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 ליברליזם לפופוליזם–אזרחות היום: בין ניאו

 דברי פתיחה

 *אדריאנה קמפ

חוק הלאום; נאמנות בתרבות; פסקת ההתגברות; שיטור יתר; חוק הפיקדון; מהפכת הדיור 
; חוק הפונדקאות; גיוון בתעסוקה; לא יהיה כלום כי לא היה כלום; ביבי MeToo#הציבורי; 

או טיבי; תחבורה בשבת; הדתה; האליטות; הפריפריה; סמולנים; חמוצים; הימין החדש; 
המרכז השפוי; שתי מדינות לשני עמים; מדינת אפרטהייד; טראמפ; אורבן; פוטין; ארדואן; 

הן רק חלק ממילות המפתח בפסקול חיינו כאן ואי  ברקזיט; שוב ביבי; שוב טראמפ... אלו
שם, ובטח החמצתי עוד כמה חשובות. המכנה המשותף לכולן הוא בכך שהן הפכו את הדיון 

לזירת  — מיהו הסובייקט האזרחי הראוי? מה נדרש ממנו? ובשם מה? —על אזרחות 
אשר פנו אליי התגוששות תוססת שבה מצטלבים מאבקים על זהות, זכויות ושליטה. כך שכ

מליאה לכנס האגודה הסוציולוגית, היה לי ברור שאני רוצה להקדיש אותה –כדי לארגן מיני
ליברליזם לפופוליזם, ככותרתו –לקריאת כיוון סוציולוגית של מפת האזרחות היום בין ניאו

 של הכנס.
לא תמיד היה הדיון על אזרחות חלק אינטגרלי מסדר היום המחקרי בכנסים 

גיים. אם משום שנדף ממנו ניחוח נורמטיבי אם משום שהוא נתפס כמושג הסוציולו
פורמליסטי יתר על המידה, האזרחות לא הפכה למושא מחקר וביקורת בדיסציפלינה. בשנות 
התשעים השתנה המצב, עם פרסום כמה עבודות תאורטיות חשובות בתחום ועם הופעתן של 

מנגנונים המכוננים תצורות אזרחיות במות המוקדשות לדיון בתהליכים, בשחקנים וב
מובחנות ובאופני הסובייקטיביות המתעצבים לאורן. התפתחויות אלו לא איחרו להגיע 

 Being יצא לאור ספרם פורץ הדרך של גרשון שפיר ויואב פלד 2002לישראל: בשנת 

Israeli: the dynamics of multiple citizenship שהעמיד את מושג האזרחות במרכז הדיון ,
הסוציולוגי בישראל. הספר, הבוחן את המשמעות של היות אזרח בחברה משוסעת, הציע 

–ממדית של אזרחות המאפשרת להבין את השיחים, המאבקים והכוחות הסוציו–תפיסה רב
 לשנות האלפיים.ועד  1880פוליטיים שעיצבו את משטר השילוב הדומיננטי בישראל מאז 

המסגרת האנליטית של הספר נשענה על שילוב של גישות תאורטיות חשובות העוסקות 
ראשית, לפי המסורת הקלאסית של ת"ה מרשל, שפיר ופלד התייחסו לאזרחות באזרחות. 

כאל תהליך דינמי וטעון קונפליקטים הקשורים להרחבתם של מעגלי הזכויות וגם של 
ות בתוכם. שנית, הם נסמכו גם על עבודתה של הפילוסופית הקבוצות החברתיות הנכלל

אמריקאי אזרחות אינה רק מנגנון –הפוליטית ג'ודית שקלאר, שהראתה כי בהקשר הצפון
 

 ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביבהחוג לסוציולוגיה  * 

של האגודה הסוציולוגית הישראלית, שהתקיים  50–מליאה שנערכה לכבוד הכנס ה–מבוסס על מיני 

מליאה השתתפה גם ד"ר אריז' סבאע' –. במיני2019 בינואר 22–21באוניברסיטת חיפה בתאריכים 

 ח'ורי.
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אזרחים, כפי שנגזר מהאקסיומה הליברלית, אלא מנגנון המרבד את –המבחין בין אזרחים ללא
ג חומרי וסמלי של חובות, זכויות הקהילה הפוליטית פנימה )בין אזרחים לבין עצמם( במדר

וזכויות יתר. ולבסוף, שפיר ופלד המשיכו קו מחקרי הרואה באזרחות כלי דיאגנוסטי לבחינת 
השתנותן והתמסדותן של מגמות אידאולוגיות בהקשרן ההיסטורי. כך, לצד מיפוי וניתוח 

נים רוחבי של שיחי האזרחות המרובים הפועלים בישראל ושל משטרי ההכלה הממיי
ליברליזציה –וממקמים ישראלים במשטר האזרחי, הספר גם עמד על השפעת תהליכי הניאו

לאומי של ה"ישראליות" היהודית ההגמונית. לטענתם, –האתנו DNA–והעמקתם על ה
היגיון המבכר את  — העלייה בדומיננטיות של הגיון השוק כמנגנון לשילוב )או הדרה( אזרחי

הקולקטיב וגזרותיו ומעדיף את ערך השוק על פני סוגי ערכים  היחיד ואת בחירותיו על פני
 לאומי הקולקטיביסטי.–עלולה להחליש ואף להכריע את השיח האתנו — והערכה אחרים

