلك فيما يتعلق خرهل غزة  إقامة دائمة، ولكن هذا ال أعني موا نة  أو جنسية، كما هو الحال في سوريا
 اتيون جزئيًا  أو في  ريقهم إلى ذلك.. وفي هذال الحال ُأعتبر هؤالء  تفي األردن

أعتبرون  تاتيين خسبئ أن لهم الايار في  إن جزءًا من المهاجرين االقتصاديين المقيمين في الالي   -4
 .البقاء أو في العودة إلى أراسيهم

سئ مه تنوي فئاتهم يتنا ، أمكن القول أن هذا الوسه المعقد للفلسطينيين في الاارج لم أقابل  تحليل  أخيراً 
وخاوة من الطرد اإلسرائيلي. وهكذا  ،وبح موسوعهم يتناول خما يتوافق مه المصالح السياسيةقد أو 

خع  اإل كاليات المتعلقة خطريقة تعامل اإلنتاج العلمي إلى سناتم هذا الفصل خمحاولة لإل ارة 
 والصحفي مه موسوعهم.

  
  موضوع للخطابة، مفاهيم للجدل الالجئني الفلسطينيني: . بعض إشكاليات1-3

 فيمه اقتراب مرحلة نقاح الحل النهائي للصراي الفلسطيني اإلسرائيلي، ُأطر  مفهوم الالجئين ووسعهم  
دائرة الروء، كما تتكاثر المقاالت والكتئ واالجتماعات المحلية واإلقليمية والعالمية لتدارس أحد أهم المشاكل 

اإلنتاج العلمي وأأرا الصحفي الذء  . ويكشأ كل  منات أوسلويي التفاقسوء اإل ار السلم فيالمعقدة 
 ننيالحقلتاص  امنه ثالثة إلى قرية الالجئين، ةنظر الأوهام ارتبطت خ خمسة ا لعنا علي  عن وجود
 العربي والفلسطيني.  ننليالحق،والمتبقيان أاصان يسرائيلاألكادأمي والسياسي اإل
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 سرائيليةاإلوهام أ.األ-1-3
أبدأ خالوهم األول اإلسرائيلي الذء تردد كثيرًا في األحادين والكتاخات والذء يتلاص في أن  بلش في عصر 

للمرء مسكن  ،  داخل الدولة القومية  وخارج حدودها، ذروت  تكون خحين لم أعدالحرا  الجغرافيو  العولمة
ثابت ولم  أعد هنا  أء معنى للو ن  أو للجنسية. ومن ثم  فلي  مهمًا أين أقطن الفلسطينيون في البالد 

الو ني، والمهم إذا أن أشعروا خالرسى في بلد  -العربية  أو في غيرها، فهذا غير مرتبط خاالنتماء القومي
عب رت عن  إحدى اإلسرائيليات قائلةن "أنا أحمل ثالث جنسياتن قد  "ماخعد الحداثياإلقامة. هذا المنطق "

وعشت فيها قراخة نصأ قرن، وفرنسية ألن زوجي فرنسي، وإسرائيلية ألنني  أمريكية ألنني ولدت في نيويور 
ولكن أ عر خرنني بنت مدينة عدت منذ ستة أعوام إلى بلد أجدادء، أنا أتنقل كثيرًا بين هذال البلدان الثالثة 

فمه أن فترة إقامتي قليلة فيها، إال إنني ارتحت لها. وأ عر خرن ذلك ال ينتقص من كوني أمريكية  أو  .القدس
أنا متركدة من أن  .أنا ال  أفهم لماذا ينبغي أن نربط بين الجنسية والمكان الذء أقيم في  اإلنسان )..( فرنسية.

لفلسطينيين مرتاحون في الدول التي أقاموا فيها، ويمكن أن يبقوا هنا  ولن أعتبروا أنفسهم في كثيرًا من ا
 الوقت نفس  فلسطينيين".

لوجية لهان عندما نتحدث عن حرا  و ولنبدأ بدراسة وحة هذال الظاهرة  قبل التحدث عن الترويالت األيدي 
 يار أم هروب؟جغرافي أجئ التحديد من جهة  من ؟ وألء اتجاال وهل هو خ

، فما يزال هذا الحرا  ال ومه أننا في عصر العولمة ،أواًل أعني السفر والترحال والسياحة إن الحرا  الجغرافي
ي القطاي النابة التي توجد بين الجامعات والكوادر ف يإال  ريحة سئيلة جدًا من الشرائح السكانية، وه أم 

الااص وفي القطاي العام في خع  األحيان. ومه أننا نتحدث للمرة األولى عن اهتمام الطبقة المتوسطة 
 خالسياحة، فكثيرًا ما تكون هذال السياحة داخلية.

للعامين ازداد، ولعل التفحص في التعداد السكاني  قدسمن الدولة الواحدة  ال أعتقد أن الحرا  الجغرافي
تتج  إلى االنافا  كما يؤكد الباحن   يوسح لنا أن نسبة الحرا  الجغرافي في مصر 1986و   1976

 . أما في ما يتعلق خالحرا  الجغرافي الذء يتعدى الحدود، فنالحد أن (Irton, 2000) رتون إالفرنسي فرنسوا 
في الوقت الذء ازداد في  ا الي الناس على العالم الاارجي عن  ريق تكنولوجيا االتصاالت الحديثة من 

فرست كثير من  تراعفت. ففي عصر العولمة  إنترنت وفاك  وبريد إلكتروني، فنن تعقيدات السفر وكلفت
على الهجرة غير الشرعية. ولعل الصفود  الدول قوانين وارمة على دخول األجانئ  خحج  األمن والسيطرة

التي نجدها في الكثير من بالد العالم الثالن أمام سفارات الدول األجنبية المتقدمة دليل على هذال الصعوبة. 
كما أن السياحة الاارجية مازالت خارجة عن  إمكانيات كثير من الشرائح االجتماعية خما فيها الطبقة 

أو مصر تبلش  قيمة تذكرة السفر إلى بلد أوروبي عشرة أسعاد للمعاح   الوسطى، ففي بلد مثل سوريا
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االنفتاحات االقتصادأة، انتشر الفقر و   الشهرء الذء يتقاساال مهندس في مقتبل العمر. فمه العولمة
فنن إمكانات السفر والترحال وانافرت القيمة الشرائية للعمالت المحلية في مواجهة العمالت األجنبية. لذا 

واإلقامة في الاارج والحصول على جنسيات ماتلفة مازالت غاأًة في المحدودأة، وال تم  إال  ريحة نابوية، 
فلي  لديهم  ال تعني الالجئين الفلسطينيين الذين أعيشون في المايمات، يلذا ال أمكن أن نعتبرها كظاهرة. وه

الفلسطينية في  مكانية لإلقامة خارج حيز الفقر والبؤس الل ذين تتميز بهما معظم المايماتخع  األحيان اإل
من ائح شر إال خع  ال تعني الهي آلة جهنمية يتساري فيها الزمان والمكان وهي  وهكذا فالعولمة  دول الجوار.
الئ من الثل  إذ ُأمنه من الحركة. وبينما في حين أجمد الالج، في ق م الغربي،لعالوخاوة في ا المجتمعات
 زميل نجد  إلى أقل من خره  ثواٍن لتحويل خرعة ماليين من الدوالرات  في نيويور  عمالاألأحتاج رجل 

 الج، أحتاج إلى خرعة أ هر لعمل ذلك.ال
الفلسطينية هو قرار سياسي أنتهجت  الدول  ء على المايماتأما الوهم الثاني اإلسرائيلي فهو اعتبار أن اإلخقا 

 العربية البتزازاإلسرائيليين وتعقيد حل مشكلة هذال الفئة. 
هي أواًل وقبل أء  واعُتبر ذلك وهمًا ألن  إذا كانت مشكلة الالجئين هي مشكلة سياسية فنن إ كالية المايمات

ء  الفلسطينيين خارج مايماتهم  قرية تحتاج إلى رةوس أموال كبيرة، وهذا  ادأة، فتو ينمشكلة اقتص ي 
كثافة سكانية عالية،  . فالمايمات هي بؤر تركزية ذاتواألردن ، لبناناألمر أارج عن قدرات دول مثل سوريا

إسكان حد األدنى من الادمات الصحية واالجتماعية. وإوال  خعرها ال أمكن إال بهدم  وإعادة وتفتقد إلى ال
في أحياء أكثر إنسانية. وبذلك  أارج عن المنطق أن ُيثقل كاهل هذال الدول في قرية لم أكونوا  أهل 

 بت عليها. مسؤولين عن نشوئها، وهو تنصل  إسرائيلي من المسؤولية األولية ومن النتائ  التي ترت
المستشار  ،الفلسطينية وقد حن   لومو غازيت والحق أقالن ال  يء يزع  اإلسرائيلي مثل وجود المايمات

كشًر إلعادة انتشارها آنذا ، بتصفية  ،لحكومة اإلسرائيلية على المفاوسات المتعددة األ رادلالااص 
من المنطقة، وتفكيك مايمات  UNRWAوإلغاء وفة الالج، وإزاحة  اي غزةمشكلة الالجئين داخل قط

 ولكن   (Tamari, 1995).ارء تمالالجئين، وترحيل سكانهم إلى منا ق سكنية دائمة، كما ينقل  لنا سليم 
 فهي ،  الحاكمة، ونخبتهم اإلسرائيليين وعي يضاأ يزعج الخارج في الفلسطينية المخيمات وجودعام بوجٍ  

 حصل قد ،المخيمات في ووضفهم بتهجيرهم بالفلسطينيين فعلوه ما بأن يوميا   تذكرهم التي األمور أهم أحد
 من إسرائيل انسحاب من يومين بعد لحص ما ذلك على دليل وخير. أوروبا في أخرى ظروف في لهم

 إذ ،هآرتس ةاإلسرائيل الجريدة في ليفي جدعون اإلسرائيلي الصحفي ببراعة يصوره والذي ،لبنان جنوب

لاللتقاء خرقاربهم من  آالد العرب اإلسرائيليين خالل عدة أأام نحو الجدار الحدودء الجديد مه لبنان اتجه
عدة  أوبحوا مشهدًا تقشعر ل  األبدان خصورة غير متوقعة. األمر الذء تطل ئ من إسرائيل" . لقدخلأ الجدران

أأام فقط حتى أقدمت على قطه هذال الدراما المرساوية اإلنسانية من نحرها متذرعة خاالعتبارات والذرائه 
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أن وور هذال المشاهد المذعنة ُوسعت على أعتاب اإلسرائيليين وإن أكن لبرهة من الزمن. هذال األمنية، إال 
 المرساة الفلسطينية خكل  دتها وعنفوانها إذ تدافه موا نو الدولة من سكان حيفا-األولى ربما-المشاهد كشفت 

د بالدهم محاولين مشاهدة أقاربهم ولمسهم فهم لم أشاهدوهم أبدًا منذ نحو الجدار على حدو  والناورة وعكا
هذا الحدث جرى عفويًا، الالجئون الفلسطينيون من مايمات . خمسين عامًا من خلأ الجدران واألسال 

الالجئين في لبنان اقتربوا من الجدار لمشاهدة الو ن الرائه السليئ. سكان قرية عرب الدهامشة البدوية 
هم من على جانبي الحدود كما قام التلفزيون ببن الصور. اإل اعة أوبحت خجناحين و ري أبناء  اهدو 

الالجئين خالتقا ر نحو هذا الجدار العجيئ، وتم قذد أسماء العائالت من على جانبي الحدود وإرسال 
أو اتصال عبر كل  خعرهم لم أكن ل  أأة عالقة . التحيات وتحديد اللقاءات على وج  السرعة  لليوم التالي

مرة  أو  تلك السنين، والبع  اآلخر كان أحافد على اتصال هاتفي سعيأ  أو كانوا يلتقون في األردن
مرتين، وجرى تبادل األ فال من جانئ آلخر من أجل لمسهم فقط ،وتمت إعادة تركيئ الصور العائلية من 

اءات المنفعلة الجيا ة خجوار الجدار الذء أوبح للحظة جديد فهذا مات وذا  ولد وتعالت الصرخات والند
 (Haartz, 11 Juin 2000)" جدارًا  يبًا مرة أخرى.

فهل أثارت مثل هذال الصور والمشاهد مشاعر اليهود، أولئك الذين  ماانفكوا يذكرون حتى اآلن كيأ أن 
خالل برنام  "البحن عن األقارب" في الامسينيات من  الناجين من الكارثة قاموا ببن إذاعة ووت إسرائيل

 ؟والسبعينيات، ليساعدهم في البحن عن أقاربهم الرائعين
 

أما الوهم الثالن اإلسرائيلي فهو وهم أقول خرن فلسطيني الاارج ال يريدون العودة، وذلك أعني أن نجد حاًل 
هذال المشكلة إلى مشكل   لة الالجئين أجئ تحويلفردأًا و"إنسانيًا"  للحاالت الااوة. وأن  خاسم "دمقر ة" مشك

فنن  بينما يتبنى اإلسرائيليون الايار الجمعي في  ، (Zureik, 1994) فردأ . وكما نوال إلي  خقوة إيليا زريق
ل يتعلق خحقهم في العودة جميعًا إلى "أر  أجدادهم" وبالتعوي  خشكل جمعي عن األمال  واألموا يءكل  

دون أن ينظروا إلى قصة يوأوربا المستولى عليها أثناء الحرب العالمية الثانية، فنذ بهم ال ير  اليهودأة في ألمانيا
 الالجئين إال خاعتبارها قرية إنسانية لحاالت ُتدرس كل واحدة على حدة.
ثلين عن الالجئين في الداخل والاارج ومه أننا نعتقد أن أء حل لمشكلة الالجئين البد أن تجرء خمناقشة مم

المستوى الجمعي، وبعدها أعطى للمعنيين الايار بين البقاء  يخشرن ، ولكن ال بد أن يبحن أواًل عن حل لها ف
 كموا نين في بالد المنافي والشتات  أو العودة إلى دأارهم في المدن التي أوبحت تحت السيادة اإلسرائيلية.
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 والعربية طينيةفلسال وهاماأل ب.-1-3
 

فيتلاصان في أن  والعربي إن ما تقدم ذكرال يتعلق خاألوهام اإلسرائيلية الثالثة. أما عن الوهمين الفلسطيني
أولهما يتعلق  خطر  مشكلة الالجئين سمن ثنائية سيقةن للعودة  أو التو ين. ويراد في هذا االختزال اعتبار 

 إسرائيلية. ولعل سبئ هذا االختزال هو حصراً هي  نييين الفلسطينالجئالراهن لللوسه ل أن المسؤولية الكاملة
مشكلة الالجئين وهي مسؤولية إسرائيلية خحتة  وبين وسه الالجئين الحالي  وءين مسؤولية نشبعدم التمييز 

 )المقصود خع  الدول العربية( في دول المهجر، وهي مسؤولية إسرائيلية لمنعهم من العودة ومسؤولية عربية
فعهم إلى غياهئ العزلة والتمييز السلبي بينهم وبين موا ني تلك الدول. فرنا أفهم أن إعادة االعتبار إلى لد

هي قرية مالية قد أصعئ على السلطات العربية احتمالها، ولكن ما ال أمكن أن أفهم ن لماذا ال  المايمات
مل وممارسة المهن،  أو لماذا ينبغي حرمان الفلسطيني من السفر لرةية حق الع أعطى للفلسطينيين في لبنان

األقارب واألهل في كثير من الدول العربية خسبئ "الفيزا"،  ولماذا كان على الفلسطينيين أن ينتظروا الساعات 
ا ينبغي الطوال على الحدود حتى ُتراجه أسماةهم في دفاتر أجهزة األمن في عصر الكمبيوتروالعولمة. ولماذ

على الفلسطيني مغادرة بلد أقام في  ربه قرن  أو أكثر،  أو حتى ولد في ، ألن "فيزا" العمل قد انتهت، وإذا 
ممارسات، خسبئ ومتت كثيرًا عن هذال ال السلطة الو نية الفلسطينية،  أو كانت منظمة التحرير الفلسطينية

العربية، فرنا ال أفهم  موقأ خع  المفكرين الفلسطينيين الذين  األنظمةعدم توازن القوى بينها وبين خع  
اعتبروا  ر  مثل هذال القراأا "إسعافًا" للموقأ الفلسطيني في مواجهة خصم  اإلسرائيلي في مفاوسات 

في دول المهجر هو إسعاد النتمائهم الفلسطيني. وهذا المفهوم  " فلسطينيالحل النهائي، وأن كل "اندماج
هو اختزالي لقدرة اإلنسان على  أن أكون ل  أكثر من هوية و ني  وأكثر من والء من دون أن أشعر خانفصام 

  نيطيالحاولون على الجنسية األردنية ليسوا أقل و نية أو انتماء من فلس الشاصية. ففلسطينيو األردن
اإلقامة الدائمة ليسوا و من حق العمل والتنقل  ،بتمتعهم خالحقوي اإلنسانية سوريا ووفلسطيني أو لبنان.  مصر
 ي لبنان المحرومين من ذلك.يفلسطينية من فلسطين أقل

، مايماتالوبين وجودهم في  أما الوهم  الفلسطيني الثاني فيتمثل في الربط ربطًا عرويًا بين قرية الالجئين
ل مفهوم الالج، من خاعتبار أن  الالج، أفقد ورقة من أوراق  التفاوسية إن كان خارج المايم. وكرن  حو 

مفهوم قانوني إلى مفهوم اقتصادء )الالج، هو الفقير فقط(  أو إلى مفهوم جغرافي )الالج، هو الذء أسكن 
في  هذا المفهوم هو الذء جعل هنا   يئًا من التقاع  في تحسين المايماتولعل مثل  في مايم خائ (.
ووجود مايمات بتمديدات وحية مكشوفة للهواء الطلق حتى اآلن. وأدى هذا الربط بين  الرفة الغربية

إلأجاد حل وسط بين أهالي خع   ينيةالالج، والمايم إلى إخفاي الجهات المعنية في السلطة الو نية الفلسط
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فحين  خرى.أمن جهة  نروا" المسؤولة عن تشغيل وإعانة الالجئين الفلسطينيينو "واألمن جهة  المايمات
خاألوساي الصحية واالجتماعية التي تتميز  اقترحت هذال األخيرة على سكان خع  مايمات الرفة الغربية

المتدهورة جدًا، دفه مبلش مقطوي لهم لشراء بيت خارج المايم مقابل أن توقأ معوناتها لهم في المستقبل، 
رف  خع  المسؤولين في السلطة الفلسطينية ذلك. وال أدعي هنا أن  كان على هذال السلطة أن تقبل. ولكن 

ه هذال القرية. وفي انتظار ذلك أارج الفلسطيني من خع  لم تكن هنا  مفاوسات جادة في التعامل م
ويعك  ذلك خع  األحيان غياب رةية واسحة  .مساعدة خنعطائ  أء من دون أن تقوم االونروا المايمات

فيما  فلسطينيةالسلطة الو نية ال التي اتبعتهاعن كيفية التعامل مه الالج،، فال أمكن مثال  فهم السياسة 
الأسمح للالج،  في حين)أينما كان(،  كما يبدو سود ينتائ الالج، في غزةفيتعلق خاإلنتااخات المحلية، 

 مايم.الإذا كان أقيم في  بذلك في الرفة
هنا  مايمات قد استطاعت أن  وعلى الرغم من النظر إلى المايم على أن  فراء مؤقت لحين العودة، فنن

دم  في الفراء الجغرافي الذء تعيش في ، كما هو الحال على سبيل المثال في مايم الوحدات، موسحة نت
، ومايم اليرمو . في حين تشكل مايمات أخرى (Jaber, 1997: 255)ذلك الباحثة اللبنانية هناء جابر 

 ق اإلنسان أن أعيش في  خانتظار العودة  أو خيار العودة.إ كاليات حقيقية في كيفية تحويلهم إلى فراء أستح
وهكذا أنتهي إلى القول هنا إن موسوعة الالج، مازالت مشحونة خكثير من العوا أ واأللم ولعل  رحها  

التنازل عن حقوقهم  أعني هذا مطلقاً  وال خعيدًا عن األوهام المذكورة يتطلئ الشجاعة في إعادة التفكير فيها.
دة والتعوي ، وإنما المطلوب استراتيجية واسحة خحل عادل لمشكلتهم على المدى القريئ والبعيد. في العو 

أمكن  ،خقاء على الالج، في خع  المايمات البائسة للمحافظة على هويت اإلمن  فعلى سبيل المثال، بدالً 
 سعأ  نتباال كثيراً في ربط  بو ن . ويثير اال مهمالمحافظة على ذاكرة الالج، من الرياي وهذا عامل 

 18.هتمام خالتاريخ الشفوء للفلسطينيين قبل وأثناء النكبةاال
 
  ‘الفرادة أسطورة . من احمللية اجلغرافية إىل1-4

فنذا اعتبرنا  لعل  من الحق القول أن الفلسطينيين هم من أقدم الالجئين في العالم وربما النسبة األكبر عددًا.
كما بينا ساخقًا فيكاد ذلك أن ُأعتبر ثلن عدد الالجئين في  ج، فلسطيني،ماليين الخمسة  أن هنا  خحدود

                                                           
يف إدارة  هناك على سبيل املثال مشروع املرأة الفلسطينية و الذاكرةاالهتمام. ف بدايةيف األونة األخرية رى بدأان ن 18

لنفسية يف (، وكذلك مشروع ذاكرة الالجئني يف مركز الصحة ا1999)عبد اهلادي، ختطيط وتطوير شؤون املرأة
 الفلسطيين يف بريوت. ،مشروع أتريخ الفن الشعيب ملركز الفلكلورغزة
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والبالش  1995في عام  مفوسية العليا لالجئين التاخعة لألمم المتحدةالكما أوردت  إحصائية لمكتئ  العالم،
ة الفلسطينية للحال ةلكن هذا ال أمكن أن يبرر النظر . و (UNHCR,1995:247) مليون مهاجر  14,488
 هذالقد افتقدت الكثير من الدراسات والمقاالت المتعلقة في  19.حالة خاوة في التاريخ البشرء  أنهاعلى 

. ومن دون واإلرادأةالقسرية  العلمية ومقارنتها في مجال سوسيولوجيا الهجرة األدبياتاالستفادة من  الموسوي
بتلك التي  خردخ أو بوج ٍ  هذال تذكرنا ‘الفرادة أسطورة’ أنة قار ف، فالماإلثارةنبحن عن  اأننعلى  إليناينظر  أن

، وذلك عندما اإلسرائيليةوالسياسية لدى سوسيولوجيا الهجرة  ةاأليديولوجيالمفاهيم العلمية والتوجهات  أسست
فبينما لم أستادم  20.(Shuval: 1998) إسرائيلتعاملت مه المهاجر اليهودء إلى فلسطين ومن ثم إلى 

ة في أنهم قار فكلمة الج، في تعاملهم مه المهاجرين اليهود وذلك حتى ال تظهر الم اإلسرائيليون الباحثون 
مستادمي  لي  فقط خصفت  مفهومًا قانونيًا ، الج،النجد زمالءهم قد اكتفوا خمفهوم  ،في و نهم ‘ون جئال’
خكثافة مفهوم الشتات  اإلسرائيليسيولوجيًا. وبالمقابل فقد استادم الحقل البحثي  خصفت  مفهومًا سو أأراً إنما و 

. بينما لم إسرائيلمنفيون في البالد التي أعيشون فيها وهم يتوقون إلى العودة إلى  خرنهموذلك للتذكير  اليهودء
أن على  للتركيدوذلك  ،خمفهوم الالجئينذكرنا، ، كما هذا المفهوم مكتفينمن الفلسطينيين  أستادم إال قليل  

 الفلسطينيين في الاارج هم ليسوا أكثر من سيود في البالد المستقبلة. وقد جرت دراسة تجربة المهاجر
اب تركز البحن لديهم حول نجا  عملية استيع . وهكذافي إ ار مفهوم االستيعاب إسرائيلاليهودء في 

حول  اإلسرائيلي أزينشتات لوجيويعتبر كتاب السوسيو  .المهاجر والعوامل االجتماعية والنفسية التي ترافقها
(. في حين Eisenstadt, 1955" أحد الكتئ الكالسيكية في دراسة المهاجر اليهودء )استيعاب المهاجرين""

ولعل ذلك ما أفسر غياب الدراسات حول   ، ب  بديهي الستيعابأننا نجد في الجانئ الفلسطيني قد تم اعتبار ا
للعائدين إلى فلسطين. وأخيرًا فالنقطة الوحيدة التي  عبر القوميةندماج  أو الحياة االمثل  أخرى وحول مفاهيم 

مهاجر/عائد إلى و ن  الجديد. وعلى الرغم  اتفق عليها الطرفان هي تبني سياسة الباب المفتو  الستيعاب أء
‘. أكثر عقالنية’تم تبني سياسات  لقد الحقيقة ففيفي هذا المجال  اإلسرائيليينمن أن السياسات المعلنة لدى 

في الفصل  أوسح كما سود  ،للعمل في هذال السياسة في الجانئ الفلسطيني أدعو أننيوعلى الرغم من 
تزل الجدول رقم اوي للوسه الفلسطيني؟ لىل جرت دراسة الايارات الماتلفة والمثالساخه المتعلق خالعودة، فه

 هذال المقارنة. 2
                                                           

 Tamari) ,انظر إىل مشكلة االستثنائية الفلسطينية يف حبوث العلوم االجتماعية يشكل عام يف  - 19

1997:18-20). 
 Holocaust Survivors in Israel: Reflection on a Unique Immigrationونكا بعنوان: ايبل-انظر على سبيل املثال إىل مقالة هنا توروك -20

(Hanna Torok-Yabloka, 1991). 
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 التوازي واالختالف يف احلقلني البحثيني الفلسطيين واإلسرائيلي: 2جدول رقم  

 المفهوم موقأ الحقل البحثي الفلسطيني موقأ الحقل البحثي اإلسرائيلي
 الالج، استادم لم أستادم
 الشتات لم أستادم استادم
 االستيعاب بديهية بديهية

سياسة الباب المفتو   يدأ يدأ
 المهاجرين /للعائدين  
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 الفصل الثاني

 المقطعة  ن الشبكاتالفلسطينية في الشتات الشبكات 

متعاسدة ومتراخطة بو ائ  وثيقة نتجت عن  الاارج خصفتهم مجموعات  أو  بكاتكثيرًا ما نظر لفلسطينيي 
الفلسطينية في مواجهة محاوالت  محيها  ترثير النكبة والتاريخ عليهم. وجاءت موسوعة التركيد على الهوية

وفي خع  دول الغرب لتثبت خطاب التعاسد وااللتحام بين  التي تقوم بها االيدولوجي  الصهيونية في إسرائيل
الفلسطينية في الاارج والتواول عبر الحدود والقارات. ولعل ذلك قد أث ر  (community)أعراء المجتمعات

ترثيرًا كبيرًا على رةية الباحثين والمفكرين لألحداث اليومية المشحونة بثقل التاريخ، مما جعل من الصعئ أن 
للشتات خاعتبارال بنى اجتماعية لي  لها تارياها فقط في المجتمعات األولية ولكن أأرًا في مجتمعات ينظر 

واقتصادأات الدول المستقبلة، خحين أثر ذلك عليها ترثيرًا مبا رًا وحاسمًا. ومن ثم  أطمح هذا الفصل ألن 
 (transnationals)  وميةأره موسه التساةل كل محاوالت اعتبار أن كل تبعثر أالق  بكات عبر الق

عالة، إذ سيظهر هذا الفصل أن ذلك لي  وحيحًا خالررورة، وأن ذلك يرتبط خعدة عوامل. إذًا لتفكيك هذا ف
، والتي تمكننا من المركئ المعقد الذء أسمى الشتات الفلسطيني، البد لنا أن نلجر إلى أدوات التحليل الشبكي

دراسة وحدات أوغر سمن المجتمعات الفلسطينية في الاارج، خحين نستطيه فهم هذا التفكيك عن  ريق 
 .عدة إ كاليات تتعلق بديناميات العالقة بين المركز ) األراسي الفلسطينية( واأل راد )دول الشتات(

  21.نظرء ولو خصورة اختزالية لمنه  التحليل الشبكيالبد لنا من فهم الفلسطينية،  وقبل القيام بدراسة الشبكات
 
 :مقدمة يف منهج التحليل الشبكي. 2-1

 social)أحد أهم المناه  التي تعتمد على البناء االجتماعي  (network analysis)  أعتبر التحليل الشبكي

structure)  خاعتبارال مركزيًا في التحليل السوسيولوجي. ويعتبر البناء االجتماعي أحد أهم العناور في
بلو ، فيبر، مارتن، ، مارك ، ليفي  تراوس، خارسونزمأالنظريات االجتماعية التي أسسها كل من دوركها

نظرية أحادأة  22وال أعتبر التحليل الشبكي .cook and whitmeyer, 1992:109)-(110كولمان وآخرين 
                                                           

 .(2-2ميكن للقارئ غري املهتم ابالشكاليات املنهجية للعلوم االجتماعية أبن ينتقل إىل الفقرة التالية ) 21
 emirbayer and Goodwin, 1994)أمهها دراسيت اعتمد هذا اإلطار النظري على عدة دراسات ولعل  - 22

. Cassirino, 1997b)    ،1983كما ميكن أن نذكر ; Douglas et al., 1992: 150-170) (Cook 

and whitmeryer, 1992 ; Burt and Minor,  
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استراتيجية واسعة لدراسة البنية االجتماعية   ووتراخطات، ولكن ه مجموعة قوانين وافتراسات  تحكم  الشكل
محاولة بذلك تفسير كيأ تؤثر البنى الشبكية على السلو  والتغيير  ،يةاالجتماع عن  ريق دراسة الشبكات

لى االجتماعية الشبكات تعرفو (Emirbayer and Goodwing, 1994:1414) االجتماعيين.  أنها ع

 عمومية ويمكن. عات وكذلك بين أفرادبين مجمو  ةاالجتماعي (ties) الرواخط  أو العالقات في مبنيةمنظومة 

 أن فيكفي مؤسسة، تكن لولم و حتى ومنظومات تشكيالت أي الشبكات لواء تحت يضم أنب التعريف هذا
 (. مشتركة أهداف ،حمصال تبادل) أفراد بين عالقات مجموعة هناك تكون

بربط المنظومات الشبكية خالبنى االجتماعية  كما ينبغيلم تهتم  كثيرًا من دراسات التحليل الشبكي أنورغم 
ن هذال البنى االجتماعية. آلياتقدمت خدمات جليلة لفهم  فننهابوجٍ  عام   تكو 
النسبة ل  هو بن فتعريفًا لما هو أسمى خالتحليل الشبكي (Wellman, 1979: 1203) بيرء  وليمان ويقدم لنا

والمجموعات. وأهم  األفرادلي  مجموعة من التقنيات وإنما هو منظار تحليلي يركز على العالقات المبنية بين 
نمذجة العالقات ولي  األفراد. ومن ثم  فهو يهتم خاالتصالية بينهم في دراست  ل هي سمات التحليل الشبكي

(connectivity)الشبكة المعقدة ولي  فقط ببناء الرواخط الثنائية  اءبن. كما أقوم ب(dyadic ties) ويهتم ،
ذلك إلى . إسافة خالبنى المعقدة من العالقات التبادلية ولي  فقط خالعالقات المتناظرة  أو الهرمية البسيطة

يرسم  وأخيراً  كالتبعية والتعاون. الفعلية للسلطة، األنظمةتوزيه الموارد النادرة سمن الشبكة عن  ريق أقوم ب
 .أعرائهاو ريقة تنظيمها والعالقات القطرية بين  حدود الشبكاتالمنه   هذا
. كما فعل بيرء ويلمان )أء خما أاتلأ عن مناه  أخرى( سلبياً   تعريفل رسنلج التحليل الشبكيولفهم أهمية  

ص ومعايير أشتر  فيها األفراد ئأن أعر د السلو  االجتماعي خاعتبارال نتاجًا لاصافقد رف  هذا األخير 
بمعنى آخر فال . و (Wellman, 1983:165)وإنما خاعتبارال نتاجًا للمشاركة في العالقات المبنية اجتماعية 

تقاد  أو تشكل الاصائص من مثلن االنتماء إلى  بقة أو الوعي فيها  أو االنتظام في حزب سياسي واالع
بد من تفسيرال من خالل أنماً العالقات سمن  معينة، حقاًل تفسيريًا للسلو  االجتماعي، وال ثنيةإلاالنتماء 

   23البنية االجتماعية.

                                                                                                                                                                                            

اجع من أجل دراسة سريعة للتحليل الشبكي.  ر من أبسط امل Knoke and kurlinsk (1982)كتاب ويعترب  
 Degenne and Forséحول منهج التحليل الشبكي  ا جند مرجعاً مبسطاً وهاماً يف اللغة الفرنسيةكم

(1994).   

سمن ميادين علم االجتماي، أمكن القول  اتجاال التحليل الشبكي ةولموسع - 23
وترف  خشدة أ كال  (anti-categorical)خرنها سوسيولوجيًا سد التصنيفات 
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االجتماعية بتفعيل األنواي  خاستادام واحدة من استراتيجيتين لفهم كيفية قيام الشبكات ويقوم التحليل الشبكي
 relational)وتسمى اإلستراتيجية األولى خالتحليل العالئقي   24.المتعددة من السلو  االجتماعي أو إعاقتها

analysis)  التماسك االجتماعي’أو‘  (social cohesion) التحليل المرتبي خوالثانية تسمى(positional 

analysis).  إذ أقوم  بتفسير خع  ، على الرواخط المبا رة وغير المبا رة بين الفاعلين ألولا منه اليركز و
أو الصيرورات بوسا ة الرواخط االجتماعية نفسها )خاإلسافة إلى خصائصها من  دة وكثافة   تالسلوكيا

نعزلة نسبيًا تطوير ثقافات االجتماعية القوية والكثيفة والم وتوافق ومجال(. وفي هذا اإل ار تسهل الشبكات
ود عوكذلك هويات جمعية قوية، وهذال الفكرة ليست خجديدة فهي ت (uniform subcultures)جزئية متجانسة 

لرواخط االتحليل العالئقي أأرًا أن  قد بي نل. و (Simmel)وكذلك إلى سيمل  (Durkheim) مأإلى دوركها
تكون أساسية في  قد بط خصورة غير مبا رة أفرادًا بين المجموعات االجتماعية المنعزلة،الرعيفة، التي تر 

 structural) ات البنيويةغالصيرورات االجتماعية. كما أمكن للرواخط الرعيفة، خلق جسور في الفرا 

holes)، ت بين الفاعلين سمن الشبكة، وهذا عنصر مهم في بنية أء في األماكن التي ال توجد عالقا
أن البحن عن فرص العمل أحتاج إلى رواخط  رانوفيترجسبيل المثال فكما بي ن  ىالشبكة وخواوها. وعل

في تطوير مثل هذال  (graph theory)سعيفة. وقد أفادت كثيرًا األدوات الرياسية لنظرية الاطًو البيانية 
 .(Ibid.:1420)منه  ال

 على  بيعة رواخط الفاعلين اً مركز  ،فيعتمد على استراتيجية مرتبية ،وهو التحليل المرتبي أما المنه  الثاني
والصيرورات في  ليست مه فاعل آخر ولكن مه  رد ثالن، وتصلح هذال االستراتيجية لبع  السلوكيات

بة لفاعلين آخرين في النظام االجتماعي. وهكذا يؤكد إ ار نمط العالقات التي تعرفها مرتبة فاعل ما خالنس
التحليل المرتبي على أهمية العالقات المشتركة التي أمكن أن يرتبط فيها فاعلون خطرد ثالن من دون أن 

، (structural equivalence)أكون بين هؤالء الفاعلين خالررورة عالقات وهذا ما أسمى خالتطابق البنيوء 
                                                                                                                                                                                            

وسد الفردأة المنهجية  (essentialism)والنزعة الجوهرية  (culturalism)ثقافوية ال
(methodological individualism)  وهي خصورة جوهرية تتناق  مه خع .

ة البنيوية التي تؤكد على أهمية االندماج المعيارء يالوظيفمدرسة فرسيات 
(normative integration)  في المجتمعات(Emirbayer and Goodwin, 

1994:1415) . 
 .(Burt and Minor, 1983)كتاب   ، ذكر يف (Burt, 1987)انظر إىل - 24
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في محاولة فهم السلو  الفردء والجمعي. وتعتبر هذال القرية مهمة في حالة وجود دور أو وتكمن أهمية ذلك 
ة خاوة تربط بين منظومة من الفاعلين سمن نظام كلي. وتسمى عندئذ هذال المنظومة ببلو  أء  بكة بمرت

ويمكن  )والتي تربط عادة بين فاعلين متطاخقين بنيويًا سمن  بكة معقدة(. (block) جزئية متجانسة 
استادام الطري الجبرية لتوويأ هذال البلوكات سمن الشبكة. وياتلأ التحليل البنيوء عن التحليل المرتبي 

 األول قد عجز عن التمييز بين أعراء الحلقات االجتماعيةالتحليل األولى في أن  نفي نقطتين رئيستين
(clique) مه خع  رواخط مبا رة وقوية، ولم يتم التميز أأرًا بين أنواي الرواخط مه  التي تربط خعرهم

الفاعلين خارج الشبكة. في حين أقوم التحليل المرتبي بربط دراسة الحلقات خالنظام الكلي. والنقطة الثانية أن 
ع  خعالقات التحليل المرتبي ال أعطي أهمية فيما إذا كان الفاعلون من مرتبة معينة يرتبط خعرهم مه خ

 : .Ibid)نسي  اجتماعي كثيأ على اإل الي.  مبا رة. وهكذا فيمكن لبلو  ما أن ال ُأعتبر حلقة ذات

1422) . 
 دراسة بيتر بيرمان يهو أحد الدراسات المهمة للتحليل الشبكي لفهم تطبيقات ماذكرناال، أمكن أن نشير إلى و 

(Bearman, 1993) في فترة القرن الذء سبق الحرب  حول البنية االجتماعية للنابة المحلية في إنكلترا
 (patron-client tie)األنماً الفعلية لعالقات القراخة والعالقات الزبائنية  إذ درس بيرمان ،األهلية اإلنكليزية

بين فاعلي النابة خعرهم مه خع  والتي أدت في نف  الوقت إلى خلق  روخات و بقات  التي ربطت
ماتلفة فيما بينهم في أثناء تلك الفترة. هذا وقد ووأ ببراعة التفاعالت المنمطة بوجٍ  أدي من لو أن  

يفها خطبقة استادم التصنيفات الكالسيكية. وهكذا فتحليل  يتميز ببعدال عن تصنيفات عامة على  ريقة توو
فقد رسم نماذج للبلوكات للعالقات المنسوجة في أربه  ن ذلكموبدال  برجوازية وسيطة، واعدة، آفلة، قروية،

. وهكذا يتصرد األفراد مه مسارات  اصية متميزة،  خانسجام مه المصالح 1640و  1540فترات بين عام 
 :Bearman 1993)الو نية والمحلية  شبكاتالتي نتجت من المراتئ والوسعيات البنيوية المشتركة داخل ال

مفتاحًا لفهم التغيرات البنيوية الطويلة  . وتقدم التغيرات مه الوقت في البنية وتوزيه هذال الشبكات(1112
تي حصلت على مستوى النابة قد خلقت الرئيسية أن التحوالت االجتماعية ال األمد. وتعتبر فكرة بيرمان

يولوجية، والتي بدورها لعبت دورًا محوريًا ث رو ًا مسبقة بنيوية من أجل انتشار االعتقاد في خع  الدوغما ال
لقد أدى ذلك إلى تكوين نابة  ،آخر ىد. خمعنعالحوادث واالسطراخات السياسية التي جاءت فيما خ ءاحفي إأ

 لى أساس العالقات االجتماعية التي تجاوزت النظام االجتماعي التقليدء )ذاتعلى مستوى إقليمي، تنظمت ع
الطاخه المحلي والعائلي(. كما خلقت هذال النابة سياقًا على أساس  ظهر الاطاب الديني المجرد خاعتبارال 

 Ibid., cited by)ة. محددًا مهمًا لفعل النابة االجتماعية في القرن الذء سبق الحرب األهلية اإلنكليزي

Emirbayer and Goodwin:1423).  
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 ونظرية التبادل التحليل الشبكي
 exchange) هو المنه  الوحيد لدراسة البنية االجتماعية، فنن نظرية التبادلأعتبر ال ولكن التحليل الشبكي

theory)  لها دورها المهم في ذلك. وإذا كان كال المنهجين يرجعان العالقات والرواخط إلى عملية تبادلية، فنن
ما اعتاد على التركيز على محتوى العالقات والرواخط المتبادلة )من قراخة، وداقة وغيرها(  التحليل الشبكي

على التفاعل وتنوي  ستوى المجموعات والمؤسسات أكثر من األفراد. في حين ركزت نظرية التبادلعلى م
) التي قد   (valued items)إذ يتم تبادل أ ياء لها قيمة فيما بينهم ،محتويات الرواخط ما بين األ ااص
 .(Cassarino, 1997b: 23; cook and Whitmeyer: 110)تكون مادأة، معلوماتية  أو رمزية( 

  ريادأةال بيعة الفلسطينيين و  رجال األعمال حول  بكات البحنموسوي خ وفيما يتعلق
(entrepreneurship) على حق الباحن ، كما نوال ل  مع  أكثرأن نظرية التبادل تتناسئ  نجد، لمهاجرةا

 (embedded) متموسع  كرء فعل اقتصادء وذلك ألن الريادأة ،(.Ibid) اإلأطالي جان بير كاسارينو
والعالقات (interpersonal)  في البناء االجتماعي. فالعالقات ما بين األ ااص  خحسئ تعبير جرانوفيتر

 سمن العائلة واألقارب غالبًا ما تلعئ دورًا مهمًا على مستوى البناء الكلي للعالقات.

 الكميةأهمية خالغة وخاوة تاريايًا إذ استبدلت النزعة  في العلوم االجتماعية ذا أعتبر منه  التحليل الشبكي  
(quantitative)  لدى علماء االجتماي األمريكان في األربعينيات، كما أنها سمحت بدراسة ظواهر دقيقة

لي . ولكن مه ذلك فهي تطر  إ كاليات  بها عنق الواقه لتطبق عءَ خعيدة عن تصنيفات ساخقة الصنه والتي لو 
إن كان هنا  ثالثة نماذج  ،ن على حقويية كلية. فقد أ ار اميرباير وكودثجدأة عندما تعتبر استراتيجية خح

والبنية  (agency) الدور المحر وذلك في العالقات بين الثقافة  سمنية في أديبات التحليل الشبكي،
والذء أدى إلى وعوبات في إأجاد تفسيرات مرسية للتحوالت التارياية. وأول هذال النماذج االجتماعية 

إذ أهملت الدور السببي الكامن في معتقدات  (structuralist determinism)وية يالرمنية هو الحتمية البن
سي والثقافي في التاريخ. الفاعلين. كما أهملت المعاني التي أحملها الاطاب السيا من ةوقيم والمعايير المتبنا

كما إنها أهملت التشكالت التارياية للفعل الذء نمط وحول ساخقًا البنى االجتماعية. أما النقطة الثانية فتتعلق 
لقد قبلت الدراسات في . (structuralist instrumentalism)على األدواتية البنيوية  بنزعة التحليل الشبكي

جاال الدور الحاسم للفاعلين، أال وهو الدور االجتماعي في التاريخ ولكنها نظرت خصورة مبالش فيها هذا االت
وأخيرًا فالمنه  الشبكي في التغيير االجتماعي قد تحول إلى اتجاال ذء  .نفعية وأدواتية إلى نشا اتهم بطريقةو 

خع  الصيرورات التارياية للتحول والتي قسمت  (structuralist constructionism)نزعة بناءوية بنيوية 
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هو اتجاه  في التنظير للذات  الهوياتي وسم ت  خصورة استفزازية. ولعل أنجح اتجاال لدى التحليل الشبكي
، والدور الحاسم االفتراسي في االنتماءات المعيارية والرموز الثقافية في الفعل (human agency)اإلنسانية 
. ولكن حتى المنه  لم أستطه تقدأم فهم الطبيعة المعقدة للتراخط النظرء بين الثقافة الذات والبنية االجتماعي

االجتماعية. ولم ترخذ خعين االعتبار الترثيرات البنيوية للاطاخات الثقافية والسياسية للفاعلين التاريايين 
(Emirbayer and  Goodwin 1994:1426).  

 الشبكاتأهمية  نبي   إذ، ى لسوسيولوجيا الهجرةقد قام خادمات جل   ن التحليل الشبكيالبد أن نؤكد أوأخيرًا  
، لتكييأ المهاجر مه المجتمه المستقبل على المدى القصير وعلى اندماجية في مؤسسات يبدورها التسهيل

دور المهم في تافيأ كلمة الهجرة، وذلك ال لعئ الشبكاتظهر كيأ تبعيد. وأهذا المجتمه على المدى ال
 في الدخول إليها. اإلمكانيةالتي تقدمها الشبكة لعرو ما  أو لعرو لدأ  األخرى خسبئ المعلومات والمصادر 

 
 دراسة الشتات يف خالل التحليل الشبكي. 2-2

ال الفقرة تناول خع  القراأا المتعلقة خالتحليل الشبكي للبنى االجتماعية الفلسطينية في سنحاول في هذ
للبيانات واسعة وعميقة، إال أننا سنكتفي هنا خطر  خع   استثمار خحثنا الميدانيإمكانية الاارج. ومه أن 

ة ألبناء الشتات الفلسطيني. فما يتهذا الكتاب، والتي تتعلق خالتكوينات الهويا إ كاليةالقراأا التي تهم مبا رة 
الو نية الفلسطينية على الرغم من التبعثر و ول فترة الهجرة/اللجوء،  أو ما  هي العوامل التي دعمت الهوية

. وما هو دور المؤسسات الو نية في أخرى هويات  أمام دة هذال الهوية من هي العوامل التي ساءلت 
الفلسطينية في ربط الشتات برواخط أو بتعبير أعمق من ذلك خعالقات مه الو ن األم  الشتات كمنظمة التحرير 
ما  أوو ني مه تلك المحلية ) أساسالمبنية على  تتناق  الشبكات أموهل تتقا ه  ؟أو مه القرية الفلسطينية

وي الو ني(؟ ولكن قبل ذلك علينا تحت الو ني(  أو تلك المطبوعة خالطاخه الديني  أو القومي العربي )ما ف
التي مازالت ترتبط بو ائ  وثيقة مه   الشتاتية. ما هي الشبكات  ر  أسئلة أكثر خسا ة عن  بيعة الشبكات

األراسي الفلسطينية؟ ما هي العوامل التي تؤثر على هذال العالقة؟هل هين البعد الجغرافي، مدة الهجرة عن 
 ن، مدى سما  الدول المستقبلة لحركة الجالية الفلسطينية، إلى آخرال.. ؟ إن دراسة الشتات الفلسطيني الو 

لهؤالء المجموعات والتي ترخذ الشكل  (sociability)خصفت   بكات متباينة تتناول أ كال التطبه االجتماعي 
التي تساهم في خلق بنى  بكية، الرسمي وغير الرسمي. وهنا أمكن أن نتصور مجموعة أ كال من العالقات 

) مه أهل البلد(. كما أمكن أن نتصور عالقات الصداقات  جهويةكالعالقات العائلية والطائفية والو نية وال
 .العائلية التي تنت  عن اللقاءات عن  ريق العمل، أماكن الترفي   أو الجوار. لنبدأ أواًل في دراسة الشبكات
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 العائلية: أربعة مناذج اتالشبكأ. -2-2
   

المقصود أواًل خالعائلة لي  فقط األم واألب واألخوة واألخوات، وإنما العائلة الممتدة التي ترم أأرًا أقارب 
الدرجة الثانية )من أعمام وأخوال وعمات وخاالت وأبنائهم وبناتهم(. وبوجٍ  عام أمكن القول أن العالقات 

كما هو الحال في  (institinnalisation)القات  اصية وتاره نادرًا لعملية مؤسسة العائلية هي ع
)الدواوين وغيرها(.وسود أقدم هنا أربعة نماذج للعالقات العائلية األكثر تمثلية للجاليات الفلسطينية التي 

بين أفراد العائلة سمن ثالثة   التقيت بها في ثالث عشرة دولة من دول الشتات. إذ كنا ندرس الشبكة العائلية
أجيالن الجد وأوالدال وأحفادال. ويتمثل هذا النموذج خحساب العالقات بين أفراد هذال العائالت على الشكل 

 التالين
ن وهي الحد األقصى للعالقات في حال أن كل فرد من أفراد العائلة أستطيه رةية اآلخر. الحدأةالعالقات 
فة الشبكة، نسبة عدد األقارب التي يلتقي بها أفراد العائلة المستجوبة خالمقارنة مه الحد األقصى. ونعني خكثا

وهو عدد العالقات بين أفراد العائلة فيما إذا كان كل فرد يرى اآلخر، في  حدءوهنا  حدان أقصيانن أحدهما 
ت، آخذين خعين االعتبار العوائق حين نعرد الحد األقصى الثاني خالحد النظرء وهو الحد األقصى للعالقا

(. وسنحصل مثال القانونية التي تحول دون رةية فرد ما ألفراد آخرين )خسبئ عدم إمكانية الحصول على فيزا
. أما 25عن  ريق المقابالت مه أفراد العائلة على العدد الفعلي للعالقات بينهم خالل السنتين الساخقتين للمقابلة

الذء سنحصل علي  على سوء تصريحات األعراء الذين جرت مقابلتهم. هذا  حجم العالقة الحقيقي فهو
والكثافة الفعلية خاعتبارهما خالترتيئ  (virtual density)وُتحسئ كثافتان للشبكات العائليةن الكثافة الكمونية 

حات اإلجرائية لهذا . وفيما يلي خع  االقتراالحدأةمئوية  للعالقات النظرية والفعلية خالنسبة للكثافة النسئ ال
 النموذجن

أو  الهاتأ)أء لي  عبر تعرد العالقة بوجود لقاء مبا ر  -1
 خالل السنتين اللتين سبقتا المقابلة.البريد العادء  أو اإللكتروني( 

                                                           
مع جمموعة كبرية من العائالت الفلسطينية يف دول خمتلفة، واليت  1998-1996متت املقابالت بني عامي  - 25

إذاً ليست فقط عائالت رجال أعمال.  ية  أو ما فوقها. فهتنتمي غالباً إىل الطبقات الوسطى الفلسطيني
العائلية، فقد قدم البعض معلومات تفصيلية، إذ  وابإلضافة إىل األسئلة العامة عن اإلتصالية ضمن الشبكات

 مسحت لنا إبجراء بعض احلساابت عليها.
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بدرجات متفاوتة بين االندماج  تاتلأ العالقات سمن الشبكات -2
إلى مراتئ ومناوئ رسمية، في حين يتعلق االندماج إلى ويرجه التمايز إلى تقسيم للشبكة ، والتمايز

التعاون المرن بين سلوكيات فاعلين متوازين في الوسعي . وتعتبر الشبكة فعالة خقدر ما لها من عالقات 
قد اعتبرنا أن . من هنا ف(Baker, 1992:401; cited by Cesari, 1999:11)دماجي. ن كل إ ذات

العالقة بين الجيل نفس   هي العالقة األكثر حميمية واألكثر احتمالية إلقامة عالقات اقتصادأة، وتقل 
 تررب العالقة المصر  بها خمعاملفقد قررنا ان ومن ذلك  .هذال الحميمية خاالنتقال من جيل إلى آخر

في حال كان بين   0.75لجيل الواحد، و في حال كان اللقاء سمن أبناء ا 1على الشكل التالين افتراسي
 في حال جرى اللقاء بين أبناء جيلين غير متتالين.  0.5أبناء جيلين متتاليين، و 

اللقاء بين االبن  أو البنت مه أحد الوالدين )األب واألم( أكفي  -3
 .26العتبارال لقاءً 

جرى حساب إمكانية اللقاءات النظرية إذا كان أحد أعراء  -4
اللقاء خاآلخر في مكان إقامت . ولهذا فقد أهملنا إمكانية اللقاء في مكان أاتلأ عن مكان  العائلة أستطيه

، إقامتهما. وهكذا أمكن تلايص اإلمكانيات على الشكل التالين الفلسطيني الذء أحمل وثيقة سفر مصرية
ن أكون لدأ  لمُّ  مل، وال لبنانية  أو سورية ال أستطيه السفر إلى  األراسي الفلسطينية من دون أ

إال إذا كانت لدأ  فيزا للعمل، وال أستطيه حامل الوثيقة المصرية السفر إلى  أستطيه السفر إلى الالي 
. ويمكن فقط لحامل ومصر . وال أستطيه حامل هذال الوثائق التنقل بين سوريا ولبنانأو األردن  سوريا

األردني الذء –ولكن مقابل دفه كفالة مصرفية. أما خالنسبة للفلسطيني الوثائق السورية خالتنقل إلى األردن
 إال بتر يرة عمل، وال أستطيه السفر إلى مصر فال أستطيه زيارة الالي  األردنيأحمل جواز السفر 

ا إذا كان مكان والدت  إحدى المدن الفلسطينية،  ويستطيه السفر إلى  األراسي الفلسطينية  أو وسوري
 كسائح ولكن خصعوبة خالغة. إسرائيل

أما أولئك حاملو جوازات السفر األجنبية، فهم أوفر حظًا من اآلخرين. ولكن رغم ذلك فنن الذين ولدوا في 
 من دون تر يرة عمل. . كما ال أمكنهم دخول الالي لسفر إلى سورياقطاي غزة ال أستطيعون ا

                                                           
بعض أفراد العائلة )غالباً من اجليل الثاين( ونطلب  حتسب العالقات الفعلية عن طريق اللقاءات امليدانية مع - 26

 منهم أن يصفوا لنا اللقاءات اليت جرت بينهم وبني بقية أفراد العائلة.
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وقد استالصنا من مجموعة المقابالت التي أجريتها مه العائالت الفلسطينية أن هنا  أربعة نماذج هي األكثر 
 تعبيرًا عن حالة فلسطينيي الشتات.

، من أول 1967في عام  خالمواوفات التاليةن خرجت من غزةعائلة تتسم تاص للعالقات  النوع األول
، ال تستطيه الحصول على لم  الشمل في فلسطين، ولديها إمكانية زيارة  فالحي، تحمل وثائق سفر مصرية

 .، كندا، الالي األراسي الفلسطينية. دول التشتتن غزة، مصر

من عائلة  ، من وفد1948عائلة تتسم خالمواوفات التاليةن لجرت منذ عام تتعلق خ للعالقات النوع الثاني 
تعمل في التجارة،  أحمل أغلبهم وثائق سفر سورية، ال تستطيه العودة إلى وفد وال إلى األراسي الفلسطينية، 

 .، الوالأات المتحدة، كندا، الالي ، مصر، غزةياوال تتمكن حتى من الزيارة. دول التشتتن سور 

، من من بيت ساحور 1902عائلة تتسم خالمواوفات التاليةن هاجرت منذ عام تاص للعالقات  النوع الثالث
فالحي، أحمل األغلبية جوازات سفر تشيلية، ال تستطيه الحصول على لم  الشمل في فلسطين، ولكن  أول

 .، السعودأةبرازيلال، ، تشيليلديها إمكانية الزيارة. دول التشتتن الرفة الغربية

، من أول 1953منذ عام  ائلة تتسم خالمواوفات التاليةن هاجرت من الناورةعتاص للعالقات  النوع الرابع
، . دول التشتتن كنداحررء، أحمل األغلبية جوازات سفر إسرائيلية  أو كندأة، تستطيه العودة إلى إسرائيل

 .ولبنان ، سوريا، األردنالوالأات المتحدة

 . 3في الجدول رقم  واسح، نستن  كما هو ةوبعد القيام خالعمليات الحسابية الالزم
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   3جدول رقم كثافة العالقات العائلية ألربعة مناذج من الشتات  :  

  النوي األول النوي الثاني النوي الثالن النوي الراخه
20  
(14+5+1) 

22  
(16+5+1) 

31  
(21+9+1) 

11  
(1+3+7) 

 العدد الكلي لثالثة أجيال
 ) اص(

 الكثافة الكمونية)لقاء( 69.5 641 308 241.5
 الكثافة النظرية)لقاء( 23 410 230 134

 نسبة الكثافة النظرية 33% 64% 75% 55%
 الكثافة الفعلية)لقاء( 17.5 247 126 54

 نسبة الكثافة الفعلية 25% 38% %41 22%

 على أخحاثي الميدانية بناءً  أجريت المصدرن حساخات

ومن التمعن في هذال األرقام والنسئ المئوية أمكن أن نصل إلى مجموعة استنتاجات عن  ريقة عمل 
 الطاخه العائلي في الشتات وعن معوقات عملها أأرًا. الفلسطينية ذات الشبكات

التي ُذكرت ساخقًا، ما افترسناال من الدور الحاسم لهشا ة الوسه القانوني  لقد أثبتت نماذج الشبكات
لفلسطينيي الشتات في الدول العربية ووعوبة حركتهم، وفي الوقت نفس  سعأ إمكانية العودة حتى اآلن. 

عة وممز قة ألعراء ال ولحاملي وثائق  عائلة ذات األوول الغزاوية،وهكذا تبدو العالقات االجتماعية مقط 
السفر المصرية، إذ يلتقي الفرد في العائلة بربه األفراد في حين أستطيه نظريًا أن يلتقي مه الثلن. ويمكن أن 

عد جفا". هنا  لباأعزى هذا الفاري إلى التباعد الجغرافي الذء يزيد في جفاء العالقة، وكما أقول المثل العربي "
( وهو عامل ووفدأة )العائالت من أوول غزاوية عامل آخر لعئ دورًا في النوي األول والثاني من الشبكات

سياسي أقول خرن خع  الفلسطينيين ينتمون إلى منظمات فلسطينية غير مرغوب بوجودها في خع  الدول 
القيادة العامة، جبهة التحرير  – ال المنظمات من مثل )الصاعقة، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطينالعربية وهذ

 العربية( مما تمأل أسماةهم القوائَم السوداء على الحدود.

ة العالقة النظرية ، ترجه الهوة بين كثاف1948في النوي الثاني للشبكة عائالت من أوول وفدأة أء منا ق 
( قد 1948أء أن الفلسطينيين من أوول فلسطين التارياية )أراسي  (%22)والكثافة الفعلية  (55%)

إذ ال أستطيعون العودة وااللتقاء في بلد المو ن حين  (territorial reference) أساعوا المرجعية الفرائية
ون هنا  فروة االلتقاء في مو نهم مه أفراد آخرين للعائلة. إسافة إلى ذلك أحمل أغلئ هذا النوي من تك
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وجود لقاءات قليلة في بلد ثالن،  انتباهناالشبكة وثائق سفر مما أصعئ عليهم إمكانية التحر . وقد أثار 
لذين أعيشون في بالد اللجوء األولى ويعزى ذلك إلى ندرة القدرات المادأة وسعأ التراث السياحي عند أولئك ا

الهاربين من الحر الشديد  . وتزداد الرغبة في السياحة عند أولئك القا نين في الالي ، األردن، مصرن سوريا
الذين أشعرون خالحنين  الأات المتحدةأو الو   في الصيأ. ويصل الح  السياحي قمت  مه فلسطينيي كندا

لقراء خع  الوقت في المشري. وهنا ينبغي أن نستثني من أ كال "السياحة" الح  إذ أعتبر من أهم الفرص 
 للقاء األقارب واألهل في . فكثير من الذين قابلناهم قد ذكر أن  التقى مه قريئ ل  في الح  خعد عشرات

مركز جذب مهم، وخاوة  ، إسافة إلى القدسوالناورة السنين. وفيما يتعلق خالمسيحيين فتعتبر بيت لحم
 ، فقد كان حافز خعرهم للزيارة دينيًا.لفلسطينيي أمريكا الالتينية

. فالعائلة الحررية العاملة في التجارة رًا أأرًا في مواوفات الشبكاتاالقتصادء دو -االجتماعييلعئ األول 
. وهذا ينطبق تقريبًا على كثير من المجتمعات، لها عالقات أقل كثافة من العائالت ذات األوول الريفية

وي إلى اللقاءاٍت طال وحتى عندما أعمل أفراد العائلة المهاجرة في مهن تبتعد عن الزراعة والريف، يبقى لديهم
العائلية الممتدة والتي أجتمه فيها عدد كبير من أفراد العائلة. وقد الحظنا أن رغم سعأ اإلمكانيات المادأة 
لدى هذال الفئة، فالكثير أحرص على عدم فقدان العالقة، ويحرص على حرور حفالت األفرا ، و أأرًا 

 العزاء في حال فقدان قريئ.

ب المهن دورًا في تشجيه أفراد العائلة على االلتقاء. وهذا ما الحظناال في النوي الثالن كما تلعئ درجة تقار 
، إذ أن أفراد هذال العائلة أعمل معظمهم للشبكات من أوول ترجه لبيت ساحور ومبعثرة في أمريكا الالتينية

. وأدى ذلك أأرًا إلى تو يد عالقات اقتصادأة فيما بينهم ساحوروفي بيت  في قطاي النسي  وذلك في تشيلي
إذ مول خع  المغتربين تحدين آالت ومعدات المصانه الصغيرة في تلك البلدة. وعلى الرغم من أهمية 

األجنبي،  %( خفرل جواز السفر75اإلمكانيات النظرية لدى النوي الثالن لنس  عالقات مه أقارب  )التي تبلش 
التي تعر    %. وهذا يوسح لنا الهوة بين الدور المهم لعملية االنصهار41فنن حجم الكثافة الفعلية قد بلغت 

لها أبناء الجالية الفلسطينية في بوتقة المجتمعات األمريكية الالتينية في الكثافة النظرية والفعلية، وإذا خقيت 
طينيي الداخل وأمريكا الالتينية، فنن العائلة في القارة األخيرة قد فقدت تمامًا هنا  خع  المصالح بين فلس

 االتصال خرولئك القا نين في منا ق  رفية أخرى كالالي  وأوروبا.

ب الجغرافي مفارقة تترثر خالقر  وهي الشبكة التي تتعلق خفلسطينيي إسرائيل ُأظهر النوي الراخه من الشبكات
وببعدال، إذ حافد فلسطينيو الداخل على العالقات مه أبناء عمومتهم في القارة األمريكية في حين انقطعت هذال 

مه أولئك القا نين في الدول العربية. وهذا كما هو معرود يرجه لعوامل سياسية. ويمكن التحدث  الووائل
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ن فاستثمارات فلسطينيي أمريكا الشمالية مه األراسي عن  المفارقة نفسها فيما يتعلق خالعالقات االقتصادأة
 في إسرائيل. أترابهمالفلسطينية ليست أقل أهمية في تلك التي قام بها 

ما ُذكر ساخقًا يتناول العالقات العائلية خاعتبار أن أعراء العائلة قد التقوا مرة خالل السنتين الساخقتين 
وقد اختيرت هكذا لتتناسئ مه مشكلة التبعثر التي عاناها الشعئ  للمقابلة. وتعتبر هذال المدة  ويلة نسبياً 

نا المدة سنة واحدة، تنقص نسئ اللقاءات الفعلية خحدود  %  خحسئ نوي 40 -25الفلسطيني. وإذا قصر 
الشبكة، مما أعني أن هنا  تباعد واسه بين الزيارات، وخاوة عندما تكون العائلة مبعثرة في أوقاي العالم 

 كافًة.

والتي تعتمد بوجٍ  أساسي على وجود مؤسساتي. ولكن البد  ننتقل اآلن إلى األ كال األخرى من الشبكات،و 
تتجلى خرن  أستبدل خشكل  أو خدخر التحليل المؤسساتي. فال أكفي  أن نوسح من أن أهمية التحليل الشبكي
تربط بين عناور هذال المؤسسة. فهنا  مؤسسات  عالقات  بكةأن تكون هنا  مؤسسة حتى نتحدث عن 

سياسية كاألحزاب التي ال تلعئ أء دور في ترسيم عالقات اجتماعية بين المنتمين إلى هذا الحزب، وبذلك 
أقتصر االنتماء إلى اللقاء مرة  أو مرتين في السنة مه أعراء أجهل خعرهم خعرًا. ولكن ذلك ال أعني أن 

. وسنقوم هنا في محاولة تاطي درجة مؤسسة ئ دورًا مهمًا في ترسيخ الشبكات ودأمومتهاالمؤسسات تلع
عفوية وغير رسمية فقط. وهي تتميز خطبيعتها الشاصية المكونة  الفلسطينية. فليست كل الشبكات الشبكات

هو ما سيلقي الروء الواسه  (formal)المؤسسة  اول الشبكاتمن خالل الفراء العائلي والصداقات. ولعل تن
على  بيعة العالقات داخل الجالية الفلسطينية الواحدة في الشتات، وعالقة ذلك مه الجاليات األخرى في 

 ، وكذلك العالقة مه المركز )األراسي الفلسطينية(.(بلدان الشتات األخرى )األ راد 
، المؤسسات ذات الطاخه الو ني ، نوادء المدن والقرى المؤسسات إلى الدواوين العائليةويمكن تصنيأ هذال 
سات القومية العربية،المؤسسات (، المؤسوالمؤسسات السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية )المنظمات الشعبية

 . وسنتناول هذال المؤسسات الواحدة تلو األخرى خشيء من التفصيل.الدينية، وأخيرًا جمعيات الصداقة

 : الدواوين العائليةب. -2-2
ساعد وجود  دودة جدًا، وتتفاوت خحسئ بلد اللجوء. ففي األردنظاهرة مح تعتبر ظاهرة الدواوين العائلية

على انتشار ظاهرة الدواوين وعلى  عالقات وثيقة ومستمرة للفلسطينيين هنا  مه أهلهم في الرفة الغربية،
أعراءها يتجاوزون في خع  الرغم من أن اسمها مرتبط خاسم عائلة )مرقة، العملة، المصرء، الخ( إال أن 

وكذلك  األحيان مستوى العائلة ليشمل مستوى القرية. وتعتبر هذال الدواوين مؤسسات مهمة لألفرا  واألترا ، 
للترامن المادء، إذ يرافق هذال الدواوين غالبًا وناديق إلعالة المحتاجين من العائلة. وإذا كان ظاهر هذال 
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البوتقة التي تتناقش وتتالقح فيها األفكار السياسية، التااذ مواقأ تتعلق  الدواوين اجتماعيًا، فننها تلعئ دور
 خالقرية الو نية في فلسطين أو في بالد المهجر.

والتي تتميز خالتر ير المؤسسي الواسه، ماتلفة  الفلسطينية في لبنان، وتنتشر الدواوين أأرًا في المايمات
اوين األردنية، وعاكسة مناخ الحرية التي يتمته بها المجتمه اللبناني ودرجة تسييس  العالية. ففي بذلك عن الدو 

الفلسطينية. وكما تلعئ  هذال الدواوين ُيناقش الوسه السياسي العام الفلسطيني والااص المتعلق خالمايمات
على الفصائل الفلسطينية التي تسيطر على المايم. هذال الدواوين دورًا في تنظيم  ؤون المايم معتمدة بذلك 

إذ لم تاُل األولى من النزعة ، ولي  من نافلة القول أن نذكر أن هنا  تراخطًا تبادليًا بين الفصائل والدواوين
 فئوية، فما هو على  أر  الواقه أاتلأ عن النظريات المعلنة. الالعائلية على الرغم من أيديولوجياتها فوي 

ولكن بوجٍ   ب  نقي  للحالة  ، فهو كذلك في سورياان انعكاس المجتمه المستقبل حاسمًا في لبنانوإذا ك
اللبنانية، إذ تنظر الدولة بريبة للجمعيات التي هي خارج إ ار الحزب الحاكم. ولذا فنن ظاهرة الدواوين ظاهرة 

القانون السورء أمنه أن ف، إلى أنها غير  رعية في هذا البلد. هامشية هنا . ويعزى سعأ مثل هذال البنى
لذا أقتصر دور الدواوين الموجودة و . تكون هنا  وناديق خيرية أقتصر توزيعها على مستوى عائلة واحدة

حد لعائلة موعد حين او ينن فنن هنا  فقط مجلس ،وعلى حد معلوماتنا .مجل  العائلةعلى  كل من أ كال 
 واآلخر لعائلة األسدء التي تنتشر في أوقاي مدينة دمشق كافًة. ا في مايم اليرمو ،يتركز أفراده

، فقد اختفت ظاهرة الدواوين خصورة كاملة، وذلك خسبئ عدة عوامل، أهمها الطبيعة الحررية أما في مصر
( ولكن أأرًا خسبئ الطوي المحكم للدولة، والتي جعلت وجود مثل للعائالت المهجرة إلى مصر )غالبًا من أافا

هذال االجتماعات أمرًا عسيرًا، وأخيرًا خسبئ التبعثر الجغرافي للجالية بين األحياء الكبيرة للمدن الكبرى كالقاهرة 
 واإلسكندرية.

مثل هذال الدواوين، واستعي  عنها بنوادء القرية،  األمريكية وعلى حد معرفتنا فال يوجد في الوالأات المتحدة 
التعبئة الو نية في  ، وذلك للدور الذء تلعب المؤسساتية في الوالأات المتحدةالبنى وهي ظاهرة من أهم ظواهر 
 مية.على الرغم من  بيعتها اإلقلي

 

  نوادي املدن والقرىج. -2-2
ظاهرة هامشية، فنن انتشارها  اللبنانية وفي األردن في خع  المايمات إذا كان وجود نوادء المدن والقرى 

كيتين، إذ تعتبر هذال النوادء أحد أهم البنى التي تتجمه في الواسه يتعلق بدول المهجر البعيدة وخاوة األمري
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 من أهمها ، ودير ديبوان، البيرة، الناورة، بيت لحم، بيرزيتبوتقتها الجالية الفلسطينية. وتعتبر نوادء رام ه
(، وتتميز أغلئ هذال التجمعات خحداثة عهدها إذ ترسست في الثمانينيات 4 )انظر إلى جدول رقم

  ونستثني من ذلك نادء رام ه والتسعينيات،رغم عراقة الهجرة الفلسطينية إلى الوالأات المتحدة،
(American Federation of Ramallah)  مؤسسة مستشفى رام ه ، و 1959المؤس  عام

(Ramallah hospital Foundation) وتقوم هذال المؤسسات في بالد المهجر . 1944عام  التي أنشرت
أحررال من  (convention)بوجٍ  أساسي بتجميه الجالية الفلسطينية وتعبئتها، إذ أعقد لقاء سنوء 

لهم إلى المدينة  أو القرية التي أسمى على اسمها النادء. إسافة لهذا األمريكيتين أبناء الجالية العائدة أوو 
اللقاء السنوء، تتمحور النشا ات حول لقاءات اجتماعية وسياسية خحسئ المناسبات على مستوى الفري 

(chapitre)  وعلى الرغم من أن عروية هذال النوادء محصورة على أولئك الذين ترجه أوولهم إلى مدينة .
فنن خع  نشا اتها قد جذبت أبناًء من الجالية الفلسطينية كما تحولت خع  اللقاءات  27محددة، أو قرية

السنوية إلى مهرجانات سياسية لدعم األهل في فلسطين. إسافة إلى ذلك فقد ساهمت هذال النوادء مادأًا ولو 
ية بيرزيت، وكذلك إلى قر  1996دوالر في عام  30,000خمبالش محدودة. فقد قدمت جمعية بيرزيت مبلش 

ومؤسسة مستشفى رام ه مستشفيات في كال المدينتين.  (The Nazareth Project) أس  مشروي الناورة
 28 .8991دوالر منذ ترسيسها حتى عام  000,210وقدمت جمعية بيت لحم مبلش 

لحفلة "عائلية" إذ أعم  الغناء هو أقرب لمثل هذال النوادء وإذا كان الشكل الذء أرخذال االجتماي السنوء 
والرقص الفلكلورء، فقد بدأ منظمي  أشعرون خرهمية التعبئة السياسية لصالح الجالية. وهكذا فقد دعي الجتماي 

                                                           
مادته الرابعة شروط العضوية على الشكل التايل: "حيق ألهايل بريزيت   على سبيل املثال، حيدد دستور بريزيت يف 27

إىل عضوية هذه املؤسسة كما حيق لبعض األعضاء اآلخرين الذين يصاهرون أهايل بريزيت أو ذريتهم االنتماء 
ويتمتعون ابلسمعة احلسنة يف جمتمعاهتم احلصول على العضوية. ويقبل هؤالء األعضاء سياسات املؤسسة. وقبول 

مؤسسة". كما عرف الدستور العضوية يعين القبول ابلتقيد ابألنظمة ودعم األهداف واألغراض والقوانني الفرعية لل
واليت تعترب بريزيت بلدهتم اآلن  العائالت اليت هاجرت إىل بريزيت، -ب  عائالت بريزيت. -أهايل بريزيت أبهنم أ

األزواج والزوجات ألهايل بريزيت كما هو معرف يف أ و ب  -والذين يعرفون من قبل عائالت بريزيت العريقة. ج 
ؤالء الذين يتمتعون مبؤهالت أخرى طبقاً ملا حيدده جملس اإلدارة الحقا". )دستور مجعية بريزيت،  ه -سابقاً. د 

 بدون اتريخ(.
 معلومات استقيت من الصفحات اإللكرتونية هلذه اجلمعيات. - 28
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عرو الكونغرس األمريكي بيتر كفي سان فرانسسكو  اصيات فارية  1989في عام  جمعية بيت لحم
ويعتبر هذا االتجاال نقطة تحول خاتجاال دعم مطالئ الجالية العربية في  (Peter McCloskay)ماكلوسكي 

. كما اعتادت هذال المهرجانات أن تستقدم  اصيات فلسطينية (Consalez , 1992 : 80) الوالأات المتحدة
 اخه  )رئي  بلدأ  بيت لحم(، إسافة إلى  اصيات فلسطينية ذات ، حنا ناورفي الداخل، كحنان عشراوء 
من آن ذا  وغيرال  في الوالأات المتحدةآن ذا   ،  ممثل منظمة التحرير الفلسطينيةو ني، كرني  البرغوثي

أعراء منظمة التحرير. من هنا فالبد من التركيد أن على الرغم من الطاخه القروء  أو المحلي لمثل هذال 
التنظيمات، إال أن درجة التعبئة ودورها يتاطى ذلك المجال الرعيأ خاتجاال الفراء الو ني. وسنعود إلى 

 نهاأة هذا الفصل.هذال النقطة المهمة في 
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 وتريخ اإلنشاء عينة من املنظمات ااملوجودة يف الوالايت املتحدة األمريكية : 3جدول رقم 

Organization name City/State Foundation 

Year 

Nature 

Arab Information Center New York 1955 Arab 

American Arabic Association Boston, 

Massachusetts 

1960 Arab 

Najda- Women concerned about the 

Middle East 

Berkeley 1960 Arab 

American-Arab society Los Angeles, 1965 Arab 

U.S.-Arab Chamber of Commerce New York 1967 Arab 

Arab-American Anti-discrimination 

Committee 

 1967 Arab 

Union of Arab Women Brooklyn 1975 Arab 

National Association of Arab 

Americians (NAAA) 

 1979 Arab 

Arab Bankers Association of North 

America 

 1980 Arab 

Arab Student Aid International 

(ASAI) 

Fanwood 1981 Arab 

Mid-America Arab Chamber of 

Commerce à Chicago 

 1985 Arab 

Arab-American Businessmen and 

Professionals Association. 

 1987 Arab 

Council of American-Islamic 

Relations (CAIR ) 

 1990 Arab 

Arab American Action Network Chicago 1997 Arab 

l'ISNA (Islamic Society of North 

America) 

 1963 Islamic 

Islamic Center of Chicag Chicago 1989 Islamic 

Ramallah Hospital Foundation New York 1944 Local 

American Federation of Ramallah Westland 1959 Local 

Ramallah Club Chicago, 

Fullerton, San 

Francisco, 

Huntington 

Beach, San 

Jose, Chicago 

1959 Local 
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Bethlehem Association Downey 1985 Local 

Birzeit Society Norwalk 1987 Local 

The Nazareth Project Inc. (NPI) Lancaster 1990 Local 

Al-Bireh Palestine Society San 

Bernardino, 

Cleveland 

 Local 

Deir Debwan Association San Francisco  Local 

Palestine Society for Progress New York 1923 National 

The Action Committee on 

American-Arab Relations 

New York 1964 National 

Palestine Arab Fund (PAF) Sunnyvale, 

Inglewood 

1968 National 

United Holy Land Fund Chicago 1968 National 

Association of Arab-American 

University Graduate 

Detroit, 

Michigan 

1968 National 

Palestinian red Crescent New York 1975 National 

United Palestinian Appeal Washington 1978 National 

Palestine Aid Society (PAS) Pasadena 1978 National 

Palestine Congress of North 

American 

Countryside 1980 National 

Palestinian American Congress Washington 1980 National 

General Union of Palestine 

Students 

Chicago 1980 National 

General Union of Palestinian 

Women 

San Francisco 1980 National 

Palestine Relief Association  1980 National 

Palestinian  Women San Francisco 1982 National 

Palestinian Women Association Glendale 1982 National 

Palestinian Community Center  1983 National 

Jerusalem Center  1985 National 

The Palestinian American Society 

of Engineers 

 1985 National 

Union of Arab Palestinian Women Brooklyn 1985 National 

Union of Palestine Women Countryside 1985 National 
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Society of Palestinian Engineers Los Angeles, 

Daly City 

1985 National 

Islamic Association For Palestine Dallas 1985 National 
Foundation for Palestinian Culture Evanston 1986 National 

Iz al Din al Kassam Islamic Center Chicago 1987 National 

Holy Land Foundation for Relief 

and development 

Richardson 1987 National 

Islamic Association for Palestine North 

America 

1987 National 

Palestine Children's Relief Fund Redondo 

Beach 

1990 National 

Palestinian Democratic Women's 

Club 

Daly City 1990 National 

Palestine American Assembly Washington 1991 National 

Palestine American Assembly Washington 1991 National 

Arab Community Center Chicago 1997 National 

Palestine Community Center Chicago 1997 National 

Islamic Association for Palestine 

North American (IAP) 
Dallas  National 

Jerusalem Fund for Education and 

Community Development 

Washington  National 

WSU Friends of Palestine Pullman  National 

Palestine Children's Relief Fund Detroit  National 

Palestine Aid Society La Mirada, 

Detroit, 

Pasadena 

 National 

Palestine Democratic Women's 

Organization 

Anaheim  National 

Palestine Democratic Youth 

Organization 
Anaheim  National 

Palestine Human Rights Campaign Chicago  National 

Irish-Palestinian Society San Francisco  National 
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 الطابع الوطين : املؤسسات ذاتد. -2-2
 29 في تبلورحاسماً  ترثيراً أحد أهم األحداث التي أثرت  1964في عام  ُأعتبر نشوء منظمة التحرير الفلسطينية

ن الاارج وهذا ما مكنها من سهولة الفلسطينية في خارج فلسطين. وأثرها ينبه من أنها خرجت م الهوية
االتصال  خربناء الهجرة واللجوء الفلسطينية. ومه  أهمية نشوء المنظمة، إال أن  اخعها الرسمي خاعتبارها 

ولذا كان البد من االنتظار حتى عام  .أنشئت من قبل جامعة الدول العربية قد جعل إمكانيات تعبئتها محدودة
(، ولتتبعها يني سياسي عسكرء، وهو حركة التحرير الو ني الفلسطيني )فتحلينطلق أول تنظيم فلسط 1965

،الخ(. وقد لعبت هذال ، الجبهة الدأمقرا ية لتحرير فلسطينالتنظيمات األخرى )الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
نظيمات الدور الحاسم في تر ير المجموعات الفلسطينية في الاارج سمن منظمات  عبية ومنظمات الت

 …..حزبية. من هنا فقد ترسست االتحادات العامة للطلبة، المرأة، الكت اب، المهندسين، األ باء، الصيادلة، 
لشتات من دولة إلى أخرى، ي لفلسطينيي اتوهكذا. وتاتلأ أهمية هذال التنظيمات على مستوى التشكل الهويا

 وهذا ما سود نتناول  خشيء من التفصيل.

