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التمييزية يف  هذا الكتاب، كما يوحي عنوانه، بحث عن األسباب الكامنة وراء املمارسات
ويف هذا الكتاب املكوّن من أحد عشر فصالً مُحَْكمًا،  .التوظيف ضد العرب الفلسطينيين يف إسرائيل

بنجامين ولكنسون أن يبحث يف األسس النظرية والتجريبية املؤدية إىل املمارسات  يحاول املؤلف
  .التوظيفية غير املنصفة يف إسرائيل، ومن ثم إىل احلالة االجتماعية املتدنية للفلسطينيين

ولكنسون صورة عريضة للعرب يف إسرائيل، ومسحًا دقيقًا للممارسات التوظيفية،  يقدم
فعلى املستوى العياين يقبع العرب يف منزلة متدنية جداً عن . لتقويم الظلم وطريقة نظرية وسياسة

متوسط عمر : نظرائهم اإلسرائيليين، يف الصحة والتعليم والضمان االجتماعي واملداخيل
يف املئة من جممل الطالب  2,8الفلسطيين العرب أدنى، وتقف نسبة التحاقهم باجلامعة عند 

وكانت دولة إسرائيل . يف املئة من السكان يف إسرائيل 19أنهم يمثّلون اجلامعيين، على الرغم من 
تعمد إىل خفض اإلعانات املمنوحة لألُسر الفلسطينية الكبيرة بغية حتديد نمو السكان العرب، 

  .ويحصل الفلسطيني على مدخول أدنى من مدخول اليهودي يف الوظائف املتماثلة
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غير املتساوية، ربما يتساءل املرء ملاذا يواصل ويف ضوء هذه الصورة العارية للظروف 
أحد األسباب الكثيرة التي تدعو إىل مزيد من البحث أن الصورة . املؤلف بحثه يف عدم املساواة

. العرب يتعرضون بطريقة منهجية لتمييز خطر يف التوظيف: العيانية توحي بوجود سبب كامن
 ).بحث دقيق(اسة ميدانية مكثفة والختبار هذه الفرضية، ثمة حاجة إىل إجراء در

الرئيسي للكتاب ألنها تلقي الضوء على  سح الذي أجراه ولكنسون هي اإلجنازإن نتائج امل
 64عامل عربي وإسرائيل من  200فقد ُأجري مسح لعينة من . سيكولوجيا العنصرية الصهيونية

وكانت . 1986سنة  ، كمتابعة ملسح أُجري يف الشركات نفسها1996شركة إسرائيلية يف سنة 
مناهض للتمييز يف أوائل تسعينات  قانون النتيجة الرئيسية لهذا املسح أنه على الرغم من إقرار

  .القرن العشرين، فقد ازداد التمييز اإلسرائيلي ضد العرب وتفاقمت أوضاع العمل العربية
بناء األمة من ملهمة الصهيونية التي تمثلت يف ع جذور هذه املمارسة التمييزية إىل اوترج

وعلى الرغم من أن املؤلف يلحظ . ، بين أمور ُأخرى"العمالة اليهودية على األرض اليهودية"خالل 
دعت إىل دمج العمالة العربية واليهودية، فإن رغبة العمال ) حزب مبام(أنه وجدت أصوات يهودية 

عتقدات الصهيونية العرب من ذوي املهارة املتدنية يف العمل بأجور متدنية، إضافة إىل امل
الهستدروت  وعالوة على ذلك، قامت. الهدف ت إمكانات التعاون لتحقيق مثل هذا، أبطلالسائدة

بدور حموري منذ نشأتها يف الفصل بين العمال العرب والعمال ) اليهود النقابة العامة للعمال(
ويشير املؤلف إىل أن ." استخدام العمالة اليهودية فقط"اليهود، واإلصرار على التطبيق العملي لـ

