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التميمي*

التعداد الإ�رسائيلي و�صناعة املواطنة
تتناول هذه المقالة ان�شغال البحث العلمي ،بنقد التعداد الإ�سرائيلي الأول في �سنة
 ،1948وتعتبر �أن هذا االن�شغال ُيع ّد قبو ًال �ضمني ًا بالتعدادات الإ�سرائيلية الالحقة،
وبم�ضامينها ،على الرغم من �أن التعدادات كلها وا�صلت عمليات التهمي�ش والإق�صاء
و�صناعة المواطنة في �إ�سرائيل .وبينما تنقد المقالة هذا االن�شغال �إجرائي ًا ،ف�إنها ت�أخذ
من التعداد الإ�سرائيلي الأخير في �سنة  2008والإح�صاءات الر�سمية بعده ،حالة درا�سة.

ُيعتبر

التعداد جزءاً من أدوات الدولة
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
الأ�سا�سية في نقدها للتعداد الإ�سرائيلي� :أو ًال،
تبيان الح�ضور الناق�ص لل�سكان الفل�سطينيين في
التعداد ،وكيف جرى تغييب المكان الفل�سطيني
من م�ضمونه ،و�أبعاد هذا التغييب؛ ثاني ًا ،ثنائية
�شرق وغرب في التعداد الإ�سرائيلي الأخير؛ ثالث ًا،
الحدود غير الوا�ضحة ديموغرافي ًا وجغرافي ًا
لإ�سرائيل في م�ضامين الإح�صاءات الر�سمية؛
رابع ًا ،ر�صد تزايد االهتمام بالخ�صوبة في الفترة
* باحث فلسطيني.

الأخيرة في الإح�صاءات الر�سمية ،وعالقته
بالخطاب ب�ش�أن ال�صراع الديموغرافي
والخطابات المرافقة.

منطلق نظري
�ساهم االرتباط التقليدي بين الديموغرافيا
وال�سلطة ،في وجود مجموعة من الم�ساهمات
النقدية التي �أخذت هذا النوع من المعرفة في
�سياقات النقد والم�ساءلة ،والت�شكيك في محتوى
التعدادات (العالقة الأو�ضح بين الديموغرافيا
وال�سلطة) ،ونقد التعامل معه كبيانات مو�ضوعية
مجردة .و�إذ يمكن الت�أريخ لهذا االن�شغال النقدي
من خالل عالقته بظهور المدار�س االجتماعية
النقدية ،ف�إن الحديث عن خ�صو�صية التعدادات
يبدو �ضروري ًا ،ومرتبط ًا بخ�صو�صية المعرفة
النقدية المت�أخرة عن بنى الدولة الحديثة ــ بعد
ت�شكل القوميات ــ التي ُقدمت و َقدمت نف�سها
ك�إطار طبيعي فوق تاريخي (منف�صلة عن

مقاالت
ال�سياقات التاريخية التي ت�شكلت من خاللها)،
على ما يذهب �إليه عالم االجتماع الفرن�سي بيار
بورديو 2.وهذا ما يف�سر ن�سبي ًا ت� ّأخر �أخذ
الديموغرافيا على محمل النقد الجدي� ،إذ قورن
بنقد المعرفة الو�ضعية الذي كان ال�شغل الم�ؤ�س�س
للإب�ستمولوجيا (نظرية المعرفة) .وهذه المفارقة
التي ت�ضع الإح�صاء في موقع خا�ص من المعرفة
الكمية ،ت�ستدعي �شك ًا �أكثر في �أدوات المعرفة
الإح�صائية ،لكن هذا الت�أخر ي�ستدعي ،في الوقت
نف�سه� ،أخذ النقد الموجه �إلى الديموغرافيا في
�سياقاته التاريخية.
لقد ارتبط نقد الديموغرافيا �إذاً ،بنقد بنى
الدولة الحديثة ،وفي هذا ال�سياق ،ينظر بندكت
�أندر�سون 3،في مداخلته عن المجتمعات المتخيلة،
�إلى التعداد كبعد من الأبعاد الثالثة الأ�سا�سية في
ال
�صناعة حدود الهويات القومية الجديدة ،ف�ض ً
عن المتحف والخريطة� .إن هذا االعتبار يفتر�ض
�أن التعداد ي�ساهم لي�س فقط في �صناعة الهويات
الكبرى ،بل بموازاة ذلك �أي�ض ًا ،في �صناعة
تخيالت الأفراد والمجموعات االجتماعية عن
�أنف�سهم ،من خالل ت�صنيفهم الأولي كمواطنين.
وهذا ما يمكن توظيفه ــ �أبعد من ذلك ــ في
�صناعة التعداد للهويات الجزئية� ،سواء �أكانت
�إثنية� ،أم �سيا�سية� ،أم اقت�صادية� ،إلخ .وبينما يمثل
التعداد تقديم ًا مت�ساوي ًا للأفراد والمجموعات،
عد غطاء'' علمي ًا مو�ضوعي ًا'' لأ�شكال
ف�إنه ُي ّ
متنوعة من الالم�ساواة� ،أي �أن هذه الم�ساواة
التمثيلية في الإح�صاء قائمة على تحديد هوية
م�شتركة جامعة ،و�إنكار الالم�ساواة داخل هذا
الجماعة ــ القومية ،وتعزيزها في الوقت نف�سه من
خالل ت�صنيف التباينات واالهتمام في تعدادها،
على افترا�ض �أن الإح�صاء ال يمثل حالة خطابية
مجردة ،و�إنما حالة متقاطعة مع �سياق واقعي
تقوم هذه الت�صنيفات ب�إنتاجه ،الأمر الذي يت�ضح
ال في الت�أريخ لن�شوء الطائفة والطائفة
مث ً
ال�سيا�سية من خالل ن�شوء �أدوات الدولة الوطنية
في الوطن العربي ،المتقاطعة مع المنظومة
االجتماعية واال�ستعمار الحديث كما ي�صفها
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عزمي ب�شارة 4.ويذهب تحليل �أندر�سون �إلى
اعتبار �أن تحديد الهويات ال يقت�صر على تحديد
االنتماء فح�سب ،بل �إنه من خالل التقنيات نف�سها
�أي�ض ًا ،يقوم بتحديد العداء والكراهية ،والذات،
والآخر والعدو؛ ثنائيات �صار التعبير عنها
الحيزات الجغرافية نف�سها،
مرتبط ًا بالتعبير عن ّ
بعدي تحليل �أندر�سون'' :الخريطة
في تقاطع بين َ
والتعداد'' ،وبين م�شاريع �أُخرى مركزية ،مثلما
�أ�س�س م�شروع اال�ست�شراق عند �إدوارد �سعيد
لت�صورات متنوعة في الجغرافيا النقدية� .إن
التحول الجديد في التخيل عن الجغرافيا� ،إذاً ،كان
في االنتقال من التخيل ال�سيا�سي عن الأر�ض �إلى
التخيل عن ال�سكان.
هذا االنتقال ي�ستدعي �ضرورة االنطالق من
مفهوم ''ال�سيا�سات الحيوية'' عند مي�شيل فوكو الذي
تغير من ''دولة الأر�ض''
يعتبر �أن مو�ضوع ال�سلطة ّ
�إلى ''دولة ال�سكان'' 5،وفي هذه المقالة ننطلق من
و�ضع اهتمام الدولة بال�سكان في هذا ال�سياق� .إن
ما قدمه فوكو يتجاوز �س�ؤال المو�ضوعية �أو النقد
الإب�ستمولوجي لأدوات الديموغرافيا �أو بياناتها،
�إلى ربطهما بعالقات ال�سلطة التي تنتجها الدولة،
وافترا�ضاتها الأيديولوجية .ففعل البحث
الإح�صائي عنده قائم �أ�ص ًال على افترا�ض
�أيديولوجي كامل ب�أن الأفراد هم ذوات بيولوجية
تحتاج الدولة �إلى درا�ستها ،وهو ما ي�شير �إلى
االهتمام ب�صفات الأفراد الخا�صة ،وتقديمها
ك�صفات �سيا�سية متعلقة بالأمن والأمن ال�سيا�سي6.
ويمكن هنا الإ�ضافة على و�صف فوكو �أن هذا
االهتمام يقوم على تحويل ال�صفات ال�شخ�صية مثل
الإيمان  /الدين �إلى هويات �سيا�سية مثل الطائفة
التي تن�شغل التعدادات بتقديمها تقديم ًا ال ينف�صل
عن �صناعتها ،و�إعادة �صناعتها �ضمن الأو�ضاع
والتغيرات الجديدة ،ومثل الإنجاب  /الخ�صوبة
اللذين جرى ربطهما بالتحديث ونموذج التطور
الخطي غير المنف�صل عن عالقات ال�سلطة والهيمنة،
كما يظهر وا�ضح ًا في النظريات الأولى في
الديموغرافيا مثل نظرية التحول الديموغرافي التي
تفتر�ض �أن هناك مخطط ًا واحداً لجميع المجتمعات
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الإن�سانية ،تقل فيه الخ�صوبة بعد مرحلة من
و�صول المجتمعات الإن�سانية �إلى الحداثة.
تعالج هذه المقالة نوع ًا �آخر من التقاطع بين
ما قدمه �أندر�سون في تعريفه للجماعة من خالل
دورها الأ�سا�سي في تحديد �صفات َمن يتم
ت�صنيفهم خاللها ،ذلك ب�أن الفرد حين يولد في
يتعرف �إلى جزء من وظائفه ومراحل
مجموعة ماّ ،
حياته و�صفاته باعتبار �أنها كلها مرتبطة
بالجماعة التي ينتمي �إليها 7،وبين ما يقوله
فوكو في و�صف القوة الحيوية في �أحد �أنواعها
كال�سيطرة على البيولوجيا :ال�سيطرة التي تقوم
ال�سلطة من خاللها بر�سم الم�شهد ال�سكاني /
البيولوجي ،وبالتالي �صناعة الم�شهد ال�سكاني
الذي يحقق م�صالحها� .إن ارتباط التعداد ببناء
الخطط ال�سيا�سية والقومية ،هو نف�سه ارتباطه
باال�ستثمار في الأج�ساد المرغوب فيها ،وتحديد
الأج�ساد غير المرغوب فيها .ون�ضيف هنا بالتالي
تحويل الفئة المرغوب فيها �إلى �أكثرية ،وتحويل
الفئات الأُخرى �إلى �أقليات غير م�ؤثرة من خالل
تعدادها وت�صميمها �إثني ًا .والمقالة هذه ت�سعى
لتبيان ذلك بالن�سبة �إلى المجتمع الإ�سرائيلي.
لقد ربط العديد من الأدبيات الحديثة ممار�سة
الإح�صاء ببناء الدولة من خالل االفترا�ض دائم ًا
�أن جمع المعلومات عن الأفراد هو �أ�سا�س
م�شاريع التخطيط واال�ستراتيجيات في �سيا�سات
الدولة المعا�صرة ،و�أن التعداد مثله مثل العديد
من الأبحاث االجتماعية المخ�ص�صة لجمع
المعلومات عن ال�سكان ،قائم على هدف �أ�سا�سي
هو ال�سماح للدولة بالتدخل االجتماعي واختراق
خ�صو�صية الأفراد8.
يركز البع�ض على �أن ت�أ�سي�س الم�ؤ�س�سة
الإح�صائية يتزامن دائم ًا مع �صناعة خبراء في
ال�سكان ،وغالب ًا ما يتب ّنى ه�ؤالء منطق الدولة
نف�سها ،وبالتالي تحويل الأفراد �إلى مو�ضوع
�أ�سا�سي للبحث 9.هذه المقولة قد ت�ؤخذ في
�سياقات غير مبا�شرة �أي�ض ًا ،ذلك ب�أن من �أكثر
مظاهر هيمنة الدولة على المعرفة بالن�سبة �إلى
ال ،هي في قدرتها من خالل الإدارات
بورديو مث ً