 في المنطقة العربية ن
. واألردن ، مصرلبنان، لقد لعبت هذال التنظيمات الدور المهم في مؤسسة الجالية الفلسطينية في دول كسوريا

أثناء االنتااخات والتي تعك  الصراعات بين التنظيمات  وعلى الرغم من الصراعات التي كانت تحصل
من تدخل األنظمة الرسمية في تغليئ تنظيم على آخر، فنن هذال التنظيمات قد كذلك الفلسطينية، وعلى الرغم 

لهابرماسي" )سنعود إلى هذال الشتاتي خالمعنى "ا (public sphere) لعبت دورًا مهمًا في خلق المجال العام
وإلى تمحور الجالية حولها. ولكن خسبئ النظر إلى هذال التنظيمات  (Habermas,1989)النقطة فيما خعد(

الشعبية خاعتبارها سياسية قبل أن تكون اجتماعية  أو اقتصادأة، فقد كان وجودها رهنًا خطبيعة العالقة بين 
 1970منذ  نعدم وجود هذال االتحادات في األردناة في الدول العربية. وهكذا فقد منظمة التحرير واألنظم
-من  رابل  وقوات منظمة التحرير الفلسطينية )خعد خروج أاسر عرفات 1982خعد  وسعأ كثيرًا في سوريا

)مقتل يوسأ السباعي واتهام المنظمة خمقتلة( وفي لبنان منذ نهاأة الثمانينات  1974خعد  ( وفي مصر لبنان
 )وراي المنظمة مه حركة أمل(. 

                                                           
 .السابقالفلسطينية، انظر إىل الفصل  حول إشكالية ودرجة تبلور اهلوية - 29
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نظمات لتعبئة القدرات الفلسطينية في المؤسسات العربية مإسافة إلى الدور السياسي الذء لعبت  هذال ال
المية، فقد كانت هذال التنظيمات البوتقة التي يتم عن  ريقها التعبئة العسكرية. وهكذا فقد  ار  الطلبة والع

كما لعبت هذال المنظمات  مه الجيش اإلسرائيلي. وفي لبنان الفلسطينيون في المعار  التي ا تعلت في األردن
 الفلسطينية وأبناء الشهداء. ت أبناء الالجئين في محنتهم في المايماتدورًا اجتماعيًا واقتصادأًا إذ أعان

ورغم أهمية هذال المنظمات إال أن قدرتها على جذب أبناٍء فلسطينيين من بالد اللجوء قد تفاوت خحسئ الزمان 
العالقة بين خات تذبذوالمكان. فالطاخه السياسي لهذال المنظمات وخود خع  الفلسطينيين من أن تنعك  

قد جعل قدرتها على التعبئة محدودة. ففي إحدى  ،الشعبية األنظمة الدكتاتورية والمنظمة على هذال المنظمات
، كان عدد الفلسطينيين 1981اإلحصائيات التي أجريتها في كلية الهندسة المدنية في جامعة دمشق في عام 

%، ازدادت هذال النسبة في كلية الطئ إلى 20ال تتجاوز ال عام لطلبة فلسطينالمنتسبين إلى االتحاد ال
24.% 

)في مرحلة ما قبل الغزو العراقي لها( فقد منعت رسميًا التجمعات على  خاستثناء الكويت أما في الالي 
والتنظيمات الحزبية الفلسطينية. وعلى الرغم من ذلك  ل ذلك كل المنظمات الشعبيةاألساس السياسي، وقد  م

والبحرين واإلمارات  في كل من قطر فقد ُغ   البصر عن خع  النشا ات التي أجرتها منظمات كحركة فتح
 .العربية المتحدة

 ن أوروبا
إذا كان هنا  وجود مكثأ لفلسطينيي الشتات في الدول العربية، فنن الوجود الرئيل في الدول األوروبية قد 

يتجمعوا. المالذ الوحيد ألبناء الجالية لكي يلتقوا  أو  جعل من التنظيمات الشعبية لمنظمة التحرير الفلسطينية
الغربية والشرقية دورًا حاسمًا في تجميه الجالية  في أوروبا وهكذا فقد لعئ خالتحديد االتحاد العام لطلبة فلسطين

 وتعبئتها في عملية نشر الوعي في الدول المستقبلة إلخعاد االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين، إسافة إلى
 . وتنبه أهمية االتحاد العام لطلبة فلسطينتحريرها لتقدأم الدعم المادء والسياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية

لجوء األولى، في أن الجامعات هي المكان األهم لتجميه الفلسطينيين الذين حرروا منذ فترة قصيرة من دول ال
، أعتبر هذا االتحاد أحد أهم المؤسسات والذين مازالوا أحملون الحماس الو ني. من هنا ففي بلد مثل فرنسا

التي جمعت الفلسطينيين حولها عن  ريق المهرجانات والنشا ات السياسية التي أقامها في مناسبات سنوية. 
المنظمة األكثر نشا ًا،  إذ أعتبر االتحاد العام لعمال فلسطين ،لمانياأ خاستثناءوتعتبر هذال القاعدة وحيحة 

 وذلك خسبئ وجود جالية عمالية كبيرة في هذا البلد.
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ية ولكن البعد الجغرافي ألوروبا عن مسر  الصراي العربي اإلسرائيلي ومن ثم  عن أماكن الصراعات الحزب
والتنظيمية الفلسطينية ال أعني التفاةَل بوجود جاليات أكثر وئامًا، فقد انتشر هذا الصراي إلى الدول األوروبية 
بدرجات متفاوتة. وكان بذلك السبئ الرئيسي والحاسم في سعأ تنظيم هذال الجاليات وفي خع  األحيان في 

لم تقم حتى تاريخ كتاخة هذا الكتاب أء إمكانية لوجود جالية مرة أخرى  عدم إمكانية تنظيمها. ففي فرنسا
فلسطينية وذلك خسبئ الصراعات السياسية لنشاً العمل الفلسطيني فيما بينهم، ولم يلعئ مكتئ منظمة 

العام لطلبة تحاد االفقد لعئ  التحرير هنا  الدور المطلوب من  لتجميه قوى هذال الجالية. أما في إنكلترا
 Medical Aid for)ال ، مثلفلسطين ومكتئ منظمة التحرير، إسافة إلى الجمعيات الايرية الفلسطينية

Palestine) Map . دورًا مهمًا في تشكيل بنية للجالية الفلسطينية هنا 

 أمريكا الشمالية ن
دورًا مهمًا في تنظيم الجاليات الفلسطينية في المدن والوالأات  ينيةلقد لعبت مؤسسات منظمة التحرير الفلسط

في  (Palestine House) والوالأات المتحدة. وفيما يتعلق خكندا فقد لعئ البيت الفلسطيني في كل من كندا
دورًا رائدًا كبوتقة لتجميه الجالية وتعبئتها لمواجهة  1992ذء ترس  في عام موسوساكا في سواحي تورنتو ال

ما في ذلك تعليم اللغة العربية وتعلم ماتلأ الفنون العربية الموجهة خالمشاكل التي نواجهها في بلد المهجر، 
ولكن على  ،التي تلعئ دورًا في ذلك ،وأتاوا . كما نجد جمعيات أخرى فلسطينية في مونتريال30لأل فال العرب

 مستوى أسعأ خكثير.
  عربي فلسطيني، ،(قرى نوادي) جهوي طابع ذات جمعية 65، فقد استطعنا إحصاء أما في الوالأات المتحدة

 أما.  4 رقم الجدول هرهيظ كما وذلك ،(مهم فيها الفلسطيني الوجود ولكن) فلسطيني غير اسالمي أو

 أي جمعية 41) عربية ثم ومن%( 63 مشكلة جمعية 41) الفلسطينية لجمعياتل األهمية فتعتبر ،عدديا  

في ذلك هو أن  على  مما يؤكد الدور المهم لمنظمة التحرير الفلسطينيةو  5 رقم الجدول بينه كما ،%(22
القدأم للجالية إال أن الشعور خررورة التنظيم قد ظهر اعتبارًا من بداأة الثمانينات. وبحسئ  الرغم من الوجود

قد ترسست في الثمانينات  18جمعية، منها  32فقد ُجمعت معلومات عن  ،2رقم  الشكل البيانيما نراال في 
 ت وواحدة قبل ذلك.في الستينيا 4في السبعينيات و  3وترسست الجمعيات الستة خعد ذلك، بينما ترسست 

 

                                                           
كإحدى املؤسسات الفلسطينية اليت دعمت وظيفتها يف بنائه. فهو املؤسسة األهلية   لبيت الفلسطيينيظهر ا - 30

 قدم مربع على طابقني. 16,000الفلسطينية الوحيدة اليت متلك مركزها والذي يقع على مساحة قدرها 



31/12/2019 

 

62 

62 

 توزع املنظمات الفلسطينية املوجودة يف الوالايت املتحدة األمريكية حبسب نوعها : 4جدول رقم  

 املنظمةنوع  العدد النسبة المئوية

 ةجهوي 8 12%

 فلسطينية 41 63%

 عربية 14 22%

 )غير فلسطينية( إسالمية 2 3%

 ويالمجم 65 100%

 
 توزع املنظمات الفلسطينية املوجودة يف الوالايت املتحدة األمريكية حبسب تريخ إنشائها : 2الشكل رقم  
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نة المكو  المنتمين إلى الفصائل الفلسطينية لمؤسسي هذال الجمعيات  السياسيةالمصالح في التنوي  ساهم وقد 
 4كثيرًا في  رذمة هذال التجمعات. فنذا أخذنا مدينًة كشيكاغو مثاًل نجد هنا   لمنظمة التحرير الفلسطينية

مركز الجالية  (Arab Community Center)مراكز أسسها الفلسطينيونن مركز الجالية العربية، 
و مركز عز  (Jerusalem Center) مركز القدس (Palestinian Community Center) ةالفلسطيني

الذين أسسهم خالترتيئ أفراد قريبون سياسيًا في  (Iz al Din al Kassam Islamic Center)الدين القسام
 ، وحماس.لتحرير فلسطين ، الجبهة الدأمقرا ية، حركة فتحالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

. هذا ورغم تعددأة هذال هم إلى الوالأات المتحدةاتناتهم وحتى وراعايوهكذا فقد نقل الفلسطينيون اختالفاتهم وتب
ا الفراء وخاوة الجيل الثاني والثالن لهذال المراكز ونشا اتهم، فنن جزءًا مهمًا من الجالية يبقى خارج هذ

وأعتقد أن هذال المراكز لم ترخذ كفاأة خعين االعتبار االنتماءات الهوياتية الماتلفة لدى هذين الجيليين  الجالية.
 ذين يتسمان خسلوكهما عبر القومي.لوال

ور الجالية منذ النصأ خرعأ حر 31مركز الجالية العربية ومركز الجالية الفلسطينية وولؤ وقد اعترد مس 
 . الثاني للثمانينات حين أعزون ذلك إلى حرور القوى والمؤسسات الدينية في  يكاغو

وهنا  نوي آخر للمؤسسات التي أنشئت بهدد تو يد العالقة مه األراسي الفلسطينية عن  ريق مد يد العون 
 United) ل الجمعية الايرية المتحدة لألراسي المقدسةلبع  المشاريه القائمة هنا . ونذكر على سبيل المثا

Holy Land  Fund)  وجمعية النداء الفلسطينية المتحدة   1968في  والتي ترسست في  يكاغو(United 

Palestinian Appeal)  جمعية األراسي المقدسة لإلغاثة  في وا نطن و 1978التي ترسست في عام
في  1987والتي ترسست عام  (Holy land Foundation for Relief and Development) والتنمية

ريشاردسون والأة تكساس. وتقوم المؤسسات خاإلسافة إلى إرسال اإلعانات خالقيام ببع  النشا ات التي 
ه الجالية الفلسطينية سنويًا. وفيما يتعلق خحجم المساعدات التي تقدمها هذال المؤسسات فهي تاتلأ من تجم

سنة إلى أخرى حتى ولو أن المؤسستين األوليتين  اهدتا هبو ًا حادًا في حجم الهبات التي ترسل إلى 
. ويمكن عزو ذلك إلى 1995ألأ دوالر في عام  180إلى  1988ألأ دوالر في عام  756الفلسطينيين من 

التي عبرت الجالية الفلسطينية والعربية واإلسالمية لصالح  ،تغيير السياي التارياي من مرحلة االنتفاسة
 فلسطين، إلى مرحلة عملية السالم التي أ عرت جزءًا من هذال الجالية خاإلحباً. 

                                                           
 .1997مقابله معهم يف حزيران  - 31
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اإلسالمية قد ازدادت بوجٍ  كبير منذ ولكن هذا العامل لي  الوحيد، فنن التعبئة عن  ريق الجوامه والمراكز 
منتصأ الثمانينات )وهذا ما سماال البع  خالصحوة اإلسالمية( وقد  جعت الكثير على إرسال أموالهم عن 

مساعدات التي والتي زادت ال  ريق الجمعيات اإلسالمية مثل جمعية األراسي المقدسة لإلغاثة والتنمية،
  1993.32مليون في عام  1,6إلى  1990ألأ دوالر في عام  99قدمتها للفلسطينيين من 

 

 استراليا
، إذ لعل وسه الجمعيات والمنظمات الفلسطينية في هذا البلد ال أاتلأ عما ذكرناال في الوالأات المتحدة

 اخه  في تشكيل جمعيات ليست فقط ذات لي الدور الذء لعبت  منظمة التحرير الفلسطينيةأظهر بوسو  ج
قد لعبت دورًا حاسمًا في دعوة الفلسطينيين والعرب لتنظيم  1967وإن نكسة  ؛سياسي وإنما اجتماعي أأرا

جمعية ذات تركز فلسطيني  أولفان  في كتاخ  عن الفلسطينيين في استراليا أنفسهم. وكما يبين  هاني التر 
 (Australian Jordaian Society)وهي الجمعية األردنية األسترالية  1967كانت قد نشرت في عام 
س  عام رذء تال (Australian Arab Jerusalem Club)المقدسي العربي -وتالها نادء األسترالي

وقد غي ر هذا النادء اسم  ليشمل أبناء الجالية الفلسطينية من غير المقدسيين ليصبح النادء . 1973
األسترالي ومن ثم الجمعية الفلسطينية األسترالية. وإذا كان لهذال النوادء الطاخه الفلسطيني، فهي -الفلسطيني

النادء الفلسطيني خالتعاون مه مجموعات  1975ليست منفصلة عن الجاليات األخرى. وهكذا تشكل من عام 
فقد خقي حجم تعبئتهم محدودًا، ويمكن أن  ،عربية أخرى. وعلى الرغم من العدد الكبير نسبيًا لهذال النوادء

أعزى ذلك للتبعثر النسبي لسكن الجالية الفلسطينية هنا  وعلى الرغم من التجمه في مدينتي ملبورن 

                                                           
 Theجلمعية حلملة شنيعة من احلكومة األمريكية واملنظمات الصهيونية هناك )مثل هذا وقد تعرضت هذه ا - 32

Anti-Defamation League-ADL كوهنا تدعم عائالت شهداء محاس" إرهابية( اليت اعتربهتا منظمة." 
 ولكن أيضاً  ،فلسطنييف ورغم ذلك مازالت هذه املؤسسة تعمل، وجتمع تربعات لصاحل مشاريع إغاثة وتنمية 

املبالغ الصافية  تعرب عن وفيما يتعلق ابملبالغ املذكورة فهي واهلرسك. أبناء كوسوفو والبوسىنلصاحل وبصورة أقل 
للمشاريع املرسلة هلا من فلسطني )مثل مشروع إعانة اليتيم، مشروع دعم املشاريع الصغرية، مشروع دعم املؤسسات 

مليون دوالر مت مجعها، فقد  2.06ل املعلومات فإنه من الصحية( وليس حجم التمويل احملصل عليه. وعلى سبي
 .على املشاريع 1993  مليون يف عام 1.6صرف 
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إلى ما خعد بداأة الثمانينيات لكي أحرر إلى استراليا مجموعات مهمة من  ال بد من االنتظار 33وسيدني
وحاملة معها هموم القرية الفلسطينية و جونها  األولىمن بالد اللجوء  أساسيالفلسطينيين قادمة بوجٍ  

 1982هكذا فقد أنشئت من عام التي انبثقت من منظمة التحرير. و  ومترثرة كثيرًا خطبيعة المنظمات الشعبية
لة من اتحاد العمال الفلسطينيين والهالل األحمر  (Palestine Committee)هيئة فلسطين  المشك 

ولو أن ذلك لم أستمر  على موجات ال د.م.إذ قامت خمجموعة نشا ات أهمها بن برام  إذاعية  ،الفلسطيني
األراسي الفلسطينية آن ذا . كما ترس  منبثقًا عن  كما قامت هذال الجمعيات بتقدأم دعم مالي إلى  . ويال

 Australian)هذال الجمعيات مركز ثقافي فلسطيني وتبعت  جمعية الجالية الفلسطينية األسترالية 

Palestinian Community Association) .(Elturk, 1995: 55-79). 
 

 الالتينية أمريكا
 لدى األصل هوية أن يعني فهذا ،عشر الثامن القرن نهاية منذ القارة هذه إلى واقدم قد ونالفلسطيني كان إذا

 أو(  [Torcus] سترك بـ بازدراء يُدعون كانوا كما) عثمانية وإنما ،فلسطينية ليست حكما هي هؤالء

 يوجد ،هناك تشيلي في جوري-منصور جمال يحصيها التي جمعية عشرة الست من فإن هنا ومن. عربية

 ذوي الجمعيات هؤالء قادة أن من الرغم على ،الفلسطينية لصفةا إلى ترجع تسمية وذو منهم ستة فقط

 الجالياتي االجتماعي الطابع على التركيز من الرغم وعلى(. الكتاب هذا ملحق إلى انظر) فلسطينية أغلبية

 تحدثت التي زغونزال نانسي بحسب و أيضا   أنه إال ،جوري–منصور جمال له ينوه ماك الجمعيات، لهذه

 أمام الجالية بتنظيم المتعلقة السياسية النشاطات بعض لهم كان لقدف ،الفلسطينيين–الهندوراسيين حول

 فياعرب مثل مؤسسة أهمية إلى اإلشارة من بد ال وهنا .والحكومية المحلية لسياسيةا السلطات

(Federacion de Entidades Americano-Arab-FEARAB)، على مهما   سياسيا دورا   لعبت وقد 

 قادة استقطاب حول العربية السياسية اتالتيار تدافعت الثمانينات بداية ومنذ. الالتينية امريكا مستوى

 التحرير منظمة دور وأيضا ذلك في السورية الدولة دور المثال سبيل على نذكر أن ويمكن ،"فياعرب"

 .الفلسطينية

وكان ال بد من وجود  .محليةالو نية غالبًا ما عملت كشبكات  الشبكات أنأنوال إلى  أنوأخيرًا ال بد من 
من المحلية إلى  لكي تحاول نقل الشبكاتاألخرى مة و وفصائل المقا منظمة مثل منظمة التحرير الفلسطينية

حين أكون هنا  تنسيق وتراخط بين المنظمات التي تعمل في المجال الواحد. ويمكن القول خرن  خ العبر القومية
وعبر اإلقليمي ال من المحلي إلى نتقالسياسية التي خلقتها المنظمة لما كان خاإلمكان اال لوال هذال الهوية

  Welfare) مؤسسة التعاون لى أهمية اإل ارة إهذال المنظمة فال بد من دور إلى باإلسافة القومي. و 
association)وخاوة لشبكات المحلية الفلسطينيةا لبع  اً تجميعيدورًا لعبت نحدى المؤسسات التي ، ك ،

                                                           
 .(Asmar, 1994)ألف نسمة  20إىل  15هناك من  ةعدد أفراد اجلالي يقدر الباحث س. األمسر 33
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، 1983، سنة 34وقد أسسها في جنيأن. هذا و االقتصادأة منها التي تمحور حولها رجال أعمال فلسطيني
ونظرًا لهذا الدور الفيدرالي على مستوى الشتات . والمفكرين الفلسطينيين المرموقين عمالثالثون من  رجال األ

مرثرة مجموعة سغط في خع  األحيان المادأة لتشكل  اإلعاناتتجاوز مجرد يتلعئ دورًا  أنفقد استطاعت 
 35الداخل. فيالو نية الفلسطينية و السياسات التنموية خع  على 
 

 الطابع القومي اجلمعيات ذاته. -2-2
الطاخه القومي إحدى أهم البنى التي منعت الجاليات الفلسطينية في بالد المهجر من  تعتبر الجمعيات ذات

الذوبان واالنصهار في المجتمعات المستقبلة، وخاوة في األمريكيتين. فالدور الذء لعبت  منظمة مثل 
أو الجمعية   (Arab-American Anti-Discrimination-ADC) عربية األمريكية سد التميزالمنظمة ال

كان مهمًا في تجميه  NAAA)-(National Association of Arab America 36الو نية لعرب أمريكا
ية لمنه التمييز والعنصرية اللذين تعرست لهما في دول المهجر. كما لعبت هذال المنظمات دورًا جهود الجال

مهمًا كمجموعات سغط من أجل تعديل االتجاال اإلسرائيلي في السياسات األمريكية الرسمية. وكما قامت 
وًا التجارية بين الجمعيات المهنية واتحادات التجارة خالمساهمة في تدعيم العالقات االقتصادأة وخصو 

 اقتصادأات الدول العربية واالقتصادأات األمريكية العامة منها واإلثنية العربية بوجٍ  خاص. أما في كندا
 (Canadian-Arabs Federation)فيمكن ذكر إحدى أهم المؤسسات العربية وهي االتحاد الكندء العربي

                                                           
من جنيف إىل عمان، مع وجود مكثف على الفلسطينية، نقلت هذه اجلمعية مقرها الوطنية السلطة  وصولمنذ  34

 األرض يف فلسطني.
انظر إىل الفصل الثامن من هذا الكتاب وحول الدور الوطين للنخبة  حول حجم مسامهات مؤسسة التعاون - 35

 .(1997حنفي، )يف )الرأمسالية والسلطة(  ساالقتصادية السياسية داخل املؤسسة انظر إىل الفصل اخلام
تعترب اجلمعيتان املذكوراتن من أهم اجلمعيات العربية. ولتقدير حجم التعبئة ميكن أن نذكر على سبيل املثال  - 36

عضو، يف حني ال  15,000يقدر ب  ADCيف  1988فإن عدد األعضاء الذين دفعوا اشرتاكاهتم عن عام 
يها جورج اورفيليا فإن حجم العضوية كان . وكما يتضح من املقارنة اليت جير NAAAعضو يف ال 1,500يتجاوز 

 .(Orfaleh, 1989 : 222) أكرب يف بداية الثمانينات، مما يدل على اخنفاض نسيب يف حجم التعبئة مع الوقت
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التي حددت مهماتها بتشجيه التبادل الثقافي بين كندا والمجتمعات المصدرة للهجرة وكذلك خالحفاظ على ثقافة 
 . 37هذال المجتمعات من خطر الذوبان

بي في تجميه العرب خما فيهم كالنادء العر  ، فقد نشطت خع  الجمعيات العربية في إنكلتراأما في أوروبا
 عربية في فرنسااللجاليات افتجمعات  ،ربيةاالجالية الفلسطينية. وعلى الرغم من كبر حجم خع  الجاليات المغ

جدا. ويمكن إعادة ذلك إلى اإل ار الفكرء الفرنسي الذء ينظر إلى أء تجمه اثني  وسعيأ الترثير محدود
األ ر الفكرية ’الفقرة . )انظر إلى تم مساعدت ماج في المجتمه الفرنسي وبذلك لن تعلى أن  تجمه سد االند

 .(السابقالفصل في ‘ حقل دراسات الهجرةل المؤسسة 

 

 الطاخه الديني ن الجمعيات ذات
قاعدة  على الرغم من وجود عدد كبير من المؤسسات اإلسالمية في بالد المهجر، إال أن جل ها كان يبنى على

،  أو مسلمي الباكستان،  أو المسلمين العرب، ومن ثم فهنا  جمعيات ماتلفة لمسلمي الهند ،إثنية )قومية(
، فنن الجمعية اإلسالمية ألمريكا الشمالية  وهكذا. وبحسئ ما ذكرال لنا خع  من قابلناهم في الوالأات المتحدة

A) (Islamic Society of North America)(ISN  والمركز اإلسالمي  196338والتي ترسست في عام
الفلسطيني  رجل األعمال 1989الذء أسس  عام  (Islamic Center of Chicago)     في  يكاغو

يين. وتنبه أهمية هذال الجمعيات في  لعت عثمان هو  من أهم الجمعيات التي سمت في وفوفها الفلسطين
. ويمكن أن نذكر أأرًا الدور 39أن قدرتها التعبوية عالية، إذ أرم مؤتمرها السنوء أعدادًا كبيرة من المسلمين

                                                           
على إثر حرب حزيران. وميكن ذكر مجعيات حملية عربية هلا أتثري  1967يف تورنتو عام  CAFأتسس  - 37

 Canadian Arabو  CAF Canadian Arab Society of London of Ontarioأضعف من 

Friend ship Society. 
من   1982اليت انبثقت يف و  وكندا، الوالايت املتحدة يفعلى اإلطالق  ةإسالمي مجعيةأهم  ISNAتعترب ال - 38

، واليت هدفت إىل 1963املؤسسة عام  Muslim Student Association مجعية الطلبة املسلمنيرحم 
يقدر عدد جامع و  ISNA 350لك الفأسسة اإلسالم واجلالية اإلسالمية يف أمريكا الشمالية. ويدور يف م  

 .(Ihsan Bagby, 1994)فرد. 6,400 ها الفاعلني بئأعضا
)يشمل ذلك  مشارك 000,4حبدود  1995لعام  (ISNA)فقد حضر املؤمتر السنوي  ،على سبيل املثال -39

قد عقد هذا املؤمتر يف . و فلسطينياً  420حبسب تصرحيات أحد املنظمني من بينهم ، وأطفاهلم(واألمهات  اآلابء
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في  و تتجلى أهمية الكنائ في تجميه الجالية الفلسطينية.  والمؤسسات الدينية المسيحية الذء تلعب  الكنائ 
األمريكية قد دفعت  أنها أول المؤسسات التي جمعت الجالية الفلسطينية، فاللغة الالتينية للصلوات في الكنائ 

 40العرب إلنشاء كنائسهم الو نية، وهذا ما جعل والة يوم األحد، الفروة للتجمه واللقاءات االجتماعية.
التي جذبت خع  األحيان حتى  أوبحت  كاًل من أ كال المراكز اإلثنية تعبير الاولي فنن الكنائ وبحسئ 
 بالكنيسة يتعلق فيما نفسه التحليل إلى سونزالج  نانسي وتصل. (Elkholy, 1969:9) المسلمين

 علمانية شؤون في مهما   دورا   الكنيسة لعبت إذ بيدروسوال، سان في وخاصة هندوراس في االرثوذكسية

 ,   Gonzalez) فلسطين في االنتفاضة لمساندة العديدة االجتماعات صاالتها استوعبت وقد ووطنية

1992: 162-193). 

 : مجعيات الصداقةو. -2-2
دورًا مهمًا في توعية الرأء العام األوروبي واألمريكي للقرية الفلسطينية، كما ساهمت  تلعئ جمعيات الصداقة

في جمه التبرعات والمساعدات خاتجاال المجتمه الفلسطيني في األراسي الفلسطينية وفي مايمات الشتات في 
 .واألردن لبنان

من هذال الجمعيات الفلسطينيين المقيمين في الدول المستقبلة على االندماج وتسهيل األمور وقد ساعدت كثير 
الحياتية لهم. وفي كل بلد أوروبي  أو أمريكي مجموعة من الجمعيات الصدأقة. ويمكن أن أذكر على سبيل 

-Association Medical Franco) الجمعية الطبية الفرنسية الفلسطينية نكفرنسا في بلد الحصرالل امثال

Palestinian) فلسطين-وجمعية فرنسا (Association France-Palestine)  التي ساعدت كثيرًا
 ة العامة الفرنسية.الفلسطينيين وخاوة الطلبة على االناراً في الحيا

                                                                                                                                                                                            

رجينسي(. والذي أاثر انتباهي هو انفتاح هذا اجلمهور، فهو على  تياه) وغاكخمة ملدينة شيضأحد الفنادق ال
نصف النساء غري أكثر من خمتلطة و  يف أماكن أخرى، فاالجتماعات ميةاختالف مع مؤمترات اجلمعيات اإلسال

 حمجبات.  
  Saintو  Holy Family Melkite Catholic Church: ميكن أن نذكر على سبيل املثال يف كندا -40

George's Antochian Orthodox Church. 
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 :الشبكات الطبقية .ز-2-2

، اإلثني، الديني، القومي واللغة في األول بكات تظهر الدور الذء يلعب   أنوايمن ال وأخيرًا فكل ما ذكرنا
متشكلة  أخرى  بكات هنا  ن أ. ولكن هذا ال أمكن خرء حال من األحوال إغفال النظر إلى شبكاتالتشكيل 

 الصدد هذافي  عن  ريق المهنة أو المنطقة السكنية التي أعيش فيها الفلسطيني. وتلعئ الطبقة االجتماعية
دورًا أساسيًا في تحديد العالقات سمن مكان العمل  أو مكان اإلقامة. ويمكن هنا أن نسجل نقدنا لكثير من 

الدور الذء يلعب  االنتماء إلى  بقة  أهملتقد  خدخرخرنها خشكل  أو  الدراسات المعتمدة على التحليل الشبكي
خاالستناد إلى  العك ، أء كيأ تتكون الشبكاتإظهار . وال أكفي اجتماعية معينة في تحفيز تشكل الشبكات

، ات المهاجرة والتي اعتمدت على منه  التحليل الشبكيفي دراسات االقتصادأ خراً الطبقات. كما نسجل نقدًا آ
المندمجة في  للتاريخ وأهملت بذلك النظر إلى الشبكات (ethnisize)الطاخه اإلثني خنسفاء حين قامت 

 خذ خعين االعتبار أنهاؤ ولم ي ة ومؤقتة،تلقائي أنها أبنية علىهمت قد فُ  الشبكات، وذلك ألن المجتمه المستقبل
النظر  أقتصر ، ينبغي أن اللتعامل مه الشبكاتففي ا كال ماتلفة من العالقات. رتتطور وتتغذى مه الزمن خ

لي أو اإلثني فقط، وإنما مه محيط  المجتمعي بوجٍ  عام. وهكذا ئعلى العالقات بين فرد ما ومحيط  العا
ئة أستمر تطورها سمن مواقأ  انولكن  ظاهرة ، خحين ندرس  كشبكة (category)ًا ونفلي   يفاإلثن

هي التي  . وهكذا فطبيعة تشكل الشبكات(Yancey et al., 1976)متغيرة لألفراد والمجموعات في المجتمه 
ئي، وليست هي التي تموسع  تحدد درجة إثنية المهاجر ولي  العك . فنثنية المهاجر غير موجودة بوجٍ  تلقا

 .(Douglas et al., 1992 : 150-170) في الشبكات

فنذا منار ة انارا ًا كبيرًا في المجتمه السورء.  في دول اللجوء األولى كسوريا، استطعنا أن نرود  بكات
 ركة  أفريا الفلسطينيون )على سبيل المثال خع  كان هنا  خع  الشركات الهندسية التي يتركز فيه

 أنالعسكرء  أو خع  مشاريه الشركة العامة للبناء(، فقد ا تكى خع  العمال الفلسطينيين من  اإلسكان
خمرارة  لناأقولها  وأخيرًا من  بقة المهندسين"، كما أوالً المهندسين الفلسطينيين ال أعيرون أء اعتبار لهم، "فهم 

ء للمايمات الفلسطينية أجعل الكثير زر فان الوسه الم قابلناهم. أما في لبنان الذين المهندسين أحد مساعدء
ممن تحسنت ظروفهم المادأة يتركون المايم. وقد الحظنا بوسو  جلي تشكل  بكة من وداقات جديدة خعيدًا 

 عن المايم الفلسطيني و رائح  الفقيرة.
العربية  ، فكما سنرى في الفصل الراخه حول دراسة اقتصادأات الفلسطيني في اإلماراتأما في الالي  

الموا نين الاليجيين ولكن رغم ذلك فقد تشكلت  بكات  لم يناًر الفلسطينيون مطلقًا في  بكات ،المتحدة
 نية على الطبقة االجتماعية من جنسيات غير فلسطينية مغتربة هنا .مب
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الطبقية خحسئ البلد والمهنة، ففي حين تظهر مثل هذال  في البالد غير العربية فتتفاوت أهمية الشبكات أما 
االنصهارء، تظهر خصورة أقل أهمية في الذء أشجه النموذج  بوسو   ديد في بلد مثل فرنسا الشبكات

في  أما. 42وكندا الوالأات المتحدة 41،مثل بريطانيا (communitarian) الجالياتيالنموذج  المجتمعات ذات
أن الجالية  األسمروالقومية، فلقد الحد س.  الو نية الفلسطينية تفعلى الرغم من أهمية الشبكا استراليا

الفلسطينية هنا  مندمجة في المجتمه المحلي خصورة نسبية أكثر من غيرها في مجتمعات أخرى، وال توجد 
فقد أ ارت نانسي  ما في أمريكا الالتينية. أ(Asmar, 1994) تركزات سكنية مثل خع  األقليات اإلثنية

الهندوراسيين من أول فلسطيني  ، كيأ انعزل رجال األعمالفي كتابها حول فلسطينيي هندوراس  ونزالج
العرب مثل نادء الروتارء والنادء الدولي  علىفي نواٍد كانت ممنوعة  للدخول ‘ناسلوا’عن جاليتهم. وكيأ 

(International Club)وحتى عندما أس  العرب هنا  نواديهم لم أكن ذلك خعيدًا عن  بيعة الشبكات . 
ء الرياسي فقد تشكل الناد، االجتماعية هنا  األنشطةهم أ الرياسة هي أحد وكون  .في المجتمه الهندوراسي

فيما يتعلق خالجالية  جورء –جمال منصور أأراكما يؤكد ذلك  .(Gonzalez, 1992: 138)الفلسطيني 
دورة  أحياناويقيم  األولىالتي تملك نادء فلسطين الرياسي الذء ينتمي إلى الدرجة  الفلسطينية في تشيلي

 خع  )انظر إلى الملحق(.مه  خعرها لعئ الجاليات العربية والفلسطينيةتإذ  ،رياسية خاسم كرس فلسطين
 والعالقة مع بعض الفضاءات  . اخلامتة: الشبكات2-3

، خرنواعهةا العةائلي، الصةداقي، عبةر القوميةةالفلسطينية المحليةة و  خعد هذال المحاولة لرسم خع  أ كال الشبكات
اسةةتاالص خعةة  االسةةتنتاجات. األولةةى تتعلةةق خعالقةةة الشةةبكة خو ني، العربةةي والةةديني، سةةرقوم هنةةا القةةروء، الةة
 والراخعةة تتعلةق بتةراخط ،والثالثةة تتعلةق بةرواخط الشةتات مةه المركةز ،والثانية خعالقة الشبكة خالجغرافيا ،خالمؤسسة

 الشتاتي.  ي  المجال العامسمأُ و ني. أما األخيرة فتتعلق خما الخما هو تحت وفوي  ي بكات الو ن

 

                                                           
 .وفرنسا يين يف بريطانياالفصل اخلامس حول اقتصادايت الفلسطانظر إىل   -  41

، انظر إىل الفصل املتعلق بهم يف كتابي السابق )حنفي، حول اجلالية الفلسطينية للواليات املتحدة وكندا 42

1997 . 
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 ابملؤسسات: أ. عالقة الشبكات -2-3
العالقات اليت تربط بني األفراد وليس املؤسسات، وذلك بوخاصة النظرية التبادلية باهتمامها الشديد  تتجلى أهمية التحليل الشبكي

الشيء الكثري ال يعين  عدد أعضائهااملؤسسات  أو  فحجمها جتمعهم شبكة فعالة. ومن هنا ءجود مؤسسة ال يعين أن أعضاألن و

يف  للتحليل الشبكي، بغياب مؤشرات عن حجم العالقات التبادلية بني األعضاء. وفيما يتعلق بالشتات الفلسطيين، وعالقة الشبكات

ة ميكن أن نتحدث عن منوذجني: منوذج الدول العربية مبؤسسات ضعيفة وشبكات قوية، ومنوذج الدول املؤسسات الفلسطيني

بشتاتية ضعيفة وفئة  ونيتسم نالدول العربية الذي يالليربالية مبؤسسات قوية وشبكات ضعيفة. ويتعلق النموذج األول بفلسطيني

اث الليربالي يف هذه الدول قد جعل من الصعب نشوء مجعيات تعددية ترانزيتية )كما وضحت ذلك يف الفصل األول(. ولعل ضعف الرت

. ولبنان نظمات الفلسطينية اليت نشطت يف فرتات معينة يف كل من سوريااملنستثين من ذلك وجود  . وطبعًاحتافظ على الشبكات

لتنشأ  ،قد قوى الروابط العائلية والقروية والوطنية أيضًا الرتكز اجلغرايف يف املخيماتوعلى الرغم من هذا الضعف املؤسساتي، فإن 

على حني (. قوميالعرب وعلى األقل على مستوى اجلالية الواحدة )أي ليس على املستوى  ،معنى عالقات اجتماعية واقتصادية ذات

ولكن  ،تكثر املؤسسات ذات البعد احمللي، العربي، والديين إذ( ذج الثاني يف أغلب الدول الليربالية )باستثناء فرنساالنمو يوجد

 .1967ويبقى العرب والفلسطينيون، جاليات مهمشة، ولو أن درجة التهميش قد قلت منذ عام  ،تظل حمدودة فاعليتهم

للقول بأن العدد الكبري هلذه املؤسسات ال يعين وجود شبكات فعالة، فكثري من هذه اجلمعيات تكثر فيها  ويسعفنا التحليل الشبكي 

بيئة شبكية كلية فعالة )عن طريق مل تستطع أن تؤسس  )فقدان العالقات بني أعضاء الشبكة( كما أن هذه الشبكات البنيوية الفراغات

ال ميكن عزوها إىل وجود  ،قيام احتادات على سبيل املثال(. ولذا فال بد من القول أن هامشية اجلاليات العربية والفلسطينية يف أمريكا

سباب اليت جتعل األ عنللعرب واإلسالم. فال بد، من البحث يف داخل هذه اجلالية معادية جمتمع وثقافة مهيمنة مفروضة عليهم و

والتنظيم. ولدينا شعور  ةبكل أشكاهلا على التعبئ اجلالية مهمشة  أو حتافظ على وضعها. وهنا البد أن أركز على ضعف الشبكات

ة الفلسطينيون هناك. فالبعض قد ذكر بوضوح أنه فاقد األمل يف التأثري على السياسات احملليمنه يعاني  الذيبدرجة اإلحباط 

من  وكما يذكرنا به على حق نبيل إبراهيم .واخلارجية للحكومات األمريكية املتوالية، وخاصة بسبب اللوبي الصهيوني  أو اليهودي

 ناصر مبعثرة من الواقع(لألسطورة، أي ع )ليس مبعنى أنها خمتلقة و لكن باملعنى الذي يعطيه ليفي شرتاوسأن مثل هذه األساطري

ي الصهيوني حديثًا ال تارخييًا، فهو بعند العرب، وتعيد إنتاج التهميش. فالكل يتحدث عن اللو (praxis)هي اليت تضعف الفعل 

وكما يقوله  (Ibrahim, 1989:33)ي بع هذا اللوصنتهي اليت  ع السياسة اخلارجية األمريكية ولكن هذه السياسةيصنال 

القرار، إال إذا كانت أهدافه  باجتاه متخذيالسيطرة على نفوٍذ  هميكن( جمموعة ضغط)أو ي ب: " ال يوجد لوشامسكيتنعوم  بوضوح

 .(Chomsky, 1983:13) ."القوة احلقيقيةمتلك قريبة من أهداف عناصر النخبة اليت 

سسةةات أنةة  ال توجةةد مؤسسةةة تعمةةل خفعاليةةة مةةن دون أن أكةةون لهةةا خالمؤ  إذًا ُتبةةين لنةةا موسةةوعة عالقةةة الشةةبكات
بناء  بكي بين أعرائها، وعمل دةوب لتنشيط اللقاءات والعالقات. وحتى عندما أكون الشتات قدأمًا كالشتات 

وإذا كةةةان  أعرةةةاء هةةةذا الشةةةتات خاسةةةتمرار. تفعيةةةلاليهةةةودء فةةةنن اسةةةتمرارال  ةةةتاتًا ال أمكةةةن أن أسةةةتمر مةةةن دون 
 ، فةةنن قيةةام دولةةة إسةةرائيل(السةةاميعةةداء  ،إخةةادًة جماعيةةة، تهجيةةر)دعةةم خالسةةياي التةةارياي وبالةةذاكرة  الشةةتات قةةد

جةورج السوسيولوجي الفرنسةي، في الشتات على حد تعبير  ‘دنهاأة  عئ اليهو ’أمكن أن أعني معنيينن األول 
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ن هذال الدولة قد تحولةت إلةى مركةز ثقةل لهةذا الشةتات، كمةا سةنرى فةي و أ/أو (Friedmann, 1965) فريدمان
المتناثرة. ولكن فةي ذلةك متاخمةة للواقةه، ولألسةطورة  بين الجاليات اليهودأة مفعلة بذلك الشبكات، الفقرة القادمة

 حاسمًا في تفكك أواور هذال الجاليات. فاليهودأة كةرء نفس . إذ أعتبر فقدان "المسرلة اليهودأة" أمراً  الوقتفي 
ولقةةد أثةةار  ن  ةةدتها تزيةةد وتةةنقص ويمكةةن حتةةى أن تةةزول.أمةةا ، كوتاريايةةة (constructed)هويةةة هةةي مبنيةةة 

انتباهنةا فةةي هةةذا  الصةةدد، كيةأ أقةةوم هةةذا الشةةتات بتشةبيك جالياتةة  تشةةبيكًا إرادويةةًا، ولعةل خعةة  األحيةةان أكةةون 
، إذ 2000كما هو الحال في هذا الحدث الذء جرى في الشةهر السةادس مةن عةام  ،هولوودأاً اوطناعيًا وحتى 
  (Convention)اجتمةاي عائلةة 43اليهودأةة البعيةدة األوةول األمريكيةة ذات (Dupont) طعقدت عائلة ديبون
 ةةةاص ينتمةةةون لهةةةذال العائلةةةة مةةةه أزواجهةةةم. قةةةدم نصةةةفهم مةةةن خةةةارج  8,000، داعيةةةة إليةةة  فةةةي مدينةةةة نيويةةةور 
التةةي تعتبةةر مةةن أغنةةى العةةائالت األمريكيةةة  طعائلةةة دوبةةون غطةةتلقرةةاء أسةةبوي هنةةا . وقةةد  الوالأةةات المتحةةدة

فةي جامعةة  alogic)(geneولحصر هذا العدد تملةك هةذال العائلةة مركةز جنيةالوجي  44هم.سفرهم وإقامت تكاليأ
 للعائلة.  لمتاخعة الحرا  الجغرافي (Delware) ديالور 

 

 واجلغرافيا: ضعف الشبكات عرب القومية الشبكاتب.  -2-3
بني فلسطينيي الدول  (transnational networks) لعل من أهم ما الحظناه يف هذا الفصل هو تنشط الشبكات عرب القومية

هذه يف حني تضعف بني الدول العربية بعضها مع بعض. وضعف  ،العربية وفلسطينيي بالد اهلجرة اجلديدة )األمريكتني وأوروبا(

صادي غري مريح، اجلاليات اليت تتسم بوضع اقتكذلك األخرية حاسم جدًا إذ أن هناك اجلاليات الفلسطينية األكثر عددًا، و

 ةجنتي، أتت األمر وحباجتها لالستفادة من العالقات العائلية والوطنية خارج أماكن وجودها. وهل ميكن القول بعد ذلك أن يف نهاية

أن والذي يبني  ،(post-colonial) خمتلفة عن التحليل الذي يقدمه اجتاه ما بعد الكولونيالية غري اتالشبكحول أحباثنا 

 ، وذلك بفعل الروابط اليت خيلقها الشمال املستعمر سابقًابني اجلنوب واجلنوب هاالتصالية بني الشمال واجلنوب هي أكرب مما علي

، الالحقجد يف الباب نسلعل إجابتنا ميكن أن تكون نعم وخاصة فيما يتعلق بالتبادالت االقتصادية. فكما  مع اجملتمعات املستعمرة؟

املكان ميكن أن يتخيل املرء أن هذا  األخري هو إذ ، ق العربيرأكثر منه مع املش وأوروبا وأمريكا وكندا فإنها كثرت بني اخلليج

 بينو ،والشمال الشمال بين يةالقوم عبر الشبكات ازدهار نإالستثمار عائدات املهاجرين الفلسطينيني.  ‘الطبيعي’

                                                           
ابلتحول إىل الدين  يف احلقيقة مل تعد هذه العائلة يهودية حبتة، إذ قام بعض أفرادها يف الوالايت املتحدة 43

 املسيحي الربوتستانيت.
ويرجع غناها الخرتاعها خليوط النايلون يف  .أهم املصانع الكيميائية يف الوالايت املتحدة  ططدوبوندوبونمتلك عائلة  44

 .مليار $ 7.7النرتنييت ب حبسب موقعها ا 1999بداية القرن العشرين وتبلغ أرابحها يف عام 
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 التي تلك أو  ،آنفا ذكرناها قد كنا كالتي الشمال إلى ترجع بعوامل فقط يُفَسر نأ يمكن ال والجنوب الشمال
 ،(اإلنترنت ويملك والزيارة والسياحة السفر ىعل القدرة الشمال ابن يملك إذ) المادية باإلمكانيات تتعلق
 التذكير يمكن وهنا. والجنوب الجنوب بين الجذب على القدرة فقدان إلى ترجع عوامل هناك ولكن

 الذي الكبير السؤال ولكن. العربية ولالد بين وخاصة المناطق، هذه دول بين التنقل في الهائلة بالصعوبة
 بين) والجنوب الجنوب بين الشبكات لتفعيل جذب مركز الفلسطينية ياألراض تشكل لم لماذا نفسه يطرح

املكان الطبيعي الذي ميكن للشتات أن يلتقي فيه، ويوثق الروابط العائلية  تعتبر وهل ؟(العربية الدول في الجالية أبناء

رتب يف الصيف ليلتقي مع بقية أفراد العائلة املبعثرين؟ هذا ما غأليس هو الوطن املتمثل بالقرية  أو املدينة اليت يعود هلا امل ؟والوطنية

 سوف نتناوله يف الفقرة التالية.

 

 ضعف مركز الثقل يف حالة الشتات الفلسطيينج.  -2-3
ي  جويل هي اليت وردت يف كتاب شهري للصحايف والباحث األمريك يف الشتات لعل إحدى أهم الدراسات اليت تناولت الشبكات

، (Kotkin, 1993) 45اجلديد" بعنوان "القبائل: كيف حيدد كٌل من العرق والدين واهلوية، النجاح يف اقتصاد العوملة كوتكن

يف األعمال، وكيف أصبح الوالء من داخل اجلماعة هو القوة الدافعة يف سياق  و النجاح االرتباط والصلة بني اإلثنية فقد تتبع كوتكن

،  فإن بعض حيزات الشتات قد  مجع بني اإلحساس القوي باالنتماء إىل أصل مشرتك وبني هذا املؤلفعوملة االقتصاد. وحبسب 

أو كونية(، وإميان عميق بالتقدم العلمي. وبكلمات  رة اجلغرافية )مع شبكات معوملةعاملني أساسيني للنجاح يف العامل احلديث: البعث

. وقد وبولييتمسوالتكيف الكو اإلثنية ما اعُترب يف االجتاهات الليربالية خطًأ عوامل متناقضة: اهلوية ‘القبائل’أخرى: جتمع هذه 

 استقرأ كوتكن املستقبل، فيما بعد مرحلة احلرب الباردة، فقد رأى أن ضعف الدولة الوطنية سيسمح بازدهار اجلماعات

 وبوليتية.مسالكو

قد بالغ، بصورة كبرية، يف  وعلى الرغم مما ميكن أن يثريه الكتاب من إعجاب يف الوهلة األوىل، فإنه ميكن سريعًا مالحظة أن كوتكن

يرتبط  بعضهم ببعض بوشائج ال ميكن ألحد منهم أن  إذ يتكون شعور لدى القارئ بأن أعضاء هذه الشبكات 46املعوملة، دور الشبكات

أن أي هجرة تولد، بصورة ميكانيكية،  نيفلت منها، وبذلك ال يوجد فرد خارج مجاعته،  أو طائفته  أو عرقه. ولذا، يعترب كوتك

شبكات عرب قومية بني دولة املنشأ ودول اهلجرة. أما فيما يتعلق بالشتات الفلسطيين، فنحن نعترب أنه ال ميكن، يف أي حال من 

طن هو ارتباط إشكالي ال بديهي. فلنحاول إذا إلقاء األحوال، النظر إليه كقبيلة متعاضدة، وأن طبيعة ارتباط أعضاء هذا الشتات  بالو

 الضوء على طبيعة الشتات الفلسطيين.

أعتقد أن الشتات حباجة أواُل إىل مركز ثقل يتسم بوظيفتني: األوىل أنه مركز نشر احلزم املعلوماتية وتوزيعها إذ تنتقل عربه األخبار  

ثانية أنه مكان لتسهيل التقاء األقارب واألصدقاء فيه. وبالعودة إىل الوظيفة األوىل، واملعلومات بني اجلاليات الفلسطينية يف اخلارج؛ ال

                                                           
45 - Tribes: How Race, Religion and  Identity Determine Success in the New Global 

Economy  
 . Halivi, 1981: 7)-(36ابعتباره قبيلة، انظر إىل  من اجل نقد عميق للشتات اليهودي - 46
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فليس بالضرورة أن يكون مركز الثقل مكانًا حمددُا جغرافيًا )إذ ميكن، مثاًل أن تكون هناك منظمة  أو مؤسسة تتوىل هذه املهمة(، على 

الشتات الفلسطيين، إذ مع وجود كيان فلسطيين على بعض الرقع يف الضفة حني أن الوظيفة الثانية تتطلب ذلك.  وهنا تكمن مشكلة 

اآلن، إىل مواصفات مركز جغرايف ميّكن األقارب واألصدقاء من االلتقاء  يف رحابه، وذلك  حتى، فإن هذا الكيان يفتقد، وغزة الغربية

ينية اليت ال تزال ترزح حتت اهليمنة اإلدارية العسكرية اإلسرائيلية، فال يستطيع الكثري من لسببني:  أوهلما يتعلق باألراضي الفلسط

الفلسطينيني، حاملي الوثائق الفلسطينية، السفر إليها؛ ثانيهما يتعلق باحلركة العامة للالجئني حاملي وثائق السفر، إذ يعاني هؤالء 

على تأشرية "فيزا" من الكثري من الدول العربية، للتنقل بني هذه الدول،  أو بينها كثريًا من صعوبة )أو من انعدام إمكان( احلصول  

 وبني  األراضي الفلسطينية، هذا إذا افرتضنا أن اإلمكانات املادية للالجئني تسمح هلم بالسفر. كل ذلك جعل من الشبكات

هذا ما يؤثر تأثريًا حامسًا وسلبيًا يف إمكانية االستفادة من التبعثر ملصلحة الفلسطينية، العائلية والصداقية، شبكات ممزقة ومفتتة. و

. أما الذين تسنح هلم الفرصة للسفر بسبب حيازتهم على تفعيل التعامالت االقتصادية وتسهيلها فيما بني أعضاء هذه الشبكات

و العودة إىل األراضي الفلسطينية اليت مازالت حماصرة  حبدود جوازات سفر أجنبية، فإن البعض يرفض، حتى اآلن، الزيارة  أ

القضية الوطنية  استاء كثريًا من الطريقة اليت تدير بها السلطة الوطنية الفلسطينية قد إسرائيلية. وإضافة  إىل ذلك، فإن البعض

( لبناء الكيان الفلسطيين من دون أن تدعوهم إىل املساهمة يف هم ممولني )روتشيلدوالشؤون العامة. وقد شعر آخرون بأن السلطة أرادت

 .عمليات اختاذ القرارات، وهم الذين سبق أن أّدوا دورًا حامسًا يف نضال منظمة التحرير الفلسطينية

 مركز الثقل اجلغرايف يف حالة الشتات الفلسطيين. ولكن هذا ال يعين أنه ال يوجد مركز ثقل. ضعفًا يف كن هناأإذًا ، ما سبق يبني لنا 

ن أل  املعلومات وتوزيعها فيما بني اجلاليات. وميكن نقدورًا يف " الالجغرايف"ن يلعب مركز الثقل أميكن  أنهفكما نوهنا يف البدء إىل 

كما سوف نرى يف الفصل   ،وسائط االتصال احلديثة من إنرتنت وتلفون وغريها تلعب هنا املؤسسات دورًا مهمًا يف ذلك، وكذلك

 األخري من هذا الكتاب.

وهو مؤسسة وليس موقعًا  ،(Jewish National Fund)الصندوق القومي اليهودي  وفيما يتعلق باملؤسسات فقد لعب تارخييًا

وما زالت تلعب  ن قومي لليهود". كما لعبت منظمة التحرير الفلسطينيةجياد "وطإجغرافيًا، دورًا مهمًا يف دعم املشروع الصهيوني و

 بناء الشتات، وحتى ولو طالت اهلجرة. ولكن اهلويةأدورًا حامسًا، باعتباره مركز ثقل يف احملافظة على هوية وطنية فلسطينية لدى 

ه فكما وضحنا يف الفصل السابق فأن .آخربعالقات متينة هي شيء ها ؤأعضاشبكات اجتماعية فعالة يرتبط  شيء، ووجود واالنتماء هما

هذا ال ينطبق على بعض املسلمني الذين يشعرون  .بعالقات مفيما بينهأعضاءها رتبط ي ية ما أنصفة شتات على جال إلطالقيشرتط 

وانتماؤهم هذا ال جيعل منهم شتاتًا تربط فيما بينهم عالقات اجتماعية واقتصادية. وعلى الرغم من  اإلسالمية األمةبأنهم ينتمون إىل 

 أطرافاالجتماعية احمللية وعرب القومية، بني  فصلنا بني اهلوية والشبكات، إال أنه توجد هناك عالقة بينهما حتمًا. فقدان الشبكات

يف اجملتمعات املستقبلية. ويوضح  غالبًا ما يؤدي إىل االنصهار ف الشبكاتضعدى البعيد على موضوع اهلوية. فالشتات تؤثر على امل

بسبب قدرة هذا األخري على مترير املعلومات لألطراف مما يربط  كيف يكون الشتات مرتابطًا يف حالة وجود مركز ثقل 3الشكل رقم 

. وهنا تصبح اثقله ركزم تفقد ألنها اتسم بتفكك عالقاتهت شتات لةحا 4، يف حني يبني الشكل رقم عالقات قوية ببعضبعضهم 

دون روابط بني اجلالية من يتحولون إىل جاليات مهاجرة  فيها ذات معنى غري حريف، ألن األطراف (diaspora)كلمة شتات 

 واألخرى. 
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  ثقل ما عندما يكون له مركزشتات :  العالقات القوية ضمن 3الشكل رقم  
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 بروابط ضعيفةببعض : جاليات مربوطة بعضها من دون مركز ثقلما شتات : 4الشكل رقم  
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 الشتات الفلسطيين مبركزي ثقل ضعيفني: 5الشكل رقم  
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الضعف من  هذاخيتلف ، فهل على جذب الشعب الفلسطيين يف اخلارج تهقدريف  األراضي الفلسطينية مركز ثقل ضعيف  إذا كانت

 جيب التمييز بني فلسطينيي اخلارج الذين يرجعون بأصوهلم إىل الضفة ً،كما ذكرنا سابقا ،هنا ؟أخرىإىل  ةشتاتيجمموعة فلسطينية 

حافزًا على  وغزة . فإذا كان وجود بعض األقارب يف الضفة الغربية1948، وبني أولئك الذين ينتمون أصاًل إىل مناطق وغزة الغربية

أن املدن ،  ذلك ب(territorial reference)زيارة الفئة األوىل هلذا املركز، فإن  الفئة الثانية افتقدت املرجعية اجلغرافية 

والقرى اليت قدمت منها قد حتولت إىل أراضي إسرائيلية  أو حميت عن وجه األرض، وبذلك مل يعد لديها إمكانية اإلقامة هناك. ويف 

روا يف أصقاع الفلسطينية غايٌة يف الِكرب، ألنه ليس هناك مكان طبيعي اللتقاء  أولئك الذين تبعث هذه احلالة األخرية فإن متزق الشبكات

أن تلتقي إذا كانت أصول أفرادها من  والواليات املتحدة وأسرتاليا و اإلمارات العامل. إذ كيف ميكن لعائلة متزقت بني سورية و مصر

 رجال مع أجريناها التي المقابالت من كثير وقد أظهرت 47، وحيفا مل تعد املكان الذي ميكن أن جيمعهم ؟حيفا

 األراضي في زيارتهم عند الخارج، من غربية وضفية غزاوية أصول من هم الذين الفلسطينيين األعمال
 لم البعض. زيارتهم أثناء تمت التي قاءاتالل إثر جاءت قد واالقتصادية المالية المشاركات نأ الفلسطينية،

 ساهمت قد والصداقية العائلية اللقاءات ولكن النية لديه كانت اآلخر والبعض االستثمار في النية لديه تكن
 .االستثمار هذا جهة تبلور في

دا لنا بوضوح، عن طريق األحباث امليدانية مثاُل؟  يف احلقيقة،  ب هل ميكن أن نتخيل مركز ثقل آخر للشتات الفلسطيين؟ األردن

الفلسطينيني  يف الشتات، أن البعض قد جاء ليستثمر يف فلسطني، لكنه بعد أن وجد صعوبة فيما  اليت أجريناها مع رجال األعمال

  أو كندا  رين القادمني من الواليات املتحدةيتعلق باحلوافز االقتصادية وضعف االستقرار السياسي، حتول إىل عّمان.  فبعض املستثم

ربه فقط، بل ال لق ألنه يريد أن يكون له موطئ قدم قريبًا من بلده. وجيري اختيار األردن  استثمر يف األردن أو اخلليج  أو أسرتاليا

أيضًا ألنه البلد العربي الوحيد الذي ُيعّد الفلسطيين فيه جزءًا أساسيًا من شعبه، وهو الذي أعطى الجئيه  جوازات سفر وجنسية، 

مؤمنًا هلم االستقرار القانوني. لذا، فإننا نعتقد  أنه ميكن لألردن أن ُيعترب مركز ثقل لفلسطينيي الشتات، ولو أنه مركز ضعيف. 

ف هذا املركز ليس بنيويًا فقط، بل يتعلق أيضًا بوجود لعبة تنافسية أكثر منها تكاملية مع مركز الثقل اآلخر )األراضي وضع

 ذلك. حما يوضهو  5ولعل الشكل رقم  48الفلسطينية(، األمر الذي أدى إىل تكريس ضعف االثنني معًا.

                                                           
وقد انقطعت  من فرنسا، لق ابلغجر الذين هاجروا إىل الوالايت املتحدةم فيما يتعاانظر إىل حتليل ابتريك ولي -47

ة يم  ذلك لفقدان املرجعايف فرنسا. يرجع ولي العالقات االقتصادية واالجتماعية بينهم وبني جمموعتهم اإلثنية
 .(William, 1987)ريايً هلذه القطيعة اجلغرافية ابعتباره عامالً تفس

ميكن أن أعدل قليال مما قلته وذلك ألن شعوري أبن النخبة السياسية األردنية احلاكمة قد فهمت خطورة  - 48
األردين يف الوزارة  للمياهحازم حلواين كوزير املهندس ها. ولعل تعيني بهذه اللعبة التنافسية وتعمل على تصوي

( له دالالت واسعة. فحازم حلواين الذي كان املدير العام 2000حزيران  10ليت أعلنت يف األردنية اجلديدة )ا
 مخسومن مث لشركة االتصاالت والذي قضى  لشركة فلسطني للتنمية واالستثمار )ابديكو( يف الضفة الغربية
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ات الفلسطيني  تات إ كالي، ألن  ال يتمته خمركز كل ما سبق ذكرال ُأعدُّ محاولة سريعة جدًا لتوسيح أن الشت 
ثقل جغرافي كما هةو الحةال فةي أ ةتات أخةرى، مثةل الصةيني والهنةدء واليهةودء. إن وجةود منظمةات، كمنظمةة 

الفلسةةطينية، هوعامةةل أساسةةي فةةي منهةةا والمسةةيحية اإلسةةالمية الدينيةةة، التحريةةر الفلسةةطينية، وبعةة  التنظيمةةات 
لكةةةن هةةةذا الةةةربط غيةةةر كةةةاد خسةةةبئ فقةةةدان مركةةةز جغرافةةةي  ،حتةةةل منةةة   و"المحةةةرر"الم ،شةةةتات خةةةالو نلربةةةط ا

استقطابي للجميه. ومن هنا أجئ التركيد على أن العالقة بين الشتات والو ن ليست عالقة بديهية، وإنما هةي 
ة بناء عالقة تحتاج إلى التطوير والعمل على تفعليها،  من أجل أن تدفه  بهذا الشتات إلى المساهمة في عملي

 الدولة الفلسطينية واتااذ قرارات خشرن سياستها الو نية والتنموية، ال ماليًا فقط، بل أأرًا خالمعرفة والابرات.

 

 ما بني الوطين، ما حتت الوطين وما فوق الوطين الشتات الفلسطيين : اهلويةد.  -2-3
الجهويةةةة  أو عةةةة بيالط لمؤسسةةات ذاتالمؤسسةةةات الفلسةةطينية أهميةةةة ل التحليةةل الشةةةبكي عةةن  ريةةةق قةةد الحظنةةةا

الدينية. إن هةذال  العائلية )ما تحت الو نية(  أو مؤسسات ذات توجهات تتجاوز الو ن كالمؤسسات العربية أو
ذا مةةا أجعلنةةا أعرةةائها تكةةون عاليةةة. وهةةبةةين عالقةةات الأن كثافةةة  إذ، المؤسسةةات كانةةت حاملةةة لشةةبكات فاعلةةة
الو نية الفلسطينية في الشتات أم  تلعئ دورًا في الحفاظ على الهوية نطر  السؤال عما إذا كانت هذال الشبكات

 أنها مصدر للشرذمة والتفكك  أو على األقل مصدر إلهمال الو ن.
ومؤسسةاتها  مةة، هةو أن منظمةة التحريةر الفلسةطينيةلعل أحةد أهةم النتةائ  التةي أمكةن أن نتناولهةا فةي هةذال الاات

الفلسةطينية فةي الشةتات مةن الةذوبان. ولكةن مجموعةة مةن العوامةل كةان مةن  وفصائلها، قد حافظت علةى الهويةة
وكةةذلك التركيبةةة  ،تهةةا سةةلباً أهمهةةا الصةةراعات الداخليةةة سةةمن الفصةةائل انعكسةةت علةةى المنظمةةات الشةةعبية وفاعلي

 مةةن هةةذال األخيةةرة مةةا تتبنةىإذ لةةم أكةن اإل ةةكال في فةةي كثيةةر مةن األحيةةان.  الشةعبيةغيةر الدأمقرا يةةة للمنظمةةات 
كةةان فةةي  يةةدور فةةي أروقةةة الفصةةائل الفلسةةطينية، وإنمةةااجتماعيةةة مسةةتوحاة ممةةا سياسةةية و رةى أفكةةار ومبةةادل و 
. وقةةد أدى هةةذا ء للمقاعةةد(عةةدد)توزيةةه  السياسةةية لمنظمةةة التحريةةر الفلسةةطينيةالتركيبةةة  تكسةةع التركيبةةة التةةي

في خع  الدول للسيطرة على هذال المنظمات،  حركة فتح ياألمر على سبيل المثال إلى محاولة خع  مناسل
األعراء ال يودون انتاةاب ممثلةي هةذال الحركةة. ولعلة  لةي  مةن نافلةة القةول أن نةذكر أن هةذا  ولو كان أغلبية

سعيفًا في األراسي الفلسطينية، إذ لم تستطيه منافسة مؤسسات  األمر هو الذء جعل نفوذ المنظمات الشعبية

                                                                                                                                                                                            

ملني بكل معىن الكلمة. ولعل معرفته اجليدة ابلوضع اً بني عاشتاتي اً أردني-اً فلسطيني إنساانً منه سنوات هناك جعلت 
 .اقتصادية أكثر تكاملية بني ضفيت هنر األردن اتاالقتصادي الفلسطيين سوف تسمح له إبعادة ترتيب عالق
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 المنظمةات. هةذال خالتمثيليةة العددأةة للفصةائل داخةل فلسطينية أهلية قامت على أس  أكثر دأمقرا ية، ولم تلتةزم
، وبيةةت لحةةم مثةةل نةةادء رام هالجهويةةة )نةةوادء إلةةى الينرةةم  خةةرى، قةةد جعةةل الةةبع  أهةةذا الوسةةه، مةةه عوامةةل 

أن  قةد الحظنةاف ،تكةرس التجزئةة واإلقليميةةهةذال النةوادء قةد  أن  مةن تايلةن اكنةوعلةى عكة  مةا  ، الةخ(.الناورة
ومةن هنةا أمكةن القةول أن المؤسسةات  .كان رائدًا في ربةط أعرةاء هةذال المجموعةات فةي فلسةطين دورها الو ني

 .ما تحت الو نية قد  كلت بنى مهمة للمرور إلى الو ني
 و القول نفس  ينطبق على الجمعيةات والمنظمةات مةا فةوي الو نيةة مثةل العربيةة واإلسةالمية، والتةي لعبةت دوراً  

وعلةةى عكةة  ة. فةةي  ريقةةة الحيةاة األمريكيةة مهمةًا فةةي ربةةط الجاليةةة الفلسةطينية خفكةةرة الةةو ن ومنةةه ذوبةان الهويةةة
لت والءات بديلةة للةو ن فةنن  ،كثير من أدبيات علةوم السياسةة التةي نظةرت للجمعيةات اإلسةالمية علةى أنهةا  ةك 

ق هةةةذا الكةةةالم أأرةةًا علةةةى النظةةةرة التةةةي أمكةةةن أن نوليهةةةا دورهةةا كةةةان حاسةةةمًا فةةةي دفةةةه القرةةية الو نيةةةة. وينطبةةة
لبعد الةو ني. تقد لفتاتزلها البع  خاعتبارها منظمات دينية أحماس والجهاد والتي  مثل للتنظيمات الفلسطينية

هةةل وةةعود الجمعيةةات اإلسةةالمية كان"بةةدياًل" مةةن مؤسسةةات منظمةةة التحريةةر التةةي  نء أطةةر  نفسةة ذوالسةةؤال الةة
مةا يلقةي  للجاليةة الفلسةطينية فةي  ةيكاغو كيبوية الفلسطينية في الشتات؟ ولعل فةي التحليةل الشةحملت لواء اله

 خع  الروء علي ذلك.
والتةي أعتبرهةا أحةد نمةاذج االنتقةال  لندرس مسار العالقةات االجتماعيةة ألحةد العةائالت الفلسةطينية فةي  ةيكاغو

 ما فوي الو نية إلى الهوية الو نية. ويةهن الم
مةةن ترمسةةعيا وعمةةل كعامةةل فنةةي فةةي أحةةد مصةةانه  1942م.س هةةاجر وهةةو فةةي الثامنةةة عشةةر مةةن عمةةرال عةةام 

من ابنةة أحةد أوةحاب المحةالت الفلسةطينية وهةي أأرةًا مةن ترمسةعيا. وبسةبئ  1950. تزوج في عام  يكاغو
 ينألمةةريكيوبعةة  اعةةرب فةةي مصةةنع  تركةةزت عالقاتةة  بوجةةٍ  أساسةةي مةةه أمريكةةان انكلوساكسةةون  عةةدم وجةةود

. وبسةةبئ سةةغط العمةةل فةةي المصةةنه فعالقاتةة  االجتماعيةةة محةةدودة، وتتركةةز علةةى خعةة  زمالئةة  فةةي ينالالتينيةة
الجيةةل  إلةةى ةميةةتنالمبمةةا أن لغةةة زوجتةة  العربيةةة و العمةةل إسةةافة إلةةى خعةة  األقةةارب مةةن  ةةرد عائلةةة زوجتةة . 

فهةم يتكلمةون اللغةة اإلنكليزيةة فةي البيةت. وقةد أوةبح سةعأ اللغةة العربيةة  ،سعيفة الثاني الذء ُولد في أمريكا
 عاماًل آخر في االنعزال النسبي للعائلة عن الجالية الفلسطينية  أو الجالية العربية.

عيةةة اإلسةةالمية لشةةمال فةةي بداأةةة الثمانينةةات، تعةةرد م.س علةةى زميةةل مصةةرء فةةي العمةةل وهةةو عرةةو فةةي الجم
. وفعاًل 1985وأقنع  خحرور مؤتمرها السنوء في عام  (Islamic Society of North America) أمريكا 

وهةةي جمعيةةة  األراسةةي المقدسةةة لإلغاثةةة والتنميةةة جمعيةةةفقةةد حرةةرال وأوةةبح عرةةوًا فيهةةا. هنةةا  تعةةرد علةةى 
إسالمية مقرها في والأة تكساس. وقرر أن أساهم سنويًا خمبلش لصالح مشروي كفالة اليتيم. وبوسا ة  فلسطينية
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وهكةذا بةدأت  ةبكة عالقاتة   .، مةن الفلسةطينيين والعةربهذال الجمعية تعرد علةى خعة  أعرةائها فةي  ةيكاغو
ن  ريق مراكز ماتلفة خما في ذلةك نشةا ات تتزايد وبدأ أشار  في نشا ات الجالية الفلسطينية في  يكاغو ع

. وقةةةد أحرةةةر أ فالةةة  منظمةةةة التحريةةةر الفلسةةةطينية أوسةةةاًمةةةن ة يبةةةر قالجمعيةةةة المتحةةةدة لألراسةةةي الفلسةةةطينية ال
قةرر أن نة  ولكأسةافر مةرة كةل ثةالث سةنوات،  كةانالثالثة إلى خع  المراكز لتعلم اللغة العربية كتاخة وقراءة. و 

وذلةك ليو ةةدوا األواوةر مةةه  ،سةةنويًا فةي الصةيأ مةةه أ فالة  ( حيةن أعةيش أخةةوال وأخواتة) يةزور الرةفة الغربيةةة
هةةذا التحةةول خاتجةةاال الجاليةةة، فقةةد ذكةةر لةةي أن  علةةىالعائلةةة. ومةةن إجاخةةة لةة  عةةن سةةؤال يتعلةةق بتةةرثير االنتفاسةةة 

 ولكن لم تحثة  علةى لقةاء أبنةاء الجاليةة الفلسةطينية ،فردأة إلى فلسطين إرسال معونات علىاالنتفاسة قد حثت  
الجمعيات اإلسالمية. وعن سؤال إذا كةان يتبةري فقةط لجمعيةة على والذء حث  على ذلك هو تعرف   في مدينت ،

ريبةة قدعةم أأرةًا جمعيةات أخةرى مثةل جمعيةة النجةدة )الكان قد األراسي المقدسة لإلغاثة والتنمية، أجاب خرن  
 من أوساً الجبهة الدأمقرا ية(.
أن إعادة االعتبار هلويته الفلسطينية كان نتيجة اتصاله باجلمعيات اإلسالمية واإلسالمية  .نستنتج من هذا املسار احلياتي ل م.س

الوطنية. ولكن ال بد  ةالفلسطينية. وهكذا فيمكن القول أن هناك تشابكًا بني الوطين وما فوق الوطين إذ يساهم  األخري يف دعم اهلوي

أن انتشار   49ن يلعب هذا الدور. فقد الحظ الباحث حممود عيسىأنه ليس كل ديين أو فوق وطين ميكن أكيد على أمن الت

، قد وأملانيا لسطينية واللبنانية يف الدامناركاجلالية الف أبناءبني  دينية سياسية انطلقت من لبنانإسالمية  احلبشيني وهم جمموعة 

هناك عالقة معقدة بني الديين والوطين، ولكن ال ميكن ، إذًا حّض بعضهم على املشاركة بالنشاطات الوطنية اليت تقام يف هذه البلدان.

 األحيانهي هوية من دون مضمون ديين. ولو كان هذا املضمون يف بعض  ن اهلوية الوطنية الفلسطينيةأاعتبار  األحوالحال من  بأي

 .يف فرنسا األرمنية كما هو احلال لدى اجلالية مجاليًافلكلوريًا  أو 

 

 هل ميكن التحدث عن جمال عام شتايت ؟ه.  -2-3
كان  همن ما حتت الوطين وما فوقه، فهل هذا يعين أن وإذا كان نقاشنا يف الفقرة السابقة مقنعًا عن أن الوطن الفلسطيين قد خلق

خلق بوتقة للحوار والنقاش إذ ُيسمح باالنتقال من  ساهم يفالشتاتي الفلسطيين قد  (public sphere) هناك نوع من اجملال العام

 املستويني ما حتت وما فوق الوطين إىل الوطين.

 (مركزية ثنيةإنظرة  )وهذه حلد كبري  يي الليربالبالنظام الرأمسال اجملال العاممن ربط هابرماس إلمكانية وجود  على الرغمو

(Habermas, 1989) ،ندواأرم، كما وضح ذلك أنا أعتقد عن إمكانية وجود مثل هذا اجملال يف خارج إطار هذا النظامف 

عربي نشأ منذ االحتكاك مع املستعمر الغربي، ومتيز بطبيعته اإلنقطاعية، ورمبا أيضًا -وجود جمال عام إسالميعن سلفاتوري 

                                                           
 .2000مقابلة معه يف مايو  - 49
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قد أظهر وجود جمال عام  على املستوى احمللي  أو عرب القومي ولعل بعض التحليل الشبكي .(Salvatore, 1997) التعددية

 يف اجملتمعات املستقبلة.  شتاتي فلسطيين، وهو الذي أسهمت يف نشأته بعض الشبكات

وقبل الدخول يف التفاصيل ال بد أن أوضح من أن املقصود باجملال العام هو الفضاء الذي تتناقش وتتالقح فيه أفكار عامة تتعلق 

رماس فإن هناك عالقة وثيقة بني طريقة النقاش واحلوار اهلادفة إىل تثبت بوهكذا. وكما وضحه ها…وبالوطن،باجملتمع، وبالدين، 

 . وأهمية مفهوم اجملال العام، من جهة أخرىوالشبكات االجتماعية اليت يؤسسها أصحاب هذا النقاش ، من جهة،والوجود اهلوية

الدولة، إذ الضيق املختزل على عنى املوليس ب (Foucault)أنه مرتبط مبوضوع السلطة باملعنى العام، الذي يعطيه هلا ميشيل فوكو 

يؤثر على  (hegemonic)كلي  هيمينسلطة تلعب دورًا مضادًا لسلطة الدولة، ويف بعض األحيان تصبح فضاء  خيلق اجملال العام

 private)املوضوعات اليت جيب أن تطرح يف املستقبل، واملوضوعات اليت ال تطرح لتصبح تابو أو متعلقة باجملال اخلاص 

sphere)اجملتمع السياسي  عن خيتلف . واجملال العام(political society) كون يف أنه متمم له. وأهميته رمبا ت هولكن

 أكثر فعالية من "اجملتمع املدني" الذي يطرح نفسه كمكمٍل للدولة  أو مضاٍد هلا.

ظام . فما أثار انتباهنا يف سوريا أن طبيعة النويف الواليات املتحدة ولنعطي مثالني على ذلك من وحي اجلاليتني الفلسطينيتني يف سوريا 

. ولكن على الرغم من ذلك فقط كان هناك جمال عام فلسطيين يف هذا البلد السياسي قد أضعف لدرجة كبرية وجود جماٍل عاٍم يف

مبأسسة  فسمحت، سوريا. وقد ساعد على ذلك وجود تعددية سياسية فلسطينية واليت انبثقت عنها تعددية ثقافية، أيديولوجية

(institutionalization) الفلسطينية واليت بدورها احنصرت على املخيمات ،للنقاشرحت ُطت وطنية واجتماعية موضوعا، 

عالقات تتميز بتواتر  وكثافة  (. بهذا املعنى أصبح سكان املخيم كشبكة اجتماعية مرتابطة ذاتوخاصة الكبرية منها )كمخيم الريموك

بح هذه الشبكة مبثابة بوتقة وأساس جملال عام منفصل إىل حد ما عن األجواء الفكرية والثقافية واأليديولوجية املوجودة عاليني، لتص

يا كان حاماًل الفلسطيين يف سور يف سوريا واليت مل تستطع أن تؤسس جمااًل عامًا ألسباب سياسية. ويف الوقت نفسه  فإن اجملال العام

وإىل درجة أقل يف  ،اخلليج يفو، الفلسطينية يف لبنان اتملوضوعات احلوار والنقاش اليت ال ختتلف عن تلك املوجودة عند اجلالي

صبح جمااًل للنقاش العام الذي مّس شرائح . هذا ما الحظته يف بعض املوضوعات املطروحة واليت وجدت هلا طريقًا لتأوروبايف أمريكا و

 كبرية من الفلسطينيني يف هذه املناطق. فعلى سبيل املثال هناك حساسية خاصة للدميقراطية التعددية، وكذلك فهم خاص للدين،

ضايا تتعلق باألمور الدين إىل البحث عن آليات لتحويله إىل الهوت لألرض أكثر منه جدااًل يف ق يف. فيتحول النقاش يتسم باألدواتية

 الفقهية والتقنية، اليت غاص بها على سبيل املثال كثري من النقاشات يف اجملتمع السوري.

