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إيليا زريق *

تشكيل فلسطين
عبر ممارسات المراقبة **
يرتبط بناء الدولة عادة بإقامة مؤسسات كاجليش والرشطة والقضاء والنظام السيايس.
وتعتمد هذه الورقة ،يف دراستها للتجربة الفلسطينية يف بناء الدولة ،عىل حتليل بنائي
لدراسة استخدام املراقبة كمامرسة خطابية ( )Discursiveيف بناء الدولة .وهي تأخذ بعني
االعتبار جانبني حموريني من جوانب ممارسات املراقبة :إحصاء السكان والرصد املكاين.
وتنبني دراسة هذه املامرسات عىل عالقات القوة غري املتكافئة بني إرسائيل والفلسطينيني،
حيث يتجىل الرصاع عىل األرض والشعب يف بناء املواطنة واهلويات واحلدود اجلغرافية.
وتبحث الورقة يف الدور التارخيي واملعارص لإلحصاء السكاين ،يف احلالتني الفلسطينية
واإلرسائيلية ،يف البناء االجتامعي للفضاءات ويف تصنيف الناس إىل فئات .وتورد الورقة
أمثلة من أول إحصاء سكاين إرسائييل أجري يف سنة  ،1948ومن متابعات األمم املتحدة
لالجئني الفلسطينيني ،والرصاع عىل القدس واحلدود نتيجة اتفاق أوسلو.

مقدمة
ّ
يشخص عالمِ األنثروبولوجيا أرجون أبادوراي ( )A. Appaduraiيف الفصل األخري من كتابه
( Modernity at Largeاحلداثة عمو ًما) ،رشعية الدولة من ناحية املامرسات الثقافية واخلطابية
التي ال حتظى عادة باالعرتاف الواجب يف حتليالت العلوم االجتامعية السائدة للدولة القومية:
*
**

أستاذ فخري يف علم االجتامع بجامعة كوينز يف كينغستونن أنتاريو – كندا.

نرش هذا املقال باللغة اإلنكليزية بعنوان  «Constructing Palestine through Surveillance Practices»،يفBritish Journal of :

Middle East Studies, vol. 28, no. 2 (November 2001), pp. 205 – 277.

مجا بترصيح من املجلة ومن النارشين تيلور وفرانسيس.
ويعاد نرشه مرت ً
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«تعتمد الدولة القومية يف رشعيتها عىل كثافة حضورها املفيد عىل مساحة متصلة من األرايض ذات
احلدود الواضحة .وهي تعمل من خالل ضبط حدودها ،وإنتاج شعبها ،وبناء مواطنيها ،وحتديد
عواصمها ومعاملها ومدهنا ومياهها وتربتها ،وبناء أماكن الذاكرة واإلحياء ،كاملقابر والنصب التذكارية
واألرضحة واملتاحف»(((.

إن بناء املواطن وضبط احلدود وإحصاء السكان تُعترب يف جوهرها نشاط مراقبة تشرتك يف ممارسته مجيع
ويتكون نشاط الدولة هذا من تصنيف املعلومات اإلحصائية عن السكان ومجعها .ويف األغلبية
الدول.
ّ
الساحقة من الدول القومية ،ال جتري عملية البناء هذه عىل أرض اجتامعية متجانسة .وهي تغدو إشكالية
بسبب وجود بعض املجموعات «اإلشكالية» ،كاألقليات والسكان األصليني الذين يشكل تعريفهم
وتصنيفهم وإدماجهم يف املجتمع حتد ًيا لإلطار األيديولوجي املهيمن للدولة القومية((( .وتتفاقم املشكلة
تدعي األحقية يف األرض
أكثر يف احلاالت التي جيري فيها حتدي بناء الدولة من جانب جمموعة أخرى ّ
نفسها .واملواجهة الفلسطينية  -اإلرسائيلية مثال جيد لذلك.

يقدم الفلسطينيون ،ألسباب تارخيية وسياسية ،حالة مثرية لالهتامم يف دراسة مراقبة السكان؛ فعىل
الرغم من حماوالهتم احلالية يف بناء الدولة ،عاش اجلزء األكرب منهم نصف القرن املايض يف املنفى
كالجئني وأقليات ،أكان ذلك يف وطنهم املحتل أم يف أماكن أخرى .ويشكل الالجئون الفلسطينيون،
الذين قارب عددهم يف سنة  2000أربعة ماليني نسمة(*) أكرب جمموعة وطنية واحدة بني أكثر من
 20مليون الجئ يف مجيع أنحاء العامل((( .وقد وضعهم هذا التشتت حتت املراقبة الدقيقة ألنظمة
إدارية خمتلفة يف العديد من البلدان املضيفة ،بام يف ذلك األجهزة العسكرية واملدنية للدول العربية
يسمى املجتمع الدويل .وبوصف
وإرسائيل ومنظمة األمم املتحدة املسؤولة عن الالجئني ،وما ّ
الفلسطينيني أقليات والجئني منذ أربعة أجيال ،فإن أغلبيتهم تعيش حتت مراقبة مستمرة ،وتُنا َقش
أعدادهم وديموغرافيتهم وتخُ ضع جلدل متواصل ،وتُرا َقب عن كثب حركتهم عرب احلدود الدولية،
و ُيفحص نشاطهم بانتظام لكشف حمتواه السيايس ،كام أن هويتهم ومواطنتهم موضوع دائم للمناقشة.
وباختصار ،شهد الفلسطينيون أقىص درجات الرتتيب االجتامعي.

تستخدم هذه الورقة الفلسطينيني كحالة عيانية لتدرس ثالثة حماور رئيسة :املشكالت املعرفية والنظرية

1 Arjun Appadurai, Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization, Public Worlds; v. 1 (Minneapolis,
Minn.: University of Minnesota Press, 1996), p. 189.
2 David Garland, “(Governmentality) and the Problem of Crime: Foucault, Criminology, Sociology,” Theoretical
Criminology, vol. 1, no. 2 (May 1997), pp. 173-214.

تقدر وكالة األمم املتحدة لالجئني أنه بحلول سنة  2013سيصل عدد الالجئني واألفراد النازحني عىل مستوى العامل إىل  45مليون
(*) ّ
نسمة .انظر املوقع اإللكرتوين<http://www.euronews.com/2013/06/19/world-refugee-day/>. :
ويقدر أن يف هناية سنة  2013سيكون عدد الفلسطينيني يف العامل حواىل  11.6مليون نسمة ،يقطن  4.4ماليني ،منهم يف الضفة
َّ
وغزة  1.7مليون ،و  1.4مليون يف أرايض  ،1948و 5.1مليون يف الدول العربية املجاورة ،و  0.655مليون يف
الغربية  2.7مليون ّ
باقي العامل .ومن املؤكد أن عدد الفلسطينيني املص َّنفني كالجئني ( 5.1مليون) بحسب وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني
(األنروا) هو يف الواقع أكثر من ذلك ،إذ مل يسجل كل فلسطيني الجئ اسمه لدى وكالة االمم املتحدة يف سنة  .1949-1948انظر املوقع
اإللكرتوين<http://www.unrwa.org>. :
ومن املتوقع أنه بحلول سنة  2020سيصل عدد الفلسطينيني يف فلسطني التارخيية ،غرب هنر االردن ،إىل  7.2مليون يف مقابل 6.9
مليون هيودي .انظر املوقع اإللكرتوين<www.pcbs.gov.ps>. :
3 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) (2000), Cited by: United States Department of State, on
the Web: <http://www.usinfo.state.gov/topical.refugees/chart.htm>.
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املرتبطة باستخدام التدابري الكمية كاإلحصاءات؛ والبناء السكاين عرب الوسائل اإلدارية؛ والرصد
املكاين .وقد استمدت األمثلة من إحصاء السكان اإلرسائييل واحلوليات الفلسطينية واإلرسائيلية
ملدينة القدس املتنازع عليها ،وبيانات األمم املتحدة عن الالجئني الفلسطينيني ،وحركة السكان عىل
املعابر احلدودية.

ً
أوال :التنظير لإلحصاءات االجتماعية
حتظى املشكالت النظرية واملنهجية التي تعرتض إنتاج البيانات اإلحصائية بالقدر ذاته من األمهية،
أكانت املهمة تتضمن أبحا ًثا مسحية أم مجع بيانات سكانية .ففي مستوى معينَّ  ،يستخدم باحثو اإلثنيات
( )ethnomethodologistsاملزاعم القائلة إن املالحظة والقياس مغرقان يف النظرية النتقاد املنهج
الوضعي .فشيكوريل ،عىل سبيل املثال ،يقول إن اللغة و«التوقعات األساسية» واملعرفة الضمنية لدى
تسبب تشوهات يف تفسري البيانات بطريقة
الشخص قيد الدراسة ولدى املراقب اخلارجي عىل ّ
حد سواءِّ ،
‘متوفرا’ ببساطة لقياسه بأنظمة قياس العلم
إشكاليا« :إن عامل ا ُملدركات ليس
جتعل فهم العامل االجتامعي
ً
ً
معينة يؤثر
احلديث» ،كام يقول شيكوريل« ،بل إن مسار احلوادث التارخيية واأليديولوجيات يف حقبة َّ
وردا عىل هذه
يف ما هو ‘قائم’ ويف كيفية فهم هذه األشياء واحلوادث وتقويمها ووصفها وقياسها»(((ًّ .
االنتقادات ،يشكك هيندس يف رضورة اللجوء إىل علم اجتامع املعرفة للتأكد من كفاية األبحاث املسحية
التي يؤيدها شيكوريل وباحثو إثنيات آخرون ،خشية أن يؤدي هذا إىل نسبية مطلقة .وإذا كانت احلال أن
تعمل اللغة « -واملعاين الثقافية التي تدل عليها أو حترفها أو تطمسها ِ -
كم ْر َشح أو شبكة ملا سيمر بوصفه
ّ
معرفة يف عرص معينّ » ،كام يقول باحثو اإلثنيات ،فمن املستحيل عندها ،وفق هيندس ،معرفة ما هو «قائم»
يف شكل غري مشوه وغري منحاز(((.

لتشدد عىل رضورة
تتجاوز انتقادات شيكوريل الستخدام اإلحصاءات مزاعم اإلغراق يف النظرية
ّ
أخذ األوضاع املؤسساتية بعني االعتبار عند تفسري البيانات الرسمية((( .بيد أن العالقة بني التفسريي
يسميه غيدنز «التأويل املزدوج» .إن ما
وا ُملالحظ يف فهم العالمِ االجتامعي تتجىل يف مستوى آخر ،يف ما ّ
يميز املعرفة االجتامعية من الطبيعية ،وفق غيدنز ،هو الطبيعة االنعكاسية لألوىل ،إذ ترتد النظريات عن
املجتمع بموجبها إىل املجتمع ّ
لتشكل الظواهر ذاهتا التي ترمي هذه النظريات دراستها« .جيري يف الوقت
الراهن استيعاب خطابات العلوم االجتامعية ضمن ما تتناوله هذه اخلطابات ،يف الوقت الذي ُيصار إىل
التامس (بشكل منطقي) ملفاهيم ونظريات يستخدمها الفاعلون العاديون»((( .بالنسبة إىل غيدنز ،فإن
وتلبي احلاجة إىل تطوير الطرق الكمية وحتسينها جلمع البيانات
الصلة التأويلية جتريبية يف جانب منهاّ ،
وحتليلها ،لكنها ً
أيضا نظرية ومفاهيمية .وإذا كان غيدنز يربط صعود «السلطة اإلدارية» للدولة القومية
4 Barry Hindess, The Use of Official Statistics in Sociology; a Critique of Positivism and Ethnomethodology, Studies in
Sociology (London: Macmillan, 1973), p. 23.