כמעט שני עשורים חלפו מאז פרסום המהדורה הראשונה של הספר, והדיאגנוזה עמדה 
אף בצורות שלא דמיינו ליברלי אכן הלך והעמיק, –רק בחלקה במבחן הזמן. השיח הניאו

אותן, וגם כאשר אותגר במסגרת גלי מחאה חברתית הצליח ההיגיון של מנגנוני השוק 
לחלחל לתוך זירות חברתיות רבות ולהכות בהן שורש. אולי אף חשוב מכך, הפוליטיקה של 

ליברלי, נותרה –של הסדר הניאו (, שעליה נשענת הלגיטימציה2008ההכרח )ממן ורוזנהק, 
–ליברליזציה לא החלישו את האתנו–איתנה ועמידה מפני שינוי. עם זאת, תהליכי הניאו

ליברלי לא החליף את העצמי הקולקטיבי אלא הפך –לאומיות. ברמת המיקרו, האני הניאו
אותו למורכב ולמתעתע יותר. מחקרים המאבחנים את קווי המתאר הזהותיים של 
"הישראליות" העכשווית טוענים כי הסובייקט והסובייקטית האזרחיים שהתעצבו בעשורים 
האחרונים רוצים גם קידוש וגם קניות בשבת. הם גם שמרניים, גם לאומניים וגם 

(. הדבר אינו מפתיע כלל אם אנחנו בוחנים את הממשקים 2019)ניאו(ליברליים )פרסיקו, 
לאומיים ופופוליסטיים –ליברלי ובין שיחים אתנו–הממשיים המתקיימים בין השיח הניאו

לאומיות ולא –ליברליזציה לא החליפו את האתנו–ברמת המקרו. ברמת המקרו תהליכי הניאו
לאומי ומיני סוגים של –מיתנו אותה. נהפוך הוא, דווקא בעידן שבו השיח האתנו

וגה פוליטית פופוליסטית, אנחנו נחשפים ביתר שאת פרוטקציוניזם לאומי נשענים על ס
ליברליזם ובין –למנעד המגוון של הממשקים בין האינדיבידואליזם האידאולוגי של הניאו

 לאומיות.–הקולקטיביזם האידאולוגי של האתנו
כפי שכותרת המליאה רומזת, המשתתפות והמשתתפים במושב נדרשו לנסח קריאת מפה 

לאומי. –ליברליזציה לפופוליזם אתנו–אל כיום, בתווך שבין ניאושל שאלת האזרחות בישר
התוצאה, כפי שתיווכחו בטקסטים שבהמשך, מעוררת מחשבה ומרעננת. משתתפות 
ומשתתפי המושב עמדו לסירוגין על האופי הקונטקסטואלי, הדיפרנציאלי והיחסותי 

(relational של הממשק בין שני השיחים. תחילה, דני פילק שואל ) מדוע חרף
הקונטקסטואליות ההיסטורית והחברתית המצמיחה את תופעת הפופוליזם, נוצר דווקא כיום 
גל של תנועות פופוליסטיות ברחבי העולם. לגישתו של פילק, הטענה השכיחה 

ליברליזם מבטאת –)והפופוליסטית במקצת( שלפיה הפופוליזם צומח כתגובה נגדית לניאו
אי פוליטי. עם זאת, לטענתו, חרף הגילומים השונים של אנכרוניזם היסטורי וקוצר רו

התופעה נתקשה להבין את ההתעוררות הפופוליסטית המתרחשת כעת, על הבטחותיה 
ליברלי שוחק ומרוקן את תחושת השלטון –וסיכוניה, במנותק מהאופן שבו הפרויקט הניאו

 העצמי של הסובייקט האזרחי.
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–של הממשק בין האתנוס הלאומי והאני הניאו עמליה סער דנה בהשפעתו הדיפרנציאלית
ליברלי על אזרחותן של קבוצות אוכלוסייה שונות בזירת התעסוקה, בשונה מהדיון בסובייקט 
האזרחי הקולקטיבי, שתנועות פופוליסטיות מציעות כתחלופה גנרית לבדידותו ולשבריריותו 

ציעה האזרחות הכלכלית ליברלי. סער מצביעה על עסקת החליפין שמ–של הסובייקט הניאו
עסקה פשוטה כביכול:  — לנשים פלסטיניות אזרחיות ישראל לנוכח מדיניות הגיוון בתעסוקה

הכלה אינדיבידואלית על חשבון הדרה קולקטיבית. לכאורה, זהו החוזה הנושן והמוכר 
שהציע מאז ומעולם השיח הליברלי לקבוצות מיעוט ש"לא ניתנות להטמעה": היי פלסטינית 

והלך ומצליחה ומגוונת בצאתך. אולם סער הולכת צעד נוסף קדימה ובוחנת כיצד בא
ההבטחה להכלה של אזרחות כלכלית פועלת באופנים שונים על נשים פלסטיניות 

 הממוקמות בעמדות קצה הופכיות ברצף המעמדי.
ולבסוף, בעוד הניתוח של סער עומד על משחק הכלים השלובים שבין אזרחות כלכלית 

