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ّ
التمدن االجتماعي
تجليات
ّ
لسكان المدينة العربية المنشأة
في ظل الكولونيالية اإلسرائيلية
Key Manifestations of Societal Life in the Arab City
Under Israeli Colonialism
 ت ّتصل فكرة هذه الدراسة بأن النكبة الحاصلة في فلسطين طمست المدينة الفلسطينية:ملخص
 تدعو الدراسة إلى التو ُّقف عند تغييب، بناء على ذلك.عمرانيا وأسقطتها من الذاكرة الجماعية
ً
 والسعي للبحث في هذا المسار باستخدام،المدينة الفلسطينية داخــل إسرائيل ككيان مستقل
المنشأة في
 يتتبع البحث تج ّليات.مؤشرات مدينية
ّ
ُ التمدن االجتماعي لسكان «المدينة العربية
» من خالل فحص خصائص «التكافل االجتماعي غير الرسمي،»ظل الكولونيالية اإلسرائيلية
ّ  بــاف ـتــراض أن مـ،مــن حـيــث اسـتــراتـيـجـيــاتــه وحـ ــدوده ووت ـيــرتــه وكـفــايـتــه وإس ـقــاطــاتــه
ـؤشــر «الـتـكــافــل
التمدن االجتماعي المالئمة للخصوصية
أهم تج ّليات
ّ
ّ االجتماعي غير الرسمي» يعكس أحد
 وقــد اعـتـمــدت الــدراســة عـلــى المنهجية الكيفية الـقــائـمــة عـلــى «مـقــابــات. الفلسطينية- الـعــربـيــة
.«عينة قصدية» مثّلت الخصائص ذات الصلة بجمهور البحث
ّ نصف مبنية» مع
 كولونيالية، مدينه فلسطينية،مشوه
ّ  تمدن، تكافل اجتماعي:الكلمات المفتاحية

Abstract: The nakba in Palestine destroyed the urbanity of the Palestinian city
and banished it from the collective memory. Accordingly, this study calls for
a reflection on the vanishing of the Palestinian city as an independent entity
within Israel, and tries to investigate this process using urbanistic indicators.
The study observes the societal life of the Arab city inhabitants under Israeli
Colonization . It does this by investigating forms of «informal social support» –
its strategies, limits, extent, sufficiency – as well as its implications, assuming
that the index of «informal social support» reflects a key manifestation of city
life in accord with the Arab-Palestinian specificity. The paper uses a qualitative
method based on semi-structured interviews with a targeted sample representative
of the research population.
Keywords: Social Support, Urbanism, Palestinian City, Colonialism
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ومنهجي
نظري
مدخل
ّ
ّ

بد من عرض الخلفية لوالدة موضوع البحث ،وذلك من خالل سياق موجز لسياسة
بداي ًة ،ال ّ
الجماعية
إســرائـيــل الكولونيالية الم ّتبعة فــي طمس المدينة الفلسطينية ومـحــوهــا مــن الــذاكــرة
ّ
سنبين ّ
تنكر الفلسطينيين أنفسهم للمدينة ،وألسباب مغايرة تما ًما .بناء عليه،
ّإبان النكبة .في المقابلّ ،
سنقف على انـعـكــاســات تغييب المدينة على الـنـتــاج العلمي فــي الــداخــل الفلسطيني والــذي يـبــرز في
الـتـقــوقــع واالقـتـصــار عـلــى مبحث الـحـكــم الـمـحـلــي فـحـســب .ونـتـيـجــة لــوجــود مـثــل هــذا الــشّ ـغــور العلمي
وإهمال دراسة المدينة الفلسطينية ،تأتي هذه الدراسة رائدة في الشروع في مبحثها.

طمس المدينة الفلسطينية ومحوها من الذاكرة الجماعية
تمدنه إلى أوجها ،متجسدة في الحيز العام
شهد المجتمع الفلسطيني قبل حصول النكبة وصول مراحل ّ
وفي المجاالت الديموغرافية والتكنولوجية واالجتماعية والثقافية ،خاصة في داخل المدن المركزية،
مثل حيفا ويافا والقدس بأحيائها الغربية خــارج األســوار .وكــان من فعل أحــداث النكبة تدمير المدينة
الفلسطينية وطمسها عـمــرانـ ًـيــا ،والـعـمــل على إسقاطها مــن الــذاكــرة الجماعيةّ .أمــا الـمــؤ ِّرخ الصهيوني،
فقد عمل بوعي ومنهجية على إنكار «المدنية» في فلسطين التاريخية .في المقابل ،وألسباب أخرى،
عانى اإلنتاج الفلسطيني على مستوى ّ
والس َير الذاتية ،وحتى
كل من البحث العلمي والرواية والشِّ عر ّ
َ
التطرق ال إلى المدينة كموقع جغرافي ،وإنما إلى «المدنية»
«فقدان الذاكرة» وعدم
الطقوس الوطنية،
ّ
من حيث هي ثقافة وموروث ،في مقابل ما نجده من «مغازلة» و«ترسيخ» لمفهوم القرية التي أصبحت
«الـمـ ِّ
ـؤشــر الـعــائــم» ( )Floating signifierلـلــروايــة الــوطـنـيــة الفلسطينية ((( .وبـهــذا نـجــد أن الـبــاحــث من
واهتم بسياقها التاريخي القائم
التطرق إلــى المدينة ّإل ما َنــدَ ر،
همش أو تجاهل
الداخل الفلسطيني ّ
ّ
ّ
قبل النكبة((( أو حاول استحضارها في الذاكرة من خالل تفسير ارتياد العرب الحي األلماني في حيفا
ً
موجهة ضد مصادرة إسرائيل
«المختلطة» للسهر والترفيه ،محاكا ًة للماضي
وإعمال لـ«مقاومة خفية» ّ
مدنهم عام .(((1948
((( منار حسن« :تدمير المدينة والحرب على الذاكرة :المنتصرون والمهزومون» ،نظرية ونقدها ،العدد  ،)2005( 27ص 207 - 197
[بــالـعـبــريــة]؛ «الـمـنـسـيــات ،الـمــديـنــة والـنـســاء الـفـلـسـطـيـنـيــات ،وال ـحــرب عـلــى ال ــذاك ــرة» ،أطــروحــة دك ـت ــوراه ،قـســم عـلــم االج ـت ـمــاع ،جــامـعــة
تل  -أبيب[ 2009 ،بالعبرية] ،و«عن المدينة الفلسطينية المغيبة في إسرائيل :بين التدمير ،الذاكرة ،النسيان والجندر» ،في :دفنا هيرش
وهكيبوتس
(تحرير) ،لقاءات بين األنثروبولوجيا والتاريخ في أبحاث الحيز اإلسرائيلي-الفلسطيني (القدس؛ تل  -أبيب :معهد فان لير َ
ّهميؤوحاد[ ،قيد النشر]) [بالعبرية] ،و Manar Hasan and Ami Ayalon, «Arabs and Jews, Leisure and Gender, in Haifa’s

Public Spaces,» in: Mahmoud Yazbak and Yfaat Weiss (eds.), Haifa before and after 1948: Narratives of a Mixed
City, Institute for Historical Justice and Reconciliation Series; vol. 6. History of International Relations Library; 27
(Dordrecht: RoL, 2011).

نموذجا»
((( انظر:جوني منصور ،المدينة الفلسطينية في فترة االنتداب البريطاني :تطورات وتحوالت اجتماعية واقتصادية وثقافية «حيفا
ً
(رام الله :دار الرعاة للدراسات؛ عمان :دار اليازوري العلمية ،)2009 ،و Yazbak and Weiss (eds.), Haifa before and after 1948.

الممتدة حتى االنتداب البريطاني ،بل إلى
معظم هذه األدبيات صدرت منذ تسعينيات القرن الماضي وركّ ــزت على الفترة العثمانية
ّ
ما قبله.

((( يوسف رفيق جبارين« ،معنى المكان عند العرب واليهود :الحي األلماني في حيفا كحيز أمن» ،آفاق بالجغرافيا ،العددان 74 - 73
( ،)2009ص [ .213 - 194بالعبرية]

تاسارد
ليئارسإلا ةيلاينولوكلا لظ يف ةأشنملا ةيبرعلا ةنيدملا ناكسل يعامتجالا نّدمتلا تايّلجت

انعكاسات تغييب المدينة على النتاج العلمي
في الداخل الفلسطيني
أهم إسقاطات «تغييب» المدينة الفلسطينية هو ال ّتالعب بإحياء الذاكرة الجماعية المنسية بفضل
لعل ّ
(((
تطور المدينة العربية في إسرائيل  ،كنتيجة حتمية متر ّتبة
اعتماد الرواية الصهيونية وتذويتها في شأن ّ
عـلــى االحـتـكــاك بالمجتمع الـصـهـيــونــي الـحــداثــي .لــذلــك ،اسـ ُتـعـيــن بنظرية «الـتـمـ ّـدن» فــي مــواكـبــة تـحـ ّـول
القرية العربية إلى مدينة بموجب العامل الديموغرافي (التكاثر السكاني) ،ولكن من دون ثبت لمرور
قمعا للموروث المدني الفلسطيني وإقصاء
الفلسطينيين بسيرورة ّ
تمدن حقيقية ،وهو ما ُيعتبر بحد ذاته ً
ودفعا به إلى الهامش(((.
له
ً
فــي ظــل تـغـيـيــب الـمــديـنــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،انـصــرف الـبــاحــث الـعــربــي فــي إســرائـيــل إلــى الـتــركـيــز الـقـهــري على
مؤخ ًرا أدبيات تتعلق بالحكم المحلي العربي
الحكم المحلي («الحكومات المحلية») .وقد صدرت ّ
محررة  :جبارين ومصطفى ،الحكم المحلي في المجتمع الفلسطيني في
في إسرائيل ضمن أربع كتب ّ
إسرائيل2013 ،؛ حيدر ،انهيار السلطة المحلية2010 ،؛ دراسات ،كتاب الدراسات الثاني2009 ،؛ غانم
وعزايزه ،الحكم المحلي مع بداية القرن الـ.2008 ،21
تـنــاولــت هــذه األدب ـيــات مــوضــوع تـحـ ّـول الـقــريــة الـعــربـيــة إلــى «مــديـنــة قــرويــة» أو «قــريــة مــدنـيــة» أو «مــديـنــة
مـشـ ّـوهــة» ،للتدليل عـلــى األزم ــات والـمـعــوقــات الـتــي تــواجـهـهــا .وسـ ّلـطــت الـضــوء عـلــى الـحـكــم المحلي
األول ،الـسـلـطــة المحلية بـقـيــادتـهــا وطــاقــم إدارت ـهــا ومــوظـفـيـهــا؛ الـثــانــي ،التخطيط
عـلــى مـسـتــويــات ثــاثــةّ :
العمراني للحيز الـعــام؛ الثالث ،الجمهور العربي من حيث نمطية ممارسته االنتخاب ،ومــدى التزامه
بدفع الضرائب المفروضة من البلدية ،ومدى مشاركته على مستوى الجماهيرية المحلية.
المنصب على الـبـلــدات العربية
مجمل الفكرة خلف األدبـيــات المنجزة أعــاه هــو تصوير واقــع الظلم
ّ
المؤسسة اإلسرائيلية الكولونيالية (مطالبة إياها بالمساواة الكاملة  -خطاب
في األساس والصادر عن
ّ
التحصيل) ،وعن المجتمع (مطالبة إياه بالتغيير  -خطاب االعتراف) بغية أن ينعكس هذا التغيير إيجا ًبا
على تمكين البلدات العربية في إسرائيل ونهضتها وازدهارها(((.
ظري ،تتجاهل واقع المدينة (باستثناء بعض دراسات خمايسي
البعد ال ّن ّ
تتميز األدبيات أعاله بأنها قائمة على ُ
بـشــأن الـتـخـطـيــط) ،وال تميز بـيــن أشـكــال الـبـلــدات الـعــربـيــة فــي إســرائـيــل :مـضــارب بــدويــة ،قــرى (غـيــر معترف
سنفصل الحقًا.
ببعضها) ،ومدن مختلفة :مدن تاريخية ومدن ُمنشأه ومدن مختلطة ومدن قسرية ،كما
ّ
غالبا ما
((( بـنــاء على التعريف الرسمي لــوزارة الداخلية اإلسرائيلية ذات الصالحية الحصرية في اإلعــان عن بلدة معينة كمدينةً ،
حق
يشترط بلوغ عدد السكان أكثر من عشرين ألف نسمة .وفي ظل ظروف خاصة ،يمكن وزير الداخلية أن يعلن تسمية مدينة في ّ
بلدة يبلغ عدد سكانها  5000مواطن.

»(5) Zeev Rosenhek, «New Developments in the Sociology of Palestinian Citizens of Israel: An Analytical Review,
Ethnic and Racial Studies, vol. 21, no. 3 (1998), pp. 558 - 578.

((( غــادة أبو جابر – نجم ،تطوير السلطات المحلية العربية :مهمة مركبة ومتعددة المستويات اقتراحات الستراتيجيات عمل لبناء
القدرات المستدامة (الناصرة :انجاز  -المركز المهني لتطوير الحكم المحلي للسلطات المحلية العربية.)2010 ،
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لــذا ،فــإن هــذه الــدراســة تدعو إلــى الـكـ ّ
ـف عــن تغييب مبحث المدينة الفلسطينية داخــل إسرائيل ككيان
(إمبيريقيا) منذ نشأتها في منتصف ثمانينيات القرن
ميدانيا
تطورها
مستقل ،وإلــى الشروع في مبحث ُّ
ً
ً
(((
الماضي وحتى اليوم ،بجميع المؤشّ رات الحضرية  .وأنــا ،كأخصائي اجتماعي ،أزمعت على البدء
بمبحث مشروع تجليات التمدن االجتماعي للمدينة العربية في إسرائيل.
بعد عــرض مقتضب للظروف التي أوجــدت مــوضــوع الــدراســة المتمحور حــول «المدينة» ومــا يقتضيه
تخصص الـبــاحــث مــن الـتــركـيــز عـلــى تجليات الـتـمــدن االجـتـمــاعــي للمدينة الـعــربـيــة فــي إســرائـيــلُ ،يـطــرح
سيستخدم؟
السؤال :ما مؤشر التمدن االجتماعي الذي ُ

ِّ
التمدن االجتماعي
مؤشرات
إشكالية تحديد
ُّ
لسكان المدينة العربية في إسرائيل
أوضــح وي ـ ْـرث((( فــي مقاله الشهير »«( «Urbanism as a way of lifeالـتـمــدن كــأسـلــوب حـيــاة») أهـ ّـم
الـخـصــائــص الـمـمـيــزة لـتـمـ ّـدن المجتمع كـمــا يـلــي« :اسـتـبــدال الـعــاقــات األولـيــة بــالـثــانــويــة ،ضـعــف أواصــر
ـاو َرة واضـمـحــال األس ــاس الـتـقـلـيــدي
ال ـقــرابــة ،تــراجــع األهـمـيــة االجـتـمــاعـيــة لــأســرة ،اخـتـفــاء صـلــة ال ـم ـجـ َ
للتضامن االجتماعي .أضف إلى ذلك الكثافة السكانية العالية ،تركيبة األسرة ،توزيع الوظائف داخل
األس ــرة ،عــدم الـتـجــانــس بـيــن الـسـكــان فــي الـمـعـتـقــدات واآلراء واألع ــراف ،الـتـبــايــن وال ـتــدرج االجـتـمــاعــي
(الطبقية) ،المنافسة ،الفردانية ،اإليمان بوجوب سيادة الضوابط الرسمية.
ـاشــا مـحـتــد ًمــا ي ــدور حــول مــدى مــاءمــة مـ ِّ
ن ـنـ ّـوه بــأن هـنــاك نـقـ ً
ـؤشــرات الـتـمـ ّـدن االجـتـمــاعــي فــي الـسـيــاقــات
الـثـقــافـيــة والــديـنـيــة الـمـخـتـلـفــة((( .بـكـلـمــات أخ ــرى ،هـنــاك ض ــرورة لـلــوقــوف عـلــى تـعــريــف وي ـ ْـرث اإلجــرائــي
ل ـت ـم ـ ّـدن ال ـم ـج ـت ـم ــع ،والـ ـتـ ـسـ ــاؤل عـ ــن م ـ ــدى م ــاءم ـت ــه ل ـم ـج ـت ـمــع ال ـب ـح ــث ،خ ــاص ــة فـ ــي ض ـ ــوء ال ـت ــداخ ــل
الثقافي الديني.
ل ـعــل أهـ ـ ّـم ال ـق ـضــايــا ال ـخــاف ـيــة ذات اإلس ـق ــاط ــات ع ـلــى اع ـت ـم ــاد ت ـعــريــف إج ــرائ ــي ل ـل ـت ـمـ ّـدن االج ـت ـمــاعــي
داخ ــل الـمـجـتـمــع ال ـعــربــي ف ــي إســرائ ـيــل ه ــو ال ـن ـقــاش الـمـحـتــدم ح ــول عــاقــة ال ــدي ــن (خ ــاص ــة اإلس ــام ــي)
بــال ـث ـقــافــة .ه ــذا ال ـن ـقــاش م ـهــم ل ـكــون مـعـظــم الـفـلـسـطـيـنـيـيــن داخـ ــل إس ــرائ ـي ــل ك ــان ــوا ف ــي ال ـث ـلــث ال ـثــانــي مــن
سـنــة  2015مسلمين ( 82.6فــي الـمـئــة) ،فــي مـقــابــل  8.9فــي الـمـئــة مسيحيين ،والـبــاقــي ( 8.5فــي المئة)
دروز .واألغ ـل ـب ـي ــة ال ـســاح ـقــة (ح ــوال ــى  98ف ــي ال ـم ـئ ــة) م ــن قــاط ـنــي «الـ ـم ــدن ال ـعــرب ـيــة ال ـم ـن ـشــأة ف ــي عـهــد
إسرائيل» مسلمون(.((1
((( انظر :حسين إسماعيل علي« ،المؤشرات الحضرية لمدينه كالر :دراسة في علم االجتماع الحضري» ،مجلة كلية اآلداب ،العدد
 ،)2009( 101ص .772 - 764
(8) Louis Wirth, «Urbanism as a Way of Life,» American Journal of Sociology, vol. 44, no. 1 (July 1938), pp. 1 - 24.