العامة على �صناعة مو�ضوعات البحث (الق�ضايا
التي تتم درا�ستها)� ،إذ ي�ضفي خبراء وباحثون
ال�شرعية عليها و�إن بطريقة غير مدركة ،وبالتالي
ف�إن ه�ؤالء ال يتب ّنون وجهة نظر الدولة فح�سب،
بل حتى الت�صورات النقدية التي تريدها الدولة
التي ''ال تزال تفكر في نف�سها عبر �أولئك الذين
ي�سعون جاهدين للتفكير فيها10''.
ومن ال�ضروري هنا الإ�شارة �إلى �أن التعداد
الإ�سرائيلي متقاطع في حال َتيه ك�سلطة �سيا�سية
وك�سلطة ا�ستعمار ،فالثانية ال تبطل الأولى كبنية
�أو كوظيفة ،والأولى ال تتعار�ض مع الثانية ،وهذا
تقاطع قائم على ت�ضاعف في قدرة هذه ال�سلطة
على ال�ضبط وال�سيطرة والمراقبة ،ي�ستدعي �شك ًا
م�ضاعف ًا في �أدواته .ويرى �إيليا زريق �أن �أدوات
الإح�صاء اال�ستعمارية تكت�سب وظيفة خا�صة،
م�ست�شهداً بكري�ستين زخريا في �أن ''الدول ما بعد
الحقبة اال�ستعمارية عليها �إعادة بناء المجتمع
المطبعة التي
بناء على و�ضد الفئات
َّ
القومي ً
11
ت�شكلت خالل الفترة اال�ستعمارية� ''.إن هذه
توظف هنا
الإ�شارة �إلى ''دول ما بعد اال�ستعمار''ّ ،
في دور الإجراءات الإح�صائية في مجتمع ما زال
خا�ضع ًا لال�ستعمار المبا�شر ،بينما ي�ؤكد عزمي
ب�شارة �ضرورة فهم الطائفية كظاهرة حديثة ''في
�سياق �أ�صبحت فيه الطائفة جزءاً من كل ،هو
الكيان الوطني �أو الدولة ،على الرغم �أن للطائفة
بدايات غير مكتملة التكون في الما�ضي 12''.وهنا
ي�صير الربط �ضروري ًا بين اال�ستعمار و�إنتاج هذه
التباينات االجتماعية� ،أو �إنتاج تخيالت النا�س
عن هذه التباينات من خالل التعداد 13،فالفهم
الكامل للطائفة ال يقوم من خالل عالقتها
بالإمبراطوريات الكبرى ،و�إنما من خالل
عالقتها باال�ستعمار والأنظمة االجتماعية
حول االنتداب
المرتبطة باال�ستعمار .فقد ّ
ال ،نظام الملل العثماني ،من تنوع
البريطاني ،مث ً
مذهبي ي�ص ّنفه ب�شارة كطائفية ثانوية ربما
تنطوي على التهمي�ش ،لكنها ال تنطوي على
المحا�ص�صة� ،إلى طائفية �أ�سا�سية تقوم على
المحا�ص�صة المحددة .ويمكن ت�صور هذا التق�سيم،
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بح�صة في الدولة� ،سواء
والمطالبة من خالله
ّ
�ضمن محا�ص�صة ر�سمية قانونية تحدد حق
الطائفة وح�صتها من الدولة  /الحكم� ،أو غير
مبا�شرة تقوم على �إدراك النا�س لأنف�سهم كفئة
من خالل قدرتهم التمثيليةّ � 14.أما �أندر�سون
فيعطي مثا ًال لأهمية التعداد في المجتمعات
اال�ستعمارية وما بعد اال�ستعمارية من خالل
الدولة اال�ستعمارية الهولندية ،باعتبار التعداد
نوع ًا من �أنواع التخيل المحموم ،وت�صنيف
كمي ًا بهدف ال�ضبط والت�شظية 15.وتجدر
الهويات ّ
الإ�شارة �إلى �أن هذه الت�صورات النقدية (المرتبطة
ب�سياقها ،كما قلنا ،مثلما ترتبط الظاهرة
الممار�س عليها هذا النقد ب�سياقاتها �أي�ض ًا) قد
ت�أخذنا �إلى اعتبار �أن ثمة مبالغة في دور التعداد
تعتبر الأفراد �سلبيين دائم ًا� ،أي تنزع منهم
فاعليتهم وقدراتهم على المقاومة والرف�ض تجاه
هذه الأدوات كلها التي ت�سعى لت�شكيل هوياتهم
وت�صوراتهم ،وتحولهم �إلى طوائف �سيا�سية
واجتماعية .وبينما من ال�ضروري االنطالق في
هذه المقالة من ال�شك في �أدوات التعداد كلها،
ف�إن من المهم في الوقت نف�سه �إعادة االعتبار
�إلى فاعلية الأفراد وقدرتهم على المقاومة ،لكن
هذا ال يعني �أننا نرف�ض ال�شك المكثف في هذه
الأدوات و�أهدافها ،و�إنما نرف�ض المبالغة في
افترا�ض النجاح الدائم لهذه الأدوات ،وهذا �سجال
طويل لي�س مهم ًا هنا الخو�ض فيه بقدر ما �أن
الأهمية هي في الإ�شارة �إلى �أن انطالق هذه
المقالة من ال�شك الدائم في الم�ؤ�س�سة ال�سيا�سية
والر�سمية الإ�سرائيلية الإح�صائية ال يفتر�ض �أبد ًا
نزع الأفراد من فاعلياتهم وافترا�ض �سلبيتهم.

