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التعداد جزءاً من أدوات الدولة ُيعتبر 

الحديثة، في محاولتها1 

الضبط والبناء والسيطرة، فمن خالل 

الديموغرافيا تسعى االستعمارات الحديثة 

لصناعة الطائفة والهويات الجديدة، وهذه

هي حال التعداد في إسرائيل الذي يستخدم 

تلك األدوات لهذه الغاية.

تت�ضمن هذه المقالة مجموعة من المحاور 

االأ�ضا�ضية في نقدها للتعداد االإ�ضرائيلي: اأواًل، 

تبيان الح�ضور الناق�ص لل�ضكان الفل�ضطينيين في 

التعداد، وكيف جرى تغييب المكان الفل�ضطيني 

من م�ضمونه، واأبعاد هذا التغييب؛ ثانيًا، ثنائية 

�ضرق وغرب في التعداد االإ�ضرائيلي االأخير؛ ثالثًا، 

الحدود غير الوا�ضحة ديموغرافيًا وجغرافيًا 

الإ�ضرائيل في م�ضامين االإح�ضاءات الر�ضمية؛ 

رابعًا، ر�ضد تزايد االهتمام بالخ�ضوبة في الفترة 

االأخيرة في االإح�ضاءات الر�ضمية، وعالقته 

بالخطاب ب�ضاأن ال�ضراع الديموغرافي 

والخطابات المرافقة.

منطلق نظري

�ضاهم االرتباط التقليدي بين الديموغرافيا 

وال�ضلطة، في وجود مجموعة من الم�ضاهمات 

النقدية التي اأخذت هذا النوع من المعرفة في 

�ضياقات النقد والم�ضاءلة، والت�ضكيك في محتوى 

التعدادات )العالقة االأو�ضح بين الديموغرافيا 

وال�ضلطة(، ونقد التعامل معه كبيانات مو�ضوعية 

مجردة. واإذ يمكن التاأريخ لهذا االن�ضغال النقدي 

من خالل عالقته بظهور المدار�ص االجتماعية 

النقدية، فاإن الحديث عن خ�ضو�ضية التعدادات 

يبدو �ضروريًا، ومرتبطًا بخ�ضو�ضية المعرفة 

النقدية المتاأخرة عن بنى الدولة الحديثة ــ بعد 

ت�ضكل القوميات ــ التي ُقدمت وَقدمت نف�ضها 

كاإطار طبيعي فوق تاريخي )منف�ضلة عن 
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 ويذهب تحليل اأندر�ضون اإلى 
4

عزمي ب�ضارة.

اعتبار اأن تحديد الهويات ال يقت�ضر على تحديد 

االنتماء فح�ضب، بل اإنه من خالل التقنيات نف�ضها 

اأي�ضًا، يقوم بتحديد العداء والكراهية، والذات، 

واالآخر والعدو؛ ثنائيات �ضار التعبير عنها 

زات الجغرافية نف�ضها، 
ّ
مرتبطًا بالتعبير عن الحي

في تقاطع بين بعَدي تحليل اأندر�ضون: ''الخريطة 

والتعداد''، وبين م�ضاريع اأُخرى مركزية، مثلما 

اأ�ض�ص م�ضروع اال�ضت�ضراق عند اإدوارد �ضعيد 

لت�ضورات متنوعة في الجغرافيا النقدية. اإن 

التحول الجديد في التخيل عن الجغرافيا، اإذاً، كان 

في االنتقال من التخيل ال�ضيا�ضي عن االأر�ص اإلى 

التخيل عن ال�ضكان.

هذا االنتقال ي�ضتدعي �ضرورة االنطالق من 

مفهوم ''ال�ضيا�ضات الحيوية'' عند مي�ضيل فوكو الذي 

ر من ''دولة االأر�ص'' 
ّ
يعتبر اأن مو�ضوع ال�ضلطة تغي

 وفي هذه المقالة ننطلق من 
5

اإلى ''دولة ال�ضكان''،

و�ضع اهتمام الدولة بال�ضكان في هذا ال�ضياق. اإن 

ما قدمه فوكو يتجاوز �ضوؤال المو�ضوعية اأو النقد 

االإب�ضتمولوجي الأدوات الديموغرافيا اأو بياناتها، 

اإلى ربطهما بعالقات ال�ضلطة التي تنتجها الدولة، 

وافترا�ضاتها االأيديولوجية. ففعل البحث 

االإح�ضائي عنده قائم اأ�ضاًل على افترا�ص 

اأيديولوجي كامل باأن االأفراد هم ذوات بيولوجية 

تحتاج الدولة اإلى درا�ضتها، وهو ما ي�ضير اإلى 

االهتمام ب�ضفات االأفراد الخا�ضة، وتقديمها 

 
6

ك�ضفات �ضيا�ضية متعلقة باالأمن واالأمن ال�ضيا�ضي.

ويمكن هنا االإ�ضافة على و�ضف فوكو اأن هذا 

االهتمام يقوم على تحويل ال�ضفات ال�ضخ�ضية مثل 

االإيمان / الدين اإلى هويات �ضيا�ضية مثل الطائفة 

التي تن�ضغل التعدادات بتقديمها تقديمًا ال ينف�ضل 

عن �ضناعتها، واإعادة �ضناعتها �ضمن االأو�ضاع 

والتغيرات الجديدة، ومثل االإنجاب / الخ�ضوبة 

اللذين جرى ربطهما بالتحديث ونموذج التطور 

الخطي غير المنف�ضل عن عالقات ال�ضلطة والهيمنة، 

كما يظهر وا�ضحًا في النظريات االأولى في 

الديموغرافيا مثل نظرية التحول الديموغرافي التي 

تفتر�ص اأن هناك مخططًا واحداً لجميع المجتمعات 

ال�ضياقات التاريخية التي ت�ضكلت من خاللها(، 

على ما يذهب اإليه عالم االجتماع الفرن�ضي بيار 

 وهذا ما يف�ضر ن�ضبيًا تاأّخر اأخذ 
2

بورديو.

الديموغرافيا على محمل النقد الجدي، اإذ قورن 

بنقد المعرفة الو�ضعية الذي كان ال�ضغل الموؤ�ض�ص 

لالإب�ضتمولوجيا )نظرية المعرفة(. وهذه المفارقة 

التي ت�ضع االإح�ضاء في موقع خا�ص من المعرفة 

الكمية، ت�ضتدعي �ضكًا اأكثر في اأدوات المعرفة 

االإح�ضائية، لكن هذا التاأخر ي�ضتدعي، في الوقت 

نف�ضه، اأخذ النقد الموجه اإلى الديموغرافيا في 

�ضياقاته التاريخية.

لقد ارتبط نقد الديموغرافيا اإذاً، بنقد بنى 

الدولة الحديثة، وفي هذا ال�ضياق، ينظر بندكت 

 في مداخلته عن المجتمعات المتخيلة، 
3

اأندر�ضون،

اإلى التعداد كبعد من االأبعاد الثالثة االأ�ضا�ضية في 

�ضناعة حدود الهويات القومية الجديدة، ف�ضاًل 

عن المتحف والخريطة. اإن هذا االعتبار يفتر�ص 

اأن التعداد ي�ضاهم لي�ص فقط في �ضناعة الهويات 

الكبرى، بل بموازاة ذلك اأي�ضًا، في �ضناعة 

تخيالت االأفراد والمجموعات االجتماعية عن 

اأنف�ضهم، من خالل ت�ضنيفهم االأولي كمواطنين. 