الهستدروت ال تزال تواصل ممارساتها التمييزية ضد العرب، كما يستدل على ذلك من عدم وجود 
ويظهر املسح عدة حوادث . أي عامل عربي تقريباً يف أي من املصانع التي تمتلكها أو تسيطر عليها

 عربي متعلم يف الوظائف ال يوجد تقريباً أي: مثال ذلك. وأوضاع تمييزية يتعرض لها العرب
ل بشكل خادع حجة األمن القومي كي ساإلدارية أو املناصب اإلشرافية، والشكرات اإلسرائيلية تتو

سرائيلي قلما يفرق بين العرب الدروز واملسلمين، على الرغم من أن اإلال توظف العرب، والتمييز 
ملسح املهمة األُخرى الطبيعة ومن نتائج ا). 86- 85ص (الدروز يخدمون يف اجليش اإلسرائيلي 

التعاونية لعالقات العمل بين العمال العرب والعمال اليهود يف املصانع التي تستخدم عماالً عربًا، 
  .وارتفاع مستوى اإلنتاجية النسبي عند العمال العرب

يمثل اجلانب التحليلي يف هذا العمل العيب األبرز فيه ألن املؤلف يسعى لتبرئة إسرائيل 
فهو يذكر أن إسرائيل دولة . لعنصرية على الرغم من الدليل الساطع الذي يقدمه على التمييزمن ا

جاد احلجج الكافية الداعمة للعدالة واملساواة يف يلكنه عندما يفشل يف إ. علمانية وديمقراطية
: كمثال ذل. أعراف دولة إسرائيل، يلجأ إىل النص التوراتي، فيما يبدو أنه دفاع عن الصهيونية

يتضمن الفصل العاشر جملة من االقتباسات الدينية اليهودية بشأن وجوب معاملة األجنبي على 
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لكن األخالق اليهودية ليست هي موضع املساءلة يف املمارسة العملية . قدم املساواة مع اليهودي
. إسرائيل أو دولة/و رسة اليومية للشركات اإلسرائيليةللتوظيف يف الشركات اإلسرائيلية، بل املما

إن إسرائيل، بحكم تعريفها دولة حصرية لليهود، ويخضع العرب فيها لقوانين خاصة، تعكس 
لذا فإنه ينبغي لدولة إسرائيل انتهاج سياسيات . املصالح السياسية واالقتصادية املباشرة للدولة

عنصرية بين العرب التمييز يف الطبقة العاملة، وإيجاد جو من عدم األمان االجتماعي ال تّتقد فيه ال
وكان يجدر باملؤلف يف هذا . واليهود فحسب، بل يولّد أيضاً توترات طبقية بين اليهود أنفسهم

لكنه، بدالً من ذلك، يقلل من . الوضع بالذات أن يعالج تمفصل القومية الصهيونية مع العنصرية
. العرب، ألسباب ثقافية شأن التمييز اإلسرائيلي على أساس أنه ابتعاد موقت عن اليهودية، أو أن

فشلوا يف جماراة التغيرات اجلارية يف اجملتمع اإلسرائيلي، أو أن العرب يمثّلون تهديداً لألمن 
  .اإلسرائيلي

تقوية املمارسة : ، وفقاً لرأي املؤلف، يتطلب العمل على جبهتينإن تصحيح هذا الوضع
. اإلسرائيلي عبر اخلدمة العسكرية املناهضة للتمييز بإشراف الدولة، ودمج العرب يف اجملتمع

فدولة إسرائيل، من جهة، ال . ويبدو أن هذين اقتراحان مرجتالن ال يتّبعان منطق النص نفسه
ى، يكشف املسح أن الدروز تستطيع أن تضبط سياساتها العنصرية جتاه العرب، ومن جهة أُخر

العرب ال يزالون خاضعين للتمييز، بصرف النظر عن والئهم وخدمتهم العسكرية، ولو على مستوى 
  .أقل من العرب اآلخرين

  علي قادري
  أستاذ زائر يف جامعة
  وبستر يف جنيف، سويسرا
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