 5املصدر نفسه ،ص .25

6 John I. Kitsuse and A. V. Cicourel, “A Note on the Uses of Official Statistics,” Social Problems, no. 11 (Fall 1963),
pp. 131-139.
7 Anthony Giddens, The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration (Berkeley: University of
California Press, 1984), pp. 180-181.
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باستخدام اإلحصاءات((( ،فإن الفيلسوف هاكينغ يميض أبعد من ذلك ليحدد الطبيعة االنتشارية هلذه
السلطة يف املجتمع ككل:
«كانت طباعة األرقام هي األثر الظاهري؛ فوراءها كان ثمة تكنولوجيات جديدة للتصنيف والتعداد،
وبريوقراطيات جديدة ذات سلطة واستمرارية لنرش التكنولوجيا .وهناك معنى يف أن الكثري من احلقائق
التي قدمتها البريوقراطيات مل يكن حتى موجو ًدا من قبل .وتعني اخرتاع فئات يمكن أن يندرج فيها
الناس بسهولة من أجل إحصائهم .وقد أ ّثر اجلمع املنهجي للبيانات اخلاصة يف الناس ليس فقط يف طرق
تصورنا ملجتمع ما ،بل ً
وحول بعمق ما نختار القيام به ،وما نحاول أن نكونه،
أيضا يف طرق وصفنا جلارناّ ،
وفكرتنا عن أنفسنا»(((.
يقرتح هيندس مواجهة امليل نحو النسبية املطلقة الكامن يف انتقادات باحثي اإلثنيات للبحث الكمي،
عرب إرجاع مزاعم التحيز إىل الرتتيب «التقني» و«املفاهيمي» للبيانات ،وإىل عدم إيالء انتباه ٍ
كاف للسياق
ّ
التنظيمي الذي تنشأ فيه مجع البيانات الرسمية( .((1ولذلك ،ليست اخللفية الفردية و«اخلربات الذاتية»
ِ
التحيز ،وال هي يف املقام األول مشكلة ضبط أخطاء أخذ
للمراقب أو املرا َقب هي ما يساهم يف ذلك
ّ
عينات مالئمة ،كام يزعم الوضعيون .ولتوضيح هذه النقطة ،يدرس
العينات عن طريق ضامن اختيار ّ
ّ
هيندس تصنيف السكان املستخدم يف اإلحصاء السكاين اهلندي لسنة  - 1951بعيد استقالل اهلند عن
بريطانيا؛ فقد أظهر اإلحصاء املذكور ،باعتامد معايري تصنيف استخدمها الربيطانيون يف األصل ،أن فئة
املزارعني الغالبة ،ومتثّل ثلثي من يعتمدون عىل الزراعة يف معيشتهم يف اهلند ،تألفت من «الفالح املالك»
الرأساميل يف وقت كانت احتجاجات املزارعني والفالحني عىل إصالح األرايض يف اهلند تدل عىل تركز
ملكيتها يف أيدي قلة .وفكرة هيندس يف تفسري هذا التناقض الظاهري هي أن تصنيف اإلحصاء السكاين،
يميز بشكل كاف بني خمتلف الفئات (مالك يعمل بأرضه ،مؤجر ،عامل
عن طريق شمول خمتلف الفئات ،مل ّ
زراعي ،فالح) وبالتايل خلط جمموعات (رأساملية) غري متجانسة مع أولئك الذين يعتمدون عىل الزراعة
واألرض بوصفها الوسيلة األساسية لإلنتاج .وخلص هيندس ،باستخدام مفهومي عالقات التبادل
كثريا من تقديرات
السلعي وغري السلعي ،إىل أن مدى تغلغل الرأساملية يف الزراعة اهلندية كان أصغر ً
اإلحصاء السكاين .واألهم من ذلك هو أن سبب تضخيم حجم الزراعة الرأساملية يف اهلند يرجع إىل
التصميم النظري لإلحصاء واختيار الفئات املستخدمة ،وهو ما جعل أخذ التشكيالت االجتامعية يف اهلند
أمرا مستحيلاً  ،إذ تتعايش أساليب إنتاج ما قبل رأساملية وأخرى غري رأساملية.
باالعتبار ً
يسمى التقاليد الوطنية؛ فقد بينّ ديرسوزيرز( ((1أن
إضافة إىل ما سبق ،فإن مجع اإلحصاءات يعكس ما ّ
تقليد التجريبية الذي هيدف إىل دراسة األوضاع االجتامعية (الفقر بشكل خاص) يف بريطانيا يف اجلزء
حدد شكل املامرسة الربيطانية احلالية يف مجع اإلحصاءات
األخري من القرن التاسع عرش هو الذي َّ
كونت أملانيا يف
الرسمية .ويف أملانيا تم ربط مجع اإلحصاءات باحلاجة إىل إدارة حكم الدول الكثرية التي ّ

8 Anthony Giddens, A Contemporary Critique of Historical Materialism (Berkeley: University of California Press,
1987), vol. 2: The Nation-State and Violence.
9 Ian Hacking, The Taming of Chance (Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1990), pp. 2-3.
10 Hindess, pp. 39-44.
11 Alain Desrosieres, “Statistical Traditions: An Obstacle to International Comparisons?,” in: Linda Hantrais and Steen
Mangen, eds., Cross-National Research Methods in the Social Sciences (London; New York: Pinter, 1996).
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القرن التاسع عرش – وهذا يفسرّ امليل القانوين يف بناء اإلحصاء السكاين األملاين .ويف فرنسا ،أدت مركزية
الدولة إىل بناء مؤسسات إحصائية قوية تواصل تدريب اإلحصائيني احلكوميني وترشف عىل مجع بيانات
إقليمية ووطنية غزيرة ومتنوعةّ .أما يف الرشق األوسط ،فتعود جهود إجراء إحصاء سكاين حديث إىل
منتصف القرن التاسع عرش برعاية الدولة العثامنية .وبعد اهنيار اإلمرباطورية العثامنية يف اجلزء األول
من القرن العرشين ،رشعت بريطانيا (يف العراق وفلسطني ومرص) وفرنسا (يف سورية ولبنان وشامل
أفريقيا) يف حتديث اإلحصاء العثامين عرب تنفيذ إحصاء سكان خاص هبا .وال تزال بصامت هاتني الدولتني
املحت ّلتني عىل إحصاء السكان يف منطقة الرشق األوسط واضحة حتى يومنا هذا .ويف حالة الفلسطينيني،
لدينا ُبعد إضايف متثّل يف مواجهة ثالثة أنظمة احتالل منفصلة يف السنوات املئة املاضية (تركيا وبريطانيا
وإرسائيل) ،وكذلك األردن (الضفة الغربية) ومرص (غزة) ملدة عقدين ،من سنة  1948إىل سنة ،1967
وأخريا رضورة بناء جهاز إداري إلجراء إحصاء السكان يف التسعينيات كجزء من بناء الدولة.
ً
ويرتدي استخدام اإلحصاءات أمهية خاصة يف املجتمعات االستعامرية وما بعد االستعامرية؛ إذ حيلل
أندرسون بناء اإلحصاء السكاين يف الدولة االستعامرية اهلولندية يف إندونيسيا باعتباره شكلاً من أشكال
«التخيل املحموم» (« )»feverish imaginationالذي اعتمد يف املقام األول عىل «منطق القياس الكمي»
و«تصنيف اهلوية» كوسيلة للتحكم يف السكان( .((1ويصف كوهن بالتفصيل حاجة القوة االستعامرية
تسهل مرشوع احلكم .وتشمل هذه الطرائق
(بريطانيا يف اهلند يف حالتنا) إىل إجياد «طرائق استقصائية» ّ
«حتديد جمموعة املعلومات الالزمة ،واإلجراءات الكفيلة بجمع املعرفة املناسبة وترتيبها وتصنيفها،
ومن ثم كيفية حتويلها إىل أشكال قابلة لالستخدام كتقارير منشورة وتقارير إحصائية وتواريخ ومعاجم
جغرافية
وسمى كوهن هذه الطرائق كام ييل :طريقة اجلغرافية
ومدونات وموسوعات قانونية»(.((1
ّ
ّ
التارخيية ()historiographic modality؛ الرصد/السفر؛ املسح؛ التعداد؛ التأمل املنطقي؛ املراقبة.

ويف حالة فلسطني/إرسائيل ،هتدف هذه الورقة إىل الرتكيز عىل الطريقة التعدادية وطريقة املراقبة ،ألن بقية
الطرائق عاجلها ك ّتاب آخرون .فبخصوص الطريقة اجلغرافية التارخيية مثلاً  ،هناك نقاش حمتدم مستمر
حول مرحلة ما بعد الصهيونية ودور «املؤرخني اجلدد» يف حتدي اخلرافات املقبولة حول الرواية الرسمية
إلنشاء إرسائيل ومعاملتها للفلسطينيني( .((1وتتناول شتاين( ((1طريقة الرصد /السفر يف حتليلها للسياحة
اإلرسائيلية ومكانة املشهد الفلسطيني فيها(.((1

12 Benedict Richard O’Gorman Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism,
Rev. and Extended ed. (London; New York: Verso, 1991), pp. 169-170.
13 Bernard S. Cohn, Colonialism and its Forms of Knowledge: The British in India, Princeton Studies in Culture/Power/
History (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996), p. 5.
14 Baruch Kimmerling, “Between Celebration of Independence and Commemoration of Al-Nakbah: The Controversy
over the Roots of the Israeli State,” Middle East Studies Association Bulletin, vol. 32, no. 1 (Summer 1998), pp. 1519; Anita Shapira and Ora Wiskind-Elper, “Politics and Collective Memory: The Debate over the “New Historians” in
Israel,” History and Memory, vol. 7, no. 1: Israeli Historiography Revisited (Spring - Summer 1995), pp. 9-40, and Ilan
Pappe, “Critique and Agenda: The Post-Zionist Scholars in Israel,” History and Memory, vol. 7, no. 1 (Spring-Summer
1995), pp. 66-90.
”15 Rebecca Luna Stein, “National Itineraries, Itinerant Nations: Israeli Tourism and Palestinian Cultural Production,
Social Text, vol. 56 (Autumn 1998), pp. 91-124.
 16انظر ً
أيضاDanny Rubenstein, “Seeing the Sights of Palestine,” Haaretz, 25/7/1999. (Internet English Edition) :
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ثان ًيا :بناء السكان
 -1فلسطين بوصفها ً
متنازعا عليها
أرضا
ً

تتجىل االدعاءات املتنافسة بشأن فلسطني  -األرض وشعبها – بأوضح صورها يف استخدام اإلحصاءات.
ً
أوال ،يف توصيف م ْلكية األرايض ،سامهت مفاهيم (كنوع احليازة واستخدام األرايض) وطرق تصنيف
(م ْلكية مجاعية يف مقابل م ْلكية فردية) استخدمها الربيطانيون يف اإلحصاء السكاين يف أثناء احتالهلم
وأخريا إرسائيل ،يف وضع تقديرات متضاربة بشأن حجم ونوع
لفلسطني ،واستخدمها قبلهم العثامنيون،
ً
األرايض التي يملكها العرب واليهود يف فلسطني( .((1وهذا ينطبق أيض ًا عىل عدد سكان كل جمموعة(.((1
صخبا يف أعقاب اتفاق أوسلو ،عندما جلأت
ثانيا ،أصبح اجلدل بشأن دقة التقديرات السكانية أكثر
ً
ً
مؤسسات البحث الدولية ،والفلسطينيون أنفسهم ،واإلرسائيليون من قبلهم ،إىل إجراء أبحاث مسحية
هتدف ،من بني أمور أخرى ،إىل تقويم الديموغرافيا و«األوضاع املعيشية» للسكان يف األرايض املحتلة يف
الضفة الغربية وقطاع غزة ،ويف عملية أدت إىل نتائج متضاربة(.((1