الشتاتي اإلسالمي  يف دراستها عن اجملال العام فريبنر Werbner من هنا ميكن التساؤل، كما فعلت الباحثة اإلنكليزية بنينا 

(Werbner, 1999)، إن كنا نستطيع التحدث عن جمال عام شتاتي فلسطيين والذي برأيي أسسه عامالن رئيسيان: الشبكات 

 . واجلهاد محاس يتحركإىل  إضافة، وفصائلها  الوقت نفسه منظمة التحرير الفلسطينيةويف االجتماعية الفلسطينية عرب القومية،

ام )ة( قد خلقت  لنفسها جمااًل عامًا يكاد يكون بعيدًا جدًا عن اجملال)ات( الع يف الواليات املتحدة وجند اجلالية الفلسطينية

)وهي  كما الحظناها يف مدينة شيكاغو، إذ أنها مل تهتم بالنقاشات واالهتمامات العامة اليت يطرحها اجملتمع األمريكي (ة)األمريكي

يا تتعلق تعلقًا أساسيًا بالوطن، أكثر منه الفلسطيين بقضا وتتسم موضوعات اجملال العام .جالية حافظت على الصالت فيما بينها(

 التعلق بأوضاع اجلالية يف أمريكا. وهناك حساسية ملوضوعات الدميقراطية أكثر بكثري مما وجدناه لدى اجلالية يف املناطق العربية. وإذا
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لعبة املقاعد معيدة بذلك التوزيع نفسه غري  استخدامالفلسطينية من دول املشرق العربي  الشعبية نظماتكان من السهل على امل

 دول أوربا الغربية(.أغلب  )وغريها يف يف الواليات املتحدة كذلكاألمر لم يكن الدميقراطي يف وسط منظمة التحرير، ف

ال من بعيد أن  املوضوعات نفسها  وبوتقة النقاش التحدث عن جمال عام شتاتي، ال يعين ال من قريب وميكن القول أن من هنا 

ولكن ما أحببت ذكره هو أنه هناك مميزات هلذا اجملال تتشابه من مكان إىل آخر،  ،نفسها هي اليت حتكم هذا اجملال يف كل مكان

. وال بد أن جرة واللجوءاهلأكثر من عكسها إلشكاليات جمتمع  )رمبا بفعل سخونتها وتأججها اليومي(، عاكسة بذلك إشكالية وطنية

ووجود الفضائيات الفلسطينية )قناة فلسطني الفضائية(  أو قناة اجلزيرة القطرية مثاًل ذات احلساسية  نذكر هنا أن آفاق العوملة

للجاليات إن كان ذلك يف  اخلاصة للقضايا الفلسطينية، لعبت دورًا يف تسهيل عمل الشبكات عرب القومية يف تأثريها على اجملال العام

 املشرق  أو يف الدول الغربية. 
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 الفصل الثالث

غالًبةةا مةةا درسةةت العلةةوم االجتماعيةةة واالقتصةةادأة الفعةةل االقتصةةادء بةةدءًا مةةن المؤسسةةة االقتصةةادأة )المصةةنه، 
وأخيرًا من يتاذ القرارات التي  الً أو  هو الذء  (entrepreneur) الشركة( ولم ُتعر أهمية لرجل األعمال المبادر

وقد درست البنية والنظةام للمؤسسةة االقتصةادأة وعالقتهمةا خالمنافسةة العالميةة  .تجعل من مؤسست  ناجحة أم ال
قةد درسةت ف أخةرى مةن جهةة  .مؤ رات أخةرى سةرورية لنجةا  اقتصةادأات هةذال المؤسسةة عن فقد حجبت الرةية

وإنما خصفتهم  بقة اجتماعية كما هو  ،في خع  األحيان رجال األعمال المبادرين ولكن لي  خاعتبارهم أفرادا
  .الحال في الدراسات الماركسية

، ال بةةد لةةي مةةن ين فةةي الشةةتات ودينامياتهةةا وحركةةة االسةةتثماراتطينيقبةةل الةةدخول فةةي دراسةةة اقتصةةادأات الفلسةة
ل االقتصةةةادء وأهميةةةة أن نتنةةةاول االقتصةةةاد لةةةي  عةةةن  ريةةةق دراسةةةة المنشةةةرة عةةةحةةةول كيفيةةةة دراسةةةة الفمقدمةةةة 

وألن المجةال الجغرافةي  .غالبًا ما أكون رجةل أعمةال مبةادر والذء وإنما دراسة الفاعل الرئيسي فيها ،االقتصادأة
ر ففةةالح .سةةمن دراسةةات الحالةةةهةةو الكةةرة األرسةةية فةةنن تناولنةةا لةة  البةةد أن أكةةون   لرجةةل األعمةةال الةةذء ندرسةة

الةةدقيق فةةي خعةة  القرةةاأا كفيةةل فةةي محاولةةة فهةةم  بيعةةة هةةذال االقتصةةادأات علةةى المسةةتوى المحلةةي واإلقليمةةي 
فقط فةي فهمنةا للشةتات  تساهموسنحاول في هذا الفصل اإلجاخة عن مجموعة من التساةالت التي ال  .والعالمي

األقليةةةةة  أو  دأةةةةة فةةةةي فهةةةةم آليةةةةات عمةةةةل االقتصةةةةادأات اإلثنيةةةةةالفلسةةةةطيني واقتصةةةةادأات  وإنمةةةةا تةةةةرتي مسةةةةاهمة نق
الترةةامن الةةو ني دورًا  فيهةةا لعةةئيفهةةل تعتبةةر االقتصةةادأات الفلسةةطينية فةةي الشةةتات اقتصةةادأة إثنيةةة  .المهةةاجرة

دورًا فةي عولمةة االقتصةادأات  (transnational)عبةر القوميةة العائليةة و اإلثنيةة حاسمًا ؟ هةل تلعةئ الشةبكات
؟ وما هو دور هذال االقتصادأات في دعم االقتصاد  الفلسطينية ؟ وهل تستفيد المنطقة العربية من هذال العولمة

عمليةةة السةةالم اسةةتقرارًا سياسةةيًا أو وفر مسةةتحقات فةةي الوقةةت الةةذء لةةم تةة ،طيني فةةي مرحلةةة بنائةة  الحرجةةةالفلسةة
 اقتصادأًا؟ 

وتنطلةةةق محاولتنةةةا لإلجاخةةةةة عةةةن هةةةذال التسةةةةاةالت فةةةي اعتبارنةةةةا أن الفعةةةل االقتصةةةادء ال تحكمةةةة  فقةةةط عوامةةةةل  
فةةنن الفعةةل  تريرانةةوفجوبحسةةئ  .يةةةاقتصةةادأة خحتةةة للسةةوي مةةن عةةر  و لةةئ، وإنمةةا تةةؤثر فيةة  عوامةةل اجتماع

 ,Granovetter , 1990)االقتصادء يتموسه في البيئة االجتماعية التي أارج منها رجل األعمال المبةادر 

  50.اً اً  اجتماعي اجتماعيالً الً خاعتبارال فعخاعتبارال فع  فهم هذا الفعل االقتصادء من، ولذا فالبد لنا أن نبدأ (1985

 

                                                           
أن ينتقل  االقتصادي االجتماع لعلميمكن للقارئ غير المهتم باإلشكاليات المنهجية  -50

 .(2-3إلى الفقرة التالية )
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 اا  اجتماعيالا قتصادي ابعتباره فعالفعل اال. 3-1
لقد كانت هناك قطيعة بني علمي االجتماع و االقتصاد على فرتة طويلة. وعلى الرغم من جهود عاملي اجتماع مثل ماكس فيرب  

قد سيطرت على علم االقتصاد النزعة الكالسيكية (، فentrepreneur)وصموئيل مشبيرت اللذين بلورا مفهوم رجل األعمال الريادي

( واليت متيزت برتكيزها على السوق و آلياته، واعتبار أنها املؤثر الوحيد على العقل االقتصادي. وقد neo-classicاجلديدة)

وتفرع وتفرع   ىىعلى الرغم من غنعلى الرغم من غن 51.قدمت كثري من دراسات السوسيولوجية حماوالت إلعادة هيكلة العالقة بني هذين العلمني

  اا، كما يتناوهل، كما يتناوهلهذا العلمهذا العلمصلب صلب أن نعترب أن هناك ثالث قضايا مشرتكة يف أن نعترب أن هناك ثالث قضايا مشرتكة يف   ناناكنكنميميإال أنه إال أنه   ،،التوجهات يف تراث علم االجتماع االقتصاديالتوجهات يف تراث علم االجتماع االقتصادي

 social)هو شكل من أشكال الفعل االجتماعي  (economic action)الفعل االقتصادي : : 5522وهيوهيأخلاندرو بورتس أخلاندرو بورتس 

action)  اجتماعية  ىبن املؤسسات االقتصادية وهي؛(social constructions)الفعل االقتصادي املتموضع ا ؛ وأخرًي

فهم الفعل االقتصادي لرجال األعمال فهم الفعل االقتصادي لرجال األعمال يف  ،عليه نظريًا واعتماديألهمية املفهوم األخري  . ونظرًا  (socially situated)اجتماعيًا 

    ببعض التفاصيل.ببعض التفاصيل.  ههتناولتناولالفلسطينيني يف الشتات فإنين سأالفلسطينيني يف الشتات فإنين سأ

 

 تصادي املتموضع اجتماعياا الفعل االق
وبذلك فهو  ،مبعنى أنه ال ميكن أن يفهم بالرجوع فقط إىل املسببات واألهداف الفردية وحدها ،إن الفعل االقتصادي موجه اجتماعيًا

عالقات الشخصية للشبكات املتشكلة وليس للفاعلني الفرديني. وهكذا فإن فصل عضو من أعضاء اليف   (embedded)متموضع

                                                           
رانوفيرت، فان أهم أربع حماوالت سابقة لتأسيس علم اجتماع اقتصادي قوي تتمثل جوحبسب سويدبرغ و - 51

، (  والذي قدم بعض أدبياتها جيمس كوملان وكريي بيكرrational choice sociologyبـسوسيولوجيا اخليار العقالني )

مع اميتيا  (Socio-ecomomics) ز وعلم االقتصاد االجتماعي توفينراجة مع مارك دت اجلديوبسوسيولوجيا االقتصاديا

وفيها اهتم  سن.ممع اوليفيه وليا (transaction cost ecnomia) وني وأخريا علم اقتصاد كلف املعامالتتزيا
الثالن االتجاهان األوليان خندخال عناور سوسيولوجية التحليل االقتصادء، إذ قام االتجاال 

خاالستفادة من العلوم االجتماعية والسياسية وأأرا النفسية. ويقدم االتجاال األخير مساهمة مهمة 
دورا حاسما في تافي   األخيرةفي التداخل بين القانون واالقتصاد والمؤسسات، إذ تلعئ هذال 

علم اجتماي وهكذا نصل إلى بداأة سنوات الثمانينات مه والدة  تكاليأ المعامالت االقتصادأة.
 Swedberg and) جامعة هارفارد وبالتحديد مه البروفسور هاريسن منبثق مناقتصادء جديد 

Granovetter, 1995:1-3).. 
 بشكل أساسي على  كناعتمدت في هذا اإلطار النظري على عدة دراسات ول -  52

(Portes, 1995 : 1-34)و(Waldinger, 1994). 
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كة ال ميكن أن يفهم من دون النظر إىل هذه الشبكة باعتبارها جمموعه معقدة يف اللقاءات والتبادالت االجتماعية بني أفراد الشب

 وجمموعات.

ولعل أهم  وحدة حتليلية وواقعة أمربيقية. الشبكة ًاي، معتربلشبكلتحليل اوهكذا فقد قام علم االجتماع االقتصادي باستخدام مكثف ل

عن طريق  (Karl Polanyi)األنرتبولوجي  كارل بوالني  يت درست الفعل االجتماعي باعتباره متموضعًا اجتماعيًا هواألديبات ال

يف  متموضعة لقد بّين بوالني أن اقتصاد اجملتمعات ما قبل الصناعية .(embeddedness) يةتموضعالاملفهوم الذي تنظر إليه 

االجتماعية والدينية والسياسية. ومن ذلك فإن ظواهر كالتجارة، والعملة والسوق ليست موجهة فقط إىل الرغبة يف الربح. املؤسسات 

الرتاث(  أو إعادة التوزيع العادة و)األسعار حتدد بواسطة  (reciprocity)فهم جيدون قوانينهم  إما يف التبادلية 

(redistribution) األسعار حتدد بواسطة ال( طلب األوليcommand وهكذا فإن آليات السوق ليست هي الوحيدة اليت .)

تهيمن على احلياة االقتصادية. فليس العرض والطلب هما اللذان حيددان السعر، وإمنا من حيدد السعر هو الرتاث والسلطات 

ة ما بعد الثورة الصناعية اليت حيكمها السياسية. وهنا يعترب بوالني أن مسات احلياة االقتصادية هذه ال ختص اجملتمعات احلديث

وهكذا  .واليت جتعل األفراد يبحثون فقط عن زيادة أرباحهم (The price-making market)منطق السوق احملددة للسعر 

على  غري أن تطبيق منظور دراسة الشبكات. (Polanyi et al. 1957:43)ًا يف اجملتمع تموضعالفعل االقتصادي ليس مف

جمتمع آلخر مبا يف ذلك  من تلفخي (embeddedness) يةتموضعال ىاجملتمعات اليت درسها بوالني جيد أن مستو

ك ارومن أهمهم م  اجملتمعات الصناعية. ولعل الدراسات اليت قام بها فيما بعد كثري من الباحثني يف علم االجتماع االقتصادي

البنى االجتماعية.  يتأثر الفعل االقتصادي يفقد أظهر أنه حتى يف اجملتمعات احلديثة  (Granovetter, 1990) جرانوفيرت

على سلوكها  ذه الشبكاتهلاالجتماعية  ى، وجود تأثري شكل البنشبكات املهاجرين واالقتصاديات اإلثنية وقد أظهرت دراسة

 االجتماعية للفعل االقتصادي. ةوضعاملاالقتصادي ومن ثّم 

قد حدد يف التعليم واخلربة  ،املقاسة حبجم الربح ،على اعتبار أن النجاح االقتصادي للهجرة ةدلقد قامت املدرسة الكالسيكية اجلدي 

 (human capital)اجر باعتباره فردًا وله رأمسال إنساني وهكذا فقد نظر إىل  امله والعوامل األخرى املتعلقة بالرأمسال اإلنساني.

، حبسب تعبري (social capital) فقد اهتمت بعض الدراسات احلديثة بأهمية الرأمسال االجتماعي ،وعلى العكس من ذلك. 

ومن ثّم بالعوامل املرتبطة ، (Coleman, 1988)  وكولون  (Bourdieu, 1979) الفرنسي بري بورديو لوجيالسوسيو

بالبنية االجتماعية اليت تؤثر على الفعل االقتصادي. فقد قدمت بعض الدراسات على سيبل املثال موضوعًا عن أهمية مجعيات 

احلاالت املهاجرة بتمكني العناصر املهاجرة اجلديدة  يف السماح لبعض  (rotating credit associations)اإلقراض الدوارة 

املفهوم اإلجيابي دائمًا للرأمسال االجتماعي، ويعترب أنه  كليفورد كريتس،  كما سنرى فيما بعد،من بدء منشآتها االقتصادية . وينتقد 

 ,Geertz) وليس للعمالة الرخيصة . العائلة معيقة حلركة رجل األعمالاملثال ميكن أن يكون سلبيًا، إذ تصبح على سبيل 

1993) 
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ولةةةة فهةةةم رجةةةل األعمةةةال المبةةةادر والفعةةةةل اخعةةةد هةةةذال المقدمةةةة النظريةةةة عةةةن الفعةةةل االقتصةةةادء، ننتقةةةل إلةةةى مح
 53 . (entrepreneurial action)الريادء

  
 رجل األعمال املبادر وفعله الرايدي : حتديثي ولكنه أيضا خماطر. 3-2

لرجل األعمال املبادر  (entrepreneurial action) فهم املعاني اليت حيملها الفعل الرياديولكي ن

(entrepreneur)،54  سوف أرجع إىل نظرية الفعل اإلنساني لالقتصادي النمساوي إسرائيل كريزنر(Israel Kirzner) 

                                                           
أو   (entrepreneurial action)المفهومين االقتصاديين   من الصعب ترجمة - 53

(entreprneurship)  إلى العربية ولكن سنقدم ترجمة تبناها الجغرافي األردني نسيم برهم

 . الرياديةو الفعل الرياديبالترتيب  وهما

تعريفا إجرائيا عندما  صعب أن نجد تعريفا نظريا لهذه الفئة وال حتىليس من ال  - 54

يتعلق األمر بحقل جغرافي محدد، ولكن عندما يتعلق األمر برجال األعمال الفلسطينيين 

 في الشتات يطرح تعريفهم إشكالية: ذلك الفلسطيني الذي يملك منشأة اقتصادية في سوريا

، لكن ذلك الذي يملك  المنشأة نفسها في يمكن اعتباره رجل أعمالقيمتها مليون دوالر 

يمكن أن نتخيله شخصا  من الطبقة الوسطى. وبذلك ال يمكن  األمريكية الواليات المتحدة

أنها تحدد وحدها انتماء شخص  لمبيعات وال األرباح علىاعتبار ال رأس المال وال حجم ا

، وخاصة أن معظمهم يخفي هذه األرقام. وبذلك، ال تعتبر هذه إلى شريحة رجال األعمال

المؤشرات وحدها كافية، يبقى هناك عامل ذاتي في الحكم. لهذا البد من إدخال مؤشر 

الذين يعرفونه. فهناك من يملك بقالية  ك أقرانهتعريف الشخص لنفسه وكيف يفعل ذل

صغيرة كواجهة ألعمال أخرى تدر عليه أرباحا  كبيرة، وكذلك هنالك من لديه شركة 

كبيرة ولكنها مفلسة. في هذه الحاالت يلعب التعريف الذاتي وتعريف اآلخرين دورا هاما 

 في تحديد انتماء شخص ما لشريحة رجال األعمال. 

كل شخص يملك  أو يدير  تعريفا فضفاضا وهو الذي يعتبر رجل األعمالوهكذا نتبنى 

األقل من النوع المتوسط، في إحدى المجاالت االقتصادية ) إن كان  منشأة  أو أكثر، على

قطاعا خاصا  أو عاما( والذي يحاول تطويرها. وهكذا ال يمكن االعتبار تلقائيا  أن كل من 

، فالتاجر الصغير ال يعتبر كذلك إال إذا كانت عي  أو تجاري رجل أعمالله سجل صنا

ولكنني أفرق بين رجل األعمال لديه نشاطات اقتصادية أخرى تعطيه حجما  معينا . 

(businessmen)  ورجل األعمال المبادر(entrepreneur)  فاألول يمكن أن يكون فقط .

سوف نتناوله  ألعماله المباشرة. هذا ما ا  احه دون أن يكون مطوريراكم أرب ا  رأسمالي

 الحقا.
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ولكن قبل ذلك ال بد  55، قدم مقطعًا ذاتيًا لرجل األعمال املبادر.(cassarino, 1997a)كاسارينو ري يب-الذي، كما ذكر جان

أنه حمدث وجمدد، إذ يقدم  املبادر. لقد اعترب جوزيف مشبرت رجل األعمال املبادر من عودة تارخيية تتعلق بنظرته إىل رجل األعمال

عاماًل حامسًا للديناميات االقتصادية يف  ذلك ًارابطًا التكنولوجيا والسوق ومعترب (new combinaison)ة دائمًا توافقية جديد

. ولكن رجل األعمال املبادر الشمبرتي ال (Schumpeter, 1976; Casson, 1990:45)اجملتمع الصناعي 

وخياطر من دون أن يعوضه بالضرورة  ل املبادر بأنه مدفوع بدوافع ذاتيةيف املقابل فلدى ماكيالند يتميز رجل األعما 56خياطر.

هو الذي قدم نظرة واضحة عن أهمية وظيفة املخاطرة فلقد  رنز. ولعل كر(Yasumuro, 1993 : 77)اجملتمع ماليًا  أو ماديًا 

ل األعمال املبادر حمدثًا ومكتشفًا، ولكنه أيضًا مضارب إذ اعترب رج (Human Action)طور نظرية ميسس يف الفعل االجتماعي 

(speculator) وخماطر: "بسبب املستقبل الغامض، ال ميكن فصل الوظيفة الريادية (entrepreneurial function) 

مضارب وال حيسب  إمكانيات الربح واخلسارة . وهكذا فرجل األعمال املبادر هو دائمًا (Miss, 1949: 253)عن املضاربة" 

اعتبارًا من الوضع احلالي للسوق، وإمنا حياول استقراء املستقبل. وهكذا ال ميكن أن يعترب الفعل اإلنساني لرجل األعمال املبادر 

يري هذه املصادر. يف هذه عقالني. هذه العقالنية املؤسسة على أهداف معينة ومصادر نادرة حمدودة، تتوقع طريقة وحيدة لتعبئة وجت

هو فعل يأخذ بعني  سسيمذي درسه احلالة يكون اختاذ القرار حمددًا وضمنيًا بوجٍه تام. وعلى عكس ذلك فإن الفعل اإلنساني ال

ًا االعتبار إطارًا من جمموعة أهداف ووسائل حيددها اإلنسان وتتعلق برؤيته، ليس فقط يف احلاضر، وإمنا أيضًا يف املستقبل، تارك

 لرجل األعمال املبادر االختيار بني احتماالت خمتلفة. 

المبةادر لةي  فقةط محةدثًا وإنمةا أأرةًا ماةا رًا، أمةرًا حاسةمًا لفهةم سةلوكيات رجةال  رجةل األعمةال اعتبةارسيكون 
كاألراسةةةةي  ةوسياسةةةةياقتصةةةةادأة  ‘ةخطةةةةر ’وخاوةةةةة فيمةةةةا يتعلةةةةق خمنةةةةا ق   مسةةةةتثمرينالفلسةةةةطينيين ال األعمةةةةال
  .الفلسطينية

ننتقل اآلن إلى محاولة إللقاء نظرة عامة على االقتصادأات الفلسطينية العامة قبل االنتقال إلى دراسات الحالة 
وسود نرى أن على الرغم من تبعثرها فنننا أمكن أن نتحةدث عةن  ةكل مةن أ ةكال التركةزات البؤريةة  .المعمقة

 .(economic niches)    االقتصادأة
 

                                                           
ير كاسارينو، حول يب-لقد استفدت كثيرا  في تطوير أفكار هذه الفقرة من أعمال جان - 55

 .(1997a, 1997b)رجال األعمال المبادرين المهاجرين التوانسة 

بين رجل األعمال المبادر  (Klark)في الحقيقة لقد ميز شمبتر وكذلك ج.ب. كالرك  - 56

الذي يتوقع المصادفة في  (capitalist)الرأسمالي ، والذي ال يمكن أن يخسر في أعماله

 . (Kirzner, 1982: 156) أعماله



31/12/2019 

 

89 

89 

 : نظرة جمملةالقتصاديةية ارتكز بؤر الال. 3-3

، واعتبةارًا مةن تفحةص ءني مؤ رات مهمة لدراسة  بيعة وجود أو غياب التركز االقتصاداويقدم لنا خحثنا الميد
يةرة فةي أنحةاء العةةالم فلسةطيني يوجةدون فةي التجمعةات الكب رجةل أعمةال 600ألكثةر مةن  النشةا ات االقتصةادأة

   الواحد أكثر من نشاً اقتصادء. رجل األعمال مارسكافة، مه العلم أن  أمكن أن أ
 االقتصادأة في كثير من الدول التي يوجد فيها الفلسطينيون، ففي الالي ية تركز بؤر الال تعتبر التجارة من أهم 

جاريًا و/أو وناعيًا وغالبًا ما أرخذ  كل هذا النشاً التجةارء  ةكل  ةركات تجةارة % منهم نشا ًا ت23أمارس 
ولعةةةل أهةةةم المةةةواد التةةةي يتعامةةةل معهةةةا  .، إسةةةافة إلةةةى التوزيةةةه وبيةةةه الجملةةةة والمؤقةةةتوالتصةةةديرعامةةةة لالسةةةتيراد 

أعملةةون فةةي  ن ربةةه رجةةال األعمةةالإذ أ الفلسةةطينيون هةةي مةةواد البنةةاء، ونجةةد أأرةةا التركةةز التجةةارء فةةي إسةةرائيل
مةه تجةارة األنسةجة والمالخة  الجةاهزة إسةافة إلةى المةواد  وتصل هذال النسبة إلى الثلن فةي تشةيلي .هذا المجال

  57.% في استراليا38كما تصل إلى  .الغذائية

الاةةدمات التةةي تشةةمل المهةةن الحةةرة التقليدأةةة إسةةافة إلةةى التةةرمين ونجةةد فةةي مجةةال  فهةةو أمةةا التركةةز الثةةاني المهةةم
فةةي تلةةك  ، إذ أشةةجه  بيعةةة التكةةتالت اإلثنيةةةأو الوالأةةات المتحةةدة أو كنةةدا خعةة  التركةةزات فةةي كةةل مةةن إنكلتةةرا

ي إثنةي، إذ يتعامةل العةرب المهةاجرون مةه أبنةاء جةاليتهم كمةا يتعةاملون مةه الصةينيين تادمي خالبالد وجود قطا
 .والهنود واألمريكيين الالتينيين

% ( في 31و %41) وسوريا أما في مجال الصناعة فقد آثار انتباهنا أهميُة هذا القطاي في بلدين مثل سوريا 
غةةةم وجةةةود خعةةة  الابةةةرات الصةةةناعية التةةةي تتعلةةةق خصةةةناعة األلبسةةةة الجةةةاهزة ووةةةناعة ور  .مجمةةةل القطاعةةةات

، إال أن أغلئ الصناعيين هم من الذين تطوروا رويدًا رويدًا متنقلين من 1948الصابون في فلسطين قبل عام 
أمةا  .يرادمجاالت التجارة إلى الصةناعة وخاوةة عنةدما وسةعت سةوريا مةا قبةل االنفتةا  قيةودًا كبيةرة علةى االسةت

لصةناعات الحديثةة، وذلةك خعةد أن حصةلوا علةى افةي مجةال  فقد تركز رجال األعمةال في حالة الوالأات المتحدة
ذين مةن أولئةك الة خبراتهم العلمية فةي الجامعةات األمريكيةة، ولةذا فرغلبيةة الصةناعيين هةم أبنةاء الجيةل الثةاني أو

                                                           
 ن قابلناهم، الذيالفلسطينيني  األعمال رجال" عيناتمستخلصة من " الكتابيف هذا  املئويةن مجيع النسب إ -57

أوساط رجال األعمال يف بلد  لكل" عينتناعدا ما ورد ذكره خالف ذلك. وكون أنه ال ميكننا الربهنة على متثيلية "
وأعرتف أن ضيق حجم  مؤشرات من أجل إظهار وزن شرحية ابملقارنة مع شرائح أخرى. هيما فإن النسب املئوية 

معىن حبد ذاهتا، لكن للمقارنة يصبح من الضرورة بال  املئوية ةالنسبالعينة يف بعض البلدان جيعل استخدام 
 استخدامها.
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فةنن هنةا  تركةز مهةم جةدًا فةي مجةال الصةناعات  تشةيليفةي أما  للدراسة وبقوا فيها. قدموا إلى الوالأات المتحدة
النسيجية واأللبسةة الجةاهزة وعلةى الةرغم مةن سةعأ مكانةة هةذال الصةناعة فةي السةوي العالميةة )خسةبئ المنافسةة 

هندأةةة( فةةنن كثيةةرًا مةةن هةةؤالء الصةةناعيين قةةد اسةةتطاعوا الصةةمود، معتمةةدين فةةي  اسةةتثماراتهم علةةى الصةةينية وال
  .أخرى قطاعات 

(، %23) العربية المتحدة أما قطاي البناء فنن  من أهم المجاالت االقتصادأة للفلسطينيين في كل من اإلمارات
 الحالةة المتعلقةة خفلسةطينيي اإلمةارات تي( وسنتناول سبئ هذا التركز فةي دراسة%29(، وإسرائيل )%33) لبنان

 وإسرائيل. 

ال، وهكةةذا فقةةد إذ أعمةةل ثلةةن العينةةة فةةي هةةذا المجةة أمةةا مجةةال المةةال والبنةةو  فهةةو أحةةد أهةةم المجةةاالت فةةي لبنةةان
استفاد الفلسطينيون من التقدم الكبير لهذا البلد في هذال المجاالت، وقد امتلك الفلسطينيون عدة بنو   كان من 

 . خعد أزمة مر بها 1965الذء أغلق أبواخ  في عام  أنتراوبنك  العربيبنك الأهمها 
االقتصةادأة الفلسةطينية فةي الشةتات خالتركيةد علةى أن أحةد القطاعةات التةي لةم يةة تركز لبؤر اال وننهي كالمنا عن

ويمكةةةن أن نعةةةزو ذلةةةك لطبيعةةةة هجةةةرتهم التةةةي . يهةةةتم بهةةةا الفلسةةةطينيون فةةةي  ةةةتى أمةةةاكن ترحةةةالهم وهةةةي الزراعةةةة
راسةةةي ن إمكانيةةةات تمل ةةةك األأتوجهةةةت إلةةةى المةةةدن والمنةةةا ق الحرةةةرية أكثةةةر منةةة  إلةةةى المنةةةا ق الريفيةةةة، كمةةةا 

  .الزراعية لم تكن متاحة لهم في خع  بلدان اللجوء
وإذا نظرنةةا اآلن إلةةى  بيعةةة النشةةا ات االقتصةةادأة للفلسةةطيني بوجةة  مجمةةل فةةي  البلةةدان كافةةة، يتبةةين لنةةا أن 

(، فةي حةين %17أةرتي خعةدهما قطةاي الاةدمات ) .% (20و %22الصناعة والتجةارة ُتعةد مةن أهةم المجةاالت )
، 8، 7، 6ول رقةم ا) انظةر إلةى الجةد .زراعة، والمال، والسياحة من القطاعات الهامشية لديهمتعتبر قطاعات ال

 . (10و  9
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 النشاط التجاري لرجال األعمال يف أهم دول البحث امليداين: 5جدول رقم  

األرد

 ن

ية العرب اإلمارات

 املتحدة
 إسرائيل لبنان رياسو مصر

الواليات 

 املتحدة

 األمريكية

كن

 دا

اململكة 

 املتحدة

شيل

 ي
 اجملموع اسرتاليا

النشاط 

 التجاري

52 12 13 1 1 3 23 

1

3 8 6 3 133 
 خدمات

 زراعة 25 1 1  1 2   1 5 5 9

 مالية 46 0 5 6 2 5 1 2 0 1 1 23

36 24 13 2 1 5 17 
1

6 
 جتارة 155 5 33 3

35 13 22 7 0 4 24 
1

1 
 صناعة 165 0 48 1

52 24 6 5 0 2 7 8 8 12 1 125 

جتارة 

 وصناعة

 هندسة 92 2 0 2 7 7 5 2 1 8 24 34

 سياحة 26 1 1 4 1 2 1 0 0 4 0 12

253 103 72 17 6 21 87 

5

9 32 

10

 اجملموع 767 13 6

 )انظر إىل مقدمة هذا الكتاب(. 1998-1994عامي املصدر: األحباث امليدانية اليت أجريت بني 
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 النسبة املئوية للنشاط التجاري لرجال األعمال يف أهم دول البحث امليداين: 6جدول رقم  

 األردن
العربية  اإلمارات

 املتحدة
 لبنان سوريا مصر

سرائيإ

 ل

 الواليات املتحدة

 األمريكية
 كندا

اململكة 

 املتحدة
 شيلي

اسرتال

 يا

اجملمو

 ع

النشاط 

التجار

 ي

21

% 12% 

18

% 6% 

17

% 

14

% 26% 

22

% 25% 6% 

23

% 17% 
 خدمات

 زراعة 3% 8% 1% 0% 2% 2% 0% 0% 6% 7% 5% 4%

9% 1% 1% 0% 

33

 مالية 6% 0% 5% 19% 3% 6% 5% %

14

% 23% 

18

% 

12

% 

17

% 

24

% 20% 

27

% 9% 

31

% 

38

% 20% 
 جتارة

14

% 13% 

31

% 

41

% 0% 

19

% 28% 

19

% 3% 

45

% 0% 22% 
 صناعة

21

% 23% 8% 

29

% 0% 

10

% 8% 

14

% 25% 

11

% 8% 16% 

جتارة 

 وصناعة

13

% 23% 

11

% 6% 

33

% 

24

% 8% 

12

% 6% 0% 

15

 هندسة 12% %

 سياحة 3% 8% 1% 13% 2% 2% 5% 0% 0% 6% 0% 5%

100

% 100% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 100% 

100

% 100% 

100

% 

100

% 

100

% 

اجملمو

 ع

 .1998-1994عامي املصدر: األحباث امليدانية اليت أجريت بني 
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 النشاط التجاري التفصيلي لرجال األعمال يف الدول العربية و إسرائيل: 7جدول رقم  

 تونس قطر الكويت السعودية إسرائيل لبنان سوريا مصر العربية املتحدة اإلمارات األردن

النشاط 

التجار

 ي

 

13          
حماسب

 ة

 عالنإ         1 1

 زراعة   1    1 5 5 9

 بنوك 1     1    10

  1  1      
بازارا

 ت

16 21 1 3  1 1    
لوازم 

 بناء

 سجاد         1 2

13 3 2        

صناعا

ت 

كيميائي

 ة

 مصبغة          1

 مالبس     3  7 16 4 9

8  1   2     
اتصاال

 ت

15 1 1        

منتجا

ت 

كهربائ

ية 

وإلكرتو
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 نية

24 23 7 1 2 3  2   

هندسة 

مباني 

وأشغال 

 عامة

  2      1  
موسيق

 ى

5 2 3   1  1   

صناعا

ت 

 غذائية

1          

زجاج 

وكريست

 ال

4  2        

شركا

ت 

 فندقية

 بقالة     1   1 1 2

10 1 1   1   1  

شركا

ت 

 توظيف

          

خدما

ت 

 هجرة

29 17 11 2  2   1  
استريا

 د

 أمنيت      1    3

5          

خدما

ت 

تسويقي
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 ة

5 2         

آالت 

ميكاني

 كية

 مناجم         1 

14 1 1 1       

أدوات 

ومواد 

 طبية

5 6    2     

سيارا

ت 

ولوازم

 ها

 برتول     1     2

 تعبئة        1  1

4  3        

بالستي

ك 

وقطن 

زجاج

 ي

 صحافة        2  3

          
نشر 

 وطبع

10 4 3 1  2   1  
مكاتب 

 عقارية

2 1     1    

تربيد 

وتكيي

 ف

 مطاعم        2 1 1

وكاال      1  1 2 6
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ت 

 شحن

 مدارس        3 1 9

 1  1     1  

خشب 

وموبيلي

 ات

 سياحة  1   1   2  8

 نقل   1  1    3 2

1          

مستشف

يات 

وعيادا

 ت

253 103 72 17 6 21 2 5 6 1 

اجملمو

 ع

 .1998-1994 عامي ر: األحباث امليدانية اليت أجريت بنياملصد
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 النشاط التجاري التفصيلي لرجال األعمال يف األمريكيتني واسرتاليا: 8جدول رقم  

 كندا شيلي هندوراس بنما كولومبيا بوليفيا أورغواي أسرتاليا

الواليات 

 املتحدة

 األمريكية

النشاط 

 التجاري

 زراعة 2 1 1     1 1

 بنوك 1  5      

 بازارات   2      

 خمابز 3        

 لوازم بناء  4 1      1

        2 
صناعات 

 كيميائية

 مالبس 18 8 44      

 اتصاالت 1 3       

      4   
أدوات 

 منزلية

  1     1 4 

منتجات 

كهربائية 

وإلكرتوني

 ة

2   1    3 6 

هندسة 

مباني 

وأشغال 

 عامة

 موسيقى 4 2     1  2

 بيئة  1       

 مطاحن   2      

 1     2 2 2 
صناعات 

 غذائية
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      1   
شركات 

 فندقية

 بقالة 9 2 29      2

       2 3 
شركات 

 توظيف

        2 
خدمات 

 هجرة

 استرياد 5 8 1  1    2

 تأمني 1        

     1 1   
خدمات 

 قانونية

       1 2 

آالت 

ميكانيكي

 ة

      1 1 1 

أدوات 

ومواد 

 طبية

1      1 6 3 
سيارات 

 ولوازمها

 برتول 2        

      1   

بالستيك 

وقطن 

 جاجيز

 صحافة 3 1       

     1 1   
نشر 

 وطبع

      2 8 8 
مكاتب 

 عقارية

 مطاعم 2 1       
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      5 2  

خشب 

وموبيليا

 ت

 سياحة 2 1       1

 نقل 1 1 1     1 1

      1   

مستشفيا

ت 

 وعيادات

 اجملموع 87 59 106 2 1 1 2 3 13

 1998-1994مي عااملصدر: األحباث امليدانية اليت أجريت بني 
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 النشاط التجاري التفصيلي لرجال األعمال يف  أورواب: 9جدول رقم  

سويس

 را

فرن

 سا

أملاني

 ا

هولن

 دا

مجهورية 

 تشيكي

اململكة 

 املتحدة

النشاط 

 اريالتج

 بنوك 3     1

 بازارات 1     

 خمابز 1     

     1 
صناعات 

 كيميائية

 اتصاالت 1 1    

     5 

منتجات 

كهربائية 

 وإلكرتونية

 1    1 
هندسة مباني 

 وأشغال عامة

     3 
شركات 

 توظيف

 استرياد 2  1 1  

     1 
أدوات ومواد 

 طبية

     1 

بالستيك 

وقطن 

 زجاجي

 حافةص 1     

 نشر وطبع 2     

     4 
مكاتب 

 عقارية

خشب  1 1    
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 وموبيليات

 سياحة 4     

 اجملموع 32 2 1 1 1 1

 1998-1994 عامي املصدر: األحباث امليدانية اليت أجريت بني

 
 ؟اجتماعي للربجوازية إنتاج : هل هناك إعادةاالقتصادية والنكبة الشبكات. 3-4

ا على أن الفعل االقتصادي هو فعل ال يدرس عن طريق نظريات العرض والطلب االقتصادية، وإمنا يؤثر فيه رأمسال اجتماعي إذا اتفقن

يتغري ويتلون بوجه ليس بالضرورة متوافقًا مع العقالنية االقتصادية. من هنا كان من املهم أن خنصص فصاًل كاماًل على دراسة 

ية من الشتات وذلك لكي نستطيع فهم هذا الفعل االقتصادي. وسوف نقدم يف الفصول الثالثة القادمة من هذا الباب الفلسطين الشبكات

فيها وذلك يف كل من  (entrepreneurship) ثالث دراسات حالة عن االقتصاديات الفلسطينية من الشتات وطبيعة الريادية

االقتصادية الفلسطينية يف  سأكتفي يف هذه الفقرة بالتناول السريع لتطور الشبكاتو. وأوروبا وأيضا يف إسرائيل العربية املتحدة اإلمارات

يف متزيقها  أو  واالقتالعالنكبة والنكسة، والدور الذي لعبه كل من  الرحيل  ا بالتساؤل عن أهميتها فيما قبلعالشتات، وسأبدأ طب

ومبعنى آخر يطرح السؤال الكبري فيما إذا كانت النكبة عامل قطيعة يف إعادة إنتاج النخب االقتصادية الفلسطينية   .إعادة هيكليتها

 ململة جراحها سريعا. أو أن هذه النخب استطاعت رغم احلدث السياسي اجلليل أن خترج منها

ات كان يف ازدهار بالغ األهمية آن يبأن االقتصاد الفلسطيين يف منتصف األربعين التذكريقبل بدء احلديث عن هذه الشبكات البد من 

ألف دومن. أما يف جمال  600لقد ازدادت  االستثمارات الزراعية وخاصة يف جمال احلمضيات. وتقدر األراضي املزروعة ب . ذاك

ألف جندي بريطاني آن ذاك، إضافة إىل  80صناعة فقد ازدهرت لتغطي ليس فقط احتياجات السكان العرب وإمنا أيضا ال

واخلليل والقدس إىل املدن الساحلية  . ويف هذه املرحلة اليت انتقل فيها مركز الثقل من نابلس(Picaudou, 1998: 29)التصدير

املدن اجلديدة من حيث طبيعة النشاط االقتصادي قد ساهمت يف تغيري طبيعة األصول العائلية والطبقية  عكا ويافا. هذهووخاصة حيفا

ن؟ وهل هم يوهؤالء الصناع دوماني.  من هم إذًا للربجوازية الناشئة، وهذا خيتلف عن الصناعيني والتجار يف نابلس، كما يبينه بشارة

برجوازية ناشئة، أم طبقات وسطى؟ وكما توضحه املؤرخة الفرنسية نادين بيكودو،فإن "من  م ينتمون إىلنهمن األرستقراطية أم أ

% فقط ميلكها أمساء عائالت عريقة كالدجاني، نشاشييب، خالدي و نسيبة. 10، هناك 1947شركة مسجلة يف القدس عام  526

يف حني عائالت خماتري،  تعود ملكيتها إىل% 3.5فقط  توجد ة هناك،شركة حمصا 670من  هأن إذيف يافا، يبدو األمر أكثر وضوحا 

هناك نهضة صناعية سريعة قد  . إذًا(Ibid: 30-31)لكها عائالت مغمورة أو متوسطة ككيالي، متاري، وحجازي" متالباقي  أن

 جتاوزت اهتمام خنبة ضئيلة من السكان. ولكن ماذا حصل هلذه اخلربات ورؤوس األموال؟ 

بعني  آخذًا. وقد حسب اخلسارة 1948كتاب سامي هداوي، الكتاب األهم حول حجم خسارة الالجئني الفلسطينيني يف عام يعترب 

االعتبار حجم اخلسائر يف الرأمسال الصناعي، الرأمسال الزراعي، الرأمسال التجاري واملخازن اخلاصة، األمالك العقارية الشخصية 

. وبناء ةالية، البنية التحتية، األراضي الريفية، األمالك احلضرية والناقالت اخلاصة والتجاريواخلاصة، فنادق ومطاعم، األصول امل

مليون  743.05، فقد قدرت هذه اخلسائر ب  ييبرأ حصرًاواألكثر دقة وعلى هذه الدراسة الرائدة املبنية على منوذج اقتصادي، 
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)تاريخ عمل هذه الدراسة(. ويعترب هذا التقدير هو األكثر  1948ام مليون دوالر يف أسعار ع 92جنيه فلسطيين و اليت تقدر ب 

. يوسف صايغ نة العربية العليا واإلقتصادي الفلسطيينللجمقارنة مع تقديرات ثالث أخرى قام بها كل من  األمم املتحدة، اكفاءة 

 (Hadawi, 1988: 187). اتفاصيل التقديرات واملقارنة بينه 11ويبني اجلدول رقم 

 التقديرات املختلفة للخسائر يف أمالك الفلسطينيني من جراء النكبة:  10جدول رقم  

  األمم املتحدة اجلنة العربية العليا يوسف صايغ سامي هداوي

 الرأمسال الصناعي   15 11.4

 الرأمسال الزراعي   10 8ز66

الناقالت اخلاصة    15 0.95

 والتجارية

الرأمسال التجاري    5 45.9

 واملخازن اخلاصة 

األمالك العقارية  20 200 62.5 54

 الشخصية واخلاصة

 فنادق ومطاعم   3 10.5

 األصول املالية  7 2 12.5

 البنية التحتية    12.1

 األراضي الريفية  220 390.5 398.6

 األمالك احلضرية 100 1100* 253.7 130.3

 اجملموع 120 1933 756.7 743.05

 ( 1948مليون جنيه فلسطيين بأسعار عام  X)مبالغْ  

 (Hadawi, 1988: 187)املصدر: 

 * يشمل هذا الرقم أراضي، مباني، مؤسسات، مطاعم، مصانع، وآالت.

الرأمسال املادي. ولكن ماذا عن الرأمسال الرمزي واخلربات ونستنتج من ذلك أهمية اخلسائر الفلسطينية واليت أدت أوال إىل انقطاع يف 

 والشبكات؟ 

وإذا اتفقنا على أن الشبكة هي بنية مبنية تارخييا مبعنى أنها منظومة من العالقات بني أفراد  أو مؤسسات تنفذ هذه العالقات 

 علىوقدرة املركز  الشبكة فراد الشبكة ومركزية وتتبدل مع تبدل مركز هذه الشبكة، فإننا أمام متغريين أساسيني: العالقة بني أ

ة الضرورية يالعائلية والصداق اتالعالق هذه على . ويصبح بذلك السؤال ما هو تأثري النكبة(delocalization)احلراك 

 آخر؟ ة الفلسطينية نقل مركز ثقلها من مكان إىلنخبوهل استطاعت ال ؟القتصاديات مبنية أساسًا على تعبئة مصادر عائلية
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احمللية  أهمية الشبكاتو معها  على أهمية االقتصاديات الفلسطينية نبدأ بالقول أوال بأن كثريًا من الدراسات التارخيية قد أكدت

وماني أهمية صناعة الصابون د ةويبني لنا بوضوح املؤرخ الفلسطيين بشار منذ أمد بعيد، . واإلقليمية للتجار والصناعيني الفلسطينيني

منذ بداية القرن الثامن عشر. وتعترب العائلة يف  (1998)دوماني، وكذلك جتارة األنسجة والقطن يف العهد العثماني  يف جبل نابلس

احمللية الكفيلة بفرض ذاك الوقت أهم رأمسال اجتماعي ال غنى عنه. يف وقت ال توجد فيه البنوك وال حتى األنظمة القضائية غري 

لتبادالت االقتصادية. وهكذا فقد بنيت هذه األخرية على الثقة، ويعترب اسم ل فيةعرالقوانني الالعقبات على أولئك الذين خيالفون 

 العائلة نوعًا من أنواع الضمان ملصداقية التجار.

بفعل البحث عن أسواق  ومصر وشرق األردن لفلسطني وخاصة يف سوريا يف املناطق اجملاورة على املستوى اإلقليمي امتدت الشبكات

فلسطينية لبعض ال صول غرياألبسبب  وكذلكجتارية ولكن أيضا بفعل املصاهرات بني الفلسطينيني و العرب اجملاوربن هلم، 

سبيل املثال فقد استوعبت السوق املصرية حوالي ثالثة أمخاس صناعة الصابون يف . وعلى الربجوازيني الذين قطنوا الساحل الفلسطيين

 (.71: 1998)دوماني،  1830فلسطني يف عام 

وعلى الرغم من أهمية الرتاث الصناعي والتجاري لنابلس، والتجاري بوجه أساسي للخليل فإن هذه املراكز قد أفلت سريعا لصاحل 

االقتصادية مركزها إىل أمكنة أخرى. وهكذا يذكرنا املؤرخ الفرنسي اندريه رميون  حتول هذه الشبكات املدن الساحلية، وكان ال بد أن

وكيف لعبوا دورا مهمًا يف جتارة الصابون،  وأيضا القهوة ومواّد غذائية  بأهمية التجار الفلسطينيني منذ القرن الثامن عشر يف مصر

 1921عام  التجارية إىل عمان منذ أن تأسست إمارة شرق األردن كما حتولت بعض الشبكات .(Raymond, 1990)أخرى 

ة بني أهمية اسرتاتيجية لكونه املنطقة الفاصل ذا ونشوء السلطة املركزية واستقرار األمن هناك. ويعترب املوقع اجلغرايف لشرق األردن

والعراق. وقد لعبت سلطات االنتداب الربيطاني دورا يف تسهيل أمور التجار هناك، ألن فلسطني مل تكن مستقرة  فلسطني، وسوريا

واخلليل بوجه  والقدس هكذا منطقة جذب للتجار من فلسطني )نابلس سياسيا وتعمها االضطرابات والثورات. وأصبحت األردن

أساسي( ولكن أيضا من سوريا. وكما تبني عبلة أموي أن النظرة االزدرائية للسكان الشرق أردنيني إىل التجارة شجعت مثل هذه 

وقد اغتنى هؤالء التجار كثريا مع بداية احلرب العاملية الثانية بسبب تضخم األسعار ونشاط  .(Amawi, 1993: 164)اهلجرة 

 بعد أنالسلطات الربيطانية ها فرضتاليت  كوتا االسترياد، إشارة إىل استفادتهم من "اعبلة أموي "بشلة الكوت ، وتسميهمالتهريب

تاجرًا مت التعرف من بينهم على مخسة عشر سوريًا ومثانية فلسطينيني  31أنشأت مركز متوين للشرق األوسط. وتتألف هذه الشلة من 

ام حتول بعض التجار هناك إىل كبار جتار )شلة الكوتا( مما مسح ألول مرة بظهور خنبة وأربعة شرق أردنيني. لقد سبب هذا النظ

جتارية هلا مساتها اخلاصة. وكما تبني لنا عبلة أموي، فإن هذه النخبة لعبت دورا سياسيا مهمًا يف حتالفاتها مع األمري عبد اهلل. 

نها شبكة اقتصادية مبنية على الطبقة االجتماعية أكثر منها على وقد سيطرت على غرفة التجارة. وتعترب أهمية هذه الشلة يف أ

التحالف اجلهوي. وقد دعمت هذه الشبكة بإنشاء مجعية الثالثاء، إذ جيتمع أعضاء الشلة يف كل ثالثاء بعد الساعة الثالثة، ومسح 

  ذلك أن تقوم حتالفات ومشاركات اقتصادية فيما بينهم.

االقتصادية الفلسطينية كانت قد اتسمت بالتوسع اإلقليمي وذلك  رخيية السريعة لإلشارة إىل أن الشبكاتولقد سقنا هذه التذكرة التا 

ن انتشار البنوك العربية وغري العربية منذ أمد بعيد مما سهل عليها كثريا بعد النكبة القدرة على نقل مركز ثقلها من مكان إىل آخر. إ

قدر األموال املنقولة إىل األردن خالل ت، ثر النكبة. فحسب باميال آن مسيثإل بعض األموال للخارج على يف فلسطني قد سهل انتقا

 وكما ذكر لي بعض رجال األعمال. (Smith, 1986: 95) مسيثماليني جنيه فلسطيين  10النكبة ب  اتلت تنيلالسنتني ال
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حتويل  1967، مما سهل عليهم بعد نكسة حزيران كان لدى شركائهم أفرع يف األردن 1967أنه قبل  الفلسطينيني يف األردن

التقليدية للعائلة املركز إىل فرع والفرع إىل مركز. وتقدم لنا الباحثة املغربية ملياء الراضي دراسة قّيمة يف كيفية استخدام النخبة 

، وكذلك الباحث الفرنسي (Al-Radi, 1997: 352-53) إىل األردن ومصادرها يف نقل املراكز التجارية من الضفة الغربية

ما يتعلق وميكن قول الشيء نفسه في (Balas, 1997: 146-147)سدريك باالس قدم دراسة حول هذا الدور يف الوقت احلاضر 

 .ومصر بالشبكات التجارية الفلسطينية بني غزة

مركزا جتاريا مهمًا. إن الوضع اخلاص يف قطاع غزة والفراغ القانوني  وبدءًا من اخلمسينيات ويف ظل اإلدارة املصرية أصبحت غزة

. وبالرغم 1952على الواردات بدء ًا من عام  ضع للقيود اليت فرضتها مصرالناشب عن اإلدارة العسكرية، جعال هذا القطاع غري خا

من األوضاع العسكرية و من كونهم يف املواقع األمامية للمواجهة، قام الغزيون باسترياد املنتجات )املرتفة( اليت حتظر الثورة 

حتضر إىل غزة منتجات عديدة يقبل عليها  أو لبنان  من سوريااالشرتاكية يف مصر استريادها. فكانت الزوارق الصغرية القادمة 

ويتذكر التجار الفلسطينيون أولئك املتزوجني حديثا الذين كانوا جييئون ( …املصريون )منسوجات، وسلع غذائية، وأجهزة منزلية 

لى ذلك نهضة جتارية عظيمة، وتكونت ثروات مما مسح فيما بعد للعديد بالقطار من القاهرة وغريها إىل غزة لتجهيز بيوتهم. وترتب ع

من التجار الفلسطينيني بأن ميدوا نشاطهم إىل القاهرة فيحظون هناك بزبائن تعاملوا معهم سابقا. هذا وقد شهدت القاهرة موجة نزوح 

 .1967لتجار فلسطينيني وذلك قبل عام 

إىل خارج الضفة  أمالكها( ضبع)جتارية فلسطينية حملية قد استطاعت نقل مركز ثقلها  ومما سبق ميكن القول أن هناك شبكات

ية مع رجال . وما عدا هذين البلدين فقد ظهر بوضوح يف أحباثنا امليدانواألردن . ولكن هذه النتيجة ال تتعلق إال مبصروغزة الغربية

من هنا فقد ظهرت . تقطع ضمن العالقات احمللية وعدم قدرتها على نقل مركزها إىل اخلارج، مما حكم عليها باالندثار األعمال

ينت كثري بوضوح عصامية رجال األعمال بعد النكبة، متميزين بذلك عن زمالئهم من رجال األعمال احملليني يف املشرق العربي، كما ب

 من الدراسات على أن جزءا كبريا منهم هم من نوع "الورثة".

إذًا ُيطرح علينا السؤال التالي: إىل أي درجة قد أعاق التشتت عملية إعادة اإلنتاج االجتماعي للربجوازية ومنع استمرار املخرتة 

مثل  1948ىل عائالت عريقة وبرجوازية فلسطينية تعود إىل ما قبل عام أمساًء لرجال أعمال ينتمون إ لعلنا جند يف األردن ؟التقليدية

مثل عائالت احللو، عصفور، الشوا، الشرفا، الشنطي، وذلك  عائالت املصري، النشاشييب، الدجاني، شومان؛ وكذلك يف مصر

الفلسطينيني يف مصر،  ود جدًا، فمن حبثنا حول رجال األعمالحمد ولكن عدد هذه العائالت بسبب قرب هذين البلدين من فلسطني.

هناك فقط سدس الذين استحبوا بنا* قد محل معه بعض األموال من فلسطني قبل هجرته إىل مصر، والعشر كان هلم عالقات سابقة 

النخبة تقليدية. فقد اضطر هؤالء أن  هذه ولكن ذلك ال يعين أن .بعيدة عما وجدناه يف األردنليست . وهذه النسب 1967قبل نكسة 

إضافة إىل هذه النخبة، فإن هناك أمساء مهمة من و .يتبنوا مصادر جديدة وأن يبنوا عالقات فوق جهوية للتكيف مع اجملتمع اجلديد

مع تذكر ات عالقومل تكن هلم أية ، الصفر نقطة بنوا أنفسهم من الذين و ومصر يف األردن ‘بدون تاريخ’رجال أعمال فلسطينيني 

األلقاب ليست معروفة: عثمان . فعة حامسةيإذ جند قط، دول الشتات األخرىوهذا هو النموذج الذي ساد يف  .النخبة السابقة

نتاج شرائح اجتماعية وبرجوازية اخل. وبذلك ميكن أن نقول أن الشتات قد ساهم يف إ …القاضي، صادق، خوري، صباغ، قطان، 

جديدة خمتلفة متاما عن الشرائح القدمية، ومنع إعادة إنتاج التوزع الطبقي. وعلى العكس من ذلك  نالحظ أن النخبة االقتصادية 

ها، واندجمت الفلسطينية يف اخلارج قد اجنذبت للمهن احلديثة املوجودة يف سياقات اجملتمعات املعاصرة اليت هاجروا )أو رحلوا( إلي
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أن األصول  األمريكية . لقد أدهشنا أن جند مثال يف الواليات املتحدة(Meritocratie)يف األشكال اجلديدة لألرستقراطية احلديثة 

، وليس املدن الكربى ، بيت ساحورمثل بيتني، بيت جاال اجلغرافية لرجال أعمال فلسطينيني هناك هي عبارة عن قرى صغرية

 .كنابلس واخلليل والقدس اليت ينحدر منها رجال األعمال الفلسطينيني يف األردن

 الباب الثاني

 الفلسطينية سوسولوجيا االقتصادأات
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 لراخهالفصل ا

 العربية المتحدة الجالية الفلسطينية في اإلماراتاقتصادأات 

 والعولمة المبتورة االقتصادأة الشبكات
 العربية المتحدة لجالية الفلسطينية في اإلماراتلة يغرافو عمل دراسة مونخ ال يهدد هذا البحن لالكتفاء

 .عن مجموعة تساةالت حول االقتصادأات المهاجرة في حالة الشتات اإلجاخةأحاول  وإنماواقتصادأاتها، 
في مندمجا  أموسود أطر  مجموعة تساةالت حول نوي االقتصاد الفلسطيني في الشتات إن كان إثنيا 

عبر  عن  بيعة الشبكات أسئلةالمحلية. سود نطر  كذلك  ومن ثم  حول  بيعة الشبكات ،المجتمه المستقبل
 .واألمريكية وربيةوالمنطقة العربية والبالد األ ، واألراسي الفلسطينية،القومية لدى الفلسطينيين في الالي 

وسود نظهر  ،عبر القومية مه العولمة لطر  سؤال حول عالقة الشبكات اإل كالياتذال وسود نستفيد من ه
وإن نموذج اقتصادأاتها  في دخول المنطقة العربية في العولمة، أزمةبدت أالفلسطينية قد  الشبكات أن

 ومما أسمي  خعولمة مبتورة. إقليميذج عولمة من دون تعاون السياسية هو نمو 

 العربية المتحدة اإلماراتوقبل الدخول في هذال القراأا، ال بد من البدء في تناول تاريخ الهجرة الفلسطينية إلى 
 ها.والوسه االجتماعي واالقتصادء لجاليت

 
 الوجود الفلسطيين يف اإلمارات. 4-1

تنعك  الحروب في المنطقة انعكاسًا مبا رًا على فلسطينيي الاارج المقيمين في البالد العربية، كما لو أنها 
ل العراي للكويت خروج ما الثانية التي اندلعت خعد احتال إسرائيلية. فقد نجم عن حرب الالي -حروب عربية
عمومًا. وهو ما أعادل ثلن عدد الالجئين  ومنطقة الالي  فلسطيني من الكويت 300,000يزيد عن 

األولى بين العراي وإيران قد  . وكانت حرب الالي 1948لعوا من دأارهم في نكبة عام الفلسطينيين الذين اقت
، وأدت إلى تدهور أوساعهم االقتصادأة لى حد خعيد المكانة القانونية للفلسطينيين في منطقة الالي زعزعت إ

عن  ريق إجراءات تبنتها في تلك األثناء العديد من الدول الاليجية. وأثرت تلك اإلجراءات على وسعية اليد 
 رثيراتها كانت أكثر حدة خالنسبة للفلسطينيين، ألن إسرائيلالعاملة المهاجرة العربية عمومًا في المنطقة، إال أن ت

 أغلقت أمامهم خاب العودة إلى و نهم. 
خقيت فاعلة ومؤثرة، إال أن وسعها القانوني ظل مهددًا. كما أن  ومه أن الجالية الفلسطينية في منطقة الالي 

 تها االقتصادأة واالجتماعية أكثر سمورًا في الماسي. مستقبلها خات أكثر غموسًا، واختيارا
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عمومًا واإلمارات خصورة خاوة خيارًا جذاخًا لرمان دخل مالي  ظلت الهجرة بهدد العمل إلى منطقة الالي 
م الع’لي  فقط للعمال المهاجرين بل ألسرهم وأقاربهم إذ أعتمد الكثيرون منهم على التحويالت المالية من 

  .في منطقة الالي  ‘الغني
عيشًا هادئًا، رغم  عورهم خرنهم وافدون، وذلك   العربية المتحدة لقد عا ت الجالية الفلسطينية في اإلمارات

. 1980ي سبتمبر كبقية الجنسيات غير اإلماراتية، وحتى عشية الحرب العراقية اإليرانية األولى التي بدأت ف
ورغم قوانين اإلقامة فنن في . ‘الو ن’كان الفلسطينيون أظنون أن خنمكانهم العيش خصورة نهائية في هذا 

لفلسطيني آن ذا  أن  جاء ليبقى، خما أن  لي  ل  و ن آخر. وقد كانت المقارنة في الهجرة إلى االوعي 
خعد غزو العراي للكويت. ولعل ما   وءً . هذا وقد ازداد الوسه س58سرة دائمًا في أذهانهمحا الوالأات المتحدة

أميز هذال الجالية عن خقية الجاليات العربية التي اعتبرت أن وجودها مؤقت وهو بهدد تجميه رأسمال أستادم 
الشعور خاإلقامة خعدها في الو ن األم. ولعل سعأ األمل خالعودة لدى الكثير من الفلسطينيين قد دعم 

الدائمة. ويجدر خالذكر أأرًا أن هذال الجالية قد استمتعت في إقامتها في بلد جميل بنظافت  وبمحيط هادئي 
وبشا ، رائه. ومما دعم ذلك، هو  عبية الحكومة اإلماراتية التي نظر إليها كثير من الفلسطينيين على أنها 

اقأ السياسية للحكومة، إسافة إلى خع  اإلستثناءات مازالت تتمته خح  عربي قوء يترح من خالل المو 
 التي يتمته بها الفلسطيني، أو العطاءات خاتجاال دعم الكفا  الفلسطيني.

، والتي 1980، كما تظهر إحصائيات تعتبر الجالية الفلسطينية من أكبر الجاليات العربية في اإلمارات 
فلسطينيًا، ووجود آخرين من بين  38,087ميًا. يبين التوزيه السكاني خحسئ البلد األم وجود أعلنت نتائجها رس

  59% على األقل منهم فلسطينيي األول(.60أردنيًا )أمكن اعتبار  31,342الة 
ال تعك  هذال األرقام ما هو علي  الوسه العددء لهذال الجالية في الوقت الحاسر، وذلك خسبئ تبا ىء 

. ولسوء الحد لم تنشر التعدادات التالية غزو العراي للكويت و رد خع  الفلسطينيين من الالي  الهجرة خعد
قط على النسئ فولكن حصلنا  ،( التوزيه السكاني خحسئ جنسيتهم وذلك ألسباب سياسية خحتة1980)ما خعد 

                                                           
("، كما عرب عن ذلك أحد ولكن أان قررت العيش هنا )يف اإلمارات أخي يعيش يف الوالايت املتحدة،" -58

 . 1979الفلسطينني يف عام 
. وتتوزع أعداد 999,13وعدد السوريني  490,15لتعداد نفسه فقد بلغ عدد اللبنانيني للمقارنة، حبسب  ا 59

لغري العرب. يف حني يبلغ عدد اإلماراتيني  531,804للعرب و  219,751الوافدين إىل 
 (.1990.إماراتياً )موزة غباش، 544.,290
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. 60%13% إلى 21من  لعرب في اإلماراتوالذء أظهر لنا تراجعًا حادًا في نسبة ا 1993المئوية لتعداد عام 
  (.12 )انظر إلى الجدول رقم

 

 1993 - 1980العربية املتحدة يف عام توزع السكان يف اإلمارات: 11جدول رقم  

 السكان توزي (1980) دالعد (1980) النسبة (1993) النسبة

 السكان اإلماراتيين 290.544 28% 12%

 العرب 219.751 21% 13%

 غير العرب 531.804 51% 75%

 المجموي 1042,099 100% 100%

 المصدر مركز اإلحصاء اإلماراتي.

صادأة لقد كان من السهل ألء  ركة استحرار موظفيها خطلئ إذن من إدارة الهجرة، وذلك قبل األزمة االقت
التي نتجت عن انافا  سعر البترول في منتصأ الثمانينات. لكن  اإلجراءات قد تعقدت فيما خعد، إذ أقيم 
نظام الكوتا خطريقة غير مصر  بها وذلك خحسئ البلد. لقد اعتبرت السلطات اإلماراتية ساامة عدد الجاليات 

اليمنيون، و  . نتيجة لذلك عانى حاملو الجنسيات الامسة )الفلسطينيون، العربية تهديدًا ألمن اإلمارات
والسودانيون، والعراقيون واألردنيون (، والذين عارست حكوماتهم التدخل األجنبي والحل العسكرء سد 

العراي، من إجراءات معقدة للحصول على تر يراتهم )فيزهم( وذلك حتى نهاأة التسعينيات. من جهة أخرى 
من سغًو  تيجة لمفاوسات السالم وانبثاي الحوار حول مشكلة الالجئين، فقد خشيت السلطة في اإلماراتون

                                                           
األصول البنغالية، واهلندية والباكستانية  تفصيلياً تبلغ النسب املئوية للتوزع السكاين على الشكل التايل: - 60

%، 17% غري إمارايت(، وتبلغ نسبة اإليرانيني 13% )منهم 25%، األصول العربية 45والسرييالنكية 
 %. 5% وأخريًا األوروبيني واألمريكيني الشماليني 8واألفارقة اآلخرين  نيواآلسيوي
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الدول العظمى خنجبارها على تجني  الجئيها الفلسطينيين خاعتبارها الدولة المريفة. مما أدى إلى الترييق 
 .61املي وثائق السفرمرة ثانية على دخول الفلسطينيين من ح

حين تبرز  لي  خاإلمكان الحدين خالطبه عن وحدة سكانية متجانسة من الفلسطينيين في اإلمارات 
االختالفات بين مجموعات ماتلفة منهم ربما أكثر من غيرهم من الجاليات األخرى. فعلى عك  الجاليات 

تي هاجرت على نحو جماعي واستقرت في دول الجوار القريبة من فلسطين، فنن الفلسطينية الكبيرة الحجم ال
قد جاءوها خاألساس، على نحو خطيء وتدريجي ألسباب اقتصادأة خاألساس ولكن  الفلسطينيين في اإلمارات

وثائق  م أأرًا. وال تصدر اإلماراتالقمه السياسي لهم في دول اللجوء األولى قد ساهم في ووول أعداد منه
سفر خاوة خالفلسطينيين وتعاملهم على أنهم عمال وافدون لي  لهم حقوي  أو تسهيالت خاوة تميزهم عن 

 الوافدين حديثًا من العائالت ،وغالبًا ما أساعد الرعيل األقدم من المهاجرين. غيرهم من الجاليات األجنبية
واألقارب واألودقاء سواء في الحصول على تر يرات  أو على عمل. وهذال ظاهرة مرلوفة خاوة بين  سهانف

. ويشكل هؤالء مجموعات أكثر تراخطًا وتجانسًا من المجموعات األخرى وقطاي غزة فلسطينيي الرفة الغربية
ال أجتمعون في أحياء مغلقة  ه ذلك فنن الفلسطينيين في اإلماراتمن الفلسطينيين ممن هم خارج و نهم. م

 "غيتوات" خاوة بهم بل تجدهم في أحياء ترم رعاأا أجانئ آخرين.

 
 ثالث هجرات، ثالثة حظوظ ا. -4-1

وول هذال المجموعات هو إن الفروي بين المجموعات الماتلفة في الجالية الفلسطينية كثيرة. ولي  تاريخ و 
 الفاري الوحيد الذء أعك  نفس  على خصائصها ويمكن بيان ذلك خاستعرا  سريه على النحو التالين 

بين أعوام الامسينات والسبعينات( وظائأ  أوالن  غل المهاجرون الفلسطينيون )ممن استقروا في اإلمارات
تعش آخرون ممن عملوا في القطاي الااص لنقص المنافسة. لقد استقرت الفئة األخيرة حكومية عليا بينما ان

بوجٍ  أفرل، حتى أن خعرهم قد حصل على جواز سفر إماراتي، من دون أن أعني ذلك أن واحب  أوبح 
 موا نًا يتمته  خالحقوي كافة.

                                                           
قد تبنتا سياسات أقل سلبية ابجتاه الفلسطينيني. وذلك لعدة  ينبغي هنا أن نذكر أن إماريت الشارقةو ديب -61

يف  واهلاهي جالية تستهلك أم أسباب أمهها سياسية  ولكن أيضاً اقتصادية، إذ أن اجلالية الفلسطينية يف اإلمارات
  لعودة واالستثمار يف بلد األصل.يف اها ؤ اليت يطمح أعضا بقية اجلاليات العربية ثري منأكثر بكوتصرفها،  اإلمارات
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منتصأ السبعينيات خسبئ ازدأاد  ثانيان ارتفعت معدالت الهجرة خعد االرتفاي الحاد في أسعار النفط في
 الطلئ على اليد العاملة مه التوسه الكبير الذء أواب قطاي السكن والبناء. 

ثالثان أما فئة المهاجرين ممن وولوا في سنوات الثمانينيات والتسعينيات فقد واجهتهم ظرود أكثر وعوبة 
والتالص من اليد العاملة األجنبية. لقد أواب مه بدء تطبيق السياسات الرامية إلى استادام العمالة الو نية، 

التوفيق خع  هؤالء، إال أن أغلبيتهم عاَنوا من تردء األوساي االقتصادأة وسعأ الدخول. من بين هؤالء 
أعداد ال أستهان بهم ممن أعيشون في الواقه تحت خط الفقر، ممن ال أملكون خيارًا آخر سوى البقاء في 

. وآخرون فقدوا األمل في إمكانية العودة إلى بلد  ويلة، وربما ولدوا في اإلمارات البالد. إن خعرهم عاح مدة
 .أو في األراسي الفلسطينية  أو في لبنان  اللجوء األول سواء في مصر

 
 بلد اإلرسال والوضع القانوينب.-4-1

فئات رئيسية من الفلسطينيين استنادًا إلى بلدان اإلرسال التي وفدوا منها، وهو تمييز  أمكن التمييز بين ثالث
 . يؤثر أأرًا على أوساعهم في دول الالي 
المحتلة، هاجر معظمهم ألسباب اقتصادأة وبع  هؤالء الزال  الفئة األولىن القادمون من الرفة الغربية

لك خيار العودة إلى و ن . إال أن هنا  قسم آخر ال أستهان خ  من هذال الفئة ممن ال أستطيعون العودة، أم
الثانية خحكم حوزتهم على  خالل حرب الالي  ويرم هذا القسم أولئك الذين أجبروا على المغادرة إلى األردن

ولي  لهم عالقات  جمة ألنهم في الحقيقة لم أعيشوا في األردنجوازات سفر أردنية. وواج  هؤالء مصاعئ 
 و يدة في . 

، وهم سحاأا أنظمة وقيود قانونية ممن أحملون وثائق سفر مصرية الفئة الثانيةن وهم القادمون من قطاي غزة،
إن تجاوز غيابهم ستة أ هر دون الحصول على  معقدة. فالحكومة المصرية ترف  إدخالهم إلى مصر

 تصريح سابق أسمح خعودتهم.

، واستقروا في الدول العربية المريفة 1948الفئة الثالثةن وهم القادمون من بين الالجئين الفلسطينيين لعام 
 .وسوريا ولبنان المجاورة في األردن

واقتصادأاتهم، ال بد من موسعة ذلك سمن  الفلسطينيين في اإلمارات رجال األعمالمن أجل االنتقال لتناول 
 السياي العام اإلماراتي االجتماعي.
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 الظاهرة واالنعزالية اإلثنية احلياة االجتماعية: بني الكسموبوليتيةج. -4-1

خصورة خاوة، حين األلوان واألعراي القادمة من العالم  لعل نظرتنا السريعة لإلمارات بوج  عام، وإمارة دبي
العربي أو األسيوء التي تقيم وسياحها القادمون من كل أوقاي العالم، ما أجعلنا نفكر أنها خابل المنطقة. لكن 

لم تستطه خلق  هنا ، إذ نرى أن هذال اإلمارات وليتيةبفاةلية حول الكسمو سرعان ما تزول هذال النظرة الت
أجواء من التبادل والتعاأش بين كل هؤالء الجنسيات. والمقصود هنا لي  خالق بوتقة تصهرهم فيها 

(melting-pot) الختالً االجتماعي الذء ال يرتبط فقط في مكان ولكن خالق نوي من أنواي التثاقأ وا
العمل. فما أحصل في غالئ األمر أن أعود المرء خعد ساعات عمل  ويلة إلى بيت  ليجل  أمام التلفزيون 

خاحثًا عن قناة بلد األول خفرل الصحون )الدح( التي تجدها في كل مكان. فالمظهر الكسموبوليني 
فاعل. فكل جالية تعمل سمن بؤرة ترًا بين األعراي، ولي  اختال ًا غير لإلمارات أافي أن هنا  فقط تجاو 

ن أعمل اإلماراتيون األوليون، أو أولئك ذوو األوول اإليرانية في مجال تجارة األغذأة تركزية اقتصادأة
ون  بقة الموظفين خصورة أساسية من عرب وخاوة من والمواد المنزلية واألدوات الكهربائية. في حين تتك

ين ومصريين وسودانيين. أما البلدأات فتتنازي عليها الجنسيات )أسيطر السوداني مثاًل على بلدأة أبو يفلسطين
ظبي(. في قطاي البناء أعمل الباكستانيون األعمال اليدوية في حين أعمل الهنود المسلمون كعمال مهرة 

 -وبصورة خاوة-رةساء ورح، أما مساعدو المهندسين والمهندسون فهم غالبًا عرب والهنود السيخ ك
خعد غزو العراي  غير أن األزمة االقتصادأة التي اجتاحت الالي  ولبنانيون وسوريون وفلسطينيون. مصريون،

خغ  النظر عن رخص األل عماالللكويت،كما ذكرنا ساخقًا، قد جعلت هذا التقسيم يتغير خاتجاال الحصول على 
 )مثاًل إحرار مهندسين هنود يتكلمون اإلنكليزية خرجر أقل من العرب(.الجنسية 

تعد األكثر تماسكًا. ولكن هذا  ما، لعل الجالية )ات( العربية وفي هذال األجواء من الشرذمة واإلنعزاالت اإلثنية
ل جنسية خاتجاال الجنسيات األخرى، التي تؤدء في خع  ة لكيال أعني أن  ليست هنا  أفكار منمطة سلب

األحيان إلى التشاحنات والتي تسببها خع  األحيان المنافسة في سوي العمالة أوأسباب سياسية واجتماعية في 
أحيان أخرى. ولكن ينبغي االعتراد للالي  خرن  المكان الوحيد الذء يتعرد في  العرب  خعرهم على خع ، 

احة بين الدول العربية. وفي هذا السياي تلعئ الجوامه دورًا مهمًا في اختالً العرب مه خعرهم إذ تنعدم السي
وفي دمجهم في خع  األحيان. وكما سود نرى الحقًا فنن ذلك سود يلعئ دورًا مهمًا في الترامن وترمين 

 رةوس أموال مهمة لالنتقال إلى الحياة االقتصادأة الحرة.

 قات مه الموا نين اإلماراتيين، فنن العالقات االجتماعية محدودة جدًا خارج إ ار العمل،أما فيما يتعلق خالعال
 .ويرجه ذلك غالبا إلى فوقية الموا ن على المغترب
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. مالاألعمه التركيز على جالية  اإلماراتإلى دراسة الحياة االقتصادأة للجالية الفلسطينية في  اآلنننتقل 
 .تتعلق خطبيعة هذال االقتصادأات أسئلةوسود نطر  مجموعة 

 
 ثنية؟إهل هي الفلسطينيني:  رجال األعمال. اقتصادايت 4-2

  الفلسطينية يف اإلماراتا. البؤر الرتكزية  االقتصادية -4-2

الفلسطينيين. فوفق خحثنا    االجتماعي السريه لدى رجال األعمالأعتبر التعليم أحد أهم أسباب الحرا
 فنن لدى ثلثيهم  هادة جامعية، في حين نرى خمسهم لدأ "خكالوريا"ثانوية عامة )انظر إلى الجدول 62الميداني

تحولوا هم أنفسهم إلى (. لقد سهل ذلك عليهم االنتقال رويدًا رويدًا من موظفين خسيطين، إلى أن ي13رقم 
أرباب عمل. ولعل ما ساهم أأرًا في ذلك هو هشا ة ووفهم القانوني كموظفين. فلكي ال يبقوا تحت رحمة 
عقد يتمدد كل سنة، وأجر أقل خكثير مما أرخذ الموا ن، لجر الكثيرون إلى المهن الحرة. ولعل هذا يذكرنا خما 

 ُمنعوا من ممارسة الوظائأ العامة.فعل  اليهود في خع  الدول األوروبية عندما 
ط خطبيعة تبالفلسطينيون في عدة مجاالت اقتصادأة، والتي بوج  أو خدخر تر  أعمل رجال األعمال
من قابلناهم  . ويعتبر أهم مجال هو البناء، إذ أعمل ثلنالتي تعيش عليها اإلمارات 63االقتصادأات الريعية

كمديرين لشركات بناء في التنفيذ واإل راد والدراسات. ولي  من الغراخة أن أكون القطاي الثاني في األهمية 
هو التجارة، إذ أعمل أقل من النصأ في هذا المجال. وهذا القطاي لي  منفصاًل عن القطاي األول فنصأ 

ن حوالي خم  التي تعمل في قطاي الصناعة التجار يتاجرون في مواد البناء. وهنا   ريحة وغيرة ت كو 
وال أعتبر قطاي البناء خالررورة القطاي األكثر …..( )وناعة السيراميك والبالً والرخام، وناعات حديدأة،

ربحية، فالمنافسة ليست سهلة. ولقد لجر البع  إلى مشاركة أحد األمراء لتسهيل الحصول على عقود، ولكن 
                                                           

 71مع  1997-1996على مقابالت أجريت بني عامي  العربية املتحدة يعتمد حبثنا امليداين يف اإلمارات - 62
رغم من أمهية من أن على ال ،كد هنا ما ذكرانه يف مقدمة هذا الكتابؤ ن. فلسطيين يعيش يف اإلمارات رجل أعمال

الصعب احلديث عن عينية ممثلة. ومع ذلك فسأجلأ إىل استخدام نسب مئوية مقربة )كالثلث، من  هنإف هذا العدد
يث تعطي القارئ صورة عن أمهية صفة ابلقياس لصفات أخرى، ويسهل استيعاهبا على اخل( حب…الربع، اخلمس

 القارئ. 
يقصد ابالقتصادايت الريعية تلك االقتصادايت اليت تتعلق مبوارد خارجية )عائدات مهاجرين(  أو موارد  - 63

 .طبيعية )برتول، استخراجية(
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ة العامة هي العمل من دون  ريك. وتتوزي القطاعات االقتصادأة األخرى من زراعة هؤالء قلة وتبقى القاعد
 (14رقم  وسياحة وخدمات. )انظر إلى الجدول

 

 الفلسطينيني يف اإلماراتاملستوى التعليمي لرجال األعمال  : 12جدول رقم  

تحت  ما خكالوريا جامعي مستوى  جواب بدون  المجموي
 البكالوريا

 

 العدد 5 12 49 5 71

 النسبة 7% 17% 69% 7% 100%
 المئوية

 

 النشاط االقتصادي الرئيسي املمارس يف اإلمارات: 13جدول رقم  

  للنشاً منالمئوية  النسبة

 *ل األعمالرجا مجموي

 االقتصادء النشاً العدد

 الزراعة 4 5%

 التجارة 43 54%

 البناء 28 35%

 المالي القطاي 2 3%

 العقارات 0 0%

 الصناعة 16 20%

 اخلدمات 5 6%

 السياحة 1 1%

 المجموي 99 
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 ةموي النسئ المئوية يتجاوز المائ*أمكن لرجال األعمال أن أكون ل  أكثر من نشاً، مما يؤدء ذلك أن مج
 . ةخالمائ

ومن الجدير خالذكر فنن ما سبق ذكرال يتعلق خالنشاً االقتصادء الرئيسي فقط لرجال األعمال. فما الحظناال   
إسافة إلى  الواحد. عامة( هو تنوي النشا ات االقتصادأة لدى رجل األعمال عند هؤالء )كما في الالي 

األربا  التي تنت  من أعمالهم، في مجاالت ال تحتاج إلى  النشاً الرئيسي، أستادم الكثير من رجال األعمال
خبرة مثل البناء والمتاجرة خالعقارات والتجارة العامة. لقد ردد الكثيرون  عار "ال تره كل بيرك في سلة 

كل رأس المال. ويكون التنوي أأرا على المستوى الفرائي إذ أستثمر رجال واحدة" خمعنى عدم الماا رة خ
األولى  األعمال الفلسطينيون في بالد خارج مكان إقامتهم، وسنعود إلى هذال النقطة الحقًا. ولعل لحرب الالي 

الة  ردال أو إنهاء خدمات  والثانية الدور الحاسم في تغيير استراتيجيات رجل األعمال الفلسطيني، ألن  في ح
ال أعرد أين يذهئ. وهكذا فقد خلقت هاتان الحربان نوعًا من "سيكولوجيا المؤقت"  أو اإلحساس خحالة 

(، مما أفسر ذلك، مه وجود عوامل أخرى Sanbar, 1989 : 73"العبور الدائم" كما أسميها إلياس ونبر )
 ر توجهات المستثمر.  بعا، التنوي الجغرافي وتبعث

 
  اإلمارايت ندماجية يف االقتصاداالب. -4-2

الفلسطينيون، نطر  اآلن سؤالين عن  بيعة  خعد هذا التناول السريه للقطاعات التي أعمل فيها رجال األعمال
، وهل اقتصادأاتهم هي إثني  مغلقة على الجالية ي اإلماراتالفلسطينية ف (entrepreneurship) الريادأة

 ، الدولة المستقبلة؟الفلسطينية أم إنها مندمجة في اقتصادأات اإلمارات

مه التركيز  قتصادأات اإلماراتال بد لي من البدء خالتناول السريه ال ،لكي أحاول اإلجاخة عن هذين السؤالين
 ريعية لدى هذال اإلمارة.ال، نظرًا ألهمية االقتصادأات غير على تلك المتعلقة خنمارة دبي

األجنبية المبا رة والمتعلقة خالشركات  اتإلى االستثمار  االقتصادء وخاوة في دبي أعزى ازدهار اإلمارات 
الكبرى، ولكن أأرًا أعزى ذلك إلى ديناميات الفاعلين االقتصاديين المحليين فيما يتعلق خاإلمارتين، فغالبًا ما 

ركات ، أو وكالء لشالعامةأعملون كموظفين في الدولة أو رجال أعمال في مجال البناء، أو في مجال التجارة 
أجنبية  أو أخيرًا كمستثمرين في أسواي األموال. لذا فهذال النهرة تتعلق خفاعلين آخرين. نبدأ بذكر اإلماراتيين 
الذين هم من أوول إيرانية ويعملون في التجارة العامة واالستيراد والتصدير. إسافة لذلك  بعًا التجار من 

 أمكن أن تدعي أن لها دورًا استراتيجيًا في تنمية االقتصاد المنطقة الهندأة. أما الجالية الفلسطينية، التي ال
اإلماراتي، ولكنها عرفت كيأ تتركز في خع  البؤر االقتصادأة مثل قطاي البناء ومن ثم التجارة المحلية. 
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ي اجتاحت هذال المنطقة، كل وفي المنطقة الاليجية واألزمة االقتصادأة الت واختالد الظرود في اإلمارات
خالررورة يتحولون إلى قطاعات أخرى كي يبقوا أعمالهم على قيد الحياة. وفعاًل فقد  ذلك جعل رجال األعمال

برهن رجال األعمال الفلسطينيون على القدرة على التحول من قطاي في أزمة إلى قطاي آخر أكثر 
ن مسارء التحول. األول يتعلق خالتحول من قطاي الادمات إلى الصناعة. استراتيجية. ويمكن التحدث ع

وذلك خسبئ المنافسة الحادة في القطاي األول. ولعل العامل الذء ساعد الفلسطينيين على ذلك هو مستواهم 
التي تقه خالقرب  العلمي العالي. ولكن أأرًا المشجعات االقتصادأة المهمة في المدينة الحرة في جبل علي

، 65، مثل اإلعفاء الرريبي لمدة خمسة عشر سنة، وعدم الحاجة إلى الكفيل ) ريك( محلي64من دبي
وإمكانية ترحيل الرأسمال واألربا . ويمكن أن نذكر في هذا الصدد، مصنعًا إلنتاج قربان األلومنيوم والذء 

المهنية كصاحئ محل تركيئ ألمنيوم.. وكذلك أمكن أن ُتذكر مصانه  فلسطيني بدأ حيات  أملك  رجل أعمال
الخ.. أما المسار الثاني فيتعلق خالتحول … في مجال وناعة األدوية وإنتاج البالستيك والعطور وتبريد الفواك 

والتي  (العابرة للدول) يةعبر القوم من التجارة المحلية إلى التجارة الدولية و أعود  الفرل في ذلك إلى  بكات
  حاول الفلسطيني في الشتات بناءها.