وهذا ما يمكن توظيفه ــ اأبعد من ذلك ــ في 

�ضناعة التعداد للهويات الجزئية، �ضواء اأكانت 

اإثنية، اأم �ضيا�ضية، اأم اقت�ضادية، اإلخ. وبينما يمثل 

التعداد تقديمًا مت�ضاويًا لالأفراد والمجموعات، 

 غطاء'' علميًا مو�ضوعيًا'' الأ�ضكال 
ّ
عد

ُ
فاإنه ي

متنوعة من الالم�ضاواة، اأي اأن هذه الم�ضاواة 

التمثيلية في االإح�ضاء قائمة على تحديد هوية 

م�ضتركة جامعة، واإنكار الالم�ضاواة داخل هذا 

الجماعة ــ القومية، وتعزيزها في الوقت نف�ضه من 

خالل ت�ضنيف التباينات واالهتمام في تعدادها، 

على افترا�ص اأن االإح�ضاء ال يمثل حالة خطابية 

مجردة، واإنما حالة متقاطعة مع �ضياق واقعي 

تقوم هذه الت�ضنيفات باإنتاجه، االأمر الذي يت�ضح 

مثاًل في التاأريخ لن�ضوء الطائفة والطائفة 

ال�ضيا�ضية من خالل ن�ضوء اأدوات الدولة الوطنية 

في الوطن العربي، المتقاطعة مع المنظومة 

االجتماعية واال�ضتعمار الحديث كما ي�ضفها 
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العامة على �ضناعة مو�ضوعات البحث )الق�ضايا 

التي تتم درا�ضتها(، اإذ ي�ضفي خبراء وباحثون 

ال�ضرعية عليها واإن بطريقة غير مدركة، وبالتالي 

فاإن هوؤالء ال يتبّنون وجهة نظر الدولة فح�ضب، 

بل حتى الت�ضورات النقدية التي تريدها الدولة 

التي ''ال تزال تفكر في نف�ضها عبر اأولئك الذين 

10
ي�ضعون جاهدين للتفكير فيها.''

ومن ال�ضروري هنا االإ�ضارة اإلى اأن التعداد 

االإ�ضرائيلي متقاطع في حالَتيه ك�ضلطة �ضيا�ضية 

وك�ضلطة ا�ضتعمار، فالثانية ال تبطل االأولى كبنية 

اأو كوظيفة، واالأولى ال تتعار�ص مع الثانية، وهذا 

تقاطع قائم على ت�ضاعف في قدرة هذه ال�ضلطة 

على ال�ضبط وال�ضيطرة والمراقبة، ي�ضتدعي �ضكًا 

م�ضاعفًا في اأدواته. ويرى اإيليا زريق اأن اأدوات 

االإح�ضاء اال�ضتعمارية تكت�ضب وظيفة خا�ضة، 

م�ضت�ضهداً بكري�ضتين زخريا في اأن ''الدول ما بعد 

الحقبة اال�ضتعمارية عليها اإعادة بناء المجتمع 

عة التي 
َّ
 على و�ضد الفئات المطب

ً
القومي بناء

 اإن هذه 
11

ت�ضكلت خالل الفترة اال�ضتعمارية.''

االإ�ضارة اإلى ''دول ما بعد اال�ضتعمار''، توّظف هنا 

في دور االإجراءات االإح�ضائية في مجتمع ما زال 

خا�ضعًا لال�ضتعمار المبا�ضر، بينما يوؤكد عزمي 

ب�ضارة �ضرورة فهم الطائفية كظاهرة حديثة ''في 

�ضياق اأ�ضبحت فيه الطائفة جزءاً من كل، هو 

الكيان الوطني اأو الدولة، على الرغم اأن للطائفة 

 وهنا 
12

بدايات غير مكتملة التكون في الما�ضي.''

ي�ضير الربط �ضروريًا بين اال�ضتعمار واإنتاج هذه 

التباينات االجتماعية، اأو اإنتاج تخيالت النا�ص 

 فالفهم 
13

عن هذه التباينات من خالل التعداد،

الكامل للطائفة ال يقوم من خالل عالقتها 

باالإمبراطوريات الكبرى، واإنما من خالل 

عالقتها باال�ضتعمار واالأنظمة االجتماعية 

ل االنتداب 
ّ
المرتبطة باال�ضتعمار. فقد حو

البريطاني، مثاًل، نظام الملل العثماني، من تنوع 

مذهبي ي�ضّنفه ب�ضارة كطائفية ثانوية ربما 

تنطوي على التهمي�ص، لكنها ال تنطوي على 

المحا�ض�ضة، اإلى طائفية اأ�ضا�ضية تقوم على 

المحا�ض�ضة المحددة. ويمكن ت�ضور هذا التق�ضيم، 

االإن�ضانية، تقل فيه الخ�ضوبة بعد مرحلة من 

و�ضول المجتمعات االإن�ضانية اإلى الحداثة.

تعالج هذه المقالة نوعًا اآخر من التقاطع بين 

ما قدمه اأندر�ضون في تعريفه للجماعة من خالل 

ن يتم 
َ
دورها االأ�ضا�ضي في تحديد �ضفات م

ت�ضنيفهم خاللها، ذلك باأن الفرد حين يولد في 

ف اإلى جزء من وظائفه ومراحل 
ّ
مجموعة ما، يتعر

حياته و�ضفاته باعتبار اأنها كلها مرتبطة 

 وبين ما يقوله 
7

بالجماعة التي ينتمي اإليها،

فوكو في و�ضف القوة الحيوية في اأحد اأنواعها 

كال�ضيطرة على البيولوجيا: ال�ضيطرة التي تقوم 

ال�ضلطة من خاللها بر�ضم الم�ضهد ال�ضكاني / 

البيولوجي، وبالتالي �ضناعة الم�ضهد ال�ضكاني 

الذي يحقق م�ضالحها. اإن ارتباط التعداد ببناء 

الخطط ال�ضيا�ضية والقومية، هو نف�ضه ارتباطه 

باال�ضتثمار في االأج�ضاد المرغوب فيها، وتحديد 

االأج�ضاد غير المرغوب فيها. ون�ضيف هنا بالتالي 

تحويل الفئة المرغوب فيها اإلى اأكثرية، وتحويل 

الفئات االأُخرى اإلى اأقليات غير موؤثرة من خالل 

تعدادها وت�ضميمها اإثنيًا. والمقالة هذه ت�ضعى 

لتبيان ذلك بالن�ضبة اإلى المجتمع االإ�ضرائيلي.

لقد ربط العديد من االأدبيات الحديثة ممار�ضة 

االإح�ضاء ببناء الدولة من خالل االفترا�ص دائمًا 

اأن جمع المعلومات عن االأفراد هو اأ�ضا�ص 

م�ضاريع التخطيط واال�ضتراتيجيات في �ضيا�ضات 

الدولة المعا�ضرة، واأن التعداد مثله مثل العديد 

من االأبحاث االجتماعية المخ�ض�ضة لجمع 

المعلومات عن ال�ضكان، قائم على هدف اأ�ضا�ضي 

هو ال�ضماح للدولة بالتدخل االجتماعي واختراق 

8
خ�ضو�ضية االأفراد.