(9) Robert W. Marans and Robert J. Stimson (eds.), Investigating Quality of Urban Life: Theory, Methods and Empirical
Research, Social Indicators Research Series; 45 (Dordrecht; New York: Springer, 2011).

وهكيبوتس
( ((1انظر :رمسيس غره ،كتاب المجتمع العربي في إسرائيل ( :)6السكان ،المجتمع واالقتصاد (القدس :معهد فان لير َ
ّهميؤوحاد ،)2015 ،ص [ .24 - 23بالعبرية]
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والدين محتدم .وفي إطار دراستنا هذه ،نشير بإيجاز إلى أن
إن النقاش الدائر حول العالقة بين الثقافة ّ
بالقيم والمعايير االجتماعية،
هناك من يرى أن الدين جزء من «ثقافة المجتمع غير المادية» :بما ي ّتصل َ
وبــالـشــارات والـ ّـرمــوز والتعابير الـخــاصــة ،والـمــؤسـســات والـطـقــوس ،وبـلــورة ال َقصص وتـنــاول األساطير،
الديني ال يختار،
وغير ذلك ،بينما يؤمن آخرون بأن الدين منفصل عن الثقافة؛ ألن اإلنسان في اإلطار
ّ
عمليا بين القيم الثابتة الـتــي ال
بــل هـنــاك نــوامـيــس كونيه عليا تـحـ ّـدد لــه نمطية حـيــاتــه .هــذا الـ ّـطــرح يميز
ً
تقبل التغيير ،وهي التي تنبثق عن المعتقدات الدينية ،والقيم القابلة للتغير والتبدل ،وهي المنبثقة عن
األعراف والتقاليد والتعاقدات االجتماعية.
فــي كـلـتــا الـحــالـتـيــن ،فــإن االسـتـنـتــاج الـحـتـمــي يـقـضــي بـعــدم إمـكــانـيــة تـجـ ُّنــب وإه ـمــال الـتـعــريــف اإلجــرائــي
ِّ
للتمدن االجتماعي المقترح من جانب و ْيــرث لإلطار العام المحيط بالمجتمع الفلسطيني
(المؤشر)
ُّ
(((1
فــي إســرائـيــل ،كــونــه
مجتمعا مـحــافـ ًـظــا ،حـيــث تشير نـتــائــج دراس ــة تــابـعــة لـمــركــز الــدراســات الـمـعــاصــرة ،
ً
عينة ممثلة ،إلى أنه يغلب على المجتمع الفلسطيني في إسرائيل بدياناته الثالث ،طا َبع
باعتمادها على ّ
ـديـنـيــن الملتزمين  20فــي المئة،
الـمـحــافـظــة؛ إذ إن نـســب
المتدينين الـمـتـشـ ّـدديــن هــي  4فــي الـمـئــة ،والـمـتـ ّ
ّ
ولربما ما يزيد من قناعتنا بأن
والعلمانيين  21في المئة ،في حين أن نسبة المحافظين  55في المئةّ .
ّ
ِّ
مؤشر ويـ ْـرث مالئم ومنسحب على المجتمع الخاضع للبحث هو أنــه يتناقض بشكل كلي مع الركن
ـص على «الـتـكــافــل االجـتـمــاعــي» مــن خــال إخــراج الــزكــاة
الـثــالــث للدين اإلســامــي ،أي الــركــن الــذي يـنـ ّ
والصدقات ،كما سنسهب أدناه.

التكافل االجتماعي في اإلسالم:
معناه ،أد ّلته الشرعية ،ماهيته ،أهميته وطرائق تطبيقه

َّ َ َ َ ُ ْ ُ
َ ْ
َ ًْ
﴿واعبُ ُدوا الل ول ت
ل ـعـ ّـل م ــن أه ــم األد ّل ـ ــة ال ـشــرع ـيــة ع ـلــى ال ـت ـكــافــل قــولــه ت ـعــالــى:
شِكوا بِهِ شيئا ۖ
ْ
ْ
ُْ ْ َ ْ
ْ
ُ
اليْن إ ْ
النُ َ َّ
َ َْ َ
ام َوال ْ َم َساكِني َو ْ َ
ب َو َ
الار ُ
ب َوالَتَ َ ٰ
ح َسانًا َوبِذِي القر ٰ
الارِ ذِي الق ْر َ ٰ
ِب
وبِالو ِ ِ ِ
ِ
ب والصاح ِ
ِ
ِ
َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َّ َّ َ َ ُ ُّ َ َ َ ُ ْ َ ً َ ُ
َ ْ
َّ
خ ً
َْ
ورا﴾ (النساء)36 :؛
يل وما ملكت أيمانكم ۗ إِن الل ل يِب من كن متال ف
بِال ِ
نب واب ِن السب ِ ِ
فـفــي ه ــذه اآلي ــة الـكــريـمــة يـقــرن الـلــه تـعــالــى أم ــر عـبــادتــه ،كــونــه ال ــرازق والـمـنـعــم والـمـتـفـ ِّـضــل عـلــى خـلـقــه،
باإلحسان إلى الوالدين وذوي القرابة واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والغريب وعابر الطريق
العون وقليلي الحيلة من الخدم( .((1تؤكد اآلية الكريمة المذكورة أعاله ومثيالتها الكثيرة
المحتاج إلى َ
في القرآن الكريم أن طاعة الله ليست مقصورة على العبادة ،بل هي شاملة ً
أيضا ما ي ّتصل بإيتاء المال
وتصريفه ضمن التكافل االجتماعي العام بين أفراد المجتمع؛ فالمال وديعة الله في أيدي الناس ،كما
( ((1مـ ـ ــركـ ـ ــز ال ـ ــدراس ـ ــات الـ ـمـ ـع ــاص ــرة« ،م ـس ـت ــوى ال ـت ــدي ــن فـ ــي الـ ــداخـ ــل ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي »،ف ـ ــي :م ــرك ــز ال ـ ــدراس ـ ــات الـ ـمـ ـع ــاص ــرة ،ن ـت ــائ ــج
اس ـ ـت ـ ـط ـ ــاع ح ـ ـ ــول أشـ ـ ـك ـ ــال االح ـ ـت ـ ـج ـ ــاج ف ـ ــي الـ ـ ــداخـ ـ ــل ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي (أم الـ ـفـ ـحـ ــم :م ــؤسـ ـس ــة الـ ــرسـ ــالـ ــة ل ـل ـن ـش ــر واالعـ ـ ـ ـ ـ ــام،)2014 ،
ص .4 - 3
( ((1انـظــر :أبو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير ،مختصر تفسير ابــن كثير :مختصر لتفسير اإلمــام الجليل الحافظ عماد الــديــن أبي
الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي ،المتوفى سنة  774هـ ،اختصار وتحقيق محمد علي الصابوني (بيروت :دار الفكر للطباعة والنشر
والتوزيع ،)2000 ،ص .390 - 387
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َّ َّ
َ ُ ُ ّ َّ
َ ُ ْ
يتوجب على الناس المن َعم
في قوله تعالى ﴿وآتوهم مِن ما ِل الل ِ الِي آتاكم ۚ﴾ (النور .)33 :لذاّ ،
عليهم بـمــال الـلــه أن يـتـصـ ّـرفــوا بـهــذه الــوديـعــة وفــق مــا يــريــده هــو تـعــالــى ليتحقّق منهم الـ ِـعـبــادة الـخــالـصــة.
فصل علوان مسؤولية المجتمع في تحقيق التكافل االجتماعي بــأن ذلــك ينقسم إلــى قسمين(:((1
وقــد ّ
األول ،ما يطا َلب به األفــراد على سبيل الــوجــوب واإللــزام ،وهــو دفــع أمــوال مستحقّة من جهة :الزكاة،
وسد حاجة الجائع والمسكين؛ الثاني ،ما يطالب به أبنـاء
النذور ،الك ّفارات ،األضاحي ،صدقة الفطرّ ،
المجـتـمع على سبيل الـتـطـ ّـوع واالسـتـحـبــاب فــي نيل الـ ّثــواب ،مثل الـوقـف ال ـ ُّـذري (الـمــوهــوب لـل ُّـذرية)
والخيري (الموهوب للمشاريع الخيرة) ،الوصية المالية والعقارة ،كرم الضيافة ،اإلعارة ،اإليثار والهدية
أو ال ِهبة .وهذا يعني أن التكافل االجتماعي ليس في معزل عن الوازع الديني ،بل هو مقترن به في سبيل
تحقيق العدالة االجتماعية بمختلف تجلياتها.
وتـحــت عـنــوان «اق ـتــراحــات عملية فــي تحقيق الـتـكــافــل» ،يـعــرض عـلــوان أرب ــع خـطــوات عملية لتحقيق
الـتـكــافــل االج ـت ـمــاعــي( :((1األولـ ــى« ،ص ـنــدوق الـعــائـلــة الـتـكــافـلــي» ال ــذي يـعـتـمــد عـلــى اش ـتــراكــات األف ــراد
ومهمته جمع التبرعات بأشكالها
بــدفــع أقـســاط شهرية متفاوتة .الثانية« ،تكافل أبـنــاء الـحــي الــواحــد»،
ّ
المؤسسات الخيرية
ومسمياتها الدينية ،ثم صرفها على المستحقين من أبناء الحي؛ الثالثة« ،اإلكثار من
ّ
ّ
التطوع
والجمعيات التعاونية» لجمع ما ُفــرض على الناس ،ســواء على سبيل الوجوب أو على سبيل
ّ
المشار إليه أعــاه ،وتوزيعها على أصـحــاب الـحــق؛ الــرابـعــة ،جباية الــدولــة فريضة الــزكــاة وتوزيعها بين
مستحقّيها كما ُعدِّ دوا في القرآن الكريم.
بناء على ما ورد أعــاه بخصوص أهمية التكافل االجتماعي في اإلســام ،مقارنة بنص ويـ ْـرث السابق
للتمدن التي أوردناها (مثل استبدال العالقات األولية بالثانوية ،ضعف أواصر
بشأن الخصائص المميزة
ُّ
التمدن االجتماعي داخل المجتمع العربي المحافظ
أهم تجليات عملية
ُّ
القرابة وغير ذلك) ،نفترض أن ّ
تتجسد في التكافل االجتماعي.
في إسرائيل
ّ
دينيا
بعد افتراضنا القائل إن أهــم تجليات عملية التمدن االجتماعي داخــل مجتمع البحث المحافظ ً
تتجسد في التكافل االجتماعي ،بات من المهم الوقوف على المصطلح من المنظور العام ،والمنظور
العربي بشكل خاص.
ِّ
للتمدن االجتماعي:
مؤش ًرا
التكافل االجتماعي
ُّ
تعريفه وتجلياته وماهيته وأشكاله

الـمـقـصــود بــالـتـكــافــل االجـتـمــاعــي غـيــر الــرسـمــي هــو «تـلـبـيــة مـتـطـلـبــات ال ـفــرد بـمـســانــدة الـبـيـئــة الـمـحـيـطــة به
ودعـمـهــا ،س ــواء مــن ِقـ َـبــل أف ــراد أو مــن ِقـ َـبــل جـمــاعــات تـخـ ّفــف مــن أعـبــاء الـحـيــاة الـضــاغـطــة الـتــي يتعرض
( ((1عبد الله ناصح علوان ،التكافل االجتماعي في اإلسالم ،ط ( 6القاهرة :دار السالم للطبع والنشر والتوزيع ،)2001 ،ص .84 - 76

( ((1المرجع نفسه ،ص .114 - 111

تاسارد
ليئارسإلا ةيلاينولوكلا لظ يف ةأشنملا ةيبرعلا ةنيدملا ناكسل يعامتجالا نّدمتلا تايّلجت

ّ
وتمكنه مــن مواجهتها والـتـعــايــش مـعـهــا»( .((1فــالــواقــع ُيظهر أربـعــة مـصــادر َعـ ْـون للفرد فــي مجابهته
لـهــا،
ل ــأزم ــات :االع ـت ـمــاد عـلــى الـ ــذات؛ االسـتـعــانــة بــالـبـيـئــة االجـتـمــاعـيــة الـطـبـيـعــة وغـيــر الــرسـمـيــة؛ الـتــوجــه إلــى
مؤسسات المجتمع المدني؛ استنفاذ الحقوق من المؤسسات الحكومية الرسمية .هنا ،يمكن القول
ّ
ـوجــه إل ــى الـبـيـئــة االجـتـمــاعـيــة الـطـبـيـعـيــة
ـوجــه ال ـق ــروي ،أي ال ـتـ ّ
إن ه ـنــاك تـمـيـيـ ًزا بـيــن م ـصــادر ال ـ َـع ـ ْـون ذات ال ـتـ ّ
ـؤسـســات الــدولــة
ـوجــه الـمــدنــي ،أي الـتـ ّ
وغـيــر الرسمية ،وذات الـتـ ّ
ـوجــه إلــى منظمات المجتمع الـمــدنــي ومـ ّ
ذات الصلة(.((1
فــال ـت ـكــافــل االج ـت ـمــاعــي ه ــو أح ــد تـجـلـيــات ال ـع ــاق ــات االج ـت ـمــاع ـيــة ال ـتــي يـنـسـجـهــا األف ـ ــراد ف ــي م ــا بـيـنـهــم
داخــل الـمـجـتـمــع ،بـهــدف تـبــادل الـمـنــافــع المختلفة وقــت الـحــاجــةِ ،عـلـ ًـمــا بــأن هــذه الـمـنــافــع الـمـتـبــادلــة قد
ت ـكــون ع ـبــارة عــن ِم ـ َنــح مــالـيــة أو م ـســاعــدات عـيـنـيــة أو م ـســاعــدات خــدمــاتـيــة .وي ـجــري تـبــادلـهــا بـيــن أف ــراد
الـمـجـتـمــع فــي إط ــار نـســق مــن الـقـيــم الـســائــدة الـتــي تـطــرح قــواعــد سـلــوكـيــه وأخــاقـيــة لـلـعــاقــات التكافلية
بـيــن األف ــراد أو األســر أو الـجـمــاعــات .وعـلــى هــذا ،فــإن قيمة الـ ِـمـ َنــح والـمـســاعــدات الـتــي ُتـقـ َّـدم فــي إطــار
ال ـعــاقــات الـتـكــافـلـيــة ُت ـح ـ َّـدد مـسـبـ ًقــا مــن خ ــال الـتــوقـعــات االجـتـمــاعـيــة ال ـســائــدة والـمــرتـبـطــة بـنـظــام الـقـيــم
االجتماعية المهيمن(.((1
التمدن االجتماعي من خالل التركيز على بنية العائلة
اهتمت األدبيات العربية الكالسيكية بدراسة أثر
ُّ
وعــاقــة العائلة الـنــواة بشبكة األقــارب .فــي هــذا الـصــدد ،ناقش عــالِــم االجتماع اللبناني سميح فارسون
ويسميها «األســرة الممتدة
الظروف التي أ ّدت إلى استمرار وجــود بناء قرابي متين في لبنان الحديث،
ّ
وظ ـي ـفـ ًـيــا» ،تـمـيـيـ ًزا لـهــا مــن «األسـ ــرة الـمـمـتــدة سـكـنـ ًـيــا»؛ فـعــاقــات األس ــرة الـمـمـتــدة وظـيـفـ ًـيــا هــي تـعـبـيــر عن
الوظائف التكافلية لعالقات القرابة ،والتي تستمر رغــم تغير أشكال األس ــرة( .((1كذلك ،أكّ ــدت دراســة
سكنيا على الرغم من
الثاقب في الكويت على أن الشكل الغالب لألسرة الكويتية هو األسرة المستقلة
ً
(((1
أساسا للتضامن العائلي وتبادل المنفعة  .في السياق
استمرار تماسك العالقات القرابية التي تُعتبر
ً
نـفـســه ،تــؤكّ ــد دراس ــة عـثـمــان عــن األس ــرة فــي مــديـنــة عـمــان ،اسـتـمــرار الـمـســؤولـيــات الـمــاديــة بـيــن الـعــائــات
النووية الجديدة واأله ــل(((2؛ فقد أظهرت هــذه الــدراســة أن ما هو أكثر من النصف ( 54في المئة) من
(15) Bram p. Buunk and Vera Hoorens, «Social Support and Stress: The Role of Social Comparison and Social Exchange
Processes,» British Journal of Clinical Psychology, vol. 31, no. 4 (November 1992), pp. 446.
(16) James O. Prochaska and Carlo C. DiClemente, «The Transtheoretical Approach,» in: John C. Norcross and Marvin
R. Goldfried, eds., Handbook of Psychotherapy Integration, Oxford Series in Clinical Psychology, 2nd ed. (New York:
Oxford University Press, 2005), pp. 147 - 171.