هي عنصر مهم في  ، مهاجرة كانت أم محلية،داخل اإلمارات فينستنت  من ذلك أن النابة االقتصادأة  ،إذاً 
الاارجية للشركات الكبرى  تثماراتمطلقًا إلى االس االزدهاراالزدهار االقتصادء. ومن ذلك فال أمكننا اختزال 

 .القادمة مه العولمة
الحديثة  األدبياتنطر  سؤاال مهمًا حول عالقة المحلي خالعولمة، وهو سؤال خالش األهمية في  أنوهكذا أمكن 

، ال تعطي وزنًا كبيرًا للمحلي، )عام( كرواللعلوم االجتماعية والسياسية، ولو أن معالجت  خقيت على مستوى الم
الذء أحكم كل التبادالت االقتصادأة. وربما نستطيه عبر دراستنا الميدانية  اموسنال عولمةالإذ تصبح 

للشبكات المحلية وعبر القومية الفلسطينية أن نلقي خع  الروء على هذال الموسوعة، ومحاولة اختبار 

                                                           
 .(Marchal, 2001 : Introduction)إىل من أجل اتريخ هذه املنطقة احلرة املهمة، انظر  - 64
احلصول على رخصة ملنشأة  يدالذي ير  األجنيبإذ جيرب  ،كافة  يف  دول اخلليج هنظام الكفالة هو نظام يعمل ب - 65

واطن يبقى يف منزله، اقتصادية أن يكون له شريك مواطن. وغالباً ما تكون هذه الشراكة صورية مبعىن أن الشريك امل
من الكفيل وذكر أحدهم  ياءهم الفلسطينيني است بعض رجال األعمال ويتلقى مبلغاً ما يف آخر السنة. وقد أبدى

حديثا املنشآت االستثمارية من  يت". هذا وقد استثناألكالتبسخرية : "الكفيل كامللح، البد من وضعه يف كل 
 هذا النظام.
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كي أستطيه أن أدلي بدلوء في هذا المجال ال بد من البدء بتناول  بيعة خع  فرسيات هذال العالقة. ول
عبر  أأرا، وذلك على المستوى المحلي، و االجتماعية واالقتصادأة لدى الفلسطينيين في اإلمارات الشبكات
عبر القومية هو جزء من عملية  اإلثنية وجود الشبكاتفيما إذا كان أعتبر  الوهذا أقودنا إلى السؤ  القومي،
لإلجاخة عن هذا السؤال البد   (ethnic business)وفي الوقت نفس  جزء من وجود اقتصادأات إثنية ،العولمة

 اإلثنية الفلسطينية، وفيما إذا كانت قد اعتمدت على الشبكات (entrepreurship) أن ندرس  كل الريادأة
 كل محلي اثني، أم على مستوى  إنها كانت مندمجة في االقتصادأات المحلية. وهل كان لهذال الشبكات أو/و

 هذا ما سنتناول  في الفقرة الالحقة. ؟المنطقة أم عبر قومي

 هذا ما سنتناول  في الفقرة الالحقة. ؟مستوى المنطقة أم عبر قومي

 
 احمللية الفلسطينية ضعف الشبكاتج. -4-2

ألنها ُتعد التي تربط بين األفراد أحد أهم األنساي االجتماعية الررورية للحياة االقتصادأة،  تعتبر الشبكات
من اللجوء إلى  آلية لتجميه المصادر النادرة كالمعلومات  أو رأس المال، وهي أأرًا تمنه رجل األعمال

بذلك إلى عنصر أكثر اجتماعية. وإذا أظهرت دراسات  سلو  جشه أسوق  نحو األنانية، وتحول    الشبكات
فهل أعني  (economic transactions)في خف  كلفة المعامالت االقتصادأة  اإلثنية كثيرة أهمية الشبكات

 أن ذلك ال أصلح إال عندما تكون الشبكة إثنية؟

، فروة لوسه خع  إ ارات االجتماعية لرجال األعمال الفلسطينيين في اإلمارات تقدم لنا دراسة الشبكات
على التاريخ االقتصادء المعاور، فمن المالحد  (ethnicisation)استفهام على إسفاء الطاخه اإلثني 

 أء نادٍ  على مستوى اإلثني الفلسطيني. فعلى المستوى المؤسساتي ال يوجد في اإلمارات سعأ هذال الشبكات
دورًا في تنظيم خع  المناسبات  أو جمعية ترم الجالية الفلسطينية.  بعًا تلعئ سفارة فلسطين في اإلمارات

 Welfare) الثقافية والسياسية وخاوة عند وقوي مدٍس في األراسي المحتلة. كما لعبت مؤسسة التعاون 

Association) وعلى الرغم من تنظيم دورًا مهمًا في إحياء أسابيه ترامن مه أ فال فلسطين ومه القدس .
إال أن الوجود التنظيمي لهذال الفصائل ممنوي في  ،الشعئ الفلسطيني عادة سمن أ ر فصائل فلسطينية

 بطنة.، وال يوجد أء نشاً لها إال خصورة ماإلمارات
وإسافة إلى عدم وجود مؤسسات محلية، فهنا  سعأ في كثافة العالقات الشاصية سمن الجالية. ولعل ما 

نادرًا ما يرون  لعئ دورًا في ذلك هو  ول ساعات العمل. وبحسئ أخحاثنا الميدانية فنن رجال األعمال
لجمعة. ومن المالحد أن األودقاء ينتمون غالبًا إلى أهل أودقاءهم  أو أقرباءهم، ويكون ذلك فقط في يوم ا
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الريقة  الجهوية القرية التي قدموا منها أو أودقاء عرب من جنسيات أخرى، وهكذا فيما بين الشبكات
(communitarian) والشبكات القومية العربية، أكاد أكون من النادر أن نجد  بكات و نية فلسطينية ،

(national) .تتجاوز القرية 
على مستوى العالقات االقتصادأة، توجد كما ذكرنا ساخقًا بؤر تركز فلسطينية في قطاي البناء التي أفتر  

القادرة على تافي  كلفة  وجودها أن أكون هنا   بكات اجتماعية اقتصادأة فاعلة. فرين هي هذال الشبكات
نا وجود  بكات فلسطينية في مجال البناء في الستينيات وبداأة السبعينيات، المعامالت االقتصادأة؟ لقد تبين ل

ولم تعد تلعئ أء  والتي ساهمت في تركز هذال الجالية في هذا المجال. ولكن خعد ذلك سعفت هذال الشبكات
راء مواد البناء على دور. فالعمالة والمهندسون ينتمون إلى إثنيات ماتلفة، وكذلك ال تنحصر عمليات بيه و 

أبناء الجالية الفلسطينية، رغم كثرتهم في السوي. وأعتقد أن نجا  هذال البؤرة التركزية أكمن في تعليمها 
العالي، إذ أن ثلن من قابلناهم من رجال األعمال أحملون  هادة هندسية. وال أعتبر هذا األمر بديهيًا فينبغي 

البلدان العربية األخرى، رجال أعمال ذو رأسمال ولي  لهم خالررورة  أن نذكر أن  يهيمن على قطاي البناء في
  هادات هندسية.

هذا وقد الحظنا أن هنا  خع  األهمية للجوامه في تشكل  بكات  ينتمي أفرادها إلى جنسيات ماتلفة، إذ  
شاً االقتصادء وتقدأم قر  بدون في مجال نقل المعلومات المفيدة المتعلقة خالن يتعاون أعراء هذال الشبكات

الشيعة أأرًا، والتي تلعئ  ىفوائد،  أو اال ترا  في إقامة منشرة اقتصادأة، وهذا يذكرنا بدور المحسنيات لد
م تعتبر هذال الحلقات . وبوج  عا(Adelkha, 2001) هذا الدور نفس  خالنسبة للتجار اإليرانيين في اإلمارات

والشبكات "اإلسالمية" ذات أهمية في بداأة إنشاء "البزن " وذلك ألن البنو  تطلئ غالبًا سمانات ليست في 
متناول يد المبتدئين. وبحسئ خحثنا الميداني فنن نصأ الذين بدةوا أعمالهم الحرة، قد استفادوا من  بكات 

حين اعتمد الثلن فقط على األقارب والعائلة والام  على  غير فلسطينية وتعتبر هذال النسبة عالية، في
األودقاء الفلسطينيين. أما فيما يتعلق خالشراكة فنن ثلن من قابلناهم ل   ركاء غير فلسطينيين وأغلبهم من 

الحقيقية مه  ريك فاعل ولي  مجرد كفيل أسجل في  الجنسية اإلماراتية. والمقصود هنا خالشراكة الشراكة
الرسمية اإلماراتية. والبحن عن هذال الشراكة لها مجموعة أسباب أهمها مالية. فالشريك أحمل رأس السجالت 

أسهل ل  الحصول على ’ كمحامٍ ’المال الذء ينقص الفلسطيني، ولكن أأرًا أستادم  في خع  األحيان 
هي اقتصادأة  ماراتعقود مه الوزارات والهيئات العامة. كل ذلك أظهر لنا أن اقتصادأات الفلسطيني في اإل

 مندمجة، وأحيانًا تكون منصهرة في اقتصادأات المجتمه اإلماراتي. 

هو توظيأ العمالة األرخص واألكثر "خروعًا" في سوي  اإلثنية ومما أشير أأرًا إلى سعأ الشبكات
ماهرة والتي تكون بوج  الالعامل. وإذا كان ذلك معروفًا خالنسبة للعمالة غير العمالة، خغ  النظر عن جنسية 
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عام آسيوية، فنن الجديد هو في توظيأ المهندسين ومساعدء المهندسين والسكرتيرات من الهنود، مستبدلين 
رعأ بذلك المهندسين العرب بوج  عام والفلسطينيين بوج  خاص، وبهذا ينتصر قانون السوي. وتناولنا ل

 ، ال أعني أن ل  المستوى نفس  عند الجميه. فقد الحظنا أن الشبكاتعند الفلسطينيين في اإلمارات الشبكات
 )عدم  هي األكثر تفككًا، والتعاون اإلثني أسعأ. ولعل فقدان "المرجعية الجغرافية" 1948لدى فلسطينيي 

إمكانية العودة  أو الزيارة لمدن األول التي أوبحت مدنًا إسرائيلية(  أو وعوبة الحركة خاوة سمن 
المنطقة العربية )إذ أصعئ على أوحاب وثائق السفر الفلسطينية الحصول على فيزا( قد خلقت نوعًا من 

أو   ل فمن لهم أوول غزاوية. وبالمقابا في الفصل الثاني، وذلك كما بين  القطيعة بين األقارب والعائالت
يتمتعون خعالقات أوسه مه أهل القرية والمدينة واألقارب. ويمكن أن نعمم بدرجات  ينتمون إلى الرفة الغربية

إذ وجدنا سعأ السوي  وكندا، ماتلفة ما ذكرناال عن وسه جاليات األعمال الفلسطينية في الوالأات المتحدة
( وإنما هي ظاهرة نا ئة وتستمر في التطور category) اً ونفليست  فاإلثنية واالقتصاد اإلثني لديهم.

 ومن ذلك فنن نمط اندماج خحسئ الوسعيات االجتماعية المتغيرة عند المجموعات واألفراد في المجتمه.
 .اجر في المجتمه يلعئ دورًا في تطوراإلثنية وتحولالمه

 
 حماولة بديلة ملفهوم االقتصاد اإلثين املنشآت االقتصادية املهاجرة:د. -4-2

على الرغم من أهمية هذال األدبيات في تفسير النجا  والحجم الكبير النسبي للمهاجر في قطاي المنشدت 
ة الصغيرة، إال إنها غالبًا ما اختزلت نظريتها على رةية العوامل الثقافية االقتصادأة التجارية والصناعي

( . وهكذا فنجد كثرة entrepreneurial values)للمهاجر، ومن ثم على ما سمت  هذال األدبيات خالقيم الريادأة
الصيني، أو الياخاني، والهندء مستادمة مفاهيم من  الدراسات التي حاولت دراسة رجل األعمال الريادء

سية، العمل الدةوب، ي(، القيم الكنفو self-controlمقاومة الذات) (،frugality) معاداة اإلسراد مثلن
ل اإلخالص، الصال ، من مث ميةكما أمكن أن نتايل دراسات تشير إلى القيم اإلسال الرغبة في التعلم، الخ. 
قد أ ارت إلى القيم  (culturalist)تكون ثقافاوية ما وهذال النظرة التي غالبا . الخ…الثقة، الصدي، الفطرة، 

)أو  جتمه الهجرةم فيغيرت توقاومت و  تعدلتالقادمة من المجتمه األولي ومن دون أن ترينا كيأ أنها 
بتطوير حقل تفسيرء أوسه  جريندوقد قام فال .دور فيها وكرن هذا  األخير ال يلعئ أء حافظت على نفسها(

 (structure of opportunity)للمنشرة االقتصادأة المهاجرة وذلك عندما ركز على التفاعل بين بنية الفرص
ى وهذا أساعدنا عل .(Waldinger ,1986:251) جالية المهاجرلريأ، والبنية االجتماعية مفي المجتمه ال

ري للمواد الغذائية، فوالتي تلعئ في تطوير قطاي تجارة الم فهم االقتصادأات الفلسطينية في الوالأات المتحدة،
ننا إذ أمك ،أو نيويور   في مدينة مثل  يكاغو (grocery , or food and liquer)والتي تسمى هنا  ب 
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 .بنية الجالية الفلسطينية إذ استفاد البع  من المهاجرين األقارب الذين سبقوهمباألول مرتبط  نتناول عاملين
مثال على الترامن  خيرعندما كان في نيويور  هي  مؤس  البنك العربي ولعل مذكرات عبد الحميد  ومان

كما استغل  (.1982، ) ومان  ة والتجارة المتنقلةلا لبا للبقعن المنا ق األكثر  يمالي والمعلوماتوالتعاون ال
قيمة فائرة  على المهاجرون األقدم أقرباءهم الجدد في إعطائهم معا ات قليلة جدا مكنتهم من الحصول

للوالأات المتحدة   اً اجتماعيخعين االعتبار سياقًا اقتصادأًا  نرخذ عندماولكن ال أمكن أن أفهم ذلك إال  سريعة.
اليهودأة  نيتعلى قطاي البقالة والتجارة كل من الجالي رفي منتصأ القرن العشرين )بنية الفرص( إذ سيط

األفارقة. -ون ة التي أقطنها األمريكيوخاوة في األحياء الفقير  أماكن كثيرة من الوالأات المتحدةفي  واإلأطالية
 لقد  هدت هاتان الجاليتان حراكًا اجتماعيًا واعدًا لدرجة أنهم كانوا يبحثون خحثًا دةوبًا عمن أشترء المحالت

هم. وبما أن مثل هذال التجارة تتطلئ ساعات  ويلة للعمل وتتموسه في منا ق تعتبر  عبيا خالاطرة، فنن من
الامسينيات، ليحلوا محل اليهود  ين الذين بدةوا أحررون خرعداد كبيرة منذ بداأةذلك سهل على الفلسطيني

ن هنا  محال أوالطليان، وكما ذكر لي خع  أوحاب البقالة الذين قابلناهم في  يكاغو أنهم عندما أسمعون 
 للبيه يتسارعون إلخبار أقاربهم المهاجرين الجدد بذلك.

هذال  في تطور (ethnic enclave) اإلثنية رعلى دور الجز  ثنيةوإذا ركزت دراسات االقتصادأات اإل 
)الذء تكثر في   في  يكاغو (63th street) 63رقم  ‘العربي’ر أن الشاري اعتبا هل أمكن ف ،االقتصادأات

ن هنا  خلطًا أرية الفلسطينية ؟ هنا ال بد من القول ساهم في تطور االقتصادأات التجا قد المحالت العربية(
بين النتيجة والسبئ. فنن تطور هذال االقتصادأات ال يرجه إلى تركزها في هذا الشاري، وإنما أمكن أن نقول 

منها ما هو مرتبط خالمجتمه ببنية الفرص  ،العك  في أن تطور هذال االقتصادأات ) أكون مردال ألسباب عدة
 تركز جغرافي معين.دى إلى مستقبل( قد أال المجتمه في

نعزو النجا  النسبي لبع  الفلسطينيين إلى الاروج من مايمات النكبة  أنفي البلدان العربية فيمكن  أما
بنية الفرص  لطبيعةوإنما  ،نكبةهذال الوالفقر والبؤس. لي  خسبئ المسبقات الثقافية أوالدوافه التي غرستها في  

 خسبئ النكبة والذين هاجروا إلى سوريا رأسمالهمالفلسطينيين الذين فقدوا  أنأمكن القول فكما  في هذال الدول.
وعراقة تاريايًا عند  أوالة األكثرقد وجدوا وعوبة فائقة في إأجاد مكانة لهم في مجال التجارة، وهو القطاي 

.  إذًا خغ  لتجارة خسهولة في األردنأهل الشام، في حين سيطر هؤالء الفلسطينيون أنفسهم على قطاي ا
نا نفهم السلو  لالنظر عن ترثير النكبة فنن هنا  بنية الفرص في المجتمه المستقبل، هي التي تجع

 الفلسطينيين. األعمالاالقتصادء لدى رجال 

 آخرحقال  أأراتقدم لنا  ،كانت محلية  أو عبر قومية نإ ،الفلسطينية في الشتات ولعل دراسات الشبكات
 تفسيريا للمنشرة االقتصادأة المهاجرة.
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هي خالررورة  اإلثنية أن  ليست الشبكات في اإلمارات نالفلسطينييولقد وجدنا في دراساتنا عن اقتصادأات 
 ذات وإنما قامت الشبكات (economic transaction)فاعلية في خف  كلفة المعامالت االقتصادأة  األكثر

 تمييز بين نوعين منمن  رترانوفيجما قدم   علبتو يد دعائم اقتصادأات الثقة. ول يالطاخه الديني أو الصداق
 هذا السوسيولوجي االقتصادءقد ميز ف االجتماعية ما يؤكد ذلك. في األنسايالفعل االقتصادء  يةسعمو ت

العالقات الشاصية التي ترجه إلى  (relational embeddedness)  التموسعية العالئقيةبين  ،البارز
 (structural embeddedness)  للفاعل االجتماعي، والتي غالبا ما تكون إثنية، وبين التموسعية البنيوية

والتي تشير إلى  بكات واسعة من العالقات االجتماعية التي ينسجها هذا الفاعل على عدة مستويات، منها 
 ه المستقبل.المجتم أأراالجالية  و 

، أن تفسير االزدهار النسبي وكما تبين لنا دراسة حالة رجال األعمال الفلسطينيين في اإلمارات
ولكن يرجه أأرًا إلى  بكات من  اإلثنيةالقتصادأاتهم ال أمكن أن أعزى إلى عامل واحد كالشبكات 

في االقتصادأات المحلية والتي تلعئ فيها دورًا حاسمًا السياسات االقتصادأة  نوي آخر والى اندماج
 modes of) أنماً االندماجية اإلماراتية.وكل ذلك ما أسمي  علماء اجتماي االقتصاد ب

incorporation) ًالمهاجر في سياقات مجتمعية ماتلفة ومتغيرة،  والتي أقصد بها سرورة انارا
 مجتمهمن تعليم وخبرات ترجه ل (human capital)والتي تؤثر ترثيرًا حاسمًا على الرأسمال اإلنساني

المجتمه  مهاجرة،السياسات الحكومية الموجهة خاتجاال المجموعة ال نمستويات ثالثةأميز بورت   . هنااألول
ن النمط الكلي لالندماجية،  .اإلثنيةوأخيرًا الجالية  المدني والرأء العام، إن تركيئ هذال المستويات الثالثة ُأكو 

 .(Ports, 1995)والذء أفسر بدورال تطور المنشدت االقتصادأة لدى المهاجر

وعلى مفهوم السوي  (ethnicize)طاخه اإلثني  من محاوالت إسفاء الكد على عدم دقة كثير ؤ سبق ي كل ما
أن كثيرًا مما أخفت دراسات  رينج  وكما تبين بوسو  نانسي وإخراع  فقط للمنطق الهوياتي واإلثني.

قدمت مثااًل على ذلك  وعلى األقل التنافسات فيما بينهم. وقد االقتصادأات اإلثنية من الصراعات داخل اإلثنية
ة  تارياية بين  عن  ريق دراستها لقطاي المالخ  عند اليهود في خاري  ونيورو ، هو أن هنا  توتر وحد 

  (Tunes)الملقبين خالتون  واليهود التوانسة Polaks))خالبوال   ، والذين سموا ازدراءً البولونيين
(Green,1998:397) .في مرحلة ما عندما نظرت إلى البعد العائلي  ات كانت مهمةبيولعل مثل هذال األد

واإلثني لشبكات معينة )آسيوية، وينية، هندأة، يهودأة( في خع  الدول كالوالأات المتحدة ودورها المهم في 
االقتصادأات الرأسمالية الحديثة. وقد قامت أديبات االقتصاد اإلثني خمعارسة المنه  المعيارء للنظرية 

والتي هشمت دور المسارات االجتماعية للفاعل االقتصادء، ولم تستطه أن  ية الجديدة،االقتصادأة الكالسيك
 human)أنها  ورت مفهوم الرأسمال اإلنسانيكما  ترى من هذا الفاعل إال محاوالت  الحثيثة من أجل الربح.
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capital)   الواحدة، عبر األجيال قد  كل اإلثنية خحين أظهرت أن نقل المعلومات والابرة التقنية بين أبناء
 بورياس لهذا الرأسمال، كما يبين خقوة جورج  اإلثني  سببت (externality)عاماًل إسافيًا 

(Borjas,1994:249).  بات، إال أنها قد خالغت في رةيتها ألء جالية إذًا ومه وجود أهمية لهذال األدي
مهاجرة على أن لها خالررورة اقتصادًا إثنيًا. فالجالية الفلسطينية مرة أخرى هي حالة تظهر لنا بوسو  

 كما أن اقتصادأاتها هي أقرب إلى اقتصادأات مندمجة في المجتمه الطبيعة اإلثنية، سعأ الرواخط ذات
 المستقبل. 

 
 : شبكات قوية ولكنها ابجتاه العامل الغريب عرب القومية الشبكاته. -4-2

هي أحسن وسعًا، ولكنها أأرًا تاره لعوامل  المحلية سعيفة فنن تلك عبر القومية إذا كانت الشبكات
تتجاوز اإلرادة الشاصية في الرغبة لنس  عالقات ووالت مه أفراد العائلة واألقارب والقرية. بوج  عام أمكن 

ًا" في تطوير  بكات اجتماعية واقتصادأة القول أن هنا  مفارقة في التبعثر الفلسطيني إذ أن  لعئ دورًا "إأجابي
واحدة في كل البقه الجغرافية، وهذا ما سنتناول   . ولكن هذا ال أعني أن فاعلية هذال الشبكاتعبر قومية

 الحقًا.

، فلقد استفادت هذال الجالية من خع  الصالت بين العائالت فيما يتعلق خالجالية الفلسطينية في اإلمارات 
فعلى المستوى اإلقليمي استفاد البع  من وجود  بكات بين بلدء األول والهجرة، المبعثرة في أنحاء كثيرة. 

، كي ات الكبرى في دبيالفلسطينيين إذ استفاد من وجود خع  الشرك لدى أحد رجال األعمالكما هو الحال 
 كان ذلك كالسيكياً إن . ولكن ليمثل هذال الشركات في األراسي الفلسطينية أشار  قريبًا ل  في الرفة الغربية

، تعيش متنقلة بين سوريا 1948عائلة الجئة من كما سنرى في المثال التالين  أ. مر لي  بديهياً ، فاألومتوقعاً 
أ. أحد  . ويعاني أفراد هذال العائلة من وعوبة زيارة خعرهم لبع . عندما أحيل ي.واإلمارات ومصر واألردن

األفراد المقيمين في أبو ظبي، إلى التقاعد، كان لدأ  رأسمال في البنك ويريد أن أستثمرال في أحد هذال الدول 
،..  ولمعرفت  خالسوي الاليجية، التي تحتاج إلى  بكات الرء في أهل  في سوريا ومصرالعربية. بدأ بزيارة 

في مشروي تصنيه  بكات الرء خالتنقيط. ويقدم ل   نهرتها الزراعية قرر أن أساهم مه قريئ ل  في مصر
قدوم خسهولة إلى مصر، ألغى فكرة الرأسمال، ولكن عندما  عر أن  بوثيقة السفر السورية لن أستطيه ال
هي  عبر القومية ولعل أهمية الشبكاتاالستثمار هنا ، واكتفى خمساهمة رمزية في رأسمال  ركة قريب . 

ها. لنرى على ذلك ئو كثافة التبادالت االقتصادأة بين أعراوما هو مثير للدهشة ه ،تجاوز المنطقةيتم عندما 
 المثال التالين 
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. لقد تر  ورومانيا العربية، الرفة الغربية ، اإلماراتتترلأ عائلة م. من ثمانية أخوة موزعين بين األردن 
، إذ بدأ حيات  المهنية هنا  خصورة كالسيكية في قطاي البناء 1976في عام  متوجهًا إلى دبي األردناألب 

مه  ريك إماراتي ل  "كفيل". خعد سنتين، حصلت خالفات حادة مه هذا األخير، مما جعل  أقرر أن أفتح 
السوي لم تكن على ما يرام، مما دعاال لالستفادة من أحد خمفردال ور ة تصنيه ألمنيوم )أبواب ونوافذ(. ولكن 

. 1989أبنائ  الذين ذهبوا إلى رومانيا لدراسة الطئ، وذلك خفتح  ركة استيراد وتصدير بين البلدين في عام 
وفي الوقت  ،آن ذا  كانت  في أوج انفتاحها االقتصادء وإعادة إعمارها رومانياوقد نجحت األعمال ألن 

 مانيا منتجات رخيصة تصلح للعالم العربي.نفس  لدى رو 

ليست لها القوة نفسها وال الفاعلية نفسها.  عبر القومية إذًا نجد من األمثلة الساخقة الذكر أن هذال الشبكات
داخل المنطقة العربية، في حين أاتلأ  كاتبية قد ساهمت في إسعاد الشفمشكلة الفيزا في الدول العرب

الوسه مه الدول األوروبية واألمريكية بوج  عام. وما ذكرناال اعتبارًا من دراسة الجالية الفلسطينية يؤكد لماذا 
 لتبادالت الكلية لهذال الدول.من حجم ا %3ال يتجاوز التبادل التجارء بين الدول العربية )ما عدا البترول(، 

كان خع  الفلسطينيين ال أستطيعون االستثمار في الدول العربية، فرين أستثمرون إذًا؟ هذا ما سنحاول إذا  
 في الفقرة التالية، مستفيدين من دراستنا للشبكات الفلسطينية المحلية وعبر القومية. نتناول أن س

 
 اإلماراتفلسطينيي توزيع وإعادة توزيع استثمارات و. -4-2

هي اقتصادأات  في الفقرة الساخقة عندما بدأنا خالتساةل عما إذا كانت االقتصادأات الفلسطينية في اإلمارات
بوج  خاص في و  ندمجة،إثنية منعزلة عن اقتصادأات المجتمه المستقبل أم ال؟ والجواب هو أنها بوج  عام م

 هذال االقتصادأات ولكن هذا االندماج هو قلق خسبئ هشا ة الوسه القانوني الفلسطيني في هذال اإلمارات
بوج  عام. فالسؤال اآلن ما هو ترثير هذال الهشا ة على السلو  االقتصادء للفلسطينيين؟ وإذا  وفي الالي 

؟ وهل هنا  سياسة رسمية االستثمار، فما هي وجهة ن هنا  محاولة منهم لالستثمار خارج اإلماراتكا
 ، خاستيعاب رةوس األموال للجاليات المهاجرة المقيمة لديها أم ال؟للسلطة السياسية في اإلمارات

 

 ن دراسة حالةجبل علي
، قبل أن نتناول حالة الاارجية في اإلمارات ولعل من المناسئ أن نرى أواًل ما هو وسه االستثمارات

ميز سلطتها السياسية إذ  تت استثمارات الجاليات المهاجرة. ومن المفيد أن نركز هنا على إمارة واحدة وهي دبي
خنراداوية واسحة تمري خاتجاال تنويه مصادر اقتصادأاتها وعدم االكتفاء  خمصدر تصدير البترول المتعر  
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 rental)االقتصادأات الريعية  دائمًا لتقلبات تكون في خع  األحيان غاأة في الاطورة على البلدان ذات

economy)ارات الشركات الكبرى والمتعددة الجنسيات واستيعابها، مستلهمة . لقد قامت دبي خجذب  استثم
الهونكونكي. كما سنوسح  في دراستنا للمنطقة الحرة  بذلك النموذج السنغافورء أكثر من  النموذج )الموديل(

 . في جبل علي

ا أخذنا توزي الشركات خحسئ الجنسيات، . وإذ1999حتى نهاأة عام  66 ركة 1041 لقد استوعئ جبل علي
 ركة مشكلة خحدود  154و  312والوالأات المتحدة )خالترتيئ  فنجد أن قراخة النصأ قد قدم من أوروبا

% قد قدم من آسيا والمحيط الهادء. )انظر 30.1% من مجموي الشركات(. على حين نجد 14.8% و 31.9
 (.16و  15إلى الجدول رقم 

                                                           
مستقاة من الصفحة  وعن التجارة اخلارجية إلمارة ديب كل اإلحصائيات اليت سوف نذكرها عن جبل علي  - 66

  www.jafza.co.ae اإللكرتونية جلبل علي:
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 حبسب املناطق اجلغرافية توزع الشركات يف جبل علي: 14جدول رقم  

 المنطقة

عدد الكلي 
 النسبة المئوية  للشركات

ترخيص 
 النسبة المئوية  وناعي

ترخيص 
 النسبة المئوية  تجارء 

ترخيص 
 النسبة المئوية  خدمات

مجموي 
 التراخيص

الشري 
 159 %0.0 0 %14.1 129 %12.7 30 %14.3 149 األوسط

  دول الالي 
ما عدا 
 61 %25.0 1 %4.8 44 %6.8 16 %5.7 59 اإلمارات

 41 %0.0 0 %3.6 33 %3.4 8 %3.4 35 أفريقيا

 344 %50.0 2 %30.5 280 %26.2 62 %30.0 312 أوروبا

آسيا والمحيط 
 386 %0.0 0 %31.0 284 %43.0 102 %31.9 332 الهادء

 167 %25.0 1 %16.0 147 %8.0 19 %14.8 154 أمريكا

 1158 %100.0 4 %100.0 917 %100.0 237 %100.0 1041 المجموي

 (www.jafza.co.ae) المصدر ن سلطة ميناء دبي
 الشركات العربية يف جبل علي: 15جدول رقم  

 الدول

عدد الكلي 
 النسبة المئوية للشركات

ترخيص 
 النسبة المئوية وناعي

ترخيص 
 النسبة المئوية  تجارء 

ترخيص 
 النسبة المئوية  خدمات

مجموي 
  التراخيص

 6 %0.0 0 %3.4 4 %5.9 2 %4.2 6 البحرين

 11 %100.0 1 %6.7 8 %5.9 2 %7.6 11 الكويت

 6 %0.0 0 %4.2 5 %2.9 1 %4.2 6 عمان

 5 %0.0 0 %3.4 4 %2.9 1 %2.8 4 قطر

 33 %0.0 0 %19.3 23 %29.4 10 %22.2 32 المملكة السعودأة
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 8 %0.0 0 %5.9 7 %2.9 1 %5.6 8 مصر

 4 %0.0 0 %1.7 2 %5.9 2 %2.8 4 العراي

 27 %0.0 0 %18.5 22 %14.7 5 %16.0 23 األردن

 21 %0.0 0 %14.3 17 %11.8 4 %13.2 19 لبنان

 1 %0.0 0 %0.8 1 %0.0 0 %0.7 1 فلسطين

 8 %0.0 0 %4.2 5 %8.8 3 %4.9 7 سورية

 6 %0.0 0 %3.4 4 %5.9 2 %4.2 6 اليمن

 5 %0.0 0 %4.2 5 %0.0 0 %3.5 5 الجزائر

 3 %0.0 0 %2.5 3 %0.0 0 %2.1 3 ليبيا

 1 %0.0 0 %0.8 1 %0.0 0 %0.7 1 المغرب

 7 %0.0 0 %5.0 6 %2.9 1 %4.2 6 السودان

 2 %0.0 0 %1.7 2 %0.0 0 %1.4 2 تون 

 154 %100.0 1 %100.0 119 %100.0 34 %100.0 144 المجموي

 (www.jafza.co.ae) المصدر ن سلطة ميناء دبي
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 % من الالي 5.7الشركات قد قدمت من الشري األوسط و % من 14.3ونجد أن هنا  فقط  
( رخصة تجارية، عاملة بذلك %79% من أفريقيا. وتملك أغلئ هذال الشركات )3.4العربي و 

في االستيراد والتصدير أو في إعادة التصدير. ويعك  توزي جنسيات هذال الشركات التوزي 
و من  (، إذ أرتي األغلبية من الوالأات المتحدة17قم الجغرافي لالستيراد )انظر إلى جدول ر 

، كوريا (،  أومن خع  الدول اآلسيوية ) الهندوألمانيا ، سويسراخع  الدول األوروبية )إنكلترا
( إلى 18والصين(. في حين أكون توج  إعادة التصدير )انظر إلى جدول رقم  الجنوبية، الياخان

، ، روسيا، أزربيجان، الهند، أفغانستاندول المنطقة، فتتوزعها الدول اآلسيوية )خالترتيئ إيران
 9وعمان(. )انظر إلى الجدول رقم  ، قطر، الكويت( والدول العربية )السعودأةخاكستانو  تركيا

(. كل ذلك أفسر لنا أهمية فيما يتعلق خرهم عشرين سوقًا عالميًا إلعادة تصدير البرائه من دبي
% خالترتيئ(، أما بلدان 16و  %30.5، %31وية، األوروبية واألمريكية )الشركات التجارية اآلسي

 %.14المشري فتكتفي ب 

الرخص الصناعية، فنجد تقريبًا التوزيه نفس  بين الجنسيات، مه الرخص الصناعية، فنجد تقريبًا التوزيه نفس  بين الجنسيات، مه   وفيما يتعلق خالشركات ذاتوفيما يتعلق خالشركات ذات
اب اب % على حس% على حس4343اختالد لصالح الشركات القادمة من أسيا والمحيط الهادء، والتي تمثل اختالد لصالح الشركات القادمة من أسيا والمحيط الهادء، والتي تمثل 

 (.(.%%12.712.7( ومن المشري العربي )( ومن المشري العربي )%%88الشركات القادمة من أمريكا )الشركات القادمة من أمريكا )
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 الدول العشر األكثر أمهية يف التعامالت التجارية لديب: 16جدول رقم  

 التصدير إعادة االستيراد التصدير

 إيران أمريكا الياخان

 الهند الصين تايوان

 العربية السعودأة المملكة الياخان المتحدة الوالأات

 أفغانستان بريطانيا الهند

 الكويت الهند الجنوبية كوريا

 أزربيادجان الجنوبية كوريا المتحدة المملكة

 روسيا ألمانيا عمان

 تركيا إأطاليا سويسرا

 اكستانخ الو نية الصين تايالند

 قطر إندونيسيا ألمانيا
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 األسواق العشرون األكثر أمهية إلعادة التصدير: 17جدول رقم  

 1996 الترتيئ 
(1995) 

 خالدوالر( 000)' القيمة خالدرهم (000)' القيمة الدول

 782,588 2,872,099 إيران (1) 1

 323,647 1,187,786 الهند (2) 2

العربية  المملكة (3) 3
 السعودأة

831,114 226,462 

 223,278 819,429 أفغانستان (5) 4

 186,812 685,600 الكويت (10) 5

 184,637 677,616 يادجانأزرب (8) 6

 140,457 515,476 روسيا (9) 7

 129,446 475,067 تركيا (38) 8

 129,317 474,594 خاكستان (6) 9

 121,659 446,488 قطر (7) 10

 109,606 402,254 عمان (14) 11

 90,333 331,423 ليبيا (12) 12

 88,820 325,970 اليمن (11) 13

 86,405 317,107 كون  هون  (4) 14

 77,074 282,860 أرمينيا (22) 15

 71,852 263,696 تنزانيا (20) 16

 67,440 247,503 البحرين (13) 17

 63,357 232,519 سنغافورة (15) 18
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 59,977 220,114 أوزبكستان (32) 19

 59,814 219,518 الصومال (16) 20

 

المنشر  هذا فيما إذا أخذنا التقسيمات اإلقليمية المعروفة. ولكن لو أننا درسنا فقط الشركات ذات
 ركة  32) ، فنننا نجد أن أهم جنسيتين هامتين هما السعودأةربي المستثمرة في جبل عليالع

وناعية(. ويرتي خعدهما  4 ركة منها  23)  ركات وناعية( وترتي خعدها األردن 10منها 
ة(. ومما أعتقدال أن الجزء المهم من هذال الشركات  ركة )منها أربه  ركات وناعي 19مه  لبنان

. وبعرهم  بعًا قدم نظرًا لالمتيازات االستثنائية التي هو للمهاجرين المقيمين سلفًا في اإلمارات
الفلسطيني الذء أغلق -تقدمها هذال المنطقة الحرة، كما هو الحال في أحد الصناعيين األردني

فيستفيد بذلك من اإلعفاءات الررائبية. وهذا المثل   عًا ل  للمنتجات المعدنية ليفتح  في دبيمصن
 األخير أعك  ظاهرة جديدة وتغييرًا في التقسيم العالمي لألسواي وللعمل، إذ لم تعد دول الالي 

يمكن القول أأرًا أن المهاجر لم أعد خالررورة مستقبلة للعمالة فقط ، وإنما أأرًا لالستثمارات. و 
 يرسل استثمارات  إلى بلد األول وإنما أستثمرها في بلد المستقبل. 

 61 ركة منها  159، إذ توجد وال بد لنا أن نالحد أهمية عدد الشركات الهندأة في جبل علي
. 67وناعية 12 ركة منها  74ية مه وناعية، كما أمكن اإل ارة أأرًا إلى الشركات اإليران

لهذين البلدين، كما ويظهر القدرة االستثمارية لبع  الدول  ويظهر هذا أهمية مكانة دبي
 . الناهرة مثل الهند

مة اقتصادأة هو نموذج عول ، أن نموذج دبيوأخيرا أظهر توزيه جنسيات الشركات في جبل علي
)على األقل مه الطرد الجنوبي، أء مه الدول العربية( وما أمكن  في منطقتها من دون اندماج

د خادر . وق(globalization without regionalization) أن نسمي  عولمة من دون أقلمة
خانتقاد هذا النموذج، وسود نرى  كثير ممن يهتمون خالوحدة العربية وإقامة سوي عربية مشتركة

 يوسح حدودعلى استيعاب رةوس أموال المهاجرين المقيمين فيها سلفًا  أن عدم قدرة اإلمارات
 حقًا.هذا النموذج. كما سنرى ال

 

                                                           
  (Adelkhah, 2001)اإلماراتية انظر إىل -من أجل صوره أوسع للعالقات اإليرانية - 67



31/12/2019 

 

130 

130 

 التوزيع الفضائي لالستثمارات الفلسطينية ز. -4-2

كما ذكرنا ساخقًا فنن مجموعة عوامل أهمها هشا ة الوسه القانوني لالج، الفلسطيني في دول 
 68كولوجيا المؤقت الذء أشعر خ ، جعل  يوزي استثمارات  على دول خارج بلد إقامت .ي، وسالالي 

؟ ال بد لنا أن نذكر أن كثيرًا من األديبات الحديثة لعلم االجتماي هذال االستثماراتفرين ُوزعت 
االقتصادء قد ذكرت أن الفعل االقتصادء أاره لعوامل تتجاوز العقالنية االقتصادأة المجردة، 

أن االقتصاد  ولمةمنتقدة بذلك خع  الدراسات التفاةلية للعولمة االقتصادأة. لقد اعتبرت هذال الع
الحدين قد ترس  على أوليات مبنية على الحساخات المعقدة لعوامل اقتصادأة خحتة، كحجم 
السوي وكلفة اليد العاملة ونوعية البنى التحتية الررورية للنقل واالتصاالت. ولم تقم هذال 

 بيعة العالقات سمن  ية، مثلالدراسات على األخذ خعين االعتبار لعوامل غير اقتصادأة وسياس
العالقات السياسية بين   ،وجود جالية سلفًا أم ال البنى االجتماعية  للفاعليين االقتصاديين، 

 الخ.….جنسية المستثمر وبلد االستثمار، الوسه القانوني للمستثمر،

الفلسطينية  االستثماراتمركز دوران وانتقال  فيما يتعلق خجالية األعمال الفلسطينية تعتبر دبي
 نن، فالديناميات التجارية والصناعية في دبيو على  الرغم من أهمية أكثر من  قطئ جذب لها. 

مازال في أذهان هذال  هذال الجالية قد نظرت إليها نظر  ك وقلق وخود. فهاج  حرب الالي 
ن أن يتحولوا مرة أخرى إلى كبش الفدى. كما أن هنا  الجالية، ويغذء خوفها من أزمة جديدة م

اعتبارات تتعلق خالنظام القانوني اإلماراتي إذ لم يتوانى خع  من قابلناهم، في الحدين عن 
تجارب مريرة مه الكفيل وكيأ أن النظام القرائي اإلماراتي متحيز في خع  األحيان لصالح 

 اإلماراتي.

                                                           
كافة، انتباهاً كبرياً   الدولات اليت ذكر فيها رجال األعمال الفلسطينيني يف عدد املر  اثرأ لقد - 68

د أفلس أهم فقللبحث امليداين ، ، كيف بقيت قصة بنك انرتا حمفورة يف أذهاهنم. وكما هو معلوم 
 األصل،. ويف حني يرى صاحب البنك يوسف بيدس، املقدسي 1966بنك لبناين يف عام 

يف حمنته بسبب األصل  كاناقبني أن الدولة اللبنانية متعمدة مل تدعمه عندما  والفلسطينيون وبعض املر 
سعيد الفاهوم(، يعترب مراقبون آخرون  بدرغري اللبناين لصاحبه )وهذا ما صرحه يل انئب رئيس البنك 

ا . وبغض النظر أين هي احلقيقة التارخيية،فإن مللبنكإفالسه ليس إال نتيجة السياسة غري احلكيمة  أن
يف أذهان الفلسطينيني عن هشاشة وضعهم القانوين والبيئة  مثالً يهمنا هنا أن بنك انرتا اصبح 

  (.1967الدول العربية. انظر إىل فيصل عمر مساك ) يفالقانونية االقتصادية 
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الفلسطيني، قرر  والتمثالت التي تتحكم في عقل رجل األعمالسمن هذا السياي وهذال التصورات 
العربي. وقد جرى ذلك بنقل رأسمال  أكثر من نقل  هذا  األخير أن ينقل استثمارات  خارج الالي 

ية هي منشرت  إلى الاارج. وعودة على خحثنا الميداني فنن قراخة نصأ عدد المشاريه االستثمار 
. بينما استثمرت خحدود ربه هذال المشاريه في األراسي واستراليا ، كندافي   الوالأات المتحدة

 لفا،، كما بينا سا. وهكذا نالحد هذال المكانة المهمة لألردنالفلسطينية والربه  األخير في األردن
ولكن  والتي تفسرها عوامل كثيرة، فهي تتعلق بتحسن كبير في المناخ االستثمارء في األردن

هذا أظهر سعأ تعبئة و أأرًا خعدم االستقرار السياسي واالقتصادء لألراسي الفلسطينية. 
 اقتصادء مشتر .  العائلية والو نية الفلسطينية في هذال المنطقة لصالح فعل الشبكات

خاتجاال األراسي الفلسطينية هي أقل مما  وال بد من إثارة االنتباال هنا أأرًا إلى أن االستثمارات
م خرنه ، المهاجرين إلى الالي وغزة أمكن أن نتوقه، وخاوة  عور كثير من أهالي الرفة الغربية

سيعودون يومًا إلى قراهم ومدنهم، إما خحكم انتهاء عقدهم )إذا كانوا مهاجرين اقتصاديين(  أو بلم 
فنذا نظرنا إلى هشا ة الوسه الحالي في  ،ذلك من الشمل إذا كانوا الجئين. وعلى الرغم

عن األراسي الفلسطينية نفهم أن قرار االستثمار هو مربًو بوج  من أوج  اإلرادوية وبالبحن 
وسه اجتماعي معين، متجاوزًا بذلك العقالنية االقتصادأة البحتة. فبحسئ البحن الميداني  

 رجل أعمال 71. فمن ال1995و  1991مشروعًا اقتصادأًا قد ُنفذ بين  34استطعنا أن نحصر 
ة. ويعتبر أغلئ هؤالء الذين قابلناهم، قام خحدود الثلن منهم خاالستثمار في األراسي الفلسطيني

وغزال، إذ  قاموا خننشاء منشدت اقتصادأة  هم من أولئك الذء ترجه أوولهم إلى الرفة الغربية
)وعددهم ثمانية(  1948خالتعاون مه قريئ  أو وديق مقيم هنا . في حين قام فلسطينيو 

و  ركة السالم العالمية. ويوسح خاالستثمار المالي في إحدى  ركات االستثمار كباد أكو أ
 قطاعات استثمار لكال الفئتين.  4الجدول رقم 
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 االستثمارات يف األراضي الفلسطينية: 18جدول رقم  

 النسبة
 المئوية

القطاي المستثمر  العدد
 في 

 الصناعة 4 12%

 التجارة 2 6%

 البناء 3 9%

 العقارات 4 12%

 سياحةال 2 6%

 المالي القطاي 13 38%

 الادمات 6 18%

 المجموي 34 100%

 
 هدوا تطورين كبيرين مؤخرًا، كان لهما  وتجدر اإل ارة إلى أن الفلسطينيين في منطقة الالي 

 نقطة تحول مهمة للقسم 1991الثانية عام  آثارًا خعيدة على حياتهم. فقد كانت حرب الالي 
. سبق ذلك أأرًا بداأة التراجه االقتصادء في األكبر من الفلسطينيين العاملين في منطقة الالي 

المنطقة خالل الثمانينات والتسعينيات. وإنهاء عقود الكثير من الفلسطينيين مما عرسهم لاطر 
الفلسطينيين أسوة اإلخعاد. رافق ذلك إجراءات ليست آنية الترثير، من ذلكن معاملة الطلبة 

خاألجانئ في منعهم من االلتحاي خالمدارس الحكومية، وسد خاب الجامعات أمامهم. وأجبر العديد 
من العاملين الفلسطينيين على االستقالة قبل موعد انتهاء  عقود عملهم. وأوبح لزامًا على رجال 

ة خحثًا عن جواز سفر أعفيهم من القيود المفروسة من الفلسطينيين التفكير جدأا خالهجر  األعمال
على تنقلهم وسفرهم وعملهم ووسه حد لحالة المعاناة التي أعيشونها خسبئ وسعية الالأقين 
الناجمة خاألساس عن وسعهم القانوني كالجئين وأجانئ في الدول التي أعيشون فيها. كان 

العربية لن تمنحهم حق اإلقامة الدائمة الهدد هو "العالم الجديد"  الما أن أأًا من الدول 
لم يبت خ  خعد في  1967المرمونة و الما أن مستقبل المنا ق الفلسطينية المحتلة عام 

مفاوسات السالم. ومن المالحد أن  لم ُأسمح سوى ألعداد قليلة من الفلسطينيين خالعودة إلى 
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في  هي الطرد المقرر  هذال المنا ق في إ ار جمه  مل العائالت الذء تعتبر إسرائيل
 خاألساس.

أو   واختارت أعدادًا ليست قليلة من الطبقات الثرية والمتوسطة من الفلسطينيين، الهجرة إلى كندا
وأأة دول أخرى تبدء االستعداد  69والمملكة المتحدة وبيليز وأستراليا األمريكية الوالأات المتحدة

فكرة جذاخة لدى قطاي  لقبولهم واستيعابهم. وبدت الهجرة إلى كندا وخاوة إلى مقا عة كيوبيك
ارية هنا . واسه من هؤالء الفلسطينيين، خسبئ السياسة الليبرالية واإلنسانية ألنظمة الهجرة الس

كالجئين منذ بداأة  وكانت الحكومة الكندأة قد سمحت بدخول أعداد من فلسطينيي لبنان
الثمانينيات نتيجة الحرب األهلية المشتعلة في لبنان آنذا . كما سمحت الحقا بدخول أعداد 

ومنح معظم هؤالء تر يرات  ويت،خالل أزمة احتالل الك أخرى من الفلسطينيين من منطقة الالي 
 األجنبية إلى كندا.  دخول كمستثمرين في إ ار نظام خاص أشجه على جذب االستثمارات

وتورونتو مؤخرًا  خرن المهاجرين الفلسطينيين في مدينتي مونتريالالميدانية  تناوأظهرت دراس
يشية واقتصادأة غير قليلة. واسطر خعرهم إلى إنفاي ثرواتهم القليلة التي يواجهون مصاعئ مع

جاةوا بها، كما اسطر خعرهم إلى التحول من رجال أعمال ناجحين إلى أناس أعتمدون أساسًا 
. ومن بين (from businessmen to welfaremen)على مساعدات الرمان الحكومي 

الجهل خالسوي الكندأة وبرساليئ التعامل في البيئة  األسباب التي دعت إلى هذا التحول هنا 
الجديدة وحالة الركود االقتصادء التي أعاني منها االقتصاد الكندء عمومًا منذ سنوات وفي 

خاوة. ومن بين األسباب األخرى نجد اسطرار الكثيرين إلى المغادرة على نحو  مقا عة كيوبيك
دون أن يتا  لهم الوقت الكافي لجمه  ألزمة الناجمة عن احتالل الكويت،فجائي مه اندالي ا

 المعلومات واإلعداد للهجرة إلى المجتمه الجديد. 
مه ذلك لهؤالء جوًا من األمان الشاصي، ونهاأة لحالة القلق المتواولة الناجمة  لقد أتاحت كندا

أتاحت لهم التمته خكامل حقوي الموا نة وغيرها من الحقوي  عن هشا ة وسعهم القانوني، كما
إنها البلد وذلك حتى قبل حصولهم على الجنسية الكندأة.  الدأمقرا ية األساسية التي أفتقدونها

التي أوبح في مقدور أبناء المهاجرين من الفلسطينيين فيها االناراً في المدارس ودخول 
  أعرد عن  الكثير إلدارة أنشطتهم التجارية واالقتصادأة. الجامعات، مه ذلك فقد خقيت بلدا ال

                                                           
استقلت يف بداية التسعينيات وقد حبثت عن مستثمرين  الوسطىبيليز دولة صغرية يف أمريكا  - 69

 إعطاء اجلنسية. هناك مقابل
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 ،قرارهم خالهجرة إلى كندا اتااذ أنهم قبلعن  لقد عب ر خع  الفلسطينيين في مدينة مونتريال
ليستقروا  يهي، لهم األمان وفرص االستثمار االقتصادء خحثوا في داخل المنطقة العربية عن بلد

( عن غزاوية )حاملي وثائق سفر مصريةالوول األ ء دى كثير من الفلسطينيين ذو خ . وقد أب
عرفوا أن أبواب هذال البلد ليست مفتوحة  همولكن ،مصر تمكنوا من االستقرار فيتمنيهم لو أنهم 

  لهم.
خعوامل أن القانون العام للهجرة وانتقال السكان من بلد آلخر أظل محكومًا ونستالص مما تقدم  

فنن  الدفه وعوامل الطرد االقتصادأة في جوهرها. ولكن في حالة الفلسطينيين في منطقة الالي 
وتظهر النتائ  التي  دوافعهم على الهجرة تذهئ إلى ما هو أخعد من الدوافه االقتصادأة المحرة.

للفلسطينيين خارج و نهم  توولت إليها األخحاث المشار إليها ساخقًا أن النجاحات االقتصادأة
ليست كافية وحدها لفهم أسباب انتقالهم من بلد آلخر. إن أوساعهم القانونية ربما كانت هي 
العامل األكثر حسمًا هنا في تحديد  كل هجرتهم واتجاهها كما تظهر ذلك خجالء دراسة الجاليات 

 . الفلسطينية في منطقة الالي 
 األموالومكان استثمارات رةوس  ت االقتصادأات الفلسطينية في اإلمارات كاليااإلتطر   ذاً إ

 في علم االجتماي االقتصادء حول تموسعية اوجوهري أساسياخارج المنطقة موسوعا و بيعتها 
(embeddeness) قتصاديين. ولكي نفهم الفعل االقتصادء في البنى االجتماعية للفاعلين اال

في و  ،الفلسطينية في خع  سياقات المجتمعات المستقبلية الريادأة أ كالذلك سود نلجر لدراسة 
خالتحديد هو كيأ يتكيأ المهاجر  أو المستثمر المهاجر  نسرل د أن و . وما نأأراً  مالو ن األ

 أم ،نرى، ريادأة فردأةسمستادما، كما  في  ن هل خاندماج  فيمه السياي المجتمعي الذء أعيش 
 أوولنطر  سؤاال يتعلق بترثير  أن؟ كما يهمنا ثنيةإخاالستفادة من جاليت  هنا  مستادما ريادأة 

( على  بيعة اختيار قطاي االستثمار في البالد فلسطينية )في الالي ال األموالخع  رةوس 
 على سبيل المثال(. هذا ما سنتناول  في الفقرة القادمة. غير الريعية )كندا

 
 طينيةالفلس أشكال الرايديةوأمريكا:   بني اخلليجما .4-3

المتعلقة خالسلو  االقتصادء لرجل األعمال، هو   (entrepreneurship)ما نقصدال خالريادأة  
‘. العقلية االقتصادأة’ولي   العوامل المتعلقة خالتجربة االقتصادأة التي أقتنيها رجل األعمال،
موال للنشاً االقتصادء وتحت هذا المصطلح يؤخذ خعين االعتبار أ كال تعبئة رةوس األ

الموظفة لصالح هذا النشاً، إن كانت  بكات عائلية، إثني ، وداقية  أو  و بيعة الشبكات
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و نية  أو عابرة للدول. وفيما يتعلق برجال األعمال الفلسطينيين، سود نميز بين نوعين من 
 اإلثنية والريادأة الفردأة.  ن الريادأةالريادأة

 
 اإلثنية الرايديةا. -4-3

العائلية أو اإلثنية لمصلحة خلق النشاً  التي توظأ الشبكات أقصد خالريادأة اإلثنية، الريادأة
التي ازدهرت في القارة األمريكية خحسئ ما بينت  كثير من  االقتصادء وتطويرال. وهي الريادأة

والتي أبرزت قصص نجا   (ethnic business) األديبات المتعلقة خاالقتصادأات اإلثنية
لصالح خلق نشاً اقتصادء حر، كما هو الحال في  إلثنيةا مربو ة خاالستفادة من الشبكات

واعتبارا من خحثنا  (Portes, 1995: Introduction)كثير من الجاليات المهاجرة اآلسيوية. 
والوالأات المتحدة، فنن الدور الذء  وكندا الفلسطينيين في اإلمارات الميداني حول رجال األعمال

العائلية محدود )كما وسحناال في الفقرة الساخقة(. وعندما أكون  الشبكات الجالية أوتلعب   بكات 
لهذا الدور ترثير، فهو ال ينت  خالررورة قصة نجا ، وذلك خسبئ  بيعة السياي االقتصادء لبلد 

ن المه اجر أو ذلك الذء انتقل إلي ، أو نقل رةوس أموال . ولتوسيح ذلك سود ندرس كيأ تتلو 
سي خالطريقة بوجٍ  أسا اإلثنية من سياي آلخر. وتتعلق الريادأة اإلثنية  بيعة أهمية هذال الريادأة

 (social capital) خاالستفادة )أو الررر( من الرأسمال االجتماعي التي أقوم بها رجل األعمال
الذء تقدم  ل  الجالية، والتي تؤدء إلى نجا  )أو عدم نجا ( أعمال . والمقصود هنا في 

الذء يرتكز علي  الفاعل االجتماعي الذء يترمن المعلومات التي تقدمها  جتماعيالرأسمال اال
الجالية، أو المساعدة المالية لبدء ولتطوير أعمال . وهذا أجعلنا في خع  األحيان نقأ موقفًا 

و بنوا أنفسهم خجهودهم. وعندما أقولون نقدأًا مما يذكرال لنا رجال األعمال، من أنهم عصاميين 
ذلك نفهم خالمعنى أنهم لم يرثوا عن والديهم المنشرة االقتصادأة  أو الرأسمال الذء بنوا علي  

ولكن ال نفهم العصامية خمعنى عدم االستعانة خمصادر نادرة تؤمنها  (.1997أموالهم )حنفي، 
لنادرة ن استرافة المهاجر في الفترة األولى التي العائلة/أهل القرية/ الجالية. فمن هذال المصادر ا

أحرر فيها،  أو تقدأم معلومات ورأسمال حتى وإن كان في غاأة الصغر، ولكن  غالبًا ما أكون 
مثل هذال المصادر ذا أهمية كبيرة في بداأة استقرار المهاجر. وهنا البد أن نؤكد ما ذكرناال في 

قد ساعدت على التراخط  وغزة ألهل الرفة الغربية ‘ةالقروي’الفقرة الساخقة من أن الطبيعة 
تزيد وتنقص خحسئ الظرود التي تحيط بها وخاوة  اإلثنية والتعاسد. والبد من ذكر أن الريادأة

 الظرود السياسية. 
 فرسها االحتالل، ووعوبة التنقل خسبئ الفيزا، يتحول رجل األعمالففي الظرود الصعبة التي أ

 (family-entrepreneur)عائلة -إلى رجل أعمال (individuel-entrepreneur)الفرد  -
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زات  اإلأجابية فيعمل كوحدة مه أخوت  أو أقارب ، متحدأًا بذلك هذال العوائق. ويكون لهذا التحول مي
حكمًا في هذال الظرود، ولكن لي  من دون ترثيرات جانبية قد تكون سلبية على المدى البعيد. 

في بداأة  إلى الوالأات المتحدة قد هاجرت من رام ه .لتوسيح ذلك نرخذ هذا المثلن عائلة ن
من ثالثة أخوة وثالث أخوات. وتعمل هذال العائلة كوحدة اقتصادأة، ولكن  الستينيات. وهي مؤلفة

ذلك أحد األخوة، الذء  ذكرمتزوجات" كما  نأنه"‘ خحجة’من دون أن ترم األخوات وذلك 
وميني  )أو سوبرخقاليات أربه وسواحيها  أجرينا اللقاء مع  . وتملك هذال العائلة في  يكاغو

األخ األكبر على  .، إذ  جعت عملية السالم س.ن1992حتى عام اكتفت بذلك  ماركت(. وقد
وذلك ألن الوسه  أستثمر هنا ، وال بد أن تكون ل  و رة قدم  زيارة أقارب  في الرفة الغربية،

عن  في بلد أجدادال. ولكن  هنا  مشكلة تتعلق خنقامت ، فكون  أحمل جواز سفر أمريكي وقد غاب
التي تاول  خرن أكون مقيمًا  بلدال فترًة  ويلة، فقد سحبت السلطات اإلسرائيلية من  "كرت" هويت 

إقامة دائمة في الرفة، وقد قام هو وأخواال االثنان بتقدأم  لئ للم الشمل. هذا ولم ُتحل المشكلة 
عًا للحلويات. وهكذا بدأ أمامهم حتى اآلن. ورغم ذلك فقد ا ترى محل حلويات كبيرًا ومصن

يتناوب على تلك المحال األخوة الثالثة، إذ أحق لهم خفيزهم السياحية البقاء ثالثة أ هر فقط 
وبعدها عليهم خالمغادرة. وغالبًا ما أغادرون عن  ريق عمان فنما يبقون فيها عدة األأام، أو 

رروا االستثمار في عمان حتى أعودون إلى أمريكا للمناوبة أأرًا هنا  على المحالت. وهكذا ق
اقتصادء إلقامتهم هنا ، إذ   اركوا ابن عم لهم هنا  في مصنه لأللبسة  ‘مبرر’أصبح هنا  

. ولكن لم أعد الجاهزة عن  ريق رأس المال، وتقدأم خبرتهم بتسويق المنت  إلى الوالأات المتحدة
هم موزعين ومشتتين عن عائالتهم وخاوة أن  بدأ يتال ى األمل في هذا الوسه محتماًل، إذ نرا 

قرر الثالثة أن يتالوا عن إدارة مصنه الحلويات،  1998حل سريه لمشكلة الالجئين. ففي عام 
ذلك فقد بنوا للبقاء هنا . ورغم  ويكتفوا خالمشاركة برأسمال، وقرروا العودة إلى الوالأات المتحدة

المالية في خع  الشركات  لإلأجار، كما حافظوا على خع  االستثمارات بناأة في رام ه
 المساهمة الموجودة في فلسطين. 

ومن خالل عدة مقابالت أجريناها مه رجال أعمال آخرين، والذين نرى أنهم عبارة عن رجال  
   فرد. نجد أن مسار هذال العائلة أكاد أكون متكررًا بوج  أو خدخر.عائلة ولي-أعمال

في بلد نقل إلي  الفلسطينيون الاليجيون كثيرًا من أموالهم  اإلثنية لننتقل اآلن إلى دراسة الريادأة
تاتلأ كثيرًا عن تلك التي سبق  أن هذال الريادأة. وسود نرى كيأ أو أقاموا في  وهو كندا

، فنتائجها لم تكن  إأجابية غالبًا. هنا أمكن تناول استراتيجيتين وتحدثنا عنها في اإلمارات
 رياديتين تتعلقان خقطاعي التجارة واالستثمارات العقارية.
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في موقعين جغرافيين ماتلفين للقيام  ستراتيجية األولى تعتمد على التعاون بين أكثر من  ريكفاال
ثنية. ولكن لم أستطه العرب في كندا اإلخعمليتي التصدير واالستيراد، واالعتماد على الزبائنية 

لعالمي للعمل. فهم أن يرسموا ألنفسهم مكانًا سمن التقسيم ا بوج  عام والفلسطيني بوج  خاص،
خحين تنتقل الابرات والمهارات economic niche)  لم أسيطروا على بؤرة تركزية اقتصادأة

عالقة جيدة  والمعرفة سمن الجالية. وهم لم أطوروا ال تكنولوجيا متقدمة وال حتى منتجات ذات
نوعية، تكون والحة للتجارة في كندا. في حين استطاي الهنود والصينيون أن بين السعر وال

تجد مكانها في النسي  االقتصادء العام الكندء. وأما  أالقوا ألنفسهم بؤرة تركزية اقتصادأة
رة المفري فقد أويبوا خايبات أمل الفلسطينيون الذين أعملون في مجال التجارة العامة  أو تجا

كبيرة خسبئ المنافسة الحادة. وعدم وجود حي عربي خكل معنى الكلمة في مدن وجودهم 
قد أسعأ حجم الزبائن من الجالية. وما أقال عن قطاي التجارة أمكن أن  وتورنتو كمونتريال

المثال فنن كثيرًا من المطاعم العربية والفلسطينية تعيش أطبق على قطاي الادمات. وعلى سبيل 
منها هي سلسلة من المطاعم التي تنطوء تحت اسم فالفل، ويظهر  حالة وعبة. ولعل ما نجح

أن سبئ النجا  هو في كون هذال السلسلة قد جمعت بين الاصووية المشرقية وبين الذوي العام 
 غر.ر لى  ريقة الهامبالكندء الذء يبحن غالبًا عن وجبة سريعة ع

مجمعة من  االعتماد على رةوس أموال عائلية فتتمثل في الثانية االستراتيجية الريادأة أما
، ويكون االستثمار فيها في قطاي العقار. وقد ساهم الفلسطينيون في هذا ينالمبعثر  األقارب

ومن ثم أويبوا خاسائر فادحة. وذلك  قدومهم من الالي  االستثمار في نهاأة الثمانينيات خعد
لسببينن األول بنيوء وظرفي إذ أن السوي العقارية قد أويبت خرزمة حادة، وهذال األزمة أوابت 

لم العهد في هذال البلد  يحديثكونهم ن، فيخالفلسطينييتعلق  وكاليفورنيا، والثاني خصيصًا مونتريال
ليست فقط  اإلثنية تكن لديهم المعرفة الكافية خالسوي. نستنت  من كل ما سبق أن الريادأة

صادء إثنية  أو عائلية  أو غيرها، وإنما في السياي االقت في  بكات (embedded) متموسعة
للبلد المستقبل. ولعل أول رةوس األموال المرتبطة خطبيعة االقتصاد الريعي الاليجي قد لعئ 

 والوالأات المتحدة.  دورًا في تحويلها إلى اقتصاد غير إنتاجي في كندا
قد  طينيين في كندا،الفلس وباختصار فنن مجموعة الفشل التي أوابت كثيرًا من رجال األعمال

 جعتهم على التحول إلى أنشطة اقتصادأة متسمة بريادأة فردأة وهذا ما سود نراال في الفقرة 
 التالية.
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 الفردية الرايديةب. -4-3

 رأسمال االجتماعيتعر د الريادة الفردأة أنها االستراتيجية التي لم تستفد خصورة أساسية من ال
اإلثني، ولكن بوج  آخر استفادت من رةوس األموال المتواجدة في السوي. لقد سنح لنا التحليل 

ولعل  من المفيد  تتجاوز الجالية. الفلسطينيين خالتعرد على  بكات لبيئة رجال األعمال الشبكي
لوا و هنا أن نذكر أن خع  رجال األعمال الذين قابلناهم في أمريكا وأوروبا قد أ اروا إلى أنهم حا
منذ أن قدموا إلى هذال البالد االبتعاد عن الجالية العتبارهم أن البع  أكون "مصدرًا لوجه 

وربما دوافعهم  و ما أكمن وراء ذلك الشعور ،الرأس". وأعتقد أن الاود من أن أكونوا مرئيين ه
وعلى أء حال فال أمكن أن  في ذلك هو الاود من التمييز العنصرء  الذء أمارس سدهم.

 قيمة إأجابية خما يتعلق تعتبر العائلة  أو الجالية خاعتبارها رأسمال اجتماعي، هي دائمًا ذات
حول ظهور المنشدت  يرتزج  وتعتبر دراسة كليفورد االقتصادأات المهاجرة وتطورها. ءبنشو 

مثااًل نموذجيًا على اآلثار الجانبية التي تنت  من الترامن  التجارية في بيلي في إندونيسيا
دد الكبير الجالياتي. فقد بينت دراست  كيأ أن خع  رجال األعمال الرياديين قد عانوا من الع

وكيأ أن ذلك حول  لطالبي العمل من أعراء الجالية، وكذلك من الديون التي تراكمت عليهم.
يذكر لنا و  . (Geertz, 1963) (welfare Hotel) المنشدت التجارية إلى فندي إلعانة الجالية
الذين ال أعملون خجدأة،  كيأ أن  عانى كثيرًا من أقارب  أحد الصناعيين الفلسطينيين في  يكاغو

 مما أدى خ  أخيرًا إلى اتباي سياسة عدم إحرار الفلسطينيين إلى مصنع .
في السياي الكندء. ويمكن التعرد على استراتيجيتين فرديتين  هنا سنكتفي بدراسة رجال األعمال

تمه المستقبل، والثانية في استادمهما هؤالءن األولى تتعلق خمشاركة خبرات محلية من المج
 االعتماد على التعليم العالي.

عاماًل أساسيًا وفي غاأة األهمية، وهو استراتيجية  تاتلأ عن  ، نرى في كنداكةاخالشر فيما يتعلق 
استراتيجيات أخرى ساخقة، وهي تعتمد على العائلة  أو الجالية، كما هو الحال مثاًل في الوالأات 

فقد اعتمد  خعرهم  التي وولها كثير من المهاجرين الفلسطينيين في الرفة الغربية، المتحدة
في كندا  على خع  في فتح محالت سوبر ماركت وميني ماركت. ولقد  عر رجال األعمال

تكنولوجيات ومعرفة ومهارة  الشراكة، من أجل استيعاب وخاوة الصناعيين منهم خرهمية هذال
جديدة من الكنديين األوليين. وكذلك توسيه  بكاتهم لتمتد خارج نطاي الجالية. ومن خالل 

، هنا  أربعة منهم خحثنا الميداني فنن من بين خمسة وناعيين قدموا إلى كندا من الالي 
غير عربن األول في مصنه لتجهيز وتجفيأ الاشئ من أجل وناعة  كنديينأشاركون 

المباني، الثاني في التكنولوجيا البيولوجية ووناعة البيوت الزراعية وأنظمة الرء، الثالن في 
والكمبيوتر. مجال الصناعات الغذائية )أسما  وحيوانات خحرية(، واألخير في مجال البرمجيات 
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فنذا كان رجال األعمال الفلسطينيون األربعة قد جلبوا معهم رأسمال للشراكة فنن الثالن فقط كان 
قد أحرر مع  خبرة تقنية ومعرفة علمية، في حين قدم  األخير لشراكت  خبرت  وعالقات  مه 

فايز . فدراسة المنطقة العربية. وتتوافق نتائ  خحثنا الميداني مه أخحاث أخرى قدمت في كندا
قد أظهرت التطور  نتوو ( عن مسارات جالية األعمال العربية في تور Suyyagh, 1995) غاوي

من الوظيفة إلى العمل الحر، وأن هذا االنتقال قد استفاد من  إمكانيات آخرين ينتمون للطبقة 
. وتتفاوت (community resource)الجالية أكثر من إمكانيات  (class resource)نفسها 

أهمية استادام اإلمكانيات األخيرة خحسئ المهنةن فاالستفادة من الجالية تزداد لدى أوحاب 
المطاعم، وتقل لدى الصناعيين والمعماريين. ولي  من نافلة القول التركيد على أن الريادة الفردأة 

و عن مجتمه األول )فلسطين(. فدراستنا عن ال تعني انقطاي رجال األعمال عن جاليتهم،  أ
حجم استثماراتهم في فلسطين أظهرت أهمية استثماراتهم، ولو أنها أقل من حجم استثمار أولئك 

. فقد ساهم كل  من الابرة الصناعية . ولكنها تاتلأ في  بيعة االستثماراتذوء الريادة اإلثنية
 بكات أعمال خارج الجالية العربية بنقل خبرات مهمة إلى األراسي الفلسطينية.واالرتباً خش

ُتسهل على أوحابها الدخول   هادات جامعية عالية فهي الحصول على االستراتيجية الثانيةأما 
إلى سوي العمالة. ونعتبر هذال اإلستراتيجية فردأة وإثنية كونها تاتلأ عن لجوء االبن للعمل في 

في  غير عابىٍء في تعليم . وبحسئ خحثنا الميداني فنن ثلثي عدد رجال األعمال  ركة أبي ،
أحملون  هادات جامعية والنصأ منهم تقريبًا مهندسون. وترتفه هذال النسبة كثيرًا لدى  الالي 

. وتكون االستراتيجية وبريطانيا ، والوالأات المتحدةإلى كندا أولئك الذين هاجروا من الالي 
 الفردأة أكثر فاعلية عندما أكون مصدر الشهادة هو أحد البلدان الغربية. 

الفلسطينيين  عند خع  رجال األعمال نيةاإلث ويمكننا أخيرا أن ناا ر علميًا ونقول خرن الريادأة
، في حين  كلت الريادة تعتبر استمرارية لتلك االستراتيجيات التي انتشرت في الالي  في كندا

، مما يدل على أهمية فهم الفردأة في كندا قطيعة مه السياي االقتصادء الفلسطيني في الالي 
ذلك من خالل ربط الفعل االقتصادء خطبيعة البنى االجتماعية المتعلقة في الوقت نفس  خالجالية 

 و بكاتها، و أأرًا خالسياي المجتمعي واالقتصادء للبلد المستقبل و بكات .

 
 املبتورة والعوملة االقتصادية اخلامتة: الشبكات. 4-4

األعمال لجالية  أ النسبي للشبكات عبر القوميةرعال أنولنا  في متن هذا الفصل إظهار لقد حا
ا عن منطق ، لي  خعيدأخرى في المنا ق العربية وقوتها في منا ق  الفلسطينية من اإلمارات

االقتصاد السياسي الذء دفعت خ  حكومات الدول العربية. نشعر ونحن نقرأ الجرائد يوميا ونسمه 
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ة، أو غير األجنبيالاارجية، أن الدول  الاطاخات عن االنفتا  االقتصادء على االستثمارات
لما تنقل  معها من خبرات  ستثماراتأفهم أهمية هذال اال وأناعربية، هي المعنية بهذا االنفتا  . ال

أنها في خع  األحيان  ليست أكثر من من ، على الرغم وتقنيات ال أملكها العالم العربي
نقل نن بذلك ف ، وأماكن تسلية( أكثر من  تقنية،كماكدونالد مطاعمسلسلة استثمارات خدماتية )

عربية مهمة في المنطقة، فنن  ال  أموالوجود رةوس  الابرات فيها محدود جدًا. وعلى الرغم من
 جعت جميعها على االستفادة من هذال قد التشريعية،  المراسيمال حتى و الاطاب وال القوانين 

أهمية للشركات  إعطاءر الغربي مان" خالمستثتتفالرساميل داخل المنطقة العربية. ويافي هذا "اال
، على حساب الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي ينظر الكبرى وخاوة المتعددة الجنسيات منها

سم تالتي ت (flexibility)إليها خازدراء خاعتبارها بدائية. وتظهر الدراسات الحديثة أهمية المرونة 
 (Third Italy) وثيرد اأطاليا وما نموذج وادء السيلكون  .نشدت االقتصادأة غير الكبيرةمبها ال

 على ذلك.كبير في كاليفورنيا إال  دليل 

وخبرات عربية  أموالاالستفادة من وجود رةوس  إهمالهذا إلى  نموذج االفتتان المهيمن أدىوقد 
وإنما خمعنى  األخالقي" لي  خالمعنى إخالصللمنطقة. وأستادم هنا كلمة " خنخالوهاوالتي تتسم 

مه مجتمعات معقدة )على األقل على المستوى السياسي( مثل  والتالةمتكييأ تستطيه ال أنها
 المجتمعات العربية.
سعأ استثمار هذال الجالية   بوسو  أظهر الفلسطينية في اإلماراتاألعمال فبحثنا في جالية 

ل قليال عن نصأ قرن في خع  وخبراتها ورةوس أموالها في البالد التي عا ت فيها فترات تق
 أظهرالإلى البحن عن الشركات الكبيرة وهذا ما  هذال الدولاألحيان. وفي حين اتجهت حكومات 

  .خحسئ الجنسيات بوسو  تحليلنا لتوزي الشركات في جبل علي
أعتبر ميناء  الديناميات االقتصادأة إلمارة كبرى، أهمية خالغة في الوقت الحاسر إذ أظهرتوإذا 

الشيخ را د ومدينتها الصناعية من أهم المراف، في المنطقة العربية واآلسيوية، فنن نموذج 
من دون أقلمة، كما وسحنا ذلك ساخقا )والذء أمكن أن أسمي  خالعولمة المبتورة( ما  العولمة

ي من موقعها رتت يبدإمارة وة أره خقوة عالمات استفهام عن درجة استمرارية هذال الديناميات. فق
الجغرافي في منطقة عربية ما زالت األنظمة واالقتصادأات فيها مغلقة إلى حد كبيرة. فقوتها 

النسبية مستمدة من  بيعة هذال المنطقة وأء فقدان للتعاون على المستوى العربي ال بد أن أطر  
ال يبدو أن  سيستمر في  بي. إن الوسه المتمايز والوحيد لدتساةالت عن مدى فاعلية هذال العولمة

ن ميناء سود ُأفتتح ميناءان في منطقة الالي تين المقبلتين السن. ففي الظرود اإلأجابية نفسها
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الذء يتمته خموقع  المتميز خالنسبة للقارة األفريقية  71عمان( وميناء عدنإمارة )في  70ريسات
 .(Weston, 1999: 36)أن يؤثر جدأًا على ميناء دبي والذء أمكن 

 المبتورة، أطر  السؤال خقوة حول مستقبل الجالية الفلسطينية في دول الالي  في أجواء العولمة
بوج  عام. فالالي  لم أشكل للمهاجر العربي ما كانت تشكل  أمريكا لمهاجريها في بداأة هذا 

(Kadmani, 1998) قرن، كما ذكرتنا خ  خقوة خسمة قرمانيال فهل سيتربد تاريخ المنطقة . 
-المصريين والطليان-مثل اليونانيين العربية؟ وهل سيكون مصير الجاليات العربية في الالي 

تاركين ، هذا البلد ، إرادأا  أو قسرا، منرحلواوالذين  المصريين في مصر-المصريين والفرنسيين
خسبئ غمو  وسعهم القانوني؟اعتبارا من نهاأة الثالثينيات وذلك  ،وراءهم فراغًا بنيوياً   

                                                           
% من األسهم وهي من أكرب 30حوايل  Sea Land and Maerskواليت متلك شركة  -70

 .ءانإىل هذا مي يبشركات النقل واليت ميكن أن حتول نقلها من د
 .% من األسهم30 واليت متلك شركة ميناء سنغافورة -71
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 الفصل الاام 

 اقتصادأات الجاليات الفلسطينية في أوروبا

 الفردأة غلبة الريادأة

 

لو لم نهاجر الموت  طٍء، على حين كان مصيرنا في لبنانبال البالد، نحن نموت ب" في هذ
  السريه."