ا إلح�صاء ا إل�رسائيلي ل�سنة :1948
حني ي�صري االن�شغال جتاه ًال

تفتر�ض هذه المقالة من البداية �أن هناك
ان�شغا ًال بنقد التعداد الإ�سرائيلي الأول ل�سنة
 ،1948والذي م ّثل خ�صو�صية ومبا�شرة في
�سنبين
عالقته ب�صناعة المواطنة والإق�صاء كما
ّ

مقاالت
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في هذه المقالة� ،إ ّال �إن هذا االن�شغال في نقد
التعداد الأول ،والتعداد الثاني نوع ًا ما في �سنة
� ،1967أ�س�س لتجاهل التعدادات الإ�سرائيلية بعد
ذلك .و�صار اخت�صار النقد عند هذا التعداد �أ�شبه
بالقبول بمو�ضوعية محتوى التعدادات الجديدة،
با�ستثناء درا�سات محدودة حاولت تقويم دقة
البيانات نف�سها ،ال الأطر الأيديولوجية التي
تو�ضع من خاللها .وهذه المقالة ال تخو�ض في
نقا�ش التعداد الأول ،و�إنما ت�أخذ من التعداد
الأخير ل�سنة  2008حالة درا�سة ،علم ًا ب�أن فهم
التغيرات في محتوى التعداد الأخير ونقده،
ُيلزمها �أخذ التعداد الأول نقطة بدء ومقارنة،
وفي �سبيل ذلك تعر�ض الظروف الخا�صة في �سنة
 1948التي كانت �أول ت�أ�سي�س للم�ؤ�س�سة
الإح�صائية الر�سمية ،بالتزامن مع ت�أ�سي�س
م�ؤ�س�سات الدولة.
في ت�شرين الثاني  /نوفمبر  ،1948وفي
�أثناء ما تطلق عليه �إ�سرائيل حرب اال�ستقالل،
�أُجري التعداد الإ�سرائيلي الأول ،وخالل �سبع
�ساعات من منع التجول الذي �أقيم لأغرا�ض
الإح�صاء ،قام �أفراد الم�ؤ�س�سة الأمنية بتعداد
الأ�سر الإ�سرائيلية و�أفرادها الموجودين
وت�سجيلهم ،وذلك من �أجل تحديد ال�سجل ال�سكاني
الأول لإ�سرائيل .لكن الالفت في هذا التعداد
يتجاوز هذه الظروف �إلى �شروط خا�صة ُفر�ضت
�سي�سجل،
على التعداد� ،أو على عملية اختيار َمن
َّ
�أهمها �أنه كان لزام ًا على الأفراد �أن يكونوا
موجودين خالل هذه ال�ساعات ال�سبع في بيوتهم،
بينما ُحرم الذين لم يكونوا موجودين من
الت�سجيل ،ومن �أن يكونوا �ضمن �سجل ال�سكان
الجديد ،وكذلك �أولئك الذين لم يكونوا موجودين
مع عائالتهم ،والذين طلبت عائالتهم ت�سجيلهم.
وحرم َمن كان غائب ًا من �أمالكه (� ٍ
أرا�ض �أو
ُ
عقارات� ،إلخ) ،ولم يتم االعتراف به �أو ب�أمالكه،
وج ِّ�سد هذا التمييز من خالل قانون �أموال
ُ
عامين من التعداد .لقد كان في هذا
بعد
الغائبين
َ
البعد تحديد وا�ضح للمرغوب فيهم كي يكونوا
بعد
جزءاً من ال�سكان� ،إذ �إن التعداد الأول لم يقم ّ
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ال�سكان فقط بح�سب و�صف �أنات ليبلير ودانييل
بري�سلو �أو ت�سجيلهم ،بل قام ب�صناعتهم
وت�شكيلهم في الوقت نف�سه �أي�ض ًا16.
يحول هذه
غير �أن هناك تو�ضيح ًا �أ�سا�سي ًا ّ
الظروف من �أخطاء تقنية ،مثلما يقدم الت�أريخ
الر�سمي الإ�سرائيلي الجديد مبرراته لمعظم
المجازر التي �صار من ال�صعب تجاهلها� 17،إلى
ت�صورات �أيديولوجية كاملة ومتعلقة ببنية الدولة
نف�سها ،وهذا التو�ضيح هو �أن َمن كانوا بعيدين
عن بيوتهم في المجمل هم الفل�سطينيون� ،سواء
الذين ُه ّجروا ق�سراً خارج فل�سطين� ،أو الذين
انتقلوا �إلى �أماكن داخلية �أُخرى لالحتماء من
الحرب ،مع مجموعات �أُخرى محدودة مثل اليهود
الذين كانوا �ضد ت�أ�سي�س الدولة 18.لقد كانت
نت �سابق ًا ،جزءاً من
بي ُ
ظروف التعداد التي ّ
ا�ستراتيجيا كاملة ومرتبطة بر�ؤية محددة م�سبق ًا
لل�سكان ،وكيف تتم �صناعتهم .والمق�صود هنا
ب�صناعة ال�سكان ،هو �صناعة �صفتهم ك�سكان،
وهويتهم الجديدة كمواطنين في هذه الدولة
الجديدة ،وهذا هو المدخل لفهم معنى �صناعة
المواطنة في التعداد الأول� .إن �أهمية درا�سة
ال عن كونه الإجراء الر�سمي
التعداد الأول ،ف�ض ً
الأول في �صناعة �صفة ال�سكان ،هي �أنه حمل
رغبات الدولة في اال�ستثمار في الفئات المرغوب
فيها� ،أو �إق�صاء الفئات غير المرغوب فيها ،وال
�سيما �أن الحديث هنا هو عن الم�ؤ�س�سة الإ�سرائيلية
التي تقاطعت �صناعة الدولة فيها مع �صناعة
م�ؤ�س�سة الإح�صاء ومع معظم م�ؤ�س�سات المجتمع
المدني في فترة محدودة جداً .فالمواطنة
بمعنييها الخطابي والإجرائي ت�شكلت نتيجة هذا
َ
التعداد ،كما �أن ت�صنيف الدولة للمواطنين (ثم
�إح�صا�ؤهم) في التعداد ،تحول �أو ًال �إلى تعريف
نظري ر�سمي لمواطني دولة �إ�سرائيل ،وثاني ًا �إلى
تعريف عملي ،من خالل َمن يملكون الوثائق
الر�سمية مثل الهوية ،والجن�سية� ،إلخ .وبالتالي،
ف�إن �أي مبالغة في نقد هذا التعداد كانت مقبولة
�ضمن هذه المبا�شرة ،وهو ما يف�سر االن�شغال بهذا
التعداد ب�صورة خا�صة .وادعا�ؤنا هنا في هذه

المقالة هو �أن هناك ا�ستمراراً ل�صناعة المواطنة،
من خالل عملية التهمي�ش والإق�صاء المركزة في
التعدادات الإ�سرائيلية الالحقة ،لكن بطريقة غير
مبا�شرة ولي�ست وا�ضحة ،الأمر الذي ت�سبب
بالعزوف عن نقد محتوياتها ،والرجوع دائم ًا �إلى
نقد التعداد الأول.