( ((1جميل هالل ومجدي المالكي ،نظام التكافل اإلجتماعي غير الرسمي (غير الممأسس) في الضفة الغربية وقطاع غزة (رام الله:
ماس ،معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني ،)1997 ،ص .3 - 2

;(18) Samih Farsoun, «Family Structure and Society in Modern Lebanon,» in: Peoples and Cultures of the Middle East
an Anthropological Reader, Edited with an Introd. by Louise E. Sweet, 2 vols. (Garden City, NY: The Natural History
Press, 1970), pp. 113 - 142.

( ((1ف ـه ــد الـثــاقــب« ،ال ــرواب ــط الـعــائـلـيــة  -الـقــرابـيــة فــي مـجـتـمــع الـكــويــت الـمـعــاصــر» ،حــولـيــات اآلداب وال ـع ـلــوم االجـتـمــاعـيــة ،الـسـنــة ،3
العدد  ،)1982( 10ص .44 - 23

( ((2إبــراهـيــم عثمان« ،التغيرات فــي األســرة الحضرية فــي األردن» ،مجلة الـعـلــوم االجتماعية ،السنة  ،14الـعــدد ( 3خــريــف ،)1986
ص .177 - 153
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ُ
كبيرا من العائالت من أصل ريفي ال يزال يتسلم المؤن
أرباب األسر يساعدون أفرادها ً
ماليا ،وأن عد ًدا ً
من األهل.
نسبيا أعاله هو أن استمرار العالقات القائمة على القرابة والجيرة
إن مفاد الدراسات القليلة والكالسيكية ً
والتحول البطيء إلى العالقات المنفعية االقتصادية يرتبط بمعايير دينية واجتماعية ،ويص ّعب على الفرد
ّ
التخلص منها .لــذا ،صـ ّـرح هــال والمالكي بموقفهما المناوئ للتكافل االجتماعي غير الرسمي ألنه
يـعــوق تـطــور «نـظــام الضمان االجـتـمــاعــي»( ،((2الــذي يمثّل االنـتـقــال مــن مجتمع العشيرة والحمولة إلى
ِّ
ـؤسـســات والـحـقــوق والــواجـبــات ،الـتــي تـحـ ّـدد مــامــح المواطنة القائمة
مجتمع
متحضر يعتمد على الـمـ ّ
على عقلنة الوجود االجتماعي والسياسي واالقتصادي.
عط ًفا على ما ُذكر أعاله ،سنتناول مبحث التكافل االجتماعي الملموس (المادي والعيني والخدماتي)
من ِق َبل مصادر طبيعية (األســرة واألقــارب) ،وغير رسمية (األصدقاء الجيران والمعارف وأبناء الحي)،
الـمـقـ ّـدمــة إلــى عــائــات فـقـيــرة( ((2عـلــى أنــه أحــد أقــوى الـشــواهــد الـمـيــدانـيــة (حـيــث الـمـمــارســة ولـيــس ا ّتـخــاذ
المواقف) على استبدال العالقات األولية بالثانوية ،وضعف أواصر القرابة ،وتراجع األهمية االجتماعية
ـب تــركـيــزنــا في
لــأســرة ،وتــاشــي ال ـحــارة ،واضـمـحــال األس ــاس الـتـقـلـيــدي لـلـتـضــامــن االجـتـمــاعــي .يـنـصـ ّ
الـسـيــاق الفلسطيني عـلــى الـعــاقــات الـتـكــافـلـيــة كنتيجة لـلـضــائـقــة االقـتـصــاديــة الـصـعـبــة والـمـتــواصـلــة الـتــي
يعانيها ،فيما ّ
المؤسسة اإلسرائيلية.
يلتف حول السياسة الكولونيالية الداخلية المنهجية التي ت ّتبعها
ّ
ضرورة التكافل االجتماعي لدى المجتمع الفلسطيني:
فقر مدقع متواصل وإقصاء من الضمان االجتماعي

بلغ عــدد الفلسطينيين داخــل إســرائـيــل ،فــي الثلث الثاني مــن سنة  ،2015حــوالــى  1,498مليون نسمة،
ّ
وشكل ما يعادل  20.2في المئة من عدد سكان الدولة الكلي(ّ .((2أما المواطنون العرب الذين يحملون
الجنسية اإلسرائيلية ،فيصل عددهم إلى  1,244مليون مواطن ،فتنخفض نسبتهم إلى  16في المئة من
مجمل مواطني إسرائيل(.((2
بــاسـتـخــدام الـتــدريــج االجـتـمــاعــي  -االق ـت ـصــادي( ((2ال ــذي تـعـمــل بــه دائ ــرة اإلح ـصــاء الـمــركــزيــة اإلســرائـيـلـيــة
وال ــذي يعتبر الـعـنـقــود ( )1أقــل تــدريــج اجـتـمــاعــي  -اقـتـصــادي ،ويعتبر الـعـنـقــود ( )10هــو األعـلــى ،يشير
( ((2هالل والمالكي ،نظام التكافل اإلجتماعي غير الرسمي.

(22) Thomas Ashby Wills, «Social Support and Interpersonal Relationships,» in: Margaret S. Clark, Prosocial Behavior,
Review of Personality and Social Psychology; 12 (Newbury Park, Calif.: Sage Publications, 1991), pp. 266 - 268 and 273 - 274.

تضم اإلحصاءات اإلسرائيلية الرسمية سكان شرقي القدس وهضبة الجوالن المحت َّل ْين إلى العرب في الداخل  -على الرغم من
(((2
ّ
أن أغلبيتهم حائزة مكانة «مقيم دائم» في إسرائيل وال تحمل الجنسية اإلسرائيلية.
( ((2غره ،كتاب المجتمع العربي في إسرائيل ([ .)6بالعبرية]

( ((2الـمـ ِّ
ومخصصات
ـركـبــات المركزية الـمـحـ ّـددة للتدريج االجتماعي  -االقـتـصــادي لــوحــدة جغرافية هــي :الـمــوارد الـمــالـيــة لـلـسـ ّـكــان (عـمــل
ّ
َ
ّ
محتويات المنزل (جهاز تكييف وحاسوب وجهاز «دي في دي»  ...إلخ).؛
السكن (االكتظاظ السكاني والتوالد وغيرهما)؛
َ
ومصادر أخرى)؛ َّ
ونوعيا وماد ًيا)؛ تعليم وثقافة؛ عمل وبطالة؛ شدائد اجتماعية  -اقتصادية من أنواع شتى؛ خصائص ديموغرافية.
ا
(كمي
ً
مستوى مركبة التنقل ً

تاسارد
ليئارسإلا ةيلاينولوكلا لظ يف ةأشنملا ةيبرعلا ةنيدملا ناكسل يعامتجالا نّدمتلا تايّلجت

ه ــذا ال ـت ــدري ــج إل ــى أن  81.4ف ــي ال ـم ـئــة م ــن ال ـس ـل ـطــات الـمـحـلـيــة ال ـعــرب ـيــة مـتـقــوقـعــة ب ـيــن ال ـع ـنــاق ـيــد 3 - 1
( 80ف ــي ال ـم ـئــة) ،بـيـنـمــا ي ـن ــدرج  17.3ف ــي الـمـئــة مـنـهــا ضـمــن الـعـنـقــود ( ،)4وف ـقــط سـلـطــة عــربـيــة واح ــدة
( 1.3فــي ال ـم ـئــة) تـتـمــركــز فــي الـعـنـقــود األوس ــط ( .)6ه ــذا االن ـح ــدار ال ــذي يـصـيــب الـسـلـطــات الـمـحـلـيــة
العربية داخل العناقيد االجتماعية  -االقتصادية األقل ً
حظا يد ّلل على الوضع االجتماعي  -االقتصادي
الصعب الذي يعانيه هذا المجتمع في جميع مجاالت الحياة :التعليم والعمل والسكن والمواصالت
ومستوى المعيشة(.((2
بـ ـن ــاء ع ـل ـي ــه ،يـ ـش ــار إل ـ ــى أن ن ـص ــف األفـ ـ ـ ــراد ( 54.3فـ ــي ال ـم ـئ ــة) فـ ــي ال ـم ـج ـت ـم ــع ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ي ـع ـي ـشــون
ض ـم ــن ُأس ـ ــر ف ـق ـي ــرة ،وظـ ــاهـ ــرة ال ـف ـق ــر ت ـب ــرز ب ـش ـكــل خـ ــاص لـ ــدى األطـ ـفـ ــال ف ـي ـهــا ( 57ف ــي ال ـم ـئ ــة) وك ـب ــار
ال ـ ِّـس ــن ( 48ف ــي الـ ـمـ ـئ ــة)؛ ف ــال ـف ـق ــر ف ــي ال ـم ـج ـت ـمــع ال ـع ــرب ــي م ـت ــواص ــل و ُي ـع ـت ـ َـب ــر أشـ ـ ـ ّـد وأعـ ـمـ ــق (0.1228
و )0.306ب ـثــاثــة أض ـع ــاف ( 0.0405و )0.111م ــن الـمـجـتـمــع ال ـك ـلــي بـحـســب م ـع ـيــا َري  FGTوSEN
على التوالي(.((2
ـؤس ـســة اإلســرائ ـي ـل ـيــة ف ــي اع ـت ـم ــاد ن ـظ ــام ض ـم ــان اجـتـمــاعــي
ي ـت ـج ـ ّلــى ال ــدع ــم ال ـم ـمــأســس الـ ــذي ت ـق ـ ّـدم ــه ال ـمـ ّ
إقـصــائــي ال يـعـتـمــد عـلــى مـعـيــار «ال ـحــاجــة» ال ــذي يـ ِ
ـوجــب إث ـبــات الـمــواطــن حــاجـتــه إل ــى الـمـخـ ّـصــص من
خ ــال اج ـت ـيــازه ف ـحــص اس ـت ـح ـقــاق ،أو ع ـلــى «ال ـتــأم ـيــن» ألن ــه ي ـكــون بــدفــع أق ـس ــاط ال ـتــأم ـيــن االجـتـمــاعــي
بشكل مسبق لـفـتــرة زمـنـيــة مـحـ ّـددة مــن أجــل تـلـ ّقــي الـمـخـ ّـصــص ،بــل نـجــده ِ
يعتمد عـلــى مـعـيــار «االنـتـمــاء»
إلــى شــريـحــة مـعـنـيــة (ال ـي ـهــود) بـمـسـمـيــاتــه :ال ـف ـئــويــة(((2؛ ال ـج ـم ـهــوريــة(((2؛ الــزبــون ـيــة(((3؛ مـكــافــآت الـ ــوالء(.((3
ـوســط الــدعــم الـحـكــومــي الـتــي تحصل
هــذا اإلقـصــاء يـتـجـ ّـســد ،بـمــا يعني هــذه الــدراســة ،فــي حقيقة أن مـتـ ِّ
ع ـل ـي ـهــا األس ـ ــرة ال ـعــرب ـيــة ال ـف ـق ـيــرة ه ــو  1480ش ـي ـكـ ًـا إس ــرائ ـي ـل ـ ًـي ــا( ((3ف ــي م ـقــابــل  2010ش ـي ـكــات لــأســرة
الـيـهــوديــة .هــذا يـفـســر حقيقة أن الــدعــم الـحـكــومــي يـســاهــم فــي إخ ــراج  8.4فــي الـمـئــة مــن ُ
األس ــر العربية
من دائرة الفقر(.((3
( ((2انظر :يوسف جبارين ومهند مصطفى (محرران) ،الحكم المحلي في المجتمع الفلسطيني في إسرائيل :أبعاد سياسية ،ادارية
وقانونية (حيفا :بردس [ .)2013بالعبرية]

( ((2مؤسسة التأمين الوطني ،حجم الفقر والفجوات في الدخل :تقرير عام ( 2013القدس ،)2014 :ص  23و[ .26بالعبرية]

(28) John Gal, «Categorical Benefits in Welfare States: Findings from Great Britain and Israel,» International Social
Security Review, vol. 51, no. 1 (January – March 1998), pp. 73 - 101.

(29) Gershon Shafir and Yoav Peled, Being Israeli: The Dynamics of Multiple Citizenship, Cambridge Middle East
Studies; 16 (Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2002).

( ((3ابراهام دورون« ،تصميم سياسات اجتماعية» ،في :افيرام أوري ،جال جوني وقاطن يوسي (محررون) ،سياسات اجتماعية في
إسرائيل :اتجاهات ومعضالت (القدس :مركز طاوب لدراسة السياسات االجتماعية في إسرائيل[ .)2007 ،بالعبرية]

( ((3أي ـ ــال فــريــدمــان ومـيـخــائـيــل شــالـيــف« ،م ـكــافــآت الـ ــوالء» ،ف ــي :صـفــاديــا إي ــرز وكــاتــس حـنــا (م ـح ـ ّـرران) ،دول ــة ه ــاج ــرة  -دول ــة مــراقـبــة
(تل  -أبيب :رسلينغ ،)2010 ،ص [ .75 - 55بالعبرية]
( ((3تراوح سعر صرف الشيكل اإلسرائيلي مقابل الدوالر األميركي سنة  2015بين  3.8و.4.1

(محرر)،
( ((3عاص أطرش« ،تأثير البعد القومي للسياسات االقتصادية على توزيع المداخيل والفقر بين العرب» ،في :مجدي طه
ّ
سياسات اإلفقار وسبل مواجهتها (أم الفحم :مركز الدراسات المعاصرة؛ الناصرة :جمعية إعمار للتنمية والتطوير االقتصادي،)2014 ،
ص .47
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البحث الميداني
مسائل الدراسة

ت ـك ـش ــف هـ ـ ــذه الـ ـ ــدراسـ ـ ــة عـ ــن أحـ ـ ــد أه ـ ـ ـ ّـم ت ـج ـل ـي ــات الـ ـتـ ـمـ ـ ُّـدن االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ل ـس ـك ــان ال ـم ــدي ـن ــة ال ـع ــرب ـي ــة
ال ـم ـن ـش ــأة فـ ــي ع ـه ــد إسـ ــرائـ ـيـ ــل ،مـ ــن خ ـ ــال ت ــوص ـي ــف خ ـص ــائ ــص ال ـت ـك ــاف ــل االج ـت ـم ــاع ــي غ ـي ــر ال ــرس ـم ــي
ال ـم ـقـ َّـدم إل ــى ُ
األسـ ــر ال ـف ـق ـيــرة .إج ــرائ ـ ًـي ــا ،اسـتــدلـلـنــا عـلــى ه ــذه الـخـصــائــص م ــن خ ــال اإلج ــاب ــة ع ــن أربـعــة
أسـ ـ ـئـلــة(:((3
 ما استراتيجيات التكافل :هل هي إغاثية أم تنموية؟ -ما ُأطر التكافل :هل تتعلق بذوي قرابة الدم والحارة والبلدة؟

 -كيف هي وتيرة التكافل :طارئة أم منتظمة؟

 هل التكافل كاف بحسب تقييم الفقراء أنفسهم؟طريقة البحث

المقترح من حيث األخالقيات والحقل واألدوات(.((3
اعتمدنا على المنهجية الكيفية التي تالئم بحثنا
َ
(((3
واخترنا «دراسة حالة» ( )Case Studyخاصة بالمدن المنشأة في عهد دولة إسرائيل ؛ حيث إن هناك
أربعة أنماط للمدن في الداخل الفلسطيني :مدن تاريخية قبل قيام دولة إسرائيل (الناصرة وشفاعمرو)؛
مدن قسرية خالل عملية «التركيز المديني» للعرب البدو في النقب على حد أدنى من األرض ،كجزء
من التفريغ الحيزي (رهــط ،اللقية ،الكسيفة ،حــورة ،تل السبع ،عرعرة النقب ،شقيب السالم)؛ المدن
المختلطة بين األقلية العربية واألكثرية اليهودية (حيفا ،عكا ،يافا ،اللد ،الرملة ،الناصرة العليا ،معلوت
ترشيحا)؛ مدن كانت قرى في عهد دولة إسرائيل (أم الفحم ،باقة الغربية ،قلنسوة ،الطيبة ،الطيرة ،كفر
وتجسد
قــاســم ،طـمــره ،سـخـنـيــن) ،وسـنـتــوقــف عـنــدهــا لكونها األكـبــر ع ــد ًدا واألكـثــر سـكــا ًنــا فــي إســرائـيــل،
ّ
«الـتــأثـيــر الـخــالــص» للكولونيالية اإلســرائـيـلـيــة الــداخـلـيــة كونها نـشــأت ونـمــت فــي ظــل سياساتها مــن دون
شوائب تاريخية وال معاناة من «ازدواجية الظلم» (كالمدن المختلطة) ومن صراع داخلي (بين السكان
ً
مستقبل ألنماط
بالتعرض
أنفسهم) وخارجي (مع إسرائيل) ما زال محتد ًما (كالمدن البدوية) ،آملين
ّ
المدن األخرى.
أهم الخصائص «المدنية» الحديثة حول المدن العربية المنشأة في عهد إسرائيل:
في الجدول أدناه ّ
( ((3انظر :إبراهيم محاجنه« ،التكافل االجتماعي غير الرسمي لصالح الفقراء داخل المجتمع العربي الفلسطيني بإسرائيل في ظل
فكرة المجتمع العصامي» ،الحصاد ،العدد  ،)2015( 5ص .122 - 99