 س. م.، الج، فلسطيني في الدانمار 

 
بين  ي الالي لدى الفلسطينيين ف إذا كنا قد أ رنا في الفصل السابق إلى تنوي أ كال الريادأة

الفردأة واإلثنية، فنن هذا الفصل سود أشير إلى ريادأة أقرب ما تكون إلى الفردأة في دولتين 
كسة بذلك  بيعة البنى االجتماعية للجالية، وأأرًا  بيعة ان بريطانية وفرنسا، عمن دول أوروبا

،والمهنيون ول  ريحتين همان رجال األعمالاقتصادأات المجتمه المستقبل. وعن  ريق تنا
المقيمون في أوروبا، سود ندرس العالقة بين أ كال الريادة والشبكات االجتماعية واالقتصادأة 
لوسه خع  األفكار حول الهجرة العائدة إن كانت عودتها فيزيائية  أو عودة لرةوس األموال، 

 حول العودة. ممهدين بذلك للباب الثالن 
من أن مجموعة  ،وترتي أهمية هذا الموسوي في الوسه الراهن الذء تمر في  القرية الفلسطينية

عملية السلمية بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، تتعلق الطر  حاليًا على تمن األسئلة 
رغم من هشا ة هذال األسئلة خنمكانية عودة جزء من الشتات إلى األراسي الفلسطينية، على ال

الوسه االقتصادء والسياسي لهذال األراسي. ولعل هذال األسئلة ليست خالبسيطة فهي تتجاوز 
ثنائية البقاء في المجتمه المستقبل  أو العودة النهائية إلى الو ن، وتتناول إمكانية البقاء بين 

 عالمين.
ماتلفة عما هي علي  لدى الفلسطينيين في  أوروباالعودة للجاليات الفلسطينية في  إ كاليةوتعتبر 

لقد حررت هذال الجاليات ألسباب عدة، أهمها سياسية ومنها اقتصادأة. فنسافة فبالد اللجوء. 
إلى قدوم الفلسطينيين أفرادًا كالجئين سياسيين، هنا  مصدران رئيسيان للهجرةن األول يتعلق 

انية في بداأة التسعينيات، والمصدر الثاني أعود إلى الطالب الث على إثر حرب الالي   خالنزو 
الذين استقروا خعد انتهاء فترة دراستهم  في أوروبا. وعلى العك  من الالجئين السياسيين، يتسم 
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المهاجرون الفلسطينيون من الفئتين الساخقين خرن جزءًا منهم أملك رأسمال كان قد ُجمه في العهد 
 ن أغلبهم متعلمين ومتارجين من جامعات أوروبية.الذهبي للالي ، كما أ

، وقد اعتمد على 1997عام  في إنكلترا قمت خ ن األول ينميداني ثينهذال الورقة على خح ترتكز
، إذ 1998اَم ع البحن الثاني في فرنسا يتفلسطيني، في حين أجر  رجل أعمال 25مقابالت مه 

 متارجًا من الجامعة الفرنسية وهم أعملون في نشا ات اقتصادأة ماتلفة. 32 تبلاق
واألراسي الفلسطينية،  تناقش هذال الورقة  بيعة العالقات بين الجاليات الفلسطينية في أوروبا

في خاري  وفي لندن. هذا وقد جرى اختيار  والمهنيين المقيمين وسود أركز على رجال األعمال
هاتين العاومتين، ألسباب عديدة منها معرفتي خفرنسا وهذا مما سهل متاخعة المسارات الفردأة 
لعدد من المهنيين، أما لندن فهي المدينة التي سمت عددًا كبيرًا من الفلسطينيين منذ أمد خعيد 

آنذا  تحتل فلسطين. إسافة إلى ذلك فنن كال  إذ كانت بريطانيا 1948يرجه إلى ما قبل نكبة 
 .هاتين الدولتين ترم عددًا مهمًا من الطالب الفلسطينيين

 
  72حملة عامة عن اجلالية الفلسطينية يف أورواب.  5-1

سطيني خمجموعات كبيرة، كما حصل خشكل عام ال نستطيه المقارنة  بين موجات الرحيل الفل
والتي هج رت سكان مدن كاملة إلى الدول المجاورة، خما حصل من  1948-1947أثناء حرب 

إذ ترجه بذور  . وتعتبر هذال الجاليات حديثة العهد، خاستثناء بريطانيافردأة خاتجاال أوروبا تدفقات
 ى األربعينيات وخاوة خعد قيام الدولة اإلسرائيلية.هذال الجالية كما ذكرنا إل

، أسبانيا وإأطاليا( من  الب قرروا 73، ألمانيا، فرنساوتتكون هذال الجاليات )وخاوة في بريطانيا 
ة ترجه إلى بداأة البقاء خعد نهاأة دراساتهم، إسافة إلى ذلك فنن هنا  تدفقات مهمة وهي حديث

                                                           
ية. مملا سوف يليها ومن مثّ فهي صحفية انطباعية أكثر منها عل حة هلا وظيفة متهيديةمهذه الل - 72

الذي  ،: التحدي للتكييف واهلويةأدعو القارئ إىل قراءة أدبيات مؤمتر الالجئني الفلسطينيني يف أورواب
. انظر يف هذا الصدد إىل 2000انتوين التابعة جلامعة اكسفورد يف مايو -سانكلية يف   انعقد

 املؤمتر. هذا، منظم دبيات يف الكتاب الذي سوف حيرره عباس شبالقاأل
 يف حنيفلسطيين هناك،   80,000فهناك  سب تقديرات السفارة الفلسطينية يف أملانياحب - 73

إىل  . هذا ما كتبه له الباحث رالف غضبان مشرياً 30,000تقدر بعض مصادر اجلالية العدد ب
 ( 2000. )50,000العدد ب  يف هذا اجملال، ومقدراً  أرقامأشكال احلصول على 
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إذ هاجر آالد من الالجئين الفلسطينيين إلى الدول ، 1982الثمانينيات وخاوة اعتبارًا من عام 
التي أنهكها آن ذا  االحتالل اإلسرائيلي ومجزرة  ، قادمين  بوج  أساسي من لبناناالسكندنافية

ين هؤالء الالجئين أأة كفاءات علمية  أو مهنية إال مجموعة قليلة برا و اتيال، ولم تكن بو
منهم. وبسبئ سعأ هذال الكفاءات ومشاكل اللغة، فقد أجبروا على القيام خرعمال ثانوية وكان 
اندماجهم في سوي العمالة محدودًا جدًا. وكما ذكر خع  الذين قابلناهم، فنن أكثر من ثالثة 

وذلك خعد مرور حوالي عشرين عامًا  (welfare)معونات الحكومية أرباي الجالية تعيش على ال
، السويد والنروي . كل ذلك قد أفقد هؤالء المهاجرين األمل وجعل على إقامتهم في الدانمار 

حياتهم  كاًل من أ كال التقاعد المبكر. وكما أقول أحد الالجئين المقيمين في الدانمار  ن " في 
 74طٍء، في حين كان مصيرنا في لبنان لو لم نهاجر الموت السريه."بلبالد، نحن نموت بهذال ا

خاإلسافة إلى الحرب اللبنانية، كانت االنتفاسة حدثًا آخر أجبرت السلطات األلمانية بوج  خاص 
ن هجرة . في حين أعلى قبول الالجئين الفلسطينيين، فنجد في برلين جالية مهمة قادمة من غزة

في متوسط أعمارهم نسبيًا ) في  قد  ملت أرباب أسر هم الفلسطينيين إلى الدول االسكندنافية
تميزوا خفتوتهم ووغر أعمارهم. هذا وقد أوبح  فنن أمثالهم في ألمانيا ،عقدهم  الراخه  أو أكثر(

 وقد حصل خعرهم على خع  الشهادات الجامعية والمهنية هؤالء المهاجرون في ألمانيا عماالً 
 وهذا ما مكنهم ليصبحوا عمااًل ذوء كفاءة ومهنيين متميزين.

 "األولى والثانية" دورًا حاسمًا في دفه خع  الفلسطينيين للهجرة إلى فرنسا لقد لعبت حرب الالي 
، فقد بما أن جامعات هذال الدول قد احترنت الجيل الثاني من فلسطينيي الالي . و وبريطانيا

دفعة مهمة من  سهل ذلك على آخائهم المجيء واإلقامة مه أوالدهم. وهكذا فقد استقبلت بريطانيا
لجيد نسبيًا، وبامتهانهم الفلسطينيين خعد الحرب الاليجية الثانية. ويتميز هؤالء بوسعهم المالي ا

 أعمااًل حرة. 

الفلسطينية في بالد المجموعة  اتالعدد الحالي للجالي ويقدر الباحن الفلسطيني عباس  بالي
ي توال (FAFO)قامت خ  فافو  معطيات ماتلفة منها مسح   إلى ، مستنداً 150,000األوربية ب 

 عندال قريئ من الدرجة األولى في أوروبا ن في لبنانفلسطينيي 10من كل ا ً قدرت أن واحد
(Shiblak, 2000). 

 

                                                           
 .1998مقابلة مع س.ل. يف صيف - 74



31/12/2019 

 

145 

145 

 : هيمنة الرايدة الفرديةشكال الرايديةأ   5-2

 بيعة العالقات بين الفلسطينيين في الشتات والو ن األم أء األراسي  فقرةعال  هذال الت
هذال العالقة من زاوية الوسه السياسي واالقتصادء للو ن،  اتوقد تناولت عدة دراس .فلسطينيةال

وهكذا فنذا كانت الشرًو سلبية فنن العودة و إمكانيات استثمار المهاجرين تتراءل. وعلى 
قتر  التركيز على عاملين آخرين يؤثران في العالقة مه الو نن األول هو  بيعة اخالد ذلك، 

قة مه الدول المريفة والثاني هو البنية االجتماعية للجالية الفلسطينية من الشتات، إذ كما العال
فنن هذال التبادالت االقتصادأة ال تاره فقط للعوامل  (Granovetter) جرانوفيترأ ار 

ماعية للفاعلين في البنية االجت (embedded)االقتصادأة البحتة وإنما هي متموسه 
 وبريطانيا االقتصاديين. إذًا فلن نكتفي في توويأ النشا ات االقتصادأة للجالية في فرنسا

ومقارنة هذال النشا ات خالنشا ات المحتملة في الو ن، وإنما سود نتعامل مه مجموعة أكثر 
   االقتصادء، والذء سود أسمي  أ كال الريادأةتعقيدًا في العوامل التي تلعئ دورًا في السلو 

وسنرخذ خعين االعتبار ن أ كال تعبئة رةوس األموال للبدء خالنشاً االقتصادء  أو الستمرارال، 
نوي العمالة المستادمة ودرجة قرابتها من واحئ العمل،  أو بوج  عام البنية االجتماعية لفراء 

 ؤسسة االقتصادأة، الخ.الم
، نجد مجموعة مهمة من رجال األعمالهنا ،  75حسئ خحثنا الميدانيبو  فيما يتعلق ببريطانيا

وقد حرر أغلبهم في اآلونة ….( فنن ربعهم تقريبًا أعمل في قطاي الادمات )عقارات، ماابز،
ا  ربه آخر أعمل في قطاعي التجارة والصناعة، إذ نجد الثانية. وهن األخيرة خعد حرب الالي 

 ريحة ماتلفة عن الساخقة، وهي هؤالء الذين كانوا  الخًا وقد تعلموا في الجامعات البريطانية 
واستفادوا من الابرات العملية والتكنولوجية ليؤسسوا مؤسسات وناعية وتسويقية، في مجاالت 

ات. في حين نجد الام  من رجال األعمال أعملون في تتعلق خاإللكترونات وغيرها من األدو 
مجال القطاي المالي، حين تنتشر البنو  في كل حدب وووب من مدينة لندن. ولعل في اهتمام 

فئة منهم في االقتصادأات المحلية للمجتمه  الفلسطينيين في هذا القطاي ما يدل على اندماج
 نسبة الام  إلى رجال أعمال أعملون في قطاي السياحة.  المستقبل. ويمكن أخيرًا إسافة

لقد نشرت معظم هذال الشركات خجهود فردأة ومن دون مساعدة مادأة تذكر من الجالية في 
البداأة. وحتى خعد ذلك فنن تبعثر الجالية في  أوقاي المدينة وسواحيها كافة، وعدم وجود أحياء 

                                                           
إىل ، إال إذا أشران ةالنسب التقديرية املذكورة يف هذه الفقرة هي مستقاة من أحباثنا امليداني - 75
قارئ العودة إىل املقدمة )فقرة ذلك. ملزيد من التفاصيل حول هذه األحباث، ميكن للمن عكس ال

 املنهجية البحثية(. 
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النشاً االقتصادء لرجال األعمال محدودًا. ومن  ىلخاوة للجالية الفلسطينية جعل ترثيرها ع
ولي  ريادأة   (individualistic entrepreneurship)هنا أمكن القول خرننا أمام ريادأة فردأة

. ولكن ذلك ال أعني االندماج التام في المجتمه المستقبل، (ethnic entrepreneurship)ةإثني
وذلك ألن الفئة العمرية لهؤالء المهاجرين قريبة مما خعد الامسين، وهذا قد ساهم في وعوبة 
االندماج االجتماعي خالمجتمه اإلنكليزء. وبحسئ مقابالتنا مه خع  الذين ينتمون إلى هذال 

م أجد هؤالء مشكلة اجتماعية  أو ثقافية حادة مه نمط الحياة الغربية وإنما كون الشريحة،  ل
وأحيانًا أخرى في دول المشري، قد أعاي إمكانية تمتين  وجودهم بين عالمين، حينًا في بريطانيا

 عالقات اجتماعية واستقرارها مه جوار أغلبيت  انكلوسكوني.
الذين حرروا في البداأة كطالب ثم استقروا نجد  ى من رجال األعمالوإذا أخذنا  ريحة أخر  

أنهم قد سلكوا سلوكًا فردأًا وبتعبيرنا نحن فهم رياديون فرديونن لقد الحظنا أن ثلثيهم أجدون عماًل 
الفلسطينية  عن  ريق عالقاتهم المهنية وقلياًل منهم فقط من أجدال عن  ريق الجالية العربية  أو 

أو األقارب. وتتسم هذال الشرعية خاندماجها في المجتمه المحلي )وداقات مه انكلوسكسونيين، 
، وفي الوقت نفس  لم يؤد  هذا االندماج إلى االغتراب عن بلد األول فهنا  …(زيجات ماتلطة

، وثلن اأقل من النصأ من الذين قابلتهم أحتفظون خعالقات متينة مه األهل في خارج بريطاني
منهم احتفد خعالقات نسبيًا جيدة. بينما هنا  قلة ممن قطه عالقات  ورواخط  مه أهل . ولعل من 
الجدير خالذكر أن نقول أن هذا النموذج في عالقة المهاجر مه المجتمه المستقبل بريطانيا هنا 

لنموذج خننشاء ثنائية، وقطيعة بين أاتلأ اختالفًا جذريًا عن النموذج الفرنسي، إذ يتميز هذا ا
االندماج في المجتمه المستقبل والعالقة مه الو ن كما سنوسح الحقًا. أما في الحالة اإلنكليزية 
فقد انتبهنا إلى نجا  رجال األعمال في التوفيق بين هاتين العالقتين. وكمؤ ر أمكن أن نذكر 

قد حصلوا على عمل بواسطة  في أوروبا% من رجال األعمال الذين كانوا  الخًا 73أن هنا  
إعالنات عامة  أو عن  ريق زمالء المهنة  أو الدراسة. بينما هنا  أقلية ممن حصل على ذلك 

الشهيرة عن  (Granovetter) جرانوفيترعن  ريق األقارب. وتذكرنا هذال النتيجة بدراسة 
فوفقًا لإلحصائيات التي تناولت الباحثين عن العمل في أمريكا في  عيفة والقوية،العالقات الر

الامسينيات فقد أ ارت دراسة هذا السوسيولوجي على أن األسرة )حين توجد العالقات قوية( 
ليست مهمة في عملية البحن عن عمل، على العك  من زمالء المهنة )عالقات سعيفة(. 

األعمال الفلسطينيين ليسوا على عالقة جيدة خالجالية، فحوالي  ولكن ذلك ال أعني أن رجال
النصأ تقريبًا منهم أعراء في جمعية واحدة على األقل عربية  أو فلسطينية في بريطانيا. 

هؤالء الذين يلتقون على األقل مرة  أولئكوترتفه هذال النسبة إلى الثلثين تقريبًا إذا أسفنا على 
 جاليتهم.واحدة أسبوعيًا مه أعراء 
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و بيعة  هذا فيما يتعلق خطبيعة النشا ات االقتصادأة لرجال األعمال الفلسطينيين في بريطانيا
عالقاتهم مه المجتمه المستقبل. واآلن السؤال الذء أطر  نفس  هو كيأ ينعك  ذلك على 

خاص منذ بدء عملية   بيعة العالقة االستثمارية مه بلد األول )األراسي الفلسطينية( بوج 
 ، والدول األخرى بوج  عام. يبلش عدد هؤالء الذين أستثمرون خارج إنكلترا1993السالم في 

نصأ عدد الذين قابلناهم، إذ أقاموا ما أقارب الثالثين مشروعًا. وقلة من هذال المشاريه )الام  
وهذا يتعلق خصورة أساسية خالنشاً التجارء. وتعتبر تقريبًا( التي أقيمت في األراسي الفلسطينية. 

بريطانيا أقل خكثير من نسبة الذين في  نسبة هؤالء الذين أستثمرون في األراسي الفلسطينية
حتى في حال عدم  واإلرادةلة يفهم ال تنقصهم الح 76يتعلقون بزمالئهم في البلدان العربية
. ففي هذال الحالة يلجر هؤالء وخاوة من هم موجودون وغزة إمكانيتهم االتصال خالرفة العربية

هكذا فيمكن القول خرن و إلى االستثمار في الشركات القاخرة )المساهمة(.   واألردن في الالي 
الفلسطينيين في بريطانيا والو ن  بين رجال األعمالاالستثمار( خاالقتصادأة ) فيما يتعلق العالقة 
. ولكن فيما يتعلق خاستثماراتهم في المنا ق األخرى، فنجد أن جزءًا مهمًا سعيفةعالقة هي األم 

)إذ قدموا غالبًا منها(، في حين توزعت الوالأات  من هذال المشاريه قد استثمر في دول الالي 
هي استثمارات مشتركة بين رجال  وجنوب آسيا الباقي، وجزء من هذال االستثمارات ، وكنداالمتحدة

(. وهذا أعني وجود مه آخرين أجانئ  أو عرب )خحدود خم  هذال االستثمارات ينأعمال فلسطيني
 الفردأة.  إثنية، وهذا  كل آخر من أ كال الريادأة غير  بكات

 . فال نستطيه المقارنة بين نموذج الريادأةعما هو علي  في بريطانيا أاتلأ الحال في فرنسا
)أقل  وتلك التي في فرنسا التي تترمن عددًا قلياًل من رجال األعمال الفلسطينية في بريطانيا،

من الام ( إذ أن معظمهم أعملون ككوادر في القطاي الااص  أو العام. إذًا نجد في فرنسا 
نموذج الموظفين المهنيين أكثر من نموذج رجال األعمال. ولكن أمكن التحدث في الحالة 

التي تشب   (individual profissionality)عن  كل من أ كال المهنية الفردأةالفرنسية 
الفردأة، ولكنها أكثر حدة منها. فهنا  عدد محدود جدًا فقط من هؤالء المهنيين الذين  الريادأة

ل ذلك يرجه إلى سعأ وجدوا عملهم أول مرة عن  ريق الجالية الفلسطينية  أو العربية. ولع
بنية الجالية الفلسطينية في فرنسا إذ ال توجد أأة مؤسسة  أو جمعية نشيطة أمكن أن تؤس  بنية 

                                                           
يف الدول املقيمني ستثمار الفلسطينيني اب املتعلقةملزيد من التفاصيل حول نتائج األحباث امليدانية - 76

 .(1997)حنفي، انظر إىل  وطنهم األمالعربية يف 
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االجتماعية.  خاإلسافة إلى هذا النقص في المؤسسات، فهنا  سعأ في الشبكات 77للجالية.
األراسي الفلسطينية )كمجزرة   وإذا وجدت فهي آنية وتنفعل فقط في حال وجود فاجعة و نية في

 الخ(…..أو انتفاسة
، فيعتبر الفلسطينيون فيها مندمجين وعلى الرغم من حداثة الهجرة الفلسطينية إلى فرنسا

(integrated) خصورة ملحوظة في المجتمه وبعرهم منصهر (assimilated)  تمامًا في هذا
لمجتمه خحين لم أعد أحافد على عالقات تذكر مه فلسطينيي فرنسا  أو أولئك الذين في بلدان ا

أخرى. ويمكن أن نعزو هذا االندماج أو االنصهار لي  فقط لرعأ بنيان هذال الجالية 
المركزء قد فر  على  (Jacobin) ومؤسستها فحسئ، وإنما ألن النظام الفرنسي الجاكوباني

في المجتمه الفرنسي حتى وإن كان الاطاب الرسمي  (assimilation) المهاجرين، االنصهار
فعلى الرغم من الحجم الكبير للجالية العربية المقيمة   78.(integration) يتكلم فقط عن اندماج

فنن اللغة العربية ال تدرس إال نادرًا في المدارس   يين(،في فرنسا )التي تقدر بثالثة مال
وبحسئ ما استقيناال من خحثنا الميداني هو أن أكثر من نصأ األ فال الذين ال  79الحكومية.

عامًا أعرفون التحدث خاللغة العربية. على حين تزيد هذال النسبة إلى ثلثيهم  12تقل أعمارهم عن 
العربية. في هذا السياي يتساري ترهل العالقات بين أعراء في عدم معرفة الكتاخة في اللغة 

الجالية الفلسطينية، وكذلك مه الو ن األم، رغم حداثة الهجرة الفلسطينية. وقد الحظنا أن أولئك 
 سنة في فرنسا قد انصهروا في بوتقة المجتمه الفرنسي. 25الذين خقوا أكثر من 

 

                                                           
أو االحتاد العام للمرأة   (GUPS) هناك بعض اجلمعيات مثل االحتاد العام لطلبة فلسطني -77

الفلسطينية، اليت تنشط أحياانً على املستوى احمللي. ولكن تتعلق هذه النشاطات ابجملال السياسي 
 أكثر منه يف اجملال االجتماعي.

 الفصل األول من هذاىل ، انظر إحول نظام التعامل مع املهاجرين واألقليات الثقافية يف فرنسا - 78
 الكتاب.

يف احلقيقة تدرس اللغة العربية يف عدد قليل من املدارس. ويف هذه احلالة  يدرس فيها ساعة يف  -  79
تتوزع اجملموعة اليت قابلناها  األسبوع، أساتذة موظفون لدى احلكومة التونسية ،واليت تدفع هلم رواتبهم.

سنوات والثلث الثاين بني  10منذ أقل من  قيمون يف فرنساإىل ثالثة أقسام: الثلث األول هم امل
 .سنة 15سنة والقسم  األخري هلم أكثر من  10-15
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 . اخلامتة5-3

ال أمكن أن أعمم على وسه الجاليات نموذجا منفردا  فرنساتمثل الحالة الفلسطينية في 
في المجتمه المستقبل  كونها تظهر أن االنصهارل، ولكنها إ كالية الفلسطينية في الدول األوربية

إنما خفعل عوامل أخرى أهمها وليد عوامل كالسيكية كالبعد الجغرافي  أو  ول فترة الهجرة، و  لي 
لدى الفلسطينيين تاص أقلية  . فظاهرة االنصهارالنموذج االجتماعي الذء دفعت  الدولة المريفة

قليلة موجودة خصيصًا في فرنسا. ويمكن عزو ذلك إلى الصراي العربي اإلسرائيلي الذء أحفز 
على التمسك بهوية و ن األول. هذا وقد لوحظت ظاهرة  الفلسطيني  الو نية ويح الذاكرة

فقد هاجر الفلسطينيون منذ أمد خعيد أعود إلى  خصورة مكثفة فقط في أمريكا الالتينية االنصهار
 ;Picard, 1998)سنرى في الملحق  كما ،نهاأة القرن التاسه عشر وبداأة القرن العشرين

Gonzalez, 1992). 

 أمكن أن نلاص ما سبق خالقول أن العالقات بين الجاليات الفلسطينية في الدول األوربية
المدروسة والو ن األم تتميز خمحدوديتها، وياتلأ ذلك من بلد إلى آخر. ومن الجدير خالذكر أن 

هي أمتن مما هي علي  لدى الجاليات في أوربا  فلسطينية في الوالأات المتحدةرواخط الجالية ال
ويرجه هذا إلى المفارقة الجغرافية. إال أن أغلئ أبناء الجالية في أمريكا هم من أوول ريفية في 

  العالقة سعأ ظاهرة العودة إلى الو ن. . وبوج  عام فقد نت  من محدودأةالرفة الغربية
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 اقتصادأات رجال  األعمال الفلسطينيين في إسرائيلالفصل السادسن  

 ؟أم اقتصاد إسرائيلي اقتصاد عربي في  إسرائيل

 
ملنا   ناأنإلى البد قبل تداول إ كالية اقتصادأات رجال األعمال في إسرائيل من أن ننوال 

خسبئ  بيعة اإل كالية. فنحن نهتم  ،في هذا الكتاب الذء يتناول الشتات إسرائيلي يفلسطين
فيما بينهم وبينهم وبين الرفة الغربية وقطاي  ،دراسة العالقات والشبكات بين كل الفلسطينيينب

  السابق خعالفصل في قد تناولنا كون عليها أر  دولة فلسطين. هذا و تتوي أن تغزة التي 
الفصل هذا الاارج من زاوية  كل ريادت ، فردأا كان أم إثنيا. في االقتصادأات الفلسطينية في 

متراخطة  ن كاليةنهتم خود ، سالفلسطينيين في إسرائيل األعمالالذء سيتناول اقتصادأات رجال 
ا التارياي ما خعد الكولونيا لي. فبينما تحدثت هقخسبئ سيامتميزة الساخقة ولكن  اإل كالياتمه 

واستقاللها النسبي عن اقتصادأات  عن االقتصادأات اإلثنية ءاالجتماي االقتصادعلم  أدبيات
ت االقتصادأا أ كال، فهنا   كل من نقيرةحالة تكاد تكون  مامالمجتمه المستقبل، نجد أنفسنا أ

ه هذال تبت ى الرغم من ذلكلولكن ع .(economic niches)االقتصادأة  البؤر التركزيةو  اإلثنية
الفصل  سود نطر  في هذا خر. خمعنى آاألغلبيةاقتصادأات خدخر إلى بوج  أو  اتاالقتصادأ
 األغلبيةلالقتصادأات  مدى استقاللية وتبعية االقتصادأات الفلسطينية في إسرائيل حولسؤاال 

اليهودأة اإلسرائيلية. وهل أمكن اعتبار االقتصاد الفلسطيني هنا  مجرد حلقة من حلقات 
  خطاب الكثير من االقتصاد اإلسرائيلي. وتعتبر القرية خالغة األهمية في الوقت الذء أطر 

موسوعة االستقاللية، مبررين بذلك موقفهم المؤيد  الفلسطينيين من إسرائيل اإلعمالرجال 
. وأخيرًا األخرى واالقتصادأات العربية  للتطبيه االقتصادء بين االقتصاد العربي في إسرائيل

مه فلسطينيي الكيان الفلسطيني )  األخررالعالقة بين فلسطينيي الاط  سود أطر  هذا الفصل
القرب الجغرافي ال أكفي لكي تكون هنا  عالقات اقتصادأة  أنوسود نرى  .السلطة الو نية (

 وثيقة. 

مه ستة عشر  1997أعتمد خحثنا الميداني على مجموعة مقابالت جرت في  هر كانون الثاني 
وعكا وأم الفحم. وال أمكن أن أدعي أن هذال  وحيفا فلسطيني موزعين بين الناورة رجل أعمال

هذال الشريحة، ولكن النتائ  التي توول إليها البحن تعطي مؤ رات عن  ممثلة لكل ‘العينة’
 .االتجاهات االقتصادأة للنابة االقتصادأة الفلسطينية في إسرائيل

الفلسطينيين في الشتات لم تسعفني كثيرًا  إن األخحاث الميدانية التي أجريتها حول رجال األعمال
. فلقد كان لهذا البحن الميداني متاعب  الكثيرة. في تسهيل مهمتي المتعلقة بزمالئهم في إسرائيل
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على أن  دراسة حول  بيعة اقتصادأات الفلسطينيين خارج الرفة كالمعتاد كنت أقدم البحن 
، وحول عالقاتهم مه الكيان الفلسطيني إن كانت على المستوى االقتصادء، وغزة الغربية

سبة االجتماعي  أو السياسي. لكن هذال المرة كانت ردود األفعال متفاوتة تفاوتًا كبيرًا،عاكسة خالن
هوية، وأزمة وجودأة لدى هذال الفئة من الفلسطينيينن "ماذا تقول؟  لي أنا فلسطينيُّ الشتات أزمة

سيدة األعمال التي تدير مازنًا كبيرًا في أحد  سرلت مستغربةاقتصاد فلسطيني في إسرائيل"؟ 
فلسطينيو الداخل واقتصادنا  . "ولكن لماذا نقول اقتصادًا عربيًا في إسرائيل؟ نحن هنا واري حيفا

 تاجر كبير ،مستغربا أأرا"، هذا ما قال  وغزة هو استمرار لالقتصاد الفلسطيني في الرفة الغربية
 .آخر في الناورة

 خنبة اقتصادية عصامية . 6-1

، فهوغالبًا ت هو عصامي في إسرائيل الفلسطيني رجل األعمال ي في خصائص أول ما أثار انتباه
الذء أعتبر  . لنرخذ مثاًل على ذلك إبراهيم بول 1948ما انطلق من نقطة الصفر مترثرًا بنكبة 

 قبل النكبة.من أكبر القدرات االقتصادأة في القطاي العربي،  وأبوال كان مالكًا أل جار زيتون 

حيات  المهنية كرستاذ في مدرسة، ولكن لمواقفة المتميزة سد تهويد البرام   لقد بدأ إبراهيم
التعليمية، فقد فصلت  السلطات اإلسرائيلية ووسعت  تحت اإلقامة الجبرية. خعدها انتقل للعمل مه 

العربي واليهودءن   ينسكان في القطاعأخي  في محاجر الرخام. ومنها توسه إلى مجاالت اإل
( "نقاخة العمال اإلسرائيليةهستدروت "فرقام  ركة بول  جاد خالمشاركة مه   ركة كور ) التاخعة لل

لحل مشاكل السكن في القطاي العربي. وبعد أن أويبت  ركة كور خمشاكل مالية، ا ترى إبراهيم 
ئلت ، وتقوم هذال الشركة حاليًا خشراء األراسي بولص أسهمها لتصبح هذال الشركة خالكامل ل  ولعا

والتاطيط لها، وتبيه  ققًا ومحالت تجارية. ومه ازدهار أعمال  توسه ليالق  ركة قاخرة 
لالستثمار والتي تشمل خم   ركاتن بول  للرخام والغرانيت، بول  للبناء، بول  للتجارة بول  

 .1994د دخلت  ركت  البوروة اإلسرائيلية عام لإلعالم، وأخيرا بول  للفنادي والسياحةن هذا وق

أمكن القول إذًا أن البرجوازية الفلسطينية هي برجوازية نا ئة، لي  لها جذور في الماسي ولم 
تنبثق من بوتقة أرستقرا ية مالكي األراسي، وإنما نشرت رويدًا رويدًا خعد أن الترمت قلياًل جراحها 

ة تعد لحظة انقطاي حاسمة في تاريخ البرجوازية، مانعة إعادة من آثار النكبة. إ ذ أن هذال النكب
إنتاج عناورها، ودافعة بدم جديد إلى وفوفها. وهذا الواقه سود تكون ل  نتائ  مهمة على 

  مواقفها كما سنرى الحقًا.

 نية في إسرائيلعندما درس االقتصادأات الفلسطي ويؤكد تحليلنا على ما توول ل  عامر األ رح
 1948دراسة عامة. وقد تبين ل  أن هنا  حقبتين تتعلقان بتطور الصناعةن األولى منذ عام 
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وهي فترة خروي المنا ق العربية للحكم العسكرء والتي  هدت تطورًا سعيفًا جدًا  1970وحتى 
% فقط من 8مستوعبة  % من المصانه قد أقيمت أثناء هذال الفترة )13,1للصناعة إذ أن  
أما الفترة الثانية والتي تبدأ مه بداأة السبعينيات والتي معها تغير الوسه  العمالة العربية(.

  .1948السياسي قلياًل إسافة إلى تلملم جرا  الفلسطينيين هنا  من النكبة 

ي دول في قطاي الصناعة، لقد استطاي القليل من الصناعيين الفلسطينيين أن أشقوا  ريقهم ف
الشتات واللجوء، مسلحين خالمعرفة العملية ولكن من دون رأسمال، إذ أنهم فقدوا بيوتهم ومصانعهم 

 ومصر ولبنان ، سوريامن جراء النكبة. وهكذا خالتدري  أس  هؤالء  ركات جديدة في األردن
ي " لأللبسة الجاهزة في دمشق،  هو أحد المصانه الذء أعتبر وعلى سبيل المثال مصنه "فر 
، الذء تطور خعد عثرات كثيرة في مجال التجارة. فبعد األم في حيفا امتدادًا لابرات مصنه فري 

كز أن كانت المدن الفلسطينية كحيفا ويافا والقدس مراكز تجارية ثقافية، وبع  األحيان مرا
إقليمية توزي على المنطقة العربية خرسرها، انقطه نشا ها التجارء مترثرًا خالنكبة وهكذا انتقلت 

إلى عمان واستطاعت بذلك البقاء على قيد الحياة. أما في   ركة المواد الزراعية لمقدادء من أافا
 واد الغذائية.الداخل فقد استطاعت خع  الشركات الثبات كشركة  قحة لتجارة الم

خسحئ رخص امتيازات النقل لشركات عاملة بين المدن  أما في مجال الادمات فقد قامت إسرائيل
أن  والقرى العربية، كما هو الحال في   ركة العفيفي. وكما ذكر لي أحمد العفيفي في الناورة

خعد أن قام  1952ان علي  أن ينتظر حتى عام جدال كان أملك أسمهًا في  ركة نقل داخلية، وك
والدال المحامي خنجراءات قانونية ومحاكم سد حكومة إسرائيل، ليستطيه تحرير األسهم. وهكذا 
وار لديهم  ركة نقل من الناحية القانونية ولكن من دون أوول، ورويدًا رويدًا أخذت الشركة 

لتصل حاليًا إلى تشكيل ثالث  ركات كبرى للنقل العام الداخلي  حيفا – تعمل على خط الناورة
والنقل بين المدن في إسرائيل، إسافة إلى  ركة للسياحة، وتعتبر الشركة األولى والثانية من أكبر 

موظأ من  900الشركات الااوة في إسرائيل في مجال النقل إذ أعمل فيهما وفي الشركة الثالثة 
 % يهود )متاصصون خصورة أساسية في مجال اإلر اد السياحي(.10بينهم تقريبًا 

من مصادرة لألراسي الفلسطينية قد قصم ظهر هذا  أما في مجال الزراعة فما قامت خ  إسرائيل
 القطاي.

ة حديثة وسعيفة إال أنهم فئ إذًا فعلى الرغم من وجود قدرات اقتصادأة مهمة لفلسطينيي إسرائيل، 
 البنية لم تستطه أن تنظم نفسها في مواجهة القوانين العنصرية والجائرة اإلسرائيلية. 

 

  ة: قطاعا البناء ومشاغل الخياطة يتركزات اقتصادية عرب
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تتوزي النشا ات االقتصادأة لرجال األعمال في مجاالت عدة، أهمها تجارة الجملة والمفري في 
ة واألثاث واألدوات المنزلية ومواد البناء. وتعتبر  ركة جول  قحة من مجاالت المواد الغذائي

أكبر الشركات الفلسطينية الرائدة في مجال تجارة المواد الغذائية إذ تستورد لصالحها، وتوزي في 
وفي خع  المنا ق الفلسطينية. كما نجد  جميه أنحاء المنا ق العربية واليهودأة في إسرائيل

في مجال الادمات، كتوزيه الغاز، كشركة هنرء البنا و ركة خاز في  خع  رجال األعمال
،  أو في الوكاالت المحلية للسيارات وفي المكاتئ الهندسية والعيادات الطبية وماابر الناورة

يرة ذات حجم وغير الخ أما في مجال الصناعة فهنا  مصانه كث…األسنان والبصريات
مصنعًا فلسطينيًا في المنا ق العربية والذين يوظفون ما  829 عامر األ رح ط. ويحصيومتوس
مصنعًا،  227عامل،ويمثل قطاعا النسي  واأللبسة المكانة األبرز مه وجود  12,000أقارب 

مصنعًا( ومن ثم  156ائية)مصنعًا( ومن ثم الصناعات الغذ164خعدها ترتي وناعة الاشئ)
 .(20 وناعة البناء )انظر إلى الجدول

 
 عدد املصانع والعمال يف القطاع العريب يف إسرائيل: 19جدول رقم  

 اسم المصنه عدد المصانه عدد العمال
 نسي  ومالخ  227 8147
 بناء 147 1065
 وري و باعة وكرتون  36 190
 خشئ ومنتوجات  164 710
 وناعة معدنية 81 676
 وناعة غذائية 156 962
 كيماويات وبالستيك 7 45
 إلكترونيات 8 68
 مجوهرات وزجاج 4 62

 المجموي 829 11925

 (Atrash,1991:14) الناورة – 1990– مصدرنبنك معلومات مركز أخحاث أافا
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ا ات االقتصادأة، إال أننا  نستطيه أن نرود تركزين اقتصاديين لرجال ورغم هذا التبعثر في النش
 ، وذلك في مجالي وناعة البناء ووناعة المالخ  الجاهزة.األعمال الفلسطينيين من  إسرائيل

شاريه البناء دورًا مهمًا كوسطاء لم في مجال وناعة البناء، فمنذ البدء لعئ فلسطينيو إسرائيل
اليهودأة التي هي خحاجة إلى عمال فلسطينيين رخيصي األجر من إسرائيل  أو من الرفة 

، فقد سيطر الكثير منهم على سوي عمالة البناء الرخيصة العربية. وبعدها تحول وغزة الغربية
، واستطاي آخرون أن يتحولوا إلى ين خالبا نرةساء العمال العرب هؤالء رويدًا رويدًا إلى مقاول

مقاولين رئيسيين. هذا خاإلسافة إلى تعرفهم على خع  الصناعات المتعلقة خقطاي البناء 
 كالبا ون، والبالً، والبلو  )الطوب(، والرخام ) اأش(.

ات البناء القائمة عليها. إذًا أمكن الحدين عن تركز عربي في مجال مقاومة البناء وبع  وناع
في عكا )بول  جاد( و ركة  وهكذا نجد ثالث  ركات رائدة في هذا المجالن  ركة إبراهيم بول 

الها في مج )المصنفة من أكبر خم   ركات في إسرائيل في الناورة محمد عبد القادر
مليون دوالر أمريكي.  40ب  1995ومرتبتها(، و ركة بدأه  نوس الذء يبلش حجم أعمالها لعام 

 ركة مقاوالت خعد أن أوبح مهندسًا كما هو حال المهندس سليمان أبو  ونجد البع  قد فتح
الشركات التي ذكرناها تعمل في عرو المجل  البلدء وواحئ  ركة مقاوالت. كل هذال  أحمد

 القطاي العربي إسافة إلى القطاي اليهودء.
% من مجمل 33أما التركز االقتصادء الثاني فهو في مجال قطاي األلبسة الجاهزة، إذ أشكل 

(، وأغلئ هذال 1991الصناعات العربية األخرى )مركز إحصاء وأخحاث في الوسط العربي، 
ا ة أعمل خعقود خالبا ن لشركات وناعية إسرائيلية. هنا  غل خياالنشا ات هي على  كل مش

 فقط مصنه واحد إلنتاج الايطان في كفر قاسم.
وهذال الصناعة، خحكم أنها جزئية، فهي بدائية ومحكوم عليها خرن تظل تاخعة لالقتصاد اليهودء 

عارد لأللبسة  اإلسرائيلي. ويمكن أن نذكر هنا استثناء مهمًا لهذال القاعدة وهو مصنه إبراهيم
 الجاهزة، فقد بدأ إنتاج  كمشغل خيا ة تصنه األلبسة ألحد المصانه اإلسرائيلية. ولكن إبراهيم

هذا المصنه سوقًا ل  في  عارد قرر أن أطور نفس  ومعرفت  في هذا المجال. ورويدًا رويدًا فتح
 40عامل ن 100من دون المرور خرء وسيط يهودء. ويعمل في هذا المصنه  حدةالوالأات المت

. هذا وقد ترثر قطاي مشاغل الايا ة كثيرًا منهم أعملون في مشاغل خيا ة في الرفة الغربية
خالنسبة للتسويق العالمي لهذال  ائيلمن جراء عاملينن األول يتعلق خرزمة قطاي األلبسة في إسر 

المنتجات، والثاني يتعلق بتحول خع  المنتجين اإلسرائيليين إلى مشاغل الايا ة العربية، فمن 
 نا .، و ذلك لرخص اليد العاملة هومصر وأأرًا إلى األردن الجليل إلى الرفة الغربية
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من هنا نتساءل إن كان هنا  حقًا تركزات اقتصادأة عربية حقيقية أم ال ؟ ومعنى التركز هو 
وجود استقاللية نسبية عن اقتصاد األكثرية. لذا فما يبدو لنا هو أن االستقاللية في االقتصاد 

 اإلسرائيلي محدودة جدًا، وهذال االقتصادأات ما هي إال حلقة من حلقات .
البناء، يزدهر هذا القطاي في بناء السكن لليهود ويرتبط خازدهارال  أو خانتكاس ، أما  في حالة قطاي

في مجال مشاغل الايا ة فارتباً االقتصاد العربي خاالقتصاد اإلسرائيلي للمواد األولية وتجارتها 
ا ولم هو بيد اليهود اإلسرائيليين إسافة إلى المصممين والمسوقين مرورا خالتدقيق والمراقبة، هذ

حساب عمالئهم  ىتتوان الرأسمالية اإلسرائيلية التي تبحن عن زيادة القيمة المرافة ولو كانت عل
في استبدال هؤالء العمالء خعمالة  ومصر خالبا ن، من االستفادة من االنفتا  السياسي مه األردن

  رخيصة في تلك الدول.

لق خفقدان الحوافز التي تشجه الرأسمال العربي على التوج  تعدأة توإذا كانت هنا  أسباب اقتصا
، فنن هنا  أأرا أسباخًا سياسية تنت  عن جورج كرزم ذلكإلى المنا ق العربية،كما أشير إلى 

عدم تبلور الكيانية السياسية العربية التي أمكن أن تؤدء إلى التاطيط االقتصادء المناسئ 
فعلى الرغم من انتشار مصانه المواد الغذائية الفلسطينية، لم أقم   .(161 ن1996)كرزم،

خمحاولة تشجيه الصناعات والزراعات التي تؤمن المواد األولية لهم. فمواد  فلسطينيو إسرائيل
فلسطيني من كالحليئ أو زراعة كزراعة القطن، يلعئ بها العرب، دورًا هامًا في تبعية االقتصاد ال
 فباإلسافة .الداخل لالقتصاد اليهودء ، على الرغم من أهمية وناعة اآلليات ووناعة النسي 

دورًا  تفننها لعب للمنا ق العربية والبنية التحتية الكفيلة بتسهيل الصناعة، إلى إهمال إسرائيل
. وقد الهستدروتما يذكرال كرزم فنن كو  إسرائيلية.–حاسمًا في تشجيه اقتصادأات مشتركة عربية

هدفها إقامة  ء"خندارة يهودأة،ز  ركة" للتنمية والتصنيه للقطاي العربي والدر  1983عام  تأقام
 على أساس مشاركة"حيفرات عوفدأم") ركة عمال( الهستدروتية وبتمويل عربي. هخع  المشاري

 300,000سيسي مقدارال وقد أنشرت هذال الشركة معمل  حينة في أم الفحم، برأسمال تر
فنن وفيما عدا ذلك  خندارة عربية. عامالً  20دوالر،على أساس المناوفة،وهذا المعمل أشغل 

 الشركة الهستدروتية ركزت اهتمامها في األساس على إقامة مراكز تسويقية كبيرة )هيبرماركت
مشتر  مقدارال  برأسمال استثمارء يهودء عربي في خع  القرى والمدن العربية، اوسوبرماركت(

عربيًا  130,000ثالث ماليين ونصأ المليون دوالر،وتهدد هذال المراكز إلى خدمة   3, 5
وهذا األخير  .ومن أبرز هذال المراكز"الهيبرماركيت" الذء أقيم في الناورة عامل، 300وتشغل 

في حين  يدت  .قدمها عربي من الناورة متر مربه 2300أقيم على أر  مساحتها 
البناء. كما أن األخيرة مسؤولة عن إدارة المركز  الهستدروت )وتحديدًا همبشبيرالتسرخان(

مجل  ’وبطلئ من سكرتير  واتفقت مه المساهم العربي على نسبة تقاسم األربا . التسويقي.
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% من مجموي 10االتفاي على تشغيل يهود بنسبة جرى  ،محمد أبو أحمد، ‘عمال الناورة
‘ استيعاب’على  ‘عرفانا خالجميل’ عامال(،وذلك 70العاملين في المركز التسويقي )حوالي 

ويعزء كرزم اهتمام الهستدروت (. 198ن 1995 كرزم،" )العليا للعديد من العمال العرب. الناورة
"في سياي استغالل  عربية" في المنا ق العربية-سويق يهودأة  أو حتى"يهودأةفي إقامة مراكز ت

ودأة مما يهدد يهالمؤسسة الصهيونية لطاقة السوي العربية ومن ثم إغراي هذال السوي خالسله ال
مصدر رزي وغار التجار العرب. وباإلسافة إلى ذلك، نجد أن  مهما وغر حجم الرأسمال 

عربية"( متوسطة  أو كبيرة في -)أو"يهودأةة شاء مشاريه إنتاجية يهودأاليهودء المستثمر،فنن إن
سود يؤدء  المنا ق العربية،وخاوة في مجاالت اإلنتاج التي تعتبر تقليدأة في هذال المنا ق،
ناهيك عن أن  إلى سحق جزء كبير من المنتجين العرب الصغار العاملين في هذال المجاالت.

لمنا ق العربية أعمل على تعميق تبعية الرأسمال العربي واندماج  تغلغل الرأسمال اليهودء في ا
 )المرجه نفس ( ."في البنية اإلنتاجية الصهيونية

الفلسطينيين في خلق حلقة  خارجة عن قدرة رجال األعمال ، خعرهاوإذا كانت هنا  ظرود
البارزين ينظرون إلى أهمية الربط بين متكاملة من اقتصادأات العرب،  فنن خع  رجال األعمال 

االقتصادين العربي واإلسرائيلي لدعم  إمكانيات تطوير أعمالهم. من هنا لم يتوان هؤالء عن 
الدخول في مشاركات اقتصادأة لنقل التكنولوجيا  أو لالستفادة من رأسمال مه  ركات يهودأة. 

بول    ما هو الحال في  ركات إبراهيمكما دخلت خع  الشركات العربية ألول مرة في البوروة ك
% من أسهمهم لالكتتاب للجمهور 25والذين  رحوا  1994منذ عام ، وأبو محمد قرماني

  اإلسرائيلي.

وما نالص ل  من دراستنا عن هشا ة اقتصادأات الفلسطينيين في إسرائيل خالنسبة القتصادأات 
غلبة الطاخه الزراعي أظهر  الذء عزيز حيدراليهود تتوافق مه استنتاجات الباحن  نئيليياإلسرا

 علىات. كما نوال أن  أغلئ االقتصادأال هذ على وقطاي الادمات ،والور ات الصناعية الصغيرة
نيوية المتمثلة خعرقلة الظرود البإلى  تة. وهذا أعودقال تتمته خكفاءة وهي مؤ أنها  عربية ال ةعمالال

جورج الباحن الفلسطيني (. ويؤيد 1995)حيدر،  السلطات اإلسرائيلية لقيام اقتصاد عربي قوء 
الوسه. )كرزم،  هذاالعربية في خلق  المسؤولية الذاتية علىإال أن  يؤكد  ،هذا االستنتاج كرزم
1995 ) 
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 الفلسطينيون: جمموعات مبعثرة مالرجال األع. 6-2

في الاارج الذين زاروا الدول  الفلسطينيين في إسرائيل عندما تعرفت ألول مرة على رجال األعمال
ية  أو العربية كوفود سمن وفد إسرائيلي  أو وحدهم بدعوات من غرد التجارة والصناعة العرب

، كتبت الصحأ MENAلحرور المؤتمرات االقتصادأة لدول الشري األوسط و مال إفريقيا 
آنذا  عن وجود جمعية خاوة بهم وأنهم بنية لها آلياتها وأهدافها و موحاتها التي ليست 

خالررورة مربو ة خاألهداد اإلسرائيلية  الحكومية العامة. ولكن عندما قمت ببحثي الميداني في 
ئيل، اكتشفت أن  ال يوجد أء جمعية  أو منظمة تجمعهم، وإن كان هنا  لقاء بينهم، فهي إسرا

 تحكمها الصداقات أكثر منها اعتبارات مصلحة و نية  أو إثني . لقاءات غير رسمية بين  بكات

لدول العربية إذًا، فكما يبدو لي، فنن هذال الوفود تتصرد وكرنها مجموعة واحدة، عندما تكون في ا
مطالبة العرب، وخاوة زمالءهم في الدول العربية، خالمعاملة الااوة لهم واعتبار نشا اتهم 

االقتصادأة جزءًا من النشاً العربي، وإن عالقتهم خنسرائيل هي عالقة حكمتها الجغرافيا ال أكثر، 
هؤالء  ئ خاوة وجهها رجال األعمالفلم أالحد أء مطال لكونهم أعيشون هنا . أما في إسرائيل

إلى الحكومات اإلسرائيلية  أو لزمالئهم اإلسرائيليين اليهود فيما يتعلق خنهمال السلطات للقرى 
 العربية وعدم دعمها لها اقتصادأا، وهذا على سبيل المثال. 

. ومن هنا أرتي سعفهم الفلسطينيين في إسرائيل إذًا لي  هنا  أء تجمه ينظم فئة رجال األعمال
من مواجهة مشاكل اقتصادأة خطيرة مثل مشكلة  إغالي المااأط في القطاي العربي في إسرائيل، 
وانتقالها إلى الدول العربية المجاورة،  أو مشكلة عدم وجود تشجيه ودعم للصناعات العربية في 

اليهودء للتطوير الصناعي في تل أبيئ والذء  –مكن أن نذكر المركز العربي إسرائيل ولعلنا أ
، إسافة إلى يهدد إلى تشجيه المشاركات االقتصادأة بين العرب واليهود في مجاالت الصناعة

 . ساخقا أسلفناكما   غر  نفسلل محاوالت الهستدروت
هو الذء أجعل منها غير قادرة على اتااذ قرارات لها إذًا فرعأ تنظيم هذال النابة االقتصادأة 

على ذلك خير مثال . و ثقلها. وكثير من المشاريه التي  رحت ذابت مه الوقت من دون أء تنفيذ
على رخصة  ال انتظارها لتلفزيون خاص  حصول خع  المستثمرين الفلسطينيين في إسرائيلهو 

ن أرعوا هذال الفكرة في حيز أل هذا االنتظار فلم أستطه هؤالء يبن خاللغة العربية. ورغم ك
 التطبيق.
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 العالقة مع األراضي الفلسطينية: عالقة ترقب. 6-3

بدء عملية السالم ليبنوا ويوثقوا العالقات االقتصادأة مه أبناء الرفة  لم  ينتظر فلسطينيو إسرائيل
لعالقات العائلية وعالقات القراخة والصداقة بين  رفي الاط األخرر قدأمة ووثيقة رغم . فاالغربية

. وتتركز هذال العالقة على جانبينن 1967ما فرست  حالة انقسام فلسطين إلى منطقتين قبل 
 التجارة وأعمال تجرء خالبا ن لشركات إسرائيلية بواسطة عرب  أو لشركات فلسطينية للايا ة.

دء عملية السالم، أمكن القول خرن العالقة االقتصادأة قد تدهورت بين  رفي الاط ولكن خعد ب
، وووول نتنياهو للحكم قد 1997-1995األخرر. فاإلغالقات التي تتاخعت، خاوة بين عامي 

سطينيين الفل حدت كثيرا من التبادالت االقتصادأة بين الطرفين، كما ذكر لنا خع  رجال األعمال
لتستبدل خمشاغل خيا ة  وغزة ، وقد أغلقت خع  مشاغل الايا ة في الرفة الغربيةفي القدس

 . ومصر أخرى موجودة في األردن

لالستثمار في  األعمالأما فيما يتعلق خاالستثمار، فقد تشجه في البداأة عدد قليل  جدا من رجال 
. وحتى ذلك العدد فقد تناقص كثيرًا مه انتهاء نشوة أوسلو وسياي مشاريه في الرفة الغربية

ي أرسًا ف أحالم من ترمل في هذال العملية السلمية. وعلى سبيل المثال، ا ترى محمد عبد القادر
أريحا لبناء مشروي سياحي، ومشروي سكني هنا ، إال أن المشروي توقأ حتى تتحسن األمور 

التي فتحت مصنعًا  السياسية خحسئ قول . وهنا   أأرًا إحدى المؤسسات اإلسالمية في إسرائيل
ثمار لل حوم في  ولكرم. ما عدا ذلك فقد اكتفى البع  خالمساهمة في خع   ركات االست

% 7الفلسطينية كباد أكو، وكبيت المال الفلسطيني الذء بلش نسبة مساهمة فلسطينيي الداخل ب
 من رأسمال . كما ساهم البع  في ترسي   ركة الترمين الفنار.

ومما يدل على سعأ تنظيم النابة االقتصادأة الفلسطينية، هو عدم قدرتها على خلق  ركة 
فلسطيني، في الوقت الذء تملك هذال النابة فروة مالئمة خحكم مساهمة تساهم في بناء الكيان ال

، وخبراتها الساخقة في التعامل مه القوات اإلسرائيلية  قربها الجغرافي من منطقة الرفة وغزة
ركة بول  أن  كانت هنا  فكرة لعمل   والتعامل مه الواقه الفلسطيني. لقد ذكر لي إبراهيم

مليون دوالر أمريكي، إال أن ووول اليمين قد ثبط همم واحئ  100استثمار مساهمة برأسمال 
ن خعد ووول حزب العمل للسلطة هل عادت هذال الفكرة لحيز كول .فكرة هذا المشروي خحسئ قول 

 .التطبيق؟ لألسأ ال
ادأة إلى نقص السيولة لدى رجال للمساهمة االقتص ويمكن عزو عدم إقدام فلسطينيي إسرائيل

أو لطبيعة اقتصادأاتهم المشابهة القتصادأات األراسي الفلسطينية. ولكن هذال أسباب   األعمال
. برأيي ثانوية، فقد الحظنا أن هنا  مشاريعًا قد  رحت مه الدول العربية المجاورة وخاوة مصر
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إسرائيلي  –خرن  كانت هنا  فكرة جدأة لعمل مشروي مشتر  أردني  وكما ذكر لي جول  قحة
 )خمشاركة يهود وعرب( في إنشاء معمل مواد غذائية )خسكويت وحلويات( والمشروي مازال قائمًا.

ة األسواي العربي الفلسطينيين من فتح هنا نصل إلى سؤال كبير حول موقأ رجال األعمال
واإلسرائيلية للتبادالت التجارية بينهما، ولعل القيادة اإلسرائيلية لم تاأ  رغبتها خرن أكون فلسطينيو 

هم رأس الحربة  أو رأس جسر للتبادل االقتصادء العربي اإلسرائيلي، كما ور  بذلك  إسرائيل
ن إرادة سياسية إسرائيلية خقدر ما . وال تعبر هذال الرغبة برأيي ع1992بيرس في أحد خطابت  عام 

 تعك  نظرة أغلبية رجال األعمال الفلسطينيين وإسرائيل لطبيعة دورهم كوسطاء في األعمال. 
هنا  خع  رجال أعمال الذين أبدوا عدم ممانعتهم الن تعقد وفقات لبيه خرائه إسرائيلية 

م، رغم اعترافهم خرن اقتصادأاتهم ليست مشاريه وناعية مشتركة معه للجانئ العربي  أو فتح
اقتصادأات مفصولة عن االقتصادأات اإلسرائيلية. ولقد ذكر البع  أن  لي  لديهم عقدة ذنئ 

ماول، أحد أهم المدافعين عن هذا الموقأ،  –وذلك منذ توقيه اتفاقية أوسلو. ويعتبر مكرم خورء 
لتسهيل المهمة بين البالد العربية وإسرائيل  وقد فتح مكتئ اتصاالت واستشارات اقتصادأة في أافا

من أجل عقد وفقات تجارية فيما بينها، فهو يؤمن خرن على العرب االستفادة من التكنولوجيا 
 اإلسرائيلية، وأن أء لقاء اقتصادء بين العرب واإلسرائيليين هو تسهيل لعملية الحل السياسي.

من كان موقف  معارسًا بوسو  ألأة عملية تطبيه اقتصادء ولكن من الجدير خالذكر أن هنا  
والجوالن وتسمح خقيام دولة فلسطينية،  وغزة كليا من الرفة الغربية  الما لم تنسحئ إسرائيل

. ويمكن القول إذًا أن  لي  وسلمان أبو أحمد خحسئ ما قال  على سبيل المثال محمد عبد القادر
لهذال النابة االقتصادأة مصالح اقتصادأة واحدة تحكم مواقفها خقدر ما هنا   ترثيرات االنتماءات 

 األيدلوجية الماتلفة.

 
  اهلويةأزمة اخلالصة: . 6-4

ال أشكلون خرء حال من األحوال  في إسرائيل ينالفلسطيني نلاص ما تقدم خرن رجال األعمال
مجموعة منظمة، وإنما مجموعات متفرقة تحكم مواقفهم اعتبارات اقتصادأة، وأأرًا اعتبارات 

 سياسية وو نية ماتلفة.

البع  من هذا الواقه خاحثًا  والبحن عن وسه اجتماعي الئق، يهرب وبين البحن عن الهوية
عن موقه ولكن هذال المرة  بوغرافي. من هنا نستطيه فهم ظاهرة ثقافة الهجرة لدى فلسطينيي 

الفلسطينيين في الشتات، أن هنا  عددًا كبيرًا قد  أذهلنا عند دراسة رجال األعمال فقد، إسرائيل
 هو حال إخوانهم فلسطينيي الرفة والالجئين الفلسطينيين. قدم من إسرائيل كما
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 والسؤال الكبير الذء أمكن أن نسرل  اآلن هو أن العملية السلمية خمنطق أوسلو بين إسرائيل
رائيل الفلسطينيون في إس والفلسطينيين تكاد تصل إلى رمقها األخير، فهل سيغير رجال األعمال

 موقفهم من دفه تطبيه الملأ االقتصادء بين العرب وإسرائيل؟ 
لقد اعتاد مجموعة منهم وما يزالون، على عدم ربط تطور الملأ السياسي خالملأ االقتصادء، 

الملأ السياسي في العملية السلمية بين  حدافعين بذلك الملأ االقتصادء، على الرغم من ترن
 من جهة أخرى. جهة والسلطة الو نية الفلسطينية وسوريا ولبنان من إسرائيل

ولعل غياب هذا الربط هو ما أعك  أزمة البحن عن هوية أو هويات تسمى فلسطينية، عربية  
ن ، اللتا(1996) لة، خحسئ تعبير عزمي خشارةءسرااالأو إسرائيلية. فالصيرورتان الفلسطنة و 

يتعر  لهما فلسطينيو الداخل تربطان جدليًا خمدى تقدم  العملية السلمية وترخرها، كما ترتبطان 
خمدى نجا  الفلسطينين في الداخل خطر  حقوقهم خاعتبارهم "موا نين" ولكنهم منتمون إلى أقلية 

جتماعية واالقتصادأة اال قومية. كما ينبغي التركيد هنا على أن العالقة بين أعراء الشبكات
تهم في األراسي الفلسطينية ال ترتبط فقط بهم وبرزمة هويتهم، وإنما يخربناء قوم لفلسطينيي إسرائيل

ترتبط خالدرجة التي أمكن لألراسي الفلسطينية أن تستوعبهم في بوتقتها. وهنا استادمت كلمة 
الدولة الفلسطينية أال تحصر اهتمامها فقط في   بوتقة ولي  كلمة أراسي، ألنني أعتقد أن على

مجمل  الدول القائمة، وإنما خالق بنية قادرة على استيعاب من رسم الحدود بينها وبين جيرانها
فنذا كان مطلوبا من السلطة العالقات بين المقيمين وبين الفلسطينيين في الشتات وفي إسرائيل. 

في ظل الظرود السياسية الراهنة  قأ التطبيه االقتصادء مه إسرائيلو أن ت  الو نية الفلسطينية
 بوج ن االقتصاد الفلسطيني تاخه ن إسرائيل دولة استعمارية وحسئ وإنما أل)وذلك لي  فقط أل

ن الفلسطينين في ية لربط االقتصاديليات المناسبجاد اآلأإنفس  الوقت  في ب  كلي لها(، فعليها 
الدولة وال أمكن أن تقوم بذلك الدولة القومية الكالسيكية وإنما الدولة التي أسميها كال الفرائين.   

، كما سود نتناول هذا الموسوي في (exterritorialized State) غرافية عابرة للحدودج ذات
 خاتمة هذا الكتاب.
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 الفصل السابع

 أرض احللم وحلم العودة  

 

 ."1948في عام  لقد توقفت الساعة ]الزمن[ ببسا ة في القدس ،"خالنسبة ألمي

 لندن فيلجوء كيأ عا ت أمها الغادة الكرمي تتحدث ية الفلسطينالكاتبة 
(Ghada Karmi, 2000:4) 

 

 مفهوما" اوالوطن مل يعد حوارهم ىفنمن العامل الفلسطيين. املًا أنا لست، أو على األقل مل أعد، جزء "

   80األمريكي فواز تركي بعد عودته إىل األراضي الفلسطينية-الكاتب الفلسطيين

 

يف تـاريخ الصـراع العربـي اإلسـرائيلي     يعترب موضوع عودة الالجئني الفلسطينيني إىل ديارهم، أحد أهم القضايا الشائكة 

املفاوض الفلسطيين على إرجاء هـذا املوضـوع إىل املرحلـة النهائيـة لعمليـة السـالم ليؤكـد ذلـك.          ولعل إجبار إسرائيل

أن  يطرح موضوع الالجئني يف املفاوضات املتعددة األطـراف، معتـربة بـذلك   على أن ولتعقيد األمر أكثر أصرت إسرائيل 

مسؤولية احلل )وطبعـا مسـؤولية نشـوء مشـكلة الالجـئني( مسـؤولية مجعيـة تتعلـق أيضـًا بالـدول املسـتقبلية هلـؤالء             

اليهود العـرب أيضـًا اللـذين     ’حقوق’الالجئني. وليزداد التعقيد تعقيدا، فقد ربطت إسرائيل مسألة التعويض بتضمني 

إسرائيل. كما أن إسرائيل مل تعـرتف حتـى اآلن مبسـؤوليتها عـن     ىل ومن ثم إ هاجروا )غالبًا ما كان طوعا( إىل فلسطني

الالجئني، وتتحدث فقط عن حل فردي حلاالت إنسانية. لن أدخل يف معاجلة هذا املوضوع وأكتفي بإرجاع القارئ إىل 

، داوود ، عبـاس شـبالق  سليم متاري ،األدبيات الغنية عن املوقف الفلسطيين الفكري والتفاوضي إىل ما كتبه اليا زريق

وإذا كان التعامل مع موضوع الالجئني وعودتهم موضـوع هـو أواًل سياسـيًا وقانونيـًا حيكـم كونـه        . بركات، وليد سامل

فإن ذلك ال مينع  81الدفاع عنه بقوة،الذي ال ميكن إال  (communitarian solution)خيارًا للحل اجلمعي 

                                                           
 (Sharif ElMusa, 1995:98)من كتابه، ذكر يف  - 80
تعامل مع يالذي و  نو الذي يطرحه االسرائيلي نشري هنا إىل هذا احلل مقابل احلل الليربايل - 81

لقد أفرغت هذه األيديولوجيا مشكلة الالجئني من حمتواها السياسي .  بصفتهم أفراداً الفلسطينيني
ولكن ال بد .  (Elia ZUREIK, 1994)يقر ايليا ز . انظر إىل لتحويلها إىل اعتبارات إنسانية حمضة

ي و ذلك بدفع احلل اجلمعي واحلل الفردبني من االعرتاف، أبن على الفلسطينيني أن يوفقوا 
الفلسطينيني، من الضحااي وأبناء الضحااي وذويهم، لتقدمي طلب رمسي بفتح حتقيق قضائي بتهمة 
"اجلرمية حبق اإلنسانية" و/أو "جرمية حرب" ضد أشخاص معينني مسؤولني عن جمازر دير ايسني 

ة هنا نصله الباحث الفلسطيين حممد حافظ يعقوب. فالشخ وصربا وشاتيال وغريهم، كما يدعو



31/12/2019 

 

162 

162 

( وال ميكن أن نتخيـل أن موضـوع عودتـه    subject) من القول أن الالجئ هو قبل كل شيء كائن اجتماعي له ذات

هو فقط مربوط بنتائج هذا احلل. وهو كائن اجتماعي قد تلونت هوياته وتعددت بتعدد جتـارب هجرتـه ورحيلـه. مـن     

فصل حماولة لرؤية سوسيولوجية ملوضوع عودة فلسطينيي اخلارج، وحماولة لتفكيك هذه الوحدة الـيت  هنا يطرح هذا ال

فرضها االستخدام السياسي والقانوني لقضية الالجئني. وسنحاول أن نتساءل يف هذا الفصـل عـن طبيعـة العـودة الـيت      

 .  82حصلت حتى اآلن بفعل عملية السالم

أو هل ميكن   ؟ة النهائية للبعض، هل ميكن أن نتخيل عودة مؤقتة  أو عودة خرباتوبغض النظر عن العودة الفيزيائي

أشـكال العـودة السـيرب     مـن شكل وكأنه أن نفكر مبوضوع االتصالية بني الشتات واألراضي الفلسطينية، حبيث نتخيل 

اقتصـادية  -وبغض النظر عن حق العودة، تطـرح موضـوعات العـودة إشـكاليات سوسـيو       (cyberspace)فضائية 

املتاحة يف الدولة الفلسطينية املقرتحة، أو استيعابهم يف ديـارهم وقـراهم    األراضيالالجئني يف  تتعلق مبوضوع استيعاب

واليت قد تكون قد ُمحيت من علـى وجـه األرض، كمـا هـو احلـال يف آالف مـنهم، كمـا         اليت رحلوا منها يف إسرائيل

أمـا الفصـل  األخـري يف هـذا البـاب فسـوف          .(1998وآخـرون،   )اخلالدي  وفريق حبثه به وليد اخلالدي يذكرنا

ليس بعودتها الفيزيائية فقط وإمنا السيرب  ،لشتات يف فلسطني وخاصة اخلربات منهالتتناول مساهمته املصادر البشرية 

  .فضائية

وذلـك لسـببني: األول ألن    عنى اجملـازي بـامل تناول حمددات العودة ال بد أن نؤكد على أن كلمـة العـودة تـأتي     وقبل

ال يستطيعون العودة إىل قراهم ومدنهم الـيت ولـدوا فيهـا إذ أنهـا أصـبحت       1948الفلسطينيني املهجرين أثناء نكبة 

اجلديدة إىل الكيـان السياسـي الفلسـطيين الناشـئ يف      ، فالعودة تعين حتى اآلن شكاًل من أشكال اهلجرة83إسرائيلية

. أما السبب الثاني فيتجلى يف كون العودة حتى اآلن أغلب ما تكون مؤقتة لعـدم مسـاح السـلطات    وغزة الضفة الغربية

ائمة يف األراضي الفلسطينية. فإسـرائيل  اإلسرائيلية حلاملي جوازات السفر األجنبية من أصول فلسطينية من اإلقامة الد

متنحهم فيزة سياحية ملدة ثالثة أشهر إن حضروا من مطار تل أبيب وشهر واحد إن حضروا من احلدود الربية. وحتى 

دين لذا يقضي أغلب من قابلناهم مـن العائـ    ال متنحهم اإلقامة ملدة سنة. لو حصل هؤالء على عقد عمل، فإن إسرائيل

                                                                                                                                                                      

-147: 1999. )يعقوب، مستوى الفرد علىإال تكون  الضرورية ألن املسؤولية القضائية واجلزائية 
148). 

الثانية على إثر الغزو العراقي للكويت واليت  لن نعود إىل العودة اليت متت بعد حرب اخلليج  - 82
حول  (Zureik, 1997) واليا زريق (1994) ندرت الدراسات عنها. انظر إىل دراسيت عامر نور

 .هذه العودة
هذا ال يعين أن عليهم التخلي عن حقهم يف العودة إليها  أو تعويض اخلسارة اليت حلقت هبم منذ - 83

 ذلك الوقت.
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األمـر الـذي    بني عاملني، ميلكون هوية فلسطينية  أو مّل مشل يف فلسطني( الوقت متنقلني )والذين ال وأمريكا من أوروبا

  84منعهم من إحضار عائالتهم.

 

 حمددات موضوع العودة . 7-1
-جهـة، واحملـدد االقتصـادي    حيدد موضوع العودة حمددان رئيسيان هما : احملدد اهلويـاتي وإمكانيـة اخليـار مـن    

 االجتماعي من جهة أخرى.

فيما يتعلق باحملدد األول، فـإن ضـعف شـتاتية فلسـطينيي اخلـارج خاصـة يف الـدول العربيـة )أي ضـعف ارتبـاطهم           

قد جعل لدى  ،وأيضًا ألسباب أخرى ،اهلوياتي مع اجملتمع املستقبل  الذي نتج عن هشاشة وضعهم القانوني هناك(

توقًا خاصًا إىل العودة بصـورة مؤقتـة أو نهائيـة. فـذاكرة الـوطن الـيت عاشـوها  أو ورثوهـا عـن آبـائهم           جمموعة منهم 

يف بلدان اللجوء ونضاهلم املادي واملعنوي ملقاومـة االحـتالل، كـل     وأجدادهم وذاكرة سنوات الضياع واملخيمات البائسة

ذاكـرة   ولعـل أهميـة   عن ديارهم اليت ولـدوا فيهـا. هـذا   ذلك جعل جزءًا منهم يتمنى العودة ولو إىل كيان سياسي بعيد 

أوالده، إذ تنتقـل  علـى  الالجـئ نفسـه ولكـن أيضـًا     على  الطفولة أو الشباب يف الوطن األم قبل االقتالع، ال تؤثر فقط 

ن باملساهمة يف بناء كيان . ولذا فلقد أثار انتباهنا رغبة خاصة لدى الشباب يف العودة إذ أنهم يطمحوإليهم هذه الذاكرة

تاحه أطماع االحتالل اإلسرائيلي. وتبقى هذه الرغبة بالعودة جاحمة طاملا يشعر كثري منهم بأن هناك حتديًا جتمازالت 

للقوة املستعمرة اإلسرائيلية بعودتهم. وميكن لنا أن نتصور أن هذه الرغبة سوف ختفت عندما يصبح هلؤالء اخليار بني 

 يف الدولة املستقلة.  العودة والبقاء

إذًا موضوع اخليار موضوع حاسم ومن دونه ستبقى هناك هوية فلسطينية متأججة وراديكالية قادرة على إنتـاج وطنيـة   

(nationalism)   مناضلة وحتى مقاتلة.  واحلالة الفلسطينية ليست باالستثنائية فبعض حيزات الشتات هو أكثر

. والبـد هنـا أن   (Anderson,1991) يذكرنا بـه أندرسـون  ما وهذا  ،لد األصلراديكالية من أولئك القاطنني يف ب

ضرورة عدم الرضوخ  للضغوطات اإلسـرائيلية   إىل نؤكد على أهمية موضوع اخليار وذلك لنشري على املفاوض الفلسطيين

 سـمح هلـا بـالعودة إىل    وانتقـاء فئـات يُ  ل الكوتـا  وبعض الدول الغربية اللذين يريدون أن يكّونوا هناك شـكاًل مـن أشـكا   

 كوتـا نظـام ال  تـبين التفريـق بـني    هذه النقطة الحقـا، ولكـن مـا ميكـن قولـه اآلن أنـه البـد مـن        إىل . وسنعود فلسطني

ودة فئة معينة ألن ذلك مّلح ع بتشجيع ألسباب مادية حمضة وبني أن تقوم السلطة الوطنية الفلسطينية كاسرتاتيجية،

فإن العودة  ،وبالقياس مع بعض التجارب العاملية يف العودة .يف عملية التنمية. فالباب ينبغي أن يكون مفتوحًا للجميع

                                                           
اسيم تشريعية على إبداء سوء النية إىل آخر حلظة، فعلى الرغم من أنه هناك مر  وتصر إسرائيل - 84

( واليت تنص على إمكانية 1990عسكرية ومدنية إسرائيلية )وذلك حىت قبل مؤمتر مدريد يف عام 
، 1999فقد ظلت تؤجل البت يف الطلبات املقدمة حىت هناية عام  ،إعطاء املستثمر الفلسطيين إقامة

مار والربامج مستثمر مل مشل كما أعلن ذلك مجيل حرارة مدير عام االستث 22حيث أعطت فقط 
 (1999-11-22 التنموية بوزارة االقتصاد والتجارة الفلسطينية )جريدة القدس
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هـو الـذي سـيحدد     األوائـل مبعنى أن وضع العائدين   (auto-regulator)غالبًا ما تكون منظمة من تلقاء نفسها 

 . العودة اليت تليهاحجم 

البقـاء يف دولـة   بـني العـودة أو   اخليـار   الفلسـطيين  لالجـئ أن هناك بدائل، ولذا فال بد أن يكون لأيضا ويعين اخليار 

هذا الكتاب. فالذاتية تعين بأن تكويناته اهلوياتيـة   الفصل األول منيف  العائد /ذاتية املهاجر. وهذا ما عنيته باللجوء

 حب أهله،  أو رغبته يف العودة يف وطنه األم. وسنعود إىل هذه النقطة فيما بعد. جتعله يرغب يف البقاء يف بلد أحبه وأ

 homo)نزعـة وطنيـة حمضـة     االقتصادي للعائد. فالعائد ليس كائنـًا ذا -أما احملدد الثاني فهو الوضع االجتماعي

patricus)   ة الـيت حيبهـا، ويسـتطيع مبقدراتـه     يعود إىل الوطن بغض النظر عن موضوعات تتعلق بالعمل يف املهنـ

املالية بأن يعيش عيشة كرمية إىل حد ما ، وأن تكون حرية التعبري واالنتماء موجـودة يف هـذا الـوطن، كمـا يكـون لـه       

ممارسة حريته الشخصية وهو الذي عاش جّل حياته يف بلد له عادات وتقاليد ختتلف عـن تلـك الرائجـة يف     احلق يف

 اجملتمع الفلسطيين. 

حاملا تسمح  ‘بديهية’مع اآلخر، فافرتاض أن عودة فلسطينيي اخلارج  الواحدويعترب هذان احملددان مرتبطان عضويًا 

املـادي للالجـئني خطـأ آخـر. ولعـل       وافرتاض أن العودة مربوطة فقط مبوضوع االستيعاب .هلم ذلك يعترب خطأ فادحًا

عض الدراسات االقتصادية والتكنوقراطية وهذا ما سنتناوله يف فقرة الحقـة. وعـادة   االفرتاض الثاني ما أدى إىل وجود ب

، ويكـون بعضـها أقـرب إىل احملـدد اهلويـاتي والثـاني إىل       نين السـابق يما ترتاوح جتارب العودة العاملية بني احملـدد 

السوفيتية، وذلك عندما مسح ستالني  أرمينيا النموذج األول هو عودة األرمن إىل ويعترب األقرب إىل احملدد االقتصادي.

مع احللفاء . وقد أقيمت محلة عامليـة    (Sèvres)بعد احلرب العاملية الثانية بعودة األرمن بناء على اتفاقية سيفغ 

رمينيـا، ولـو   الـوطن األم أ  األول رئيسي يتعلق بالعودة إىل :العودةيف لتشجيع األرمن بالعودة. وهناك عامالن لعبا دورًا 

ولكـن لـيس    ،دول املسـتقبلة الـ هو األزمة االقتصادية يف وأهمية أقل الثاني له والعامل  .أرمينيا التارخيية منأنها جزء 

كلها. ففرنسا على سبيل املثال كانت أحسن بكثري من االحتاد السوفييت ما بعد احلرب العاملية. ولقد جنحت احلملـة  

% من  10( مما يقدر أنه يشكل يف فرنسا 7000منهم أرمين ) 100,000 إىل 90,000باسم الوطن يف إعادة من  

أمــا النمــوذج األوســع للمحــدد االقتصــادي فهــو النمــوذج  .(Mouradiam, 1990:326) الشــتات األرمــين

  كما سوف نرى يف الفقرة القادمة. اليهودي،

 

 : منوذج حافزي اقتصادي   إسرائيلجتربة هجرة اليهود إىل. 7-2
بتجربـة ذات عـربة للحالـة الفلسـطينية.      ،(Aliya)85ليـا  ع واليت يسمونها تقدم جتربة هجرة اليهود إىل إسرائيل

 ،ا له من أهمية دينيـة  وم ‘الصعود إىل القدس’وعلى الرغم من اخلطاب القومي ذي األصول الدينية الذي حيث على 

فإن هجرة اليهود إىل إسرائيل ال ميكن أبدًا  أن نفصلها عن السياق التـارخيي والسياسـي واالقتصـادي الـذي رافقهـا.      