التعداد الإ�رسائيلي ل�سنة 2008

تعالج هذه المقالة التمييز والتهمي�ش في
التعداد الإ�سرائيلي ل�سنة  2008من ناحيتين:
الأولى ،التهمي�ش في فعل الإح�صاء نف�سه ،وهو
تهمي�ش م�ستمر في التعداد الأخير ،مع �أن هناك
ال عام ًا من خالل التوظيف الدائم للأدبيات
تجاه ً
ذات ال�صلة بت�أثير الإح�صاء في المجتمع من
خالل نماذج مبكرة من التعداد الإ�سرائيلي .وفي
نقد هذا التجاهل ت�ست�شهد هذه المقالة ب�أمثلة
عدة ال�ستمرار هذا الأثر؛ � ّأما الثانية فنقد لمحتوى
التعداد الأخير نف�سه من خالل محاور متنوعة.
وثمة تو�ضيح �آخر �ضروري هو �أن هذه المقالة،
وبينما ال ت�أخذ الفل�سطينيين فقط مثا ًال للتهمي�ش
في هذا التعداد ،ف�إنها �أي�ض ًا ال ت�ضع تهمي�ش
الفل�سطينيين في المو�ضع نف�سه مع المجموعات
المهم�شة الأُخرى ،وذلك تبيان ًا لخ�صو�صية
كم�ستعمرين �أمام اال�ستعمار
الفل�سطينيين
َ
ب�أجزائه المتناق�ضة كافة.
تعالج المقالة موا�ضع متنوعة من
التناق�ضات الظاهرة في التعداد داخل �إ�سرائيل:
�أو ًال ،الفل�سطينيون في مقابل الإ�سرائيليين ب�ش ّقي
هذا التناق�ض ،كونهم غير يهود في دولة يهودية،
�أو كونهم فل�سطينيين في دولة ت�ستعمرهم؛ ثاني ًا،
التناق�ض الذي يفر�ضه كونهم غير �أوروبيين في
دولة تت�شكل عالقات القوة فيها �ضمن ثنائية
�أوروبي وغير �أوروبي� .إن تعدد موا�ضع
الفل�سطينيين هنا ُيدخلهم في  3م�ستويات من
التهمي�ش� :أو ًال ،كفل�سطينيين هم في تناق�ض
كم�ستعمرين مع اال�ستعمار؛ ثاني ًا ،كونهم
وا�ضح
َ
غير يهود ،في حين تحر�ص الم�ؤ�س�سة الإ�سرائيلية

التعداد اإلسرائيلي وصناعة املواطنة

على يهودية الدولة؛ ثالث ًا ،كونهم غير �أوروبيين،
في دولة متمركزة حول �أوروبيتها .وهذه
الم�ستويات المتعددة من التناق�ض مرتبطة
ب�أنماط من الالم�ساواة �سيتم عر�ضها في عدة
محاور في نقد التعداد الإ�سرائيلي الأخير.

�صفات خا�صة لت أ�كيد ثنائية
أ�وروبيني  /غري أ�وروبيني

ن�سعى هنا لت�أكيد �أن التعدادات الإ�سرائيلية
كلها كانت من�شغلة بتظهير التباين بين
الأوروبيين وغير الأوروبيين بطرق متعددة ،وقد
تعرف عن نف�سها ب�أنها
�صار الأمر ّ
فج ًا في دولة ِّ
دولة ديمقراطية ،ودولة للم�ساواة ،في الوقت
الذي يتم التعداد على �أ�سا�س ثنائي بين
مجموع َتي الأ�شكيناز (الأوروبيين) والمزراحيم
(ال�شرقيين) .وقبل تبيان كيفية عر�ض هذه
الثنائية في التعداد الإ�سرائيلي ل�سنة ،2008
يجب الإ�شارة �إلى �أن ت�صنيفات التعداد تتم على
�أ�سا�س الخلفيات االجتماعية للأفراد :الدين؛
الطائفة؛ مكان ال�سكن؛ �إلخ ،ومن خالل البحث
العلمي� ،أي من خالل درا�سة ت�أثيرها في مواقف
الأفراد تجاه �أي ق�ضية اجتماعية �أو �سيا�سية،
وبالتالي ف�إن التعداد يقوم على �إنتاج �أدوات
الكمي الذي يعتمد
القيا�س والتحليل في البحث ّ
على قيا�س ت�أثير المتغيرات الم�ستقلة ــ التي
غالب ًا ما تكون على خلفيات اجتماعية ــ في
مختلف المواقف والظروف .وتكمن الخطورة هنا
في �أن التعداد � ّأ�س�س لإنتاج تحليل ثقافي يف�سر
�سلوك الأفراد من خالل انتماءاتهم الثقافية
(الإثنية؛ �شرق �أو غرب؛ مكان ال�سكن؛ �إلخ) من
ال بعين
دون �أخذ التهمي�ش و�سيا�سات الدولة مث ً
االعتبار ،وال �سيما �أن التحليالت الثقافية غالب ًا
ما ترتبط ب�إنتاج ال�صور النمطية للمجموعات
الثقافية ،من خالل فهم الظاهرة بمعزل عن
الأو�ضاع البنيوية المنتجة لها ،وفهم الفعل
االجتماعي ك�سلوك.
مما �سبق ،ف�إن �أي مالحظة مبا�شرة
انطالق ًا ّ