يركز البع�ص على اأن تاأ�ضي�ص الموؤ�ض�ضة 

االإح�ضائية يتزامن دائمًا مع �ضناعة خبراء في 

ال�ضكان، وغالبًا ما يتبّنى هوؤالء منطق الدولة 

نف�ضها، وبالتالي تحويل االأفراد اإلى مو�ضوع 

 هذه المقولة قد توؤخذ في 
9

اأ�ضا�ضي للبحث.

�ضياقات غير مبا�ضرة اأي�ضًا، ذلك باأن من اأكثر 

مظاهر هيمنة الدولة على المعرفة بالن�ضبة اإلى 

بورديو مثاًل، هي في قدرتها من خالل االإدارات 



071 مقاالت التعداد اإلسرائيلي وصناعة املواطنة

في هذه المقالة، اإاّل اإن هذا االن�ضغال في نقد 

التعداد االأول، والتعداد الثاني نوعًا ما في �ضنة 

1967، اأ�ض�ص لتجاهل التعدادات االإ�ضرائيلية بعد 

ذلك. و�ضار اخت�ضار النقد عند هذا التعداد اأ�ضبه 

بالقبول بمو�ضوعية محتوى التعدادات الجديدة، 

با�ضتثناء درا�ضات محدودة حاولت تقويم دقة 

البيانات نف�ضها، ال االأطر االأيديولوجية التي 

تو�ضع من خاللها. وهذه المقالة ال تخو�ص في 

نقا�ص التعداد االأول، واإنما تاأخذ من التعداد 

االأخير ل�ضنة 2008 حالة درا�ضة، علمًا باأن فهم 

التغيرات في محتوى التعداد االأخير ونقده، 

لزمها اأخذ التعداد االأول نقطة بدء ومقارنة، 
ُ
ي

وفي �ضبيل ذلك تعر�ص الظروف الخا�ضة في �ضنة 

1948 التي كانت اأول تاأ�ضي�ص للموؤ�ض�ضة 

االإح�ضائية الر�ضمية، بالتزامن مع تاأ�ضي�ص 

موؤ�ض�ضات الدولة.

في ت�ضرين الثاني / نوفمبر 1948، وفي 

اأثناء ما تطلق عليه اإ�ضرائيل حرب اال�ضتقالل، 

اأُجري التعداد االإ�ضرائيلي االأول، وخالل �ضبع 

�ضاعات من منع التجول الذي اأقيم الأغرا�ص 

االإح�ضاء، قام اأفراد الموؤ�ض�ضة االأمنية بتعداد 

االأ�ضر االإ�ضرائيلية واأفرادها الموجودين 

وت�ضجيلهم، وذلك من اأجل تحديد ال�ضجل ال�ضكاني 

االأول الإ�ضرائيل. لكن الالفت في هذا التعداد 

يتجاوز هذه الظروف اإلى �ضروط خا�ضة ُفر�ضت 

ل، 
َّ
ن �ضي�ضج

َ
على التعداد، اأو على عملية اختيار م

اأهمها اأنه كان لزامًا على االأفراد اأن يكونوا 

موجودين خالل هذه ال�ضاعات ال�ضبع في بيوتهم، 

رم الذين لم يكونوا موجودين من 
ُ

بينما ح

الت�ضجيل، ومن اأن يكونوا �ضمن �ضجل ال�ضكان 

الجديد، وكذلك اأولئك الذين لم يكونوا موجودين 

مع عائالتهم، والذين طلبت عائالتهم ت�ضجيلهم. 

ن كان غائبًا من اأمالكه )اأرا�ٍص اأو 
َ
رم م

ُ
وح

عقارات، اإلخ(، ولم يتم االعتراف به اأو باأمالكه، 

د هذا التمييز من خالل قانون اأموال 
ِّ
�ض

ُ
وج

ين من التعداد. لقد كان في هذا 
َ
الغائبين بعد عام

البعد تحديد وا�ضح للمرغوب فيهم كي يكونوا 

 
ّ
جزءاً من ال�ضكان، اإذ اإن التعداد االأول لم يقم بعد

ة في الدولة، �ضواء 
ّ

والمطالبة من خالله بح�ض

�ضمن محا�ض�ضة ر�ضمية قانونية تحدد حق 

الطائفة وح�ضتها من الدولة / الحكم، اأو غير 

مبا�ضرة تقوم على اإدراك النا�ص الأنف�ضهم كفئة 

ا اأندر�ضون 
ّ
 اأم

14
من خالل قدرتهم التمثيلية.

فيعطي مثااًل الأهمية التعداد في المجتمعات 

اال�ضتعمارية وما بعد اال�ضتعمارية من خالل 

الدولة اال�ضتعمارية الهولندية، باعتبار التعداد 

نوعًا من اأنواع التخيل المحموم، وت�ضنيف 

 وتجدر 
15

ًا بهدف ال�ضبط والت�ضظية.
ّ
الهويات كمي

االإ�ضارة اإلى اأن هذه الت�ضورات النقدية )المرتبطة 

ب�ضياقها، كما قلنا، مثلما ترتبط الظاهرة 

الممار�ص عليها هذا النقد ب�ضياقاتها اأي�ضًا( قد 

تاأخذنا اإلى اعتبار اأن ثمة مبالغة في دور التعداد 

تعتبر االأفراد �ضلبيين دائمًا، اأي تنزع منهم 

فاعليتهم وقدراتهم على المقاومة والرف�ص تجاه 

هذه االأدوات كلها التي ت�ضعى لت�ضكيل هوياتهم 

وت�ضوراتهم، وتحولهم اإلى طوائف �ضيا�ضية 

واجتماعية. وبينما من ال�ضروري االنطالق في 

هذه المقالة من ال�ضك في اأدوات التعداد كلها، 

فاإن من المهم في الوقت نف�ضه اإعادة االعتبار 

اإلى فاعلية االأفراد وقدرتهم على المقاومة، لكن 

هذا ال يعني اأننا نرف�ص ال�ضك المكثف في هذه 

االأدوات واأهدافها، واإنما نرف�ص المبالغة في 

افترا�ص النجاح الدائم لهذه االأدوات، وهذا �ضجال 

طويل لي�ص مهمًا هنا الخو�ص فيه بقدر ما اأن 

االأهمية هي في االإ�ضارة اإلى اأن انطالق هذه 

المقالة من ال�ضك الدائم في الموؤ�ض�ضة ال�ضيا�ضية 

والر�ضمية االإ�ضرائيلية االإح�ضائية ال يفتر�ص اأبداً 

نزع االأفراد من فاعلياتهم وافترا�ص �ضلبيتهم.