والذين خيتمون شـرب قهـوتهم    ي اإلسرائيلي ناتان اورلي على اإلسرائيليني املهاجرين يف شيكاغوجويتهكم السوسيولو

ويف الوقت ذاته ليست هلم أية نيـة  أو خطـة للعـودة إىل هنـاك، وال حتـى       ‘السنة القادمة يف القدس’ة ملاليومية جب

                                                           
 .لعربية : الصعود واملقصود هنا الصعود إىل القدسابتعين هذه الكلمة  - 85
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 يف إسـرائيل  ني، كما يتهكم اجلغرايف اإلسرائيلي أورن يفتاهل عندما يكتب حـول املنفـي   (Uriely,1993) كزيارة

(exiled in Israel). 

العربيــة هــي نفــي الشــتات -، فــإن النظريــة املركزيــة يف الثقافــة الصــهيونيةكراكوتســكني-وكمــا طرحهــا أمنــون راز

(diaspora) ستخدام املكثف اال ‘غري الديين’(. وقد دعم هذا االجتاه 1996)رام،  كيد مركزية أرض إسرائيلأوت

لي هـو أقـرب مـا يكـون إىل منـوذج      النموذج اإلسـرائي يف الواقع  ذلك، يعترب على الرغم من. وخلطاب ديين عن العودة

حافزي اقتصادي، ومن ثم فهو منوذج ال خيتلف كـثريا عـن أي منـوذج كولونيـالي، إذ يسـتوطن "البـيض" يف الـبالد        

برأيـي   ولـه املستعمرة مستفيدين من خريات األرض ومن دفء الطقس ومن السوق االقتصادية اليت تفتح أمامهم. ومـا نق 

كل اهلجرة اليهودية. فنحن نعلم عن  "النضال" و"االعتقاد اجلازم" ألغلب املسـتوطنني   يعرب عن هجرة األكثرية وليس

وخاصة أولئك الذين يقطنون يف  اخلليل، بأن عليهم البقاء يف أرض حماطة بأعداء هلم ألن ذلـك هـو الطريـق للصـعود     

 .مباشرة إىل اجلنة

األوىل مرتبطة بعوامل الطرد يف اجملتمع املستقبل والثانية  وميكن التمييز يف اهلجرة اليهودية بني مرحلتني أساسيتني: 

ففي املرحلة األوىل كانت هناك هجرة عربية يهودية إىل فلسـطني يعـود بعضـها     .بعوامل اجلذب من الدولة اإلسرائيلية

مل الديين، ومن ثم فقد تبعتها منـذ  ، واليت حفزها الشعور بعدم األمان وأيضًا العاإىل أمد بعيد قبل قيام دولة إسرائيل

األربعينيات هجرة أوروبية مكثفة كان سببها اهلولوكوست )قتل اليهود من قبل النظام النازي( أثنـاء احلـرب العامليـة    

. ولذا كـان   وكذلك الواليات املتحدة لعبت دورًا مهمًا أيضًا وكذلك الالسامية اليت انتشرت يف كل أحناء أوروبا ،الثانية

املالذ الوحيد لليهود يف فكرة إنشاء دولة قومية يهودية تكون امللجأ  األخري هلم. فعامل الطرد من الدول املستقبلة كـان  

حـوافز   حامسًا يف اهلجرة اليهودية. أما املرحلة الثانية واليت بدأت مع  السبعينيات وحيث كانت برأيي هجـرة ذات 

ن مـ   (welfare State)فتعترب إسرائيل دولة رفاه  .اقتصادية، واليت قدمتها ومازالت تقدمها إسرائيل ملهاجريها

لعـاطلني عـن العمـل. ولعـل     ل اتتعويضـ  مبا يف ذلكحي، صأنظمة ضمان اجتماعي وتوفر ملواطنيها  إذ، الدرجة األوىل

دوالر سـنويًا )يف   16,000ة الثمانينات وارتفاع حجم اإلنتاج الوطين للفـرد إىل  استقرار االقتصاد اإلسرائيلي منذ بداي

( قد جعال من إسرائيل دولة غنية مثل أي دولة أوروبيـة، وسـاهم ذلـك يف خلـق عوامـل جـذب قويـة يف        1994عام 

خـرية يف الثمانينـات   ، الفئة األهم يف هذه اهلجرة خالل السـنوات األ 86الروس ‘اليهود’ويعترب  .االقتصاد اإلسرائيلي

(. 26/5/2000أيـار )جريـدة احليـاة     25والتسعينيات. وقد احتفل باراك بقدوم اليهودي الروسـي رقـم مليـون يف    

اجملاعات الـيت   بعد فرتاتوتعترب هجرة يهود الفالشا أيضًا هجرة ذات دوافع اقتصادية حبتة، فقد استجلب اليهود 

سرائيليني أنه على الرغم من وجـود نقـاش ثيولـوجي علـى صـحة يهوديـة       اجتاحت أثيوبيا. ويرى بعض الباحثني اإل

الفالشا، فإن القرار النهائي لقدومهم كان سياسيًا واقتصاديًا. وقد أشار وزير االقتصاد اإلسرائيلي أنه آن األوان للسـماح  

 (.24/3/2000هارتس ) لدفعة جديدة من الفالشا للقدوم وهذا يدل على أنه قرار ذو طابع اقتصادي

                                                           
منهم  حكماً جيب وضع كلمة يهودي بني قوسني فقد أثبتت التحرايت اإلسرائيلية أن جزء اً   - 86

، هم ليسوا بيهود وقد قدموا فقط  ألسباب اقتصادية هرابً من البؤس يف دول ما نصفقد يصل إىل ال
 .(12/1/2000بعد االحتاد السوفييت. انظر على سبيل املثال )هارتس، 
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وقـد قمـت يف    .ما عدا اهلجرة الروسية وهجرة الفالشـا، فـيمكن أن نتحـدث عـن هجـرة حمـدودة أوروبيـة وأمريكيـة        

إسرائيليًا من أصول أمريكية وأوروبية )وخاصة فرنسية(، أغلبهم من حديثي اهلجرة، تتبعت مسـارات   22استجواب 

لبعض مـنهم خطابـًا قوميـًا دينيـًا : "عـدت إىل بلـد       هذا وقد أظهر بوضوح على الرغم من استخدام ا 87البعض منهم.

هي لليهود، وأنا وجدت نفسي مدفوعًا هلا"، "أردت أن أعيش يف وطين"، " أنـا أردت العـيش    أجدادي"، "إسرائيل

ا أن يف بلد أغلبه يهود". إال أن  البحث عن تفاصيل حياتهم قبـل اهلجـرة غالبـًا مـا يظهـر عوامـل أخـرى. فقـد بـد         

األغلبية كانوا إما عاطلني عن العمل، أويف وضع اقتصادي هش. وقد أصيب ربع منهم  بأزمات نفسية أدت بعضها إىل 

البتعاد عـن الوضـع السـابق    يف ارغبة  اجمليء يف قرار حاسم بوجها ساهم انهيار عصيب قبل جميئهم إىل إسرائيل، مم

ل جميئهم أنهم سيسكنون يف بلد اقتلع من الفلسطينيني: " قدمت الذي عاشوه. واعرتف البعض منهم بأنهم يعرفون قب

. أنا أعرف أنين أسكن يف مكان قد اقتلع من أصحابه من قبل، هـذه أنانيـة مـين، أنـا     كن يف القدسألس من مونرتيال

 88".سكيمو من هناكأعرتف بذلك، لكن أجدادي فعلوا الشىء نفسه يف الكيوبيك عندما اجتثوا األ

فهةةذا ال أعنةةي أنةة   ،وعلةى الةةرغم مةةن الحةةوافز االقتصةةادأة فةةي نمةةوذج الهجةةرة اليهودأةةة إلةةى إسةةرائيل
فةي العةالم، خةرنهم ينتمةون إلةى  ةعئ مركةزال  لي  هنا   عور لدى جةزء مهةم مةن الشةتات اليهةودء

هةةةذال األسةةةطورة ال تتعلةةةق فقةةةةط . ‘أر  الميعةةةاد’ق أسةةةةطورة ويتةةةدعم هةةةذا الشةةةعور خالةةة  إسةةةرائيل.
فةةنن  بةةيخةةاليهود وإنمةةا أأرةةا خكثيةةر مةةن المسةةتعمرين الجةةدد. فكمةةا تبينةة  الباحثةةة الفرنسةةية ليةةزا أنتي

األوروبيين قد نظةروا إلةى أمريكةا علةى أنهةا أر  الميعةاد التةي سةود  (Puritanists)المتطهرين 
فالقوميةات  . وكمةا يةذكرنا بينةدكت اندرسةون (Anteby, 2000: 98)أطهرونها من دنة  الةوثنيين 

وتاره لصيرورات تجعلهةا تتقولةئ  (imagened nations)تالق خعد أن كانت مح  متايلة 
ومةن  .(Anderson, 1991:141)وتتكيةأ وتتحةول عمةا كانةت علية  عنةدما كانةت متايلةة فقةط 

ن الفلسةةطينيين الةةذين أظنةةون أن القوميةةة ال أمكةةن أن تقةةوم علةةى هنةةا البةةد أن أنتقةةد خعةة  المفكةةري
فةةبغ  النظةر عةةن النتةائ   الكولوناليةةة والعنصةرية لوجةةود دولةة قائمةةة علةى الةةدين،  .مشةاعر دينيةة

ودولةةة إسةةرائيل عةةن وجةةود قوميةةة يهودأةةة ولةةو أنهةةا قائمةةة علةةى  فقةةد أثبتةةت تجربةةة الشةةتات اليهةةودء
شةةةتات( الماتلفةةةة )و نيةةةة وةةةهيونية، و نيةةةات ماتلفةةةة خحسةةةئ دول  (nationalisms)و نيةةةات 

، كمةةةا هةةو الحةةةال فةةي التعريةةةف مةةةن أم يهودأةةة واولةةدالةةةذين ص ا ةةااألولكةةن هةةةذال القوميةةة تاةةةص 
فهنةةا  يهةةود منصةةهرون كليةةًا وال أشةةعرون مطلقةةًا خةةرنهم قوميةةون يهةةود. إذ أن  البيولةةوجي لليهةةودء.

ة متعةددة، فهةو أشةعر يةلهوية أبناء دين  ليست إال جزءًا من تكوينات هويات  عور اإلنسان خانتمائ 
ولذا فال أعبةر أغلبيةة الشةتات فةي الرغبةة فةي الهجةرة.   .الخ…في الوقت نفس  أن  فرنسي أمريكي،

                                                           
 .وتل أبيب القدس بني 2000و 1998لقد أجريت هذه املقابالت بني عام  - 87
 1999، تشرين الثاين  القدسمقابلة مع ش.س يف  -88
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رغم كل انقسامات  فهو متماسك إلى و  ،مجتمهبناء اء ر كما أن هنا  قومية إسرائيلية تشكلت من ج
 حد كبير. 

 يعين ذلك أن هذا النموذج احلافزي االقتصادي  مينع من أن هناك من حياول أن يربئ ذمته ويضحي جبـزء مـن   وال 

ليـدرس يف    (sabatical year)السـنوية  أو اجلامعيـة   تـه عطاليف  وقته من حني إىل آخر يف القـدوم إىل إسـرائيل  

 (.يف الفصل القادم اليهود إىل إسرائيلإىل الفقرة حول تربعات  أيضا رجامعاتها  أو جيري أحباثًا يف خمترباتها. )انظ

االقتصادي هو الذي جعل كثريًا مـن اإلسـرائيليني واملهـاجرين اجلـدد،       افزيوأخريًا ينبغي القول أن هذا النموذج احل

سوفيت وعلى الرغم الكثري من يهود ند كما حصل ع ،حوافر اقتصادية أفضل ينتهزون أول فرصة للهجرة إىل دول ذات

فـإن   ومعناهـا النـزول(،   Yerida هيـد ري)بالعربية تستخدم كلمة ي ودية اليت تدين من يرتك إسرائيليهمن الثقافة ال

ي عـدد اإلسـرائيليني يف الواليـات    ورائيلي ناتـان أ . ويقـدر الباحـث اإلسـر   هناك هجرة واسعة باجتاه الواليات املتحدة

كما يبني كالفني كولدشيدر من أن أغلبية الذين يعودون إىل بالدهم األصلية من اإلسرائيليني هـم   بنصف مليون. املتحدة

 .(Goldscheider, 1990:140) من أصول أوروبية غربية  أو أمريكية

 

 الالجئني يف فلسطني: نزعة اقتصادية  يعاباست. 7-3
مرجع يف لغات متعددة )العربية، اإلنكليزية، الفرنسية، والعربية( يرجـع   400حبدود  زريقو سونياندر ربينما حص

و  1948الفلسطيين يف عام  تتناول هذه املراجع جتربة الالجئاألوىل من التسعينيات و اخلمسالسنوات إىل إصدارهم 

 Endresen and)يتنـاول موضـوع عـودة الالجـئني      الـذي   هناك عددًا ضئياًل جـدا بينوا أن ، فان 1967عام 

Zureik, 1996)  . ،وإمنــا أيضــا  و تعتــرب أهميــة موضــوع العــودة لــيس فقــط باعتبارهــا دراســات استشــرافية

التسعينيات موجتني يف العودة حتى اآلن : األوىل بعـد غـزو    فقد شهدت األراضي الفلسطينية منذ بداية سوسيولوجية.

وعلى الرغم من أنه  .، والثانية بعد بدء عملية السالم وهي املوجة األكربطرد الفلسطينيني من اخلليجوالعراق للكويت  

 60,000لعـودة بــ   احجـم هـذه    1997ام حتـى عـ   ال توجد هناك أرقام  إحصائية دقيقة فقد قـدر عبـاس شـبالق   

(Van Heer , 1997, introduction)  .        وحبسب تقـديري فـإن الـرقم احلـالي يصـل بسـهولة إىل حـدود

 89قدموا بتصاريح زيارة ومل خيرجوا. 000,40ممن حيملون اهلويات الفلسطينية إضافة إىل  000,010

فقـد طلبـت   سـرائيل(  إىل اغزة، أو إىل لضفة الفلسطينية و ىل اإ ت)إن كانو يف غياب الدراسات الفلسطينية عن العودة  

القيـام بدراسـة حـول     ، تسـرنانيديس وهوليـارس،   من بـاحثني يونـانيني   1999اجملموعة األوربية يف منتصف عام 

 ,Tsardanidis and Huliaras) و قطـاع غـزة   توقعـات اسـتيعاب الالجـئني العائـدين إىل الضـفة الغربيـة      

و غزة حمدودة جـدًا، و أن أي عـودة مكثفـة لالجـئني      وحبسب هذا التقرير فإن استيعابية الضفة الغربية.  (1999

الفلسطينيني سوف جتعل الوضع االقتصادي و السياسي هشا مما سيؤثر عكسـيا علـى اسـتقرار املنطقـة. و يعتـرب هـذا       

 يف عمليـة اختـاذ القـرار حـول دعـم االحتـاد األوروبـي السياسـي         همـاً يلعب دورا مميكن أن نه التقرير خطرا، ذلك أل

                                                           
 . 28/6/2000هذا الرقم األخري من تقدير السلطات اإلسرائيلية. جريدة القدس،   - 89
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و يتسـم هـذا التقريـر باسـتخدام منطـق اقتصـادي بطريقـة          90.لالجئنيا ه حول عودةالفلسطيين يف مفاوضاتللمفاوض 

قرائية مستنتجة من أرقام حالية. وكأنه يفرتض أن است أرقامإىل جمموعة  ميكانيكية حبيث تتحول موضوعة االستيعاب

حجم مساحة األراضي الفلسطينية يف مناطق أ و ب ستبقى كما هي، وكأن الوضع االقتصـادي سـيكون كمـا هـو عليـه      

سيمبسـن  -جـوهن هـوب   ة التارخيية فهل ميكن أن نقول أن هذه النتيجة ليست خمتلفة يف تقرير السـري قارفوللم اآلن.

(Hope-Simpson, 1939)  عمل على طلب امللك  الذيو)والذي قدمه لسكرتري الدولة الربيطانية للمستعمرات

وهل كل  ؟فلسطني االنتدابيةيف قدرة االستيعابية للمهاجرين اليهود حمدودية ال، إذ يظهر هذا التقرير (1930يف عام 

اليت يقـدمها اخلـرباء،  ويف الطـابع العلمـي     ما استوعبته فلسطني منذ ذلك الوقت جيعلنا نعيد النظر يف بعض التقارير 

؟ (143: 1999حممـد حـافظ يعقـوب )    الباحث يف علـم االجتمـاع   كما يذكرنا بذلك،الذي يصرون على إحيائنا به

 علـى إضفاء الشـرعية   نياولحمملنظمات الدولية اخرباء ، كما يفعله بعض حتويل الشاذ إىل عاديوهل ميكن القبول يف 

 ,Shami)   تاني الشـامي يذلك بقـوة االنرتبولوجيـة سـ   ب ةوضحم شكلة الالجئني واملخيمات،يف معاجلتهم مل ذلك،

 القـدرات هـو القيـام بدراسـة     اخلـبريين اليونـانيني   خطـأ كـبريًا يف هـذه دراسـة    ؟ كما ميكن القول أن هنـاك  (1996

ــة االســتيعابية ــيسو  (absorption capacity)   احلالي  absorption) استشــراف االســتيعاب ل

prospective)  وتقوم هذه الدراسات على افـرتاض أن  وغزة كامل من الضفة الغربيةي السرائيلاإلنسحاب االبعد .

و  . فمـن هـؤالء الالجـئني رجـال أعمـال     أيضـا و لـيس هلـم حـظ      (burden)اةالالجئني الفلسطينيني هم عقبة كأد

 91مستثمرون وخربات علمية وفنية  ميكن أن يساهموا بصورة حامسة يف خلق اقتصاد فلسطيين متني.

حول العائدين من عدة مناطق يف العـامل أمثلـة مهمـة عـن أن عـودة       و تقدم لنا الدراسات اليت قام بها نيقوال فان هري 

وهناك أربعـة أمثلـة علـى ذلـك. فاملثـال       .ىل إحياء االقتصاد يف سياقات خمتلفةالالجئني إىل بالدهم األصلية قد أدى إ

آسيوي من هذا البلد قبل عشـرين سـنة  عـام     50,000آسيوي إىل أوغندا بعد طرد  7,000األول عن عودة حوالي 

يتعلـق بعـودة    . وقد أدت هذه العودة إىل إحياء اقتصاد كان يعيش يف أزمة خانقـة. يف حـني أن املثـال الثـاني    1972

% مـن عـدد سـكان    10والذي أدى ذلـك إىل زيـادة    إىل األردن و بقية دول اخلليج فلسطيين من الكويت 350,000

اشـرة سـلبية،   . و قـد أدى ذلـك إىل نتـائج مب   1995مليون نسمة تقريبًا يف عـام   3.8ليصل هذا  األخري إىل   األردن

ولكن على املدى البعيد فإن الفوائد كانت مهمة لالقتصاد الوطين األردني وخاصة بعـد سـنتني. هـذا ويف هـذه احلالـة      

                                                           
حول نتائج هذا التقرير  لقد أدت  احتجاجات دائرة العائدين يف منظمة التحرير الفلسطينية  - 90

التقارير  أغلبل مث و لكن. (fellow up) األوروبية أبن تطلب تقريراً مكماًل له إقناع اجملموعة إىل 
فلن يكون هناك فريق عمل  ،فلسطنياألوضاع يف شهرية اليت تقوم هبا املنظمات الدولية حول الشبه 

ة يكون فيه ابحثون فلسطينيون )و لو كان برائسة خبري أجنيب( و إمنا خببري  أو اثنني أيتون لقضاء فرت 
 حمدودة ال تتجاوز األسبوع، و ليقرروا بعد ذلك مصري شعب !!! 

 ،انظر إىل فقرة مسامهة الشتات يف بناء االقتصاد الفلسطيين يف هذا الكتاب وأيضا إىل )حنفي - 91
1997). 
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الشـهادات العليـا  أو مـن أصـحاب املهـن       يهناك عامالن  لعبا  دورا هاما : األول يف أن اغلب العائدين هم من حامل

مالة بسهولة. وجند العامل الثاني يتعلق بدخول رؤوس أموال مهمة قدرها واخلربات، مما سهل عليهم دخول سوق الع

مليار دوالر. ولعل السلوك االقتصادي للعائدين و الطريقة اليت اندجموا فيها  1.5حبوالي  1992البنك األردني عام 

عائـدين و جـزء ممـن    باجملتمع األردني، هو ما شكل دروسا مهمة للحالة الفلسطينية بسبب التشابهات بـني هـؤالء ال  

 يتوقع أن يعود إىل األراضي الفلسطينية.

يف  بلغاري ذوي أصول تركيـة، مـن بلغاريـا إىل تركيـا     300,000أما املثال الثالث فيتعلق بعودة مفاجئة و قسرية لـ 

دورا مهمًا يف تسـهيل    . و يف هذا املثال لعبت املساعدة اخلارجية و خاصة يف اجملموعة األوروبية1989منتصف عام 

 هذه الفئة يف اجملتمع الرتكي.  و استيعاب اندماج

وإذا كانت األمثلة الثالثة السابقة قد أدت إىل حتسني واضح يف االقتصـاد الـوطين  أو احمللـي، فاملثـال الرابـع الـذي       

 800,000كانت له نتائج سلبية جدًا على اجملتمع األصـلي. وهـو عـودة     هو على عكس ذلك، فقد يعطيه فان هري

مدة طويلة يف أزمة اقتصادية حادة، بسبب االخنفـاض   والذي أوقع اليمن 1990يف نهاية عام  ميين من دول اخلليج

 . (Van Heer, 1997)املفاجئ لعائدات هؤالء املهاجرين 

أصـحاب رؤوس  ، إضـافة إىل  نا بعني االعتبار نسبة خرجيي اجلامعات العالية حتى من بني أبنـاء املخيمـات  وإذا أخذ

األموال الذين يطمحون يف القدوم إىل فلسطني، ميكن أن نتوقع أن هؤالء العائدون ال ميكن أن يشـكلوا فقـط عقبـة أمـام     

سوق العمالة هلم. وكما سنجد يف الفصل القادم فإن أهمية مساهمة الشتات )على الرغم مـن   االقتصاد  أو أمام استيعاب

حجمها السـنوي يتجـاوز ذلـك الـذي      أن، حيث همية مبكانن األهي م منهم( صعوبة الزيارة واستحالة اإلقامة للكثري

يسـهم يف بنـاء هـذا الكيـان بوجـوده      مساهمات الدول املاحنة. وهذا أيضا دليل على نية هذا الشتات على أن يتعلق يف 

 أو املادي.  فعليال

 

 هنا وهناك  أو اخلارجي األبدي. 7-4

وإذا كان موسوي العودة أكاد أكون موسوعا مح  سياسي فنن تبعات  ذات  بيعة ثقافية 
كانت هنا  هوية  إذااجتماعية و من ثم اقتصادأة . فالعودة تطر  خقوة موسوي الهوية و فيما 

واحدة أو هويات فلسطينية ماتلفة خحسئ عوامل كثيرة أهمها تتعلق بتطبه اإلنسان فلسطينية 
ر القومية تالق مكونات بإذًا نعود هنا إلى أن التجربة ع بثقافات المجتمعات التي عاح بها.

فكما أن اإلنسان المهاجر أطلق علي  ألقاب ازدواجية أو  .داخل الهوية الو نية و تجعلها متعددة
ال االزدواجية التركيبية تبقى حتى ذه ، فنن الخ….سورء -أمريكي، فلسطيني-فلسطينيتركيبية 

عائد و هو أاتلأ عن الفلسطيني من أهل البلد أو -عندما أعود إلى و ن  ليتحول إلى فلسطيني
المبعد -إلى الرفة و القطاي ( أو الفلسطيني 1948الالج، )الذء لجر من أراسي -الفلسطيني

ما هي  ن كال الذء أطر  نفس  هوواإل .  سلطات االحتالل خالل الثمانينات()وهو الذء أخعدت
ومن ثم تتحول  ؟وهل تحول السمة التركيبية إلى مالزمة سرورية ؟التمثالت االجتماعية للعائدين

م عن أزمة نهذال الفئة إلى  بقة متشيئة لها سمات تعود إلى أحكام ساخقة أكثر منها واقعية وت
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ًا فما هو إ كالي في العالقة بين العائد و المقيم ذإ ؟الفلسطينية "الواحدة"ى الهوية تقوقه وحفاظ عل
لك أن اإل كال لي  عندما أقول ذا االختالد؟ أعني بذه ،شيتلي  اختالفهما وإنما في كيفية 

لك لنظرت  للسلطة ذولكن عندما أعتبر العائد سلطوء و  ،ابن الداخل عن العائد خرن  ماتلأ
وهنا تصبح سمة السلطة خرنها  .الفلسطينية على أنها سلطة وافدة قدمت من الشتاتالو نية 

لقد سمي العائدون من   .92سلطوية "خسبئ ثقافة أولئك الوافدين القادمين من دول قمعية عربية"
ولعل سياي  .خالتوانسة )خالمعنى إلغاء حتى هويتهم الفلسطينية( ناظرا لهم خعين الريبة قبل البع 

. فالبع  اً مما جعل هنا  التباس خعرهم أتى متزامنا مه قدوم السلطة الو نية الفلسطينيةقدوم 
يء خعُ  شوفي الوقت نفس  أ عندما يريد التحدث عن العائدين  أو العك .أعني السلطة 

لك أحد العائدين ذذكر  العائدين أهل الداخل  ويعتبرونهم  بقة مستغلة ذات  اخه قبلي، و كما
بدال من أن أفتح أهل  ويالن "ف خ  او محلالذين  همنفي و  الذء عبر عن خيبة األمل من الداخل

في كل  يء، من أجرة البيت  نا، فهم أستغلونناالقادمون لادمة و ن نحنو  ناراعهم لذهذا البلد 
 .("الفلسطينية الو نية)موظأ لدى السلطة  ح% من معا60-50التي تعادل لي  أقل من 

لي  كل أهل الداخل و الاارج لهم هذال التصورات التشيئية، وإنما أعتقد أن جزءًا مهمًا منهم 
تحليل تبسيطي أاتزل معارسة السلطة على أنها وافدة من مجتمه بأحملون هذال اآلراء و يلوذون 

وظرود الرفة ل  أس  دأمقرا ية، وهكذا أصبح تبرير معارسة هذا النظام ألن  جاهل خروساي 
 .الغربية وغزة

لسلطة الو نية اف .وإنما ال بد من توسيح أ كالها التبسيطية ،ال اآلراءذه دينتفهنا ليست مهمتنا  
ال السلطة كانت ذولكن ه ،الفلسطينية مثلها مثل كثير من السلطات قدمت من المنفى خعد التحرير

كانت هنا  غلبة ألبناء  إذالداخل والاارج، و قد حروت منذ البدء على تقسيم السلطات بين ا
الاارج في الوزارات المفتاحية )الداخلية و التاطيط و التعاون الدولي ( ولكن هنا  أخرى مه 
أبناء الداخل )الشؤون المدنية مثاًل( و عندما أكون الوزير من الداخل أكون نائب  من الاارج و 

لعائدين في بداأة تشكل السلطة لهيمنة سياسية  العك  وحيح. وعلى أء حال فنذا كانت هنا 
السلطة سعأ من هيمنة العائد، كما يوسح ذلك سليم تمارء ال ذفنن تبلور ه ،الو نية

(Tamari, 1999:33)  منظمة التحرير الفلسطينية خرنها "خليط من الشعوبية . فنذا اتسمت
فنن  ،(Sayigh,19:133) أشوا خحسئ تعبير يزيد "الجديدة ( والبطريياركيةالو نية)،القومية 

 .لك لم يتغير كثيرًا خغ  النظر عن الفاعلين السياسيين سواء كانوا من الداخل أو من الاارجذ
الاارج ال تستطيه التعامل مه  ريحة المبعدين /الداخلثنائية و تبسيطية التحليل المبني على 
ين ذلدأة البيرة و محمد دحالن رئي  األمن الوقائي( واللب سابق)مثل والح عبد الجواد الرئي  ال
                                                           

 .11/3/2000مقابلة مع ل.ش. يف  - 92
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لسنوات عدة وعادوا،  ينظر إليهم اآلن حينا كعائدين و في المنفى احترنتهم منظمة التحرير 
ين سافروا ذوهل ال ا.أو مؤيد امعارس ، إن كانحينا كربناء مدن خحسئ الموقه السياسي للمالحد

هل وائئ عريقات الذء أحمل جواز   بقة العائدين أم ال؟ليمكثوا في فترات دراسية وعادوا من 
لئك الذين لهم مراكز حياتية متعددة كالوزير و سفر أمريكي عائد أم ال؟ وكيأ أمكن أن ينظر أل

 السابق ورجل األعمال منيئ المصرء الذء يتنقل دائما بين عمان ورام ه .
د بين العائدين من أهل البلد خطريقة ا التعقيد في الصورة أجعلني اقتر  أن ندرس االختالذه

وهكذا  ين خعين االعتبار تعدد الهويات الفلسطينية الذء نت  عن خبرة الهجرة.ذأكثر انفتاحًا آخ
عزى من ثم ت. و عوامل أساسية خاعتبارهااالجتماعية -أمكن أن تدرس االختالفات الثقافية

خعين االعتبار وجود العائدين ساخقًا في إذ يؤخذ ، الفات في التطبه الثقافيتخااالختالفات إلى 
 .(Idem:33ء )ر اتمسليم ل  قبلية، كما ينوال  أقل أو أكثر علمانية أو منا ق أكثر حررية،

ن تون  أو من الوالأات المتحدة خحسئ  بيعة موهكذا أاتلأ العائدون من مصر عن العائدين 
 ال الهجرة.ذه

أو الو ن السياسي.  ة وإنما أأرا في الو ن األموال تقتصر هدال الابرة على دول الهجرة الساخق
فاإلنسان  (alienation)فالعودة إلى الو ن ال تعني ال من قريئ وال من خعيد نهاأة االغتراب 

القرن، ال أمكن أن يرجه ليعود  وربما نصأ المهاجر/المشتت/ الالج، منذ أكثر من ربه قرن 
كما كانت علي  قبل العودة. إذًا هنا  دائما يجدها لإلى أرس  وبيت  وأودقائ  وأقربائ  وعالقات  

يبقى   تشاخك بين الحنين ونستالجيا واالغتراب عند اإلنسان الذء تطول خ  الغربة. ولذا فنن
في عنوان هذال الفقرة )الاارجي  ما عنيت ، وهذا حتى لو كان في الداخل (outsider)خارجيًا 
، فلم أعد ‘هنا وهنا ’ ما عنيت  في عنوان هدا الكتاب. و لعل  آن األوان ألن أ ير إلى األبدء(

و كما بيناال . النسبي، خحسئ ما أكون موقعك معنىهنا  خارج وداخل خالمعنى المطلق وإنما خال
مكان وياغة هذال ال المراكز ال أعود خاإلذرعأ هتراكز ثقل الشتات و تعدد معندما تن  رخساخقا 

تتحول خع  األ راد إلى مراكز  إنماو  ،اً أ رافا مركزًا و العالقة بين الداخل والاارج خاعتباره
ولكن  ؟والعك  وحيح . ولعل هذا ما أجعل السؤال االنطولوجي لفلسطينيي الشتات لي  من أنا

  ؟أين أكون 
اإل كال بين الداخل والاارج لي  محصورًا خالشعئ الفلسطيني ولكن وأخيرا البد أن أذكر أن 

 أرمينياات إلى يعادوا في األربعين نالذيألرمن . فاأماكن أخرى  نجدال في تجارب العائدين في
ودول أخرى قد تم سحئ إقاماتهم  أو جنسياتهم من  ، مصر، سوريامن فرنسا يندمقاالسوفيتية، 
هؤالء  ‘حري ’مينيا. وهكذا لسفرة واحدة وباتجاال أر  حةسفر وال اتجواز وأعطوا  هذال الدول

إحراي( مراكبهم. وعندما وولوا إلى أرمينيا وجدوا أنفسهم في  علىالعائدون )أو خاألحرى أجبروا 
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في  ‘المحليون ’أكثر مما كانوا علي  في بالد "الغربة" وقد اعتبرهم  (outsider)وسه الاارجي 
 هم هنا .أرمينيا الفقيرة آن ذا  خرنهم األغنياء، وقد سري الكثير من
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 مسامهة الشتات يف جمال االستثمار واملساعدات يف األراضي الفلسطينيةالفصل الثامن: 

 حماولة لتفكيك العالقة االقتصادية بني الشتات واملركز

 

 
ر مةةن زوافةةي إحةةدى لقاءاتةة  مةةه  تسةةاءل الةةرئي  أاسةةر عرفةةاتي  " فلسةةطين؟ أيةةن هةةو روتشةةيلد" 

 أحةةةد أهةةةم رجةةةل األعمةةةال ،حسةةةيئ وةةةباغ  عليةةة رديةةة "أيةةةن هةةةو بةةةن غوريةةةون فلسةةةطين؟الشةةةتات. "
 .الفلسطيني

 
 93املقدمة. 8-1

بةةةين األ ةةةةراد )الشةةةةتات( أن نفكةةةةك العالقةةةةة إلةةةى سةةةةعينا مةةةةن خةةةالل الفصةةةةول السةةةةاخقة  اآلنحتةةةى 
موسةةةةةةعتها فةةةةةي سةةةةةةياقها الفرةةةةةةائي  نةةةةةةاحاولرة  ويلةةةةةةة  "بديهيةةةةةة"، و تةةةةةةوالمركةةةةةز، والتةةةةةةي اعتبةةةةةرت لف

السوسيولوجي،  تاريايًا وآنيًا. ومه أن هنا  عملية سلمية في المنطقةة، فهةذا ال أعنةي أن الشةتات 
الفلسةةةطيني سةةةيقوم، خصةةةورة ميكانيكيةةةة، بةةةربط نفسةةة  خةةةالمركز وإعةةةادة تشةةةكيل  ةةةبكات  االقتصةةةادأة 

 . القوميةالمحلية وفوي 

عةن  ريةق دراسةة مسةاهمة الشةتات  يةل جانئ من هذا اإل كالوفي هذا اإل ار أقتر  الفصل تناو 
أو الهبةةةات   األراسةةةي الفلسةةةطينية النا ةةةئة، عةةةن  ريةةةق االسةةةتثمارات تاقتصةةةادأاالفلسةةةطيني فةةةي 

اإلنسةةةةانية والعائليةةةةة. وسةةةةيعتمد الفصةةةةل، فةةةةي محاولةةةةة بنةةةةاء نمةةةةوذج اقتصةةةةادء لتقةةةةدير حجةةةةم هةةةةذال 
ومن خارجهةا. وفيمةا   د المساهمات من داخل األراسي الفلسطينيةالمساهمات، على منهجية رو

أمةةةا فيمةةةا يتعلةةةق  94يتعلةةةق خمسةةةاهمات  الةةةداخل، اعتمةةةدنا علةةةى اإلحصةةةاءات الرسةةةمية الفلسةةةطينية.
 608مقابلةةةة  تاولةةنتالتةةي ميدانيةةةة ال نةةاأخحاثخاسةةتقراء المسةةاهمات مةةةن الاةةارج، فقةةد اعتمةةةدنا علةةى 

 .تفلسطينيين في الشتا رجال أعمال

                                                           
)بريوت: مركز  1999يف كانون األول  04عدد كان قد نشر جزء من هذا الفصل يف جملة الدراسات الفلسطينية   - 93

 الدراسات الفلسطينية(.

لشكر ملسؤويل دائرة االستثمار يف وزارة االقتصاد والتجارة، وإىل املكتب املركزي ابأتقدم  - 94
 .ين زودوين يف اإلحصائيات والبياانت الالزمةالذ لإلحصاء الفلسطيين
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وتطمةةح هةةذال األخحةةاث الميدانيةةة والتحليةةل الكمةةي لهةةا، إلةةى تشةةكيل قطيعةةة مةةه كثيةةر مةةن الدراسةةات 
التةةةي تناولةةةت العالقةةةات االقتصةةةادأة بةةةين فلسةةةطينيي الاةةةارج واألراسةةةي الفلسةةةطينية والتةةةي اتسةةةمت 

، مستندة إما إلى األماني والمشاعر، وإما إلى األيديولوجيا. كما أطمح هذا الفصل  خالتعميم المفًر
الحيةةزات إلةةى  ةةر  خعةة  األسةةئلة المتعلقةةة بنقةةاً االلتقةةاء واالخةةتالد بةةين الشةةتات الفلسةةطيني  و 

 األخرى، كالشتات اليهودء والشتات الصيني.  يةشتاتال
تعتبةر، علةى الةرغم مةن أنهةا ، اسةتثمارًا  وهبةات، وسيبين هذا الفصل أن مساهمات الشتات المادأة

ى أهةم دعةائم االقتصةاد الفلسةطيني، وهةي أهةم خكثيةر كمةًا ونوعةًا مةن أقل من القدرات الكامنةة، إحةد
 المساعدات االقتصادأة اآلتية من الدول المانحة.

يف البداية، سنقوم بتقدير حجم املساهمات يف جمالني منفصلني: جمال االستثمار، وجمال اهلبات العائلية واإلنسانية. 

علينا التذكر أن هناك عالقة بينهما، إذ أن بعـض أشـكال املسـاعدات     وعلى الرغم من الفصل بني هذين اجملالني فإن

حيدث أنشطة اقتصادية تصبح شكاًل من أشكال االستثمار. ثم سنحاول تقديم بعـض العناصـر لفهـم العالقـة      اإلنسانية

مـن  يف مصـادره املاليـة فقـط، بـل أيضـًا يف       بني الشتات واملركز. لكن قبل ذلك جيب التذكري بأن أهمية الشتات ال تك

 ، وهذا ما سنتناوله يف الفصل القادم.اكتسابه اخلربات العملية والعلمية بالعلوم والتكنولوجيا

 

 استثمارات الشتات قي األراضي الفلسطينية. 8-2
 

املقابالت الشخصية مع رجـال   . فمقاربة االستثمار اعتبارا منذه الدراسةهلاحلدود املنهجية  يف البداية البد أن أسجل

 املشـاريع حيمل خماطر مجة، وذلك لعدم املعرفة بالتحديد على أي مستوى من التنفيذ تكـون بهـا    الشتاتيف  األعمال

لـذا كـان علينـا االعتمـاد علـى البيانـات املتـوفرة  داخـل األراضـي           .املاليـة  املسـاهمة اليت يذكرها املستجوبون نسـبة  

واملكتب املركزي لإلحصاء الفلسطيين. لكن هذه البيانـات   95: وزارة االقتصاد والتجارة، الفلسطينية. وهناك مصدران

 ليست مؤهلة متامًا ملعاجلة إشكال هذا البحث، وميكن تلخيص مشكلة هذه البيانات على النحو التالي:

لرةةةةرائئ خموجةةةةئ قةةةةانون تتعلةةةةق البيانةةةةات فقةةةةط خالشةةةةركات التةةةةي قةةةةدمت  لبةةةةات إلعفائهةةةةا مةةةةن ا -
 االستثمار، في حين ال توجد بيانات عن الشركات األخرى. 

                                                           
وحدها،  ألراضي الفلسطينية، فبياانت غزةلسوء احلظ فإنه ليس هناك بياانت على مستوى  ا -95

وبياانت الضفة وحدها، وختتلف بعض التعريفات والبياانت من منطقة إىل أخرى، مما أدى ذلك إىل 
 بذل جهد كبري يف مالءمة البياانت  بعضها مع بعض. 
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تعةةةرد البيانةةةات المسةةةتثمر المحلةةةي خرنةةة  المسةةةتثمر الفلسةةةطيني الةةةذء أحمةةةل هويةةةة فلسةةةطينية/  - 
إسةرائيلية حتةى لةو أمرةى أغلبيةة وقتة  فةةي الاةارج، األمةر الةذء أدى  إلةى اعتبةار جةزء مةةن رةوس 

 الاارج رةوس أموال محلية.  األموال القادمة من
طبقا للتعريفات الدولية، يعترب أي فرع من شركة أجنبية يف األراضي الفلسطينية شركة حملية. فمثال تعترب فروع شركة  - 

يف فلسطني، ذات رؤوس األموال الفلسطينية الشتاتية،   (PADICO) (ابديكو)فلسطني للتنمية واالستثمار 
 شركات حملية.

اثنا امليدانية، فإن بعض الشركات احمللية هلا رأس مال خارجي لكنه غري معلن، كما أن بعض الشركات وفقًا ألحب -
فإن التعداد العام للمنشآت الذي قامت به دائرة اإلحصاء   األخرى ال يصرح برأس ماله احلقيقي خوفًا من الضرائب.

فحسب ما نشر فإن هناك  الواقع. مما ميكن ختيله يف قد وصلت إىل نتائج أقل بكثري 1994يف عام  الفلسطينيةاملركزية 
أجنبية )وطبعا من دون خطأ يذكر هو فلسطيين اخلارج حاملي  مللكيةمشروعًا يف جمال الصناعات التحويلية هو  39

" )أي أجنبية" -مشروعاً، يف حني هناك فقط أربعة مشاريع مشرتكة فلسطينية  10942جمموع  يفاجلنسيات املختلفة( 
 96.الداخل واخلارج( من

ال يوجد أي متييز بني املستثمر األجنيب واملستثمر األجنيب من أصل فلسطيين. لكن ميكن القول،  بال تـردد، بـأن    -

 األغلبية الساحقة من املشاريع االستثمارية هي ألشخاص من أصل فلسطيين.

ات الواقعيـة، كمـا أن التمييـز بـني مسـتثمر      بسبب كل هذه االعتبارات، فإننا نعتقد أن هذه البيانات أقـل مـن البيانـ   

حملي ومستثمر أجنيب متييز غري دقيق. وهو متييز يأخذ بعني االعتبار هذه العوامل، ميكـن التمييـز بـني اسـتثمارات      

 كبرية واستثمارات صغرية  ختص غالبَا قطاع البناء.  

 

 الكبرية املباشرة االستثماراتأ. -8-2
اليت تتعلق بإنشاء مشروع اقتصـادي،  أو بتوسـيع مؤسسـة موجـودة. وحبسـب       الكبرية هي االستثمارات اراتاالستثم

مليون دوالر سنة  48.6  ، بلغ حجم هذه االستثماراتوقطاع  غزة بيانات وزارة االقتصاد والتجارة  يف الضفة الغربية

ثم هبط  1996مليون دوالر سنة، 120.7،  وارتفع بصورة حادة إىل 1995ماليني دوالر سنة  62.5، و 1994

جزءًا صغريًا مـن اإلنتـاج احمللـي اإلمجـالي      .  هذا وتشكل هذه االستثمارات1997ماليني دوالر يف سنة  81.7إىل 

(GDPيشكل على )    :(. وتعتـرب هـذه   22، 21اجلـدول رقـم   إىل )انظـر   % 5,5%، 4.3%، 2%، 1.4التـوالي

%. لكـن  15املباشرة  ال تقل عن  النسب صغرية قياسًا بالنسب املوجودة يف أغلبية  الدول العربية، حيث االستثمارات

الصغرية يف جمال قطاع البناء )كمـا  سـنرى فيمـا بعـد( فـإن هـذه        ستثماراتالكبرية اال إذا أضفنا إىل هذه االستثمارات

 (، وهي تعترب نسبة ال يستهان بها.GDP% من اإلنتاج احمللي اإلمجالي )11النسبة تصل إىل 

                                                           
 ،)النتائج األولية( 4199للمنشآت  العامالتعداد  ،دائرة اإلحصاء املركزية الفلسطينية املصدر - 96

 .رام هللا ،1995أاير 
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 )مباليني الدوالرات(1997  -1994رتة من االستثمارات الكبرية حبسب البياانت الرمسية للف: 20جدول رقم  

 1997 1996 1995 1994 االستثمارات

 يف الضفة الغربية االستثمارات

 ما عدا القدس

12.8 9.4 96.6 54.3 

 6 5 5 5 *يف القدس االستثمارات

 21.4 19.1 48.1 30.8 يف غزة االستثمارات

 81.7 120.7 62.5 48.6 اجملموع

 4031.466 3890.037 3564.928 3048.045 النتيجة احمللية اإلمجالية  

االســــــتثمار بالنســــــبة  إىل 

 النتيجة احمللية اإلمجالية

1.6 1.7 3.1 2 

 .1998حزيران/ يونيو  – يف القدس  املؤلف بيانات مجعها * تقدير أولي على أساس

 املصدر: وزارة االقتصاد والتجارة واملكتب املركزي لإلحصاء الفلسطيين.
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  1998-1994من  املشاريع الصناعية والسياحية اليت شارك فيها املستثمرون أمساءبعض : 21جدول رقم  

 %*اخلارجي الشريك نسبة  املستثمر سيةجن
* الكلـــي املـــال ورأس حجـــم

 )دوالر(
  املشروع وصف

 العربية الدقيق مطاحن شركة 761000 33 أردني

 طبيه عبوات مصنع 180000 100 أردني

 واالستثمار للرخام امليامني شركة 300000 33 أردني

 الرخام وتلميع وجلى قص شركة 9561000 50 أردني

 جاهزة ملبوسات شركة 2480000 33 يأمريك

 سياحي فندق 386666 50 فرنسي

 ومطاعم وسياحة فندقه أعمال 4500000 50 سعودي

 غذائية مواد إنتاج مصنع 223000 100 أردني

 سياحية شركه 5330000 20 أمريكي

 احلديد لصناعة شركه 7000000 25 أمريكي

 هربائيةالك اللوحات وتوزيع إنتاج 145000 100 أردني

 سياحي فندق 200000 100 أردني

 املدرسية احلقائب نتاجإل شركة 79000 75 أملاني

 اواتاخلضر وختزين لتجميد شركه 225000 33 أردني

 الرخام وجلي للحجارة مصنع 200000 49 إيطالي

 سياحي فندق 450000 100 أمريكي

 إذاعي و فين إنتاج 120000 100 أردني

 واجللود ةقمشاأل لتصنيع ركهش 110000 50 أردني

 الرخام لتصنيع شركه 350000 50 أردني

 اواتاخلضر لتربيد خمازن 250000 100 أردني

 ةومدرس ةروض 72000 100 كوييت

 الكهربائية اللمبات إنتاج 915000 100 أمريكي

 ةبالستيكي صناعات شركة 188700 100 أردني

 أعالف مركزات صناعة 574836 75 أردني

 بناء حجارة مصنع 100000 50 ازيليبر

  احلجارة لطحن كسارة 1170100 25 فلسطيين من إسرائيل

 سياحي سكين جممع 3315000 100 أمريكي
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 يالر أنابيب نتاجإل مصنع 1200000 100 أردني

 العصري نتاجإل مصنع 4519000 100 أمريكي

 ةالطباعي فالماأل نتاجإل مؤسسه 140000 100 أردني

 الطوب نتاجإل مصنع 282320 100 أردني

 واحلليب لباناأل النتاج مصنع 220000 50 أردني

 اواتاخلضر وجتميد لتربيد مصنع 200000 100 أردني

 مالبس مصنع 102320 100 مصري

 والرخام ةاحلجار صناعة 112857 50 أردني

 املعادن جلفنة و لطالء مصنع 128430 100 مصري

 وثريات فحت صناعة 133700 100 مصري

 سياحي فندق 644000 100 أمريكي

 احلمامات أطقم ديكور و تصديف 386000 50 أردني

 ةاحلجار لطحن ةكسار 2183097 60 أردني

 طوب مصنع 208000 100 أردني

 ةأدوي مصنع 3157000 50 لبناني

 ةغذائي مواد مصنع 810000 33 أردني

  عام مستشفى 37500000 100 أردني

  بالستيك مصنع 1367200 100 أردني

 إمسنتية منتجات مصنع 200000 100 أردني

 سياحي فندق 1634417 25 أمريكي

 ستاليت تصنيع 1700000 100 أمريكي

  ذلك العتبارات كثرية، أوردناها يف النصذلك العتبارات كثرية، أوردناها يف النصدقيقة ودقيقة وال تعترب نسبة مساهمة الشريك اخلارجي املصرح بها ال تعترب نسبة مساهمة الشريك اخلارجي املصرح بها * * 

 

 بني حملية وخارجية توزيع االستثماراتب.-8-2
بني  الشتات وفلسطينيي الداخل، تتسم بيانـات  وزارة االقتصـاد بالتنـاقض. ولـذا،      فيما يتعلق  بتوزيع االستثمارات

سنعتمد على أحباثنا امليدانية والتقـديرات األوليـة ملسـؤولي  االسـتثمار. وحبسـب مـديري  قسـم االسـتثمار يف الضـفة          

وكي نأخذ جانب األمان  سنعترب  97هو الشتات. % من هذه االستثمارات90، فإن مصدر أكثر من وقطاع غزة ةالغربي

ذًا، تقـدر  هي استثمارات أجنبية مباشرة، واليت غالبًا ما يكون مصدرها الشـتات. إ  % فقط من هذه االستثمارات70أن

                                                           
 .1998يف حزيران  هأجريت مقابلتان مع - 97
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مليـون    57.2و  1996ماليـني دوالر سـنة    84.5مساهمة الشتات يف االستثمار يف األراضـي الفلسـطينية حبـدود    

 . لكن هذه األرقام حتتاج إىل تعديل آخذين بعني االعتبار ما هو غري دقيق من هذه اإلحصاءات. 1997دوالر سنة 

كات التابعة لكربى شركات االستثمار يف فلسـطني مل تؤخـذ بعـني    الحظنا عن طريق التدقيق يف بيانات الوزارة أن الشر

االعتبار، بسبب عدم طلبها، حتى اآلن، اإلعفاءات الضريبية، وهي الشركات التاليـة: الشـركة  الفلسـطينية للتنميـة     

فيهـا؛  ، ما عدا شركة االتصاالت الفلسطينية اليت تعترب باد يكو أهـم املسـاهمني   (PADICO)كو واالستثمار باد ي

إذًا، علينا إضافة استثمارات هذه  ؛ شركة السالم العاملية لالستثمار.  (APIC) شركة االستثمار العربية الفلسطينية 

ماليني دوالر إىل استثمارات الشتات  سـنة   49.8فإنه جيب إضافة   23الشركات. وحبسب ما ورد يف اجلدول رقم 

 .1997مليون دوالر سنة  56.8، و 1996

مليةون  114، و 1996ماليين دوالر سةنة  134.3الكبيرة أقدر ب  كان حجم االستثماراتوهكذا، 
 .1997دوالر سنة  

 

االسددتثمارات خدارج البيداانت الرمسيددة املتعلقدة ابلشدركات القابضددة الثالثدة الكدربى لالسددتثمار يف : 22جددول رقدم  
  تشملها البياانت الرمسيةفلسطني واليت مل

ــتثمارات الشركات القابضة يف  االســـــــ

ــوام  -1995األعــــ

1996-1997 

ــتثمارات ــام  االســ يف عــ

1996 

 يف عام االستثمارات

1997 

 44.66 44.66 *134 شركة ابد يكو*

 

الشـركة العربيـة الفلســطينية   

 لالستثمار

 

15.5 

 

5.166 
 

 

5.166 
 

ــة   ــالم العامليــ ــركة الســ شــ

 لالستثمار

7  7 

 

 اجملموع

156.5 49.826 56.826 

 مباليني الدوالراتاألرقام 

 مليون  دوالر(. 16* ما عدا شركة االتصاالت الفلسطينية )إذ تستثمر باد يكو فيها 

 . 1998املصدر: مقابلة مع مسؤولني يف هذه الشركات يف حزيران / يونيو 
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 الصغرية يف قطاع البناء االستثماراتج.-8-2
أشةةترء خعةة  المغتةةربين الفلسةةطينيين بيتةةًا  أو  ةةقة كةةي أكةةون لةة  مةةو ، قةةدم فةةي فلسةةطين، إذ  

أسةةةةتعمل البيةةةةت لإلجةةةةازات،  أو كمشةةةةروي اقتصةةةةادء سةةةةكني. وهنةةةةا أقةةةةدم لنةةةةا المكتةةةةئ  المركةةةةزء 
نشةةةةةةاءات وبحةةةةةةن المسةةةةةةتويات المعيشةةةةةةية لإلحصةةةةةةاء الفلسةةةةةةطيني، عةةةةةةن  ريةةةةةةق خحةةةةةةن قطةةةةةةاي اإل

واالستهال ، قيمة التحةويالت الفردأةة مةن الشةتات إلةى األراسةي الفلسةطينية بهةدد البنةاء، البالغةة 
 . 1997مليون دوالر لسنة  197.1و  1996ماليين دوالر لسنة  169.5نحو 

الكبيةةةةرة   توخالوةةةةة األمةةةةر، تقةةةةدر المسةةةةاهمة الكليةةةةة للشةةةةتات الفلسةةةةطيني فةةةةي مجةةةةال االسةةةةتثمارا
)انظةر إلةى  1997مليةون دوالر سةنة  311.1و  1996ماليين دوالر سةنة  303.8والصغيرة  ب 
 (.3جدول رقم 

  

 1997وسنة  1996مسامهة الشتات يف جمال االستثمارات يف سنة : 23جدول رقم  

 نوع االستثمار 1996 1997

 الكبرية االستثمارات 134.3 114

الصـغرية وخاصـة    االسـتثمارات  169.5 197.1

 يف جمال البناء

 اجملموع 303.8 311.1

 ) مباليني الدوالرات(

 املصدر: جمموعة مصادر.

 

 منوذج جديد من األنشطة االقتصاديةد.-8-2
فحسةةئ، بةةل أأرةةًا فةةي نوعيتهةةا. لقةةد  السةةتثماراتال تتجلةةى أهميةةة مسةةاهمة الشةةتات فةةي حجةةم ا    

سةةمحت فكةةةرة الشةةةركات المسةةةاهمة خنقامةةةة اسةةةتثمارات اسةةةتراتيجية خعيةةةدة المةةةدى، ومشةةةاريه سةةةامة 
وةناعية  تاقتصةادأاتتجاوز قدرة المستثمر الفرد. ويعتبر هذا النموذج جديدًا في بلد يتسم بهيمنةة 

حجم وةغير ومتوسةط. إن إعطةاء الحيويةة لالقتصةاد الفلسةطيني فةي هةذال المرحلةة  استهالكية ذات
المبكةةةرة مةةةن تطةةةورال  لهةةةو حاسةةةم مةةةن أجةةةل التنميةةةة المسةةةتدأمة واالسةةةتقرار مسةةةتقباًل. وهةةةذا النمةةةوذج 

-deاإلغاثةةةةةة لمجتمةةةةةه يةةةةةرز  تحةةةةةت و ةةةةةرة االحةةةةةتالل و الالتنميةةةةةة ) تاقتصةةةةةادأايتجةةةةةاوز مرحلةةةةةة 
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development،)98 التةةةةةراكم الرأسةةةةةمالي فةةةةةي اقتصةةةةةاد اسةةةةةتهالكي، يتميةةةةةز خرةةةةةعأ  ليةةةةةدفه نحةةةةةو
  99مصادرال، وبدرجة عالية من االعتماد على االستيراد.

لكةن مةا ذكرنةاال علةى أنة  نمةوذج اقتصةادء جديةد دفةه خة  الشةتات، ال أعنةي أنة  النمةوذج األفرةةل. 
سسات االقتصادأة فقد بينت لنا األدبيات الحديثة في علم االجتماي االقتصادء مدى انتشار  المؤ 

الصغيرة ونجاحها، هذال المؤسسةات التةي تتسةم، فةي خعة  األحيةان، خطاخعهةا العةائلي  أو اإلثنةي،  
قياسةةًا خالمشةةاريه الكبيةةرة. وهةةذا علةةى العكةة  ممةةا كةةان أعتبةةرال كثيةةرون مةةن االقتصةةاديين فةةي أواخةةر 

حةين تبةين الدراسةات  السبعينيات الذين نظةروا إلةى هةذال المؤسسةات الصةغيرة علةى أنهةا بدائيةة، فةي
 Silicon)الحديثة  مرونتها و قدرتها على استجالب التكنولوجيا المتقدمة. ولعل وادء السيليكون 

Valley)   والثيةرد ايتةالي(Third Italy)   همةا خيةر مثةةالين لبوتقةات احترةنت كثيةةرًا مةن هةةذال
جة  نقةدا آخةر كمةا أمكةن أن تو . (Lever-Tracy, IP and Tracy, 1996)المشةاريه الناجحةة
التي تقيمها الشركات االستثمارية الكبيرة والتي تتسم خالفاامة والترد الذء ال  لطبيعة االستثمارات

المغترب في -أمكن أن يبرر، ال من وجهة نظر اقتصادأة وال سياسية، فركثر ما يثير انتباال العائد
كمةةا هةةو  ،ووةةغيرة خسةةيطةان الكلةةي لشةةقق سةةكنية فلسةةطين، هةةو نةةدرة الفنةةادي المتواسةةعة  أو الفقةةد

 .وبيت لحم الحال على سبيل المثال في رام ه
ألهميةةة فهةةم دور الشةةتات فةةي االسةةتثمار الصةةناعي فةةي األراسةةي الفلسةةطينية سةةنتناول ذلةةك  نظةةراً 

 خشيء من التفصيل في الفقرة التالية.

 

 100اعياالستثمار الصنيف  عامة نظرةه. -8-2 
-1996أجـابوا يف املقـابالت )بـني     رجـل أعمـال   512أنه من عينة كليـة قـدرها    نالحظإمجالي  بشكل 

 ،مشروع صـناعة بنـاء   15و التنفيذمشروعًا صناعيًا منفذًا  أو حتت  36هناك  (  عن مشاريعهم االستثمارية،1997

 101.مشاريع يف صناعة البناء 8مشروعًا يف الصناعة و 26 ، هناكفيها وفيما يتعلق باملشاريع املدروسة وغري املنفذة

                                                           
 Sara Roy  (1995)رة روي حبسب تعبري سا - 98
Hanafi) ,الفلسطينية انظر إىل ساري حنفي  من أجل  تفاصيل عن طبيعة هذه االستثمارات -99

1999b). 
 (Hanafi, 1999b)ملزيد من التفاصيل حول هذه الفقرة، انظر إىل  - 100
يف الشتات يف  الذين استثمروا لرجال األعمال الفلسطينني االجتماعي  إىل حتليلنا الفضائي  انظر  101

 و كذلك يف الباب الثاين من هذا الكتاب. (1997)ساري حنفي 
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تناول مخسـة   ميكننا .طبيعة هذه املشاريع وأشكال عالقتها مع القطاع اخلاص الفلسطيين بالتفضيل لنتناول 

 : أشكال رئيسية

ربات الفلسطينية املوجودة يف اخلارج احملليني باالعتماد على اخل الصناعينيمصنع من دون  أو مع مشاركة  فتح -(1

 .املاليةوقدراتها 

 Palestinianقمـح )  مطحنـة )يوسـف الشـنطي(،    أمثلة على ذلك : مشروع تطوير مصنع أحذيـة يف غـزة   وجند 

Flour Mill Co. طنـًا   250ًا يف غزة )حممود الفرا(، مطحنة دقيق بطاقة إنتاجيـة قـدرها   مليون 14( برأمسال

إنشاء حمطة حتلية وتعبئة املياه الصحية من اآلبار  أو دراسة ماليني دوالر ، و 5غزة بتكلفة  احتياجاتا لتغطية يومي

، ماليني دوالر، صناعة خالطة  اإلمسنت مع أجهزة النقل، تطوير مصانع جمموعة طوقان يف نـابلس  5البحر بتكلفة 

الوطنيـة لصـناعة األملنيـوم     الشـركة اخلليـل،   -ات غاز، مصـنع أثـاث  تصنيع مضخات مشسية، مصنع تعبئة اسطوان

 للسجائر UNIPAL شركةقضبان أملنيوم يف نابلس( ؛ شركة سنيوره لتصنيع املواد الغذائية ؛  مصنعوالربوفيالت )

 (.. اخل العقادعمر جمموعة و املواد الغذائية )

( واليت هـي بصـدد   باديكواالستثمار الصناعي )أحد شركات  شركةأن نذكر  كنميالشركات املساهمة،  استثمارات ومن

 14مليون دوالر، ومـدفوع مـن الشـركة     25 قدرهتنفيذ جمموعة مشاريع، منها شركة دواجن فلسطني باستثمار كلي 

، مشـروع  % مـن األسـهم(  30شركة إيطالية )اشرتت  معمشروع مصنع األحذية الذي مت بعقد مشاركة  ، مليون دوالر

أخـرى علـى    مسـاهمة صـناعية. هنـاك شـركة     مصـبغة مشروع قضبان الفـوالذ، مشـروع    ،العبوات البالستيكية للشرب

حاليا مطاحن القمـح يف   تنفذمطاحن القمح الذهيب املساهمة العامة، واليت  شركةأصغر بكثري من سابقتها هي   مستوى

  102 .نابلس

الـداخل   مـن كثريًا من املشاريع املتعلقة بهذا النوع من املشاركة بني الفلسطينيني  أن هناك نتوقعأن  وميكننا 

تظـل نسـبيا ضـعيفة ألسـباب سياسـية       اتاملشـارك و لكـن حجـم   والشتات والذين هم يف أغلب األحيان من األقـارب.  

الفساد على وجود السلطة الوطنية الفلسطينية ولكن ألسباب أخرى تتعلق يف و حركة رجال األعمال،إسرائيلية أعاقت 

ميكن ذكر كما  .الكفيل بتسهيل أعمال رجال األعمال ؤسساتي ذي األداء التكنوقراطياملطار مستويات عدة و ضعف اإل

 قادرة على االتصال بعضها مع بعض. الفلسطينية القتصادية اال شبكاتال ضعف

 إىل فلسطني الشتاتما يف بلد  انتقال خط إنتاجي ملصنع -(2

أمريكيـة ميلكهـا   شـركة  برتخيص من  حلمأمثلة على ذلك : إنشاء مصنعني للمواد التجميلية والشامبو يف بيت  وجند 

يـوت واحللويـات   لتصـنيع السـمنة والز   مصـر  -لشركة لألغذية الصناعية  يف غزة الدراسةلسطيين، خط إنتاجي قيد ف

ًا إنتاجيـًا يف غـزه ملصـنعه القـاهري لتصـميم       خطـ  أحـد الصـناعيني   وقـد فـتح   هـذا  .)بسكويت وبوظـة(، اخل  الصناعية

السلطة الوطنية  بني (Arrangement)  املرحليمن االتفاق " لالستفادة، T-shirtالقطنيات وخياطتها وخاصة 

                                                           
شاريع البنية األساسية للصناعة. وجند أمثلة على ذلك : م إنشاءأن نضيف إىل ما سبق   ميكن - 102

؛ املدينة الصناعية يف  األوىلدومن للمرحلة  600الصناعية يف جنني:على أرض مساحتها  للمدينة
 .املسامهةلالتصاالت  فلسطني( ؛ شركة ابديكو شركةمليوندوالر ) 25غزه: االستثمار الكلي 
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علــى الســماح لــبعض البضــائع الفلســطينية للــدخول مــن دون أن تتعــرض للجمــارك    األمريكيــةواإلدارة  الفلســطينية

 103.األمريكية

إىل فلسطني وهذا الشكل من االسـتثمار حيتـاج إىل حـد عـاٍل مـن االسـتقرار        الشتاتانتقال كلي ملصنع ما يف بلد  -(3

ولعـل   .من ثم نقل حملي للنشاط االقتصـادي هلـا  و ،اجملاورة هلافلسطني، حتى يتم تفضيلها على الدول  يف السياسي

ذكر أحـد رجـال    وقد .هي االتفاقية املرحلية التجارية مع الواليات املتحدة مميزةإحدى امليزات اليت جتعل فلسطني  

 .لالستفادة من تلك االتفاقية جاهزة إىل بيت حلم ألبسةبأنه بصدد نقل مصنع   الفلسطينيني األعمال

  املشاركةمقيمني بذلك شكاًل من أشكال  فلسطنينقل أبناء الشتات اخلربات التكنولوجية جملتمعات إقامتهم إىل  -(4 

(Joint-venture) مـن   التعـاون ل مـن  ميكـن أن يسـتفيد هـذا الشـك     .والدول املتطورة تكنولوجيا الفلسطينينيبني

 .الضمانات اليت تقدمها الدول املاحنة واملساعدات أيضا

: وهـي شـركة أمريكيـة يـديرها فلسـطيين       إلحـدى الشـركات اهلندسـية     بنـاء فنـدق يف غـزة    ذلكأمثلة على  وجند 

ــروض   ــمانات وق ــة املبض ــة لؤسس ــتثمارات األمريكي ــمان االس ــا وراء  ض ــمل  Overseas Private) ارالبح

C)OPI -Investment Corporation  . ومن اجلدير بالذكر أنOPIC   موضـوع   يفماطلـت كـثريا    قـد

ذلـك األمـر جعلـهم يتوجهـون      األمـريكيني املوجهة للفلسطينيني. ورمبا توقـع بعـض الفلسـطينيني     ضمان االستثمارات

اخلـربة واملسـاهمة ماليـا، لـذا تأسسـت أربـع شـركات         علـى للحصـول   للمشاركة مع جهات عربيـة وخاصـة مصـرية   

شـركة املرحـوم   اهلندسية مع مشاركة شركة الناصر حسـن عـالم املصـرية )    اإلنشاءاتوهي : شركة  مصرية-فلسطينية

 إىل شركة سويدية حتى هندسية مع مشاركة املهندس املصري كمال الزهريي )إضافة إنشاءاتخليل صراف( ؛ شركة 

لبنـاء   4/1995( )صالح الريس(، ولقـد وقـع عقـد يف    السويديةاالستفادة من املشاريع اليت متوهلا احلكومة  يستطيع

مليون دوالر يف غزة ؛ املهندسون االستشاريون العرب/ حمـرم وبـاخوم )مشـاركة     200 تقديريةمستشفى أطفال بكلفة 

أمحد عثمان والفـرا   عثمان -ملصرية حمرم وباخوم( ؛ املقاولون العرب يف فلسطنيفهمي فاروق احلسيين والشركة ا بني

ثالثـة فـروع    اءمليونًا، إضافة إىل بن 60بقيمة  املدنيةمليون دوالر واليت أنهت أعمال مطار عزة: األعمال  2برأمسال 

ندسية )مبشاركة مع شركة قطاع فلسطني: شركة استشارات ه -الفرا  -الصبور شركةالبنك العقاري املصري يف غزة ؛ 

 حممد حسن صبور(. مصريعام 

 والثانيـة كنديه : األوىل لتصنيع قضبان األملنيوم، -ذكر شركتني فلسطينية فيمكنالشركات اليت هي حتت الدراسة  أما

  .لتصنيع البيوت املسبقة الصنع

تـبني لنـا فـإن هنـاك      وكمـا ضي الفلسـطينية.   مع الدول اجملاورة لألراأوليًاإقامة أعمال بالباطن ملنتجات تصنع  -(5

وذلك لقربهـا مـن اخلـط     طولكرم،. وخاصة يف منطقة يتعاطون أعمااًل بالباطن يف الضفة الغربية إسرائيلفلسطينيني من 

 50عارف لأللبسة اجلاهزة يف أم الفحم واليت تشـغل   شركة إبراهيم مثالوجند  .األخضر الفاصل بني الضفة وإسرائيل

                                                           
إىل  العودةمرحلياً . فباستطاعة اإلدارة األمريكية إلغاءه بدون  احلقيقة ليس االتفاق هنا إال يف - 103

 .(arrangement) وإمنا  (agreement)الطرف الثاين فهو ليس 
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والـيت   الناصـرة كما ميكن أن نذكر شركة اللحـوم اإلسـالمية والـيت مقرهـا      مشاغل خياطة يف الضفة الغربية، يفعاماًل 

 104.واجملهزةفتحت مؤخرا مسلخ ومصنع حلوم حديث لتحضري اللحوم املعلبة 

مةةن التجربةةة التاريايةةة فةةنن القليةةل ممةةن أعمةةل خرعمةةال خالبةةا ن أطةةور ذاتةة  لينتقةةل إلةةى إمكانيةةة و 
تصميم المنت  على سبيل المثال. وهذا على عك  توويات البنك الدولي التي اعتبرت أن تقسةيم 

  .1993هو سرورء، كما بدى ذلك واسحا في تقريرال لعام  العمل بين اإلسرائيليين والفلسطينيين

 
 اإلنسانية والعائلية مساعدات فلسطينيي الشتات. 8-3

 لقد تم تقدير الهبات العائلية واإلنسانية على اعتبارالمصادر التاليةن
المبةةةةالش التةةةةي يةةةةدفعها المقيمةةةةون فةةةةي الشةةةةتات إلةةةةى  -1

ذويهم  في األراسي الفلسطينية، إن كان ذلك نقدًا أثناء الزيةارات،  أو عةن  ريةق التحةويالت 
ردأة.  وتعتبر هذال النفقات  كاًل من أ كال المساعدات. وغالبًا ما أسةاهم هةؤالء المصرفية الف

فةةي حةةل المشةةكالت المادأةةة لعةةائالتهم. وقةةد قةةدر المكتةةئ المركةةزء لإلحصةةاء الفلسةةطيني هةةذال 
 .1997ماليين دوالر سنة  90.9و  1996ماليين دوالر سنة  96.4المساهمات بة 

جانةةةةةةةئ مةةةةةةةن التحةةةةةةةويالت المؤسسةةةةةةةاتية األحادأةةةةةةةة ال -2
 الاةةةارج إلةةةى الةةةداخل، مثةةةل جمعيةةةات اإلغاثةةةة، اإلسةةةالمية والمسةةةيحية،  أو جمعيةةةات الصةةةداقة
والترةةامن مةةه الشةةعئ الفلسةةطيني ) ةةًر أن أشةةكل الفلسةةطينيون أغلبيةةة فةةي مجلةة  اإلدارة(. 

 مؤ رات.وهنا أأرًا نواج  مشكلة في تقدير حجم التحويالت، وسنكتفي خنعطاء خع  ال
 بةةال تةةردد أهةةم جمعيةةة فلسةةطينية فةةي الشةةتات (Welfare Association)تعتبةةر جمعيةةة التعةةاون 

والمفكةرين  وقةد أسسةها ثالثةون مةن  رجةال األعمةال د من الفصل الثةاني(.-2-2)انظر إلى الفقرة 
وي اسةةةتثمار لمصةةةلحة الفلسةةةطينيين المرمةةةوقين، فتبةةةري  كةةةل مةةةنهم خمليةةةون دوالر ُوسةةةه فةةةي وةةةند

نشا ات هذال الجمعية. وتعتمد الجمعية في تمويلها على تبرعات أعرائها، إسافة إلةى نشةا اتها 
 في مهرجانات الدعم الفلسطيني. 

مشةاريه تبلةش قيمتهةا  1307، 1996حتى سةنة  1983هذا وقد مولت الجمعية، منذ ترسيسها سنة 
مليةةون دوالر مةةن مصةةادرها الاارجيةةة،  47وةةة، ودوالرًا مةةن مصةةادرها الاا 43مليةةون دوالرن  90

مليةةون  3.071مليةةون دوالر )منهةةا  6.42األمةةر الةةذء أعنةةي أن متوسةةط مسةةاعداتها السةةنوية يبلةةش 

                                                           
 ,Destremau)حول أمهية األعمال يف الباطن يف جمال صناعة األلبسة يف املنطقة انظر إىل  - 104

1997). 
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مليةةةون  4.211ليبلةةةش  1997دوالر مةةةن مصةةةادرها الااوةةةة(. وهةةةذا الةةةدعم  األخيةةةر قةةةد ازداد سةةةنة 
  (.7ن 1997، مؤسسة التعاون ) دوالر

هناك مجعيات أخرى  حبجم أقل من حجم مجعية التعاون، أمهها  مجعيات اإلغاثة اإلسالمية اليت جتمع تربعات من 
(. وحبسب البحث الذي أجراه وأمريكا والدول العربية )وخصوصًا دول اخلليج العرب واملسلمني املوجودين يف أورواب

% من متويل جلان الزكاة يف األراضي الفلسطينية أييت من 40.9املالكي ومجيل هالل، فإن ما نسبته  جمديالباحثان 
(. كذلك هناك منظمات أخرى ليس هلا طابع ديين، كمنظمات الصداقة  ,1997Hilal & Malki)  اخلارج

، 1995نة ألف دوالر س 492اليت وزعت مساعدات  قيمتها  (United Palestinian Appealوالتضامن 
(، والصندوق العريب الفلسطيين، وهي منظمات  United Holy Land Fundومجعية األراضي املقدسة )
 من الفصل الثاين( 4)انظر إىل قائمة اجلمعيات الفلسطينية يف اجلدول رقم  وأورواب. موزعة بني الوالايت املتحدة

 ماليني دوالر سنوايً.  4( ب سامهات كل هذه اجلمعيات ومثيالهتا )ماعدا مؤسسة التعاونمنقدر حجم  أنميكن هذا و 

 

 جمموع املسامهات املالية من استثمار وهبات. 8-4
، فإن مساهمات الشتات مـن اسـتثمار   25حبسب األرقام الواردة يف الفقرات السابقة، واليت خلصناها يف اجلدول رقم 

مليـون دوالر سـنة    410.2% اسـتثمارات(، وإىل  74)منها  1996ماليني دوالر سنة  408اعدات وصلت إىل ومس

% استثمارات(. وتعترب هذه املساهمات، من دون أدنى شك، أحد أهم املصـادر الرئيسـية لالقتصـاد    76)منها  1997

% مـن هـذه املسـاعدات    74جند أنها تشـكل  الفلسطيين. وإذا قارناها مبساعدات الدول املاحنة لألراضي الفلسطينية، 

ماليـني دوالر  سـنة    432.3% من هذه املسـاعدات الـيت بلغـت    95و  1996مليون دوالر سنة  549اليت بلغت 

1997 (MOPIC, 1997)  (.25)انظر اجلدول رقم 

بعد ثالثني عامًا من لكن ال بد من أن نذكر أن هذه املساهمات تبقى قليلة بالنسبة إىل حاجات دولة يف طور التأسيس، 

 105وهذه املساعدات أقل بكثري من قدرات الشعب الفلسطيين يف اخلارج. .الالتنمية

وتطرح هذه التقديرات األولية ملساهمة الشتات سنويًا تساؤالت كثرية عن طبيعة العالقات بني الشتات واملركز، حاضرًا 

ن. وسنلجأ هنا إىل بعض نتائج أحباثنا امليدانية اليت أجريت ومستقباًل، والدور الذي يؤديه الشتات يف عملية بناء الوط

 خارج فلسطني، وسنقدم باختصار بعض املبادئ األساسية لفهم السلوك االقتصادي الفلسطيين يف الشتات.

 

                                                           
ة للشتات الفلسطيين حيث تراوحت هذه لقد حاول بعض الكتاب تقدير حجم القوة املالي - 105

 مليار دوالر. من جهيت ارفض املشاركة يف هذه احملاوالت التخمينية. 100إىل  7التقديرات من 
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 ت الدول املاحنةمقارنيه مع مساعدا 1997-1996جمموع املسامهات املالية للشتات لعامي : 24جدول رقم  

 نوع املساهمة 1996 1997

 الكلية االستثمارات 303.8 311.1

الت ياملساعدات العينية والتحو 96.4 90.9

 الفردية

ملؤسســة  املســاعدات اإلنســانية 3.806 4.211

 التعاون 

 األخرى املساعدات اإلنسانية 4.0 4.0

 املساهمة الكلية  للشتات 408.006 410.211

 مساعدات الدول املاحنة 549.414  432.259

 )مليون دوالر( 

 املصدر: جمموعة مصادر. انظر يف داخل الفصل

 حماولة لتفكيك العالقة االقتصادية بني الشتات واملركز. بعض االستنتاجات: 8-5
عـرب الزمـان واملكـان،     (constructed)ركز ليست عالقة بديهية وثابتة، وإمنا مبنيـة  إن العالقة بني الشتات وامل

ولذلك فهي تتوطد وتـتقلص حبسـب تـدخل أعضـاء املركـز والشـتات علـى مجيـع املسـتويات العائليـة، االجتماعيـة            

واملؤسسات الفلسـطينية غـري    واالقتصادية. كما أن هذه  العالقة تتأثر باجلهود اليت تبذهلا السلطة الوطنية الفلسطينية

احلكومية  يف جمال ربط اخلارج بالداخل. كذلك فإنها تعتمد على املواقع اجلغرافية جلاليات الشتات، وعلـى موقـف   

 احلكومات من هذه اجلاليات،  وعلى العالقة بني هذه احلكومات والسلطة الوطنية الفلسطينية.

 احلجم املتواضع نسـبيًا السـتثمارات فلسـطينيي الشـتات يف األراضـي الفلسـطينية، فـإن التفسـريات         ومن أجل تفسري

إىل متشـائمني و   الكالسيكية تتناول املناخ االقتصادي والسياسي لالستثمار يف هذه األراضي. وهنا ينقسم رجال األعمـال 

كن أن يكون أقرب إىل الواقع. وقـد عـرب عـن هـذا املوقـف  األخـري عـرب        متفائلني. لكن هناك من لديه موقف وسط  مي

كدار(،  قائاًل: " على الرغم من أننا ما زلنا من بحممد شتية، رئيس اجمللس الفلسطيين للتنمية واإلعمار )االقتصادي 

ص جناح يف من جهتنا حنن، نؤكد أن هناك، فعاًل، قص 106دون سيادة سياسية، فلقد حققنا بعض قصص النجاح."

بعض اجملاالت، منها على سبيل املثال املؤسسات املالية الوسـيطة، أي املصـارف الـيت دخلـت السـوق الفلسـطينية.       