يطرح التصنيف و«التأطري»( )*( (framing) ((2جمموعة من املشكالت عند تفسري البيانات الكمية.
ويشري مكارثي يف دراسته الشاملة لإلحصاء السكاين العثامين يف فلسطني إىل أن الرصاعات السياسية
دورا بارزً ا يف تأطري املناقشات السكانية .عىل سبيل املثال ،كان عدد
واالعتبارات الثقافية أدت ً
النساء واألطفال عادة أقل من الواقع يف اإلحصاء العثامين ،كام كان الوضع عمو ًما يف أوروبا وأماكن
أخرى يف القرن التاسع عرش؛ إذ كان جيري إخفاء األطفال عن املوجلني باإلحصاء لتج ّنب التجنيد
متعذرا بسبب «صعوبة اخرتاق قدسية البيت
املستقبيل يف اجليش العثامين ،بينام كان الوصول إىل النساء
ً
وخصوصيته»( .((2وانعكس ُبعد آخر للتقديرات السكانية ،ذو إحياءات سياسية مميزة ،يف اجلدل الدائر
بشأن التوازن بني العرب واليهود الذين يعيشون يف فلسطني .ولدعم املطالبات باألرض ،بإظهار
الوجود اليهودي املستمر يف فلسطني ،عمد الديموغرايف آرثر روبني ،وهو مسؤول يف الوكالة اليهودية
املسؤولة عن استعامر فلسطني ،إىل «العبث» بالبيانات ،بحسب مكارثي ،من أجل تضخيم عدد السكان
17 Elia T. Zureik, The Palestinians in Israel: A Study in Internal Colonialism, International Library of Sociology
(London; Boston: Routledge and K. Paul, 1979); Michael R. Fischbach, “Settling Historical Land Claims in the Wake
of Arab-Israeli Peace,” Journal of Palestine Studies, vol. 27, no. 1 (Autumn 1997), pp. 38-50, and G. Hale, “Diaspora
Versus Ghourba: The Territorial Restructuring of Palestine,” in: D. Gordon Bennett, ed., Tension Areas of the World: A
Problem Oriented World Regional Geography (Delray Beach, Fla.: Park Press; Champaign, Ill.: Obtained from Research
Press Co., 1982).
18 Justin McCarthy, The Population of Palestine: Population History and Statistics of the Late Ottoman Period and the
Mandate, Institute for Palestine Studies Series (New York: Columbia University Press, 1990), and Beshara B. Doumani,
“The Political Economy of Population Counts in Ottoman Palestine: Nablus, Circa 1850,” International Journal of
Middle East Studies, vol. 26, no. 1 (February 1994), pp. 1-17.
)19 Elia Zureik, “Palestinian Society in Gaza, West Bank and Arab Jerusalem,” Review of the Norwegian Study (FAFO
of the West Bank, Gaza and Arab Jerusalem, Journal of Refugee Studies, vol. 6, no. 4 (1993), pp. 418-425.
20 D. Sibley, “Survey 13: Purification of Space,” Environment and Planning D: Society and Space, vol. 6, no. 4 (1988),
pp. 409-421.
قدمه عامل االجتامع إيرفينغ غوفامن ( ، )Erving Goffmanفرض معنى عىل
(*) املقصود بـ «التأطري» ،استنا ًدا إىل مفهوم اإلطار الذي ّ

أفعالنا التي تستند إىل خمزون ثقايف .يستخدم الكاتب املفهوم يف سياق يدل عىل فرض حدود ومضامني تصوغها إرسائيل يف اتصاالهتا مع
السلطة الفلسطينية .وبذلك ،يشري “التأطري” إىل وضع اخلطاب يف سياق يعكس قوة الطرف املهيمن.
 21املصدر نفسه ،ص .4
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اليهود يف فلسطني القرن التاسع عرش وأوائل القرن العرشين( .((2وتفاقمت املشكلة أكثر عندما قبِل
املديرون الربيطانيون لإلحصاء الفلسطيني يف سنة  1922أرقام روبني عىل أهنا موثوقة وتستند إىل
ً
ارتباطا وثيقًا بالتوازن السكاين
البيانات العثامنية ،وهي مل تكن كذلك ،بحسب مكارثي .وما يرتبط
بني العرب واليهود هو اجلدل الدائر حول اهلجرة إىل فلسطني يف أواخر القرن التاسع عرش والقرن
العرشين .وبام أن اهلجرة ،منذ اجلزء األخري من القرن التاسع عرش ،ظلت العامل الرئيس الذي ساهم
يف نمو عدد السكان اليهود يف فلسطني ،فقد دأب أنصار قنونة هذه اهلجرة وزيادهتا عىل اإلشارة إىل
أن ظاهرة مماثلة حتدث بني السكان العرب .وبعد إجراء حتليل دقيق ،بمراعاة خمتلف االفرتاضات
الديموغرافية املمكنة ،بام يف ذلك الوفيات غري املسجلة بني السكان العرب واهلجرة العربية إىل
فلسطني ،خلص مكارثي إىل أن:
كبريا من السكان الفلسطينيني العرب هي بالتايل حجة
«احلجة القائلة بأن اهلجرة العربية شكلت جز ًءا ً
إحصائيا؛ فالغالبية العظمى من السكان العرب الفلسطينيني يف سنة  1947كانت أبناء وبنات
ضعيفة
ً
عرب عاشوا يف فلسطني قبل بدء اهلجرة اليهودية احلديثة .وليس هناك سبب واحد لالعتقاد بأهنم ليسوا
األبناء والبنات الذين عاشوا يف فلسطني منذ قرون عديدة»(.((2
البعد السيايس الوطني لإلحصاء السكاين ،يف حماوالت الدولة الفلسطينية الوليدة
ويربز مثال أحدث ،يبينّ ُ
إلحصاء السكان اخلاضعني لواليتها؛ فقد أصدر املكتب املركزي الفلسطيني لإلحصاءُ ،بعيد تأسيسه يف
أواخر سنة  ،1994أول تقرير له عن الوضع الراهن بعنوان «ديموغرافيا السكان الفلسطينيني يف الضفة
الغربية وقطاع غزة» .ومل يستند التقرير إىل أي إحصاء سكاين جديد أجراه املكتب املركزي لإلحصاء ،بل
إىل بيانات اإلحصاء اإلرسائييل لسنة  1967الذي استخدم كأساس لتعداده السكان يف املوقع ) (in situأو
ونوه مدير املكتب املركزي لإلحصاء ،يف مقدمة
بحكم األمر الواقع (وليس املقيمني أو بحكم القانون)ّ .
(((2
التقرير ،إىل أن «اجلدل بشأن عدد السكان وتكوينهم هو حمور اهتامم هذا التقرير»  .وزعم املدير ،منذ
البداية ،أن إرسائيل قللت من عدد سكان الضفة الغربية وقطاع غزة ،وشملت فقط السكان املوجودين
فعلي ًا يف ذلك الوقت ،وجتاهلت الدائمني (وهم سكان هلم حق قانوين يف العودة إىل األرايض ،ولكن
صدف أن كانوا خارج األرايض عندما أجري اإلحصاء) ،ومل تشمل القدس الرشقية بوصفها جزء ًا
من إحصاء السكان العرب يف الضفة الغربية .ولفهم الطبيعة اخلالفية لإلحصاء السكاينّ ،
نظم املكتب
املركزي لإلحصاء جمموعة أخرى من الدراسات أعطت تقديرات للسكان الفلسطينيني يف الضفة الغربية
(بام فيها القدس الرشقية) وقطاع غزة مغايرة لإلحصاء اإلرسائييل.
 -2اختالق الناس

اعتمد ميتشل( ((2يف حتليله البنائي االجتامعي عىل كتاب االسترشاق إلدوارد سعيد( ((2وكتاب املراقبة

 22املصدر نفسه ،ص .19-16
 23املصدر نفسه ،ص .34

24 Palestinian central Bureau of Statistics, Demography of the Palestinian Population in the West Bank and Gaza Strip,
Current Status Report Series; no. 1 (Ramallah, Palestine: The Bureau, 1994).
25 Timothy Mitchell, Colonising Egypt (Cairo: American University in Cairo Press, 1988).
26 Edward W. Said, Orientalism (New York: Pantheon Books, 1978).
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واملعاقبة لفوكو( ،((2لدراسة طريقة اعتامد التمثيل الغريب ملرص يف القرن التاسع عرش يف السعي للهيمنة
االستعامرية ،أولاً من ِقبل الفرنسيني والحقًا من ِقبل الربيطانيني ،يف ذلك الوقت عىل نموذج ّأويل من
الوضعية واهلندسة االجتامعية املرتبطة بسان سيمون وأوغست كونت وإميل دوركهايم يف حالة الفرنسيني،
ويف حالة الربيطانيني ،عىل التجريبية اخلام التي كانت هتدف إىل دراسة الثقافة املرصية عرب الكشف عن
وصقلت أول
«الوقائع» و«احلقائق»
املكونة هلا .ومع ذلكُ ،أدخلت اإلحصاءات االجتامعية املتطورة ُ
ِّ
مرة يف بريطانيا القرن التاسع عرش .ويدين أول ظهور لتحليالت عوامل االرتباط واالنحدار لفرانسيس
غالتون وكارل بريسون اللذين استفادا ،يف أثناء تس ّنمهام مناصب عليا يف حركة حتسني النسل يف بريطانيا،
من التقنيات اإلحصائية للدعوة إىل التالعب يف اختيار السكان وفق مذهب الداروينية االجتامعية ذي
الشعبية آنذاك(. ((2

لذلك ،ليس من املستغرب أن نقرأ يف وصف ميتشل كيف كان الربيطانيون والفرنسيون هيدفون
إىل فرض «النظام» عىل عقل املجتمع املرصي وجسده يف القرن التاسع عرش بتطبيق تقنيات املراقبة
واملعاقبة يف النظام التعليمي الرقايب ،ويف التدريب العسكري ،ومكان العمل ،واستخدام أماكن
السكن .وليس من قبيل الصدفة أن يقوم جريمي بنتام ،الذي زار مرص يف القرن التاسع عرش وقدم
النصح إىل حممد عيل باشا ،بوضع خطط حول كيفية غرس الطاعة واالنضباط يف املجتمع املرصي
عرب استخدام أساليب املراقبة .ويؤكد ميتشل أن «املبدأ الشمويل لبنتام ابتكر عىل حدود أوروبا
االستعامرية مع اإلمرباطورية العثامنية ،وبنيت نامذج السجن  )*(panopticonبجزئها األكرب ليس
يف شامل أوروبا ،بل يف أماكن مثل اهلند االستعامرية»( .((2وعملت غالتون ً
أيضا مع وزارة اخلارجية
الربيطانية وضباط الرشطة اهلندية املحلية لتطوير «نظام للتصنيف جعل من املمكن أخذ البصامت
كوسيلة لتحديد هوية األفراد»(.((3
لقد جرى تشييء املجتمع وتكريس السلوك الفردي يف الواقع ،باستخدام اآللة كرمز لتفكيك املجتمع
والشخصية املرصية عىل يد املسؤولني االستعامريني الربيطانيني ،يف حني نظر الفرنسيون ،الذين تأثروا
بمنهج إميل دوركهايم الوضعي ،إىل املجتمع عىل أنه «يشء» موجود برصف النظر عن أفراده ،ويمثّل يف
«احلقائق االجتامعية» التي ّ
تشكل اإلحصاءات مكونًا
أساسيا هلا(.((3
ً