الإح�صاء الإ�رسائيلي ل�صنة 1948: 

حني ي�صري الن�صغال جتاهاًل

تفتر�ص هذه المقالة من البداية اأن هناك 

ان�ضغااًل بنقد التعداد االإ�ضرائيلي االأول ل�ضنة 

1948، والذي مّثل خ�ضو�ضية ومبا�ضرة في 

ن 
ّ
عالقته ب�ضناعة المواطنة واالإق�ضاء كما �ضنبي
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المقالة هو اأن هناك ا�ضتمراراً ل�ضناعة المواطنة، 

من خالل عملية التهمي�ص واالإق�ضاء المركزة في 

التعدادات االإ�ضرائيلية الالحقة، لكن بطريقة غير 

مبا�ضرة ولي�ضت وا�ضحة، االأمر الذي ت�ضبب 

بالعزوف عن نقد محتوياتها، والرجوع دائمًا اإلى 

نقد التعداد االأول.

التعداد الإ�رسائيلي ل�صنة 2008

تعالج هذه المقالة التمييز والتهمي�ص في 

التعداد االإ�ضرائيلي ل�ضنة 2008 من ناحيتين: 

االأولى، التهمي�ص في فعل االإح�ضاء نف�ضه، وهو 

تهمي�ص م�ضتمر في التعداد االأخير، مع اأن هناك 

تجاهاًل عامًا من خالل التوظيف الدائم لالأدبيات 

ذات ال�ضلة بتاأثير االإح�ضاء في المجتمع من 

خالل نماذج مبكرة من التعداد االإ�ضرائيلي. وفي 

نقد هذا التجاهل ت�ضت�ضهد هذه المقالة باأمثلة 

ا الثانية فنقد لمحتوى 
ّ
عدة ال�ضتمرار هذا االأثر؛ اأم

التعداد االأخير نف�ضه من خالل محاور متنوعة. 

وثمة تو�ضيح اآخر �ضروري هو اأن هذه المقالة، 

وبينما ال تاأخذ الفل�ضطينيين فقط مثااًل للتهمي�ص 

في هذا التعداد، فاإنها اأي�ضًا ال ت�ضع تهمي�ص 

الفل�ضطينيين في المو�ضع نف�ضه مع المجموعات 

المهم�ضة االأُخرى، وذلك تبيانًا لخ�ضو�ضية 

رين اأمام اال�ضتعمار 
َ
الفل�ضطينيين كم�ضتعم

باأجزائه المتناق�ضة كافة.

تعالج المقالة موا�ضع متنوعة من 

التناق�ضات الظاهرة في التعداد داخل اإ�ضرائيل: 

اأواًل، الفل�ضطينيون في مقابل االإ�ضرائيليين ب�ضّقي 

هذا التناق�ص، كونهم غير يهود في دولة يهودية، 

اأو كونهم فل�ضطينيين في دولة ت�ضتعمرهم؛ ثانيًا، 

التناق�ص الذي يفر�ضه كونهم غير اأوروبيين في 

دولة تت�ضكل عالقات القوة فيها �ضمن ثنائية 

اأوروبي وغير اأوروبي. اإن تعدد موا�ضع 

دخلهم في 3 م�ضتويات من 
ُ
الفل�ضطينيين هنا ي

التهمي�ص: اأواًل، كفل�ضطينيين هم في تناق�ص 

رين مع اال�ضتعمار؛ ثانيًا، كونهم 
َ
وا�ضح كم�ضتعم

غير يهود، في حين تحر�ص الموؤ�ض�ضة االإ�ضرائيلية 

ال�ضكان فقط بح�ضب و�ضف اأنات ليبلير ودانييل 

بري�ضلو اأو ت�ضجيلهم، بل قام ب�ضناعتهم 

16
وت�ضكيلهم في الوقت نف�ضه اأي�ضًا.

ل هذه 
ّ
غير اأن هناك تو�ضيحًا اأ�ضا�ضيًا يحو

الظروف من اأخطاء تقنية، مثلما يقدم التاأريخ 

الر�ضمي االإ�ضرائيلي الجديد مبرراته لمعظم 

 اإلى 
17

المجازر التي �ضار من ال�ضعب تجاهلها،

ت�ضورات اأيديولوجية كاملة ومتعلقة ببنية الدولة 

ن كانوا بعيدين 
َ
نف�ضها، وهذا التو�ضيح هو اأن م

عن بيوتهم في المجمل هم الفل�ضطينيون، �ضواء 

روا ق�ضراً خارج فل�ضطين، اأو الذين 
ّ
الذين ُهج

انتقلوا اإلى اأماكن داخلية اأُخرى لالحتماء من 

الحرب، مع مجموعات اأُخرى محدودة مثل اليهود 

 لقد كانت 
18

الذين كانوا �ضد تاأ�ضي�ص الدولة.

 �ضابقًا، جزءاً من 
ُ
نت

ّ
ظروف التعداد التي بي

ا�ضتراتيجيا كاملة ومرتبطة بروؤية محددة م�ضبقًا 

لل�ضكان، وكيف تتم �ضناعتهم. والمق�ضود هنا 

ب�ضناعة ال�ضكان، هو �ضناعة �ضفتهم ك�ضكان، 

وهويتهم الجديدة كمواطنين في هذه الدولة 

الجديدة، وهذا هو المدخل لفهم معنى �ضناعة 

المواطنة في التعداد االأول. اإن اأهمية درا�ضة 

التعداد االأول، ف�ضاًل عن كونه االإجراء الر�ضمي 

االأول في �ضناعة �ضفة ال�ضكان، هي اأنه حمل 

رغبات الدولة في اال�ضتثمار في الفئات المرغوب 

فيها، اأو اإق�ضاء الفئات غير المرغوب فيها، وال 

�ضيما اأن الحديث هنا هو عن الموؤ�ض�ضة االإ�ضرائيلية 

التي تقاطعت �ضناعة الدولة فيها مع �ضناعة 

موؤ�ض�ضة االإح�ضاء ومع معظم موؤ�ض�ضات المجتمع 

المدني في فترة محدودة جداً. فالمواطنة 

يها الخطابي واالإجرائي ت�ضكلت نتيجة هذا 
َ
بمعني

التعداد، كما اأن ت�ضنيف الدولة للمواطنين )ثم 

اإح�ضاوؤهم( في التعداد، تحول اأواًل اإلى تعريف 

نظري ر�ضمي لمواطني دولة اإ�ضرائيل، وثانيًا اإلى 

ن يملكون الوثائق 
َ
تعريف عملي، من خالل م

الر�ضمية مثل الهوية، والجن�ضية، اإلخ. وبالتالي، 

فاإن اأي مبالغة في نقد هذا التعداد كانت مقبولة 

�ضمن هذه المبا�ضرة، وهو ما يف�ضر االن�ضغال بهذا 

التعداد ب�ضورة خا�ضة. وادعاوؤنا هنا في هذه 
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للبحث العلمي االإ�ضرائيلي، يحيل اإلى ان�ضغال 