مصـرفًا يف األراضـي    26 (، فقـد فـتح  Linblad  and Shunnar, 1998وحبسب  ما ذكـر لينبلـد وشـنار )   

تبع حتى اآلن سياسة إقراض حمافظة،  فإنها بدأت القيام بدور فرعًا. ومع أن هذه املصارف ت 88الفلسطينية ميثلها 

مهم يف نقل األموال من املدخر إىل املستثمر. وتبني  بعض املؤشرات االقتصادية بوضوح أن األراضي الفلسـطينية بـدأت   

 اجملاورة. تتمتع، إىل حد ما، بأجواء "عادية" بطريقة  نستطيع معها مقارنة اقتصاداتها باقتصادات بعض البالد 

                                                           
 1998يف آاير  همن مقابلة أجريت مع 106
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خعيدا عن  العوامل االقتصادأة والسياسية المحفزة  أو المثبطة فيما يتعلق خاالستثمار في الداخل 
دراسة  عن  ريقن، أود أن أقوم خفهم العالقة بين الشتات والمركز و كثيرا االقتصادي هاوالتي درس

األوساي القانونية  نعتقد أنإذ السلو  االقتصادء لرجال األعمال الفلسطينيين في الشتات، 
والتجارب االقتصادأة المتعددة للفلسطينيين في دول الشتات تقوم بدور حاسم في تحديد هذال 

المستثمر الفلسطيني المرجح   (profile)هو مقطه  االعالقة. وسنحاول فيما يلي التساةل حول م
دوافه االستثمار ي ما هي العالقة بين هذا القطاي وقطاي االستثمار ؟ وما ه ،وبرء قطاي أعمل

الفلسطيني هو أقرب إلى اإلنسان االقتصادوء  رجل األعمال؟ وهل في األراسي الفلسطينية
(homo economicus)   أو اإلنسان الو ني(homo patriotus) أم  اً ؟  وهل نتوقه استثمار

 سنحاول تناول  في هذا الااتمة. هبات؟ هذا ما
 

 فلسطيين ن روتشيلدالبحث ع . أ-8-5
هذا التساؤل خيفي مفهـوم السـلطة الوطنيـة     فلسطني؟ أين هو روتشيلد يف أكثر من مناسبة تساءل الرئيس ياسر عرفات

ياء الذين سيحضرون إلنقـاذ االقتصـاد الفلسـطيين. لكـن العالقـة      القائل أن املستثمر الفلسطيين هو من األثر الفلسطينية

بطية بني رأس املال املتوفر واالستثمار ضعيفة، كما بينت األحباث امليدانية اليت أجريناها. فأغلبية املسـتثمرين يف  الرتا

ملوظفني الذين راكموا بعض املدخرات.  ولعل أو من فئة ا األراضي الفلسطينية هم من صغار ومتوسطي  رجال األعمال،

جناح الشركات القابضة، مثل باد يكو  أو الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار  أو شركة السالم  العامليـة، يكمـن يف   

الـذين ال   1948أنها عبأت  مثل هذه الفئات لشـراء  أسـهم منهـا. وقـد اسـتفادت، بصـورة خاصـة،  مـن الجئـي          

 وم إىل فلسطني.يستطيعون القد

يف فلسطني  تزداد حبسـب القـرب اجلغـرايف للمسـتثمر مـن وطنـه ال        إضافة إىل ذلك، جيب أن نتذكر أن االستثمارات

م مـن  ، علـى الـرغ  ومصـر  حبسب غناه، كما تبني لنا يف األحباث امليدانية. لذا جند أن  استثمارات فلسطينيي األردن

، وأكثـر كـثريًا مـن اسـتثمارات فلسـطينيي      ضعف قدراتهم املاليـة، أكثـر مـن اسـتثمارات أولئـك القـاطنني يف اخللـيج       

  األمريكيتني الشمالية واجلنوبية.

 عالقتها خبيار االستثمار يف فلسطنيضعف ب. بؤر تركزية يف الشتات و -8-5
في  نشا ات االقتصادأة التي أمارسها رجال األعمالخحسئ أخحاثنا الميدانية فالعالقة بين ال

. فبينما وخاوة لدى ذوء الريادة اإلثنية -الشتات وبين قطاي االستثمار في فلسطين سعيفة
فنن  ،للفلسطينيين في الشتات تتلاص في التجارة والبناء (economic niches)البؤر التركزية 

قطاعين ليسا األكثر احتياجًا لالقتصاد الفلسطيني. خالمقابل فنن الصناعيين الذين لديهم هذين ال
)كما هو الحال في   خبرات وتقنيات عالية في التكنولوجيا، ينتمون إلى أجيال حديثة العهد

لي  لها القدرة المالية الكافية لالستثمار في خحين  على سبيل المثال( وكندا الوالأات المتحدة
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علينا الفصل بين تعبئة رةوس األموال وتعبئة خرن ومن هنا أمكن القول  األراسي الفلسطينية.
 الابرات العملية والمهنية لفلسطينيي الشتات.

ن فرولئك ذوو وما أحدد اختيار نوي االستثمار في األراسي الفلسطينية هو أول رجل األعمال 
األوول في الرفة والقطاي والذين حافظوا على عالقاتهم العائلية واإلثنية قد  اركوا أقاربهم في 

أو أولئك الذين لم   1948فتح منشرة اقتصادأة وغيرة. في حين اختار اآلخرون من فلسطينيي 
ل خادأكو والسالم أحتفظوا على رواخط مه األراسي، االستثمارات في الشركات القاخرة مث

 العالمية وغيرهم.
ولكن ما ذكرناال عن خبرة الهجرة ال أمكن اختزالها على البؤر التركزية االقتصادأة. فهي ليست  

فقط خبرة تقنية ولكن أأرًا معرفة في األسواي والمجتمعات التي أعيش فيها المهاجر، و تكون 
لو كان ذا  في مجاالت ماتلفة عن مجال هذال المعرفة سرورية لنقل تكنولوجيا  أو فتح أسواي و 

عمل المهاجر. والحدين عن خبرة المهاجر تحثنا على أن نفكر تفكيرًا أكثر عمقًا في دور رجل 
ي التنمية االقتصادأة حاليًا، ومستقباًل ف  (individual entrepreneur)األعمال المبادر للفرد

إلى النماذج التارياية لفاعلي التنمية في فلسطين. وال أمكن أن نقوم بذلك من دون العودة 
وعالقاتها برجل األعمال المبادر. وهنا أمكن تناول ثالثة نماذجن النموذج األول هو رجل 

األوروبي، والذء هو في الوقت نفس  مكتشأ خالمعنى الشوبترء  األعمال المبادر
)(Schumpeter  النموذج الثاني هو النموذج الياخاني التارياي، إذ  107كيرزنر. ر خمعنى وماا

 (entrepreneur)المهني دورًا بدياًل لدور رجل األعمال المبادر  –لعئ المهندس خصفت  المدير 
من دون  . وهكذا فقد انتقل االقتصاد إلى عملية التصنيه في الياخان108وقد أخذ خع  مواوفات 

أما النموذج الثالن فهو نموذج رجل األعمال المبادر األمريكي قبل   رور عبر الريادأة،الم
سنوات األربعين في القرن العشرين إذ كان هنا  فصل بين وظائأ المهندس الذء لعئ دورًا 

رجل األعمال المبادر الذء هو  ثانويًا في اتااذ القرارات المتعلقة خالمنشرة االقتصادأة، وبين
غير واحئ رأسمال والذء سيطر على عمليات اتااذ القرار. هذا وقد انتقد فيبلن هذا التقسيم 

والمهندس، و لئ خرن أعطى هذا  (financial captain)في العمل بين القائد المالي العادل 
 األخير دورًا في اإلدارة. 

                                                           
107  -  , 1997a)(Cassarino  من الفصل الثالث(  2-3)انظر إىل الفقرة 
108 - (Yasumuro, 1993:78)  وقد بىن ايسومورو أحباثه على فرتة ماجي(Meiji) -(1868

1912). 
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دة العائلة، وجاءت مسؤولية اختاذ القرار مجاعية وعائليـة يف تطـور األعمـال    فاحلالة الفلسطينية، اعتمدت على مساع

ملبـادرين  ا(. يف حني ميكن اعتبـار رجـال األعمـال    من الفصل الرابع  اإلثنية الرياديةا. -3-4)انظر إىل املثال يف فقرة 

باني، إذهناك فصل يف املسؤوليات بني املمـول واملهنـدس ، إذ يلعـب هـذا      ذوي الريادة الفردية  أقرب إىل النموذج اليا

األخري دورًا مهمًا يف إدارة املنشأة االقتصادية. مبعنى آخر كان هناك حتالف بني املعرفة التقنيـة للمهـاجر ذي التعلـيم    

 بيـة وخاصـة مـن اخللـيج    الرأمسال الـذي محـل إدخاراتـه مـن الـدول العر      رجل العالي وذي خربة الدول املتقدمة مع

العربي. ولعل أهم منوذج على هذا التحالف هو الشـركات القابضـة الـيت أنشـأها رجـال األعمـال يف الشـتات كشـركة         

 .الفلسطينية باديكو، السالم العاملية، الشركة العربية

 

 بني االقتصادوية والوطنية.  دوافع االستثمار يف األراضي الفلسطينية: رجل األعمال .ج-8-5 
إن ما ذكرناال في فقرات ساخقة عن أن  بيعة البؤر التركزية االقتصادأة الفلسطينية في الشتات، 

حتياجات اآلنية لألراسي الفلسطينية. كما أن هنا  ظروفًا آنية في فلسطين ال االال تتوافق مه 
من الشتات  ًا لماذا أستثمر رجل األعمالتوحي خاالستثمار في وسه سياسي واقتصادء هش. فنذ

 في األراسي الفلسطينية؟ 
تلعب دورًا مهمًا  رجل األعمال يف احلقيقة كل العوامل املادية واالقتصادية مهمة يف فهم دوافع االستثمار،  ولكن ذاتية

 homo)صدد، ميكن القول بأنه ال ميكن عن طريق منـوذجي رجـل األعمـال االقتصـادوي     يف ذلك أيضًا. ويف هذا ال

economicus)        والـذي أمسيـه يف اللغـة( الالتينيـة  أو رجل األعمـال الـوطينhomo patricus  أن نفهـم )

ي مكـان مشـحون بالـذاكرة ومكـان     الفلسطينيني. فالوطن ليس أرضـًا جمـردة، فهـ    دوافع االستثمار عند رجال األعمال

مع العائلة واألصدقاء. وهي مكان أيضًا يعرفه رجـل األعمـال جيـدًا، باعتبـاره      (sociability)لف االجتماعي آللت

. فيه ميكن لرجـل األعمـال   ةاجتماعي هيبةو ًامقامو ًااعتبارسوقًا ميكن أن حيقق له مصاحل اقتصادية، و أيضًا حيقق له 

 دول الشتات كوافد  أو كأجنيب أن يلعـب ألول مـرة دورًا سياسـيًا  أو وطنيـًا، وحتـى ميكنـه أن       الذي كان مهشمًا يف

باملعنى الذي تتحدث به العلوم السياسية، إذ يتحـول   (political entrepreneur)يتحول إىل مقاول سياسي 

 (.1996يف حنفي،   ‘املال والسلطة’اخلامس  فصلالاملال إىل سلطة. )انظر إىل 

للمستثمر الفلسطيني في و ن .  هنا أمكن أن نستادم هذا اإل ار النظرء لفهم الفعل الريادء من
فسلوك  االقتصادء ال أمكن أن أحال إلى الحساخات الرياسية للربح والاسارة في الوسه 

 قر أحقق ل  األفرل في مجال استثمارات .الحاسر الصعئ فقط ، وإنما أأرًا إلى مستقبل مست
ففي سؤالنا عن دوافه العودة أو/واالستثمار في فلسطين، ذكر خع  من قابلناهم أنهم أعون أن 
األراسي الفلسطينية ال تعتبر أحسن مكان لالستثمار وخاوة فيما يتعلق خالصناعيين منهم، إذ 

)خعمالة أرخص، وكلفة أقل غالء في  نأنها ال تستطيه منافسة الدول المجاورة كمصر واألرد
الادمات كالكهرباء والنقل.. الخ(، وإنما هم أرخذون خعين االعتبار المستقبل عندما تنفصل 

. كما أرخذون خعين االعتبار عوامل اجتماعية عندما أستثمرون األراسي الفلسطينية عن إسرائيل
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عمال أستفيد من مجموعة عالقات  ومن معرفت  خالبيئة المحلية، ولكن  في قرية األول. فرجل األ
لي  تاجرًا أمارس نشا ًا مه زبائن، وإنما هو عرو في  بكة اجتماعية. وهكذا أمكن اختزال 
ذلك خالقول خرن المستثمر الفلسطيني في و ن  هدف  لي  السعي المطلق وراء الربح فقط، وإنما 

 لبيئة االجتماعية. لتوسيح كل ذلك لنرخذ هذا المثالنأأرًا إلرساء وسع  سمن ا

 ولكن  هاجر سريعًا إلى الالي  بدأ حيات  المهنية في األردن 109فلسطيني هو رجل أعمال .ت.س
وآسيا. في  في بداأة الستينيات، لتصبح مركز حيات  كما أن لدأ  مجموعة استثمارات في أوروبا

لزيارة قريت   1967وذلك خعد بدء عملية السالم قرر العودة للمرة األولى منذ عام  1993عام 
. قام خامسة زيارات حتى اآلن ، إذ خقي هنا  خحدود  هر كل مرة، التي ولد فيها خقرب نابل 

قريت . ولكن أأرًا خاحثًا عن فرص استثمارية. هادفًا بذلك إعادة نسي  عالقات  مه األقارب وأهل 
مصنه في هذا المجال. لكن  وكما أن لدأ  خبرة واسعة في تجارة المواد الصيدالنية، قرر فتح

كثيرين قد نصحوال خعدم القيام بذلك، وذلك ألن هنا  ثالثة مصانه في الرفة، والتي تغطي 
ت نفس  لم ينصح خرن أعمل في مجال التجارة، إذ أحتاج ية. في الوقو الحاجات األساسية من األد

 السلطة الو نية الفلسطينية أنهذا القطاي إلى عالقات واسعة مه مجتمه األعمال، إسافة إلى 
، استيراد خع  المواد(. حتكر عن  ريق  ركاتها العامة  أو  ركات خع  المقربين منهات التي)

الرغم من هذا التردد في االستثمار فقد بنى بيتًا على أر  ورثها من عائلت ، وا ترى  وعلى
األراسي كان موسوعًا هذال  أراسي للمستقبل. ويعتبر  راةال لألراسي استثمارًا مكلفًا، ألن
قرر أن أستثمر في  1994للمراربة وارتفاي األسعار منذ بدء العملية السلمية. في عام 

ئية، ولكن السلطات اإلسرائيلية رفرت ألن هذال الصناعة تحتاج إلى استهال  الصناعات الغذا
كبير للماء. وهكذا خعد نصأ سنة قرر أن يتبري بداًل من أن أستثمر. لقد بنى مشفى وغيرًا في 
قريت  خمساعدة أحد المؤسسات الايرية هنا . ومنذ ذا  الوقت وهو يتلقى كثيرًا من  لبات يتقدم 

ة للمساعدة، وكذلك من البلدأة  البين من  مساعدات للبنية التحتية من  ري بها أهل القري
وغيرها،  وأأرًا لتوسيه الجامه. وقد أثارت في خع  األحيان مثل هذال الطلبات والترجيات 

قالها مرال  ،يانصيئ"ها عن  ريق ال"أنا لم أجد أموالي في الطريق ولم أربح  الءواستياغرب  
أس   1995أخيرًا لبع  أقارب  وخاوة للعا لين عن العمل. في عام ألحدهم. ولكن   تبري 

الخ(، وقد عي ن ابن  الكبير …)أحذأة، وحون،  (PVC)مصنعًا حديثًا لصناعة البالستيك و 
مديرًا ل ، ونصح  خرن أستادم خع  أفراد العائلة الشباب العا لين عن العمل. خعد سنة، بدأ هذا 

ترمون مواعيد العمل، ويطلبون دائمًا زيادات في األجر. وهكذا حال أاالبن أشتكي من أن األقارب 

                                                           
 .1999يف صيف  معهأجريت  من مقابلة- 109
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وقد ساء وسع   ( يرتج)خحسئ تعبير   (Welfare hotel)أوبح المصنه كفندي للمساعدة 
المادء. ويومًا من األأام غرئ هذا االبن و رد خع  العمال األقارب، ولكن وسه المصنه 

سنة لتحسين وسه المصنه، وإال فنن  سود أغلق . استمر حرجًا. لقد أعطى ت.س. ابن  مهلة 
كان ل  ابن آخر قد أنهى دراست  في االقتصاد في جامعة هارفارد في الوالأات  ،الوقتوفي ذلك 
فقد  لئ من  أبوال العودة لإلقامة في األراسي الفلسطينية من أجل مساعدة أخي ،  ،المتحدة

مر االبن في ثلبحن عن استثمارات أخرى في األراسي الفلسطينية. وهكذا فقد استوكذلك في ا
سنوات خعد بدء استثمارال في  خم وفي  ركات أخرى.  ‘خالتل’ ركة االتصاالت الفلسطينية 

. ولكن  أعلن (Zero sum game)ذكر األب أن  وول إلى مباراة وفرية  ،األراسي الفلسطينية
بدأ أمري نصأ وقت . في فلسطين  1998قبل. ومنذ بداأة عام أن  را  وواثق من المست

ويحرر نفس  ليكون أكثر انارا ًا في العمل العام وخاوة السياسي )وما أسمي  العمل 
 الو ني(. وقال خرن  ربما ير ح نفس  في انتااخات البلدأة. 

 human) يزنرخمعنى كر  يوسح لنا هذا المثال أن السلو  االقتصادء لهذا الفاعل اإلنساني

actor) ، إن كان ذلك استثمارًا  أو تبرعًا، تحددال مصفوفة معقدة من الدوافه التي تتراو  من
 إلى االعتبارات االقتصادأة واالجتماعية.  (altruism) الترحوية

سـتثمار  ولعل هناك سؤااًل يطرح نفسه عن طبيعة منوذج مساهمة فلسطينيي الشتات يف بناء الوطن: هل هو أقرب إىل اال

أم إىل اهلبات؟ تعترب جتربتا الشتاتني الصيين واليهودي  منـوذجني مهمـني ومتناقضـني فيمـا خيـص طبيعـة العالقـة        

 وإسرائيل(، واللذين ميكن تسميتهما على التوالي : النموذج االستثماري والنموذج اهلباتي.  االقتصادية باملركز )الصني

 

 .استثمار أم هبات؟ه-8-5
الشعبية منذ أمد بعيد، وخصوصًا منذ االنفتاح االقتصادي الذي  باالستثمار كثريًا يف اقتصاد الصني قام الشتات الصيين

تريسي وإيب  وتريسي، فإن ارتباط  رأس مال الشـتات، وخربتـه يف    -بدأ يف أواخر الثمانينات. وحبسب حتليل ليفر

ال ، بــالوطن األم همــا الســببان الرئيســيان يف ازدهــار اقتصــادات الصــني. ففــي منــاطق مثــل فوجيــان   جمــال األعمــ

(Fujian( و كوانغدون )Guangdon فإن نسبة ،)اخلارجية هي من أشخاص من  % من االستثمارات99-%98

 .(Lever- Tracy, IP and Tracy, 1996:171)أصول  صينية 

مساعدة أساسية بواسطة اهلبات. فبعد قيام دولة إسرائيل، ميكـن تقسـيم    إسرائيل ساعد الشتات اليهودييف املقابل، 

إىل فئتني: واحدة منهكة بسبب احلرب العاملية، وأخرى   تعيش حياتهـا الطبيعيـة، وخصوصـًا يف     الشتات اليهودي

يف ظل ازدهارها االقتصادي يف ذلك الوقت. ويقدر االقتصادي اإلسـرائيلي إفـرايم كالميـن عـن طريـق       ات املتحدةالوالي

مـن مصـادر    1984و سنة  1952مليارات دوالر هو مقدار ما جنته إسرائيل  بني سنة  22.5دراسات دقيقة، أن 

، سنة قيامه بهذه الدراسة،  أو مبتوسط 1992مليارات دوالر بأسعار سنة  61.8يهودية يف الشتات، أي ما يعادل 
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% مـن  87(. وتتألف هذه املبالغ من هبات نسـبتها  (Kleiman, 1996,p.5مليار دوالر سنويًا ) 5.125قدره 

مليـار   8% )13مليـار دوالر(، يف حـني يشـكل االسـتثمار مبلغـًا صـغريًا نسـبته         53جممل مساهمة يهود الشتات  )

 State of Israel Bonds)دوالر(.  وتعترب سندات إسرائيل، اليت طرحتها  " منظمة سندات دولة إسرائيل" 

Organization)   خــالل عهــد بــن غوريــون وضــمنتها حكومتــه، إحــدى أهــم هــذه  1951، يف الســوق ســنة

ويـل مشـاريع البنيـة التحتيـة.     املساهمات. وقد استخدمت هذه  السندات لتقديم عون مالي للمهـاجرين اجلـدد، ولتم  

  (Mustafa, 1996: 7) مليار دوالر. 15، كان قد جرى بيع سندات  بقيمة 1996وحتى سنة 

. النموذج الذي يتالءم أكثر مع طبيعة اجملتمع  الفلسـطيين وشـتاته   نوع يتعلق مبعرفة اآلنالذي يطرح نفسه والسؤال 

قد أن النموذج الصيين االستثماري للعالقة  االقتصادية بـني الشـتات   هل هو النموذج الصيين أم النموذج اليهودي؟ أعت

واملركز قد تالءم مع االقتصاد الصيين  املتسم بالتنافسية العالية، و السوق االستهالكية الكبرية، واملتسـم أيضـُا بعمليـة    

( والتنميــــة مــــن فــــوق development-from-belowتوافــــق عاليــــة بــــني التنميــــة مــــن حتــــت ) 

(development-from-above  لكن يف احلالة الفلسطينية، فإن االقتصـاد .)سياسات اإلصالح االقتصادي( )

اهلش ال ميكن أن يشجع كثريًا هذا النموذج. ويبقى دعم الشتات الفلسطيين هو أقرب إىل النموذج اليهودي/اإلسرائيلي 

ي يف املراحـل األوىل مـن قيـام الدولـة وغيـاب      الذي وصفناه باهلباتي،  والذي  يتالءم مع هشاشة االقتصـاد اإلسـرائيل  

االستقرار السياسي فيها. وليس املقصود باهلبات واملساعدات التربعات اليت تقدم إلغاثة العائالت واحملتـاجني فقـط،    

بل أيضًا اهلبات اليت تستخدم لدفع عملية التنمية  احمللية والوطنية. ولـذا ميكـن أن نتصـور إقامـة مشـروع سـندات       

الـيت ميكـن أن تضـمنها السـلطة الوطنيـة       (Palestinian Development Bonds)ميـة الفلسـطينية   التن

بالتعاون مـع القطـاع اخلـاص الفلسـطيين ، أو مـع بعـض املصـارف املركزيـة العربيـة  أو التابعـة للـدول             الفلسطينية

األسهم ملصلحة هذا املشروع. وإذا اعتربنا أن السـند سـيباع  مببلـغ ال يتجـاوز      الصديقة، إذ يشرتي فلسطينيو الشتات

دوالر، فإن كل فرد من  العدد اهلائل من الشعب الفلسطيين يف  اخلارج على استعداد لشراء سـند واحـد علـى     100

سياسـية يف ربـط الشـتات،      –همية اجتماعية ونعتقد أن ملثل هذا املشروع، باإلضافة إىل أهميته املالية، أ  110األقل.

 111االقتصادية باملركز. –بكل فئاته االجتماعية 

                                                           
 10فلو افرتضنا أن عشر الشعب الفلسطيين يف اخلارج )نصف مليون( قد اشرتوا مبا متوسطة  110

 مليون دوالر.  500أسهم، فيكون لدى السلطة الفلسطينية 
ميكن  همقاربة النموذج الفلسطيين ابلنموذج اليهودي ال يعين ال من قريب وال من بعيد أن إن - 111

فحسب ستيفان  ،عمله. فعلى سبيل املثال استطاعت إسرائيلابلقدر الذي  تعبأ مالياً أن لفلسطني 
مريكان من أصل ، قد مجع اليهود األ1973إسحاق فإن ضمن عدة أايم خالل حرب اكتوبر عام 

عند  Save Lebanonمليون دوالر، يف حني مل تستطع أن جتمع منظمة  100ما معدله  إسرائيلي
ولكن أمهها  ا هناك أسباب كثرية،بعأكثر من ربع مليون دوالر. وط 1982عام  حرب لبنان

رق أوسطية ال يتجاوز إذ أن عدد العرب األمريكيني الذين ينتمون إىل مجعيات سياسية شسسايت ؤ م



31/12/2019 

 

193 

193 

وتقدم احلالة اللبنانية بعض العرب. فاحلكومة اللبنانية بدأت بتعبئة قدرات الشعب اللبناني يف الداخل واخلارج عن 

قنع املستثمرين األجانب، فأقدموا على طريق مشاركة القطاعني العام واخلاص يف مشروع شركة  سوليدير. وهو ما أ

املساهمة يف هذه الشركة. إذًا فإن التعبئة الشتاتية واحمللية  هي اخلطوة األوىل يف أي مشروع وطين يطمح إىل بناء 

 اقتصاد ذي طاقة ذاتية، ال اقتصاد ريعي يقوم، بصورة  أساسية، على مساعدات الدول املاحنة.

                                                                                                                                                                      

اليت و  Bnai Brith همة مثلم عضو وهو رقم قزم جداً أمام عدد أعضاء منظمة يهودية 55,000
 .(Orfalea, 1989: 224)يف الوالايت املتحدة  500,000 ها ئعدد أعضايتجاوز 
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 الفصل التاسع

 السيرب فضائية: إعادة تشكيل جغرافية الشتات عرب  العودة 

 
إن الشةةركات الكبةةرى المتعةةددة الجنسةةيات تريةةد أن تتركةةد خرننةةا كلنةةا مرتبطةةون خشةةبكات خعرةةنا مةةه "

خع ، ولكن في الوقت نفس  تكون الحدود وجوازات السفر تحت المراقبة لتذكرنا أن البع  يتمته 
  "برواخط أكثر من اآلخرين

 (Shohat, 1999:215) إال  وهات 

 
في الوقت الذء نجد في  أن ظاهرة الهجرة الدولية قد درست غالبًا في إ ةار نظريةة الةدفه والجةذب، 
فقةد بةدأ خعةة  البةاحثين فةي األخةةذ خعةين االعتبةار تعقيةةدات هةذال الظةاهرة وقصةةور هةذال النظريةة فةةي 

 ةور حاسةم تلعبة  العولمةالتعامل معها. فالهجرة الدولية ال أمكن أن تفهم خمعزل عن سةياي يتسةم بةد
االقتصادأة في تشجيه عمليات تنقل رةوس األموال، والبرائه والاةدمات، كمةا أشةير لةذلك درعةي 

ولكةن للمفارقةة تغلةق الحةدود فةي وجة  حركةة األفةراد، وتتعقةد  (Dorai et al., 1998:1)وآخةرون 
ة وسةائل االتصةال الحديثةة مةن بريةد إلكترونةي وإنترنةت كما أمكةن أن نةذكر خرهمية .اإلجراءات لذلك

وقنةةةوات تلفزيونيةةةة عالميةةةة وغيةةةر محليةةةة التةةةي سةةةاهمت خمجملهةةةا فةةةي خلةةةق أ ةةةكال جديةةةدة  للهجةةةرة 
 والتنقل.

هنـاك   تفيما يتعلق باحلالة الفلسطينية، فإن صعوبة العودة، كما بيناها يف الفصل السابع، جتعلنا نفكر فيمـا إذا كانـ  

أيضـا أن نتسـاءل   مبقـدورنا  . ون نتخيل مساهمة الشتات يف بناء الكيان الفلسطيين من دون عودته الفيزيائيـة أإمكانية 

هـل ختـص هـذه    والعوامل واإلجراءات اليت ميكن أن تساهم يف تشجيع العـودة واالسـتفادة مـن اخلـربات؟     عن طبيعة 

ا أيضًا الـدول املضـيفة وأن يكـون هنـاك حـل علـى       عملية معقدة ينبغي أن تساهم فيه ،  أو أنهااإلجراءات بلد العودة

مستوى كوني وعاملي؟ حملاولة التعامل مع هذه األسئلة سوف أتناول يف هذا الفصل جتربتني: األوىل أسسـها الربنـامج   

 The Transfer Of)املغرتبـني       عـرب وهـو برنـامج نقـل املعرفـة       (UNDP)اإلمنـائي لألمـم املتحـدة    

knowledge Trough Expatriate National)      املسـمى بـتك(TOKTEN)  اسـتقدام   بهـدف

علـى شـكل شـبكة     والثانية جتربة أسستها السلطة الوطنية الفلسطينية .ماألعلماء وتكنولوجيني فلسطينيني إىل وطنهم 

 ،فلسطنيالعلماء للتنمية يف   االستفادة من كفاءاتولفلسطينيني مع الداخل  ا إنرتنيتية لربط العلماء  واخلرباء املغرتبني

(Palestinian Scientists and Technologists Abroad) وتسمى باليستا (PALESTA). 
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 : حماولة كسب األدمغة. TOKTENبرانمج . 9-1

مشةةةةةروي نقةةةةةل المعرفةةةةةة عبةةةةةر المغتةةةةةربين  (UNDP) لمتحةةةةةدة اإلنمةةةةةائيأ لةةةةةق برنةةةةةام  األمةةةةةم ا
(TOKTEN)  وجةةةرى تطبيقةةة  فةةةي السةةةنوات العشةةةرين الماسةةةية فةةةي حةةةوالي ثالثةةةين دولةةةة ماتلفةةةة

. (UNDP, 1996) -بهةدد اسةتقدام خبةرات العلمةاء والتكنولةوجيين فةي الشةتات إلةى و ةنهم األم
التةي هةاجرت إلةى  (brain drain)هةو "كسةئ األدمغةة"   (TOKTEN)فةي البداأةة، كةان حةافز 

الدول المتطورة. هذا وقد بنى هذا البرنام  قاعدات بيانات تشمل معلومةات عةن الابةراء الةو نيين 
خبيةر فةي و ةنهم األوةل وذلةك عةن  ريةةق  4000فةي الشةتات. ومنةذ التسةعينات سةاهم أكثةر مةةن 

ن  ةةةهر إلةةةى سةةةتة أ ةةةهر. وقةةةد اسةةةتفادت مةةةن استشةةةاراتهم الحكومةةةات وأأرةةةًا مهمةةةات تمتةةةد لفتةةةرة مةةة
أحةةةد اآلليةةةات  TOKTENالقطةةةاي الاةةةاص، مةةةن الجامعةةةات وقطةةةاي األهلةةةي. وتعتبةةةر بةةةذلك فكةةةرة 

الدوليةةة التةةي تلعةةئ دورًا فةةي االسةةتفادة مةةن األدمغةةة المهةةاجرة مةةن الةةدول الناميةةة. وهةةذال اآلليةةة قةةد 
 ع  على العودة واإلقامة  نهائيًا في هذال الدول. جعت الب

مةةن البةةرام  الناجحةةة فةةي األراسةةي الفلسةةطينية إذ سةةاهم فةةي اسةةتقدام  TOKTENويعتبةةر برنةةام  
. فعلةةى سةةبيل المثةةال، سةةاعد 2000خبيةةرًا فلسةةطينيًا منةةذ إنشةةائ  حتةةى بداأةةة عةةام  178أكثةةر مةةن 
، وعلةةةى الفلسةةةطينيين علةةةى إنشةةةاء وحةةةدة عةةالج كلةةةوء فةةةي الرةةةفة الغربيةةةة TOKTENمستشةةارو 

إلدخةةال تقنيةةات أتمةةة وتنظةةيم  TOKTENتطةةوير خطةةط و نيةةة للتنميةةة. وقةةد اسةةتادمت كفةةاءات 
ي ربط الجامعات وبرمجة للمؤسسات الفلسطينية النا ئة، وكذلك في تاطيط المدن. كما ساهموا ف

الفلسطينية. وحظي القطاي الثقافي من خبرتهم في مجاالت اإلنتةاج السةينمائي والتلفزيةوني، وعلةى 
. كمةةةةا أمكننةةةةا أن نةةةةذكر مسةةةةاهمة 2000المحافظةةةةة علةةةةى التةةةةراث والثقافةةةةة فةةةةي مشةةةةروي بيةةةةت لحةةةةم 

شكلون حاليًا مجموعة من الابرات الفلسطينية في بناء مطار غزة الدولي إذ خقي منهم تسعة وهم أ
 .(UNDP, 1999:1-2)العمود الفقرء إلدارة عمليات المطار 

إلى مجموعةة دول. ولعةل أهةم دولةة  TOKTENويتوزي مكان إقامة الابراء القادمين على  ريق 
م منهةةةا  هةةةي األردن ي نهةةةر % مةةةن المستشةةةارين. ويعةةةود ذلةةةك للةةةرواخط المتينةةةة بةةةين سةةةفت37إذ َقةةةد 

والتةةي تةةؤثر تةةرثيرًا كبيةةرًا علةةةى  وكةةذلك خسةةبئ األزمةةة االقتصةةادأة التةةي تعةةاني منهةةا األردن األردن
%، إذ 33ب  األمريكيةة خريجي الجامعات. كما تبلش نسبة الابةراء القةادمين مةن الوالأةات المتحةدة

. ورغةةةم القةةةرب النسةةةبي للقةةةارة وغةةةزة تقةةةيم هنةةةا  جاليةةةة مرتبطةةةة خروةةةول ترجةةةه إلةةةى الرةةةفة الغربيةةةة
% مةن الابةراء قةد 5(. أخيةرًا فةنن %17من الابراء الةذين  قةدم مةنهم ) ةوغير  نسبةاألوربية، فنن 

وترجةه قلةة العةدد هنةا إلةى وجةود فةرص عمةل فةي هةذال المنطقةة التةي تنةاف   قدموا من دول الالي 
 (.26 كثيرًا تلك المقدمة في فلسطين. )انظر إلى الجدول رقم
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 سب دولة اإلقامةسب دولة اإلقامةحبحب: توزع اخلرباء : توزع اخلرباء   2266  رقمرقم  جدول

نسبة خرباء 

TOKTEN 

 الدولة

 األردن 37%

 ية املتحدةالعرب اإلمارات 3%

 السعودية 2%

 الواليات املتحدة 27%

 كندا 6%

 فرنسا 8%

 أملانيا 5%

 اململكة املتحدة 4%

 دول أخرى 8%

 برانمج األمم املتحدة اإلمنائيبرانمج األمم املتحدة اإلمنائياملصدر: 
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 : توزع اخلرباء العائدين بعد إهنائهم ملهمتهم يف فلسطني: توزع اخلرباء العائدين بعد إهنائهم ملهمتهم يف فلسطني  2727  رقمرقمجدول 

 لةالدو عدد اخلرباء العائدينعدد اخلرباء العائدين

 األردن 15

 الواليات املتحدة 12

 اململكة املتحدة 2

 كندا 1

 العربية املتحدة اإلمارات 1

 فرنسا 2

 السعودية 1

 اجملموع 34

 برانمج األمم املتحدة اإلمنائيبرانمج األمم املتحدة اإلمنائياملصدر: 

خحجةةم الطلةةئ مةةن داخةةل المؤسسةةات الفلسةةطينية  TOKTENهةةذا، وال أمكةةن تقةةويم نجةةا  برنةةام  
ورسةةةاها عةةةن عمةةةل المستشةةةارين وحسةةةئ، إنمةةةا فةةةي دورال خنعطةةةاء الابةةةراء الفروةةةة لإلقامةةةة ألجةةةل 
 ويةةل فةةي البلةةد األوةةل. وبحسةةئ خحثنةةا الميةةداني فقةةد تبةةين لنةةا أنةة  مةةا يةةزال أعةةيش فةةي األراسةةي 

%، وأغلةةئ هةةؤالء هةةم ممةةن عةةاد مةةن 21ة أء بنسةةب 160خبيةةرًا مةةن أوةةل  24الفلسةةطينية حةةوالي 
والوالأةةات المتحةةدة، فهمةةا الةةدولتان اللتةةان حافظتةةا فيهمةةا الجاليةةات الفلسةةطينية علةةى عالقةةات  األردن

. وتعتبةةر هةةذال النسةةبة عاليةةة لدولةةة كفلسةةطين، إذ الحالةةة وغةةزة و يةةدة مةةه األهةةل فةةي الرةةفة الغربيةةة
وهةةو  (. وللمقارنةةة مةةه لبنةةان27االقتصةةادأة والسياسةةية فيهةةا مةةا زالةةت غيةةر مسةةتقرة )انظةةر الجةةدول 

البلد الذء أستقبل مهاجرين برحاخة ودر، ويقدم لهم للتو إقامات )وهذال نقطةة مهمةة خالمقارنةة مةه 
 6قد عادوا لإلقامة في لبنةان ) TOKTEN% فقط من خبراء 16الجالية الفلسطينية(، فنن نسبة 

 .(Ghattas, 1999)( 36خبراء من أول 
فةةةنن تةةةرثيرال محةةةدود خطبيعتةةة . فهةةةو ال أسةةةتطيه أن  TOKTENوعلةةةى الةةةرغم مةةةن أهميةةةة برنةةةام  

أستقدم إال عددًا محدودًا ووةغيرًا مةن فلسةطينيي الاةارج، فةي وقةت أحتةاج بنةاء الكيةان الفلسةطيني 
ي  إلى جهود  رائح مهمة ومتنوعة من الشتات. كمةا أمكةن أن نجةد خعة  النقةاً الرةعيفة التةي ف

تتعلق خدلية عمل هذا القطاي. فالجهة التي استفادت من الابرات قد اقتصةرت بوجة  أساسةي علةى 
الةةوزارات والمؤسسةةات الحكوميةةة الفلسةةطينية، علةةى حسةةاب القطةةاعين األهلةةي والاةةاص. أمةةا فيمةةا 

معنةى تحمةل معلومةات  ختيار المر حين مةن الابةراء، فةال توجةد هنةا  قاعةدة بيانةات ذاتيتعلق خا
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)كمةةا سةةنرى  (PALESTA) عةةنهم، خحيةةن توسةةه دائةةرة االختيةةارات. وعلةةى الةةرغم مةةن أن خاليسةةتا
 ت محدودة.الحقًا( قد بدأت خالقيام بهذال المهمة، إال أن االختيارات مازال

هذا وقد لةوحد أن الفتةرة مةا بةين الطلةئ الةذء تقدمة  إحةدى المؤسسةات الفلسةطينية للحصةول علةى 
وقةةةدوم هةةةذا الابيةةةر قةةةد تطةةةول فةةةي أحيةةةان كثيةةةرة. وهةةةذا نةةةاجم عةةةن وجةةةود آليةةةة  TOKTENخبيةةةر 

عنيةةةة )المؤسسةةةة لالتصةةةال المبا ةةةر عةةةن  ريةةةق اإلنترنةةةت  أو غيةةةر ذلةةةك بةةةين الجهةةةات الثالثةةةة الم
وأخيةةةرًا أمكةةةن القةةةول أن اسةةةتقدام الابيةةةر  .(برنةةةام  األمةةةم المتحةةةدة اإلنمةةةائي و المسةةةتفيدة والابيةةةر

الفلسطيني قد حل مشكلة ارتياب المجتمه المحلي من الابير الدولي الذء نظر إلية  غالبةًا خالريبةة 
يةةد المحليةةة. لكةةن ذلةةك ال خسةةبئ عةةدم خبرتةة  خالسةةياي المحلةةي وعةةدم معرفتةة  للغةةة والعةةادات والتقال

مةةةن الابةةةراء  وغةةةزة أعنةةةي مطلقةةةًا أنةةة  لةةةم تكةةةن هنةةةا  خعةةة  الحساسةةةية بةةةين سةةةكان الرةةةفة الغربيةةةة
، وخاوةةةة عنةةةدما أشةةةعر هةةةؤالء خعةةدم كفةةةاءة الابيةةةر المحلةةةي، فةةةي حةةةين TOKTENالفلسةةطينيين 

الثة إلى أربه مةرات معةاح الموظةأ المحلةي الةذء لدأة   الشةهادات أكسئ معاح  هريًا يتجاوز ث
نفسها. هذا وقد ظهرت خع  حاالت االستياء والتي بلغت أوجها عندما قامت المؤسسة المستفيدة 

لابرة معينة، وذلك لي  ألن الابراء المحليين ال أستطيعون القيام بها،  TOKTENخطلئ خبير 
لتقةةةدأم  UNDPالجئةةةة بةةةذلك إلةةةى  ،م قةةةدرة هةةةذال المؤسسةةةة علةةةى توظيةةةأ مةةةوظفين جةةةددوإنمةةةا لعةةةد

 "موظأ" ال أكلأ المؤسسة  يئًا. 
من جديد إ كالية هجةرة العقةول وفيمةا إذا كةان أمكةن حلهةا علةى  TOKTENأخيرًا أطر  برنام  

، أوةةةبحت الابةةةرات مثلهةةةا مثةةةل . فةةةي عصةةةر العولمةةةة(Nation-State)مسةةةتوى الدولةةةة القوميةةةة 
العمالة تاره لمنطق السوي العالمية من عر  و لئن في هذال الحالة من الصعئ على الدول 
الناميةةة أن تنةةاف  الةةدول الصةةناعية، إذ تقةةدم األخيةةرة لهةةذال العقةةول أجةةورًا قةةد تترةةاعأ ثالثةةين مةةرة 

ةةةل  هةةةؤالء الابةةةراء فةةةي بلةةةدهم األم. فةةةي هةةةذال الحا آليةةةة  (TOKTEN)لةةةة أقةةةدم برنةةةام  عمةةةا أحص 
للةةدول الناميةةة التةةي فقةةدت أبناءهةةا خحكةةم الهجةةرة.  (UNDP)تعةةو  بهةةا الةةدول الغربيةةة الممولةةة 

هةةةةةي اآلليةةةةةة المؤسسةةةةةية الكونيةةةةةة األكثةةةةةر نجاحةةةةةًا الجتةةةةةذاب  TOKTENويجةةةةةئ أن نرةةةةةيأ أن 
م، ولكنها ليست الوحيدة. إذ تسمح خع  الحكومات الغربيةة المهاجرين من الشتات إلى الو ن األ

لةةت  لابرائهةةا ذوء األوةةول األجنبيةةة خمسةةاعدة خعةة  مؤسسةةات و ةةنهم األم. ففةةي هةةذا اإل ةةار مو 
الحكومةةة األلمانيةةة خعثتةةين لوفةةةدين  بيةةين مةةؤلفين مةةن أربعةةةة فلسةةطينيين ألمةةانيين. وقةةد أدت هةةةذال 

 في فلسطين خعد انتهاء مدة خعثاتهم. البعثات إلى تشجيه  بيين على اإلقامة
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 (PALESTA) شبكة ابليستا. 9-2

) بكة العلماء والتكنولوجيين الفلسطينيين في  112مشروي خاليستا ، أعتبرTOKTENإسافة إلى 
ويهدد هذا  113لق رواخط بين فلسطين الشتات والمركز.المشروي األكثر  موحًا لاالشتات( 

توظيأ المعرفة العلمية والتكنولوجية إلى   1998المشروي الذء ترس  في منتصأ عام 
تترمن و للمهنيين الفلسطينيين في الشتات لصالح التطوير االجتماعي واالقتصادء في فلسطين. 

يانات عن علماء ومهندسين ومهنيين فلسطينيين في الشتات. وتعتمد هذال قاعدة ب  بكة خاليستا
الشبكة على اإلنترنت في إجراء حلقات نقاح آمنة بين المشتركين لتقدأم معرفتهم وخبرتهم العلمية 

 في مواسيه تهم تنمية االقتصاد والمجتمه الفلسطيني.

  أهداد هذال الشبكة على الشكل التالين 114وقد حدد المؤسسون 
 ، وذلكإخقاء الفلسطينيين في الشتات على ا الي دائم خرخبار وبرام  التنمية في فلسطين -1

حتى أكونوا على استعداد للمساهمة الكاملة والفعالة في هذال  ،خالعلوم والتكنولوجيا فيما يتعلق
 فلسطين. إلى الحرورالمواسيه حينما أطلئ منهم 

ينيين في الشتات في المناقشات الجادة التي تتناول إ را  العلماء والتكنولوجيين الفلسط - 2
 المشاكل العلمية والتكنولوجية التي تهم التنمية االقتصادأة واالجتماعية لفلسطين.

تساهم في دفه بها ل بدءالالحصول على مساعدة هؤالء المغتربين في تحديد  مشاريه جديدة و  -3
 . وتحريك االقتصاد الفلسطيني

ء وتكنولوجيين فلسطينيين إلى الو ن عبر برام  المساعدة الفنية مثل ستقدام علماا  - 4
 . TOKTENبرنام 

إلى أن تتحول إلى أداة  ليعية لمساعدة متاذء القرار الفلسطيني والقطاي  ولقد  محت خاليستا
إلى هذال األداة وحققت  ليستاالااص واألهلي، لالستفادة من الابرات الشتاتية. ولكن هل تحولت خا

 115أهدافها؟ هذا ما سنحاول اإلجاخة عن .

                                                           
112 - PALESTA  هي اختصار لTechnologists (Palestinian Scientists and 

Abroad-PALESTA). 
دعم مادي من ب، لقد أطلقت واستضافت وزارة التخطيط والتعاون الدويل مشروع ابليستا - 113

 مشروع األمم املتحدة اإلمنائي.  
 .هم: مروان عوراتين، كمال األعرج وساري حنفيو املؤسسون  - 114
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اسم ومعلومات عن خبراء فلسطينيين في الشتات، منهم  1200على  أحتوء بنك معلومات خاليستا
. ويعود ذلك إلى عدة أسباب أهمها أن جزءًا فقط الثلن ممن هم أعراء فعالين في  بكة خاليستا
لم تحصل علي ، وبما أنها  بكة إنترنيتية فلم  منهم لي  لديهم بريد إلكتروني،  أو أن خاليستا

 تحاول االتصال بهم خالطري األخرى.

، إذ أحاول خبراء 116عبرها ةحلقات نقاح إلكترونية قطاعي في أنها فتحت وتتلاص مهن خاليستا
بنشر نتائ  هذال  الشتات تقدأم حلول للمشاكل التنموية التي تتعر  لها فلسطين. وتقوم خاليستا

خعد مرور سنتين على  اليستاالحلقات على المعنيين في داخل األراسي الفلسطينية. لم تطر  خ
إنشائها قراأا كثيرة، ولكن أمكن أن نذكر خعرًا من المواسيه التي بدت مفيدة )حسئ ما ذكرال 

في فلسطين، ومعالجة  (microfabric)المستفيدون( وهي مشروي إنشاء ماتبر ميكرونسيجي 
لنسيجية، وتشجيه إنشاء األبنية وتصميمها، آخذين المياال المالحة التي تنت  عن الصناعات ا

 خعين االعتبار مقاومتها للزالز

خدمة لابراء الشتات بنشر إعالنات عن عمل  ، وإنشاء مجلة للعلم والهندسة. كما قدمت خاليستا
   117في داخل األراسي الفلسطينية.

                                                                                                                                                                      
وذلك مبقابلة العاملني فيها. وكذلك  2000يف بداية عام  ليستالقد قمت بتقومي جتربة اب - 115

. إضافة إىل ذلك بعض الذين الذين تتعامل معهم ابليستا (modarators)مديري القطاعات 
على تطور بنك املعلومات الذي حيتوي  تداخل واخلارج. كما اطلعيف ال استفادوا يف خدمات ابليستا

تحليل ملضمون ب كما قمت   على معلومات حول اخلرباء واملهنيني الشتات الفلسطيين يف الشتات. 
 كة. يف الشتات مع فريق العمل يف هذه الشب املتبادلة بني أعضاء ابليستا اإللكرتونيةالرسائل 

تكنولوجيا  ر، مت تقسيم جماالت اهتمام إىل جمموعة قطاعات: االتصاالت وشبكات الكمبيوت - 116
األمتتة والذكاء ، إدارة وتكنولوجيا الطاقة، علوم وهندسة البيئة، الرتبية والتعليم، الصناعات، املعلومات
ابلعلوم  حظ، فلم هتتم ابليستامالهو وكما  .العلوم والتكنولوجيا الطبية والدوائية، الزراعة، الصناعي

 اإلدارية واالجتماعية، رغم أمهية ذلك لدولة يف طور النشوء كفلسطني. 
 WWW.Palesta.netانظر إىل موقعها اإللكرتوين. ملزيد من التفاصيل عن شبكة ابليستا - 117
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 ؟ من هم أعضاء شبكة ابليستاأ. -9-2
سـتمارة  ابعمـل   اإلدارةقامـت  ، علـى  بـدء  عمـل باليسـتا     1999 يفالشـهر السـابع    يفبعد مرور سنة وربع السـنة   

وقد  قام مبـلء  هـذه    .طريقة عمل فلسفة باليستا يف برأيهمتتعلق   أسئلةطارحة عليهم جمموعة  هائأعضاوجهتها إىل 

 يف رأيهـم ومـا عـدا   . (إلكرتونيـا إليهم  االسـتمارات   أرسلتن جمموع م %  من18.4عضوا )مبا يعادل  60االستمارة 

يف هـذه  الفـاعلني   األعضـاء  أنه يعطينا ألول مرة صورة مقطعية  عـن   يفجواب تفتتجلى أهمية هذا االس  ،هذه الشبكة

على الدول  أساسيتوزع  أعضاء  الشبكة بوجه  يية. ميذلك  العمر، ومكان اإلقامة  و اخلربات األكادمبا يف   ،الشبكة

ع % مـن جممـو  65بوجـود   األسـد   صـة حب األمريكيـة  الواليـات املتحـدة   يف   ظى اجلالية الفلسـطينية الغربية، إذ حت

اسـتقطاب   مل يلعـب دورا يف   اجلغـرايف القـرب    أنو للمفارقـة  فهـذا يعـين     . %17 أوروبا يو تكتف األعضاء باليستا

، طبيعـة  مبا فيها : كرب حجم اجلالية الفلسطينية يف الواليات املتحدة أخرى عواملهناك   تلعب يف حني  ،العضوية

اللغـة اإلنكليزيـة    على تقتصر االتصاالت فيهابكة  ش، سهولة التعامل مع وغزة  تعود  إىل الضفة الغربية أصوهلا اليت

  .فقط

 فةي % مةن الابةرات موجةودة4علةى الةدول العربيةة فهنةا  نسةبة  أأراو المفارقة الجغرافية تنطبق 
علةةى الةةرغم مةةن وجةةود جاليةةة  متعلمةةة .  و الالةةي  دولو  األردن خالتسةةاوء بةةين هةةذال الةةدول توزعةةت

  أخرى كما لدى  دوائر  ،كثير من الدول العربية، إال أن لدى إدارة خاليستا يوتحمل خبرات مهمة ف
الةدول  يالابرات ه ين المجموعة المستهدفة فأه الشتات، فكرة على تتعامل م يفي فلسطين والت
 الغربية فقط.
% 30سـنة و  39-30% منهم يقع يف الشرحية ما بـني  37فهناك   يمن اجليل الشباب باليستاشبكة  ويعترب أعضاء 

حيملون شهادات عليا  غلبهم فإن أ النسبية لعمر أعضاء  باليستا وعلى الرغم من احلداثة سنة. 29-20منهم ما بني 

 ة مل تشـارك كـثريا يف  أهـو أن املـر   ،ولعل ما يثري االنتباه  أيضا . %  ماجستري15دكتوراه،  شهادة % حيملون41: 

كانت النتائج  باليستا شاء% فقط من جممل أعضاء الشبكة. وبعد سنتني من إن7  إذ بلغت نسبة متثيله شبكة باليستا،

و  حمدودة وال تتناسب مطلقا مع املطامح، و ميكن أن يعزى ذلك  جملموعـة عوامـل تتعلـق بفلسـفة  مشـروع باليسـتا      

 كمؤسسة وليس كشبكة. اإلدارة وطريقة عمل باليستا ا على نقطتني  مهمتني : املركزية يفوميكن أن نقتصر هن . إدارته

 

 دميقراطية الشبكة إشكالية :   اإلدارةمركزية ب. -9-2
 يف تـأخرت ، و اإللكرتونيـة ب حلقـات النقـاش   مركزية العمل إذ أدارت هـذه اإلدارة أغلـ   أمبد باليستا إدارةلقد تبنت 

قـوة   مـن وقـد أضـعفت  هـذه املركزيـة  كـثريا        .خـارج اإلدارة  يف (modarators)  للقطاعـات  مسؤولني تعيني  

علـى الـرغم   لكـن  و مسؤولنياإلدارة  بتعيني   حتى تبادرالسنة  سنة ونصف . فكان ال بد من االنتظار باليستا  ةانطالق

ن تعمـل بالتعـاون مـع    أمل تسـتطع   باليسـتا  ألنكثريا، وذلك ليس بسبب املركزية  وإمنا   من ذلك فلم تنجح التجربة
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بـاب االسـتفادة مـن بنـك      إغالقثقة نامجة عن  أزمةبقية املؤسسات الفلسطينية من وزارات وغريها. فقد كانت هناك 

 وهكذا فإذا  استطاعت شـبكة باليسـتا   .ت من قبل الوزارات األخرى مباشرة، ومن دون العودة إىل إدارة باليستااملعلوما

ت  خللـق جمـاال   ساسـي وهذا هو الشرط األ  الداخل. جهودا كافية يف تبذلمل  يفه ،ضاء الشتاتفن تكون جزء ًا من أ

قـد خلـق أيضـا أزمـة ثقـة  لـدى        طريقـة إدارة  باليسـتا   يف اإلشـكال ولعـل   .التعاون والربط فيما بني اخلارج والداخل

فقـد  ، 1999يف منتصف سنة  وإدارتها ت بني أعضاء باليستانشأأزمة  حوار  أعضائها يف الشتات،  و جتلى ذلك يف

  باليسـتا  إدارة أنيف ذلـك هـو     ي"من ميلك هذه الشبكة" وكان السبب الرئيسـ  عنتساءلت اإلدارة وبعض من األعضاء 

األهم من ذلك و  اإلمالئية،  األخطاءتقوم باستالم الرسائل اإللكرتونية من األعضاء وتقوم بعملية حترير هلا قبل حذف 

  اإللكرتوني. ف عنوان املرسل حذ هو

غايـة النقـد هلـا     استلمت رسائل يف اليت يمطلقا بتغيري مضمون الرسائل، وه باليستا إدارةوعلى الرغم من أنه مل تقم 

علـى   "ةرقابـ " ، بـدى هلـم وكأنـه   حساسـية شـديدة ملوضـوع   األعضاء وللسلطة الوطنية الفلسطينية، فلقد أبدى بعض  

حجـزت    تاريخ النخبـة السياسـية  احلاكمـة الـيت     ستعيدالداخل  الفلسطينية يف  اإلداراتن أالرسائل ، وشعروا  وك

 حرية تعبريهم.

 

 مؤسسة أم شبكة ؟  ي: ه ابليستاج. -9-2
حـذف عنـوان الربيـد     أدىوقد  .نها مؤسسةأاحلقيقة عملت وك ة، لكنها يفشبك لتكون باليستا تصميم على الرغم من 

فيمـا   لاملشاركني يف نقـاش مـا  االتصـا    إىل استحالة أن يستطيع أعضاء باليستا ةاإللكرتوني ملرسلي الرسائل اإللكرتوني

ذلك مفارقة يف العالقات بني شبكة تريد لنفسها أن تكون  سؤول احللقة النقاشية، مما طرحإىل مدون الرجوع من بينهم 

كونها   .جغرافياو حمددة  بيولوجياواليت جعلت من هذه الشبكة   ، هءعرب قومية وبني اخلطاب والفلسفة الكامنة ورا

ف وال يسـتطيع  طـر   فقط مـع املركـز   نيمتصل  وان يكونأي  الشتات  ينه جيب  على فلسطينذلك أل ،حمددة جغرافيا

هـو   مـن فألن هناك مشكلة  حـول تعريـف    ،أما كونها حمددة بيولوجيا  دون املرور عرب املركز.من تصال مع اآلخر اال

، مدفوعني برغبة املساهمة يف بناء الكيـان  هناك إمكانية للعرب  لالنتماء لشبكة باليستا تكان،  وفيما  إذا الفلسطيين

 ؟  أردنيمن هو و  أخريا كيف ميكن الفصل  بني من هو  فلسطيينو الفلسطيين.

من حيث أنها  مقرتحـة  كشـبكة  لكنهـا  متـارس عملـها         باليستا، يف الرئيس اإلشكال  يهذه  النقطة ه أنواعتقد 

كيـف  ميكـن   ف :شكاال حقيقيـا إهذا  املفهوم    وخيفياملركز.   عرب تتم االتصالية فقط إذ  ،باعتبارها  مؤسسة  هرمية

وهـذا   وال على شكل  جاليـات. أن يكون  هؤالء متصلني   ببعضهم أي  اخلارج  مع املركز من دون  يتصل فلسطينين أ

مـن دون     الواحـدة واالتصال فيما بينهم وخاصـة ضـمن إطـار اجلاليـة       مبعرفة بعضهم يتطلب أن يقوم أعضاء باليستا

 ةاملتهمـ  يةهـو األراضـي  الفلسـطين    ين  مركـز  الثقـل الـذ   أإىل  فلسـفة  باليسـتا    ينعز  أن املرور  باملركز. هل ميكن

ن الشـتات  أن نعتـرب  أوهـل ميكـن     هـا؟ ،  بغرض مرور كل االتصـاالت عـن طريق  هااول الدفاع  عن نفسحتبالضعف  

 ةهوية شتاتية، اليت ليسـت بالضـرورة مكافئـ   نواع املقاومة للحفاظ على أراء االتصاالت فيما بينه هو نوع من بطلبه إج

ه؟  هـذه األسـئلة ال   وعالقاتـ  االعتماد على نفسه يف تنظيم جالياتـه  وطنية؟  أو على األقل هل حياول الشتاتال هويةلل
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يف أن  عــام متجــاوزين جتربــة باليســتا وجــهن نقــول بتتطلــب بالضــرورة اإلجابــة، فهــي إحيائيــة. ولكــن ميكننــا أ 

قد مسحت وسهلت  إمكانيات اتصال الشتات )أي شـتات( بعضـه مـع     اإلنرتنتالتكنولوجيات احلديثة املعتمدة على 

لثـاني، فـان التحديـد    دون احلاجة إىل مركز ثقل )الوطن األم(  أو منظمة مركزية.  فكما وضحنا يف الفصـل ا من بعض 

معينـه  أو خاصـة عـن طـرق التواصـل احلسـي        اجلغرايف ملركز الثقل هو  بالغ  األهمية وذلك لدوره يف تفعيل شـبكات 

 بادالت ومشاركات اقتصادية.موتفعيل الروابط العائلية والقروية الكفيلة خبلق 

نهـا  أفهـذا ال مينـع    ، ت الـيت نوجههـا لفلسـفة شـبكة باليسـتا     على الرغم من هذه االنتقادا هينبغي القول أن أخريا،

الذي أخـذ بعـني   والقليلة السابقة   األشهرلعل التغيري الذي حصل يف هذه الفلسفة يف و  .بالغ احليوية ومشروع مهم  

  مما يدل على مستقبل واعـد.  دون املرور باملركز،السماح لألعضاء باالتصال فيما بينهم من والالمركزية  أهمية االعتبار 

ولكن البد أن نذكر أن فعالية هذه الطرق االتصالية حمدود بقدرتها على تفعيل مستوى عالي من العالقات االجتماعيـة  

 إذا ما رافقها إجراءات أخرى. 

ربنامج ال تعترب كافيـة وعلـى اجملتمـع    ذا العية هلاآلليات التعويضية والتشجي، فإن TOKTENاما فيما يتعلق يف 

الدولي أن جيد حاًل أكثر جذرية لتنظيم سوق عاملي لعمالة اخلربات من أجل التخفيف من إثارة السـلبية علـى الـدول    

 .118النامية

 

 ؟تعود األوراق الساقطة إىل جذورهاهل  اخلامتة:. 9-3

فةنن  119"السةاقطة البةد وأن تعةود إلةى جةذورها على العك  من المثل الشعبي اآلسيوء خرن"األوراي
والابرات الفلسطينية في الاةارج لةن تشةهد علةى المةدى القريةئ عةودة مكثفةة. وبةداًل  رجال األعمال

مةةن العةةودة الفيزيائيةةة فقةةد حاولةةت فةةي هةةذا الفصةةل أن أرى نوعةةًا آخةةر مةةن العةةودة أمكةةن أن أسةةمي  
 . فةةي الوقةةت نفسةة  حاولةةت أن أظهةةر(vertual)أو األثيةةرء   (cyberspacial)فرةةائية  السةةيبر

خاتجةةةاال األراسةةةي الفلسةةةطينية مازالةةةت وةةةغيرة خسةةةبئ عةةةدة  أن حركةةةة االسةةةتثمارات فةةةي هةةةذا البةةةاب
عوامةةةل مرتبطةةةة بهشا ةةةة األوسةةةاي السياسةةةية فةةةي هةةةذا الكيةةةان، ومرتبطةةةة أأرةةةًا خطبيعةةةة الريةةةادة 

(entrepreurship) (. وبريطانيةةا فردأةةة فةةي بةةالد الشةةتات األوروبيةةة )كمةةا هةةو الحةةال فةةي فرنسةةاال
تاتلةةةةأ بوسةةةةو  عةةةةن األ ةةةةكال  ولكةةةةن  ال بةةةةد أن نؤكةةةةد هنةةةةا علةةةةى أن  بيعةةةةة هةةةةذال االسةةةةتثمارات

العربي. فقد بينةت دراسةات الكالسيكية لمساهمة المهاجر في بلدال األولية والتي درست في العالم 

                                                           
تنظيم السوق العاملي لعمالة اخلربات، ولكن  1999ويل يف تقريره لعام لقد نصح البنك الد  -118

 ,Husseini)هذه النصائح بقيت حرباً على ورق. انظر أيضاً يف هذا الصدد دراسة ليلى احلسيين 

 بصدد مشكلة هجرة العقول واخلربات يف اجلزائر. (2000
119 - ((FFaalllliinngg  lleeaavveess  wwiillll  aallwwaayyss  rreettuurrnn  ttoo  tthheeiirr  rroooottss)) 
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عةةةةدة، أن تحويةةةةل العوائةةةةد قةةةةد اسةةةةتادم فةةةةي اسةةةةتثمارات غيةةةةر إنتاجيةةةةة و ةةةةراء الحاجةةةةات الترفيهيةةةةة 
 (.1988 ،؛ فرجاني1983وساهمت في ترام العملة المحلية. )سعد الدين وعبد الفريل، 

لإلعةالم كشةبكة لقد حاولنا أأرًا في هذا الفصل دراسة اإلمكانيةات وحةدود التكنولوجيةات الحديثةة  
التي لها دور ذو معنةى فةي خلةق اتصةاالت  ةتاتية تتجةاوز الحةدود، وبصةورة مماثلةة بينةت  خاليستا

أبناء الشتات العراقي خعرهم ببع   تي ربطلتا ئيةلتجربة السيبر فرالايال  وهات في دراستها 
انترنيتية  ال  . إن خلةق  ةبكات(Shohat, 1999: 231)خغة  النظةر عةن انتمةاءاتهم ودأانةاتهم  

ولكن  أعني  كاًل من  (end of the geography)أعني خرء حال من األحوال نهاأة الجغرافيا  
 نأ ةةكال إعةةادة تشةةكيل هةةذال الجغرافيةةا بواسةةطة ربةةط الجاليةةات الشةةتاتية، لةةي  فقةةط مةةه المركةةز ولكةة

لتشتت والتبعثر اللذين عانى منهما الشعئ الفلسطيني في تفكك أأرًا فيما بينها. لقد أثر كل من ا
وترخذ هذال العمليات مجراها على الرغم من وجود  .الو نية الفلسطينية وبنائها وإعادة بنائها الهوية

مركةةز ثقةةل سةةعيأ )الةةذء هةةو األراسةةي الفلسةةطينية( والةةذء ال يةةتمكن أغلةةئ هةةذا الشةةتات الالجةة، 
إليةةة . مةةةن هنةةةا تعتبةةةر وسةةةائط اإلعةةةالم واالتصةةةال الجديةةةدة، وسةةةائط فعالةةةة التصةةةال مةةةن الووةةةول 

جاليةةات الشةةتات  خعرةةها مةةه خعةة  مةةن دون المةةرور خةةالمركز. ولكةةن تتميةةز هةةذال الوسةةائط خرنهةةا 
ألنة  مةازال جةزء  ،فةي الوقةت نفسة . إقصةائية (exclusive and inclusive)إقصائية واحتوائيةة 

سةةةطينية لةةةم يتمتةةةه خاةةةدمات اإلنترنةةةت. هةةةذال الاةةةدمات تاةةةص حتةةةى اآلن مةةةن الابةةةرات العلميةةةة الفل
الطبقةةةةات الوسةةةةطى ومةةةةا فوقهةةةةا )علةةةةى األقةةةةل فةةةةي العةةةةالم العربةةةةي( وأولئةةةةك الةةةةذين يتكلمةةةةون اللغةةةةة 

  من المقيمين في الدول العربية اإلنكليزية. ولعل هذا السبئ هو الذء جعل قلة من أعراء خاليستا
. ولكن في الوقت نفس  تعتبر التكنولوجيات اإلتصالية الجديدة احتوائية خمعنى أو ألمانيا  أو فرنسا

أن  أمكنها ربط الشةتات مةه الةو ن األم عبةر  ةبكات عةدة تتجةاوز الاطةاب الرسةمي. فكمةا قامةت 
، أمكةةن أن وزارة التاطةةيط والتعةةاون الةةدولي فةةي السةةلطة الو نيةةة الفلسةةطينيةكرحةةد مشةةاريه  خاليسةةتا

نتايةةل  ةةبكات أخةةرى مؤسسةةة مةةن قبةةل جهةةات أهليةةة. ولةةذا فالتكنولوجيةةا الجديةةدة تسةةمح خالتعددأةةة 
 ها. وهذال نقطة مهمة في المجتمعات القمعية، والتي تتحكم الدولة بوسائط اإلعالم في

( وهةو Across Bounders) أخيرًا البد لنا في هذا المجةال أن نةذكر تجربةة مشةروي رغةم الحةدود
الفلسةطينية، وربةط خعرةها بةبع .ورغم أن عمةر  مشروي انترنيت يهدد إلى التعريةف خالمايمةات

لماةيم الدهيشةة هذال التجربة ال يتعدى السنتين إال أنها استطاعت عةن  ريةق موقةه فةي االنترنيةت 
( من وول أ فال الالجئين المقيمين في هذا المايم مه أقربائهم في مايم  اتيال )قرب بيت لحم

فةي بيةةروت، وذلةةك خاسةةتادام البريةةد اإللكتروني.وببسةةا ة أمكةةن أن تعتبةةر هةةذال التجربةةة أنهةةا الرائةةدة 
ميةةة علةةى الكمبيةةوتر واإلنترنةةت فةةي لكونهةةا اسةةتطاعت تحةةدء اإلقصةةائية )وذلةةك خالةةق مراكةةز تعلي

) بعةًا،  الموجهة لأل فال( وأنها أأرًا كانت خليقة المجتمه األهلي في دهيشة و  ةاتي المايمات
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خمسةةاعدة منظمةةات الترةةامن العالميةةة(.وكان مةةن ثمةةرة هةةذا التبةةادل اإللكترونةةي تحرةةير األجةةواء 
للقةةاء فيمةةا بيةةنهم علةةى حةةدود اللبنانيةةة اإلسةةرائيلية عنةةدما للقةةاء بةةين هةةؤالء األ فةةال. وفعةةال فقةةد تةةم ا

)انظةةر إلةةى فقةةرة األوهةةام  اسةةتمرار هةةذال اللقةةاءات حةةرر الجنةةوب ولفتةةرة محةةددة. خسةةبئ منةةه إسةةرائيل
 .اإلسرائيلية في الفصل األول(



31/12/2019 

 

206 

206 

 عن اخلامتة عوضاً 

 الشتات الفلسطيين وشكل الدولة الفلسطينية  

 

عهد التطرف يف حب الوطن، ذلك احلب الذي ال يذعن لصوت سواه، والذي جيعل املرء يغفر لوطنه كـل   لقد انتهى"

له، ويف الوقت نفسه ميج أي فعل يصدر مـن كـل مـا عـداه جملـرد أنـه لـيس         فعل يرتكبه أيا كان جملرد أنه ابن بار

  "بوطن له

 نيسـان /إبريل 29أمام جملس الشـيوخ والعمـوم الكنـدي يف أتـاوا يف      نبذة من خطبة للرئيس التشيكي فاتسالف هافل

1999.120 

 

 هذا مثل حبك للمرأة اليت تزوجتها بداًل من زواج تلك اليت حتبها"  ."حب بلد واحد هو أنه ليس لك خيار آخر

  (Baubock, 1994) بوبوك رنري 

 

سقط بعض املقوالت اجلاهزة اليت حكمت تفكرينا طـويال حـول العالقـات بـني     لقد حاولت على طول هذا الكتاب أن أ

تحدث فيه عن الشـتات، حتكمنـا فـورًا منظومـة فكريـة تنتمـي إىل سوسـيولوجيا        نالشتات والوطن. ففي الوقت الذي 

ماعيـة إىل بـالد   استمرار اجتماعي إذ ينقل الالجئ املهاجر عاداتـه وتقاليـده، وحتـى طبقتـه االجت     .االستمرار والذاكرة

 ‘السحري’عملها  خارج حدود الوطن. وتعمل الذاكرة ‘قرى فلسطينية’الفلسطينية إىل  اللجوء وتتحول معها املخيمات

" 1948"لقـد انتهيـت مـن احليـاة؛ منـذ عـام       الزمن: يف هذه االستمرارية عرب الزمن ولكنها قادرة أيضا على إيقاف 

املشـحونة بضـياع األرض والبيـت والـوطن واملـال،       جئ وهو يف ريعان شبابه. أنا ال أنكـر مـدى تـأثري الـذاكرة    قاهلا ال

واملدعمة حبياة يومية مليئة بنضال جمهض داخليا وخارجيا. ولكن هذا هو نصف احلقيقة فاإلنسان أيضا يتأثر حبياته 

 ية، الصداقة اجلديدة اليت ينسجها يف بالد اللجوء.العالقات االجتماعية، املهن مبجملاليومية 

أيضـًا،   فيها االستمرار وفيها االنقطاعأو ديالكتيكية إظهار عناصر سوسيولوجيا مزدوجة  ،لقد حاولت يف هذا الكتاب 

تكوينـات اهلوياتيـة   الوطنيـة تبعـا لل   انقطاع هوياتي إذ تلونـت اهلويـة   .وهو غالبا الالحمكي عنه عدة مستويات علىو

انقطـاع طبقـي إذ   هناك أيضا . ‘لزقإ قمطرح ما ترز’مبفهوم آخر  ‘ما يف مثل الوطن’ فهوم الشعيباملوخيالط  األخرى.

قادرًا على وضعه االجتماعي إذ  أثرت النكبة تأثريا حامسا على حراك طبقي يف جهتني: فالربجوازي مل يعد بالضرورة

مه االجتماعي، ونشأت طبقات جديدة متوسطة، فوق املتوسطة وبرجوازيـة جديـدة ال   أضاعت النكبة ماله وأرضه ومقا

                                                           
 www.granta.com/nyrevانظر إىل :  - 120
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نتجـت مـن جلـوء      (meritocracy). وتشكلت أشكال جديدة ألرستقراطية حديثة 121متت بأي صلة بالقدمية

أن هنـاك  كمـا   .الفلسطينيني بوجه أساسي إىل املوت* واملناطق احلضرية منجذبني بذلك إىل املهن اجلديـدة واحلديثـة  

الـذي قمنـا بـه، فقـد بينـا       انقطاع يف العالقات العائلية ويف اهلوية والوطنية، والذي ملسناه عن طريق التحليل الشبكي

احمللية وعرب القومية من سياق جمتمعي إىل آخر يف بالد الشـتات. وبينـا أن    كيف ختتلف طبيعة وقوة وشدة الشبكات

، وأظهرنـا أن هـذا   االجتماعية واالقتصـادية عـرب القوميـة    بني التبعثر وتشكل الشبكات ‘بديهيًا’اك ربطًا سريعًا و هن

يات، و أيضا العالقة مع احلدود يف الدول اليت توجد املوضوع مربوط ربطًا وثيقًا بعوامل تتعلق بالبنية االجتماعية للجال

 ودول العامل اجلديد خفتت بني العامل العربي. اخلليج بني : فبينما ازدهرت هذه الشبكاتفيها هذه الشبكات

 

 الفلسطيين بني بلد اللجوء والوطن األم :  ذاتية

   (diaspora)  على الرغم من أن استادام مفهوم الشتاتبين في هذا الكتاب أن  نحاولنا أن  لقد
فةةةةي الحةةةةدين عةةةةن فلسةةةةطينيي الاةةةةارج أوةةةةبح أمةةةةرًا مرلوفةةةةا، فننةةةة  أجةةةةئ االعتةةةةراد خرنةةةة  اسةةةةتادام  
إ كالي.  فهذا المفهوم لي  خالررورة أن أكون ذا  الذء أستطيه أن أروء تحت جناح   فئات 

يين كافة؛ بل هو أداة تحليلية تحثنا على التفكير فةي فلسةطينيي الاةارج ال خاعتبةارهم فقةط الفلسطين
مجموعةةة اجتثةةت مةةن جةةذورها وأجبةةرت علةةى الرحيةةل، ومةةن ذلةةك مجموعةةة مازالةةت مرتبطةةة خةةالو ن 
روحيًا ومادأُا، بل خاعتبارهم أأرًا مجموعة ارتبطت خالمجتمه المستقبلي بو ائ  ورواخةط ال أمكةن 

هةةو اإلنسةةان الةةذء مةةازال يةةرتبط خعالقةةات اجتماعيةةة خشةةعب  فةةي بةةالد إذًا،  ملهةةا. فالمشةةتت أن نه
المنافي، وفي المركز )األراسي الفلسطينية(. لكن ، في  الوقت نفسة ، هةو الةذء أتاحةت لة  الدولةة 
 التي أقيم على أراسيها إمكانية اإلقامة الدائمة  أو الحصول علةى الجنسةية، األمةر الةذء أوجةد لة 
خع  االستقرار. فلفظة المشتت هنا ال تشةمل، حصةرًا،  فلسةطينيي المنةافي جمةيعهم، خاعتبةار أن 
هؤالء يوجدون في خعة  الةبالد فةي وسةه قةانوني هةش ومؤقةت، وهةو مةا يةدفعني إلةى أن أسةميهم 
فلسةةطينيي الترانزيةةت. ومةةن هنةةا أمكةةن التحةةدث عةةن جاليةةة فلسةةطينية فةةي بلةةد مةةا علةةى أنهةةا مشةةتتة،  

 ريقها إلى التشتت،  أو أنها خعيدة عن التشتت. وهكذا، فنن الشتات  مفهةوم سوسةيولوجي أو في 
ة خكةةون فلسةةطينيي الاةةارج الجئةةين أم ال. أء أن قةةال مفهومةةًا قانونيةةًا؛ ومةةن ثةةم ليسةةت لةة  أأةةة عال

. وهكةةةذا، المشةةةتت أمكةةةن أن أكةةةون الجئةةةًا اقتلةةةه مةةةن أرسةةة ،  أو مهةةةاجرًا خةةةرج ألسةةةباب اقتصةةةادأة
منا لمفهةةوم الشةةتات هةو  ريقةةة للتركةةد مةن أنةة  ال أمكةةن إحالةة إ ةةكاالت فلسةةطينيي الاةةارج فاسةتادا

الةخ.( فقةط، بةل … اجتماعيةة واقتصةادأة، هبةات، ترةحية خالمركز/الو ن ) ةبكات إلى عالقاتهم 

                                                           
، وخاصة يف بعض هذا الكالم صحيح بشكله العام ولكن خيتلف ذلك من سياق شتايت إىل آخر 121

 (1997.انظر إىل )حنفي، (ومصر الدول املتامخة لفلسطني )األردن
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، انصةةةهار، أجةةةئ أن ينظةةةر أأرةةةًا إلةةةى إ ةةةكاالت تتعلةةةق خالعالقةةةة خةةةالمجتمه المسةةةتقبلي )انةةةدماج
 إثنية ، إلخ.(.  تاقتصادأابين عالمين،  تاقتصادأاانعزال، 

هنةا   أنالجتماعية في موسوي المهاجر، ذكرت اعندما تناولنا في المقدمة موقأ أدبيات العلوم 
  (acculturation) افيثقةرقلم الن األول الةذء أعتبةر المهةاجر كائنةًا أحةاول التة ةأربعةة أ ةر فكرية

 ةةار إل ةةار الفكةةرء،  و اإلفةةي المجتمةةه المسةةتقبلي وقةةد انتقةةدنا ذلةةك لعنصةةرية ذلةةك اواالنصةةهار 
فهو على الرغم من أهميتة  ينظةر إلةى المهةاجر  اتجاال التعددأة الثقافية،المبني على  الفكرء الثاني

لةم تحةل كةل  تة . كمةا أن التعددأةة الثقافيةةخصفت  عرو في مجموعة إثنيةة مةن دون االهتمةام بذاتي
الفكةةةرء الثالةةةن حةةةول الدراسةةةات عبةةةر  اإل ةةةارفةةةي حةةةين وجةةةدنا فةةةي  .المشةةةاكل المتعلقةةةة خالمهةةةاجر

خالغة في نظرت  إلى المهاجر على أن  كائن أستوعئ  ت أن أهمي  (transnationalism) القومية
أكثةةر مةةن ثقافةةة ويسةةاهم فةةي الحيةةاة االجتماعيةةة واالقتصةةادأة والسياسةةية لكةةال المجتمعةةين ن مجتمةةه 

الفكةةرء قةةد اتسةةمت خةةاإلفراً فةةي  اإل ةةار، ولكةةن وجةةدنا أن نظةةرة هةةذا .األوةةل ومجتمةةه المسةةتقبل
مهةةةاجر إنسةةةانا يتمتةةةه خايةةةارات ثقافيةةةة و اجتماعيةةةة واسةةةعة وقةةةد حةةةل مشةةةكلة التفاةليةةة، إذ أصةةةبح ال

ليرسةةم عالقةةات للمهةةاجر تتجةةاوز ثنائيةةة   (diaspora)  يفكةةرء الشةةتاتالويةةرتي اإل ةةار  .اغتراخةة 
دولتةةي األوةةل والهجةةرة، وتتنةةوي وتتةةوزي هكةةذا العالقةةات لتشةةمل فةةي خعةة  األحيةةان الكةةرة األرسةةية 

ولقةةد انتقةةدنا خعةة  دراسةةات الشةةتات لعةةدم  .، الصةةينيالشةةتات اليهةةودءكلهةةا كمةةا هةةو الحةةال، عنةةد 
قةةدرتها رةيةةة المهةةاجر خةةارج جاليتةة  وللمبالغةةة فةةي تصةةور االتصةةالية مةةه المركةةز  أو فةةي ماتلةةأ 

 أقطاب الهجرة.
ن املفـاهيم واألطـر الفكريـة الـيت     كثري مـ يف والعشرين العلوم االجتماعية والسياسية  الواحدبداية القرن  من هنا تتحدى

عصـر  ’ها. فالسياق الكوني يف تغيري متسارع ال ميكن التفكري به من دون أدوات جديدة حبثية، وإذا كان عصرنا تطرح

واحلـراك اجلغـرايف فهـو أيضـا عصـر القوميـات احملليـة و عصـر تأكيـد اهلويـات الوطنيـة وأيضـا الثقافيـة               ‘اهلجرة

(Kymlicka, 1995) .        فحق االختالف لألقليات واجملموعـات املهـاجرة هـو الضـمان الوحيـد السـتمرار عمـل

 الدميقراطية الليربالية وهو أيضا االمتحان الصعب هلا، وعلى قدرتها على التوفيق بني اجملتمع والذات.