»(35) Gaile S. Cannella and Yvonna S. Lincoln, «Ethics, Research Regulations, and Critical Social Science,
pp. 81-90, and Clifford G. Christians, «Ethics and Politics in Qualitative Research,» pp. 43 - 60, in: Norman
K. Denzin and Yvonna S. Lincoln (eds.), The Sage Handbook of Qualitative Research (Thousand Oaks: Sage,
2011).
(36) Bent Flyvbjerg, «Case Study,» in: Denzin and Lincoln (eds.), pp. 301 - 316.
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تاسارد
ليئارسإلا ةيلاينولوكلا لظ يف ةأشنملا ةيبرعلا ةنيدملا ناكسل يعامتجالا نّدمتلا تايّلجت

اسم
المدينة

سنة
إعالنها
مدينة

عدد
ّ
السكان

عدد العائالت
مخصص
المتلقية
َّ
()37
ضمان الدخل

تدريج
اجتماعي-
()38
اقتصادي

تدريج
طرف
()39
جغرافي

1984
1990
1995
1996
1991
1996
2008
2001

52,096
559,50
36,232
31,146
30,500
27,096
22,336
645,21

2,129
1,160
1,210
1,162
237
320
196
478

2
3
2
3
4
4
3
2

6
7
4
4
7
6
7
7

تدريج
التناسق
للموقع/
العنقود

()40

7/139
5/121
3/60
4/100
5/103
5/114
4/98
2/25

أم الفحم
الطيبة
سخنين
طمره
الطيرة
باقة الغربية
كفر قاسم
قلنسوة
المصدرُ :أفيدت المعلومات يومالخميس الموافق 9 تموز/يوليو  2015من المواقع التالية :التأمين الوطني ،وزارة
الداخلية اإلسرائيلية ،مركز السلطات المحلية في إسرائيل ،دائرة اإلحصاء المركزية والبلديات العربية ذات الصلة.

أوضاعا معيشية صعبة من جميع المدن العربية المنشأة
اخترنا كعينة خاضعة لدراستنا هذه عائالت تعاني
ً
فــي عـهــد دولــة إســرائـيــل .وقــد أجــريـنــا مـقــابــات مــع  86مـمـ ِّثـ ًـا عــن الـعــائــات كــالـتــالــي :أم الـفـحــم 14؛ باقة
نحدد مسبقًا عدد
الغربية 9؛ قلنسوة 8؛ الطيبة 13؛ الطيرة 9؛ كفر قاسم 11؛ طمره 10؛ سخنين  .12ولم ّ
وسد حاجة
العائالت المنوي إجراء المقابالت معها في كل بلد ،وإنما ِأملنا بما يب ّلغنا مرحلة االستكفاء ّ
البحث في الوقت ا ّلذي لوحظ فيه تكرار الردود على األسئلة وعدم التجديد في ذلك عند شركاء البحث.

واختيرت ُ
األسر من بين تلك التي تعاني فقرا ِ
ودعما
المؤسسات مساعدات
مدق ًعا ،وتتلقّى من إحدى
ً
ّ
ً
مؤسسة «ضمان الدخل» ،والحديث عن 57أسرة ،وجمعيات إغاثية ،مثل لجان الزكاة،
عينيا ،مثل ّ
ماليا أو ً
ً
ومعدل
تتكون األسرة ،باإلضافة إلى أحد الوالدين أو كليهما ،من  9 - 4أفراد.
ّ
والحديث عن  29أسرةّ .
(((4
الدخل اإلجمالي الشهري لألسرة الواحدة ،بناء على تصريحها ،يتراوح بين  2400و  5200شيكل.
مخصص انتقائي ( )selective/residualيتط ّلب المرور بــ«فحص استحقاق» ،ويشير إلى عسر مادي شديد ولفترة طويلة.
أهم
َّ
( ((3تناولنا ّ

ِّ
المحددة للتدريج االجتماعي  -االقتصادي ( )socio-economic Indexلوحدة جغرافية هي :الموارد المالية
المركبات المركزية
(((3
ّ
ّ
مخصصات ومـصــادر أخ ــرى)؛ السكن (االكـتـظــاظ والـتــوالــد وغـيــرهـمــا)؛ محتويات الـمـنــزل (جـهــاز تكييف ،حاسوب
ـل،
ـ
م
ـ
ع
(
ان
للسك
ّ
ونوعيا ومــاد ًيــا)؛ تعليم وثقافة؛ العمل والبطالة؛ شدائد اجتماعية  -اقتصادية من أنــواع شتى؛
(كميا
 ...إلــخ).؛ مستوى مركبة التنقل
ً
ً
الخصائص الديموغرافية.

( ((3الـتــدريــج الـطــرفـ ّـي الـجـغــرافـ ّـي ( )peripherally indexيـصـ ِّـور مــدى قــرب ( )potential accessibilityالسلطة المحلية مــن مراكز
طرفية بينما
سكانية أخرى ومن مركز البالد ،كمعيار لفرص العمل والتطور االقتصادي للبلد .التدريج يبدأ برقم  1ويشير إلى األكثر
ً
يشير الرقم  10إلى المركزية القصوى.

( ((4تدريج التناسق ( )compactness of municipalities and local councilيقيس مدى تناسق  -تنافر أجزاء البلد بعضها بين بعض.
العنقود هو من  1حتى  ،10حيث ُيعتبر العنقود رقم  1األعلى ،والموقع من  1حتى  197حيث يعتبر الموقع  1األكثر تناسقًا.
ً
ً
( ((4للمقارنة :بلغ ّ
شيكل ،في حين
المكونة من ستة أشخاص 10,164
شيكل ،ولألسرة
خط الفقر الحالي للشخص الواحد 2,989
ّ
ً
شيكل.
المكونة من  9أشخاص 13,393
أن األسرة
ّ
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وجميع األسر التي قابلناها أسر ُم ِ
توجهنا إلى مكتب الشؤون االجتماعية في بلدة
سلمة ،مع العلم بأننا ّ
مختلطة ليد ّلنا مسؤولوه على ُأسر فقيرة.
أداة البحث ومصادر المعلومات

اعـتـمــدنــا عـلــى «الـمـقــابــات شـبــه الـمـبـنـيــة» ( .((4()Semi -Structured Interviewsوركّ ــزنــا عـلــى دراســة
ووجـهـنــا خــال الـمـقــابــات أسئلة إلــى المشاركين فــي الـبـحــث ،بغية إعطائهم
معايشة الـنــاس للتجربةّ ،
فرصة التعبير عن وجهات نظرهم ،وبشكل واسع ال ّنطاق ،في ما يتعلق بـ :استراتيجيات التكافل؛ حدود
التكافل؛ وتيرة التكافل؛ كفاية التكافل.
سير جمع المعلومات

كــان تـجــاوب ُ
ـوعــا مــا ،ظـ ّنــا مـنـهــا أنـنــا نـعـيــد تـقـيـيــم حــاجـتـهــا لـتـقــديــر حـجــم الـمـســاعــدة الـتــي
األس ــر ضـعـيـ ًفــا نـ ً
الحد َة االستعراضية في محاولة إظهار
المؤسسات الداعمة .بناء عليه ،عانينا في البداية
تستحقها من
ّ
ّ
أكبر قدر من الفقر وق ّلة الحيلة ،وهو ما تط ّلب استخدام مهارات االتصال المهنية التي درسها الباحثون
وذوتوها في تأهيلهم وممارستهم المهنية .هذه المهنية ع ّززت ثقة شركاء البحث ،وأوصلتنا
الميدانيون ّ
إلى المعلومات المنشودة .غير أن بعض شركاء البحث تحفظ حيال توثيق المقابلة ،لكن لم يمانع من
إجرائها مع الحرص على التعميم وحذف كل ما يمكن أن يؤ ّدي إلى كشف هوياتهم.
مراحل تحليل المقابالت

مرت عملية تحليل المقابالت بثالث مراحل رئيسية:
ّ

الـمــرحـلــة األولـ ــى :تـصـنـيــف الـبـيــانــات وتــرمـيــزهــا ( :)codingبـعــد ال ـقــراءة األول ـيــة لـلـنـتــائــج ،قـمـنــا بتسجيل
نظام تصنيف لنسير وفقه في أثناء التحليل ،وذلك يتمثّل في إعطاء عناوين للمعلومات التي تحتويها
وننوه بأن بعض الباحثين يصف
البيانات المجموعة ،منها ما كان كلمة أو عبارة أو جملة أو فقرة كاملةّ .
هذا التصنيف بـ «المفتوح» أو «الوصفي» ،حيث كانت أسئلة البحث اإلجرائية هي العامل األساسي في
تحديد وتوجيه نظام التصنيف.
المرحلة الثانية :تسجيل المالحظات ( :)memoringبعد التصنيف المذكور أعــاه ،أجرينا قــراءة ثانية
استقر في مخيلتنا هيكل مبنى معني بهذا النظام التصنيفي .وجــاءت هذه
وسجلنا مالحظاتنا بعد أن
ّ
ّ
المالحظات على شكل أسئلة آلت إلى االستزادة البحثية بتسجيل عالقات بين الفئات المعنية؛ أسئلة
تتط ّلب ال ّنظر فيها والتحقُّق.
ال ـم ــرح ـل ــة ال ـث ــال ـث ــة :جـ ــرى ف ــي هـ ــذه ال ـمــرح ـلــة ت ـحــديــد األنـ ـس ــاق واألنـ ـمـ ــاط ف ــي «ال ـت ـص ـن ـيــف ال ـم ـح ــوري»
( )axial codingباعتبار أنه يجعل الفئات تدور حول محور واحد ربما يسميه آخرون ُ
«أسر التصنيف»
ّ
(42) Yvonna S. Lincoln, Susan A. Lynham and Egon G. Guba, «Paradigmatic Controversies, Contradictions, and
Emerging Confluences, Revisited,» in: Denzin and Lincoln (eds.), pp. 97 - 128.
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ثم قرأنا البيانات ثانية لتصنيفها مجد ًدا
( ،)coding familiesحيث إنه يجمع الفئات في أسرة واحدةّ .
عـلــى شـكــل أنـمــاط وأن ـســاق عـلــى مـسـتــوى تـجــريــدي أعـلــى مــن التصنيف الـمـفـتــوح ،إلــى أن وصـلـنــا إلــى
النتائج مصوغة بعناوينها وفقراتها وجوهرها(.((4
النتائج

ُعرض منظومة التكافل االجتماعي غير الرسمي تجاه ُأسر فقيرة داخل «المدن العربية المنشأة في عهد
ت َ
دولــة إســرائـيــل» بالترتيب ،بمقتضى الـمـحــاور الـمـكـ ِّـونــة لــه :االسـتــراتـيـجـيــات؛ الـحــدود؛ الــوتـيــرة؛ الكفاية.
المكونة له وفقًا إلجابات شركاء البحث .وقد قمنا
ونعرض في كل محور مجموع األنساق واألنماط
ِّ
القراء.
بإعادة صوغ بعض االقتباسات باللهجات الفلسطينية المختلفة لتكون مفهومة لجمهور ّ

استراتيجيات التكافل :سنعرض االستراتيجيات بالترتيب بمقتضى مدى انتشارها ،وسنستهل الحديث
بالتكافل االجتماعي اإلغاثي ونختم بالتكافل التنموي.

 التكافل االجتماعي اإلغاثيِ :م َنح مالية؛ توفير؛ إقراض تكافلي؛ صندوق الحمولة للطوارئ .ويتجلىهذا التكافل في أربع ماهيات هي:

الماهية األولىِ :م َنح مالية مباشرة ِ
وم َنح مالية غير مباشرة.

غالبا ،ومن الدرجة األولــى،
ال ِم َنح المالية المباشرة :يقدم هذه المنح بمبالغ متفاوتة مباشرة األقـ ُ
ـاربً ،
بمسميات مختلفة ،منها :دعمَ :
ويطول بعمره  -يزورني كل  28الشهر (موعد تلقّي
وي  -ربنا يخليه
«أ ُب ْ
ِّ
َّ
مخصصات الشيخوخة) عـشــان (مــن أجــل) يــدعـمـنــا»؛ ِمـنـحــة« :الــوالــدة تــزورنــا كــل أسـبــوع ومعها ِمنحه
ّ
األوالد عشان ما يحتاجو لشي»؛ صدقة« :أخي الكبير مرش (حالته المادية جيدة) ،بعطي زوجتي كل
شهر صدقة عن ماله وصحته»؛ زكاة« :أختي الصغيرة عزباء وتشتغل ،الله ييسر لها ،كل سنه بتعطيني
زكــاة تــوفـيــراتـهــا»؛ مــا يتيسر« :أهــل زوجـتــي يطلوا (يـقــومــون بــزيــارة) علينا كــل فـتــره وأخـتـهــا ومعهم اللي
فـيــه الـنـصـيــب»؛ عـطـيــة« :عـمــي ،ربـنــا يـســامـحــه ،يــزورنــي كــل حـيــن ومـيــن (فـتــرات مـتـبــاعــدة) عـشــان العطية
الـلــي أص ـ ًـا مــا بـتـحــرز (لـيـســت ذات قـيـمــة كـب ـيــرة)»؛ خ ـي ــرات« :نـسـيــب أهـلــي الـجــديــد ،مــن حــد (م ـنــذ) ما
عــرف عن ورطــة زوجــي مع الخواجا (الـيـهــودي) وهــو طالع نــازل (يـتــر ّدد في الــزيــارة) علينا بالخيرات»؛
بركة« :عمتي ،أخت أبوي من أبوه بس (فقط) بتعرف وضعنا .بركاتها دايمه عندنا في البيت».
يقدمها األقارب والمعارف ،وتتج ّلى في ثالثة أنماط مركزية:
ال ِمنح المالية غير المباشرةّ :

الـنـمــط األول :توفير مـســاعــدات عينية بتجلياتها الكثيرة ،مثل الـمــؤن ،ك ـ الـخـضــار« :أنــا وأخـتــي سلفات
ِ
ـاعــة الـجـ ّـوالـيــن) إلنا وإلـهــم (لكلتينا)»؛ الفاكهة« :حماي
(سـلـفـتــان) .تشتري الخضار مــن الـسـيــارات (الـبـ َ
كل يــوم لما يــروح (يـعــود) من صــاة الظهر يجيب لــأوالد فــواكــه»؛ اللحوم« :جــارنــا عمره ما (وال مـ ّـرة)
ذبح خــروف إال ويعطينا حصتنا»؛ الدجاج« :صاحب زوجــي يجي (يأتي) عندنا كل يوم سبت حامل
(43) Julianne Cheek, «The Politics and Practices of Funding Qualitative Inquiry: Messages about Messages about
Messages,» pp. 251 - 268, and Anssi Peräkylä and Johanna Ruusuvuori, «Analyzing Talk and Text,» pp. 529 - 544, in:
Denzin and Lincoln (eds.), The Sage Handbook.
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كـيــس كبير فـيــه كــل أن ــواع الـخـضــار والـجــاج (الــدجــاج) .وبالمناسبة يفطر معنا حـمــص وفــول وفــافــل»؛
مستل َزمات الطبخ« :أختي الكبيرة تركّ بني كل أسبوع بسيارتها على السوق ونشتري كل شيء احتاجه
بالمطبخ» .ويمكن أن تكون المؤن سنوية ،مثل زيــت الزيتون« :جــاري مـ ّـاك أراضــي .عنده دونمات
زيتون .كل سنتين يعطينا قدرنا (حاجتنا) من الزيت والزيتون»؛ عصير البندورة للطبيخ« :سلفي بحب
يعمل مية البندورة للطبيخ .كل سنه بطلب منا نساعده ويعطينا نص (نصف) الطبخة (المقصود أكثر
ـربــى) .األوالد تـحــب صـنــع إيــدهــا مــن كل
مــن عـشــرة ك ـلــغ)»؛ الـمـ ّ
ـربـيــات« :خــالـتــي فـنــانــة فــي الـتـطـ ِـلــه (ال ـمـ ّ
األنواع :المشمش ،الكرز ،التوت والجرنك (برقوق)»؛ األجبان« :ممكن من ثالث سنوات ما اشتريت
جبنه بلدي .أخت جوزي (زوجي) تعمل مونه كل سنه .وبصراحه الجبنة نظيفة ،أصليه ومجهزه تمام».
ومــن الممكن ً
أيضا أن تكون المساعدات العينية مستل َزمات تعليمية« :جــارنــا محبر (مــوصــل) لــأوالد
(ربما) من خمس سنوات
إنترنت ومحطات تلفزيون (كوابل) على حسابه» ،أو ُك ُتب وقرطاسية« :يجوز ّ
مــا اشـتــريــت دفـتــر أو كـتــاب أو قـلــم .خــال األوالد متكفل بــالـمــوضــوع» ،أو حتى مــن الممكن أن تكون
ضروريات اجتماعية« :صديقتي تتصل كل افتتاحية مدرسه أو عيد على شان تشتري لألوالد طقم العيد
وغيارات المدرسة (زي رسمي)».
النمط الثاني :تقديم خدمات ِ
وسلع من دون مقابل أو بسعر التكلفة في جميع المستل َزمات الحياتية،
وأهـ ّـمـهــا فــي مـجــاالت الـكـهــربــاء والـمـيــاه وإص ــاح أدوات الـكـهــربــاء و«ده ــان» (ط ــاء) بسيط و«قـصــاره»
(تجصيص/تطيين) ضــروريــة ال ّتـقــاء الــرطــوبــة ،وتــوصـيــل خــط إنـتــرنــت أو إصــاح جـهــاز كمبيوتر .وربما
يتمثّل هــذا الـنــوع مــن التكافل غير المباشر فــي الـبـيــع بــأسـعــار منخفضة« :تـ ّـجــار حــارتـنــا عندهم ضمير.
يبيعونا بــأسـعــار رأس ال ـمــال» ،أو جعله بــالـتـقـسـيــط الـمــريــح« :أغـلــب الـتـ ّـجــار  -بــس مــش كلهم  -يبيعونا
يدينا ويصبر علينا فتره طويله ،بس ما يتنازل
بالقسوطات» ،أو ما يكون ْ
دي ًنا طويل األمد« :ممكن التاجر ّ
عن حقه ولو شيكل واحد».