الباحثين االإ�ضرائيليين لفترات طويلة بتف�ضير 

المواقف وال�ضلوكيات �ضمن اإعادتها اإلى تاأثير 

االأ�ضل الثقافي لالأفراد، وتحديداً اإن كان االأفراد 

�ضرقيين اأو غربيين، وهنا تظهر م�ضاهمة وا�ضحة 

في تنميط هذه المجموعات واإنتاج افترا�ضات 

عامة ب�ضاأنها، وب�ضاأن �ضفاتها و�ضلوكياتها. واإذا 

كان و�ضف مزراحيم و�ضرقيين يبدو خا�ضًا 

بت�ضنيف اليهود في التعدادات ال�ضابقة، فاإن 

تعداد 2008 حافظ على ت�ضنيف �ضرقي وغربي 

بطريقة غير مبا�ضرة، وبطريقة اأعم، وذلك من 

خالل خانة خا�ضة في التعداد هي ''مكان االأ�ضل 

بالن�ضبة اإلى االأفراد''. وال�ضوؤال الذي ال بد من 

طرحه هو: لماذا تريد موؤ�ض�ضة البحث الر�ضمية 

االأولى في اإ�ضرائيل تاأكيد �ضفة ال�ضكان )الجيالن 

االأول والثاني( كمهاجرين؟ ون�ضع هنا ثالثة 

�ضياقات لفهم هذه ال�ضفة االإح�ضائية، ولالإجابة 

عن هذا ال�ضوؤال:

ال�صياق الأول هو اأن التعداد االإ�ضرائيلي 

ي�ضعى دائمًا لتاأكيد ثنائية ال�ضرق والغرب من 

خالل �ضفات اإح�ضائية متنوعة ومتغيرة. فبينما 

�ضار التعبير المبا�ضر عن ثنائية االأ�ضكيناز 

والمزراحيم غير مقبول �ضمن �ضيا�ضات الهوية 

االإ�ضرائيلية الجديدة )التي تقدم نف�ضها �ضمن اأطر 

المواطنة الكاملة والم�ضاواة والديمقراطية(، فاإنه 

جرى تاأكيدها مداورة من خالل اإعادة االأفراد 

اإلى االأماكن التي هاجروا منها، واعتبارها جزءاً 

من �ضفاتهم وتعريفهم الر�ضمي. والالفت في هذه 

الخانة، هو ت�ضنيف حتى اأولئك الذين ولدوا 

داخل اإ�ضرائيل اأي�ضًا من خالل الدولة/ المكان 

االأ�ضل: مكان الوالدة بالن�ضبة اإلى اأولئك الذين 

ولدوا خارج اإ�ضرائيل، ومكان والدة االأب بالن�ضبة 

اإلى اأولئك الذين ولدوا في اإ�ضرائيل، وهو ا�ضتمرار 

لعملية الت�ضنيف على اأ�ضا�ص الخلفية االجتماعية 

المرتبطة ب�ضرق وغرب، حتى بالن�ضبة اإلى اأولئك 

الذين ولدوا ون�ضاأوا في اإ�ضرائيل. هذا التعريف 

يف�ضح المجال اأمام �ضوؤال: لماذا تتم العودة اإلى 

مكان والدة االأب تحديداً، ولي�ص مكان االأهل اأو 

على يهودية الدولة؛ ثالثًا، كونهم غير اأوروبيين، 

في دولة متمركزة حول اأوروبيتها. وهذه 

الم�ضتويات المتعددة من التناق�ص مرتبطة 

باأنماط من الالم�ضاواة �ضيتم عر�ضها في عدة 

محاور في نقد التعداد االإ�ضرائيلي االأخير.

�صفات خا�صة لتاأكيد ثنائية 

اأوروبيني / غري اأوروبيني

ن�ضعى هنا لتاأكيد اأن التعدادات االإ�ضرائيلية 

كلها كانت من�ضغلة بتظهير التباين بين 

االأوروبيين وغير االأوروبيين بطرق متعددة، وقد 

ف عن نف�ضها باأنها 
ِّ
ًا في دولة تعر

ّ
�ضار االأمر فج

دولة ديمقراطية، ودولة للم�ضاواة، في الوقت 

الذي يتم التعداد على اأ�ضا�ص ثنائي بين 

مجموعَتي االأ�ضكيناز )االأوروبيين( والمزراحيم 

)ال�ضرقيين(. وقبل تبيان كيفية عر�ص هذه 

الثنائية في التعداد االإ�ضرائيلي ل�ضنة 2008، 

يجب االإ�ضارة اإلى اأن ت�ضنيفات التعداد تتم على 

اأ�ضا�ص الخلفيات االجتماعية لالأفراد: الدين؛ 

الطائفة؛ مكان ال�ضكن؛ اإلخ، ومن خالل البحث 

العلمي، اأي من خالل درا�ضة تاأثيرها في مواقف 

االأفراد تجاه اأي ق�ضية اجتماعية اأو �ضيا�ضية، 

وبالتالي فاإن التعداد يقوم على اإنتاج اأدوات 

ي الذي يعتمد 
ّ
القيا�ص والتحليل في البحث الكم

على قيا�ص تاأثير المتغيرات الم�ضتقلة ــ التي 

غالبًا ما تكون على خلفيات اجتماعية ــ في 

مختلف المواقف والظروف. وتكمن الخطورة هنا 

�ص الإنتاج تحليل ثقافي يف�ضر 
ّ
في اأن التعداد اأ�ض

�ضلوك االأفراد من خالل انتماءاتهم الثقافية 

)االإثنية؛ �ضرق اأو غرب؛ مكان ال�ضكن؛ اإلخ( من 

دون اأخذ التهمي�ص و�ضيا�ضات الدولة مثاًل بعين 

االعتبار، وال �ضيما اأن التحليالت الثقافية غالبًا 

ما ترتبط باإنتاج ال�ضور النمطية للمجموعات 

الثقافية، من خالل فهم الظاهرة بمعزل عن 

االأو�ضاع البنيوية المنتجة لها، وفهم الفعل 

االجتماعي ك�ضلوك.

ا �ضبق، فاإن اأي مالحظة مبا�ضرة 
ّ
انطالقًا مم
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 العرتاف الناق�ش بال�صكان، 

وتغييب هوية املكان

لقد ارتبط ت�ضنيف الفل�ضطينيين في التعدادات 

االإ�ضرائيلية االأولى بتغييب اأي هوية خا�ضة بهم 

با�ضتثناء كونهم لي�ضوا يهوداً، من خالل 

الت�ضنيف االأ�ضا�ضي: يهود وغير يهود، اأو يهود 

واآخرون. لكن الأ�ضباب متعددة ال ي�ضع هذه 

المقالة الوقوف عندها، مثل التغيرات في طبيعة 

الديموغرافيا االإ�ضرائيلية وتنوعها، وخ�ضو�ضًا 

بعد الهجرة التي اأدخلت الم�ضيحيين ال�ضوفيات، 

فاإن ت�ضنيف الفل�ضطينيين كعرب �ضار موجوداً 

بداية من التعداد االإ�ضرائيلي ل�ضنة 1995. واإذا 

كان هذا الت�ضنيف الذي اعترف الأول مرة 

بالفل�ضطينيين ب�ضفة خا�ضة بهم، ال كونهم ''غير 

ن ان�ضغلوا بنقد 
ّ
يهود''، مريحًا لكثيرين مم

التعدادات االإ�ضرائيلية، فاإنه اأي�ضًا يحمل موا�ضع 

جدل كثيرة ال يمكن تجاهلها، بدءاً من كون 

التعداد ال يعترف بفل�ضطينية الفل�ضطينيين واإنما 

كعرب، وهو بذلك ''يغير الت�ضنيف ويجدده عدة 

مرات تحت مفاهيم روؤيته هو للنا�ص، ولي�ص كما 

 اإن ت�ضنيف الفل�ضطينيين 
21

يرون هم اأنف�ضهم.''