رات الهجرة ألم، فنن فتالفلسطيني )وفلسطينيي الاارج بوج  عام( لو نهم ا مهما كان حئ الالج،
لمسةةتقبلي( تجعةةل قةةرار عودتةة  االتةةي  الةةت، تالةةق مجمةةل عالقةةات مةةه الةةو ن الثةةاني ) المجتمةةه 

هجةرة جديةدة، إذ أمكةن ربمةا التووةل إلةى حةل  عبةارة عةنقررا وعبا وخاوة عندما تكةون العةودة 
وكمةا  .خحيةن ال أعةرد أحةدًا هنةا  أو الرةفة الغربيةة،  فةي غةزة سةلمي خطةر  أن أسةكن ابةن حيفةا

يةةار بةةين تالخاحةةق حريةةة   (refugee-subject) الةةذات-ذكرنةةا سةةاخقا فينبغةةي أن أعطةةى الالجةة،
ي اإلقامة الدائمة قو لفلسطيني حاوهنا ال أكفي أن أقول عندئذ أن  ينبغي إعطاء  .البقاء  أو العودة

والحركةة وأن تكةون لة  تنظيمةات سياسةية،  اخةات المحليةة(االنتاعلى األقل في )العمل واالنتااب و 
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أو االندماج فةي المجتمةه المسةتقبلي  و إنما أأرا ل  حق خرن أعترد خ  كفرد قد أاتار االنصهار
كما أن لهم الحق أن أشكلوا أقلية ثقافية أعترد بها، وكما  .كرقلية ثقافية تطمح خرن أعترد بها أو

فةةةنن الدأمقرا يةةةة ال أمكةةةن أن تعةةةرد خةةةالحقوي المدنيةةةة واالجتماعيةةةة، وإنمةةةا  ن تةةةوريننةةةوال لةةةذلك آال
 , .Allemand et al)أأرةا خةالحقوي الثقافيةة وذلةك لمواجهةة النمةوذج الثقةافي األحةادء المهةيمن

مريكية ولكن وهذا الكالم الذء أجئ أن أشمل كل دول الشتات، في البالد األوروبية واأل. (1998
وغالبةةةا مةةةا أشةةةعر العربةةةي خةةةرن موسةةةوعات االعتةةةراد خحةةةق  .أوال واألهةةةم مةةةن ذلةةةك الةةةدول العربيةةةة
"خطبيعتةة "  لغربيةةة "العنصةةرية"، فةةالعربياوإنمةةا تاةةص الةةدول  122المهةةاجر وحةةق األقليةةة ال تاصةة 

 فحقةةوي األقليةةات فةةي .وهنةةا البةةد أن نؤكةةد علةةى أن هةةذال "الطبيعةةة" ليسةةت مسةةل مة .محصةةن سةةدها
. الةةدول العربيةةة وخاوةةة الاليجيةةة منهةةاممةةا عليةة  الحةةال فةةي أغلةةئ البلةةدان الغربيةةة محفوظةةة أكثةةر 

ورميهم على حدود السلوم لبرةعة أ ةهر "لكةي يثبةت  1994عام  في ليبيا نوما حصل للفلسطينيي
نةةاني فةةي تشةةرين األول عةةام وووةةأ وزيةةر السةةياحة اللب 123اتفاقيةةات أوسةةلو"، هةةمَ و  الةةرئي  الليبةةي

لمثةةةالين علةةةى المعاملةةةة التةةةي  124للفلسةةةطينين )أو علةةةى األقةةةل مقةةةارنتهم( خالنفاأةةةات البشةةةرية 1995
لبلةةد  وإذا كنةةا نطالةةئ خقةةوة خندخةةال التعددأةةة الثقافيةةة يتلقاهةةا الفلسةةطينيون فةةي خعةة  الةةدول العربيةةة.

وهةذا األمةر . ، فما أحوج الدول العربية لررورة االعتراد خحقوي األقليات الموجةودة عنةدهاكفرنسا
يتجاوز حق الفلسطيني، فالسودانيون المبعثرون في خع  الدول العربية، أعيش البع  منهم مدة 

حقةةةوي  كوتنتهةةة  .أو جةةةواز سةةةفر للتحةةةر   إقامةةةةتتجةةةاوز ربةةةه قةةةرن مةةةن دون أن تكةةةون لةةة  ورقةةةة 
وبقةةانون  االجتماعيةةة رةةماناتالخ المتعلقةةةو الةةدول العربيةةة  جةةزء كبيةةر مةةنلمهةةاجرين األوليةةة  فةةي ا

غيةر الاليجةي ، و المصةرء فةي األردن نحيةاتهم الثقافيةةفةي عادل في العمةل وحقهةم فةي االخةتالد 
كمةا  أمنةه المهةاجر خةرن . الالةي  فةيوأأرةا  وأأرا الفلبينيات والسرالنكيات في لبنان ،من الالي 

فةةبع  بنائهةةا لجنسةةياتهم. أنتهةةك حةةق المةةرأة فةةي توريةةن يو  125تكةةون لةة  أكثةةر مةةن جنسةةية عربيةةة.
                                                           

أحد أجهزة األمن واليت تشري إىل  يف أحد األقطار العربية، لقد حصلت على  ورقة من أرشيف - 122
وهكذا تشري هذه الوثيقة إىل ضرورة منع  ،فراد وليس كمجموعةأأنه جيب قبول الفلسطينيني ك

 املنظمات الفلسطينية من أتطريهم. 
ت" على تناول بعض مآسي أاملقاالت القليلة غري الصحفية اليت "جتر ى حدإانظر إىل  - 123

 (1995). بية، للباحث الفلسطيين عباس شبالقالفلسطينيني يف بعض الدول العر 
انظر إىل رد الكاتب الفلسطيين صخر أبو فخر يف مقالته: "النفاايت البشرية": أمثلة ومناذج.  - 124

(1995) 

 (.1997:35-40) حول هذه النقطة، انظر إىل عباس شبالق - 125
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. ولكةن ممةا أشةير أكثةر 126 ةكاليات مزمنةة فةي العةالمبينت إلةى أء درجةة تعتبةر هةذال اإلالدراسات 
فةي الدراسةات وغيابهةا الكلةين ففةي أحةد الةدول  هو نةدرةوخطورتها  إلى مدى جدأة هذال اإل كاليات

العربيةةةة تةةةم إأقةةةاد خحةةةن كةةةان خصةةةدد اإلعةةةداد حةةةول أحةةةد الجاليةةةات العربيةةةة فةةةي هةةةذا البلةةةد خحجةةةة 
خاتجاال المهاجرين غالبا "ما  ‘عادلة’وفي غياب قوانين !! حساسية الموسوي وإمكانية "إثارة البلبلة"

رات وأحكةةام إداريةةة غيةةر مكتوبةةة فةةي الغالةةئ تصةةدرها ه موسةةوعات التعامةةل معةة ، إلةةى قةةراتارةة
 أجهزة حكومية هي أمنية في أكثر األحيان "، كما يوسح  خقوة الباحن الفلسطيني عبةاس  ةبالي

  ( 1997ن 7) 
أطر  حق الجاليات المهاجرة في تنظةيم نفسةها سةمن أ ةر جمعيةات ذات  ةاخه  أنكما ال بد من 

خه سياسةةي، اجتمةةاعي، مهنةةي،  أو غيةةر افةةي تنظةةيم أنفسةةهم فةةي جمعيةةات ذات  ةةوحقهةةم  معةةين،
خمعنى أن أمارسوا نشا ا سياسيا، اجتماعيا، اقتصادأا  وحقهم أن أكونوا عناور عبر قومية .ذلك

هةا أمكةن أن تمة  كثيةرًا في كال البلدين ن بلد الهجةرة وبلةد األوةل. وهةذال النقطةة األخيةرة مهمةة ألن
والسؤال عندها  .هماخحرية بين ون قلتنمن فلسطينيي الاارج الذين أطمحون خرن يبقوا بين عالمين وي
وهذا السؤال لن يتعلق فقط خالدولة  .ما هو  كل الموا نة التي ينبغي أن تطر  على هؤالء األفراد

 .ل  في الفقرة التاليةالمستقبلة وإنما أأرا خالدولة الفلسطينية وهذا ما سنتناو 

  
 حلدودها ؟  قومية أم دولة ذات جغرافية عابرة-الدولة املستقبلية الفلسطينية : دولة

هـا ال ميكـن أن   بتـأمني اسـتقرار دولـي، فـإن مثال    يف   (nation-state) القوميـة -مهما كانت أهمية منوذج الدولة

وكما نوه له درعي وآخرون "فإن سريورة هجرة الدولة جتعلنا نعيد التفكري يف تصوراتنا حول جتانس  .ختفى على أحد

. (Dorai et al., 1989: 1)القومية، الشعب  أو األمة وخاصة التالؤم والتوافق بني الدولة، الشـعب واألرض"  

فاملتضادات الكالسيكية بني الداخل واخلارج، العام واخلاص، السياسي واالجتماعي، الوطين والعاملي قد خفـف مـن   

املواطنـة باجتـاه    ، )اجلاليـة(  ها أشكال جديدة وغامضة يف اجملموعـة حمل. وقد بدأت تظهر  فيما بينها حدة التباعد

ــك    ــة، ولكــن كــل ذل ــة عــرب القومي ــة  أو اجملــال اجلغــرايف   األقليــة  أو املواطن ــا ضــعف دور الدول  ال يعــين مطلق

(territoriy) .     قسـم  نحيـث ت  ،يتـبلقن جـزء يف هـذا الفضـاء     األوروبـي ففي الوقت نفسه الـذي ينشـأ فيـه الفضـاء

الكالسـيكي يف الدولـة القوميـة، حتـى يف الدولـة الـيت        النمـوذج و هذا ما يشري إىل أزمة يف  يوغسالفيا إىل أربعة دول.

ولكن ماذا ميكن أن نقول حول دول حديثة العهـد مثلمـا هـو احلـال يف منطقتنـا       .رت قومية شعبها منذ أمد طويلتبلو

  .العربية

                                                           
 إشكاليةحول  وانئلة مكربل  جري الدينري لدى  متازةإىل الدراسة امل على سبيل املثال انظر - 126

 .(Jureidini and Moukarbel, 2000) والسرالنكية يف لبنان ةالفليبينيالعمالة 
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فةنذا كةان  ،وكمةا يوسةح  ببراعةة ر ةيد الاالةدء .ففيما يتعلق خالهوية الفلسطينية فهي حديثةة العهةد
االنتةداب البريطةةاني فةةي فلسةطين ومقاومتةة  آنةةذا ، فةةنن تشةكل القوميةةة الفلسةةطينية يرجةه إلةةى عهةةد 

 , Khalidi)تبلورها قد حدث على  كل  بقةات متعةددة فةي الزمةان والمكةان، وهةذا نسةبيا حةدين 

و تتعلق هذال الفكرة  أأرا خقوميات حديثة عربية  أو إسرائيلية  نشرت تقريبا في  الوقت  .(1997
هنةةةا  دواًل  القوميةةة  فةةي البلةةدان العربيةةة-لميةةة الةةدو نفسةة . وقةةد جعةةل سةةعأ تبلةةور الهويةةات القو 

  ( Kodmani , 1997 : 217) فرسةت القوميةة خةالقوة، علةى حةد تعبيةر الباحثةة خسةمة قرةماني
لبنةةةةةانيين، ل، وا، كةةةةةان علةةةةةى النابةةةةةة الحاكمةةةةةة خلةةةةةق السةةةةةوريين، األردن، لبنةةةةةانفبعةةةةةد خلةةةةةق سةةةةةوريا

. وهذا أاتلأ كثيرا الخ ويمكن التحدث تماما عن خلق اإلسرائيليين خعد خلق إسرائيل…واألردنيين
عن نشوء الدول األوروبية التي اسةتند إنشةاةها بوجة  عةام إلةى وجةود قوميةات متبلةورة، وقةد رسةمت 

عن اتجاال  األوروبية فقد تحدث موروسكي وحتى في الحالة .الدول وفقًا لحدود وجود هذال القوميات
البةاحثين لتبسةةيط هةةذال العالقةةة بةةين القوميةةة والدولةةة، ففةةي الواقةةه يبتعةةد النمةةوذج السةةائد للدولةةة خعيةةدًا 

والةذء اعتمةد علةى   (civic-universalist)العةالمي -عةن القوميةة ذات النمةوذج النظةرء المةدني
دء ومةةةن ثةةةم علةةةى معةةةايير مرنةةةة للعرةةةوية فةةةي المجموعةةةة الو نيةةةة، والتةةةي تحكمهةةةا االنتمةةةاء اإلرا

 ,Morawska)سرورة اجتماعية، دأمقرا ية، خحين تم عن  ريقها حل الصراعات بين اإلثنيات 

وميةة خةالقوة، كيةأ أمكةن أن تسةمح ألقليةة الق هةادولسةياي منطقةة قةد تكونةت  في ،إذاً . (8 : 1998
من أن أكون لهةا علةى سةبيل المثةال والء مةزدوج لهةا وللدولةة األوةل؟ ولعةل  قلية الفلسطينية(األ)ك

أمةةام هةةذال المنطقةةة حةةل آخةةر غيةةر تبنةةي نمةةوذج  يوجةةد ال الوسةةه لةةي  خالسةةهل ولكةةن ال أعتقةةد أنةة 
الحدودأةةة التةةةي نفتاحةةات االالدولةةة ذات اآلفةةاي القوميةةة المفتوحةةةة، وخاوةةة فةةي عصةةر  جديةةد مةةن

علةى و لكةن لةي  البرةائه والاةدمات خسةهولة قل أعلى  رتمر )والتي قتصادأة اال تفرسها العولمة
  .(اإلنسان

وإذا كانةت الةدول العربيةة قةد تشةةكلت خصةيغة وةارمة وجذريةة، فهةةل أمكةن أن نلحةق بدولةة قبةةل أن 
تتسةةم خةةرن ثلثةةي  ةةعبها خةةارج أراسةةيها؟ هةةذا مةةا سةةرحاول  رحةة  هنةةا ولكةةن قبةةل التفكيةةر  هةةيتقةةوم و 
، البد أن أورد هذا المثال الةذء أعبةر عةن المةرزي الةذء يةؤدء إلية  القومية-لدولةاة ورامة خمعالج

 وجود الموا نة الكالسيكية ن 
تقريةةر للبنةةك المركةةزء الفلسةةطيني  أن هنةةا  سةةوء إدارة فةةي البنةةك  نبةةي   1999فةةي منتصةةأ عةةام 

 كافيةة.  سةماناتدون مليون دوالر من  20خحدود    ل الفلسطيني الدولي، والتي أدت إلى مديونية
مجلة  إدارة هةذا البنةك  رئةي   الفلسةطيني ألخةذ األمنوعلى إثر هذا التقرير توجهت سلطات من 

، والذء يتمته خالجنسيتين الفلسطينية والقطرية، كما أن  قريئ من وهو عصام أبو عيسى ،للتحقيق
وقةةد  . ولةةذلك  سةةرعان مةةا فةةر مسةةتنجدا  خالقنصةةلية القطريةةة فةةي غةةزة،فةةي قطةةر األوسةةاً الحاكمةةة
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ذلةك إلةى  أدى. هةذا وقةد لحقت خ  قوات األمن وأحا ت خالقنصةلية واعتقلةت فةي الوقةت نفسة  أخةاال
ث إ ةةةكال دبلوماسةةةي بةةةين قطةةةر والسةةةلطة الو نيةةةة الفلسةةةطينية، هةةةددت خعةةةدها قطةةةر خسةةةحئ و حةةةد

هةذا وبعةد أن تةدخلت األوسةاً الفلسةطينية القريبةة فةي قطةر،  .ا إذا لم تفك حصار القنصليةقنصله
إلةى قطةر  ةًر أن يرجةه إلةى األراسةي الفلسةطينية فةي  عيسةى أبوتم االتفاي على ترحيل عصام 

 . .حال  لب  للتحقيق
ألراسةةي الفلسةةطينية قةةد سةةبب  المفهةةوم هةةذا الحةةادث الةةذء كةةاد أقطةةه العالقةةات نهائيةةا بةةين قطةةر وا

هةةو  عيسةةىأبةةو الصةةارم لمعنةةى الموا نةةة ن فالسةةلطة الو نيةةة الفلسةةطينية قةةد اعتبةةرت أن عصةةام  
ون الداخليةةةة الفلسةةةطينية، فةةةي حةةةين ؤ مةةةوا ن فلسةةةطيني، وال أحةةةق ألء جهةةةة خارجيةةةة التةةةدخل خالشةةة

ن تحمةي موا نةةًا لهةا عنةةدما يلجةر إليهةةا. وهكةذا فةةنن أ اعتبةرت السةلطات القطريةةة أنة  مةةن حةق قطةةر
فقدان أء اتفاي بين السلطات القطرية والسلطة الو نية الفلسطينية على حاالت تعددأة الجنسيات 

  .قد خلق هذال األزمة
تكمن يف أنها ال تنطبق فقط على أولئك املهاجرين يف الدول املستقبلية، ولكـن أيضـا    ولعل أهمية الدراسات عرب القومية

لذين حيملون يف أفكارهم ومصاحلهم اإلشكاليات اليت رمبا تـدخل يف تنـاقض مـع التصـورات واملصـاحل      اعلى العائدين 

،ويف ياأليـديولوج التناقضات يف اجملالني وغالبا ما تظهر هذه  .اليت ترمسها القيادات الوطنية يف داخل البلدان األصل

ومنطـق االقتصـاد الـوطين الـذي يسـعى إىل ختفـيض         (global capital)جمال االقتصاد بني الرأمسال العـاملي  

ن على دولـة األصـل أن تـبين نظامـا يسـمح بالتعامـل مـع        إولذا ف .( Basch et al., 1994 : 172) .التبعية

فلعـل ذلـك    ،وإذا كان املطلوب وضع مفهوم جديد لألرض والشعب واملواطنة. يت تنشأ يف والءات متعددةالتناقضات ال

تبين مفاهيم جديدة لسيادة الدولة، واليت تتحول رويـدًا  رويـدًا مـن القدسـية املطلقـة إىل       ال ميكن أن حيصل من دون

ميكن إال وأن ندافع عنـه )علـى الـرغم مـن اعرتافنـا       الذي ال ‘مبدأ حق التدخل’وهذا ما يقدمه لنا  ،القدسية النسبية

ة(، والذي يبنى على افرتاض أن حقـوق اإلنسـان تعلـو علـى حقـوق الـدول وأن حريـة        يبإمكانيات خرقه ملصاحل هيمن

 اإلنسان جتب سيادتها. 

 القومية أمكن أن نتايل  كلين من هذال الدولة ن -وللتالص من ورامة الدولة
  ( de-terriotorialized nation-state) يةة ذات حيةز جغرافةي  متغيةرالشةكل األول دولةة قوم

وقةد اعتبةر  .فريقهةاو و  حوخاوةة خةا ولعل هةذا الشةكل هةو مةا  رحتة  خقةوة الدراسةات عبةر القوميةة
دولةةة قويةةة ذات حيةةز جغرافةةي متغيةةر خمعنةةى أنهةةا دولةةة تحةةدد خةةارج "أن دولةةة األوةةل هةةي  ،هةةؤالء

وبهةةةذا  .حةةةدودها الجغرافيةةةة، إذ أعةةةيش  ةةةعبها فةةةي أء مكةةةان فةةةي العةةةالم ويبقةةةى ال أعةةةيش خارجهةةةا
 ) "ينما ذهئ الشعئ تذهئ مع  دولت ن  أألمعناها وذلك  (diaspora) المعنى تفقد كلمة الشتات

Basch et al. , 1994 : 269; Salih,2000 : 3 )   ولكن في منطقتنةا مةن الصةعئ أن نتايةل
خةةةةرن الةةةدول القوميةةةة هةةةةي  دولةةةة كةةةذلك، وحتةةةى علةةةةى المسةةةتوى العةةةالمي، وهةةةةذا مةةةا يناقشةةة  سةةةمين
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الةذء أمكةن تسةميت  دولةة  . أمةا الشةكل الثةاني (Smith , 1998)ة خةالتعريف ذات حةدود جغرافية
وهةي الدولةة  state)  -( exterritorialized nation 127لحةدودها فلسطينية ذات جغرافيةة عةابرة

 ةةةتات  ةةةعبها خاتفاقيةةةات خاوةةةة تسةةةمح خعةةةيش  التةةةي تملةةةك حةةةدودًا محةةةدودة ولكةةةي تةةةرتبط مةةةه دول
،  أو ينتهةةذال االتفاقيةةات أمكةةن أن تسةةمح وتسةةهل خةةرن أكةةون لهةةذا الشةةتات مةةوا ن .الالجئةةين فيهةةا

   (Hannah Arendt) تعني موا نية العالم كما نظرت ل  هنا أرنت والتي ال موا نة عبر قومية
لدولةة الةدور األسةاس فةي تنظةيم لأكةون فية   مةاً نظاإنمةا تعنةي هالمية، و  من كوسموبوليتية اً وال نوع

وذلك تماما كما هو الحال في الةدول األوروبيةة إذ أعةيش األوروبةي كيةأ أشةاء  الفراء الجغرافي.
 .محلية( ويدفه الررائئ أينما أشاءال)وربما مستقبال غير ويستطيه المشاركة خاالنتااخات المحلية 

أو خحسةةةئ تعبيةةةر    .سياسةةةية، اجتماعيةةةة، واقتصةةةادأة أأرةةةا  ويبقةةةى مرتبطةةةًا بو نةةة  األول بو ةةةائ
 قةدرات أبنةاء الةو ن مةن دون أن أعنةي دولة قادرة على اسةتيعابأمكن أن نتايل ، خسمة قرماني
أمكةن أن يةنظم بةين الةدول إذا لةم أكةن لهةؤالء  و هةذا ال. (Kodmani, 1997) ذلةك إقةامتهم فية 

 بين البقاء والعودة.   االختيارن حق يعبر القومي
توسةةيه إ ةةار مفهةةوم الموا نةةة لةةدى ب  إذًا أمكةةن أن نتصةةور أن تقةةوم السةةلطة الو نيةةة الفلسةةطينية،

المسةةتقبلية لتشةةمل ال القةةا نين فقةةط فةةي حةةدود هةةذال الدولةةة، وإنمةةا أولئةةك الةةذين أعيشةةون فةةي الدولةةة 
بالد الغربة والمنافي، خحين تحق لهم إمكانية التصويت والمشاركة في عمليات اتااذ القرارات في 

احةد، المجاالت الو نية والتنموية، وذلك من دون أن يلزم هؤالء خرن أكةون لهةم انتمةاء ووالء لبلةد و 
بلةةد األوةةل، وإنمةةا أأرةةا للةةدول الةةذين أقيمةةون فيهةةا خصةةورة  دائمةةة  أو مؤقتةةة، ومةةن هنةةا إذًا كةةان 
هنةةا  اتجةةاال إلقامةةة قةةوانين وةةارمة سةةد الدولةةة اإلسةةرائيلية خاعتبارهةةا حتةةى اآلن دولةةة محتلةةة لجةةزء 

، مةةةه أن ا ين هنةةةمةةةن األراسةةةي الفلسةةةطينية والعربيةةةة، فينبغةةةي لتلةةةك القةةةوانين أال تشةةةمل الفلسةةةطيني
ويمكةةن القةةول خةةالمنطق نفسةة   .لهةةؤالء الحةةق أأرةةا فةةي أن أطةةالبوا خموا نةةة كاملةةة ودائمةةة إسةةرائيلية

الةةذين أفتةةر  أن أحةةق لهةةم  التمتةةه خكامةةل الحقةةوي والواجبةةات فةةي  فيمةةا يتعلةةق خفلسةةطينيي األردن
تطبيةةةق هةةةذا األمةةةر وخاوةةةة فيمةةةا يتعلةةةق واعتةةةرد هنةةةا بدرجةةةة تعقيةةةد  128.بلةةةديهم فلسةةةطين واألردن

                                                           
extra-عن شتات يتسم أبنه  بسمة قضماين حتدث اماانويل ما مونغ و لقد  - 127

territorialized .ولكن له معىن خمتلف عن ذلك 
وإذا أردنا أن نذهئ إلى أكثر من ذلك، هل أجئ االعتراد اآلن خرن منطق وإذا أردنا أن نذهئ إلى أكثر من ذلك، هل أجئ االعتراد اآلن خرن منطق  - 128

وستان على  ريقة وستان على  ريقة تتاتفاقيات أوسلو ال أمكن أن يؤدء إلى أكثر من كانتونات )خاناتفاقيات أوسلو ال أمكن أن يؤدء إلى أكثر من كانتونات )خان
ة الباحن الفرنسي جان فرانسوا لوجران منذ عام ة الباحن الفرنسي جان فرانسوا لوجران منذ عام ءء، مححقة بذلك نبو ، مححقة بذلك نبو أفريقيا الجنوبية(أفريقيا الجنوبية(
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19941994  ((LLeeggrraaiinn,,  11999944))   ؟ وعلينا أن نطر  خقوة من جديد ما بدأ  رح  المفكر ؟ وعلينا أن نطر  خقوة من جديد ما بدأ  رح  المفكر
والذء بدأ ينتشر رويدًا رويدًا لدى كثير من المفكرين والذء بدأ ينتشر رويدًا رويدًا لدى كثير من المفكرين   الفلسطيني عزمي خشارةالفلسطيني عزمي خشارة

انظر على سبيل املثال البيان الذي وقعه مائة مفكر فلسطيين بعنوان : بيان للرأي ))  الفلسطينيينالفلسطينيين
ائيلي واليهودي، والذي يطرحون فيه أهنم ال يستطيعون الصمت أمام التسوية املطروحة العام اإلسر 

 13على أساس أوسلو، ويطالبون خبيار آخر مبين على دولة علمانية متعددة القوميات. )هارتس 
عن سرورة دولة واحدة علمانية، وليكن اسمها ما أكن، تستوعئ عن سرورة دولة واحدة علمانية، وليكن اسمها ما أكن، تستوعئ   (( 2000آذار 

هذا املفهوم   ..بية واليهودأة على أر  فلسطين التاريايةبية واليهودأة على أر  فلسطين التاريايةفي بوتقتها القوميتين العر في بوتقتها القوميتين العر 
خيتلف عن التصور القائم هلذه الدولة من قبل كثري من القوى السياسية الفاعلة يف اجملتمع الفلسطيين، 

ولذا يتسم مفهومهم للدولة الفلسطينية ابلفصل التام والكلي بني  األراضي اليت ستتبع الدولة 
ولعل أحد األمثلة األكثر تعبريا على ذلك هو حماولة شركة االتصال  .لالفلسطينية وبني إسرائي

ابعتبارها خارج الفضاء احلايل للسلطة الوطنية  لقدساالفلسطينية برفع رسوم املكاملات مع 
بل بل وبما أن معرفتنا خرن الرأء العام الفلسطيني  واإلسرائيلي ما زال ال أقوبما أن معرفتنا خرن الرأء العام الفلسطيني  واإلسرائيلي ما زال ال أق الفلسطينية.
أحدهما قريئ أحدهما قريئ   المطلوب من الدولة الفلسطينية أن أكون لها هدفانالمطلوب من الدولة الفلسطينية أن أكون لها هدفانفف  ،،بهذال الفكرةبهذال الفكرة
فالهدد القريئ يتحدد بتفعيل الرواخط المادأة واالجتماعية فالهدد القريئ يتحدد بتفعيل الرواخط المادأة واالجتماعية   ..والثاني خعيدوالثاني خعيد

وكذلك في الشتات، ومنه وكذلك في الشتات، ومنه   والرفة الغربية وغزةوالرفة الغربية وغزة  واالقتصادأة بين فلسطينيي إسرائيلواالقتصادأة بين فلسطينيي إسرائيل
وهنا ينبغي االعتراد وهنا ينبغي االعتراد   ..للسالمللسالمأوسلو أوسلو الفصل الذء بنيت علي  اتفاقيات الفصل الذء بنيت علي  اتفاقيات   طقطقمنمنهيمنة هيمنة 

للحدود أحمل خع  المفارقات داخل  في للحدود أحمل خع  المفارقات داخل  في   خرن مفهوم دولة ذات جغرافية عابرةخرن مفهوم دولة ذات جغرافية عابرة
من ذلك من ذلك . و . و ((nnaattiioonn--ssttaattee))ة ة وميوميلدولة القلدولة القللفكرء فكرء الالمنطقة ما تزال تدافه عن اإل ار منطقة ما تزال تدافه عن اإل ار 

ومن هنا أكون الهدد البعيد ومن هنا أكون الهدد البعيد   ..فنن التحدأات لصمود مثل هذال الدولة تحدأات جمةفنن التحدأات لصمود مثل هذال الدولة تحدأات جمة
تحرير األجواء والمواقأ الفلسطينية واإلسرائيلية لقبول فكرة إقامة تحرير األجواء والمواقأ الفلسطينية واإلسرائيلية لقبول فكرة إقامة   لهذال الدولة هولهذال الدولة هو

  الفصل الذء بنيت علي  اتفاقيات أوسلوالفصل الذء بنيت علي  اتفاقيات أوسلو  منطقمنطق  ومنه هيمنةومنه هيمنة  ،،ثنائية القوميةثنائية القوميةالدولة الالدولة ال
ومهما كان مفهوم هذال الدولة أوتوبيا في الوقت الحاسر، فنن  على المدى ومهما كان مفهوم هذال الدولة أوتوبيا في الوقت الحاسر، فنن  على المدى   ..للسالمللسالم

‘ ‘ بناءبناء’’بين بين   ااوجون لونسدال قد فرقوجون لونسدال قد فرق  ذا كان بوري  بيرمانذا كان بوري  بيرمانإإالبعيد األكثر عقالنيا. و البعيد األكثر عقالنيا. و 
  ((ffoorrmmaattiioonn))‘ ‘ تكوينتكوين’’رادوء لجهاز السيطرة السياسي، وبين رادوء لجهاز السيطرة السياسي، وبين إإالدولة خاعتبارها خلق الدولة خاعتبارها خلق 

إرادأة وغير واعية والتي تتطور في إرادأة وغير واعية والتي تتطور في   خاعتبارال ويرورة تارياية، وراعية، الخاعتبارال ويرورة تارياية، وراعية، الالدول الدول 
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ولكةةن خقليةةل مةةن التايةةل  ،فةةي اإل ةةار فةةوي الةةو ني تهةةاخعمليةةات سةةبط المشةةاركة السياسةةية ومراقب
 الحلول المناسبة.  إأجادأمكن 

   

 العالقة معها؟ أم إعادة تشكيل ؟هناية اجلغرافيا
هذا العصر يف العصر احلديث.  القومية-الدولة إشكاليةإذا كانت دراستنا  للشتات الفلسطيين قد فتحت أذهاننا على  

عصر عوملة وحراك  بأنهفقط اليتسم و الذي  (glocalisation)العوملي  أو احملوملي -الذي ميكن تسميته باحمللي

كتشاف احمللـي  وإمنا هو أيضا عصر الشرذمة وإعادة ا ،ولو بشكل أقل ،لخدمات وأيضا لإلنسانللبضائع ولجغرافيني 

-باعتباره مؤسسًا ألمناط جديدة من الوعي واهلوية. ويف كال هذين العصرين املتزامنني واملتوازنني تظهر مفـاهيم الدولـة  

 هذا الواقع . القومية بعدم قدرتها بالوجه الكالسيكي على استيعاب

ــتمعن يف الشــبكات نكمــا أن دراســت ــا ن ــة ا للشــتات الفلســطيين جعلتن ــا/األرض   عــرب القومي ــع اجلغرافي وعالقتهــا م

(territory)  ت جممـل حتليالتهـا ضـمن إطـار الدولـة     يـ وإذا كانت مفاهيم العلوم السياسية واالجتماعية الـيت بن-

ة بـني الشـتات والدولـة    قـ العالكيـف أن  و عرب قومية ، فإن هناك دراسات حديثة قد أشارت إىل دور الشبكاتالقومية

بوجـه   ،وحلقـات البـزنس والتجـارة    أصبحت عالقة ضعيفة، ويف الوقت نفسـه تتطـور الشـبكات   قد احملددة جغرافيا 

بواسطة وسائط االتصاالت احلديثـة يف اإلنرتنـت    ،أغلب األحيان منظمة يفعفوي وعشوائي يف بعض األحيان، ولكنها 

، هذه التبادالت اليت تقع من فوق الدولة )علـى الـرغم   اجلغرايف ضاءفواإلعالم والثقافة. هذا الشكل اجلديد من شكل ال

القومية، واليت ال ميكن أن تكـون إال منـذرة   -تها( هي حكما حاملة لعالقات جديدة مع الدولةنلدولة لقونمن حماولة ا

 .  .، كما ينوه بذلك بقوة عامل السياسـة الفرنسـي براترانـد بـادي    بأزمة معها وخاصة مع التسرعات اليت ختلق العوملة

 كمـا نـوه لـه عنـوان كتابـه      (end of territory) األرضال يعين مطلقا بالنسبة لي نهايـة اجلغرافيـا/  ولكن هذا 

وكما حاولنا جاهـدين يف   العالقة مع اجلغرافيا، لتشكيل إعادةهو  اآلنا حيدث . فم(Badie, 1995) الكالسيكي

احلديث عن الدور احلاسم هلا يف املنطقة العربية  أنعلى  التأكيدالفلسطينية يف الشتات،  شبكاتالفصل الثاني حول ال

القوميـة  يعة القومية ما زال صراعا حتسمه الطب-ووهمًا، فهو يف غاية الضعف، وصراعها مع الدولة أسطورةهو ليس إال 

 ة القمعية هلا.بيعهلذه الدولة، وأهم من ذلك الط

االقتصـادية وهـو    فإن هناك عاماًل أساسيًا أيضا، يلعـب دورا يف إعاقـة عمـل الشـبكات     القومية-ا عدا إشكالية الدولةم

و سياسـيا   دورا حامسا يف تقطيع الفضاء العربي جغرافيا الطبيعة اجلد سياسية لالقتصاد يف املنطقة، إذ تلعب إسرائيل

راعيـة عمليـة السـالم،  بإدمـاج املنطقـة العربيـة يف مشـروع         إىل حماور عدة. وعلى الرغم مـن إرادة الواليـات املتحـدة   

متوسطي يكون فيه الرأمسال عربيًا، واخلـربة والتكنولوجيـا إسـرائيلية )حبسـب مفهـوم املتوسـطية اجلديـدة لشـمعون         

                                                                                                                                                                      

، فنن  ينتابني ، فنن  ينتابني ((BBeerrmmaann  aanndd  LLoonnssddaallee,,  11999922))إ ار من فوسى المواجهات إ ار من فوسى المواجهات 
وحتى الفكرية الفلسطينية أكاد أقتصر على وحتى الفكرية الفلسطينية أكاد أقتصر على   ،، عور خرن اهتمام النابة السياسية عور خرن اهتمام النابة السياسية

 ها.ها.تكوينتكوينفي في معان النظر معان النظر إإدون دون من من بناء الدولة الفلسطينية بناء الدولة الفلسطينية 
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 مذذن الذرغم فعلذى وهكذذا إن اقتصـاديات املنطقـة مــا زالـت ختضـع إىل اعتبـارات سياســية حامسـة.      بـريس(، فـ  

 للشذذرق اقتصذذادية مذذؤتمرات فذذي المنطقذذة دول لجمذذع المتحذذدة الواليذذات مذذن الحثيثذذة‘ الجهذذود’
 فذذي (Middle East and North Africa Summit-MENA) إفريقيذذا وشذذمال األوسذط
 الذذرغم وعلذذى ،1998 فذي وقطذذر 1996 القذذاهرة ،1995 عمذان ،1994 عذذام كازابالنكذا

 الصذذفقات وعقذذد لاللتقذذاء األعمذذال رجذذال ودعذذم السذذلمية العمليذذة‘ خصخصذذة’ نعذذ الحذذديث مذذن
 ةالمنطقذ في السياسة عالي االقتصاد فإن السلمية، السياسية العملية في التطور عن النظر بغض
 .المفارقات بعض دون من ليس ولكن العمل، من الشبكات هذه منع قد العربية

 World Economic)لنَر عن قرب ما حصـل يف إحـدى املـؤمترات: بـدعوة مـن املنتـدى االقتصـادي العـاملي         

Forum) ا كـان النجـاح   املؤمتر االقتصادي للشـرق األوسـط وجنـوب إفريقيـا. وإذ     1996نوفمرب  15. فقد عقد يف

ممثاًل عن  52و  رجل أعمال 3600وفدًا رمسيًا و  78يقاس حبجم احلضور، فإن هذا املؤمتر كان ناجحا إذ حضره 

 قد تضاعف أكثر من مرتني مما كان عليه يف مؤمتر كزابالنكا . وهكذا فإن حضور رجال األعمال129املؤسسات الدولية

ف الفاعلون األساسيون يف هذا املؤمتر هم السياسيون ورجال األعمال مع أن هناك عالقـة   ،الذي عقد قبله بسنتني. إذًا

 بني هذين الفاعلني فقد الحظنا منطقني خمتلفني.

مل  إذ ‘واقعيـة سياسـية  ’املنطق األول هو املنطق الرمسي الذي هيمن عليه آن ذاك ترنح عملية السالم، وأدى ذلـك إىل  

فقد ُتبينَّ يف مؤمتر عمان قبل سنة آن ذاك مخسة مشروعات مل يطبـق وال حتـى    ،ُيتبنى أي مشروع إقليمي. وللمقارنة

–اإلسـرائيلية، حمطـات حتليـة إسـرائيلية    –واحد منها )مصنع تركيب سيارات فولكسفاجن علـى احلـدود األردنيـة    

خلـيج  اإلسـرائيلية علـى   -األردنيـة -ا الـريفريا املصـرية  فلسطينية، مشروع سياحي على البحر األمحر، وأخـري -أردنية

ولكـن مل   ،الذي كـان أقـل تـأثرًا بـاألجواء السياسـية      باملقابل فإن املنطق الثاني هو منطق رجال األعمال. 130العقبة(

ات اإلسرائيلي، بن اليت طرحها يف خطابه االفتتاحي رئيس احتاد الصناع ‘خصخصة السالم’خيضع مطلقا ألطروحة 

فبينما كان حضور قليل يف قاعات احملاضرات، عجـت سـتاندات الشـركات اخلاصـة واملقـاهي يف قصـر        .ميني جوان

املؤمترات باللقاءات الفردية بني رجال األعمال. وعلى الرغم من أن اهلدف املعلـن واخلفـي للواليـات املتحـدة يف مثـل      

جمة )كما كانـت عليـه   ناقتصاديا يف منطقة الشرق األوسط، إن مل تكن هي الدولة ال هذه املؤمترات، هو إدماج إسرائيل

أجنبية )أوروبية ويابانية وأمريكية( أكثر بكثري -عربية  أو عربية-يف املؤمترات السابقة(، وقد كان هناك لقاءات عربية

دنيني أن اللقاء األول مع زميل تونسي له قـد جـرى   إسرائيلية. وقد ذكر لي أحد رجال األعمال األر-من لقاءات عربية

النفتـاح علـى املغـرب العربـي. وميكـن أن نـذكر أيضـا أهميـة         ليف أجواء هذا املؤمتر، وأنه يرى أن هناك أفـق واسـعة   

. ولعل جناح مثل هذه 131اللقاءات للقطاع اخلاص األوروبي مع العربي. إذ جرت مناقشة جمموعة صفقات اقتصادية

                                                           
 ورجال األعمال الفلسطينيني يف الداخل واخلارج. ولبنان على الرغم من مقاطعة سوراي 129
انظر إىل نقدان ملثل هذه املشاريع عندما يكون هناك أزمة سياسية حقيقية، واليت تتمثل يف  130

 (101-100: 1997نفي، لألراضي العربية. )ح استمرار احتالل إسرائيل
ولكن أعلن الوفد األملاين عن مفاوضات حول استحقاقات هذه الصفقات، من الصعب حصر  131

وتركيا ابألحرف األوىل السترياد  مليارات دوالرات، كما وقع عقد بني مصر 5جمموعة عقود تقدر ب 
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علـى  الشـراكة األوروبيـة املتوسـطة والـيت نـتج عنهـا بعـض          على املستوى الالرمسي هو الذي شجع أوروبااملؤمترات 

 . يةوروبمثيالتها األاملنطقة مع  منواليت جتمع بوجه أساسي شركات  Euro-medاملؤمترات مثل 

يف املنطقة العربية، فـإن   ا كان هدفها دمج إسرائيلكل ما أريد أن أتوصل إليه هنا أن املفارقة يف مثل هذه املؤمترات إذ

. ولـو  العربـي ولـو علـى املسـتوى الـتحيت: مسـتوى رجـال األعمـال        -ما حصل هو أن ساهمت أكثر يف التعاون العربي

االقتصـادية يف العـامل    الشـبكات مساهمة خجولة، ولكن تبقى القاعدة اليت ذكرناها هي الغالبة، وهـي تبعثـر وتشـرذم    

 العربي، وعملها بصورة أكثر فاعلية مع خارج هذا العامل.

بتعددية شبكاته احمللية وعرب القومية وهوياته، قد كانت ، دراستنا للشتات الفلسطيين بأنوأنهي هذا الكتاب بالقول 

املفارقـات الـيت    أخـص منهـا  و ،العـامل يف عصـر العوملـة   فرصة لفهم كثري من األمور اليت تتعلق بعالقـات العـرب مـع    

 العربية يف هذا العصر.  القومية-تطرحها طبيعة الدولة

                                                                                                                                                                      

وقد أتسس لذلك شركة . 2000 مليارات مرت مكعب اعتبارا من عام 10الغاز املصري، مبا حجمه 
 تركية مع رأمسال أمريكي لتحقيق ذلك.-مشرتكة مصرية
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 ملحق 

 المنحدر ون من أول فلسطيني في تشيلي

 اقتصادهم و انتماةهم

 132جمال منصور

 
 ‘الجديدالعالم ’إلى  الهجرةالمقدمة : 

 
يف نهاية القرن اخلامس عشر امليالدي، ومنذ ذلـك   مبوس إىل أمريكا،  أو ما يعرف بالعامل اجلديدووصل كريستوفر كول

يف ،نهايـة القـرن الثـامن عشـر    يف  حتررت أمريكـا الشـمالية  .  واحلني وقعت مجيع أمصارها حتت االستعمار األوروبي

بعد حرب  وذلك تتحرر،لكي  الربع األول من القرن التاسع عشرظار حتى االنتبلدان أمريكا اجلنوبية  كان على حني 

وتأسست فيها مجهوريات مستقلة وبدأت ختيم على هذه القارة أجواء احلرية والدميقراطية والتسامح والتعددية  .مريرة

 السياسية، اليت ساعدت بدورها على النمو والتطور والتقدم.

ة من أجل زيادة السكان واستصالح األراضي واسـتغالل الثـروات الطبيعيـة الـوافرة     لقد رافق هذا التطور تشجيع اهلجر

 وبدأت موجات من اهلجرة املربجمة تصل إىل معظم بلدان القارة.

                                                           
يف أمريكا  السكرتري السابق الحتادات املنظمات العربية -قام بكتابة هذه الدراسة مجال منصور - 132

ى البحث امليداين الذي وتعتمد هذه الدراسة على جتربة غنية لدى املؤلف و أيضا عل (.)فياعرب
لشتات الفلسطيين ". واعتمد البحث امليداين على ل ةاملبعثر قتصادايت االأجراه يف إطار مشروع "

، إذ مت احلصول سواء ابملقابلة املباشرة  أو الفلسطينيني يف تشيلي جمموعة مقابالت مع رجال األعمال
. وتعترب البياانت االقتصادية ابلغة األمهية ألنه رجال أعمال 71عرفة العامة، على ابالستمارة  أو امل

اليت يوجد فيها  ألول مرة يتم حصر اجملاالت االقتصادية الفلسطينية يف أهم دولة يف أمريكا الالتينية
ما فيما يتعلق ابلتحليل العام لطبيعة الروابط والعالقات اليت حيافظ هبا . أ()تشيلي الفلسطينيون

 التشيليون ذوو األصول الفلسطينية، فأان ال أتفق كثريا مع حتليله وأعتقد أن التحليل العام مليشيل
(، Nancy and Picard, 1998الالتينية ) أمريكاواليزابيت بيكار عن اجلاليات العربية يف  اننسي

( يرسم العالقة مع Gonzalez, 1992) وكذلك حتليل اننسي كونزالس عن فلسطيين هندوراس
وصل إليه مجال منصور. ومع ذلك فقد حافظت على روح النص ا رمساً أقل تفاؤلية مم األصلجمتمع 

 مع القيام ابختصاره وإعادة هيكليته.
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قـة  واىل بلدان العامل القديم، وقد انتقلت تلك األخبار إىل منط بدأت أخبار ما جيري يف القارة األمريكية تصل إىل أوروبا

تعتربجـزءًا   الشرق األوسط واىل والية "سورية" اليت كانت آنذاك تابعة للدولة العثمانية، واليت كانت فلسـطني ولبنـان  

 منها.

كانت والية سورية كسائر مناطق العامل العربي اليت كانت ترزح حتت السيطرة العثمانية، تعـيش يف حالـة اقتصـادية    

وبطالة متفشية وزراعة يف أسـوأ إنتاجهـا، كمـا بـدأت بـالظهور نزاعـات دينيـة كانعكـاس         مرتدية وسياسة مضطربة، 

للحرب اليت قامت بني اإلمرباطورية العثمانية وروسيا أوال واليونان ثانيا، يف نهايـة القـرن التاسـع عشـر والسـيما أن      

تـأثري رجـال االكلـريوس اليونـان     السلطات الدينية املسيحية يف فلسطني ويف ربوع منطقة الشرق كانت حتـت سـيطرة و  

 والروس.

إن أخبار ما كان جيري يف بالد أمريكا قد جعل منها "أرض اآلمال" لدى كثري من الشباب الذين ركبوا مغامرة السفر، 

مبتدئني اهلجرة على شكل موجـات تسـيريها مصـاحلها االقتصـادية وتـاليف اخلدمـة العسـكرية وخصوصـا بعـد عـام           

 مة العسكرية إلزامية حتت ظل حكومة االحتاديني يف نهاية العهد العثماني.، إذ أصبحت اخلد1908

كان معظم املهاجرين من املسيحيني يف بادئ األمر، وأكثرهم من املزارعني والفالحـني والعمـال  أو صـغار املـالك وقلـة      

ودوا بعد مدة قصرية إىل مسقط منهم كانوا متعلمني  أو أصحاب حرف. قصدوا اهلجرة أمال يف الربح والثروة السريعة ليع

الرأس للتمتع مبا جنوه من مال من أجل الزواج  أو بناء البيت بعد أن أغلقت يف وجوههم سبل احليـاة حتـت احلكـم    

 العثماني.

د شئ شاق ومتشعب، السـيما أن املصـادر قليلـة واملسـافات بعيـدة يف بلـ       إن الكتابة عن اهلجرة الفلسطينية إىل تشيلي

 يعيش فيه أربعة عشر مليون نسمة. مربع رتميلوطوله حوالي ستة آالف كم ومساحته ما يقارب اخلمسمائة ألف ك

الطبيعية جتعلـها أشـبه بشـبه جزيـرة معزولـة منـذ قـرن  أو أكثـر، أمـا اآلن فتطـور وسـائل النقـل              إن حدود تشيلي

 133يف بلد واحد. والطائرات قد قّصر املسافات وجعلنا كأننا نعيش

س عندما اكتشف أمريكا، وفمعظم سكان البالد ينحدرون من املهاجرين األوروبيني ومن األسبان الذين جاءوا مع كولومب

يتوافدون على البالد منذ نهاية القرن التاسع عشر، كما توجد نسبة ضئيلة تنحدر من  ومن أبناء املهاجرين الذين بدؤوا

وكانـت هـذه الشـعوب     (Mapuche)يعرفون باسم مابوشـي   األسباند قبل جميء الشعوب اليت كانت تسكن البال

 تتمتع بثقافة وحضارة مميزتني، ال يزال أبناؤها يعتزون بها ويرفعون لواءها بفخر وكربياء.

قوط املطـر، يف  إىل حد كبري مبوقعها اجلغرايف، ففي الشـمال تكثـر املنـاطق الصـحراوية إذ ينـدر سـ        يتأثر مناخ تشيلي

اجلنوب تكثر مناطق الغابات فهي متطر معظم أيام السنة، ويف الوسط إذ توجد السهول واملناطق الزراعية، يسود منـاخ  

معتدل يشبه إىل حد بعيد مناخ البحر األبيض املتوسط، وهنا يعيش غالبية السكان وضمنهم أبنـاء اجلاليـة الفلسـطينية    

 والعربية.

                                                           
من الغرب احمليط الباسفيكي، ومن الشرق سلسلة جبال االنديز اليت ترتفع إىل  حيد تشيلي - 133

 .أكثر من سبعة آالف مرت، ومن اجلنوب القطب املتجمد اجلنويب، ومن الشمال بريو وبوليفيا
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وإن مل يكـن هنـاك    –فلسـطني   –ألم امن أكرب اجلاليات املوجـودة خـارج الـوطن     ينية يف تشيليتعترب اجلالية الفلسط

إحصاء رمسي فإن مجيع التقديرات والدراسات "احمللية" تشري إىل وجود ما ينوف عن ثالمثائة ألف تشيلي من أصل 

، والـذين حيمـل معظمهـم    1948سـطني بعـد عـام    فلسطيين، باإلضافة إىل عدد قليل من املهاجرين الـذين تركـوا فل  

اجلنسية التشيلية، ألن القانون يسمح لألجـنيب الـذي يعـيش يف الـبالد أكثـر مـن مخسـة أعـوام أن يطلـب اجلنسـية           

 التشيلية اليت متنح إليه دون أية صعوبات، بعد إجراء املعامالت القانونية املطلوبة.

 

 ياجلالية الفلسطينية يف تشيلتريخ 
 

، ويف  العـام نفسـه   1880، أول فلسطيين وصل إىل هذه البالد يف عام يعترب السيد جربان دعيق من مدينة بيت حلم

يف املنطقـة الوسـطى   Concepcion  تبعه السيد صاحل يوسف جاسـر، لقـد سـكن كالهمـا يف مدينـة كونسيسـيون       

ملقدسة والتجارة بها. بعـد ذلـك تـبعهم مهـاجرون آخـرون وعلـى فـرتات        اجلنوبية، وعمال يف صناعة حتف األراضي ا

 ومراحل ميكننا تصنيفها كما يلي:

  1914 - 1880من عام       املرحلة األوىل 

 1939 – 1914من عام       املرحلة الثانية 

 1967 – 1946من عام       املرحلة الثالثة 

 29م إىل وجود 1885لعام  ا هذا. يشري إحصاء عدد السكان يف تشيليواليت ال تزال تتواصل بأعداد قليلة حتى يومن

شخصًا بينما  729يصل إىل  1907ويف عام  76يرتفع هذا العدد إىل  1895من آسيا" أي عربيًا، ويف عام  "تركيا

ينيا، وألول مرة يظهر اسـم فلسـطني   فلسط 1024، أي بعد انتهاء احلكم العثماني يصل الرقم إىل 1920يف إحصاء 

 .3156إىل  1930كمصدر هجرة إىل تشيلي ليعود إىل االرتفاع يف إحصاء عام 

وينشر ذلك يف كتيب حتـت عنـوان    يقوم األستاذ أمحد حسان مطر بدراسة مسحية للعرب يف تشيلي، 1939يف عام 

عائلة فلسطينية و هو يعنى بالعائلة ويصنف  1224جل وجود ، إذ يس1941"دليل اجلالية العربي يف تشيلي" عام 

 األماكن واملدن اليت جاءت منها هذه العائالت يف فلسطني وهي كما يلي:

 بيت جاال من عائلة 446

 بيت حلم من عائلة 434

 بيت ساحور من عائلة 65

 القدس من عائلة  55

 رام اهلل – الطيبة من عائلة 36

 رام اهلل – هجفن من عائالت     9

 بدون ذكر املصدر  أو املدينة من عائلة 72
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واإلسكندرية  املوانئ التالية : بريوت، حيفاوأمريكا فكانت الرحلة تبدأ يف أحد  أما كيفية وصول املهاجرين إىل تشيلي

ومرسـيليا يف   عن طريق إحدى بواخر الشحن، حتى إحدى املوانئ األوروبية، وغالبا مـا كانـت هـذه جنـوا يف إيطاليـا     

 أو بونس ايرس يف األرجنتني.  ازيلوبعدها ينتقل املسافر إىل سفن أكرب تتوجه إىل ريودي جانريو يف الرب فرنسا،

على حدود األرجنتني وبالد   (Mendoza)كم حتى يصل إىل مدينة مندوسا  2000بعد ذلك يقطع ما ينوف عن 

التشيلي وبعد االسرتاحة يستمر ليعرب جبال االنديز العالية على ظهر حصان  أو بغل مدة أكثر من أسبوع حتـى يصـل   

وبعدها يتوجه إىل املدينة اليت يقطنها أقرباؤه  أو معارفه،  أو من هـم علـى اسـتعداد     -تشيلي –وس انديز إىل مدينة ل

الستقباله يف إحدى مدن البالد اليت تبعد مئات بل آالف الكيلومرتات عن نقطة وصوله. يف نهاية القرن التاسـع عشـر   

 احلديدية. بدأ املسافرون يقطعون جبال االنديز بالسكة

إن املهاجر األول قد احتفظ خبطوط اتصال مفتوحة مع مسقط رأسه، وكان تدفق املساعدة املالية إىل ذويه فرضًا واجبًا، 

ويقابل من هؤالء باالمتنان والفخر وبأن "املسافر" قد جنح يف مهمته، وال زال الناس يذكرون بيت فـالن وعـالن الـذي    

هذه املدينة  أو تلك، وقصص هؤالء وسفرهم ال تزال حتـى يومنـا هـذا مـن األحاديـث      قام مبساعدة املغرتب الناجح يف 

 الشعبية املتكررة يف معظم املناسبات.

صعبة، ولكن ماضي معظمهم القـرويني ومسـتوى حيـاتهم     هال شك بأن املهاجر األول قد واجه ظروفا اقتصادية ومعاشي

موا أن يكسب الفرد معاشه بأي عمـل كـان، إىل أن فرضـت عليـه     املتواضع ساعدهم على احتمال تقلبات احلياة، وتعل

الظروف أن يعمل كبائع متجول رغم أن هذه املهنة مل تكن مألوفة يف فلسطني بني العرب ألن الذين كانوا يزاولونها هم 

وقليل مـن  األجانب بنوع عام واليهود بنوع خاص ، وقد اجته إىل هذه املهنة ألن أقصى ما حيتاجه هو بعض البضائع 

التوجيهات املعطاة ملن سبقوه يف هذه املهنة، مضافا إليها اإلرادة القوية اليت ميتلكها والرغبة يف العمل وقليل من اللغـة  

 إذ أن لغة اإلشارة والغريزة تقومان بالباقي.

ل بضـاعته يف  أي نقدًا باإلنكليزية، كان حيمـ  (Cash)لقد عرف هذا البائع املتجول باسم "كشيش" مشتقة من كلمة 

سلة  أو "عتلة" على ظهره، يتجول ويزور البيوت ويبيع بضاعته نقدًا ولكنه بفطرته وذكائه ولطفه اسـتطاع أن خيلـق   

لنفسه شخصية حمبوبة يستقبلها الناس ببشاشة وينتظرونها للشراء وسد حاجاتهم، بعد معرفته لزبائنه بدا يبيع على 

دَّين ويصل إىل مناطق خارج املدينة إذ ال توجد حمـالت جتاريـة. لقـد تطـورت     أقساط مما جعله يبتكر طريقة البيع بال

هذه األمكنة مع الزمن حتى أصبحت أحياء جديدة، وبدأت ترتبط باملدن بطرق ترابية مشى عليها، تعبدت فيمـا بعـد   

جـاء والـده   . لقـد  كما ذكر لنا الدكتور فرنسيسكو خاروفة أثنـاء مقابلـة أجريـت معـه     ،وأصبحت طرقا رئيسية للمدينة

وتأكيـدا لـذلك لقـد وضـع الكاتـب لـورنزو       .  (Quillota)وسكنوا مع عدد وافر من اجلالية يف مدينة كيوتا وأعمامه

 .بياغو ومدن أخرى يف تشيلى"نأجاد كتابا حتت عنوان "تأثري العرب على تطور مدينة سا

احلصـول علـى    إىلل، وباملثابرة والتـوفري أيضـًا،  بعد هذه املرحلة توصل املغرتب جبد وعزمية ال يعرف بوجودهما الكل

، وجتـارة  يوفتح حمال جتاريا يدر عليه إيرادا جيدا، مكنه من أن يتقدم ويعرب احلقل الصناع  املال الالزم لالستقرار،

 اجلملة والتوزيـع حبيـث أصـبح حجـر زاويـة قـوي يف اقتصـاد البلـد وتطـوره. ومـا يـذكره الكاتـب غـونزاليس فـريا              

(Qonzalez Vera)  من تلميذ إىل رجـل "يف روايته "      (Aprendiz de Hombre)  عطينـا صـورة   ي

يبـدؤون العمـل يف الصـباح    !  ‘األتـراك ’" رمبا لفت نظرك كيف يعيش هؤالء : واضحة عن األيام األوىل هلذا  املهاجر

ل زبـون بكـل هـدوء، يتحـرك     الباكر، ويغلقون متاجرهم عندما ال يتجول أحد يف ساعات متأخرة مـن الليـل. إذا دخـ   
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 فذي جماعذات يعيشذون وهذم بيوتهم إلى يتوجهوند ذلك بع. الواحد منهم، وهكذا يدخرون الطاقة واملالبس

 سذذنوات وبعذذد. هللا إال بذذذلك يعلذذم ال! البيذذت؟ هذذذا فذذي يعذذي  مذذن عذذدد هذذو وكذذم. قديمذذة بيذذوت
 الخطذذى  ، نفسذذها وهالوجذذ نفسذذه، اللبذذاس  هذذي كمذذا تذذزال ال حيذذاتهم ولكذذن مصذذانعا ، يفتتحذذون
 السذنين فذي المغتذرب حيذاة إلذى ويشذير الحقيقذة مذن قريذب ولكنه الذع، وصف هذا ."…نفسها
 إلذى أبنذاءه ويرسذل كبيذرة، سذيارة والذى كبيذر، بيت إلى وينتقل يتطور األيام مع ولكنه األولى،
 جميذع وتقذدره تحترمذه ومرموقذا جديدا مركزا لنفسه ويخلق الجامعات، وأرقى المدارس أحسن
 منتجذع السذفر وأصذبح المهذاجرين، عذدد تزايذد الزمن، مرور ومع. والشعبية الرسمية األوساط
 يذذرتبط كسلسذذلة أصذذبحت والهجذذرة المسذذاعدة، يطلبذذون فاألقربذذاء أحوالذذه، تتحسذذن أن يريذذد مذذن

 فذي (Edesio Alvarada)  الفذاردا اديسيو الكاتب يقول وكما إليها، سبقه بمن فيها الواحد

لــس الشــيوخ، والــوزير، جم عضذذو إلذذى يراشذذم (El-Turco Tarud)" طذذارود لتركذذيا" كتابذذه

كان ابن مهاجر فلسطيين ويقـول الكاتـب " إن    يوالذ 1970واملرشح إىل رئاسة اجلمهورية السيد رفائيل طارود عام 

سـافر عنـد    وهذا  األخري كـان قـد   .من الناس الذين كانوا قد سبقوهم إليها يطارود، وصلت إليهما أخبار تشيل يوالد

 ."مدينة طالقا كان يسكن يف يالذ هيماجورج إبر

قة املهاجر مع أهله وبلدته كانت من أهم العوامـل الـيت سـاعدت مـع الـزمن علـى ازديـاد اهلجـرة، وإن كـان          الإن ع

أقربائهم، وجـدوا الطريـق مفتوحـا، وتسـهيالت      املهاجرون األوائل قد وجدوا صعوبات، فإن من سافروا فيما بعد عند

 متوفرة مما ساعدهم على التأقلم بسهولة، وشق طريقهم بأقل عناء للعيش واالستيطان يف وطنهم اجلديد.

إن للمناخ الذي تستمتع به "أوسط البالد" والذي يشبه إىل حد بعيد منـاخ أرض فلسـطني، وكـذلك للمعاملـة احلسـنة      

غـري أن فئـة قليلـة مـن      .لفلسطيين من جهة أبناء الشعب والسلطات، أثرًا كبريًا يف هذا االندماجاليت  لقيها املهاجر ا

فأخـذت هـذه    ،سة هلم وملصاحلهمفبدءوا يرون يف هذه اهلجرة منا قد لينيلون أصحاب األموال احملثاليمني، الذين مي

هـا باالحتيـال   عتبتشـويه الصـورة العربيـة ون   الم قـ وقامـت بعـض األ   .الفئة باهلجوم على اهلجرة العربية والفلسـطينية 

عـام  (El Mercurio) وما املقـاالت الـيت نشـرتها صـحيفة املكورديـو       .واستغالل الطبقات الفقرية والثراء العاجل

علـى حـد تعـبري خـواكيم ادوارد      1935األتراك واحلرائق"، وكذلك "الطاعون التجاري" عام "حتت عنوان  1931

هـي   (El Mercurio) إال أمثلة على ذلك، واملعروف أن صحيفة    (Joaquin Edward Bello) بيجو

يف مجيـع   ردصت ةصحف يوميعدة سيطر على تو ،صهيونيةال ةسياسوتتسم بال من أقدم صحف أمريكا الالتينية وأهمها

 مناطق البالد.

قلبه وصـدره   اها، وفتح هلب بها وشجعيحالرتبقام  فهناك  من  ،إذا كان بعض املغرضني قد هامجوا اهلجرة العربية

والسماحة، فقد وجدوا يف هذا املهـاجر أخـا،   ة الضيافحسن بالكرم، و ونيتسم نالتشيلي الذيوهم غالبية أبناء الشعب 

كما أنهم اعتربوا بأن قدومه لـيس مـن    .وصديقا وإنسانا طيبا، واعرتفوا بإخالصه وفضله يف خدمة البلد وتطوره وتقدمه

ألنـه عامـل مهـم يف حضـارتها      "،" كما يقول البعض، بل من أجل " أن جيعل أمريكـا تـربح   أجل أن " يربح أمريكا

: 25/9/1940يف عددها الصادر يف  (La Union) ت صحيفة " اليونيون " لوتطورها ومنوها، وشهادة لذلك قا

 راء فقـط، بـل إن احلريـ   إن لباس احلرير لـيس ملكـا لألغنيـ    ،اآلن، مثال ؛أن أثر وتأثري اهلجرة العربية كبري وعميق"

  (Gasinota) واملخطط (Tocuyo) طي " لالصناعي أصبح لباس كل امرأة من بنات شعبها كما أن قماش " املا

 "أصبحت يف متناول عمالنا فالحينا.
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لتجـارة  ، قد اعرتفت أكثر من مرة بصفة رمسية، بفضل اهلجرة العربيـة، وأهميتهـا يف حقـول ا   كما أن حكومة تشيلي

يف  (La Reforma) كما ذكـرت ذلـك صـحيفة اإلصـالح      ،والصناعة وخصوصا مصانع النسيج واألقمشة واملالبس

، واليت كان يديرها املرحوم السيد جريس أبو صباح. إن هذه الصحيفة قـد أصـبح   27/12/1930عددها الصادر يف 

تصدر حتى اآلن وقد كتبت يف افتتاحيـة  وال تزال  ، (Mundo Arabe)" العامل العربي"  1935عام يف  امسها

 :صدورها ما يلي

ا يف فلسـطني العربيـة الـيت حيـاول     نـ العامل العربي، كصحيفة، صفحاتها بنـوع خـاص، للـدفاع عـن حقوق     " ستكرس

الصهيونيون سلبها يف ظل وعد بلفور املشؤوم الذي يريد حتويلها إىل وطن قـومي لليهـود، وسـنعمل كـل جهودنـا كـي       

 ك احلقوق الوطنية والشرعية ألرضنا الغالية ".ندافع عن تل

إن أمساء جارور، هرماس، سعيد، أبو سليمة، ريادي، كارمي، أبو مهد، حزبون، قسيس، واوي، قمصية، غريب، 

حذوة، علم، مسلم، عواد، نزال، ترمز جمتمعة ومنفردة إىل صناعة النسيج اليت سيطرت عليهـا بنسـبة أكثـر     ،جدي

واليت وصلت إىل مستوى عال وحظيـت مبركـز ممتـاز يف األسـواق احملليـة،       ،لسطينية يف تشيلي% اجلالية الف75من 

 واألمريكية والعاملية.

ال شك أن العيش يف بيئة جديدة ووسط خمتلف والتعبري بلغة التينية، كان له بعض اآلثار السلبية مما أدى إىل تغـيري   

ــهيل امل    ــاء لتس ــض األمس ــف بع ــل :    أو حتري ــاء مث ــثال أمس ــظ فم ــة واللف ــربأ عامل ــد حتــول إىل    ل ، Campoق

، Emilio مجيــــل، Carlds  خليــــل، Flores  زهــــر، Laractt األعــــرج ،Nuuezحنونــــه

 .Manuel إمساعيل، Amadorحبيب، Sazvadorعيسى

فاجلميع يفتخرون  بالرغم من هذا التغيري، الذي جاء نتيجة لرتمجة االسم،  أو تسهيل لفظه، يف أيام اهلجرة األوىل،

 َعارضًا سلبيًا، ال أهمية له وال أي تأثري. ويعرتفون جبذورهم الفلسطينية ويعتربون ذلك

 

 املؤسسات العربية واهلوية الوطنية الفلسطينية
 

أراد أن  ،استقر وخلق له كيانا حمرتما يف عوامل التجارة والصناعة وغريها من األعمال أنبعد  األولاملهاجر  أنال شك 

اليت يعـيش فيهـا. مـن هنـا بـرزت فكـرة تأسيسـه لنـواد وهيئـات اجتماعيـة            األوساطيثبت وجوده بطريقة عملية يف 

كمـا   .ومؤسسات يستطيع عن طريقها أن جيمع أكرب عدد ممكن من أبناء جلدته، ورفاقه، للتعاون والتعارف والتـزاوج 

ني االعتبار ولتسهل حـل مـا ميكـن أن يعرتضـه مـن      أخذه بعتأنه يستطيع أن يصل إىل السلطات احمللية والقطرية، ل

مشاكل عملية  أو أخرى، كما أنه بطبيعته يعلم أن يف االحتاد قوة وأنه يف حاجة إىل تلك القوة، للدفاع عن نفسه وعن 

عـن طريـق إعالمهـا وصـحفها      تجاليته وعن مجيع قضاياه أمام من يناصبونه العداء ، وأمام الصـهيوينة الـيت مارسـ   

 هم وحتى من دين اإلسالم، وإظهار اإلنسان العربي كمتخلف.تواحلط من قيم العرب ةمسعتشويه عملية 

 1940نرى أن معظم املؤسسات اليت أقيمت حتى عـام   الذ عندما أنشأ املهاجر تلك املؤسسات، كان وجدانه عربيا،

ئمـة بأمسـاء املؤسسـات األوىل وتـاريخ     حتمل امسا عربيا إال القليل مما يتسم بالطـابع احمللـي  أو اإلقليمـي، وهـذه قا    

 تأسيسها:
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  (Antofagsta)يف مدينة انتوفاغستا  1908النادي السوري الفلسطيين تأسس عام 

   (Curico) يف كوريكو 1908تأسست عام  ،اجلمعية العربية

    (Chillan)يف تشيجان   1915تأسس عام  ،مركز االحتاد الفلسطيين

   (Santiago) يف سنتياغو 1918تأسست عام  ،مجعية الكنيسة االرثودكسية

 يف سنتياغو 1923تأسست عام  ،اجلمعية العربية اخلريية

 يف سنتياغو 1924تأسست عام  ، مجعية السيدات السورية الفلسطينية

 Copisapoيف  1926أسس عام ت ،Copiapoالنادي العربي يف 

 يف سنتياغو 1926تأسست عام  ،مجعية االحتاد اإلسالمي

 يف سنتياغو 1926تأسس عام ، نادي العربي يف سنتياغوال

 (Nalparaiso)يف  1928تأسست عام   (Valpalso) يف  مجعية االحتاد العربي

  (Quiuota) كيوتا  يف 1928تأسس عام  (Quiuota) نادي االحتاد العربي يف 

   (Talca) 1928، تأسس عام (Talca) نادي االحتاد العربي يف طلقة

   (Rancaga)يف رانغاغوا 1928حتاد الفلسطيين تأسست عام مجعية اال

  سنتياغو يف  1933اجلمعية اخلريية العربية تأسست عام 

 يف سنتياغو 1937املستوصف العربي تأسس عام 

 سنتياغو يف  1938النادي الفلسطيين تأسس عام 

، إذ يندر أن توجد مدينة ختلو من ناٍد  أو مجعية وبعد ذلك أنشئت مئات النوادي واملؤسسات يف خمتلف مدن تشيلي

 عربية حتتل مكانا مرموقا يف املدينة، حتمل االسم العربي، وترمز إىل وجوده يف تلك املنطقة.

وكما ذكرنا، إن اهلدف من املؤسسات، كان " الوحدة "، هذا  احللم الذي يدغدغ آمال أبناء فلسطني، وكـل عربـي،   

العمل من أجل نصرة القضايا العربية، وعلى رأسها، قضية فلسطني، الـيت يعتربهـا مجيـع أبنـاء     يف املهاجر، وكذلك 

 اجلاليات العربية، قضيتهم األوىل، منذ مطلع هذا القرن.

نـادي   فهناك باإلضافة إىل النوادي واملؤسسات الكثرية، مناسبات وأحداث تذكر فلسطني، وشعبها وثقافتهـا ومنهـا :  

يقام سنويا مهرجانا لألغنية . هذا ولذي ينتمي إىل الدرجة األوىل ويشرتك أسبوعيا يف دورة كرة القدمفلسطني الرياضي ا

. وهكـذا يرفـرف  يف   " معرضًا للرسم والفن التشكيلي الفلسطيين حتت عنوان " فلسطني كما تراها تشيلي و الفلسطينية

حتتفل مجيع النوادي واملؤسسات الفلسـطينية  . وصمتها، ومعظم مدنهاعا :علم فلسطني عاليا يف تشيليهذه املناسبات 

والعربية باملناسبات القومية والوطنية الفلسطينية إذ يلبس الشباب "احلطة" الفلسطينية وحيملـون يف صـدورهم خارطـة    

 فلسطني.

حـدرون مـن أصـل فلسـطيين، يف املـدن      وها، منرثالث مدارس عربية، ابتدائية، ثانوية كاملـة، مـدي   يوجد يف تشيلي

 إذ ،(Santiago) سـنتياغو ، (Vina del Mar)  فينيادي املار ،(Concepcion) سيونبسنالثالثة : ك

كمـا توجـد أربـع كنـائس مسـيحية عربيـة وجـامع         .طالبها معلومات عن التاريخ والفولكور الفلسطيين والعربي ىيتلق

  .إسالمي
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عامـا،   115متتد إىل ما ينـوف عـن    العربية يف تشيلي –ك أن اجلذور الفلسطينية نستطيع أن ندر ،جالةلعمن هذه ا

 .وأن أبناء اجلالية، حيملون فلسطني يف وجدانهم ويف قلوبهم، كما يدينون بوالئهم إىل وطنهم " تشيلي"

، رجل واع، وقد عـانى مـن   ، ويف معظم احلاالت، ألسباب سياسية1948إن املهاجر الفلسطيين الذي جاء بعد عام 

% من اجملموع، ولكنه أمام األمر الواقع، قـد انـدمج يف   1ظلم ذوي القربى، يف البالد العربية، ونسبة عدده ال تتعدى 

مـن هنـا نسـتطيع أن نقـول بـأن مـن        أوساط اجلالية األمريكية العربية، وأصبح يف معظم احلـاالت، مواطنـا أمريكيـا.   

عربـي، إذ يعيشـون حتـت طائلـة      ًا عن إخوانهم املوجودين يف أي قطـر جذري " خيتلفون نعتربهم " فلسطينيي أمريكا

 القيود والقوانني اليت تدفع وجودهم لالنفصالية واالنعزال، وما يرتتب عليها من نتائج وأحوال.

 

 : االنتماء املزدوجالفلسطينيون واملنحدرون من أصل فلسطيين
يت معهم أحاديَث صـرحية ومناقشـات حتليليـة وموضـوعية، يعتـرب الواحـد مـنهم نفسـه         من قابلتهم وأجر أغلبإن 

أنه يعتز جبذوره الفلسطينية ويفتخر باالنتساب ألصوله العربية ولكنـه  أي "مواطنا تشيليًا" من أصل فلسطيين عربي؛ 

الـيت فتحـت ذراعيهـا     ضـها اخلصـبة الطيبـة   ، ألنه مدين بوجوده إىل هذه البالد وأرأوال وقبل كل شئ مواطن تشيلي

وقلبها بكل حنان وعطف وتقدير إىل آبائه وأجداده، إىل ذلك املهاجر األول الذي جاء من بالد بعيدة ومن بلدة صـغرية  

بغض ليعيش يف بالد واسعة يتمتع فيها بكل أنواع احلرية اليت كانت حمرمة عليه يف مسقط رأسه الذي كان خاضعا أل

أنواع االحتالل، كما أنه يف حمل إقامته اجلديد، حيث تسود الدميقراطية والعدالة والتسامح، استطاع أن يتكيف مـع  

البيئة اجلديدة، وختلص من اخلوف وخلع أثواب العادات والتقاليد البالية، وبدأ حياة عملية نشـيطة مليئـًا باإلميـان    

لصعوبات اللغوية واإلقليمية وغريها ليتقدم ويتطور ويبدع وخيلـق أجيـاال   ومتسلحًا باجلهد والكد، فتغلب على مجيع ا

حصـيلة مـن: تـراث،    . وميتـاز هـذا اجليـل بأنـه     جديدة تعرف اليوم باجليل األمريكي العربـي  أو التشـيلي العربـي   

رة أعطته إياهـا  حضارة، ثقافة، قيم ودين حيملها يف عروقه الفلسطينية العربية وروح متجددة، منطلقة، متحررة ومغام

األجواء األمريكية حيث نشأ وترعرع وبنى نفسه وساعد أيضا على بناء الوطن اجلديد الذي يتبـوأ فيـه مراكـز عليـا يف     

 خمتلف ربوعه ويف مجيع مرافق احلياة ومجيع الفعاليات والنشاطات واألعمال.

على املسـتوى املـدني واحلقـوقي    ، القيم األمريكيةمما ال شك فيه أن أبناء األجيال الثانية وما يليها، يتمثلون  السبل و

واحلياتي، ولكنهم مل يتناسوا القيم والتقاليد والعادات، واملأكوالت العربية اليت علمهم إياها آباؤهم وأجدادهم، والـيت  

فتجربـة اهلجـرة يف    .، بل إن بعضها قد أصبح من احليـاة التشـيلية ذاتهـا   أصبحت تعترب جزءًا من حياتهم يف تشيلي

العامل تثبت أن التمثل التام واالنصـهار التـام مسـتحيل، وأن اخلصوصـيات تسـتمر حتـى مـع التكيـف واالنـدماج يف          

 اجملتمع املضيف.

إن هذا األمريكي العربي، يعترب جبذوره، وينتمي إىل أصوله وينادي لفلسطينيته، كمـا يقـول الشـاعر الراحـل حمفـوظ      

 :مصيص

 ذه اجلبال العاليةعلى سفح سلسلة ه

 أنا حمفوظ مصيص

 ابن فلسطني يف القارة األمريكية
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 مواطن من العامل الثالث

 يأصرخ بأعلى صوت

 ضد الظلم والطغيان

 ي:ويثين على ذلك الشاعر متيا رفيد

 جتري يف دمي

 مئات األجيال من اجلمال غري املرئية

 وأشعر أن الشرق حيتل كل جوانيب

 ينت الصحراء تغمر عيوآهاوأن 

 الكون يستفيق باكيا يف شراييين

 ليصب يف جداول " األزل " نواحه

 وأشجار النخيل متد ظالهلا

 يكبيارق ناصعة فوق وجود

 

 اقتصادايت الفلسطينيني يف تشيلي

، حيـث قـام حبثنـا    ادرجال األعمال واالقتصـ ضافة ل. فباإلمجيع مرافق احلياة يف تشيلي يشغل  أحفاد أبناء فلسطني 

يف مراكـز مهمـة    هـم معـدد   فـإن هنـاك   شخص )انظر إىل الفقرة املنهج يف مقدمة هذا الكتاب(،  73امليداني يف حصر 

أخرى كأطباء، ومهندسني، وحمامني، ورجال اقتصاد، وفنانني، وعسكريني، وأساتذة، وعلمـاء، وكتـاب، وشـعراء،    

بنكا، ثالثة منها ميلكها  14وعلى سبيل املثال، يوجد يف تشيلي  .وسياسييني، ورجال دين، وأصحاب مزارع وبنوك

وهذه النسبة ميكن أن تعكس إمجالية مشاركتهم يف اقتصـاد تشـيلي    اخلمس. منحدرون من أصل فلسطيين، أي بنسبة

 بنوع عام.

 

 و)عدم( االستثمار يف فلسطني يف تشيلي رجال األعمال
معظم املتحدين من أصل فلسطني، شأنهم مثـل إخـوانهم الفلسـطينيني، يشـعرون بـأن الواجـب يفـرض علـيهم أن          إن

 يف األراضي الفلسطينية يف معركة االقتصاد يشاركوا

ن قلـة  أج ، نسـتنت يف فلسطني عن نواياهم يف االستثمار رجل أعمال 15أجاب حبدود   إذ حبثنا امليداني،  فعن طريق

هـؤالء  علـل  يف حـثهم. وقـد    استعدادا لالستثمار، على الرغم من جهود السلطة الوطنيـة الفلسـطينية   أبدت همقليلة من

بـالرغم مـن تأييـدهم للوصـول إىل حـل      : فسلووأيات التفاقتني التاليتني: األوىل تتعلق مبوقفهم النقدي نقطبال مأجوبته

أوسـلو ال تشـكل    يـات يعتـربون أن اتفاق ، فـإنهم  يرضي الطرفني، الفلسطيين واإلسرائيلي، عن طريق مفاوضات مقبول

تتعلـق  النقطـة الثانيـة    . أمـا أرضية حلل سلمي عادل، يقود إىل إقامة دولة حرة مستقلة يف فلسطني، عاصمتها القـدس 

أي مشـروع اقتصـادي، حيتـاج إىل منـاخ مناسـب تسـوده       كـ أن االستثمار،   إذ، نقد أداء السلطة الوطنية الفلسطينيةب
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ليه مناطق احلكم الذاتي، بسبب ارتباطها احلـالي بإسـرائيل بصـورة    إاحلرية والدميقراطية واالستقالل، وهذا ما تفتقر 

  134.مباشرة وغري مباشرة

 

                                                           
  – يلياهلجرة العربية يف تشالتالية:  راجعجوري يف دراسته  هذه على امل-اعتمد مجال منصور -  134

دليل  ،    Miriam Dlguin Tendorio and Patricia Pena Gouzalezكتاب أتليف 
وان صقلها خل  -كتاب   –العرب يف أمريكا  ، محد حسان مصرألاجلالية العربية يف أمريكا كتاب 

 قسم –ألرشيف وزارة الداخلية  إضافة. مديرها  الياس صباح شامي –جريدة العامل العريب ، الياس
 .اهلجرة
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 76, (Association France-Palestineفلسطين )-وجمعية فرنسا
 والءات متعددة
 27, والء مزدوج

 202, 72, 17, والأات المتحدة األمريكية
, 95, 91, 90, 86, 80, 78, 75, 71, 69, 63, 62, 61, 59, 57, 36, 35, 34, 27, 26, 17, يكيةوالأات المتحدةاألمر 

97 ,98 ,99 ,100 ,105 ,113 ,115 ,126 ,127 ,136 ,137 ,141 ,143 ,146 ,148 ,149 ,157 ,159 ,165 ,
176 ,178 ,194 ,196 ,199 ,203 ,204 ,206 ,212 ,226 ,227 

 169, 164, 162, 61, أافاأافا
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