التجار القاطنين في الحي نفسه
النمط الثالث :التنازل عن بعض الحقوق المالية ،خاصة تنازل كبار ّ
أو الذين يعيشون في البلد ذاته ،مثل تخفيض الديون« :وصال تاجره مؤمنه .قعدت (جلست تحادثني)
مـعــي أنــا وج ــوزي وعـمـلــت لـنــا تـنــزيــل (تـخـفـيــض) إلــي هــو (هــائــل) واتـفـقـنــا إنــو فــي راس كــل  20الشهر
مخصصات األوالد] نعطيها المبلغ المتفق عليه» .وفــي أحـيــان متباعدة يـتـ ّـم الـتـنــازل عن
[مــوعــد تلقّي
ّ
الـكـمـبـيــاالت (حـ ــواالت مــال ـيــة)« :ب ـصــراحــه ،أب ــو شـكـيــب (تــاجــر أدوات كـهــربــائـيــة) ت ـنــازل عــن آخ ــر دفـعــة
(كمبيالة) من جهاز البنت األخيرة .نارسه الصحية (ممرضة عيادة ُ
األم ورعاية الطفل) شرحت له عن
حــالـنــا» ،أو الـتـنــازل عــن الـشـيـكــات« :الـحــاج مصطفى (صــاحــب قــاعــه أف ــراح) استغنى (ت ـنــازل) عــن آخــر
شيكين من استئجار القاعة في سهرة البنت (حفلة الح ّناء) .موظفة الشؤون (األخصائية االجتماعية)
تـبــرعــت (ب ــادرت) تـحـكــي لــه عــن ظــروفـنــا» .ونـ ــاد ًرا مــا نـشـهــد ح ــاالت إع ـفــاء مــن ال ــدي ــون« :الــواحــد يـقــول
ض ـم ـيــره .اب ــن ال ـح ــال (ال ـم ـق ـصــود ال ـت ــاج ــر) م ــا طــال ـب ـنــا بــالــديــن إل ــي ع ـل ـي ـنــا .م ــن ي ــوم م ــا ط ـخ ــوا (أط ـل ـقــوا
ال ــرص ــاص) عـلــى ابـنــه ال ـشــاب .ربـنــا يــرحـمــه .ومـمـكــن إن ــو الـمـعـلـمــه أم ــل (مـسـتـشــارة ال ـمــدرســة) قــالــت له
عن أزمتنا».
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الماهية الثانية :المشاركة في ترتيبات إقراض تكافلي

المقصود هو القيام بترتيبات إقــراض تكافلي من جهة األقــارب والمعارف ،مـجـ ّـردة من الفائدة المالية
تتوجه إلى
(الربا)،
وتستر ّد القروض بمرونة من حيث حجم التقسيط ّ
ومدة السداد؛ فالعائالت الفقيرة ّ
َ
ِّ
َّ
االستقراض بسبب رفــض البنوك أو أي مصادر رسمية/منظمة أخــرى إقراضهم بسبب حالتهم المادية
بلبس طاقيه هذا لذاك .كل مره أميل
السيئة وانعدام الضمانات أو وجود كفالء يكفلونهم" :شو أعمل؟ ِّ
(أستعين) على واحد من المعارف .أنا آخذ من هذا وأعطي هذاك (ذاك) .أنتظر تنتهي المحكمة واخذ
نصاب.
حقوقي من المعلم (صاحب العمل) ِّ
وارجع للناس حقوقها .ما بدي (ال أو ّد أن) يقولوا عني ّ
لوالهم علينا كان انفضحنا»« ،ربنا ما ينسى حد .أوالد الحالل كثار .طول الوقت يقرضوني .المشكلة
انــه ابــن الـحــال يشترط انــه يقرضني بعمله أجنبيه مثل دوالر ،ديـنــار (أردن ــي) وي ــورو ،عـشــان مــا يخسر
بنزول الشيكل ،بس أنا إلي بحدد وقت ترجيع المبلغ .أحيانًا أطلب مهله أطول ويوافقوا عليها من غير
دواره .مين بصدق انــه أبــو إميل (المقصود هــو نفسه) إلــي كــان يــوزع دوالرات على
مـشــاكــل»« ،الــدنـيــا ّ
اليمين وعلى الشمال تيجي اللحظة الي يطلب فيها قرض من الناس .ما علينا .بكره تفرج».
الماهية الثالثة :المشاركة في صندوق الحمولة للطوارئ

صـنــدوق الـحـمــولــة لـلـطــوارئ ظــاهــرة جــديــدة فــي بـعــض الـمــدن الـعــربـيــة ،ويـعـمــل وفــق طــريـقـ َتـيــن :األول ــى،
انتشارا هي دفع
موحدً ا .والثانية واألكثر
يدفع كل رب ُأسرة نووية مبلغً ا شهر ًيا أو سنو ًيا (في رمضان) َّ
ً
مبلغ تـحـ ّـدده الحمولة لسد ضائقة أحــد أفــرادهــا ،ضمن شــروط حــازمــة وواضـحــة (عــدم تمويل مدمني
الـكـحــول/الـمـخــدرات وغـيــر ذل ــك) .وغــالـ ًـبــا مــا تـشــرف الـحـمــولــة عـلــى كيفية صــرف مـبــالــغ الـصـنــدوق في
حدثنا أحد مشاركي البحث« :لما أفلست والوضع االقتصادي
الجهات المتفق عليها .في هذا السياقّ ،
صار صعب .حكت زوجتي البن عمي عن الظرف الصعب .نفس اليوم أجاني كبار العيلة وقالوا انهم
سـمـعــوا عــن وضـعــي بـعــد مــا أعـلـنــت اإلف ــاس وســألــونــي عــن طـلـبــاتــي .فــي الـبــدايــة ت ــرددت أحـكــي .قلت
صمموا يعطوني مبلغ .قالوا لي انه
لهم انه أموري تمام ومد ِّبر حالي (أحسنت تدبير أموري) .بس هم ّ
سباق في الدفع وأجا الوقت يــردوا الجميل .المبلغ كان مقبول .دار
هذا حقي ألنه طول حياتي كنت ّ
ابــو(...اســم العائلة) مــا نسيتني»« ،لـ ّـمــا وقعت مــن العمارة والتأمين (الــوطـنــي) مــا أعطاني حقي بسبب
اإلجراءات ،توجهت لكبير العيلة وأعطيته صوره عن الوضع .بعد يومين زارنا بسيارة ( ...اسم صاحب
محل تجاري) ومعه مونة الدار ألسبوعين».
الماهية الرابعة :المشاركة في جمعيات توفير تكافلية

تساهم العضوة  -باعتبار من يكون في الغالب نساء تجمع بينهن قرابة دم أو نسب أو جيرة أو صداقة
أو زمالة  -في دفع مبلغ شهري بسيط يتراوح بين  100و 300شيكل ،على أن تحصل كل عضوة على
الـمـبـلــغ الـكـلــي م ـ ّـرة واح ــدة فــي ال ــدورة الـمـقـ ّـررة مـ ّـدتـهــا بـحـســب أع ــداد الـمـشــاركــات .ويـمـكــن أن تحصل
ظل مناسبة خاصة وليست عامة كاألعياد أو افتتاح السنة الدراسية ،أو في ّ
على المبلغ في ّ
ظل أزمة/
تلم بإحدى العضوات وتحتاج إلى المال .إحــدى النساء أوضحت قائلة« :أقــول لك إنو سهل
ضائقة ّ
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أو ِّفر  200شيكل كل شهر .ال .بأكذب عليك .أمرار (أحيانًا) استقرض المبلغ .بس مهم مبلغ الـ 2400
مره آخذ
شيكل كل سنه .بتحسن الظرف ً
نوعا ما»« ،بأوفر  100شيكل كل شهر .إحنا ست جارات .كل ّ
المبلغ أكسي (اشتري مالبس) البنات بالذات .بشْ فق عليهن»« ،أنا مشتركه في الجمعية سنوات .وال
مره أخذت حصتي .الوضع كان ممتاز .المسؤولة كانت تخبي لي نصيبي .لما ّ
سكرنا (أغلقنا) المحل
ّ
كبيرا)».
وتراكمت الديون ،تجرأت وطلبت المصاري .كان مبلغ محرز (أي كان مبلغً ا ً
 التكافل التنموي :هناك خمسة مجاالت يدور فيها التكافل التنموي ،بما يتخ ّلله من خصائص ،مثلَ
جميع الشرائح
التكافل التنموي
ويقدم
التطوير والتغيير واالستدامة والتعاون والتكامل واالستقاللية.
ّ
ُ
غير الرسمية ،مثل العائلة بتشعباتها والمعارف واألصدقاء والجيران؛ ألنّه يعتمد في معظمه على مبدأ
التبادلية (خــذ وه ــات) .كما أنــه يتميز ،على الــرغــم مــن عــدم انـتـشــاره ،بــأنــه مـتــواصــل لـمـ ّـدة طــويـلــة ،كما
سنسهب الحقًا.

المجال األول :شــراء منتوجات أسرية وأشياء أخــرى من العائالت الفقيرة ،مثل األطعمة الطبيعية التي
المعجنات مثل سمبوسك ،كبه ،صفيحه ،مناقيش ،أقــراص
ُجهز داخــل البيوت« :أنــا متخصصه فــي
ت َّ
َّ
زعـتــر أخـضــر .عـنــدي زبــائــن مــن زمــان .أحـضــر لهم كــل إ ّلــي يطلبوه»؛ «أنــا شــاطــره بصناعة الجبنة البيتية
المالحة لألكل والجبنة الحلوة للحلويات .أنــا كمان خبيرة فــي صناعه اللبنة البيتية .كــل يــوم خميس
أتـفــرغ لتلبية طلبات الـنــاس فــي نهاية األس ـبــوع»؛ «فــي هــذا الشهر (رمـضــان) الـلــه فتح عـلـ ّـي فــي صناعة
الـمـكــابـيــس (مـخـ ّلــات) مـثــل الـخـيــار ،الـلـفــت ،الـفـلـفــل الـحـلــو وال ـحـ ّـراق (ال ـحــار) ،ال ـب ـنــدورة ،الـبــاذنـجــان،
الـمـلـفــوف ،الـقــرنـبـيــط ،الـجــزر وحـتــى الـحـصــرم (عـنــب غـيــر نــاضــج) .الـنــاس تــوصـيـنــي قـبــل رمـضــان ألنهم
يـحـبــوا الـمـكــابـيــس .يـفـتــح الـشـهـيــة بــاإلف ـطــار»؛ «لـمــا فــي عــزومــه والـشــابــة تـشـتـغــل ،تــوصــي عـنــدي سلطات
بــأنــواعـهــا واأله ــم مـحــاشــي مـثــل ال ــدوال ــي (ورق ع ـنــب) ،ال ـكــوســا ،ال ـبــاذن ـجــان ،الـجـمـبــا (الـفـلـفــل الـحـلــو)
والـبـطــاطــا»؛ «إح ـنــا نـعـتـمــد عـلــى الـمـنــاسـبــات وال ـعــزائــم ،خــاصــة أهــل الـخـيــر وال ـم ـعــارف إ ّل ــي تـشـفــق علينا
وتشتري منا».
ـربــي الـحـيــوان ،مثل الــدواجــن والـمــواشــي والـطـيــور ،وتبيعها لألقارب
وهـنــاك عــدد قليل مــن األســر التي تـ ّ
والمعارف« :بصراحه إحنا ما نعلفها (نشتري لها الع َلف) ألننا نرعاها في السهول .هذه ربحتنا .حتى
تدور على رزقها .أوالد الحالل يشتروا منا».
الدجاج والعصافير نفتح أقفاصها عشان ِّ
المجال الثاني :تشغيل الفقير وأقاربه كمياومين ،وبشكل غير رسمي ،مثل :أعمال خياطة بسيطة« :في
مالبس طويله تحتاج تقصير أو تضييق أو توسيع .آخذ على القطعة  10شيكل مش أكثر .معظم الزبائن
هم أقارب ومعارف وجيران»؛ تشغيل أحد األبناء أو البنات في نهاية األسبوع خاصة في أيام السبت أو
اإلجازات« :بروح املتسر (أعمل كنادل) في األعراس آخر األسبوع في المنتزهات والقاعات .الكبالن
(المقاول) جارنا أبو علي .يعطيني  100شيكل على الليلة»؛ «جارنا يش ِّغل البنت أيام الجمعة والسبت
حث الفقراء
في المصنع عنده ويعطيها  300شيكل كل أسبوع .تؤ ِّمن مصروفها وأمرار بتعطي إخوتها»؛ ّ
على تجارة الخردة من الحديد واأللمنيوم والنحاس ،حيث يجري تجميعها وبيعها لذوي الشّ أن« :بس

تاسارد
ليئارسإلا ةيلاينولوكلا لظ يف ةأشنملا ةيبرعلا ةنيدملا ناكسل يعامتجالا نّدمتلا تايّلجت