مقاالت
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للبحث العلمي الإ�سرائيلي ،يحيل �إلى ان�شغال
الباحثين الإ�سرائيليين لفترات طويلة بتف�سير
المواقف وال�سلوكيات �ضمن �إعادتها �إلى ت�أثير
الأ�صل الثقافي للأفراد ،وتحديداً �إن كان الأفراد
�شرقيين �أو غربيين ،وهنا تظهر م�ساهمة وا�ضحة
في تنميط هذه المجموعات و�إنتاج افترا�ضات
عامة ب�ش�أنها ،وب�ش�أن �صفاتها و�سلوكياتها .و�إذا
كان و�صف مزراحيم و�شرقيين يبدو خا�ص ًا
بت�صنيف اليهود في التعدادات ال�سابقة ،ف�إن
تعداد  2008حافظ على ت�صنيف �شرقي وغربي
بطريقة غير مبا�شرة ،وبطريقة �أعم ،وذلك من
خالل خانة خا�صة في التعداد هي ''مكان الأ�صل
بالن�سبة �إلى الأفراد'' .وال�س�ؤال الذي ال بد من
طرحه هو :لماذا تريد م�ؤ�س�سة البحث الر�سمية
الأولى في �إ�سرائيل ت�أكيد �صفة ال�سكان (الجيالن
الأول والثاني) كمهاجرين؟ ون�ضع هنا ثالثة
�سياقات لفهم هذه ال�صفة الإح�صائية ،وللإجابة
عن هذا ال�س�ؤال:
ال�سياق الأول هو �أن التعداد الإ�سرائيلي
ي�سعى دائم ًا لت�أكيد ثنائية ال�شرق والغرب من
خالل �صفات �إح�صائية متنوعة ومتغيرة .فبينما
�صار التعبير المبا�شر عن ثنائية الأ�شكيناز
والمزراحيم غير مقبول �ضمن �سيا�سات الهوية
الإ�سرائيلية الجديدة (التي تقدم نف�سها �ضمن �أطر
المواطنة الكاملة والم�ساواة والديمقراطية) ،ف�إنه
جرى ت�أكيدها مداورة من خالل �إعادة الأفراد
�إلى الأماكن التي هاجروا منها ،واعتبارها جزءاً
من �صفاتهم وتعريفهم الر�سمي .والالفت في هذه
الخانة ،هو ت�صنيف حتى �أولئك الذين ولدوا
داخل �إ�سرائيل �أي�ض ًا من خالل الدولة /المكان
الأ�صل :مكان الوالدة بالن�سبة �إلى �أولئك الذين
ولدوا خارج �إ�سرائيل ،ومكان والدة الأب بالن�سبة
�إلى �أولئك الذين ولدوا في �إ�سرائيل ،وهو ا�ستمرار
لعملية الت�صنيف على �أ�سا�س الخلفية االجتماعية
المرتبطة ب�شرق وغرب ،حتى بالن�سبة �إلى �أولئك
الذين ولدوا ون�ش�أوا في �إ�سرائيل .هذا التعريف
يف�سح المجال �أمام �س�ؤال :لماذا تتم العودة �إلى
مكان والدة الأب تحديداً ،ولي�س مكان الأهل �أو
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ال ،وخ�صو�ص ًا �أن الإطار المتداول والعام
الأم مث ً
(من هو اليهودي؟) قائم على الن�سب
للن�سب َ
بالن�سبة �إلى الأم؟ هذا ال�س�ؤال يكت�سب �أهميته من
غرابة هذا االعتماد (دولة الأ�صل كدولة �أ�صل
الأب) ،وهو �إذ يحتاج �إلى بحث وا�سع للإجابة
عنه ،ف�إن هناك مجموعة من الم�ؤ�شرات الناجمة
ندعي �أنها كافية هنا،
عن مالحظات عامة ال ّ
لكننا ندعي �أهمية ذكرها� ،أي تلك الم�ؤ�شرات
المرتبطة بالزواج المختلط داخل �إ�سرائيل.
والمق�صود بالزواج المختلط هنا هو الزواج بين
''�شرقيين وغربيين''� .إن المالحظات القائمة على
ن�سبة المتعلمين بح�سب الجن�س بالن�سبة �إلى
''ال�شرقيين'' ،ربما ت�شير �إلى قدرة الن�ساء
''ال�شرقيات'' على الزواج المختلط �أكثر من الذكور،
تبع ًا لم�ستواهن التعليمي 19.و�إذا كان التثبت من
هذا التحليل �صعب ًا في عجالة كهذه ،ف�إن الأكيد
�أن تحديد �صفة دولة الأ�صل تحافظ على زيادة
عدد فئة ''الغربيين'' (الأ�شكيناز) كون الأب في
معظم الزيجات المختلطة �أ�شكينازي ًا ،وبالتالي
يكون �أبناء العائالت التي قامت على زواج
مختلط �أ�شكينازيين.
ال�سياق الثاني هو في التطور النقدي ن�سبي ًا
في البحث الإ�سرائيلي ــ تحديداً بالن�سبة �إلى
الت�أريخ الجديد ــ وكذلك في الهجرة التي �صار
من ال�صعب التعبير عنها كحدث عادي وطبيعي،
�أو �أنها عودة �إلى وطن اغتربوا عنه فترة20.
ال�سياق الثالث هو �أن الت�شديد على �صفة
المهاجرين ربما ي�سير في اتجاه �إنكار المواطنة
للمواطنين الموجودين في �إ�سرائيل قبل ت�أ�سي�س
ال ،وخ�صو�ص ًا الفل�سطينيين ،فتقديم
الدولة �أ�ص ً
�إ�سرائيل كدولة مهاجرين يحمل في طياته نفي ًا
لأ�صالنية ال�سكان الأ�صالنيين  /الفل�سطينيين،
كا�ستمرار لإنكار الهوية الفل�سطينية لل�سكان
الفل�سطينيين في �إ�سرائيل في التعداد الذي
ي�صنفهم كعرب فقط ،فالعروبة تتحول في هذا
التعداد �إلى طائفة ،ولي�ست قومية.

االعرتاف الناق�ص بال�سكان،
وتغييب هوية املكان
لقد ارتبط ت�صنيف الفل�سطينيين في التعدادات
الإ�سرائيلية الأولى بتغييب �أي هوية خا�صة بهم
با�ستثناء كونهم لي�سوا يهوداً ،من خالل
الت�صنيف الأ�سا�سي :يهود وغير يهود� ،أو يهود
و�آخرون .لكن لأ�سباب متعددة ال ي�سع هذه
المقالة الوقوف عندها ،مثل التغيرات في طبيعة
الديموغرافيا الإ�سرائيلية وتنوعها ،وخ�صو�ص ًا
بعد الهجرة التي �أدخلت الم�سيحيين ال�سوفيات،
ف�إن ت�صنيف الفل�سطينيين كعرب �صار موجوداً
بداية من التعداد الإ�سرائيلي ل�سنة  .1995و�إذا
كان هذا الت�صنيف الذي اعترف لأول مرة
بالفل�سطينيين ب�صفة خا�صة بهم ،ال كونهم ''غير
ممن ان�شغلوا بنقد
يهود'' ،مريح ًا لكثيرين ّ
التعدادات الإ�سرائيلية ،ف�إنه �أي�ض ًا يحمل موا�ضع
جدل كثيرة ال يمكن تجاهلها ،بدءاً من كون
التعداد ال يعترف بفل�سطينية الفل�سطينيين و�إنما
كعرب ،وهو بذلك ''يغير الت�صنيف ويجدده عدة
مرات تحت مفاهيم ر�ؤيته هو للنا�س ،ولي�س كما
يرون هم �أنف�سهم� 21''.إن ت�صنيف الفل�سطينيين
كعرب في التعدادت الجديدة ،والمترافق مع
اعتبارهم كذلك في الخطاب ال�سيا�سي
الإ�سرائيلي ،مرتبط ارتباط ًا وثيق ًا ب�إنكار الهوية
الفل�سطينية ،كا�ستمرار لتغيب ال�سكان في المخيلة
الإ�سرائيلية التقليدية�'' :أر�ض بال �شعب ل�شعب بال
تحول �إلى �إنكار لوجودهم
�أر�ض'' ،وهو تغييب ّ
كفل�سطينيين ،و�إعادة تعريف هذا الوجود بما
يتماثل مع الم�شروع الإ�سرائيلي الجديد.
�إن هذه القراءة لي�ست مجرد �سجال نظري عن
دور الخطاب في محاولة تعريف ال�سكان
و�صناعة هوياتهم ،فثمة �شواهد �إجرائية على هذا
ال
التحديد .لقد كانت �إ�ضافة �سكان الجوالن مث ً
�إلى �سجل ال�سكان الإ�سرائيلي بعد ا�ستعمارها،
مثا ًال وا�ضح ًا لعدم وجود و�صف ثابت لل�سكان
في �إ�سرائيل �ضمن عالقة التعداد الوا�ضحة مع
اال�ستيطان ،لكن الأهم �أن �إ�ضافتهم �ساهمت
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�أي�ض ًا في �إعادة تعريف فئة العرب في �إ�سرائيل،
بحيث لم تعد خانة العرب م�ساوية لخانة
تميز الفل�سطينيين حتى
الفل�سطينيين ،ولم يعد ُّ
في مجموعة �إثنية �أو ثقافية وا�ضح ًا ،الأمر الذي
ُيفهم على �أنه محاولة ت�أثير في ت�شكل الجماعة
القومية الفل�سطينية في �إ�سرائيل ،وهذا ما ارتبط
في جميع ال�سجاالت ب�ش�أن المواطنة
والديمقراطية ويهودية الدولة� .إن ت�أكيد عروبة
درك في �سياق �إلغاء عالقة
هذه المجموعة ُي َ
�أفرادها بالأر�ض المحددة ــ فل�سطين ــ وي�ضعهم
في �إطار كامل ينتمي �إلى الأر�ض العربية
الكبرى ،وهذا �أي�ض ًا ح�سم وا�ضح للموقف
الإ�سرائيلي الراف�ض لحق الالجئين في العودة،
وت�شريع ربما لممار�سات التران�سفير الم�ستمرة
منذ النكبة وما قبلها.
لكن حتى هذا االعتراف الناق�ص بال�سكان
لغ تعريف �أماكنهم
الفل�سطينيين كعرب ،لم ُي ِ
وف�ضاءاتهم الح�ضرية ،فقد ا�ستمر ت�صنيف
المحليات ( )Localitiesفي التعداد الإ�سرائيلي
ل�سنة  2008من خالل خانتين :محليات يهودية،
ومحليات غير يهودية.
و�إذا كان ال�سجال ب�ش�أن هوية المكان
وتاريخه كمكان جغرافي هو �سجال مرتبط كما
قلنا بال�سجال عن الحق التاريخي في الأر�ض،
ف�إن �إنكار هوية المكان كمكان ح�ضري (مدينة؛
قرية) قد ُيفهم �ضمن �سياق العداء الإ�سرائيلي
التاريخي للمدينة الفل�سطينية؛ العداء الذي �ساهم
في تحويل الفل�سطينيين في الداخل �إلى مجموعة
من الفالحين من دون �أر�ض ،ينامون في قرى،
وينخرطون بالتدريج في �سوق المدينة
عمال� .إن هذا العداء
الإ�سرائيلية متحولين �إلى ّ
للمدينة الفل�سطينية ت�شديد على العداء للجماعة
القومية الفل�سطينية التي يقف غياب المدينة
ال �أمام ت�شكلها على �أي حال� ،أو
الفل�سطينية حائ ً
على انف�صالها على الأقل من دون �أن تكون
مجبرة على التكون في داخل الم�ؤ�س�سة
ال عن �أن تغييب المدينة هو
الإ�سرائيلية .هذا ف�ض ً
بمثابة و� ٍأد لم�شاريع الحداثة الفل�سطينية،
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و�إخ�ضاعها ل�شروط الدخول في الحداثة
الإ�سرائيلية الوحيدة .فــ ''المدينة اليهودية هي
الواقع الحداثي الوحيد الذي يعرفه المواطن
العربي في �إ�سرائيل ،لأنه لم يكن قادراً على
االن�ضمام لم�شاريع الحداثة العربية ،فهو لم
ي�شارك ال في الحلم وال في الخيبة ،ال في الوهم
وال في تحطيم الوهم22''.