ת לאומית, אשר מפרק את קטגוריות הכלכלה והזהות באמצעות ניתוח מעמדי ומגדרי, לזהו
ניתוחו של יוסי הרפז עוסק במשחק הכלים השלובים שבין אזרחות לסטטוס ובין הזירה 
הלאומית המקומית לזירה הגלובלית. הרפז מתבסס על התרחבותה של תופעת האזרחות 

פסיכולוגי שבא לפצות –הוא "תיקון" מוסדי וסוציוהכפולה וטוען כי תהליך מסחור האזרחות 
–על סטטוס נמוך ועל תחושת קיפוח במדרג הסטטוס הבינלאומי. הטמעת ההיגיון הניאו

ליברלי של מסחור ותחרות בתוך היכל הקדושה של האזרחות מאפשרת לשבור את המונופול 
גם גובה מחיר. זה של המדינה על קביעת גורלך ומיקומך במדרג הסטטוס העולמי; אך היא 

אינו רק מחיר כספי, הנדרש עבור הדרכון השני ממי שמבקש לקדם את עצמו במסלול 
המוביליות המרחבית והסמלית האינדיבידואלי; המחיר מתבטא גם בסכנת פיחות בערך 
הסימבולי של אזרחות כמשאב קולקטיבי, ועל כן גם בסכנת התקוממות ואי נחת שהדבר 

 !קריאה מהנהשנגזר עליהם להישאר "תקועים במקום". עלול לייצר בקרב אלו 

 מקורות

(. מנכיחים את הגלובלי: בנק ישראל ופוליטיקת ההכרח של 2008ממן, דניאל, וזאב רוזנהק )
 .131-107(, 1, י)סוציולוגיה ישראליתליברליזם. –הניאו

. תל אביב: מורכבתמיהו ישראלי: הדינמיקה של אזרחות (. 2005פלד, יואב, וגרשון שפיר )
 ההוצאה לאור של אוניברסיטת תל אביב.

בפברואר(. שרוליק לא גר כאן יותר: איך נוצרה היהדות הישראלית  14, 2019פרסיקו, תומר )
 .12.3.2019–ב אוחזר. הארץהחדשה? 

Shafir, Gershon, & Yoav Peled (2002). Being Israeli: The dynamics of multiple 

citizenship. Cambridge: Cambridge University Press. 
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 13   [1] כ ישראלית סוציולוגיה 2019–ט"תשע

 הדמוס נעלם? הפופוליזם כאתגר על התפיסה 
 ליברלית של הפוליטי–הניאו

 *דני פילק

ליברליזם ופופוליזם משפיע או מעצב שאלות של –בבואנו לדון באופן שבו הממשק בין ניאו
בניסיון להגדיר את המונחים. מונחים פוליטיים תמיד דמוקרטיה ואזרחות, כדאי להתחיל 

ליברליזם –ניאו — מאופיינים בפוליסמיה, וזו בולטת במקרה של שני המונחים האלה
 בגלל הנוכחות הבולטת של שניהם בשיח הציבורי. — ופופוליזם

ליברליזם כשיטת הצבר הון המשלבת בין אידאולוגיה, מדיניות –אני מציע להבין ניאו
ליברלית רואה את בני האדם כיצורים אנוכיים, תחרותיים –יקות. האידאולוגיה הניאוופרקט

 אם לא הדרך  — וממקסמי רווחים. לשיטתה, השוק החופשי הוא הדרך הטובה ביותר
(. Hayek, 1994לתרגם את שלל פעולותיהם של הפרטים האנוכיים לטוב משותף ) — היחידה

הן  — רגולציה והפרטה–ליברלית כוללת הכפפה של הכלכלה לשוק ההון, דה–הניאו המדיניות
ליברלית ממוקד –של מיזמים ציבוריים הן של שירותי מדינת הרווחה; מודל הצמיחה הניאו

ליברליות ממסחרות את חיי היומיום ומעצבות –רווחים ולא ממוקד שכר. הפרקטיקות הניאו
אנוכיים וממקסמי רווחים. כל אחד מאיתנו הוא "מיזם" שעלינו את הסובייקטים כפרטים 

 להשקיע בו, תוך העמקת מסחור היומיום. כך נסגר מעגל טאוטולוגי.
 ליברליזם מכרסם בדמוקרטיה, במובנה כשלטון עצמי, בכמה דרכים:–הניאו

ליברלי, האזרחות איננה עוד השתתפות פעילה –מסחור האזרחות. במודל הניאו .א
נוגעות לקהילה הפוליטית, אלא היא פעולה צרכנית. ההצבעה ביום בהחלטות ה

הבחירות היא פעולה צרכנית שבה האזרח/צרכן בוחר מתוך מגוון "מוצרים". יתרה 
נתפס כפתרון היחיד לכל בעיה שאנו  — ולא העשייה הפוליטית — מזו, השוק

 מתמודדים איתה כאזרחים.

את הסדר הקיים. תהליכי ההפרטה כרסום ביכולת של המנגנון המדינתי לשנות  .ב
רגולציה של השווקים, מגבילים את יכולתם של –והמסחור של מדינת הרווחה, והדה

המוסדות הנבחרים להתמודד עם תביעות )כשבמקביל, המנגנונים המדינתיים 
 הדכאניים מתחזקים דווקא(.