أروح مــن الـمــدرســة بـطـلــع عـلــى ورش الـعـمــار الـجــديــدة أو الـكــراجــات أو الـمـكـ ّـبــات (مـجـ ّـمـعــات الـمــواد
ِّ
أدور على حديد أو ألمنيوم وإذا بلقا (أجد) أدوات كهربا أو أسالك تلفون فيها نحاس
الصلبة) عشان ِّ
أحـســن وأحـســن» ،أو دفــع الـفـقــراء إلــى تجميع وبـيــع زجــاجــات مـشــروبــات فــارغــة لمنتوجات إسرائيلية:
(أتوجه) على األماكن إ ّلي كان فيها أعراس أو مناسبات أو الشوارع إ ّلي فيها محالت شبابيه ألنه
«بروح
ّ
فيها كثير قناني فارغة .يعطوني نص شيكل على الحبه (القنينة)».
المجال الثالث :عالقات التكافل الطارئة التي تأخذ أشكال استثمار دائمة :األمثلة لذلك كثيرة ،منها:
ّ
يقدم هو رأس المال المطلوب بينما يقوم الفقير ببذل جهده
مشاركة الكافل في
محل تجاري ،حيث ّ
العملي« :خـ َّلـصــت تسجيل (فــي مكتب الـعـمــل) قبل ثــاث اشـهــر .ابــن خــالــي عــرض علي نفتح محل
مــابــس لـلـعـمــال .هــو رأس ال ـمــال وأن ــا بـجـهــدي .اتـفـقـنــا ان ــه يــأخــذ  70بــالـمـيــه مــن األرب ــاح ويـعـطـيـنــي 30
بالميه .المحل يكفينا معيشة كل يوم» .مثال آخر هو المشاركة في حقيبة حلي نسائية« :أختي اشترت
لي شنطة ديبلومات مليئة بالمزركشات (حلي) للصبايا .أ َقف بتواريخ المعاشات أمام البنك وبتواريخ
(مجمعات تجارية) .الربح نص بالنص (مناصفة) .مع
المخصصات أمام البريد وبالليل في الكنيونات
ّ
ّ
ضمان الدخل ،ماشي حالنا».
المجال الرابع :منح الفقير حق استعمال أمالك مثل قطعة أرض« :أسالفي (إخوة زوجي) أعطونا قطعة
أرض صغيره جدً ا على الشارع الرئيسي .نصبنا خيمه ونبيع فيها بطيخ وشمام وخضروات وفواكه وبالليل
نبيع تـيــرس (ذره) لـلـشـبــاب»؛ محل تـجــاري« :هــو فــي األصــل كــان زريـبــة مـعـ ِّفــن .نظفناه ودهـ ّنــاه (طليناه)
«لما
ونبيع فيه مشروبات بارده مثل العصير الطبيعي ومشروبات سخنه من كله (مختلفة)»؛ مسكن قديمّ :
صــارت الحادثة مــع جــوزي (انتحر بعد أن رفــض البنك تسليفه قبل عيد الفطر) تـبـ ّـرع لنا جــارنــا األستاذ
محمد بداره القديمة الواقعة على الشارع للسكن بدل (مكان) دارنا المستأجرة .عملت الصالون (غرفة
(المارة) .نسوان الحارة وأوالدهن يشتروا مني .أربح شوية».
االستقبال) دكان صغير للرايح والجاي
ّ
الـمـجــال الـخــامــس :االسـتـثـمــار فــي ال ـمــواســم .هـنــاك أســر كــامـلــة تـتـكــاتــف فــي «الـ ّتـضـمـيــن» فــي الـمــواســم،
مثل اللوز والزيتون .مصطلح «ال ّتضمين/الضمانة» بخصوص المناطق الزراعية يعني أن ّ
تتكفل العائلة
بــالــرعــايــة وأع ـم ــال قـطــف الـمـحـصــول (أو بــأحــدهـمــا) فــي مـقــابــل حـصــة م ـحــددة ومـتـ َفــق عـلـيـهــا مــن إي ــراد
الـمـحـصــول« :مــن سنين إحـنــا نضمن زيـتــون مــن نفس الـعــائـلــة .ثلث المحصول إلـنــا والثلثين إلـهــم بس
مصروف الدراسة (العصير) عليهم أو النص بالنص والتكاليف برضه ً
(أيضا) بالنص».
حدود التكافل :التركيز على قرابة الدم والعالقات االجتماعية المباشرة

تتركز حدود التكافل في األساس ،ولمصلحة عائالت فقيرة ،في قرابة الدم المتمثّلة في األسرة النووية
تمتد حدوده إلى «األغراب» داخل نطاق الحارة بناء على العالقات
والعائلة
الممتدة والحمولة ،ومن ثم ّ
ّ
االجتماعية المباشرة ،فيتر ّتب باألصدقاء ،ثم الجيران والمعارف ،وآخــر حــدود التكافل كيفما رصدناه
هو ما يكون في نطاق البلدة متأ ّث ًرا بالخيرية الدينية أو الخيرية المجتمعية (عالقات نسب أو عالقات
متوارثة أو تحالفات سياسية).
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كما أسلفنا ،فإن حدود التكافل تتركّ ز في األساس في قرابة الدم مثل األسرة النووية ،ونذكر االقتباسات:
«أب ــوي»« ،أم ــي»« ،أخ ــوي الـكـبـيــر»« ،أخ ــوي الـصـغـيــر»« ،أخـتــي الـكـبـيــرة»« ،أخـتــي الــوسـطــى»« ،أســافــي
(أخوة زوجي)»« ،سلفاتي (أخوات زوجي)»« ،حماي»« ،حماتي» .وبخصوص العائلة الممتدة ،نذكر
وأخيرا
االقتباسات« :عمي»« ،عمتي»« ،خالتي»« ،خالي»« ،ابن عمي»« ،ابن عمتي»« ،بنت خالي».
ً
الحمولة ،نذكر االقتباسات« :قرايبنا»« ،أقــارب زوجــي»« ،ابــن العيلة»« ،مــن العيلة»« ،ابــن ابــن عمي»،
«أخو سلفتي»« ،أبو سلفتي».
ي ّتسع التكافل ليشمل األغراب داخل نطاق الحارة بناء على العالقات االجتماعية المباشرة ،وعليه فإنّ
التكافل يتر ّتب باألصدقاء« :صاحبي من فترة المدرسة االبتدائية»« ،صاحبتي الــروح بالروح»« ،أخت
ـدرج الـتـكــافــل ليشمل الـجـيــران« :جــارنــا الـبــاب عـلــى الـبــاب (ال ـم ـحــاذي)»،
سلفتي بــس حـبـيـبـتــي» .ثــم ي ـتـ ّ
يضم التكافل الـمـعــارف مــن دون تحديد
أول شــارعـنــا» ،ومــن ثــم
«جــارنــا مــن الـشــارع المقابل»« ،ســاكــن ّ
ّ
هويتهم« :معرفه من زمــان»« ،مــن منطقتنا»« ،نلتقي كل يــوم بالجامع أو الـشــارع أو المناسبات»« ،ابن
حارتنا»ِ ،
الع ُمر»« ،نعرفهم من يوم ولِدنا».
«عشرة ُ
األول،
وآخ ــر ح ــدود الـتـكــافــل الـمــرصــود هــو مــا يـكــون فــي نـطــاق الـبـلــدة م ـتــأ ّثـ ًـرا بـثــاثــة أن ــواع مــن اإلي ـثــارّ :
الـخـيــريــة الــديـنـيــة« :ه ــذا اآلدم ــي (الـمـحـتــرم) بـعـمــل كــل شــيء لــوجــه الـلــه تـعــالــى»« ،فـعـ ًـا إنــه هــذا الـشــاب
الم َرة متدينة وتخاف ربها»« ،سبحانك ربي .بس يفوت علينا (يدخل) الدار بتنور
يعمل آلخرته»« ،هذه َ
(تضيء) ألنه يحب الخير وما بقطع فرض (يؤ ّدي الفرائض الدينية)» .الثاني ،الخيرية المجتمعية العامة
التي تعتمد على عــاقــات نسب« :هــو نسيبنا الـجــديــد»« ،نسيب أخــوي الصغير» ،أو عــاقــات متوا َرثة:
(ج َّدته).
«أبوي وأبوه كانوا أكثر من إخوة والعالقة استمرت»« ،راح تستغرب .أبوي كان متآخ مع سيِ ُّته َ
هــو بـقــول ألب ــوي خــالــي»« ،إم ــي وأم ـهــا مـعــرفــه مــن زم ــان الـطــابــون الـمـشـتــرك .ربـنــا يــرحـمـهــن» .والـ ّثــالــث،
التحالفات السياسية« :أعرفهم من يوم ا ّتحدنا باالنتخابات وكنا نطلع نلصق بوسترات على الحيطان
ونــوزع مناشير»« ،أنــا بصراحة بـصـ ِّـوت لمرشح عيلتهم»« ،إحـنــا بنفس الـحــزب»« ،اعتقلتنا الشرطة في
المظاهرة»« ،من سنوات واحنا ننتمي لنفس الحركة».
تتبدل بحسب نوع التكافلً .
فمثل يغلب على التكافل اإلغاثي بأنواعه
من
المهم التنويه بأن الحدود ّ
ّ
المختلفة الـعــاقــة الحميمية الم ّتصلة بــاألســرة واألصــدقــاء والـجـيــران ذوي الصلة الـقــويــة .فــي المقابل،
يـتـســع الـتـكــافــل الـتـنـمــوي ،ال ــذي يـتـمـ ّـيــز بــدرجــة تـبــادلـيــة عــالـيــة (خــذ وه ــات) ،فــي مـعـظــم أشـكــالــه ،ليشمل
المعارف وأبناء الحي أو البلد ،لكونه يعتمد على تحقيق مصلحة مشتركة بين الكافل والفقير.
وتيرة التكافل :معظمه طارئ وموسمي وبعضه القليل ِ
منتظم

معظم الـتـكــافــل االجـتـمــاعــي غـيــر الــرسـمــي لمصلحة عــائــات فـقـيــرة هــو طــارئ ومــوسـمــي ،عـلــى نـحــو ما
يجري فــي رمـضــان و ُق َبيل األعـيــاد والمناسبات ،كافتتاح السنة الــدراسـيــة ،وعند وقــوع أزمــات أو ِ
القيام
بمشاريع آنية .وقليله هو تكافل ِ
منتظم على مدار سنوي أو شهري أو أسبوعي.

تاسارد
ليئارسإلا ةيلاينولوكلا لظ يف ةأشنملا ةيبرعلا ةنيدملا ناكسل يعامتجالا نّدمتلا تايّلجت

وبالنسبة إلــى التكافل االجتماعي غير الرسمي لمصلحة أســر فقيرة ،ومعظمه طــارئ أو موسمي (في
«أول شهر رمضان» «بالشهر
المناسبات) ،يشار إلــى شهر رمـضــان الكريم« :قبل بداية شهر رمـضــان»ّ ،
الفضيل»« ،ليله القدر»« ،في العشر األواخــر من رمضان» ،وفترة افتتاح السنة الدراسية« :كل افتتاحية
مــدرســه خــال األوالد يشتري لهم كتب ودفــاتــر ومقالم ومـ ّـحــايــات وبـ ّـرايــات (قــرطــاسـيــه)» ،وفـتــرة مــا ُقـ َـبـيــل
األع ـي ــاد« :ه ـنــاك ابــن ال ـحــال يـتـكـفــل قـبــل األع ـيــاد فــي كـســوة األوالد»« ،كــل عـيــد أضـحــى أخ ــوي بــذبــح
خــروف أو ِعـ ِـجــل بعطينا لحمتنا»« ،بالعيدين عمي الــوحـيــد (ال أعـمــام غـيــره) يــزورنــا هــو ومــرتــه ويخلوا
(يضعوا) المصاري عند الكنبة».
ويما َرس التكافل االجتماعي الموسمي ً
أيضا عند وقوع أزمات ،مثل موت مفزع ،كاالنتحار« :من يوم
الحادث (االنتحار) والناس مش مخلينا بدنا شــيء» ،أو وقــوع حــادث مفاجئ كاإلصابة أثناء العمل:
«من يوم اإلصابة واألجاويد ِ
(الكرام) مغرقينا (كناية عن الكثرة) بكرمهم من كل الخيرات».
«لما انفجرت
معين ،مثل ترميم البيتّ :
ويمكن أن يكون التكافل االجتماعي الموسمي ضمن مشروع ّ
ِ
(نقتلع) الـبــاط والـبــاب وخــزانــه المطبخ كــان الـهــم راكبني
مــاســورة المياه داخــل البيت واضطرينا نقلع
(مسيطر عـلــي) .بــس مــن يــوم مــا بدينا (شــرعـنــا) نصلح ،الـنــاس يــدهــا بأيدينا مــن فنجان الـقـهــوة والـكــوال
حتى البالط» ،وتجهيزات األعــراس« :كنت حامل هم عرس البنت .سبحانك .فاع (انتشر) الخير من
كل الجهات .فواكه وحلويات ومصاري وشغل من أوالد الحالل .كان أحلى عرس والكل انبسط من
غير ما يكلفني كثير».
ِ
وغالبا ما يكون على أساس ما
دارجا،
تشير النتائج إلى أن التكافل
المنتظم لمصلحة أسر فقيرة ليس ً
ً
يربي ويذبح إلنا خروف أو
هو سنوي« :كل سنة يزورنا ليلة القدر ويعطينا زكاة ماله»« ،كل عيد أضحى ّ
ِ
مره .الظاهر صدقة ماله»،
ع ِجل مشترك»« ،كل أكم شهر بوصل إلنا إ ّلي فيه نصيب .المبلغ مختلف كل ّ
«كل سنتين يجيب لنا مونة زيت الزيتون» ،وما هو شهري« :أخوي الله يبارك فيه يعطينا منحه كل شهر
لما تقبض التأمين الوطني تجي (تأتي) عندي ومعها الدعم» ،وما هو أسبوعي:
إ ّلي يقدر عليه»« ،إمي ّ
«جارنا عمره ما اشترى لحمه أو جاج (دجاج) إال يجيب لنا كيس معه»« ،صاحبنا بزور جوزي كل سبت
مره بيجيب (يحضر) كيس كبير فيه (يحوي) احتياجات
بحجة (بدعوى) يفطر عندنا حمص وفول .كل ّ
لــأسـبــوع .بــركــه م ـنــه»« ،أخ ـتــي الـمـمـ ِّـرضــة تـشـفــق عـلــى والدي تــأخــذنــي عـلــى ال ـســوق كــل أس ـبــوع نشتري
كل الخيرات للمطبخ».
كفاية التكافل :ما ينعكس في إجماع الفقراء على ضرورة التكافل غير الرسمي مع التذ ّمر من عدم كفايته

هـنــاك اتـفــاق بـيــن الـفـقــراء عـلــى ض ــرورة الـتـكــافــل االجـتـمــاعــي غـيــر الــرسـمــي وأهـمـيـتــه لمصلحتهم بــأنــواعــه
ووت ـيــرتــه ،ولـكـنـهــم ي ـنـ ّـوهــون بـشـكــوى صــريـحــة وأخـ ــرى مـبـ ّـطـنــة مــن ع ــدم كـفــايـتــه ،وال سـيـمــا عـلــى صعيد
ال ـ ِـم ـن ــح ال ـم ـب ــاش ــرة وال ـ ِـم ـ َن ــح غ ـيــر ال ـم ـب ــاش ــرة« :ال ـم ـن ـحــة م ــش ب ــس (ل ـي ـســت ف ـق ــط) ب ـس ـعــرهــا إن ـم ــا بـقـيـمـتـهــا.
إ ّن ــو الـنــاس شــاعــره بــاألزمــة إ ّل ــي دارن ــا تـمــر فـيـهــا»« ،أن ــا مــا بــدي (ال أري ــد) أك ــذب عـلـيــك أو عـلــى حــالــي.
دواره
الــدعــم مــش م ـحــرز (ل ـيــس ذا قـيـمــة عــال ـيــة) بــس أح ـســن مــن ب ــاش (أف ـضــل مــن ع ــدم ــه)»« ،الــدن ـيــا ّ
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ي ــوم إل ــك وع ـشــره عـلـيــك .ال ـنــاس بـتـقــدم إ ّل ــي فـيــه الـنـصـيــب حـســب أحــوال ـهــا .م ـ َّـره بـكـ ّفــي ويــو ّفــي (يـعـطــي
نصبر حالنا بعطايا الناس واألقــارب وإال كــان انتحرنا
بسخاء) ومـ ّـرات يا دوبــك (بــالـكــاد)»« ،بصراحهِّ ،
مـثــل ال ـشــاب إ ّل ــي راح عـلــى الـبـنــك يـسـتـقــرض لـلـعـيــد ولـ ّـمــا مــا أع ـطــوه شـنــق حــالــه مــن ال ـق ـهــر»« ،مـضـبــوط
(صـحـيــح) إ ّن ــو الــدعــم مــا يـكـفــي بــس مـلـيــح»« ،يـخـلــف عـلــى الـنــاس (دع ــاء بــالـخـيــر) إ ّل ــي يـعـطــوا كــل سنه
الصدقة أو الــزكــاة ويـســاعــدونــا»« ،أنــا مــش راضـيــه عــن المساعدة بــالـمـ َّـرة .الحياه غاليه ومتطلبات العيلة
«لما واحــد يجيب لي كيس لحمه مليان دهــن تع ّز علي نفسي
كثيره .بس (لكن) شو (مــاذا) أقــول؟»ّ ،
لكن للضرورة أحكامها».