ومثل ميتشل ،تعتمد كريستينا زكريا ،عىل الرغم من معاجلتها ظاهرة معارصة ،عىل كتابات فوكو ،وتشري
إىل أن اإلحصاء الذي ترعاه الدولة يقوم بدور «آلية لتنظيم وإدامة سلطة الدولة» ،حيث أصبحت «عملية
شخصنة األجسام املادية وتصنيفها وتعليمها الطاعة أدا ًة حديثة للهيمنة والتحرير»( .((3وتظهر إشارة
27 Michel Foucault, Discipline and Punish: The Birth of the Prison, Translated from the French by Alan Sheridan (New
York: Pantheon Books, 1977).
 28انظرDonald MacKenzie, “Eugenics and the Rise of Mathematical Statistics in Britain,” in: John Irvine, Ian Miles :
and Jeff Evans, eds., Demystifying Social Statistics (London: Pluto Press, 1979).
)*( من  Panopticonباإلنكليزية ( opticonوتعني يراقب و panوتعني اجلميع) ،وهي نموذج ألبنية مؤسسات السجن صممه الفيلسوف

اإلنكليزي جريمي بنتام يف أواخر القرن التاسع عرش ،ويسمح إلدارة املؤسسة بمراقبة مجيع املوجودين فيه من دون علمهم(.املرتجم)

29 Mitchell, Colonising Egypt, p. 40.
30 Cohn, p. 11.
31 Mitchell, Colonising Egypt, p. 126.
32 Christina Zacharia, «Power in Numbers: A Call for a Census of the Palestinian People,” Al-Siyassa al-Filastiniyya
[Arabic - Palestinian Policy], vol. 3, no. 12 (1996), pp. 2-3.
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يسميه «االقتصاد السيايس لإلحصاء السكاين» يف فلسطني العثامنية يف القرن التاسع عرش
دوماين إىل ما ّ
قلقًا مماثلاً :

«إن إحصاء الناس كان يف األساس ممارسة يف اهليمنة تنطوي عىل (إعادة) تعريف ملكان الفرد يف
نظام احلكم العثامين واستخدام املعرفة لتسهيل قدر أكرب من السيطرة .وهبذا املعنى ،كان لتعداد
السكان ،ربام أكثر من أي عمل إداري آخر من أعامل السلطات العثامنية خالل فرتة التنظيامت(*)،
تأثري كبري ألهنا المست ،باملعنى احلريف للكلمة ،الغالبية العظمى من السكان املحليني يف إجراء واحد،
ولكنه شامل»(.((3

ومن املفيد مالحظة أن سجالت السكان الرسمية ليست موضع نزاع من حيث املضمون فقط ،بل جيري
إزالتها ماد ًيا؛ فمثلاً  ،بعد غزو لبنان ودخول بريوت سنة  ،1982توجهت القوات اإلرسائيلية ،ترافقها
عنارص استخبارات عسكرية ،مبارشة إىل مركز األبحاث التابع ملنظمة التحرير الفلسطينية ،حيث ُحفظت
اإلحصاءات الرسمية وغريها من سجالت احلركة الوطنية الفلسطينية ،ونقلت السجل الوثائقي كله إىل
إرسائيل( .((3وقد وضع هذا السجل ،وبعضه أعيد يف النهاية إىل منظمة التحرير الفلسطينية ،يف متناول
صانعي السياسات واألكاديميني(.((3

وكام هي احلال مع إرسائيل والفلسطينيني يف حماوالت إجراء إحصاء سكاين ،اختارت الدول العربية
املجاورة ،حيث تعيش أغلبية الالجئني الفلسطينيني ،التعامل مع إحصاء السكان بطرق تعكس
موزعا بني
مصالح الدولة .فاألردن مثلاً  ،يف أعقاب إحصاء سنة  ،1996مل ُيصدر اإلحصاء السكاين
ً
تتكون من الالجئني الفلسطينيني
أردنيني وفلسطينيني خشية أن تُظهر األرقام أن أغلبية سكان األردن ّ
(((3
مثريا لالهتامم؛ ففي بلد مل جي ِر فيه إحصاء سكاين منذ الثالثينيات،
وذريتهم  .ويمثل لبنان مثالاً آخر ً
يتفق مراقبون مستقلون عىل أن اإلحصاء الذي جيريه حالي ًا سيكشف أن السكان املسلمني أغلبية واضحة،
وبالتايل يقوض املزاعم املسيحية باهليمنة العددية والسياسيةّ .أما بخصوص الالجئني الفلسطينيني يف
لبنان ،وهم أغلبية سنية مسلمة وعددهم قرابة  350.000وفق مصادر األمم املتحدة ،فقد اعتادت
احلكومات اللبنانية املتعاقبة تضخيم عددهم هبدف عدم تشجيع إقامتهم يف البالد وتربير طردهم املحتمل
خو ًفا من أن ّ
خيل توطينهم بالتوازن الطائفي اللبناين(.((3

يالحظ ميتشل وأوين إزاء نظام اجتامعي تقليدي ُيظهر والءات متعددة وهويات هجينة ،كام هي حال
العامل العريب يف مرحلة االستعامر ،أن «الدولة االستعامرية سعت إىل إعادة تشكيل [اهلويات] كفئات ثابتة
معينة للتعداد ،كإجراء إحصاء سكاين»( .((3وعىل القدر ذاته من
ومفردة بواسطة سيطرهتا عىل وسائل ّ
األمهية ،كام تشري زكريا ،فقد «كان عىل الدولة بعد االستعامر إعادة بناء جمتمعها الوطني وفق ومقابل

(*) التنظيامت العثامنية :فرتة إصالح بدأت يف سنة  1839وانتهت بفرتة املرشوطية األوىل سنة  ،1876ومتيزت بمحاوالت عدة
لتحديث الدولة العثامنية (املرتجم).

33 Doumani, p. 13.
34 Barbara Harlow, Resistance Literature (New York: Methuen, 1987), p. 7.
35 Raphael Israeli, ed., PLO in Lebanon: Selected Documents (London: Weidenfeld and Nicolson, 1983).
36 Rana Sabbagh, “Jordan Keeps Secret Palestinian Population’s Rate,” Reuters World Report (27 January 1996).
37 Elia Zureik, Palestinian Refugees and the Peace Process, Final Status Issues Paper (Washington, DC: Institute for
Palestine Studies, 1996).
38 Zacharia, “Power in Numbers,” and Anderson, Imagined Communities.
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التصنيفات املوجودة التي تشكلت عرب االستعامر .وبحسب ميتشل وأوين ،اع ُتربت الفصائل املقا ِومة
تلقائيا ‘غري وطنية’ أو ‘بدائية’ وجرى استهدافها
ديموغرافيا لتصبح متوافقة مع مصالح الدولة»(.((3
ً
ً
 -3اإلحصاء السكاني

تربز أمهية إجراء اإلحصاء السكاين بأوضح صورها يف املرحلة األوىل من بناء الدولة ،خالل عملية بناء
حدود املواطنة واهلوية .وثمة تباين بني اخلربات اإلرسائيلية والفلسطينية مفيد هنا؛ فمن أوىل املهامت
التي نفذهتا إرسائيل بعد إعالن دولتها سنة  1948إجراء تعداد كامل لكل فرد موجود داخل حدودها.
وكام تبينّ ليبلر( ((4يف دراستها لدور اإلحصاء السكاين اإلرسائييل يف بناء الدولة ،فإن التحالف بني مكتب
اإلحصاء املركزي اإلرسائييل واحلكومة خيدم مصالح كال الطرفني .وقد أبدى مكتب اإلحصاء املركزي
اإلرسائييل ،باعتباره مؤسسة علمية ظاهر ًيا ،صورة حمايدة وغري سياسية ،تستمد رشعيتها من خرباته
اإلحصائية والعلمية .ومثل مجيع املؤسسات العلمية ،ا ّدعى املكتب أنه يقوم بتفسري الواقع االجتامعي
ونقل احلقائق إىل املجتمع .ويف الوقت نفسه ،سعت احلكومة لدعم صورته املحايدة عرب تعيني خبري
إحصائي رئيس ًا له .لكن يف الواقع كان هناك حتالف ضمني بينهام ،وصفه ليبلر بالعبارة التالية« :الدولة
احلديثة حتتاج إىل مؤسسة إحصاءات وطنية من أجل خلق ‘املواطن’ ،واإلحصاء حيتاج إىل سلطة الدولة
ملامرسة مهنته»( .((4وعىل الرغم من أن مكتب اإلحصاء املركزي اإلرسائييل حرص عىل النأي بنفسه عن
أي نشاط سيايس واالقتصار عىل العلم ،فإن التأثري املتبادل بني العلمي والسيايس كان يربز إىل الواجهة
كلام تعلق األمر بوضع األقلية العربية.
انطالق ًا من احلاجة إىل تنفيذ تعداد دقيق للسكان اليهود والعرب عىل السواء ُبعيد إعالن الدولة ويف
أعقاب حرب  ،1948اقرتح مدير مكتب اإلحصاء املركزي اإلرسائييل عىل احلكومة فرض حظر جتول
غائبا ،ومل يظهر يف سجالت
عىل السكان ليصار إىل عدِّ هم يف مواقعهم .واع ُتبرِ كل شخص خارج منزله ً
اإلحصاء .وفرست احلكومة هذا الحقًا بأن غياب األفراد عن مكان إقامتهم يف أثناء إجراء اإلحصاء ،حتى
لو كانوا يقيمون يف أماكن أخرى يف البالد ،ال يكفل هلم حق العودة إىل مدهنم وقراهم واستعادة ممتلكاهتم.
ُ
وط ِّبق ذلك عىل السكان العرب ال اليهود .وهكذا ُص ِّنف قرابة  32.000من عرب إرسائيل ،أي من
كانوا يشكلون حينها  20يف املئة من السكان العرب األصليني الذين بقوا يف إرسائيل بعد حرب ،1948
عىل أهنم «حارضون غائبون» يف وقت اإلحصاء األول ،وجتاوز عددهم بعد مخسني سنة 250.000
يسمى جتمعات
نسمة .وهؤالء ،حتى يومنا هذاُ ،يمنعون من العودة إىل ديارهم ،وما زالوا يعيشون يف ما ّ
غري معرتف هبا .وعىل الرغم من ادعاءات الفصل بني اجلهات العلمية والسياسية ،وصفت ليبلر التحالف
بني احلكومة ومكتب اإلحصاء لنزع م ْلكية الفلسطينيني األصليني عرب خلق فئة جديدة من املواطنني
العرب احلارضين  -الغائبني ،كام ييل:
39 Zacharia ,p. 3.
40 Anat A. Liebler, Statistics as Social Architecture: On the Construction of Israel’s Central Bureau of Statistics as an
A-political Institution (Tel-Aviv: Mimeographed, 1999).