احلدود غري الوا�ضحة يف التعداد،
جغرافي ًا ودميوغرافي ًا

�إن اختيار المقالة للتعداد الإ�سرائيلي ل�سنة
 2008لم يكن لأنه الأحدث فقط ،بل لطبيعة
ال�سجاالت �أي�ض ًا� ،أكانت على م�ستوى الخطاب
الر�سمي الإ�سرائيلي� ،أو على م�ستوى الأكاديميا
الإ�سرائيلية ،وهي ال�سجاالت المتعلقة تحديداً
بالخطاب ب�ش�أن التوازن الديموغرافي الذي �صار
�أكثر حدة من �أي وقت م�ضى ،مع �أن له بدايات
وا�ضحة في الأدبيات الإ�سرائيلية الأولى� ،أو في
الخطاب الر�سمي المترافق مع التطهير العرقي في
�سنة  23 .1948غير �أن خ�صو�صية هذا ال�سجال
ِ
وح ّدته ت�أتيان من انح�سار الهجرة اليهودية �إلى
�إ�سرائيل التي �صارت محدودة جداً ،ولم تم ّثال
بعداً مهم ًا من �أبعاد الزيادة الطبيعية من بداية
الألفية الثانية .وبالتالي �أ�صبح الحديث عن
الخطر الديموغرافي �أكثر حدة ،و�صار الحديث عن
تحول الأقلية العربية �إلى فئة تعادل اليهود بعد
ّ
فترة من خالل توقعات عدد ال�سكان والزيادة
الطبيعية التي لم تعد الهجرة جزءاً �أ�سا�سي ًا منها،
وارتبط الأمر بحوارات متعددة ،وبا�ستراتيجيات
للتخل�ص من ال�سكان� ،أو با�ستراتيجيات مقبلة
لحل ال�صراع العربي ــ الفل�سطيني ــ الإ�سرائيلي،
وخ�صو�ص ًا حل الدولتين24.
لقد ت�سبب االن�شغال بالتعدادات المبكرة
وتجاهل التعدادات الإ�سرائيلية الجديدة بتغييب
مجموعة من البديهيات التي يتما�شى فيها
التعداد الإ�سرائيلي مع الرغبة الم�ستمرة في
''من هم
اال�ستيطان .لقد كانت الإجابة عن �س�ؤال َ
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المواطنون؟'' غير وا�ضحة ،وعر�ضة للتغير بين
كل تعداد و�آخر �ضمن الظروف ال�سيا�سية في كل
فترة ،و�ضمن ت�صاعد خطاب التهديد من الخطر
الديموغرافي العربي ،بداية من احتالل ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة� ،إلى �ضم �سيناء والجوالن
والقد�س ال�شرقية ،مروراً بكل اتفاق انف�صلت فيه
�إ�سرائيل عن بع�ض المناطق التي احتلتها.
�إن التغير في تعريف المواطنين في التعدادات
ي�ؤكد ه�شا�شة هذا التعريف الذي يعاد ت�شكيله مع
نتائج الحروب �أو االتفاقات �أو �أي متغيرات
�أُخرى .فعلى الرغم من �ضم القد�س ال�شرقية ،ف�إن
�سكانها ُيعتبرون خارج حدود �إ�سرائيل الر�سمية،
كونهم ال يملكون المواطنة الكاملة ،بينما ُيعتبر
�سكان الم�ستعمرات الإ�سرائيلية في ال�ضفة
الغربية والقد�س ال�شرقية �سكان ًا عاديين في
التعداد الأخير .لقد م ّثلت هذه الحالة في التعداد
تبيان ًا النعدام الحدود ،الديموغرافية منها� ،أو
حتى الجغرافية ،في التخيل الر�سمي الإ�سرائيلي
للجغرافيا وال�سكان.

خ�صوبة �أقل ،حداثة �أكرث :اال�ستثمار
يف الأج�ساد املرغوب فيها

ي�ؤخذ ان�شغال التعداد بالخ�صوبة في �سياقات
النقد التي �أ�شرنا �إليها في منطلقنا النظري� ،أي
وتخيلها عن ال�سكان
عالقتها بافترا�ض الدولة
ّ
كذوات بيولوجية ،رابطة �صفاتها البيولوجية،
مثل الإنجاب ،بالأمن القومي و�سيا�سات الدولة
العامة .ونفتر�ض هنا �أن هذا الربط ي�أخذ و�ضعية
خا�صة في التعداد الإ�سرائيلي ،الرتباطه
بال�سجاالت الموجودة ب�ش�أن ال�صراع
الديموغرافي وهواج�س الزيادة ال�سكانية لدى
الفل�سطينيين في �إ�سرائيل ،وبالتالي ،ف�إن فهم
االن�شغال بتعداد الخ�صوبة ال ينف�صل عن فهم
الخطاب الموجود عن ال�صراع الديموغرافي .فقد
ان�شغلت الإح�صاءات الر�سمية الإ�سرائيلية بتعداد
الخ�صوبة فيما �أ�صبح ي�شبه الهو�س ،وخ�صو�ص ًا
مع ت�صاعد الخطاب ب�ش�أن الخطر الديموغرافي