סחר מעבר ההחלטות למוסדות לא דמוקרטיים. ארגונים בינלאומיים כגון ארגון ה .ג
העולמי, קרן המטבע הבינלאומית וחברות הדירוג משפיעים על המדיניות הכלכלית 

 והחברתית יותר מאשר אזרחי המדינה.

ליברלי, להגדלת החוב יש תפקיד חשוב ביכולת לשמר רמת צריכה –במודל הניאו .ד
שמאפשרת הצבר הון מתמשך; ולחוב יש תפקיד בהגבלת האוטונומיה של האזרחים. 

י מכפיף את הממשלות לקביעה של הלווים ושל ארגונים בינלאומיים. החוב הציבור

 
 גוריון בנגב–אוניברסיטת בן, מחלקה לפוליטיקה וממשלה  *



: דני פילק   14  אזרחות היום סימפוזיון

החוב הפרטי )למשל משכנתאות ואשראי( מכפיף את הפרט לצורך המתמיד להחזיר 
 חובות, וכופה חלוקת זמן שאינה מותירה מקום כמעט לפעילות ציבורית ופוליטית.

עוברות מידיהם של נבחרי פוליטיזציה של סוגיות מרכזיות. החלטות רבות –דה .ה
הציבור אל גופים מקצועיים )למשל בנקים מרכזיים(. תהליך זה מאופיין בהעדפה 

רֹובניים )אותם בנקים מרכזיים, או בית המשפט העליון –של מוסדות ומנגנונים אנטי
 כשהוא מפעיל ביקורת שיפוטית על נבחרי ציבור(.

 ית.שינויים במבנה של הדמוס כתוצאה של הגירה המונ .ו
קיינסיאני: מפלגות –היחלשות מנגנוני הייצוג המרכזיים של העידן הפורדיסטי .ז

 ( ואיגודים מקצועיים.mass partiesפוליטיות המוניות )

בתנאים אלו, התנועות הפופוליסטיות מבקשות להנכיח מחדש את הדמוס )לפעמים אגב 
בונות העם. זה רדוקציה של הדמוס לאתנוס( ולתבוע מחדש את תפיסת הדמוקרטיה כרי

ליברליזם. ראשית, הפופוליזם –כמובן אינו אומר שהפופוליזם צומח רק כתגובת נגד לניאו
–ליברליזם. שנית, תנועות פופוליסטיות רבות מאמצות מדיניות ניאו–קיים הרבה לפני הניאו

ליברלית )ארדואן בטורקיה, פוג'ימורי בפרו, מפלגת החירות באוסטריה(. עם זאת, אין זה 
ליברלי –רה שיש כיום גל של תנועות פופוליסטיות ברחבי העולם, תגובה לערעור הניאומק

 את הדמוקרטיה במובנה כשלטון עצמי.
כדי להבין מדוע הפופוליזם הוא תופעה שכיחה בניסיון לתבוע מחדש את ריבונות העם, 

ות חשוב להבין מהו פופוליזם. אני מציע להבין פופוליזם כמשפחה של תנועות חברתי
גמוני הקיים. תנועות כאלה קוראות תיגר על הפרויקט ההצומחות כאלטרנטיבה למודל ה

ההגמוני בחברות שבהן בולטים סכסוכים הנסובים על הדרה והכלה של קבוצות חברתיות 
מסוימות. משותפת לתנועות אלו ראיית החברה כמחולקת לעם ואויביו )אליטות, זרים( 

 כמימוש ריבונות העם, המבטאת רצון הומוגני.והבנת הדמוקרטיה בעיקר 
התנועות הפופוליסטיות בונות ונבנות על הפוליסמיה של המושג ""עַם". המושג הזה 

העם הטהור, בניגוד  — (plebsנושא שלוש משמעויות עיקריות: האומה כולה; ה"עמך" )
שות בכל לאליטות; או יחידה אתנו־תרבותית הומוגנית. התנועות הפופוליסטיות משתמ

שלוש המשמעויות ועוברות מהאחת לאחרת כאילו מדובר במשמעות אחת. כך אפשר לסמן 
את האומה כולה, את השכבות העממיות, קבוצה אתנו־תרבותית אקסקלוסיבית מסוימת או 
שילובים של שלושתן. יש תנועות המדגישות בעיקר את המשמעות השנייה, ואחרות 

אתנו־תרבותית אקסקלוסיבית. העדפת אחת משתי  שמדגישות את העם כמסמן של קבוצה
משפחות פופוליסטיות: פופוליזם מכיל –המשמעויות האלו מאפשרת לנו להבדיל בין שתי תת

ופופוליזם מדיר. הפופוליזם המכיל מדגיש את משמעות העם כ"עמך" ומהווה אמצעי להכלה 
הפופוליזם המדיר חלקית של קבוצה או קבוצות מודרות דרך הטענה "גם אנחנו העם". 

מדגיש את המשמעות האתנו־תרבותית של המושג, ומהווה אמצעי להגנה על קבוצות 
חברתיות מסוימות דרך העמקת ההדרה של קבוצה או קבוצות אחרות, בטענה "אנחנו העם, 
ולא אתם". עם זאת, הן ההכלה הן ההדרה הפופוליסטיות חלקיות תמיד. ההכלה חלקית 

ת פופוליסטיות אינן משנות לעומק את המבנים המתווים את משום שבדרך כלל תנועו
שווה של כוח ומשאבים, וגם כי התביעה להכלה מתבססת על טיעון פרטיקולרי –החלוקה הלא
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אליטיזם המאפיין כל –)"גם אנחנו העם"(. ההדרה חלקית כי לפחות ברמה הסמלית, לאנטי
 תנועה פופוליסטית יש תפקיד מכיל.