أيضا حتت العنوان نفسه أطروحة املاجستري للكاتب بالعربية (جامعة تل أبيب ،قسم علم االجتامع واألنثروبولوجيا.)1998 ،
وانظر ً

41 Liebler, p. 13.

المحور :ممارسة أنظمة المراقبة في الوطن العربي
تشكيل فلسطين عبر ممارسات المراقبة

«استطاع هذا الفصل ،الذي أيده بإرصار الربفسور باتيش [أول مدير ملكتب اإلحصاء املركزي اإلرسائييل]،
‹متويه› إحدى النتائج الرئيسة لإلحصاء األول الذي أصبح ،مع حظر التجول املرافق ،واحدة من اآلليات
سجل إال من
التي سمحت للدولة باالستيالء عىل أرايض العرب وعقاراهتم .ففي ظل حظر التجول ،مل ُي َّ
ونظرا إىل املعارك املكثفة يف ذلك الوقت ،كانت نسبة كبرية من السكان العرب
كان موجو ًدا يف منزله.
ً
غائبة عن املنزل .ومع ذلك ،ربام هلذا السبب بالذاتُ ،أعطيت أوامر بعدم تسجيل الغائبني عن منازهلم
كمواطنني ،وعدم االعرتاف بم ْلكيتهم للبضائع والعقارات واألرايض .وهبذه الطريقة ولدت الفئة
اإلحصائية ‹أصحاب األمالك الغائبني› – أي السكان العرب الذين ألغيت حقوق ملكيتهم (وستحصل
هذه الفئة عىل اعرتاف قانوين بعد سنوات عديدة»(.((4
اعتمدت إرسائيل التي أعلنت نفسها دولة «هيودية» وخرجت إىل الوجود يف أعقاب الدولة االستعامرية
الربيطانية يف فلسطني ،منذ البداية فئتني سكانيتني رئيستني يف تصنيف اإلحصاء« :اليهود» و«غري اليهود».
وتشري الفئة الثانية إىل السكان الفلسطينيني األصليني .والفئات التي يستخدمها اإلحصاء اإلرسائييل
اليوم تُظهر ،بطريقة ما ،استمرارية يف ممارسات الدولة االستعامرية وما بعد االستعامرية .ففي زمن وعد
ِ
املستعمرة اليهود بوطن يف فلسطني (مل تكن نسبتهم حينها تزيد
بلفور سنة  ،1917عندما وعدت بريطانيا
عىل  10يف املئة من جمموع السكان) ،أشار اإلعالن إىل العرب األغلبية عىل أهنم الفئة املتبقية ،وسماّ هم
«اجلامعات غري اليهودية يف فلسطني» .وحتى وقت قريب جدً ا ،يقدم اإلحصاء السكاين اإلرسائييل تصني ًفا
لـ«غري اليهود» عىل أساس الدين ،أي مسلم أو مسيحي أو درزي .وتورد بطاقات اهلوية الشخصية ،التي
تصدر لكل مواطن إرسائييل ،األصل القومي كعالمة عرقية وطنية («قومية باللغة العربية أو li’oum
بالعربية) ،بتصنيف صاحب البطاقة إىل «هيودي» أو «عريب» أو «درزي»( .((4وهلذه العالمات العرقية
نتائج مهمة عىل حقوق املواطنة ،كام هي احلال مثلاً يف نقاش مسألة هل إرسائيل دولة مواطنيها أم دولة
الشعب اليهودي .تنطوي تسمية «هيودي» ،يف اخلطاب الرسمي وغري الرسمي عىل حد سواء ،عىل
وضعية امتياز جلهة قوانني اهلجرة (وفق قانون العودة اإلرسائييل وقانون اجلنسية) ،وم ْلكية األرايض،
ومنافع اخلدمة االجتامعية احلكومية ،والتعامل العام من جانب وسائل اإلعالم ،يف حني أن تسمية «غري
هيودي» تدل عىل احلالة املعاكسة ،أي احلرمان(.((4
قرر مكتب اإلحصاء املركزي اإلرسائييل عرب قرار إداري اختذ يف سنة  1995تغيري تصنيفه السكاين
الرئيس بإضافة فئة «اآلخرين» ،وهو ما أدى إىل تصنيف ثالثي جديد «اليهود والعرب واآلخرون».
ومربر هذا التعديل اجلديد هو حساب األفراد واألزواج غري اليهود بني املهاجرين الروس (اليهود) الذين
زوروا هويتهم
أتوا إىل إرسائيل يف العقد املايض ومل يكشفوا عن خلفيتهم الدينية يف وقت اهلجرة ،أو ّ
كيهود ،ووجود عدد كبري من العامل األجانب غري الرشعيني يف البالد .وأثارت نتيجة هذا التغيري يف
إحصاء السكان محلة مسعورة بقيادة وسائل اإلعالم العربية وبعض السياسيني اليمينيني الذين ّ
حذروا
 42املصدر نفسه ،ص .20
 43انظرCalvin Goldscheider, Israel’s Changing Society: Population, Ethnicity, and Development (Boulder, Colo.: :

Westview Press, 1996), pp. 26-27.
44 David Kretzmer, The Legal Status of the Arabs in Israel, Westview Special Studies on the Middle East (Boulder:
”Westview Press, 1990), and George E. Bisharat, “Land, Law, and Legitimacy in Israel and the Occupied Territories,
American University Law Review, vol. 43, no. 2 (Winter 1994), pp. 467-561.

83

84

العدد 2 / 6
خريف 2013

من انخفاض وشيك يف نسبة اليهود إىل العرب ،وال سيام يف مدينة القدس املتنازَ ع عليها؛ فهم يقولون إنه
يسمى «اخلط
عند طرح «اآلخرين» من عدد السكان اليهود ،انخفضت نسبة اليهود يف املدينة ما دون ما ّ
األمحر» أي  70يف املئة ،كام حددته احلكومات اإلرسائيلية املتعاقبة منذ االستيالء عىل القدس الرشقية
وضمها الحقًا من جانب واحد .لذلك ،ولضامن «التناسب الديموغرايف األمثل» ،أي «ثالثة
سنة 1967
ّ
(((4
هيود لكل عريب يف القدس»  ،دعت احلكومة اإلرسائيلية عىل الدوام إىل بناء منازل جديدة لسكان هيود
وزورت حدود القدس
حمتملني ،بينام أنكرت يف الوقت نفسه وسائل راحة مماثلة عىل السكان العربّ ،
لزيادة عدد اليهود فيها .يقول بنفينستي ،وهو مساعد سابق لرئيس بلدية القدس:

«إ ًذا كم عدد اليهود والعرب الذين يعيشون يف القدس؟ ال أحد يعرف عىل وجه اليقني .ويف مجيع
أساسا
األحوال ،هذه اإلحصائية ال قيمة هلا ألن اجلميع يعلم أن احلدود البلدية التعسفية جرى ترسيمها
ً
لغرض التزوير الديموغرايف».
«إن حدود الضم مل حتدد النسبة الديموغرافية يف املدينة ،بل إن «املعدل الديموغرايف األمثل» هو الذي
رسم حدود املدينة ،تارك ًا آالف الفلسطينيني خارجها»(.((4

جيب اشتقاق التوازن الديموغرايف الصحيح بإضافة أولئك الذين يعيشون يف املنطقة احلرضية املبنية بكثافة
يف القدس ،حيث يوجد تكافؤ سكاين بني اليهود والعرب ،أو ربام توجد أغلبية عربية.
يف إطار حمادثات السالم يف الرشق األوسط ،ويف حماولة للتوصل إىل تسوية هنائية بني اجلانبني ،تربز
تعبريا
املنافسة بني إرسائيل والفلسطينيني عىل القدس كعنرص أساس يف املفاوضات .وجتد هذه املنافسة
ً
هلا يف جمال إنتاج البيانات؛ فعن طريق نرش دراسات إحصائية خاصة عن القدس ،يستعني اإلرسائيليون
والفلسطينيون بالعلوم (يف شكل دعم مؤسيس مهني وبيانات إحصائية) إلكساب مزاعم كال الطرفني
الرشعية .ففي حني نرش مكتب اإلحصاء املركزي الفلسطيني أول حولية إحصائية خمصصة للقدس
يف أواخر سنة  ،1999ينرش معهد إرسائيل لدراسات القدس ،وهو مركز أبحاث يميني ،بالتعاون مع
بلدية القدس بقيادة رئيس البلدية الليكودي إهيود أوملرت ،دراسات إحصائية مكرسة ملدينة القدس منذ
سنة .1982
ويكشف فحص النرشتني املذكورتني ما ييل :إن الكتاب السنوي اإلرسائييل بشأن القدس ،وهو يعتمد
أساسا عىل بيانات مكتب اإلحصاء املركزي اإلرسائييل وبلدية القدس ،بعرضه عدد السكان العرب
ً
واليهود يف املدينة ككتلة واحدة إنام يضفي الرشعية عىل املطالب اإلرسائيلية بالقدس مدينة موحدة .وعىل
الرغم من أن ضم إرسائيل للقدس الرشقية ،حيث يعيش السكان العرب ،غري قانوين وغري معرتف به
دوليا ،فإن احلولية تعترب املدينة كيانًا موحدً ا بعرضها بيانات عن العرب واليهود كام لو أهنم ينتمون إىل
ً
الفضاء اجليوسيايس نفسه .وتتضمن الدراسة اإلرسائيلية ،باإلضافة إىل دمج السكان العرب يف القدس
الرشقية يف إحصائها السكاين ،ضواحي هيودية عدة واقعة خارج حدود  1967للمدينة ،وتتضمن كذلك
نواحي عربية أخرى تقع خارج اخلط األخرض .ونتيجة هذه البنية السكانية هي أن عدد اليهود يف القدس
يصل إىل  429.000نسمة بينام يصل عدد العرب إىل  193.000نسمة .ولذلك ،فإن دعاة ضم األجزاء
Meron Benvinisti, “Bikini on Jerusalem’s Beach,” Haaretz, 29/7/1999. (Internet English Edition).
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العربية من املدينة ،عرب إعادة تعريف حدود القدس ،قادرون عىل إظهار أن القدس ،كعاصمة إلرسائيل،
مدينة ذات أغلبية «هيودية»ّ ،
يشكل العرب فيها أقلية واليهود أغلبية واضحة.

وينرش املكتب املركزي لإلحصاء ،وهو اهليئة اإلحصائية الرسمية للسلطة الفلسطينية ،حولية القدس
الفلسطينية التي ،باإلضافة إىل هدفها العلمي املعلن وهو توفري بيانات عن السكان العرب يف القدس
ألغراض األبحاث والسياسات ،تشكك يف املزاعم اإلرسائيلية بالسيادة عىل اجلزء العريب من املدينة.
ويتب ّنى املكتب املركزي لإلحصاء تعري ًفا خمتل ًفا للقدس ،باستخدام التقسيم العثامين للبالد إىل حمافظات.
ضمتها إرسائيل ،فضلاً عن أجزاء
ولذلك ،فإن حمافظة القدس تشري إىل القدس الرشقية والضواحي التي ّ
أخرى تقع يف الضفة الغربية التي ّ
تشكل األجزاء املتبقية من الوحدة اإلدارية املعروفة باسم حمافظة القدس.
وتظهر مقارنة بني النرشتني أن عدد الفلسطينيني من السكان العرب يف املدينة أعىل بنحو  15.000نسمة
من العدد الذي قدمه مكتب اإلحصاء املركزي اإلرسائييل.