كعرب في التعدادت الجديدة، والمترافق مع 

اعتبارهم كذلك في الخطاب ال�ضيا�ضي 

االإ�ضرائيلي، مرتبط ارتباطًا وثيقًا باإنكار الهوية 

الفل�ضطينية، كا�ضتمرار لتغيب ال�ضكان في المخيلة 

االإ�ضرائيلية التقليدية: ''اأر�ص بال �ضعب ل�ضعب بال 

ل اإلى اإنكار لوجودهم 
ّ
اأر�ص''، وهو تغييب تحو

كفل�ضطينيين، واإعادة تعريف هذا الوجود بما 

يتماثل مع الم�ضروع االإ�ضرائيلي الجديد.

اإن هذه القراءة لي�ضت مجرد �ضجال نظري عن 

دور الخطاب في محاولة تعريف ال�ضكان 

و�ضناعة هوياتهم، فثمة �ضواهد اإجرائية على هذا 

التحديد. لقد كانت اإ�ضافة �ضكان الجوالن مثاًل 

اإلى �ضجل ال�ضكان االإ�ضرائيلي بعد ا�ضتعمارها، 

مثااًل وا�ضحًا لعدم وجود و�ضف ثابت لل�ضكان 

في اإ�ضرائيل �ضمن عالقة التعداد الوا�ضحة مع 

اال�ضتيطان، لكن االأهم اأن اإ�ضافتهم �ضاهمت 

االأم مثاًل، وخ�ضو�ضًا اأن االإطار المتداول والعام 

ن هو اليهودي؟( قائم على الن�ضب 
َ
للن�ضب )م

بالن�ضبة اإلى االأم؟ هذا ال�ضوؤال يكت�ضب اأهميته من 

غرابة هذا االعتماد )دولة االأ�ضل كدولة اأ�ضل 

االأب(، وهو اإذ يحتاج اإلى بحث وا�ضع لالإجابة 

عنه، فاإن هناك مجموعة من الموؤ�ضرات الناجمة 

عي اأنها كافية هنا، 
ّ
عن مالحظات عامة ال ند

لكننا ندعي اأهمية ذكرها، اأي تلك الموؤ�ضرات 

المرتبطة بالزواج المختلط داخل اإ�ضرائيل. 

والمق�ضود بالزواج المختلط هنا هو الزواج بين 

''�ضرقيين وغربيين''. اإن المالحظات القائمة على 

ن�ضبة المتعلمين بح�ضب الجن�ص بالن�ضبة اإلى 

''ال�ضرقيين''، ربما ت�ضير اإلى قدرة الن�ضاء 

''ال�ضرقيات'' على الزواج المختلط اأكثر من الذكور، 

 واإذا كان التثبت من 
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تبعًا لم�ضتواهن التعليمي.

هذا التحليل �ضعبًا في عجالة كهذه، فاإن االأكيد 

اأن تحديد �ضفة دولة االأ�ضل تحافظ على زيادة 

عدد فئة ''الغربيين'' )االأ�ضكيناز( كون االأب في 

معظم الزيجات المختلطة اأ�ضكينازيًا، وبالتالي 

يكون اأبناء العائالت التي قامت على زواج 

مختلط اأ�ضكينازيين.

ال�صياق الثاني هو في التطور النقدي ن�ضبيًا 

في البحث االإ�ضرائيلي ــ تحديداً بالن�ضبة اإلى 

التاأريخ الجديد ــ وكذلك في الهجرة التي �ضار 

من ال�ضعب التعبير عنها كحدث عادي وطبيعي، 

20
اأو اأنها عودة اإلى وطن اغتربوا عنه فترة.

ال�صياق الثالث هو اأن الت�ضديد على �ضفة 

المهاجرين ربما ي�ضير في اتجاه اإنكار المواطنة 

للمواطنين الموجودين في اإ�ضرائيل قبل تاأ�ضي�ص 

الدولة اأ�ضاًل، وخ�ضو�ضًا الفل�ضطينيين، فتقديم 

اإ�ضرائيل كدولة مهاجرين يحمل في طياته نفيًا 

الأ�ضالنية ال�ضكان االأ�ضالنيين / الفل�ضطينيين، 

كا�ضتمرار الإنكار الهوية الفل�ضطينية لل�ضكان 

الفل�ضطينيين في اإ�ضرائيل في التعداد الذي 

ي�ضنفهم كعرب فقط، فالعروبة تتحول في هذا 

التعداد اإلى طائفة، ولي�ضت قومية.
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واإخ�ضاعها ل�ضروط الدخول في الحداثة 

االإ�ضرائيلية الوحيدة. فــ ''المدينة اليهودية هي 

الواقع الحداثي الوحيد الذي يعرفه المواطن 

العربي في اإ�ضرائيل، الأنه لم يكن قادراً على 

االن�ضمام لم�ضاريع الحداثة العربية، فهو لم 

ي�ضارك ال في الحلم وال في الخيبة، ال في الوهم 

22
وال في تحطيم الوهم.''

احلدود غري الوا�صحة يف التعداد، 

جغرافيًا ودميوغرافيًا

اإن اختيار المقالة للتعداد االإ�ضرائيلي ل�ضنة 

2008 لم يكن الأنه االأحدث فقط، بل لطبيعة 

ال�ضجاالت اأي�ضًا، اأكانت على م�ضتوى الخطاب 

الر�ضمي االإ�ضرائيلي، اأو على م�ضتوى االأكاديميا 

االإ�ضرائيلية، وهي ال�ضجاالت المتعلقة تحديداً 

بالخطاب ب�ضاأن التوازن الديموغرافي الذي �ضار 

اأكثر حدة من اأي وقت م�ضى، مع اأن له بدايات 

وا�ضحة في االأدبيات االإ�ضرائيلية االأولى، اأو في 

الخطاب الر�ضمي المترافق مع التطهير العرقي في 

 غير اأن خ�ضو�ضية هذا ال�ضجال 
23

�ضنة 1948. 

ته تاأتيان من انح�ضار الهجرة اليهودية اإلى 
ّ
وِحد

اإ�ضرائيل التي �ضارت محدودة جداً، ولم تمّثال 

بعداً مهمًا من اأبعاد الزيادة الطبيعية من بداية 

االألفية الثانية. وبالتالي اأ�ضبح الحديث عن 

الخطر الديموغرافي اأكثر حدة، و�ضار الحديث عن 

ل االأقلية العربية اإلى فئة تعادل اليهود بعد 
ّ
تحو

فترة من خالل توقعات عدد ال�ضكان والزيادة 

الطبيعية التي لم تعد الهجرة جزءاً اأ�ضا�ضيًا منها، 

وارتبط االأمر بحوارات متعددة، وبا�ضتراتيجيات 

للتخل�ص من ال�ضكان، اأو با�ضتراتيجيات مقبلة 

لحل ال�ضراع العربي ــ الفل�ضطيني ــ االإ�ضرائيلي، 

24
وخ�ضو�ضًا حل الدولتين.