ת מכילות ומדירות מורכבות משילוב בין קבוצות שונות. הקבוצות תנועות פופוליסטיו
השותפות לפרויקט הפוליטי הפופוליסטי מתחברות אליו באמצעות בנייה של שרשרת 

(, אך זהויותיהן אינן מקריות, וגם שרשראות Laclauשקילויות, כפי שטוען לקלאו )
י" של הסוכנים הפרטיקולריים. השקילויות אינן נבנות באופן מקרי או בכפוף ל"רצון החופש

בעקבות בורדייה, אפשר לראות את הסיכוי לחיבור בין קבוצות מסוימות במסגרת סובייקט 
 קולקטיבי פופוליסטי כפונקציה של הקרבה ביניהן בשדה החברתי.

–פוליטיזציה שמאפיינים את העידן הניאו–מול משבר הייצוג, מסחור האזרחות והדה
בעיקר  — פוליטיזציה של המדיניות–ליסטיות הופכות לאמצעי לרהליברלי, התנועות הפופו

המדיניות הכלכלית. מול האטומיזציה של החברה )מרגרט תאצ'ר אמרה, כזכור, שאין בכלל 
חברה(, התנועות הפופוליסטיות מבקשות להנכיח מחדש את הדמוס כסובייקט קולקטיבי. 

ות לעין במקרים של תנועות תהליכים אלו אמנם אינם נטולי סכנות. הסכנות בולט
פופוליסטיות מדירות. אבל אפילו תנועות פופוליסטיות מכילות, שמרחיבות את המרחב 
הדמוקרטי, יכולות ליפול לפיתויים אוטוריטריים, בשל נטייתן להבין את העם כסובייקט 

 הומוגני.

 מקורות

Hayek, Friedrich (1994). The road to serfdom. Chicago: University of Chicago Press. 
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 אזרחות כלכלית בישראל בעידן חוק הלאום: 
 המקרה של נשים פלסטיניות

 *עמליה סער

המושג "אזרחות כלכלית", הכורך השתתפות אזרחית בעצמאות כלכלית או לפחות ביכולת 
השתכרות, מייצר לכאורה עבור הפלסטינים הישראלים מסלול עוקף לאום להשתלבות 
אזרחית. אבחן כאן את הרלוונטיות של המסלול הזה במקרה של נשים המשתייכות לשני 

, ונשות פרופסיה במקצועות יוקרתיים ומכניסים מיקומים מעמדיים: מעוטות הכנסה והשכלה
(. אתמקד באינטראקציה שבין רעיון העבודה בשכר כנתיב Sa’ar, 2016; 2019)סער ויונס, 

 להשתתפות דמוקרטית ובין שלושה מבנים מצטלבים של כוח: מגדר, מעמד ולאום.
התשעים, הפיצול בין הכלה להדרה כלפי האזרחים הפלסטינים הולך ומתקטב. מאז שנות 

מצד אחד הם סובלים משיעורים גבוהים מאוד של אלימות קהילתית ומשטרתית, משיעורי 
פיתוח קשה של תשתיות ותעסוקה באזורי מגוריהם, ומחקיקה דרקונית –עוני גבוהים, מתת

אותן הממשלות האחראיות לכל אלה גם שנועדה לפחת את מעמדם האזרחי. מצד שני, 
מובילות מדיניות של הכלה כלכלית ומקצות תקציבים ייעודיים נדיבים לפיתוח, להנגשת 
השכלה גבוהה ולשילוב תעסוקתי. במילים אחרות, המסר הוא אזרחות כלכלית שאינה 

 אקסקלוסיבי של המדינה.–גזעני–מאתגרת את האופי הלאומי
השתתפות כלכלית מוגברת של נשים כרוכה בִתקנון של תסריט הנשיות בהקשר המגדרי, 

הראויה. התסריט הקלאסי של החוזה המגדרי הפלסטיני מטיל על הגברים את האחריות 
את האחריות לעבודת הטיפול והיחסים  — הראשונית על ייצור הכנסת המזומנים, ועל הנשים

יכה פנימית של משק הבית. תסריט זה המשפחתיים, לצד עבודה יצרנית שרובה מכוונת לצר
בצורתו האידיאלית חל כיום על מעגלים הולכים וקטנים באוכלוסייה, משום שייצור לצריכה 
עצמית הולך ומצטמצם בעקבות השתלטות השוק הקפיטליסטי על כלכלת הקיום הביתית, 

דיין, ומשום שהמשכורות של רוב הגברים אינן מאפשרות להם לשמש מפרנסים יחידים. וע
במשקי בית בקצה הנמוך של הסקאלה המעמדית, שמסתמכים בעיקר על כלכלת המובלעת, 
לנשים יש תרומה כלכלית חשובה דרך מגוון פעולות שחוסכות הוצאה: ייצור עצמי של 