وكام ذكر مدير املكتب املركزي لإلحصاء يف مقدمة حولية القدس ،فإن «للقدس وتوفري أفضل البيانات
اإلحصائية املمكنة عنها أمهية خاصة يف هذه املرحلة الدقيقة واحلرجة ،أي مفاوضات الوضع النهائي التي
ّ
تشكل فيها القدس إحدى الركائز األساسية واملحور البالغ األمهية من جدول أعامهلا»( .((4وباإلضافة
إىل توفري املؤرشات اإلحصائية املعتادة ،شمل اإلحصاء الفلسطيني بيانات عن بطاقات اهلوية املصادرة
من سكان املدينة العرب ،وعدد السكان الذين اعتقلتهم قوات االحتالل اإلرسائييل ،والضحايا العرب
نتيجة املواجهات مع قوات األمن اإلرسائيلية ،وعدد املنازل العربية التي ُهدمت يف مدينة القدس .وتشري
احلولية كذلك إىل أن العمل الفعيل للمكتب املركزي لإلحصاء يف القدس تعرقل بسبب إغالق املكتب
يف املدينة يف سنة  1995يف إثر صدور قانون إرسائييل هبذا اخلصوص ،وتاله قانون آخر سنة  1997يمنع
السكان العرب يف املدينة من املشاركة يف عمليات اإلحصاء التي ينفذها املكتب املركزي لإلحصاء(.((4
وبعبارة أخرى ،أصبح اختيار األشخاص الذين يجُ رون التعداد ،وهو مهمة علمية ،جز ًءا من احلرب
األيديولوجية بشأن ادعاءات السيادة عىل القدس.

إن ما يميز اخلطاب القومي اإلرسائييل ،املسؤول عن صوغ التصنيف السكاين ،هو احلظر الذي يفرضه عىل
استخدام كلمة «فلسطيني» عند اإلشارة إىل األقلية الفلسطينية من مواطني إرسائيل؛ ففي الفرتة -1948
 ،1967كانت صفة فلسطيني ّإما ُألغيت من املفردات اإلرسائيلية (أتذكر كلامت غولدا مائري التي طاملا
وإما اس ُتخدمت لإلشارة إىل «اإلرهابيني» بني
استشهد هبا« :ليس هناك يشء اسمه الشعب الفلسطيني»)ّ ،
الالجئني الفلسطينيني الذين يعيشون يف دول اجلوار ويشنون هجامت ضد أهداف إرسائيلية .ويف الوقت
احلارض ،تُط َلق تسمية فلسطيني فقط عىل الذين يعيشون يف الضفة الغربية وقطاع غزة .وال يقترص هذا
اإلمجاع عىل اخلطاب الرسمي ،بل يمتد ً
أيضا إىل علامء االجتامع اإلرسائيليني الذين يبحثون يف األقلية
الفلسطينية يف إرسائيل .ومع استثناءات قليلة جدً ا ،وحتى وقت قريب إىل حد ما ،كان هؤالء يتجنبون
ً
أيضا استخدام لفظة «فلسطيني» ويفضلون «عرب إرسائيل» .وليس هلذا التصنيف ،الذي يعكس
األيديولوجيا السائدة ،عالقة بالواقع أو بكيف تشعر األقلية بنفسها ،بقدر ما له عالقة بسياسة التجزئة
وفك ارتباط السكان األصليني بأرض فلسطني وببقية الشعب الفلسطيني.
47 Statistical Yearbook: Jerusalem, 1998 (Ramallah, Palestine: Palestinian Central Bureau of Statistics, 1999).
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زود الدولة بوسيلة لفرض سيطرهتا عىل سكاهنا عرب حتديد هوية
إذا كان اإلحصاء السكاين يف جانب منه قد ّ
ُ
رعاياها ومن ينبغي تعداده كمواطن ،فإنه ُيستخدم يف جانب آخر لتأكيد درجة من التمثيل أنكرت حتى
املستعمر .واملثل القائل «ثمة قوة يف األرقام» هو الذي يفرس رغبة األمم بعد االستعامر
اآلن عىل الشعب
َ
واألقليات املحرومة يف تأكيد رشعيتها عرب إحصاء سكاهنا .ويغدو إحصاء السكان الفعل األكثر رمزية
يف بناء الدولة؛ ففي احلالة الفلسطينية ،وبعد اتفاق أوسلو سنة  1993وتأسيس السلطة الفلسطينية،
كان املكتب املركزي لإلحصاء بني أول املؤسسات التي جرى إنشاؤها .ومنذ ذلك احلني أطلق املكتب
طموحا هو إجراء اإلحصاء السكاين بإنتاج مسوح فصلية عن مشاركة العاملة ،وإحصاء السكان،
برناجمًا
ً
واحلسابات القومية ،وكثري من اإلحصاءات والتقارير املتخصصة .ويف فرتة ما بعد أوسلو ،ارتدى مرشوع
إجراء إحصاء للسكان الفلسطينيني عىل يد الفلسطينيني أنفسهم أمهية سياسية واع ُترب عالمة عىل التمكني
الوطني .ورأى إدوارد سعيد مثلاً رضورة هذا اإلحصاء كوسيلة لتأكيد حضور الفلسطينيني عىل الساحة
بغض النظر عن تشتتهم ونطاق السلطة التي يعيشون يف ظلها .وبالتايل فإن اإلحصاء الفلسطيني
العامليةّ ،
الشامل ،الذي يمثّل االنتامء القومي ،هو بالنسبة إليه ذاك الذي يسجل أعداد الشعب الفلسطيني يف مجيع
أنحاء العامل ،وال يقترص عىل من هم حتت سيطرة السلطة الفلسطينية يف الضفة الغربية وقطاع غزة حيث
وردا عىل هذه االنتقادات ،أصدر رئيس السلطة الفلسطينية يارس
يعيش ربع الشعب الفلسطيني فقط(ًّ .((4
عرفات مرسو ًما يف سنة  1998ك ّلف املكتب املركزي لإلحصاء بتسجيل عدد الفلسطينيني ومواقعهم
أينام ِ
وجدوا ((5(،وهي ممارسة شبيهة متام ًا بام يقوم به مكتب اإلحصاء املركزي اإلرسائييل الذي يعرض يف
تقاريره بانتظام بيانات عن توزيع اليهود يف مجيع أنحاء العامل.
إضافيا للنقاشات املعتادة
وما جيعل احلالة الفلسطينية جديرة بالدراسة السوسيولوجية هو أهنا توفر ُبعدً ا
ً
بشأن املدى السيايس من جانب احلكومات الوطنية لعملية بناء اإلحصاء السكاين .ولدينا هنا مثال
لتدخل إحدى احلكومات (إإلرسائيلية) بشدة يف بناء املؤرشات السكانية لكيان سيايس آخر (السلطة
ّ
الفلسطينية) .وكام رأينا حتى اآلن ،وألن الرصاع بني اإلرسائيليني والفلسطينيني هو يف جوهره رصاع
ينطوي عىل أناس ومطالبات باألرض ،فقد كان لزا ًما عىل مفاوضات السالم احلالية يف الرشق األوسط
أن تتعامل مع هذه القضايا بشكل ملموس .وهكذا ،بعد توقيع إعالن املبادئ سنة  ،1993أبرم اجلانبان
مفصلاً للقضايا السكانية؛ فاملادة  28من هذا االتفاق ،وعنواهنا
اتفا ًقا
مرحليا يف سنة  1995شمل وص ًفا ّ
ً
«سجل وتوثيق السكان» ،حتدد طريقة نقل سجل السكان من السلطات اإلرسائيلية إىل السلطة الفلسطينية،
وكيفية إبالغ إرسائيل يف املستقبل بأي تغيريات يف وضع سكان الضفة الغربية وقطاع غزة .وجيب أن تس ّلم
بطاقات اهلوية التي أصدرهتا السلطة الفلسطينية للسكان الفلسطينيني اخلاضعني لواليتها إىل السلطات
اإلرسائيلية .وبحسب االتفاق« ،تُنقل أرقام بطاقات اهلوية اجلديدة ونظام الرتقيم إىل اجلانب اإلرسائييل»،
و«يبلغ اجلانب الفلسطيني إرسائيل بكل تغيري يف سجل السكان ،بام يف ذلك ،بني مجلة أمور ،أي تغيري يف
مكان إقامة أي مقيم»( .((5وجيب اإلبالغ بانتظام عن أي تغيريات يف املعلومات املتعلقة بجوازات السفر
أو وثائق السفر التي يستخدمها السكان الفلسطينيون إىل إرسائيل كذلك .وينبغي إعطاء موافقة إرسائيلية
49 Zacharia, “ Power in Numbers”.
50 Statistical Yearbook: Jerusalem, 1998.
51 Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip: Washington, D.C., September 28, 1995
(Ramallah, Palestine: Palestine Liberation Organization, Department of Negotiations Affairs, 1995), pp. 114-115.
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مسبقة قبل إصدار تصاريح للزوار الذين يطلبون وضع إقامة دائمة يف األرايض الفلسطينية .وبالتايل،
يصبح اتفاق أوسلو ،يف جانب منه ،أداة ملراقبة السكان من جانب إرسائيل:

«يزود اجلانب الفلسطيني إرسائيل  ...بانتظام باملعلومات التالية املتعلقة بجوازات السفر /وثائق السفر
وبطاقات اهلوية:
(أ) يف ما يتعلق بجوازات السفر /وثائق السفر :االسم الكامل ،واسم األم ،ورقم بطاقة اهلوية ،وتاريخ
امليالد ،واجلنس ،واملهنة ،ورقم جواز السفر /وثيقة السفر وتاريخ إصداره ،وصورة فوتوغرافية حديثة
للشخص املعني.
(ب) يف ما يتعلق ببطاقات اهلوية :رقم بطاقة اهلوية ،واالسم الكامل ،واسم األم ،وتاريخ امليالد ،واجلنس،
والدين ،وصورة فوتوغرافية حديثة للشخص املعني»(.((5

 -4إحصاء الالجئين

ثمة جمال آخر هو يف إحصاء السكان ذو أمهية خاصة :إحصاء الالجئني الذين ّ
يشكلون قرابة  50يف
املئة من الرقم الكيل ،ويبلغ يف مدخل القرن الواحد والعرشين نحو ثامنية ماليني فلسطيني .إن عدد
السكان الالجئني الفلسطينيني وتركيبتهم موضوع خاليف يرتدي معاين سياسية مميزة ،وال سيام يف مرحلة
ما بعد أوسلو وما اندرج فيها من حمادثات تتعلق بالوضع النهائي .وكام هو متوقع ،يصدر اإلرسائيليون
والفلسطينيون تقديراهتم املتباعدة لعدد الالجئني ،بينام تقدم األمم املتحدة واملنظامت الدولية األخرى
أرقامها اخلاصة(.((5

ال لغرض هذه املناقشة عرب الرتكيز ً
سأرضب مثا ً
أوال عىل جهود األنروا ،وهي منظمة ُأسست سنة 1950
حرصا لتلبية حاجات الالجئني الفلسطينيني ،ووضعِ تعريف إداري ملن هو الجئ ومن هو فقري بني
ً
الالجئني املسجلني لدهيا ،وكيف أن هلذا التعريف األخري تداعيات عىل بنية األرسة .فمن رشوط اعتبار
األرسة الالجئة فقرية وإدراجها يف حاالت العرس اخلاصة باألنروا ،وهو رشط أساس لتلقّي احلصص
الغذائية من الوكالة ،أال يكون فيها ذكر بالغ يعيش يف منزل األرسة بسن  60 -18سنة .وتشري ستيفاين
الت عبد اهلل( ((5حمقة إىل أن تعريف األنروا التعسفي للضائقة االقتصادية ال يقرر وفق إمكانية التوظيف
وتوافر فرص العمل ،بل بالقدرة املتوقعة لوكالة الغوث عىل تقديم احلصص الغذائية .ولذلك ،قادت
حماوالت الوكالة احلد من عدد حاالت العرس بسبب حاجات املوازنة واإلدارة إىل تقسيم األرس املمتدة
(بجعل الذكور البالغني خارجها) ،وهو ما زاد عدد األرس النووية والزواج (والطالق) املبكر وعدد األرس
التي تعيلها إناث.