لقد ت�ضبب االن�ضغال بالتعدادات المبكرة 

وتجاهل التعدادات االإ�ضرائيلية الجديدة بتغييب 

مجموعة من البديهيات التي يتما�ضى فيها 

التعداد االإ�ضرائيلي مع الرغبة الم�ضتمرة في 

ن هم 
َ
اال�ضتيطان. لقد كانت االإجابة عن �ضوؤال ''م

اأي�ضًا في اإعادة تعريف فئة العرب في اإ�ضرائيل، 

بحيث لم تعد خانة العرب م�ضاوية لخانة 

ز الفل�ضطينيين حتى 
ُّ
الفل�ضطينيين، ولم يعد تمي

في مجموعة اإثنية اأو ثقافية وا�ضحًا، االأمر الذي 

فهم على اأنه محاولة تاأثير في ت�ضكل الجماعة 
ُ
ي

القومية الفل�ضطينية في اإ�ضرائيل، وهذا ما ارتبط 

في جميع ال�ضجاالت ب�ضاأن المواطنة 

والديمقراطية ويهودية الدولة. اإن تاأكيد عروبة 

ك في �ضياق اإلغاء عالقة 
َ
در

ُ
هذه المجموعة ي

اأفرادها باالأر�ص المحددة ــ فل�ضطين ــ وي�ضعهم 

في اإطار كامل ينتمي اإلى االأر�ص العربية 

الكبرى، وهذا اأي�ضًا ح�ضم وا�ضح للموقف 

االإ�ضرائيلي الراف�ص لحق الالجئين في العودة، 

وت�ضريع ربما لممار�ضات التران�ضفير الم�ضتمرة 

منذ النكبة وما قبلها.

لكن حتى هذا االعتراف الناق�ص بال�ضكان 

لِغ تعريف اأماكنهم 
ُ
الفل�ضطينيين كعرب، لم ي

وف�ضاءاتهم الح�ضرية، فقد ا�ضتمر ت�ضنيف 

المحليات )Localities( في التعداد االإ�ضرائيلي 

ل�ضنة 2008 من خالل خانتين: محليات يهودية، 

ومحليات غير يهودية.

واإذا كان ال�ضجال ب�ضاأن هوية المكان 

وتاريخه كمكان جغرافي هو �ضجال مرتبط كما 

قلنا بال�ضجال عن الحق التاريخي في االأر�ص، 

فاإن اإنكار هوية المكان كمكان ح�ضري )مدينة؛ 

فهم �ضمن �ضياق العداء االإ�ضرائيلي 
ُ
قرية( قد ي

التاريخي للمدينة الفل�ضطينية؛ العداء الذي �ضاهم 

في تحويل الفل�ضطينيين في الداخل اإلى مجموعة 

من الفالحين من دون اأر�ص، ينامون في قرى، 

وينخرطون بالتدريج في �ضوق المدينة 

ال. اإن هذا العداء 
ّ
االإ�ضرائيلية متحولين اإلى عم

للمدينة الفل�ضطينية ت�ضديد على العداء للجماعة 

القومية الفل�ضطينية التي يقف غياب المدينة 

الفل�ضطينية حائاًل اأمام ت�ضكلها على اأي حال، اأو 

على انف�ضالها على االأقل من دون اأن تكون 

مجبرة على التكون في داخل الموؤ�ض�ضة 

االإ�ضرائيلية. هذا ف�ضاًل عن اأن تغييب المدينة هو 

بمثابة واأٍد لم�ضاريع الحداثة الفل�ضطينية، 
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العربي في االأعوام االأخيرة، وبعد اأن دخل 

الخطاب اإزاء التوازن الديموغرافي في اعتبارات 
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الحلول واال�ضتراتيجيات المطروحة لل�ضراع.

فهم في اأحد 
ُ
اإن اهتمام الدولة بالخ�ضوبة ي

جوانبه من خالل الربط العام االأولي بين الحداثة 

والخ�ضوبة، فقد ربطت نظرية التحول 

الديموغرافي مثاًل، وهو واحدة من اأوائل 

النظريات الكال�ضيكية في الديموغرافيا، بين 

الحداثة والخ�ضوبة من خالل مخطط لتطور 

الخ�ضوبة وعدد ال�ضكان في العالم، وعبر افترا�ص 

مخطط للعالقة بين الخ�ضوبة ومعدالتها وبين 

الوفيات، وربط هذه العنا�ضر في الظروف 

االجتماعية واالقت�ضادية العامة. وهذا المخطط 

الذي افتر�ضته النظرية يقوم على مراحل 

اأ�ضا�ضية، تبداأ اأواًل بمرحلة طويلة من بدء التاريخ 

االإن�ضاني اإلى ما قبل بداية المجتمع ال�ضناعي، 

يكون فيها توازن بين عدد الوفيات وعدد 

الوالدات، نتيجة الخ�ضوبة العالية جداً المرتبطة 

بالمجتمع الزراعي واأنظمة قيمية وثقافية معينة، 

اء الو�ضع 
ّ
بينما عدد الوفيات العالي هو جر

ال�ضحي ال�ضيىء، وبالتالي، فاإن هناك ما ي�ضبه 

التوازن ي�ضل في اأحيان كثيرة اإلى تناق�ص في 

ا المرحلة الثانية فتبداأ مع 
ّ
عدد ال�ضكان. اأم

انطالق المجتمع ال�ضناعي، وهنا تظهر فجوة 

زمنية بين الو�ضع ال�ضحي الذي وّفره المجتمع 

ال�ضناعي، وبين المنظومات القيمية واالجتماعية 

التي ت�ضاهم في زيادة الخ�ضوبة، والتي تحتاج 

اإلى وقت اأكبر كي ت�ضقط، فيحدث ازدياد عاٍل في 

النمو ال�ضكاني نتيجة االنخفا�ص في عدد 

الوفيات، وبقاء الخ�ضوبة على ما كانت عليه 

قباًل، االأمر الذي ربما ي�ضبب زيادة �ضريعة في 

ا المرحلة 
ّ
عدد ال�ضكان في الدول النامية. اأم

الثالثة، وهي االأهم بالن�ضبة اإلينا هنا، فهي التي 

تتراجع فيها الخ�ضوبة نتيجة دخول قيم 

التحديث والظروف االجتماعية الجديدة المرتبطة 

فيه، فتكون اللحظة التي ت�ضل فيها قيم الحداثة 

لهذه المجتمعات هي اللحظة التي تقل فيها 

26
الخ�ضوبة لديهم.

المواطنون؟'' غير وا�ضحة، وعر�ضة للتغير بين 

كل تعداد واآخر �ضمن الظروف ال�ضيا�ضية في كل 

فترة، و�ضمن ت�ضاعد خطاب التهديد من الخطر 

الديموغرافي العربي، بداية من احتالل ال�ضفة 

الغربية وقطاع غزة، اإلى �ضم �ضيناء والجوالن 

والقد�ص ال�ضرقية، مروراً بكل اتفاق انف�ضلت فيه 

اإ�ضرائيل عن بع�ص المناطق التي احتلتها.