العربي في الأعوام الأخيرة ،وبعد �أن دخل
الخطاب �إزاء التوازن الديموغرافي في اعتبارات
الحلول واال�ستراتيجيات المطروحة لل�صراع25.
�إن اهتمام الدولة بالخ�صوبة ُيفهم في �أحد
جوانبه من خالل الربط العام الأولي بين الحداثة
والخ�صوبة ،فقد ربطت نظرية التحول
ال ،وهو واحدة من �أوائل
الديموغرافي مث ً
النظريات الكال�سيكية في الديموغرافيا ،بين
الحداثة والخ�صوبة من خالل مخطط لتطور
الخ�صوبة وعدد ال�سكان في العالم ،وعبر افترا�ض
مخطط للعالقة بين الخ�صوبة ومعدالتها وبين
الوفيات ،وربط هذه العنا�صر في الظروف
االجتماعية واالقت�صادية العامة .وهذا المخطط
الذي افتر�ضته النظرية يقوم على مراحل
�أ�سا�سية ،تبد�أ �أو ًال بمرحلة طويلة من بدء التاريخ
الإن�ساني �إلى ما قبل بداية المجتمع ال�صناعي،
يكون فيها توازن بين عدد الوفيات وعدد
الوالدات ،نتيجة الخ�صوبة العالية جداً المرتبطة
بالمجتمع الزراعي و�أنظمة قيمية وثقافية معينة،
جراء الو�ضع
بينما عدد الوفيات العالي هو ّ
ال�صحي ال�سيىء ،وبالتالي ،ف�إن هناك ما ي�شبه
التوازن ي�صل في �أحيان كثيرة �إلى تناق�ص في
عدد ال�سكانّ � .أما المرحلة الثانية فتبد�أ مع
انطالق المجتمع ال�صناعي ،وهنا تظهر فجوة
زمنية بين الو�ضع ال�صحي الذي و ّفره المجتمع
ال�صناعي ،وبين المنظومات القيمية واالجتماعية
التي ت�ساهم في زيادة الخ�صوبة ،والتي تحتاج
�إلى وقت �أكبر كي ت�سقط ،فيحدث ازدياد عالٍ في
النمو ال�سكاني نتيجة االنخفا�ض في عدد
الوفيات ،وبقاء الخ�صوبة على ما كانت عليه
ال ،الأمر الذي ربما ي�سبب زيادة �سريعة في
قب ً
عدد ال�سكان في الدول الناميةّ � .أما المرحلة
الثالثة ،وهي الأهم بالن�سبة �إلينا هنا ،فهي التي
تتراجع فيها الخ�صوبة نتيجة دخول قيم
التحديث والظروف االجتماعية الجديدة المرتبطة
فيه ،فتكون اللحظة التي ت�صل فيها قيم الحداثة
لهذه المجتمعات هي اللحظة التي تقل فيها
الخ�صوبة لديهم26.
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�إن الدولة ب�صورة عامة تكون حري�صة على
تحويل �صفة الإنجاب  /الخ�صوبة الخا�صة� ،إلى
�صفة عامة ترادف الحداثة ،وهذا الربط ي�أخذ
دوراً خا�ص ًا في الخطاب الإ�سرائيلي المن�شغل
بال�صراع الديموغرافي.
لقد ا�شترك خطاب التهديد والتخويف من
الديموغرافيا الفل�سطينية المت�صاعدة في الفترة
الأخيرة� ،إذاً ،مع خطاب مزدوج ي�صف الخ�صوبة
باختالف المو�صوف ،وكان هذا وا�ضح ًا في
االحتفاء بالخ�صوبة المتزايدة لليهود ،بينما كان
التحذير والتهديد من خطر الخ�صوبة العربية
العالية ،مع �أنها في تناق�ص .وتزامن ذلك مع
و�صف المجموعات العربية كمجموعات متخلفة،
خارج �إطار الدولة الحديثة ،ا�ستمراراً في محاولة
�صناعة عقدة النق�ص لدى الفل�سطينيين تجاه
عينت الدولة نف�سها
الحداثة الإ�سرائيلية .وقد ّ
م�س�ؤولة عن ''تحديث'' المجموعات العربية،
وتحديد خ�صوبتها ،من خالل مجموعة من
الو�سائل العملية� ،سواء ب�شكل مبا�شر �أو غير
عبرت عن العداء تجاه الخ�صوبة لدى
مبا�شرّ ،
المجموعات العربية ،مثل جمعيات تنظيم الأ�سرة
وغيرها 27.ووفرت الإح�صاءات الإ�سرائيلية في
الأعوام الأخيرة ،والتي ان�شغلت ب�صورة غير
م�سبوقة بالخ�صوبة وتعدادها ،المادة الخام
للخطاب الر�سمي وغير الر�سمي ب�ش�أن ال�سكان.

خامتة
لقد حاولت في هذه المقالة من خالل
تتبع م�سار العالقة
مجموعة من المحاور ّ
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الم�ستمرة بين التعداد الإ�سرائيلي والإح�صاءات
الر�سمية ،وبين م�شاريع اال�ستيطان والتهمي�ش
والإق�صاء و�صناعة المواطنة ،حتى لو ب�شكل �أقل
حدة ،مقدم ًا في ذلك نقداً لالن�شغال بنماذج
مبكرة من التعدادات في نقا�ش ب�ش�أن عالقة
التعداد بال�سلطة �أو ب�سيا�سات اال�ستعمار في
�إ�سرائيل .وحاولت تبيان �أن تجاهل نقد التعدادات
الإ�سرائيلية المت�أخرة ،لم يكن م�شروع ًا ،وفي
قدمت �أ�سا�سات وا�ضحة وم�ستمرة
�سبيل ذلك ّ
لعالقة التعداد بال�سلطة.
وجرى تبيان هذه الأ�سا�سات من خالل ر�صد
العالقة بين التعداد الإ�سرائيلي واال�ستيطان،
وات�ضح ذلك في كون تعريف التعداد للمواطنين
�أو للأر�ض تعريف ًا غير ثابت ،يتغير وفق المراحل
المتعددة ،وبالتالي ،ف�إن التعداد يقوم ب�إ�ضافة
المناطق �أو ال�سكان الذين يتم �ضمهم ،وي�شكل
غطاء ر�سمي ًا لال�ستيطان الم�ستمر .كما تم ر�صد
عالقة التعداد بالتهمي�ش و�صناعة الهويات
الإثنية في �إ�سرائيل ،من خالل حر�ص التعداد
على ت�أكيد ثنائية �شرق وغرب بطرق متنوعة.
وك�شفت �أي�ض ًا المحاوالت الدائمة التي تظهر
وا�ضحة في التعداد الأخير ،لتغييب المكان
الفل�سطيني من خالل ت�صنيف المناطق الح�ضرية،
وبينت كذلك
كمناطق يهودية �أو غير يهوديةّ ،
كيف يتم تعريف ال�سكان تعريف ًا ناق�ص ًا ب�صفتهم
عرب ًا ،ال فل�سطينيين .و�أخيراً عر�ضت عالقة
االن�شغال بتعداد الخ�صوبة في الإح�صاءات
الر�سمية ،وعالقته المبا�شرة بالخطاب ال�سائد
ب�ش�أن التوازن الديموغرافي وخطر الخ�صوبة
والديموغرافيا العربية في �إ�سرائيل.
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املصادر
1

2
3
4
5
6

نب ّين هنا أننا نرفض ما جتاهلته املقوالت النظرية التي ساهمت يف نقد التعداد ،من ناحية فاعلية
األفراد ومقاومتهم لرغبات الدولة أو االستعمار التي يمارسها التعداد .وألننا ال نسعى ملعاجلة هذه
املقولة النظرية الغالبة أو نقدها ،فإننا نكتفي بتبيان أننا ال نتعامل مع التعداد يف جوانبه كلها
كخطاب (أي كنص له سلطة مستقلة وكاملة) ،وإنما كمضمون (أي كنص يع ّبر عن سلطة الدولة/
االستعمار يف إسرائيل) .ويتضح هذا يف رفضنا اعتبار سلطة التعداد سلطة كاملة ،ويف رفضنا
جتاهل مقاومة الناس واألفراد لرغبات السلطة يف الضبط والتشظية وبناء الهويات ،ونكتفي
بالتايل بوصفها كمحاوالت.
بيار بورديو" ،أسباب عملية :إعادة النظر بالفلسفة" ،ترجمة أنور مغيث (بيروت :دار األزمنة احلديثة،
.)1998
بندكت أندرسون" ،اجلماعات املتخيلة :تأمالت يف أصل القومية وانتشارها" ،ترجمة ثائر ديب
(دمشق :قدمس للنشر والتوزيع.)2009 ،
عزمي بشارة" ،مدخل لفهم املسألة الطائفية وصناعة األقليات يف املشرق العربي الكبير"" ،عمران
للعلوم االجتماعية واإلنسانية" ،العدد ( 11شتاء  ،)2015ص  7ـ .18

Michel Foucault, Security, Territory, Population: Lectures at the Collège de France,
1977-1978, edited by Arnold I. Davidson (New York: Palgrave Macmillan, 2007).
Michel Foucault, Society Must Be Defended: Lectures at the Collège de France 19751976, edited by Arnold I. Davidson (New York: Picador, 2003).