تلخيص ونقاش
هــدفــت ال ــدراس ــة إل ــى تــوص ـيــف أهـ ـ ّـم تـجـلـيــات ال ـت ـم ـ ّـدن االج ـت ـمــاعــي ل ـس ـكــان ال ـمــدي ـنــة ال ـعــرب ـيــة الـمـنـشــأة
ف ــي ظ ــل ال ـك ــول ــون ـي ــال ـي ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،ب ــواس ـط ــه إظـ ـه ــار خ ـص ــائ ــص م ـن ـظــومــة ال ـت ـك ــاف ــل االج ـت ـم ــاع ــي غـيــر
الــرسـمــي ال ـم ـقـ َّـدم إل ــى ُ
األس ــر الـفـقـيــرة ،وذل ــك بـتـتـ ُّـبــع ال ـم ـحــاور الـمـكـ ِّـونــة ل ـهــا :االسـتــراتـيـجـيــات وال ـحــدود
والوتيرة والكفاية.
ـؤكــد النتائج ال ــواردة واقــع انتشار الفقر الـمـ ِ
بــدايــة ،تـ ِّ
ـدقــع داخــل المجتمع العربي فــي إســرائـيــل ،ولفترات
مـتــواصـلــة( ،((4وذلــك فــي ظـ ّـل سياسات اإلفـقــار الـتــي ت َّتبِعها حكومات إســرائـيــل المختلفة لــزيــادة الـقــدرة
عـلــى ضـبــط الـفـلـسـطـيـنـيـيــن والـسـيـطــرة ع ـل ـي ـهــم( .((4فــإســرائـيــل ت ـبـ ّـدد رأس ال ـمــال ال ـمــادي وال ـب ـشــري ،وتـ ّتـبــع
استراتيجيا تهدف إلى جعل المواطنين العرب يعيشون على هامش االقتصاد اإلسرائيلي( ،((4بل وتعتمد
إقصائيا ال يعتمد على معيار «الحاجة» أو «التأمين» بل على معيار «االنتماء»
نظام ضمان اجتماعي
ً
مسميات :الفئوية ،والجمهورية والــزبــونـيــة ومـكــافــآت الــوالء،
معينة ،بما لـهــذا المعيار مــن ّ
إلــى شريحة ّ
والتي تحرم العرب حمايه شبكة أمان رسمية.
ـدت الــدراســة أن نـظــام التكافل االجـتـمــاعــي غير الــرسـمــي عند سـكــان المدينة العربية المنشأة في
ووج ـ ْ
ظــل الـكــولــونـيــالـيــة اإلســرائـيـلـيــة يعمل كشبكة أمــان مـهــمــة لمصلحة ُ
األس ــر الـفـقـيــرة ،عـلــى الــرغــم مــن عــدم
ّ
كفايته وعــدم انتظامه على أنــه موسمي ،وإسقاطاته غير الحميدة .معظم التكافل إغــاثــي ،وهــو يتمثَّل
فــي ِم ـنــح مــالـيــة مـبــاشــرة ِ
وم ـ َنــح غـيــر م ـبــاشــرة ،مـثــل ال ـت ـنــازل اإلرادي عــن حـقــوق مــالـيــة ،وتـقــديــم خــدمــات
مجانية وعطايا عينية ،والمشاركة فــي صـنــدوق الحمولة ،وجمعيات توفير وترتيبات إقــراض تكافلي،
وبعضه القليل مــا هــو تنموي يتمثَّل فــي عــاقــات تكافل طــارئــة تــأخــذ أشـكــال استثمار دائـمــة ،مثل فتح
( ((4أطرش« ،تأثير البعد القومي للسياسات االقتصادية» ،ومؤسسة التأمين الوطني ،حجم الفقر والفجوات في الدخل :تقرير عام
( 2014القدس ،)2015 :ص [ .58 - 41بالعبرية]

(محرر) ،ص .11
( ((4طه
ّ

( ((4ع ــز الــديــن إغـبــاريــة« ،ق ــراءات إحـصــائـيــة فــي الــواقــع االجـتـمــاعــي واالق ـت ـصــادي للفلسطينيين فــي الــداخــل» ،ص  ،98 - 77خالد
غ ـنــايــم« ،ال ـق ــوى ال ـب ـشــريــة ،ال ـث ــروة ال ــزراع ـي ــة وال ـح ـيــوان ـيــة ،ال ـص ـنــاع ـيــة وال ـم ـش ــروع ــات االق ـت ـص ــادي ــة» ،ص  ،73 - 59ف ــي :ط ــه (م ـح ـ ّـرر)،
سياسات اإلفقار.
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مـصـلـحــة مـشـتــركــة ،وش ــراء مـنـتــوجــات وبـضــائــع أســريــة ،واالسـتـثـمــار (الـضـمــان) فــي الـمــواســم ،والتشغيل
أساسا
الموقّت وغير الرسمي ،وم ْنح حـ ّـق استعمال األمــاك .يتر ّكز التكافل االجتماعي غير الرسمي
ً
فــي قــرابــة الــدم ،حيث ُ
يتوسع ليشمل «األغــراب»
األســرة الـنــوويــة والعائلة
َّ
الممتدة والـحـمــولــة ،ومــن ثــم ّ
داخ ــل ن ـطــاق ال ـح ــارة ب ـنــاء عـلــى ال ـعــاقــات االجـتـمــاعـيــة ال ـم ـبــاشــرة ،لـيـتــر َّتــب ه ــذا الـتـكــافــل بــاألصــدقــاء ثم
ال ـج ـيــران وال ـم ـعــارف ،وآخ ــر حـ ــدوده ،كـيـفـمــا ُر ِصـ ــد ،يـكــون فــي نـطــاق الـبـلــدة م ـتــأثـ ًـرا بــالـخـيــريــة الــديـنـيــة أو
الخيرية المجتمعية ،كعالقات نسب أو عــاقــات مـتــوا َرثــة أو تحالفات سياسية .والتكافل االجتماعي
فــي أغلبه طــارئ وموسمي ،يجري قبيل األعـيــاد والمناسبات ،مثل افتتاح السنة الــدراسـيــة ،وفــي وقت
األزمــات أو بالتزامن مع مشاريع آنيةّ .أما غير ذلك ،فهو تكافل منتظم على مدار سنوي أو شهري أو
أسبوعي .هناك اتفاق بين ُ
األسر الفقيرة على ضرورة وجود التكافل وأهميته على الرغم من عدم كفايته
من وجهة نظرها.
المقدم إلى األسر الفقيرة في
النتائج أعاله تتطابق مع خصائص منظومة التكافل االجتماعي غير الرسمي
َّ
جميع مناطق المجتمع العربي داخل إسرائيل :مضارب بدوية ،قرى (منها غير معترف بها)ُ ،مدُ ن (تاريخية،
قـســريــة ومـخـتـلـطــة) ،كـمــا ورد فــي دراس ــة مـحــاجـنــه( .((4بـنــاء عـلـيــه ،يـطــرح ال ـســؤال :لـمــاذا لـيــس هـنــاك اخـتــاف
بين التمدين المجتمعي المتمثِّل في التكافل االجتماعي لدى سكان المدينة المنشأة في ظل الكولونيالية
اإلسرائيلية ،وعموم ّ
السكان في الداخل الفلسطيني بقطاعاتهم المختلفة (من بد ٍو ّ
ومدنيين)؟
وفلحين
ّ

ثمة أربعة عوامل تقف خلف تشكيل منظومة التكافل االجتماعي لمصلحة ُ
األسر الفقيرة داخل المدينة
ّ
العربية المنشأة فــي عهد دولــة إسرائيل بهذا الشكل ،وهــي ُتـعـ َـرض بحسب أهميتها :الـعــامــل األول هو
استمرار العالقات القائمة على قرابة الدم بمسمياتها ،وانسياب بطيء نحو العالقات النفعية التي تنتج
التمدن أو التغريب(((4؛ هذه العالقة ليست استثنائية بالنسبة إلى العرب داخل إسرائيل ،بل
من عملية
ُّ
(((4
هي ميزة طاغية في المجتمع الفلسطيني والوطن العربي ّ
ككل ،ومنذ عقود  .العامل الثاني هو كون
مجتمعا ِ
مسل ًما يغلب عليه طا َبع المحافظة( ((5بإسقاطاته على التكاتف المجتمعي،
مجتمع البحث
ً
مثلما أكّ ــدت ذلــك الـنـصــوص الشرعية مــن أن طــاعــة الـلــه ليست مـقـصــورة على الـعـبــادة ،بــل هــي شاملة
المنهج اإللهي كله ،الذي يدخل في إطاره إيتاء المال وصرفه في غضون التكافل االجتماعي بين أبناء
المجتمع .الفكرة هي أن المال وديعة الله في يد البشر ،وعليهم التصرف فيه وفــق ما يريد المن َعم به
(((5
وننوه بأننا لم نستطع فصل قرابة الــدم (الحمية القبلية) عن
عليهم لتتحقّق منهم العبادة الخالصة ّ .
( ((4محاجنه« ،التكافل االجتماعي غير الرسمي لصالح الفقراء» ،ص .122 - 99

( ((4انظر :قصي حاج يحيى ومازن أبو عيطه ،دراســات وبحوث في المجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل  :تربوية  -إجتماعية
– ثقافية (كفار سابا :مركز دراسات األدب العربي  -بيت بيرل ،)2007 ،ص  ،8 - 5وحمد الله ربيع ،األسرة وقضايا المجتمع العربي
في إسرائيل ،ط ( 2بئر السبع :أحفا ،الكلية األكاديمية للتربية ،)2008 ،ص .258 - 244
( ((4هالل والمالكي ،نظام التكافل اإلجتماعي غير الرسمي؛ الثاقب« ،الروابط العائلية  -القرابية»؛ عثمان« ،التغيرات في األسرة الحضرية» ،و
Farsoun, «Family Structure and Society».
( ((5مركز الدراسات المعاصرة ،نتائج استطالع حول اشكال االحتجاج.

( ((5ابن كثير ،مختصر تفسير ابن كثير ،وعلوان ،التكافل االجتماعي.
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الخلفية الدينية (صلة الرحم) في هذا المجتمع .العامل الثالث ،هو حالة عدم االستقرار السياسي الذي
يعانيه الـعــربــي فــي إســرائـيــل ،وهــو مــا يـعـ ّزز عـنــده الـشـعــور بـعــدم األم ــان ،وعـلـيــه ،يـقــوم بتكثيف العالقات
التكافلية كنوع من التأمين المستقبلي لذاته(((5؛ أما العامل الرابع ،الذي تع ّززه الدراسة الحالية ،فيتلخص
المتغيرات الديموغرافية
ماهية «التمدين القسري» الــذي طرحته الكولونيالية اإلسرائيلية بموجب
في
ّ
ّ
(زي ــادة عــدد الـسـ ّـكــان) مــن دون إتــاحــة الـفــرصــة لتمدين حـقـيـقـ ّـي .لـعــل أهـ ّـم إسـقــاطــات «تـغـيـيــب» المدينة
الفلسطينية هــو الـ ّتــاعــب بــإحـيــاء الــذاكــرة الجماعية المنسية بفضل اعـتـمــاد وتــذويــت الــروايــة الصهيونية
بـشــأن تـطـ ّـور الـمــديـنــة الـعــربـيــة فــي إســرائـيــل كنتيجة حتمية مـتــر ّتـبــة عـلــى االحـتـكــاك بالمجتمع الصهيوني
الـحــداثــي .لــذلــك ،اس ُتعين بنظرية «الـتـمـ ّـدن» لمواكبة تـحـ ّـول القرية العربية إلــى مدينة بموجب التكاثر
قسرا أن
قررت ً
السكاني .بكلمات أخرى ،بعد محو الكولونيالية اإلسرائيلية للذاكرة المدنية الفلسطينيةّ ،
تعلن بعض المناطق المختارة أنها «مدن» بموجب معيار عدد السكان فقط ،لكن من غير ثبت لمرور
تمدن حقيقية ،وهو ما ُيعتبر بحد ذاته قم ًعا وإقصاء للموروث المدني الفلسطيني
الفلسطينيين بسيرورة ّ
ّ
(((5
ـرارا لمنهجية طمس المدينة الفلسطينية ومحوها من
والـ ّـدفــع بــه إلــى الـهــامــش  ،بــل ويـعـ ّـد ذلــك اسـتـمـ ً
الــذاكــرة الـجـمــاعـيــة ،مــع الـتـشــديــد عـلــى أن إســرائـيــل «الـمـسـتـنـيــرة» هــي الـتــي دفـعــت الـعــرب «الـمـتـخـ ّلـفـيــن»
يتشبثون
إلــى هــذا المستوى مــن الـتـمـ ُّـدن «غير الـمــرضــي» ،مــن وجهة نظر الكولونيالية ،كونهم مــا زالــوا ّ
بماضيهم القروي.
إن النتائج الميدانية لهذه الدراسة تقودنا إلى التساؤل هل كانت حقًا تشير إلى أن «المدن الفلسطينية
التمد َن االجتماعي نفسه ،وهو التحديث االجتماعي
المنشأة في ظل الكولونيالية اإلسرائيلية» تعاني
ُّ
(((5
(((5
«الـجــزئــي» ( ((5()partial modernizationو«ال ـم ــأزوم» و«ال ـم ـش ـ ّـوه» فــي أعـقــاب «ت ـمـ ُّـدن قـســري»
و«تحديث انتقائي»؟
لتحول القرية العربية إلى «مدينة قروية» أو «قرية مدنية»  ،للتدليل
تعتمد هذه األدبيات في توصيفاتها
ّ
المؤسسة
على األزمات والمعوقات التي تواجهها؛ فقد س ّلطت هذه األدبيات الضوء على تضييقيات
ّ
اإلسرائيلية على الحكم المحلي في ثالث دوائر :مصادرة األراضي ،وشح الموارد ،والتخطيط العمراني
سلبا على سيرورة التمدين.
للحيز العام ،وهذا ما انعكس ً
ّ
تتبعها استراتيجية
يمكن إيجاز األدبيات العربية التي تناولت موضوع السلطة المحلية كـ ّ
ـ«مؤسسة» في ّ
إحـكــام الـكـيــان الـصـهـيــونــي سـيـطــرتــه عـلــى الـمــواطـنـيــن ال ـعــرب ،وضـمــان تبعيتهم وتـعـمـيــق تـجــزئـتـهــم على

( ((5أس ـعــد غــانــم ومهند مصطفى ،الـفـلـسـطـيـنـيــون فــي إســرائـيــل :سـيــاســات األقـلـيــة األصـلـيــة فــي الــدولــة اإلثـنـيــة (رام الـلــه :مــدار ،المركز
الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية ،)2009 ،ص .54 - 23
(53) Rosenhek, «New Developments in the Sociology of Palestinian Citizens of Israel».

(54) As’ad Ghanem and Mohanad Mustafa, «Arab Local Government in Israel: Partial Modernisation as an Explanatory
Variable for Shortages in Management,» Local Government Studies, vol. 35, no. 4 (2009), pp. 457 - 473.

( ((5خ ـ ــال ـ ــد أبـ ــو ع ـص ـب ــه ،ال ـت ــرب ـي ــة ل ـل ـق ـي ــم فـ ــي م ـج ـت ـم ــع مـ ـ ــأزوم (جـ ــت ال ـم ـث ـل ــث ،ح ـي ـف ــا :مـ ـس ــار -م ـع ـهــد أبـ ـح ــاث وت ـخ ـط ـيــط واس ـت ـش ــارة
اجتماعية.)2012 ،

(56) Rassem Khamaisi, «Urbanization without Cities: The Urban Phenomena among the Arabs in Israel,» Horizons in
Geography, nos. 60 - 61: Contemporary Israeli Geopraphy (2004), pp. 41 - 50.