נשים אלו נכנסות ויוצאות  שירותים ומוצרים, עסקות ברטר, קניות בהקפה ועוד. בד בבד,
ייהן הבוגרים, ובדרך כלל עובדות בעבודות חלקיות, מזדמנות לשוק העבודה בשכר במהלך ח

או ארעיות ללא ביטחון תעסוקתי ותנאים סוציאליים ראויים. הכניסות והיציאות הללו, 
המניבות משכורות נמוכות ואף נמוכות מאוד, מסייעות בהוצאות חריגות ומצבי חירום. בה 

מדית לא משתלם להשתלב באופן בעת, לנשים פלסטיניות בקצה הנמוך של הסקאלה המע
קבוע בשוק העבודה הרשמי, משום שהמשכורות הנמוכות ותנאי ההעסקה הגרועים אינם 
מפצים את משקי הבית שלהן על אובדן הזמן שיכלו להשקיע בעבודה שחוסכת הוצאות. יתר 
על כן, השתלבות קבע כזאת מאיימת לשמוט את השטיח מתחת להסדר הישן הפוטר אותן 

 
 אוניברסיטת חיפה ,לאנתרופולוגיההחוג   *
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ת על פרנסת המשפחה. אמנם בפועל כן מופעל עליהן לחץ לעבוד בשכר, הן כדי מאחריו
להשלים את הכנסתם של הגברים הן כנתיב להתפתחות אישית וחברתית. אך עם זאת, נשים 
מבינות הבנה פרקטית שכניסתן לתפקיד של מפרנסות משנה את החוזה המגדרי לרעתן, 

בחסות הבעל מבלי ששוק העבודה יאפשר משום שהן מאבדות את הזכות לביטחון כלכלי 
 (.Sa’ar, 2017להן עצמאות כלכלית בלעדיו )

המקרה של נשים משכילות הוא שונה. סטטיסטית, לפלסטיניות משכילות יש סיכוי גבוה 
להיות מועסקות ורמות השכר שלהן גבוהות משמעותית מאלה של הנשים בקטגוריה הקודמת 

(Kraus & Yonay, 2018גם בקרבן אמנם יש עדיין מקרים רבים של אי .)– הלימה בין רמת
ההשכלה ותוכן ההשכלה ובין העיסוק בפועל, וכמעט כולן ממשיכות להיות חשופות לאפליה 
בוטה בשכר. ועדיין, לנשים פרופסיונליות יש יתרון יחסי למרות האפליה בשכר בתוך כל 

נף, משום שהן בכל זאת מרוויחות מעל הממוצע של נשים פלסטיניות. מכיוון שהן מבלות ע
זמן רב מחוץ לכלכלת המובלעת הן אמנם חשופות לגזענות ולסביבות עבודה אגרסיביות 
ותחרותיות, אך גם להזדמנויות לשכלול ההון התרבותי והחברתי שלהן, לגיוון הרשת 

יליות בארץ ובחו"ל. ולצד זאת, ההכנסה המשפחתית החברתית, ולאפשרויות השכלה ומוב
 הגבוהה יחסית מאפשרת לרובן דרגה גבוהה יותר של מותרות צריכה ופנאי.

לנשים מפרופיל כזה, הנתיב של אזרחות כלכלית נראה מבטיח הרבה יותר. במטריצה של 
ות מגדר, לאום ומעמד, החיבור בין נשיותן לעבודה בשכר שונה מאשר אצל נשים מעוט

הכנסה. מבחינתן העבודה בשכר אינה רק לגיטימית אלא מתבקשת. אישה משכילה ממעמד 
(, הן בשביל המימוש Stier, 2013בינוני מצופה לעבוד מחוץ לבית, הן בשביל המשכורת )

אם עובדת היא אם שנותנת לילדיה דוגמה ראויה. בה  — העצמי והן כפרקטיקה של אימהות
בשעה ממשיך להתקיים מתח לגבי המשך והאינטנסיביות של היעדרותן מהבית. האיום 
להפוך ל"אימא רעה" או ל"רעיה לא טובה דיה" ממשיך לנשוף בעורפן והן נדרשות להפגין 

ן אינן מוותרות על שוב ושוב שהן יודעות לשמור על איזון, שאינן הופכות לגברים, שה
הגברים ושאינן שואפות להסתדר בלעדיהם. במילים אחרות, למרות שהן קרובות הרבה יותר 
מהנשים מעוטות ההכנסה לגילום המודל של נשיות מודרנית ומתוחכמת, מימוש המודל נותר 
פגיע. בצד הסטיגמה האמורה של אימהות ורעיות רעות, גם סביבת העבודה מייצרת מסרים 

 (.2019ם והרבה אמביוולנטיות על רקע תסריט הדומיננטיות היהודית )סער ויונס, כפולי
בחינת רעיון האזרחות הכלכלית בישראל בממשק המורכב של מגדר, מעמד ולאום מעלה 
שתרגום הרעיון המופשט להזדמנויות קונקרטיות קורה כחלק מתהליך אינטימי ומתמשך של 

יקט, שבו תסריטי תרבות מתכללים מיקומים חברתיים מורכבים ומייצרים הבנה כינון סובי
אינטואיטיבית של גבולות הזכאות וההזדמנויות. בתוך התנאים הקשיחים של מדינה 
אתנוקרטית, השתלבות בדרגים הפריבילגיים יותר של שוק העבודה מאפשרת לפלסטינים 