ثانيا هو أن تعريف األنروا اإلداري لالجئ أدى إىل تقديرات متضاربة لعدد الالجئني؛
واألهم من ذلك ً
فمثلاً
تعرف األنروا الالجئ بأنه أي شخص كانت إقامته العادية يف فلسطني وذلك لفرتة سنتني عىل
ّ
 52املصدر نفسه ،ص .115

53 Zureik, Palestinian Refugees, pp. 5-27.
54 Stephanie Latte-Abdullah, «Refugees' Family Structures and UNRWA in Palestinian Camps in Jordan,» Paper
Presented at: The Annual Conference of the Middle East Studies Association of North America, Chicago, December
1998.
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جراء حرب  1948داره ومورد
األقل من إنشاء دولة إرسائيل يف  15أيار /مايو  ،1948و«فقد من ّ
رزقه»( .((5ولكن ليس كل الذين أصبحوا الجئني يف النزاع الذي طال أمده مع إرسائيل ُسجلوا يف
(((5
يسجل
النهاية لدى األنروا ،وتتأرجح تقديراهتم يف سنة  1999حول  3.57مليون نسمة  .ومل َّ
لدى األنروا الفلسطينيون األثرياء الذين أصبحوا الجئني ومل حيتاجوا إىل مساعدة فورية .وال يظهر
يسمى املناطق اخلمس
يف سجالت األنروا الالجئون الذين انتهى هبم املطاف يف أماكن أخرى غري ما ّ
لعمليات األنروا (سورية ،لبنان ،األردن ،الضفة الغربية ،قطاع غزة) .كام أن أولئك الذين نزحوا
داخليا
ً
(احلارض الغائب) يف فلسطني إبان القتال يف سنتي  1948و ،1949وظلوا نازحني إىل يومنا هذا يف ما
أصبح إرسائيل ،ال يظهرون يف تعداد الالجئني اخلاص باألنروا ،عىل الرغم من أن األخرية مل تدرجهم
حتى أهنت إرسائيل سلطة الوكالة عليهم يف سنة  .1952كذلك ،ال يشمل سجل األنروا أولئك الذين
ُهجروا يف حرب  ،1967أو الذين فقدوا ،نتيجة أنظمة االحتالل اإلرسائييل ،وضع اإلقامة بسبب
غياهبم عن األرايض املحتلة إىل ما بعد الفرتة املسموح هبا .وهذا إمجالاً يضيف أكثر من مليون الجئ
وأخريا ،جتدر اإلشارة ً
أيضا إىل أن التمييز بني اجلنسني يقع يف
إىل الرقم اإلمجايل اخلاص باألنروا(.((5
ً
صلب إجراءات األنروا اإلدارية لإلحصاء السكاين؛ فأبناء الالجئات الفلسطينيات املتزوجات من غري
الالجئني يفقدون وضعية الالجئ لدى الوكالة(.((5
لقد ظهر مثال واضح عىل التفاعل بني الديموغرافيا والسياسة أكثر من مرة يف أثناء مفاوضات السالم يف
الرشق األوسط بني إرسائيل والفلسطينيني بشأن مسألة ِّمل شمل األرس وعودة الفلسطينيني النازحني يف
إثر حرب  .1967فلدى مناقشة طرائق العودة ،تفجرت مشكلة تعاريف كبرية ال تزال بال حل حتى يومنا
هذا ،وهي «تعريف األرسة»؟ فقد أرصت إرسائيل ،مثلاً  ،عىل أن «األرسة» تعني أرسة نووية ،ولتحقيق ِّمل
شمل العائالت ،جيب أن يكون األطفال دون سن السادسة عرشة ،يف حني أكد املفاوضون الفلسطينيون
أن األرسة وفق الثقافة واملامرسة العربية تشمل األفراد املبارشين واملمتدين .ومن الواضح أن كل تعريف
يؤثر يف عدد أعضاء األرسة النازحة وفئتهم ،وهل ُيسمح هلم بالعودة إىل ديارهم ومتى(.((5

فتبعا ملن يقوم بالعد وللفئات املستخدمة ،نجد
إن إحصاء الفلسطينيني عمل سيايس مشحون باجلدل؛ ً
خالفات حول عدد الفلسطينيني املوجودين ،وتوزيعهم اجلغرايف ،ونوع املواطنة التي يمكن أن يطالبوا
به ،وهل يمكن تصنيفهم عىل أهنم الجئون أو غري الجئني ،وهل مطالبتهم بم ْلكية األرض يف فلسطني
تسوى
جرا .وهذه النزاعات ال ّ
قانونية أم ال ،وهل لدهيم احلق يف العودة إىل ديارهم أم إىل وطنهم ،وهلم ًّ
باالعرتاض عىل احلقيقة .وكام يذكرنا باحثو اإلثنيات ،يعكس إنتاج البيانات والسجالت الرسمية نيات
اهليئة الرسمية يف املقام األول(.((6

55 Zureik, Palestinian Refugees.
56 United Nations Relief and Works Agency (UNRWA), Registration Statistical Bulletin for the First Quarter 1999
(1/1999) (Amman, Jordan: UNRWA, Department of Relief and Social Services, 1999).
57 Zureik, Palestinian Refugees.
58 Christine M. Cervenak, “Promoting Inequality: Gender-Based Discrimination in UNRWA’s Approach to Palestine
Refugee Status,” Human Rights Quarterly, vol. 16, no. 2 (May 1994), pp. 300-374.
59 Salim Tamari, Palestinian Refugee Negotiations: From Madrid to Oslo II, Final Status Issues Paper (Washington,
DC: Institute for palestine Studies, 1996).
”60 Adam Ashforth, “Reckoning Schemes of Legitimation: On Commissions of Inquiry as Power/Knowledge Forms,
Journal of Historical Sociology, vol. 30, no. 1 (March 1990), pp. 1-22.
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تُربز املناقشة أعاله املشكالت التي واجهها متثيل األقليات يف اإلحصاءات السكانية ملختلف البلدان.
فمن جهة ،يناضل الفلسطينيون باستمرار لتمييز أنفسهم من املجتمع املحيط ،وجياهدون لتحقيق التكافؤ
العددي النسبي مقارنة باملجموعة الغالبة ،ولكن هذه العملية تتم يف األنظمة اإلدارية احلالية التي متتلك
مربرات إلخضاعهم ملزيد من إجراءات املراقبة والتصنيف السكاين.

ً
ثالثا :الحدود والمناطق الحدودية وبناء الدولة
 -1المناطق الحدودية في أنظمة االستيطان

إن مناقشة احلدود اجلغرافية ( )bordersواحلدود الفاصلة ( )boundariesواملناطق احلدودية ()frontiers
أمر أساس لفهم تشكيل الدول عمو ًما؛ فعادة ما تُستخدم املناطق احلدودية واحلدود الفاصلة يف حالة
«الدول التقليدية» واحلدود اجلغرافية يف حالة الدول القومية .فاحلدود اجلغرافية تعكس ّ
تشكل وحدات
جغرافيا خاضعة لتنظيم دقيق ،أو ،باستخدام «مصطلحات» غيدنز« ،مراقبة بالغريزة».
إدارية حمددة
ً
(((6
وهي ترسم حدود السلطان القضائي بني الدول  .وترتبط املناطق احلدودية ،من ناحية أخرى ،بالدول
ّ
التشكل أو باملجتمعات اإلقطاعية والتقليدية .وهي قد تكون خارجية ،كام هي احلال
القومية يف مرحلة
عندما حتاول دولة توسيع أراضيها ،أو داخلية للوحدة اجليوسياسية قيد النظر ،كام هي احلال عندما
ٍ
وأخريا ،فإن احلدود الفاصلة قابلة لالخرتاق أو
أراض واقعة حتت سيطرهتا.
تسعى دولة إىل استيطان
ً
هي «جوانب دينامية للدولة ،حيث تسعى مجيع الدول القوية إىل توسيع انتشارها املكاين ،فيام تتقلص
الدول املنحدرة إىل معامل أرض مادية يمكن بسهولة الدفاع عنها»( .((6وينظر المار وتومسون إىل «املنطقة
احلدودية ال بصفتها حدً ا أو ً
خطا ،بل باعتبارها أرايض أو نطاق تفسري( )zone of interpretationبني
جمتمعني متاميزين مسبقًا»( ،((6ويالحظان ما ييل يف ما يتعلق بإرسائيل:
«إن أحدث مقاربة معارصة هلذا النوع من املناطق احلدودية التي تناوهلا هذا الكتاب ،حيث تتسابق
املجتمعات املتنافسة للسيطرة عىل األرض ،نجدها ربام يف إرسائيل .فعىل الرغم من التاريخ املبكر املعقَّد
للعالقات بني اليهود والعرب ،فإن الوضع املعارص هو يف جوهره نتاج هجرة هيودية حديثة إىل أراض كان
العرب يسيطرون عليها منذ قرون عديدة .إهنا حالة مناطق حدودية ذات خصائص كثرية ستكون مألوفة
لقراء هذا الكتاب :استيطان من قبل شعب ذي تكنولوجيا متفوقة عىل تكنولوجيا السكان «األصليني»
ويستطيع احلصول عىل مهارات الغرب الصناعي ومنتجاته ورأس ماله؛ وإنشائه رأس جرس يف ظل
الوجود االستعامري؛ وسيطرته عىل الدولة ما بعد االستعامر؛ وانتصاراته يف حروب احلدود؛ وإخضاع
تلك املتبقية وعزهلا .وال تزال املناطق احلدودية اإلرسائيلية «مفتوحة» وتشهد غارات وغارات مضادة عىل
احلدود الفاصلة املتنازع عليها .ويبقى أن نرى هل ستصبح دولة إرسائيل آمنة عند إغالق هذه احلدود ،أم
أهنا ستكون رسيعة الزوال ،مثل املستوطنات البيضاء يف جنوب أفريقيا»(.((6
61 Giddens, A Contemporary Critique of Historical Materialism, vol. 2: The Nation-State and Violence.

 62املصدر نفسه ،ص .51-49

63 Howard Lamar and Leonard Thompson, eds., The Frontier in History: North America and Southern Africa Compared
(New Haven: Yale University Press, 1981), p. 7.