اإن التغير في تعريف المواطنين في التعدادات 

يوؤكد ه�ضا�ضة هذا التعريف الذي يعاد ت�ضكيله مع 

نتائج الحروب اأو االتفاقات اأو اأي متغيرات 

اأُخرى. فعلى الرغم من �ضم القد�ص ال�ضرقية، فاإن 

عتبرون خارج حدود اإ�ضرائيل الر�ضمية، 
ُ
�ضكانها ي

عتبر 
ُ
كونهم ال يملكون المواطنة الكاملة، بينما ي

�ضكان الم�ضتعمرات االإ�ضرائيلية في ال�ضفة 

الغربية والقد�ص ال�ضرقية �ضكانًا عاديين في 

التعداد االأخير. لقد مّثلت هذه الحالة في التعداد 

تبيانًا النعدام الحدود، الديموغرافية منها، اأو 

حتى الجغرافية، في التخيل الر�ضمي االإ�ضرائيلي 

للجغرافيا وال�ضكان.

خ�صوبة اأقل، حداثة اأكرث: ال�صتثمار 

يف الأج�صاد املرغوب فيها

يوؤخذ ان�ضغال التعداد بالخ�ضوبة في �ضياقات 

النقد التي اأ�ضرنا اإليها في منطلقنا النظري، اأي 

لها عن ال�ضكان 
ّ
عالقتها بافترا�ص الدولة وتخي

كذوات بيولوجية، رابطة �ضفاتها البيولوجية، 

مثل االإنجاب، باالأمن القومي و�ضيا�ضات الدولة 

العامة. ونفتر�ص هنا اأن هذا الربط ياأخذ و�ضعية 

خا�ضة في التعداد االإ�ضرائيلي، الرتباطه 

بال�ضجاالت الموجودة ب�ضاأن ال�ضراع 

الديموغرافي وهواج�ص الزيادة ال�ضكانية لدى 

الفل�ضطينيين في اإ�ضرائيل، وبالتالي، فاإن فهم 

االن�ضغال بتعداد الخ�ضوبة ال ينف�ضل عن فهم 

الخطاب الموجود عن ال�ضراع الديموغرافي. فقد 

ان�ضغلت االإح�ضاءات الر�ضمية االإ�ضرائيلية بتعداد 

الخ�ضوبة فيما اأ�ضبح ي�ضبه الهو�ص، وخ�ضو�ضًا 

مع ت�ضاعد الخطاب ب�ضاأن الخطر الديموغرافي 
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الم�ضتمرة بين التعداد االإ�ضرائيلي واالإح�ضاءات 

الر�ضمية، وبين م�ضاريع اال�ضتيطان والتهمي�ص 

واالإق�ضاء و�ضناعة المواطنة، حتى لو ب�ضكل اأقل 

حدة، مقدمًا في ذلك نقداً لالن�ضغال بنماذج 

مبكرة من التعدادات في نقا�ص ب�ضاأن عالقة 

التعداد بال�ضلطة اأو ب�ضيا�ضات اال�ضتعمار في 

اإ�ضرائيل. وحاولت تبيان اأن تجاهل نقد التعدادات 

االإ�ضرائيلية المتاأخرة، لم يكن م�ضروعًا، وفي 

مت اأ�ضا�ضات وا�ضحة وم�ضتمرة 
ّ
�ضبيل ذلك قد

لعالقة التعداد بال�ضلطة.

وجرى تبيان هذه االأ�ضا�ضات من خالل ر�ضد 

العالقة بين التعداد االإ�ضرائيلي واال�ضتيطان، 

وات�ضح ذلك في كون تعريف التعداد للمواطنين 

اأو لالأر�ص تعريفًا غير ثابت، يتغير وفق المراحل 

المتعددة، وبالتالي، فاإن التعداد يقوم باإ�ضافة 

المناطق اأو ال�ضكان الذين يتم �ضمهم، وي�ضكل 

غطاء ر�ضميًا لال�ضتيطان الم�ضتمر. كما تم ر�ضد 

عالقة التعداد بالتهمي�ص و�ضناعة الهويات 

االإثنية في اإ�ضرائيل، من خالل حر�ص التعداد 

على تاأكيد ثنائية �ضرق وغرب بطرق متنوعة. 

وك�ضفت اأي�ضًا المحاوالت الدائمة التي تظهر 

وا�ضحة في التعداد االأخير، لتغييب المكان 

الفل�ضطيني من خالل ت�ضنيف المناطق الح�ضرية، 

نت كذلك 
ّ
كمناطق يهودية اأو غير يهودية، وبي

كيف يتم تعريف ال�ضكان تعريفًا ناق�ضًا ب�ضفتهم 

عربًا، ال فل�ضطينيين. واأخيراً عر�ضت عالقة 

االن�ضغال بتعداد الخ�ضوبة في االإح�ضاءات 

الر�ضمية، وعالقته المبا�ضرة بالخطاب ال�ضائد 

ب�ضاأن التوازن الديموغرافي وخطر الخ�ضوبة 

والديموغرافيا العربية في اإ�ضرائيل. 

اإن الدولة ب�ضورة عامة تكون حري�ضة على 

تحويل �ضفة االإنجاب / الخ�ضوبة الخا�ضة، اإلى 

�ضفة عامة ترادف الحداثة، وهذا الربط ياأخذ 

دوراً خا�ضًا في الخطاب االإ�ضرائيلي المن�ضغل 

بال�ضراع الديموغرافي.

لقد ا�ضترك خطاب التهديد والتخويف من 

الديموغرافيا الفل�ضطينية المت�ضاعدة في الفترة 

االأخيرة، اإذاً، مع خطاب مزدوج ي�ضف الخ�ضوبة 

باختالف المو�ضوف، وكان هذا وا�ضحًا في 

االحتفاء بالخ�ضوبة المتزايدة لليهود، بينما كان 

التحذير والتهديد من خطر الخ�ضوبة العربية 

العالية، مع اأنها في تناق�ص. وتزامن ذلك مع 

و�ضف المجموعات العربية كمجموعات متخلفة، 

خارج اإطار الدولة الحديثة، ا�ضتمراراً في محاولة 

�ضناعة عقدة النق�ص لدى الفل�ضطينيين تجاه 

نت الدولة نف�ضها 
ّ
الحداثة االإ�ضرائيلية. وقد عي

م�ضوؤولة عن ''تحديث'' المجموعات العربية، 

وتحديد خ�ضوبتها، من خالل مجموعة من 

الو�ضائل العملية، �ضواء ب�ضكل مبا�ضر اأو غير 

رت عن العداء تجاه الخ�ضوبة لدى 
ّ
مبا�ضر، عب

المجموعات العربية، مثل جمعيات تنظيم االأ�ضرة 

 ووفرت االإح�ضاءات االإ�ضرائيلية في 
27

وغيرها.

االأعوام االأخيرة، والتي ان�ضغلت ب�ضورة غير 

م�ضبوقة بالخ�ضوبة وتعدادها، المادة الخام 

للخطاب الر�ضمي وغير الر�ضمي ب�ضاأن ال�ضكان.

خامتة

لقد حاولت في هذه المقالة من خالل 

ع م�ضار العالقة 
ّ
مجموعة من المحاور تتب
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