ומינלית, מה שלא בהכרח מתקיים בקרב להרחיב את הזכאות האזרחית שלהם מעבר לרמה הנ
הרוב שנותר לכוד בעבודות בשכר נמוך ובתנאים גרועים. אך גם במקרה הפריבילגי, מרכיב 
הלאום מציב גבול ברור להיקף ההשתתפות הכלכלית ולמידה שבה אפשר להמירה 

 בהשתתפות נינוחה ובטוחה במרחבים אזרחיים.
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 מסחור האזרחות כמגמה גלובלית

 *יוסי הרפז

בשלושת העשורים האחרונים חלו שינויים דרמטיים במבנה האזרחות, הסטטוס החוקי 
 Citizenship 2.0: Dualשקושר את הפרט למדינת הלאום. בספר העתיד להתפרסם השנה, 

nationality as a global asset (Harpaz, 2019a אני חוקר את ההשלכות הסוציולוגיות של ,)
שינויים אלו ואת האופן שבו הם מארגנים מחדש שייכות למדינה, זהות לאומית ומבנים של 

 שוויון גלובלי.–אי
 19–לאזרחות כפולה. לאורך המאה האחד השינויים הבולטים הוא הלגיטימציה הגוברת 

מדינות תבעו מאזרחיהן נאמנות בלעדית, ושללו את אזרחותם של מי שרכשו אזרחות  20–וה
(. מאז שנות התשעים חלה נסיגה גורפת מנורמה Spiro, 1997נוספת או היגרו לזמן ממושך )

מריקה הצפונית והדרומית, אוסטרליה וניו פחות משליש ממדינות אירופה, א 1990זו. בשנת 
יותר  2016שינו רבות מהמדינות את חוקיהן, ובשנת  זילנד התירו ריבוי אזרחויות; אולם מאז

 & Harpaz, 2019b; Harpazממדינות אלו התירו לאזרחיהן להחזיק באזרחות נוספת ) 80%–מ

9201Mateos, .)1  שינויים אלו מבטאים את ויתורן הגורף של מדינות אלו על התביעה
 לנאמנות בלעדית.

לצד זאת, מסתמן שינוי נוסף: הממד הטריטוריאלי באזרחות מאבד ממשקלו. שתי 
ההתפתחויות קשורות בקשר הדוק. רק מיעוט קטן מקרב בעלי האזרחות הכפולה חי בשתי 

רובם חיים במדינה אחת, אך מחזיקים גם באזרחות של מדינה נוספת. עלייתה של מדינות; 
טריטוריאלית. מדינות אינן –האזרחות הכפולה כרוכה, אם כן, בעלייתה של האזרחות הלא

שוללות עוד אזרחות ממי שהיגרו מהן, והן מייחסות כיום חשיבות רבה יותר לאזרחיהן החיים 
כך הוא הנטייה הגוברת לאפשר לאזרחים החיים בחו"ל מחוץ למולדת. אחד הביטויים ל

 ,Anderson, 1998, chapter 3; Ellis, Navarroלהצביע בבחירות במדינה שאינם חיים בה )

Morales, Gratschew, & Braun, 2007; Gamlen, 2008.) 
טריטוריאלית, מדינות רבות החלו להציע –עם הלגיטימציה של אזרחות כפולה ולא

נתיבים חדשים המאפשרים לזרים להפוך לאזרחים מבלי שיידרשו להתיישב במדינה או 
לוותר על אזרחותם הקודמת. מדינות אירופיות כמו איטליה, ספרד או הונגריה מציעות 

רבעי מיליון ארגנטינאים –ו ממדינות אלו. שלושתאזרחות כפולה למי שיכול להוכיח כי מוצא
וברזילאים קיבלו אזרחות איטלקית הודות לשורשיהם האיטלקיים, וקרוב למיליון מאזרחי 
רומניה, סרביה ואוקראינה קיבלו אזרחות כפולה מהונגריה על בסיס מוצאם ההונגרי 

(Harpaz, 2019a נתיב שני .) מבוסס על השקעה כספית: מדינות רבות מציעות אזרחות או
תושבות תמורת השקעה בעסק במדינה, רכישת נדל״ן או אף תשלום ישיר. העלויות 

דולר עבור דרכון של מדינות אי בים הקריבי, כמו גרנדה  250,000-100,000–מתחילות ב

 
 החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב  *
 & Harpazבמפורש אזרחות כפולה ) הותרה 1952–ישראל היא מקרה חריג: כבר בחוק האזרחות ב   1

Herzog, 2018.) 
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ות החברות באיחוד האירופי, מיליון אירו ויותר עבור אזרחות במדינ 2–ודומיניקה, ומגיעות ל
 (.Myers, 2016; Surak, 2016כמו קפריסין או אוסטריה )

בכל המקרים האלה, כוח המשיכה של האזרחות הנוספת נובע מהפערים העצומים בערכן 
שוויון גלובלי, ואזרחות –לאיהפרקטי של אזרחויות ממדינות שונות. אזרחות היא המפתח 