تاسارد
ليئارسإلا ةيلاينولوكلا لظ يف ةأشنملا ةيبرعلا ةنيدملا ناكسل يعامتجالا نّدمتلا تايّلجت

المستويين المحلي والقطري ،بما تج ّلى في محورين :األول ،سياسة مصادرة األراضي وهدم البيوت
المستمر في االستحواذ على األرض والمسكن ،حيث فــرض التضييق الخانق حول
وتع ّنت إسرائيل
ّ
ّ
المسطحات والخرائط الهيكلية ،بما فيها استعماالت األرض المختلفة التي ستكون تحت نفوذ
ترسيم
المعدة للبناء ،للمناطق الصناعية والمفتوحة( .((5الثانيُ ،شح الموارد المادية
المحلية :المساحة
السلطات
ّ
ّ
ّ
يسبب أزمة مالية خانقة لها انعكاساتها على قصور توفير
ما
وهو
العربي،
المحلي
الحكم
إلى
لة
المحو
َّ
ّ
(((5
وتزويد الخدمات األساسية للمواطنين  .كما أن ُشح الموارد يؤ ّدي ً
أيضا إلى قصور الحكم المحلي
يحد ً
أيضا من قدرته على االلتزام
في ممارسته ا ّتـخــاذ الـقــرارات العامة بوصفه
جسما سلطو ًيا ،وربما ّ
ً
بتعهداته كجسم تمثيلي ذي سلطة ،وهذا بدوره يزيد من «عجزه الديمقراطي» (،((5()democratic deficit
بل وقد يصل األمر به إلى عدم ّ
تمكنه من إنجاز التزاماته بموجب القانون ،ومن َث ّم الخضوع لرقابة السلطة
المركزية اإلسرائيلية وعقوباتها ،مثل ّ
حل السلطات المحلية العربية ،وتعيين لجان ورؤســاء (أوصياء)
(((6
برمتها .
أو محاسبين مرافقين (مراقبين) ،األمر الذي ّ
يهدد العملية التمثيلية ّ
تخصص خمايسي بالبحث فيه( ،((6فإن الشواهد
على مستوى التخطيط العمراني
للحيز العام ،وهو ما ّ
ّ
لتطور البلدات العربية :األول ،وضع يد دولة إسرائيل على مورد األرض
تشير إلى وجود ثالثة ِّ
معوقات ّ
والسيطرة على إدارتــه والتخطيط لــه؛ فــوزيــر الداخلية هــو الــذي يـقـ ّـرر منطقة نفوذ البلدة ويـقـ ّـر الخارطة
الحيز األرضـ ّـي الذي تديره
الهيكلية لها .لذا ،فإن سياسة السلطة المركزية تعمل على تجزئة وتقليص ّ
وتـخـ ّـطــط لــه السلطات المحلية الـعــربـيــة ،وهــو مــا يق ّلص مــن توسيع الـبـلــدات ويـحــد مـنــه .الـثــانــي ،تركيز
المواطنين الـعــرب وحـصــر تسكينهم فــي أطــراف الــدولــة بعيدين جـغــرافـ ًـيــا عــن مــراكــز الـقــوى االقتصادية
استمر معظم العرب يقبعون
والمعوق الـثــالــث هو حجم ازدحــام االستيطان الـقــروي الــذي
والسياسيةُ .
ّ
فيه؛ فقد تزايدت المنازعات على األراضي نتيجة تزايد الوارثين من جهة ،وتزايد الطلب على السكن،
مع ُشح األراضي السكنية وارتفاع سعرها ،من جهة أخرى.
( ((5أمـطــانــس شحادة وأريــج صـبــاغ-خــوري ،تعزيز التبعية وتضييق الـحـيــز :بحث مـقــارن فــي مـيــزانـيــات ومـنــاطــق نـفــوذ سلطات محلية
عربية ويهودية في إسرائيل ،سلسلة دراسات المدى؛ ( 5حيفا :مدى الكرمل ،المركز العربي للدراسات االجتماعية التطبيقية)2005 ،؛
راسم خمايسي« ،بين المطرقة والسندان :معيقات مكانية وبنيوية في التخطيط الهيكلي للسلطات المحلية العربية في إسرائيل» ،في:
وهكيبوتس ّهميؤوحاد،
عزيز حيدر (محرر) ،انهيار السلطات المحلية العربية :مقترح إلعادة البناء(القدس؛ تل  -أبيب :معهد فان لير َ
 ،)2010ص [ 75 - 47بالعبرية] ،وقيس يوسف ناصر« ،أزمة السكن وهدم المباني في المجتمع العربي في إسرائيل :العقبات الحالية
والتوصيات من أجل التغيير» ،في :جبارين ومصطفى (محرران) ،ص [ .139 - 99بالعبرية]
( ((5خالد جلجولي« ،الوضع المالي في السلطات المحلية العربية» ،في :أسعد غانم وفيصل عزايزه (محرران) ،الحكم المحلي
العربي مع بداية القرن الـ :21المهام والتحديات (طمره :جمعية ابن خلدون  -الجمعية العربية للبحث والتطوير ،)2008 ،ص .190 - 151
( ((5نهاد علي« ،مستوى رضا المواطنين العرب في إسرائيل من الحكم المحلي» ،في :غانم وعزايزه (محرران) ،ص .234 - 215

( ((6انظر :خير أبو الهيجا« ،العالقة بين مقاومة تعيين لجنة معينة كجزء من سيرورة تغيير تنظيمي وبين التزام الموظفين ورضاهم»،
في :جبارين ومصطفى (محرران) ،ص [ .351 - 325بالعبرية]

( ((6راســم خمايسي« :التحول من القروية إلــى المدنية وتحدياتها التخطيطية في البلدات العربية في إسرائيل» ،آفــاق بالجغرافيا،
العددان  ،)2012( 82 - 81ص [ 142 - 122بالعبرية]؛ «السلطات المحلية العربية بين الحصار والحرمان» ،في :جبارين ومصطفى
(محرران) ،ص [ 60 - 31بالعبرية]؛ «الثابت والمتحول في االنتشار الجغرافي للعرب الفلسطينيين في إسرائيل» ،الحصاد ،العدد 3
( ،)2013ص  ،52 - 17و«مدينة جديدة في الجليل :أحقًا؟» ،في :نوريت كليؤط ويغئال شارني ،تدقيق في األبحاث  -حيفا وشمال
البالد (حيفا :جامعة حيفا ،مركز أبحاث حيفا وشمال البالد ،)2013 ،ص [ .121 - 45بالعبرية]
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ـؤسـســة اإلســرائـيـلـيــة عـلــى الـحـكــم المحلي انـعـكــس سـلـ ًـبــا عـلــى مـقـ ّـومــات
هــذا التضييق الــذي تـمــارســه الـمـ ّ
النهضة العمرانية للمدينة العربية في أمور عدة:
 جـعــل ت ــداول السلطة يـقــع تـحــت تــأثـيــر الـبـنــى والـتــرتـيـبــات المجتمعية الـتـقـلـيــديــة ،حـيــث يـكــون مشحونًاب ـت ــوت ــرات وص ــراع ــات ب ـيــن ال ـمــواط ـن ـيــن ب ـح ـســب االن ـت ـم ــاءات الـق ـب ـل ـيــة أو ال ـطــائ ـف ـيــة ،وي ـن ـجــم ع ــن تـشــويــه
لـلــديـمـقــراطـيــة( .((6وي ــرى ح ــاج أن االمـتـنــاع عــن دفــع الـضــريـبــة المحلية تجسيد النـحـســار الـمـشــاركــة في
الـعـمــل الـجـمــاعــي نـتـيـجــة ان ـعــدام الـثـقــة وبـسـبــب الـتـشـكـيــك فــي حـســن ال ـن ـيــات( ،((6وذل ــك ألن الحمائلية
ً
تفكيكا للنسيج االجتماعي .كذلك ُأشير
والعائلية والطائفية التي تنشط فــي فترة االنتخابات تخ ّلف
التعدي الدائم
إلــى عــدم قيام الجمهور المحلي بالمشاركة الجماهيرية( ،((6بــل إن هناك شــواهــد على
ّ
الحيز العام (سطو على األراضي العامة) ،والموقّت (استغالل الطرق والمدارس  -رغم ضيقها -
على ّ
لـغــايــات لــم ُتـعـ ّـد لـهــا ،مثل األع ــراس واألت ــراح) ،وعــدم الـتـنــازل عــن الملكية الـخــاصــة للمصلحة العامة،
ٍ
تكون ما ُيعرف بــ«التنظيم المتخلف»
مثل تخصيص
سببت ُّ
أراض للشوارع والمرافق .هذه المعوقات ّ
أو «العنف التخطيطي» :تقليص وإعاقة فرص التخطيط العمراني الالئق بالقرى والمدن العربية بشكل
تعرض آالف البيوت
ينسجم مع ظروف المواطنين وطموحاتهم ورغباتهم وحاجاتهمُ .يضاف إلى ذلك ُّ
والتعرض للمالحقات القضائية.
العربية للتهديد بالهدم ،أو دفع المواطنين غرامات مالية
ّ

المؤهالت
كبيرين تفتقر في غالبها إلى
 إن قيادة السلطة المحلية العربيةّ
ّ
المخولة صالحيات ونفوذ َ
ومقومات قيادية مهمة .كما
والقدرات اإلداريــة المناسبة إلدارة الهيئة العامة ،ويتخ ّللها انعدام خصال
ّ
واألهم من ذلك هو ازدواجية المهني والسياسي:
أن الـ َّـد ْور االجتماعي يطغى على الجانب اإلداري،
ّ
تـضــارب ال ـ َّـد ْور بـيــن كــون صــاحــب الـسـلـطــة شخصية جـمــاهـيــريــة منتخبة (عـلــى خلفية حـمــائــل تقليدية،
حركات وأحــزاب سياسية ومستق ّلين عليهم التزامات ائتالفية) ،وكونه المسؤول األول في منصبه عن
المبنى اإلداري التنظيمي ،وهــو مــا يــؤ ّدي الــى إحــداث خلل فــي سـيــرورة عمله وفــق المعايير اإلداريــة،
واتخاذ القرارات ،والشفافية ،والقيام بالمراقبة الب ّناءة.
من المهم التذكير ببديهية كون المؤسسة اإلسرائيلية طورت منذ قيام الدولة ،من خالل الحزب الحاكم
آنذاك (مباي) ،التحالفات العشائرية والعائلية والطائفية من أجل تجنيد األصوات الفلسطينية لمصلحة
الحزب المذكور ،ومن ًعا لقيام حركات أو أحزاب سياسية في المستقبل(.((6
( ((6ن ـضــال حــايــك« ،اخـتـيــار مــرشـحــي الـسـلـطــات المحلية الـعــربـيــة :شــأن الــديـمـقــراطـيــة أم شــأن الـحـمــولــة؟» ،فــي :جـبــاريــن ومصطفى
(محرران) ،ص [ .234 - 209بالعبرية]

( ((6رفيق حاج« ،االمتثال لدفع الضرائب البلدية داخل المجتمع العربي في إسرائيل كدراسة حالة للمشاركة في فعاليات جماعية»،
في :جبارين ومصطفى (محرران) ،ص [ .325 - 283بالعبرية]

( ((6أح ـمــد حـجــازي« ،الـسـلـطــات المحلية الـعــربـيــة – الـعــاقــة مــع الـجـمـهــور» ،فــي :غــانــم وعــزايــزه (م ـحــرران) ،ص  ،86 - 51وأحـمــد
حـجــازي وأسـعــد غــانــم« ،تــأثـيــر الـمـشــاركــة الجماهيرية على صياغة جــدول األعـمــال المحلي فــي التعليم :دراســة مـقــارنــة بين البلدات
اليهودية والعربية في إسرائيل» ،في :جبارين ومصطفى (محرران) ،ص [ .282 - 257بالعبرية]
( ((6مهند مصطفى« :دمقرطة وتسييس القيادة المحلية العربية» ،في :غانم وعزايزه (مـحــرران) ،ص  ،234 - 215و«القيادة البلدية
وأزم ــة الـحـكــم الـمـحـلــي الـعــربــي فــي إســرائـيــل :تحليل مــن وجـهــة نـظــر الـقـيــادة الـمـحـلـيــة الـعــربـيــة» ،فــي :جـبــاريــن ومـصـطـفــى (م ـحــرران)،
ص [ .256 - 235بالعبرية]

تاسارد
ليئارسإلا ةيلاينولوكلا لظ يف ةأشنملا ةيبرعلا ةنيدملا ناكسل يعامتجالا نّدمتلا تايّلجت

 ســوء تأدية أفــراد الكادر الوظيفي المهني في الحكم المحلي عملهم بموجب نظم وأدوات تقليدية(ارتباطات عائلية) ال ترقى إلى مستوى ال ُّنظم اإلدارية العصرية ،كعدم تطبيق القوانين المفروضة لدفع
الضرائب والــرســوم ،ومـصــادرة األراضــي للمصلحة العامة ،بل وربما تصل الحال إلــى شطب األدوار،
فيعمل الـمــوظــف وكــأ ّنــه سـيــاســي (كــداعــم أو مـعــارض لـلــرئـيــس) وكـجــزء مــن الـمــؤ ِّثــريــن فــي اتـخــاذ الـقــرار
السياسي ال القرار المهني الذي يعتمد على الوظيفة والقدرات المهنية(.((6
بكلمات أخرى ،تقودنا النتائج الميدانية لهذه الدراسة إلى استنتاج أن «المدن الفلسطينية المنشأة في
و«المشوه» في أعقاب
التمدن االجتماعي «الجزئي» و«المأزوم»
ظل الكولونيالية اإلسرائيلية» تعاني
ُّ
َّ
«تمدن قسري» ،كما أسلفنا أعاله .بل إن هذه النتائج تقودنا إلى استنتاج أن «المدن الفلسطينية المنشأة
ُّ
التمدن االجتماعي «الجزئي» و«الـمــأزوم» و«الـمـشـ ّـوه» الذي
في ظل الكولونيالية اإلسرائيلية» تعاني
ُّ
حدث في أعقاب «التحديث االنتقائي» .ومن هنا ،تتأرجح هذه «القرى المدنية» أو «المدن القروية» أو
نسبيا ،بين مواكبة مظاهر العصرنة المادية من جهة والمحافظة على
«المدن
َّ
المشوهة» ،الحديثة العهد ً
األنماط السلوكية القبلية من جهة أخرى.
إن إح ــدى ال ــدالالت الـمـيــدانـيــة األخ ــرى ،مـثــل االسـتـهــاك ،كـمـ ِّ
ـؤشــر لـلـتـمـ ُّـدن ال ـمــادي ،تـشـيــر إلــى تـحـ ُّـول
ـوســع االستهالكي
المجتمع الـعــربــي داخــل إســرائـيــل إلــى مجتمع اسـتـهــاكــي .ومــا يـســاعــد عـلــى هــذا الـتـ ُّ
أن االسـتـهــاك نـفـســه لــم يـعــد قــائـ ًـمــا عـلــى مــا يـمـلـكــه ال ـفــرد مــن دخــل حـقـيـقــي ،وإن ـمــا يـتـمــشّ ــى بـحـســب ما
ي ـتــوافــر م ــن سـبــل ال ــدف ــع ،م ــن اع ـت ـمــاد بـنــك وب ـطــاقــات االع ـت ـمــاد والـتـقـسـيــط ،وك ــان م ــن إس ـقــاطــات ذلــك
استهالك جــل مــا يعرض فــي الـســوق مــن منتوجات («مــن اإلبــرة حتى الـسـيــارة») ،وهــو مــا ال يتناغم في
مجمله مــع الـمــوروث الفلسطيني الثقافي أو الحضاري أو حتى الديني ،بــل هــو مـجـ ّـرد «تقليد أعمى»
للنمطيات الحياتية الغربية كـمـ ِّ
مسمى «اسـتـحـقــاقــات الـعــولـمــة» وعبر
ـؤشــر على الـتـمـ ُّـدن الـمــادي تحت ّ
المستلزمات اليومية ،من مطعم ومشرب وعطر وزي الموضة وعمل التجميل وغيرها ،باإلضافة إلى
العمارة بشكليها الخارجي والداخلي ،ووسائل االتصال ،واإلعالم ،وأوجه الترفيه ،وتنوع المواصالت،
وال ـت ـق ـ ُّـح ــم( ((6ف ــي ال ـق ـط ــاع ال ـم ــال ــي ،وت ـغ ـي ـيــر أن ـم ــاط ال ـس ـي ــاح ــة ،وم ـم ــارس ــة ف ـن ــون حــدي ـثــة كــال ـفــن األدائـ ــي
(.((6()performance art
في المقابل ،نجد أن البنية السكانية ِّ
وشاب
مؤشر على القروية؛ فالمجتمع الفلسطيني في إسرائيل فتي
ّ
من حيث التركيبة العمرية ،إذ تبلغ نسبة المجموعة العمرية  19 - 0حوالى  50.6في المئة ،في مقابل
 4فــي الـمـئــة هــي نـسـبــة الـمـسـنـيــن الــذيــن تـتـجــاوز سـنـهــم الـ ـ  65سـنــة .ووت ـيــرة الــزيــادة الـسـكــانـيــة الـكـلـيــة في
كثيرا ( 3.9فــي المئة) مــن الـمـعـ ّـدل الـعــام ( 1.6فــي الـمـئــة) ،وذلــك بسبب معدالت
هــذا المجتمع أعلى ً
( ((6أبو جابر – نجم ،تطوير السلطات المحلية العربية.

( ((6االنخراط المتمادي في المعامالت المالية االستثمارية ،من استقراض وودائع ،وصناديق ادخار ،ومداوالت في البورصة ...إلخ.

( ((6انظر :أيمن إغبارية وإبراهيم محاجنه« ،التعليم العربي في إسرائيل بين خطاب التحصيل وخطاب االعتراف» ،الفين ،العدد 34
( ،)2009ص [ 129 - 111بالعبرية] ،وعايده نصر الله« ،تأثيث الهوية والذاكرة بواسطة اللغة والمكان في الفن الفلسطيني النسوي
المعاصر» ،الحصاد ،العدد  ،)2012( 2ص .84 - 49
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المحصلة ،تصل نسبة ُ
األسر
اإلنجاب العالية التي وصلت إلى  3.8حالة والدة لكل امرأة عربية .وفي
ّ
الكبيرة ،التي تضم أكثر من أربعة أبناء حتى جيل  ،17إلى ما يقارب  57في المئة من مجموع ُ
األسر في
ّ
المجتمع الفلسطيني في إسرائيل( .((6بناء عليه ،اكتفينا بهذين المثالين ،أي االستهالك والبنية السكانية،
اللذين تتشابك فيهما الثقافة والدين ،كي نشير إلى ظاهرة «التحديث االنتقائي» على إسقاطاتها.
التمدن االجتماعي لسكان المدينة العربية المنشأة في ظل الكولونيالية
ونختم بالقول إن أهم تجليات
ّ
ُ
اإلسرائيلية ،والمتجسدة فــي خصائص منظومة التكافل االجتماعي غير الرسمي والـمـقـ َّـدم إلــى األســر
«مشو ًها» ،ألنه جاء عقب «تمدين
«جزئيا» و«مأزو ًما» ،بل
اجتماعيا
الفقيرة ،يشير إلى أنها تعاني تمدنًا
َّ
ً
ً
سلبا على عملية «التحديث االنتقائي».
قسري» فرضته إسرائيل ،فانعكس ً
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