 7أندرسون ،مصدر سبق ذكره.
 8انظر مثالً:

Hugh Heclo, Modern Social Politics in Britain and Sweden: From Relief to Income
Maintenance (New Haven and London: Yale University Press, 1974).

 9انظر مثالً:

Stein Kuhnle, “International Modeling, States, and Statistics: Scandinavian Social Security Solutions in the 1890s”, in States, Social Knowledge, and the Origins of
Modern Social Policies, edited by Dietrich Rueschemeyer and Theda Skocpol (New
Jersey: Princeton University Press, 1996), pp. 233–263; Theodore M. Porter, The
Rise of Statistical Thinking, 1820-1900 (Princeton: Princeton University Press,
1986).

10
11
12
13
14

بورديو ،مصدر سبق ذكره ،ص .19
إيليا زريق" ،اخلطاب اإلسرائيلي حول التوازن السكاين"" ،أبحاث فلسطينية يف اجملتمع والتاريخ/
مدى الكرمل" ،العدد ( 1ربيع  ،)2006ص 7ـ .30
بشارة ،مصدر سبق ذكره ،ص.1
عزمي بشارة ،مقدمة كتاب أندرسون ،مصدر سبق ذكره.
انظر مثالً :بشارة" ،مدخل لفهم املسألة الطائفية ،"...مصدر سبق ذكره .وانظر أيضاً:
Ian Hacking, The Taming of Chance (Cambridge: Cambridge University Press, 1990).

التعداد اإلسرائيلي وصناعة املواطنة

مقاالت

079

 15أندرسون ،مصدر سبق ذكره.
Anat Leibler and Daniel Breslau, “The Uncounted: Citizenship and Exclusion in the 16
Israeli Census of 1948”, Ethnic and Racial Studies, vol. 28, no. 5 (September 2005),
pp. 880–902.

ال ما يقوله إيالن ِ
باب ْه عن التأريخ اجلديد من داخل إسرائيل:
 17انظر مث ً

Ilan Pappe, Out of the Frame: The Struggle for Academic Freedom in Israel (London:
Pluto Press, 2010).
Leibler and Breslau, op.cit. 18
Yinon Cohen and Yitchak Haberfeld and Tali Kristal, “Ethnicity and Mixed Ethnicity: 19
Educational Gaps among Israeli-Born Jews”, Ethnic and Racial Studies, vol. 30, no. 5
(September 2007), pp. 896-917.

 20انظر:

Judith Shuval, “Migration to Israel: the Mythology of 'Uniqueness'”, International
Migration, vol. 36, issue 1 (March 1998), pp. 3–26.

21
22
23
24

بشارة ،مقدمة كتاب أندرسون ،مصدر سبق ذكره ،ص .44
عزمي بشارة'' ،اخلطاب السياسي املبتور ودراسات أُخرى'' (رام الله :املؤسسة الفلسطينية لدراسة
الديمقراطية  /مواطن ،)1998 ،ص .9
زريق ،مصدر سبق ذكره.
ال :املصدر نفسه؛ أرنون سوفير'' ،إسرائيل ديموغرافي ًا  2000ـ  :2020خماطر واحتماالت''،
انظر مث ً
ترجمة حممد حمزة غنايم (رام الله :املركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية  /مدار)2002 ،؛
يفغينيا بيستروف وأرنون سوفير'' ،إسرائيل ديموغرافي ًا  2010ـ  :2030يف الطريق نحو دولة
دينية'' ،ترجمة سليم سالمة (رام الله :املركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية  /مدار.)2011 ،
زريق ،مصدر سبق ذكره.

25
Donald T. Rowland, Demographic Methods and Concepts (New York: Oxford University 26

Press, 2003).
Rhoda Ann Kanaaneh, Birthing the Nation: Strategies of Palestinian Women in Israel 27
(Berkeley: University of California Press, 2002).

املراجع
بالعربية
 أندرسون ،بندكت" .اجلماعات املتخيلة :تأمالت يف أصل القومية وانتشارها" .ترجمة ثائر ديب.دمشق :قدمس للنشر والتوزيع.2009 ،
ُ
 بشارة ،عزمي" .اخلطاب السياسي املبتور ودراسات أخرى" .رام الله :املؤسسة الفلسطينية لدراسةالديمقراطية  /مواطن.1998 ،

2017 صيف

111 جملة الدراسات الفلسطينية

080

 "عمران." "مدخل لفهم املسألة الطائفية وصناعة األقليات يف املشرق العربي الكبير.______
.18 - 7  ص،)2015  (شتاء11  العدد،"للعلوم االجتماعية واإلنسانية
." تأمالت يف أصل القومية وانتشارها: "اجلماعات املتخيلة. مقدمة كتاب بندكت أندرسون.______
.2014 ، املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات: بيروت. تقديم عزمي بشارة.ترجمة ثائر ديب
، دار األزمنة احلديثة: بيروت. ترجمة أنور مغيث." إعادة النظر بالفلسفة: "أسباب عملية. بيار،بورديو
.1998
 يف الطريق نحو دولة:2030 - 2010  "إسرائيل ديموغرافي ًا. يفغينيا وأرنون سوفير،بيستروف
.2011 ، مدار/  املركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية: رام الله. ترجمة سليم سالمة."دينية
/ "أبحاث فلسطينية يف اجملتمع والتاريخ." "اخلطاب اإلسرائيلي حول التوازن السكاين. إيليا،زريق
.30 - 7  ص،)2006  (ربيع1  العدد،"مدى الكرمل
 ترجمة حممد حمزة." خماطر واحتماالت:2020 - 2000  "إسرائيل ديموغرافي ًا. أرنون،سوفير
.2002 ، مدار/  املركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية: رام الله.غنايم

-

باإلجنليزية
- Cohen, Yinon and Yitchak Haberfeld and Tali Kristal. “Ethnicity and Mixed Ethnicity:

Educational Gaps among Israeli-Born Jews”. Ethnic and Racial Studies, vol. 30, no. 5
(September 2007), pp. 896-917.

- Foucault, Michel. Security, Territory, Population: Lectures at the Collège de France,
1977–1978. Edited by Arnold I. Davidson. New York: Palgrave Macmillan, 2007.

- ______. Society Must Be Defended: Lectures at the Collège de France 1975-1976.
Edited by Arnold I. Davidson. New York: Picador, 2003.

- Hacking, Ian. The Taming of Chance. Cambridge: Cambridge University Press,
1990.

- Heclo, Hugh. Modern Social Politics in Britain and Sweden: From Relief to Income
Maintenance. New Haven and London: Yale University Press, 1974.

- Kanaaneh, Rhoda Ann. Birthing the Nation: Strategies of Palestinian Women in Israel.
Berkeley: University of California Press, 2002.

- Kuhnle, Stein. “International Modeling, States, and Statistics: Scandinavian Social
Security Solutions in the 1890s”. in States, Social Knowledge, and the Origins of

Modern Social Policies. Edited by Dietrich Rueschemeyer and Theda Skocpol. New
Jersey: Princeton University Press, 1996.

- Leibler, Anat and Daniel Breslau. “The Uncounted: Citizenship and Exclusion in
the Israeli Census of 1948”. Ethnic and Racial Studies, vol. 28, no. 5 (September
2005), pp. 880-902.

081

مقاالت

التعداد اإلسرائيلي وصناعة املواطنة

- Pappe, Ilan. Out of the Frame: The Struggle for Academic Freedom in Israel. London: Pluto Press, 2010.

- Porter, Theodore M. The Rise of Statistical Thinking, 1820-1900. Princeton: Princeton University Press, 1986.

- Rowland, Donald T. Demographic Methods and Concepts. New York: Oxford University Press, 2003.

- Shuval, Judith. “Migration to Israel: the Mythology of 'Uniqueness'”. International
Migration, vol. 36, issue 1 (March 1998), pp. 3-26.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

من منشورات مؤسسة الدراسات الفلسطينية

بالدنا فلسطين
)(الجزء الثاني
الديار الغزية
مصطفى مراد الدباغ
 وليد الخالدي:تقديم
ً دوالرا25

 صفحة578

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