ממדינה עשירה )כמו ארצות הברית או גרמניה( מקנה יתרונות כבירים לעומת אזרחות 
ממדינות מפותחות פחות. יתרונות אלו נוגעים לכל תחומי החיים: רמת חיים, זכויות 
פוליטיות, ביטחון אישי ואפילו חופש תנועה גלובלי. כך צמחה התופעה של "אזרחות 

(: פרטים במדינות אמריקה הלטינית, מזרח אירופה, compensatory citizenship" )משלימה
ישראל ומדינות נוספות משתמשים במגוון אסטרטגיות כדי לרכוש אזרחות שניה ממדינות 
האיחוד האירופי או מארצות הברית או קנדה. אזרחות משלימה מסוג זה בדרך כלל אינה 

ביטוח, כמקור להזדמנויות ולחופש תנועה גלובלי מובילה להגירה אלא משמשת כתעודת 
 (.Harpaz, 2019bואף כסמל סטטוס )

 וצומחות, אזרחות של חדשות תפיסות העולם ברחבי מתגבשות אלו שינויים במסגרת
 התייחסות פירושה אינסטרומנטליזציה. ומסחור כאינסטרומנטליזציה לתארן שאפשר מגמות

. לאומית זהות כמסמן ממשמעותה וניתוקה שלה הפרקטית לתועלת צמצומה מתוך לאזרחות
 בראיונות אולם, מגרמניה כפולה אזרחות כיום מחזיקים ישראלים 120,000–מ יותר, לדוגמה

 ישראלים״ 100%כ״ עצמם הגדירו הם אירופה ממדינות כפולה אזרחות בעלי ישראלים עם
משמש " אירופי דרכון" הביטוי(. 2012, הרפז) אירופי״ ב״דרכון גם במקרה מחזיקים אשר

וכן להימנעות מהשימוש  — פולין או גרמניה למשל — ספציפית למדינה הזיקה לטשטוש
 של נוספים מקרים תיארו חוקרים. במילה "אזרחות", אשר מרמזת על קשר עמוק ומחייב

 ארגנטינאים: האזרחות מעניקת במדינה עמוק עניין או רגשי קשר ללא אזרחות רכישת
 היטשטש אליה שהקשר אף מוצאם ממדינת אזרחות מבקשים מאיטליה היגרו שסביהם
 כדי כבולגרים מזדהים שהם מצהירים מקדוניה אזרחי(; Cook-Martin, 2013) הזמן במרוצת

 נשים(; Neofotistos, 2009) האירופי באיחוד החברה, השכנה מבולגריה באזרחות לזכות
 שם ללדת כדי הברית לארצות נוסעות סין או טורקיה, מקסיקו כמו במדינות הגבוה מהמעמד

 תיירּות)" הלידה לאחר מיד לארצותיהן וחוזרות, אמריקאית אזרחות להם ולהבטיח ילדים
 (.Balta & Altan-Olcay, 2016; Harpaz, 2019a"( )לידה
סחור )קומודיפיקציה( פירושו הנטייה הגוברת להתייחס לאזרחות כאל סחורה או נכס. מ

יל, היבט נוסף של אינסטרומנטליים לקבלת אזרחות שתוארו לע–מלבד המניעים הכלכליים
מסחור נוגע להצדקת הזכאות לאזרחות. מבקשי אזרחות משלימה בדרך כלל אינם תופסים 
את זכאותם לאזרחות כמבוססת על מאפיינים מסורתיים כמו זהות לאומית, מקום מגורים או 
שותפות אזרחית. במקום זאת, הם מציגים הצדקות מתחום הרכוש. כאשר ישראלים מבקשים 

(: האזרחות restitutionמנית או פולנית, הם רואים זאת כדרישה לקבלת פיצוי )אזרחות גר
נתפסת כנכס שהיה בבעלות משפחתם בעבר וכעת הם תובעים את השבתו. מקסיקנים 
ממעמד גבוה שבוחרים ללדת בארצות הברית הצדיקו את זכות ילדיהם לאזרחות אמריקאית 

רים וכצרכנים, והדגישו שלעולם לא באמצעות תרומתם הכלכלית לארצות הברית כתיי
(. הדוגמה הקיצונית ביותר של מסחור האזרחות היא Harpaz, 2019aיבקשו שירותי רווחה )

צמיחתן של תוכניות המציעות אזרחות תמורת השקעה כספית, כפי שנעשה בקפריסין או 
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–מקום לידה, ההיגיון הכלכליבגרנדה. גם כאשר הבסיס לאזרחות הוא מוצא או 
 אינסטרומנטלי הוא ההיגיון הדומיננטי שמנחה את מבקשי האזרחות.

השינוי ביחסן של מדינות לאזרחות כפולה עשוי להישמע כמהלך טכני בעיקרו הנוגע 
למעטים בלבד. אולם בחינת השלכותיו של שינוי זה מעידה כי מדובר בתמורה רחבה אשר 

ש עבור מיליוני אנשים ברחבי העולם ותרמה לשינוי במשמעותן יצרה מבנה הזדמנויות חד
 ascribed–של השייכות למדינה ושל הזהות הלאומית. אפשר לומר כי האזרחות משתנה מ

status כלומר סטטוס שנקבע באופן שרירותי ונוקשה והפרט אינו יכול לשנותו, למעין ,
achieved status.כלומר סטטוס גמיש שתלוי במאמציו של הפרט ובהישגיו , 
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