 64املصدر نفسه ،ص .313-312
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هتدف احلدود ،قبل أي يشء آخر ،إىل فصل الناس (والدول) وتنظيم حركتهم .وألهنا ترسم سيادة
دورا مهماً يف إعادة إنتاج الدول  -السكان واالقتصاد عىل السواء .وهلذا
الدولة ،فإهنا تؤدي أيض ًا ً
السبب ،حترص الدول عىل إطالق تسمية حدود عىل مجيع نقاط العبور ما دامت تؤثر يف سيادة
الدولة عرب التحكم يف األرض وحركة الناس والبضائع .واستناد ًا إىل اهلدف املعلن ،وهو «الفصل
بني الشعبني» ،رشعت احلكومة اإلرسائيلية ،استعداد ًا ملحادثات الوضع النهائي يف الرشق األوسط
(((6
يسميه بنفينستي
وهي املحادثات التي تشمل السيادة واحلدود والالجئني وأمور ًا أخرى ،بإقامة ما ّ
«احلدود الرخوة» بني األرايض الفلسطينية وإرسائيل .وتشبه هذه النقاط احلدودية الداخلية بني جيوب
أساسا بـ«التفسري»،
غري متصلة من املناطق الفلسطينية وإرسائيل «منطقة التفسري» ،حيث تقوم إرسائيل
ً
ألهنا حتافظ عىل التفوق العسكري وتبقى املسؤولة عن السيطرة عىل من يستطيع ومن ال يستطيع املرور
عرب هذه النقاط .ويلفت بنفينستي االنتباه إىل الروابط بني احلدود الداخلية (الرخوة) واحلدود الدولية،
التي تسيطر عليها إرسائيل ً
أيضا:
«إن السيطرة عىل اإلطار اخلارجي أمر أساس السرتاتيجية أوسلو ،ألن الفلسطينيني إذا سيطروا حتى عىل
معرب حدودي واحد  -واكتسبوا القدرة عىل احلفاظ عىل عالقات مبارشة مع العامل اخلارجي  -فإن خطوط
الفصل الداخلية تصبح حدود دولة كاملة ،وسوف تفقد إرسائيل سيطرهتا عىل مرور الناس والبضائع.
ويستلزم خرق النظام اخلارجي إنشاء جمموعة واسعة من العقبات املادية ونقاط العبور واحلواجز اجلمركية
بني جيوب من «الفصل الداخيل» ،وسيكشف عبثية احلدود امللتوية وغري املتسلسلة للكانتونات العرقية
التي تستند عليها أطراف املستوطنة الدائمة كافة»(.((6
يسمى أطروحة ترينر،
وثمة موضوع حموري يف أدبيات املناطق احلدودية واألنظمة االستيطانية ،هو ما ّ
نسبة إىل املؤرخ األمريكي فريدريك ترينر( .((6وتبحث األطروحة يف العالقة بني أخالقيات املناطق
احلدودية والفردية من ناحية ،وبناء القيم الديمقراطية يف الواليات املتحدة من ناحية أخرى .وعىل الرغم
من أن هذه األطروحة تعرضت النتقادات شديدة( ،((6فقد ن ّفذ كيمرلينغ حماولة جريئة لتطبيقها عىل
عدل كيمرلينغ( ((6أطروحة ترينر
«املناطق احلدودية» اإلرسائيلية يف فلسطني .ففي سلسلة من الدراساتّ ،
بإظهار أن «ندرة األرايض»(*) يف فلسطني (عكس الواليات املتحدة حيث كانت األرض وفرية) أرغمت
املستوطنني الصهيونيني يف فلسطني قبل سنة  1948عىل تشكيل مؤسسات مجاعية (وليس فردية) تقوم
عىل شعارات قومية تربر إقصاء السكان العرب األصليني وطردهم من األرض .ويقدم بن أليعازر تقويماً
65 Meron Benvenisti, “The Illusion of (Soft Borders),” Haaretz, 14/10/1999. (Internet English Edition).

 66املصدر نفسه.

67 Frederick Jackson Turner, The Frontier in American History, with a Foreword by Ray Allen Billington (New York:
Holt, Rinehart and Winston, 1962).

 68انظرShlomo Hasson, “From Frontier to Periphery in Israel: Cultural Representations in Narratives and Counter- :
Narratives,” in: Oren Yiftachel and Avinoam Meir, eds., Ethnic Frontiers and Peripheries: Landscapes of Development
and Inequality in Israel (Boulder, Colo.: Westview Press, 1996).
69 Baruch Kimmerling: “Boundaries and Frontiers of the Israeli Control System: Analytical Conclusions,” in: Baruch
Kimmerling, ed., The Israeli State and Society: Boundaries and Frontiers, SUNY Series in Israeli Studies (Albany, NY:
State University of New York Press, 1989), and Zionism and Territory: The Socio-Territorial Dimensions of Zionist
Politics, Research Series; no. 51 (Berkeley: Institute of International Studies, University of California, 1983).
(*) باإلنكليزية « »Frontierityوتعني «درجة توافر األرايض احلرة للمستوطنني»( .املرتجم)
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شام ً
ال ألطروحة املناطق احلدودية عىل النحو املطبق يف النقاش الفلسطيني  -اإلرسائييل ،عرب إظهار أنه
عىل الرغم من تشارك «الرائد» يف كتابات ترينر ألمريكا القرن التاسع عرش ومقابله «حالوتس»(*) يف
إرسائيل فكرة «دحر ‘اهلمجية’ بإنشاء مستوطنات زراعية  -األبعد عن املركز هي األفضل  -من أجل
بلوغ املثل األعىل الوطني ،وحتقيق التقدم واحلضارة ،ومواجهة األخطار الكامنة يف البدائية والتخلف
واهلمجية املتمثّلة يف هنود أمريكا الشاملية أو العرب» ،فإن الواقع عىل األرض كان خمتل ًفا متا ًما يف كل
حالة(((7؛ إذ مل يقم االستعامر اإلرسائييل يف فلسطني ،الذي بدأ يف اجلزء األخري من القرن التاسع عرش
وتوسع بداية يف ظل االنتداب الربيطاين يف النصف األول من القرن العرشين والحقًا يف إرسائيل نفسها
َّ
ويف األرايض املحتلة ،عىل الفردية ،كام كانت احلال مع نظريه األمريكي ،بل عىل اجلامعية حيث «كان الفرد
دعى باستمرار إىل املسامهة وإىل تقديم تضحيات شخصية من أجل اجلامعة»( .((7ومل تكن األرايض خالية
ُي َ
من الناس ال يف أمريكا وال يف فلسطني ،وال كان السكان األصليون متخلفني – إال بمصلحات نموذج
«املركزية األوروبية» ربام .واستلهمت النسخة اإلرسائيلية من الريادة ( Halutziutبالعربية) ،سياسات
دولتية وليدة نواهتا أيديولوجيا صهيونية بقيم اجلامعية القومية .وحتقق شكل السيطرة هذا كشكل من
أشكال اهليمنة أحاط باملجتمع اليهودي والشعب الفلسطيني عرب خلق «أسطورة ريادة» تسببت،
يف حالة املجتمع اليهودي كام يؤكد بن أليعازر ،يف طمس اخلط الفاصل بني املجتمع املدين والدولة،
وحد ،يف واقع األمر ،من أفق املعرفة
واألهم «سامهت يف بناء نظام للهيمنة مجع بني اإلكراه والقبول،
ّ
والفعل واملعارضة»(.((7
حتدد املركز)،
وترتافق احلتمية اجلغرافية املوجودة يف أعامل ترينر وكذلك يف أعامل كيمرلينغ (األطراف ّ
مع إمهال مفاهيمي ملكان السكان األصليني (اهلنود احلمر والعرب الفلسطينيني) كطرف يف الرصاع عىل
األرض .عالوة عىل ذلك ،وبدلاً من تقديم املستوطنني اليهود كمجموعة يقودها مثال صهيوين متجانس،
يستخدم شافري( ،((7مثلاً  ،إطار االقتصاد السيايس ،ويوضح القاعدة الطبقية للتعبئة السياسية الصهيونية
وبناء األمة ،واملكانة التابعة للمهاجرين اليهود غري األوروبيني وللفلسطينيني فيها(.((7
تقع السيطرة املكانية يف صلب بناء الدول االستيطانية واملجتمعات املنقسمة بشدة .وكام ذكر عدة باحثني
آخرين أعاله( ،((7انخرطت دولة إرسائيل منذ إنشائها يف ممارسة سيطرة مكانية داخلية يف مواجهة السكان
(*) «حالوتس» يف العربية تعني «رائد»( .املرتجم)

”70 Uri Ben-Eliezer, “State Versus Civil Society? A Non-Binary Model of Domination through the Example of Israel,
Journal of Historical Sociology, vol. 11, no. 3 (September 1998), pp. 374-375.

 71املصدر نفسه ،ص .375
 72املصدر نفسه ،ص .373

73 Gershon Shafir, Land, Labor, and the Origins of the Israeli-Palestinian Conflict, 1882-1914, Cambridge Middle East
library; 20 (Cambridge, [England]; New York: Cambridge University Press, 1989).
74 Uri Ram, “The Colonization Perspective in Israeli Sociology: Internal and External Comparisons,” Journal of
Historical Sociology, vol. 6, no. 3 (September 1993), p. 337.
”75 Ghazi Falah, “Re-Envisioning Current Discourse: Alternative Territorial Configurations of Palestinian Statehood,
Canadian Geographer, vol. 41, no. 3 (September 1997), pp. 307-330; Oren Yiftachel, “The Internal Frontier: Territorial
Control and Ethnic Relations in Israel,” Regional Studies, vol. 30, no. 5 (1996), pp. 493-508, and Rassem Khamaissi,
Planning and Housing among Arabs in Israel (Tel-Aviv: International Centre for Peace in the Middle East, 1990) [in
Hebrew].
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الفلسطينيني األصليني .وتنطوي هذه املحاولة لـ«تنقية املكان» ،وفق تعبري سيبيل( ،((7عىل ترتيب اجتامعي
ومكاين عن طريق «التأطري» و«التصنيف» .وكلام كان التصنيف والتأطري يف الرتتيب االجتامعي للمكان
جتانسا وزادت صعوبة قبول دخول عنارص «أجنبية» إليه .ويدل ضعف التأطري
أقوى ،كان املكان أكثر
ً
والتصنيف ،من جهة أخرى ،عىل ضبابية احلدود ،ويسمح بقبول الغموض والتنوع يف بناء حمتوى املكان.
ويركز سيبيل عىل دور النزعة االستهالكية يف خلق جمموعات اجتامعية متجانسة تؤدي إىل ممارسات إقصائية
يف االستهالك ويف املوقع السكني .وما حيفز تنقية املساحة اإلرسائيلية ،من جهة أخرى ،هو يف املقام األول
املخاوف األيديولوجية املتعلقة بالسيطرة عىل السكان والتنافس عىل األرض .وهتدف التدابري املختلفة التي
طبقتها الدولة ،بد ًءا بقوانني تقسيم املناطق وم ْلكية األرض وانتها ًء بمصادرة الدولة للممتلكات هبدف
االستخدام «العام» واحلاجات األمنية ،إىل ضامن تصنيف وتأطري قويني للمكان والناس .وهذا ال يعني
أن املخاوف األيديولوجية حتدد ،بحكم الوقائع ،نتيجة الرصاع عىل السيطرة عىل املساحة ،فالتفاعل بني
األيديولوجيا واالقتصاد قد جيلب عواقب غري مقصودة ويؤدي إىل إعادة تعريف السيطرة املكانية .وتقدم
دراسة رابينوفيتش للنارصة العليا ،وهي بلدة ذات أغلبية هيودية تطل عىل مدينة النارصة العربية ،مثالاً
عمليا
ً
واضحا عىل هذه احلالة .يقول رابينوفيتش« :هكذا يظهر عامل العقارات بوصفه الساحة الرئيسة التي تصاغ
ً
(((7
فيها العالقات بني اإلرسائيليني والفلسطينيني» ؛ فعىل الرغم من أن فضاء النارصة العليا ،وهي مستوطنة
هيودية أنشئت يف اخلمسينيات عىل أراض عربية مصادرة ،مغلق أمام السكان الفلسطينيني ،فإن هؤالء متكنوا
من رشاء عقارات واالنتقال إىل البلدة وإن بأعداد صغرية انتهى هبا األمر إىل العيش يف أحياء معزولة متا ًما.
وما حيدد النتيجة النهائية يف السيطرة عىل املكان هو «اليد اخلفية» للسوق ،حيث تغري العروض السخية
السكان اليهود لبيع املنازل للفلسطينيني .وهذه املامرسات الناجحة يف املقاومة من جانب الفلسطينيني ال
ترتجم عىل الساحة الوطنية إلحداث تغيري يف موقف السكان الفلسطينيني التابع يف إرسائيل.
 -2مراقبة األجساد

وتدعي
ليس إحصاء الناس وبناء احلدود سوى اثنتني من ممارسات عدة تتخذها الدول إلدارة مواطنيهاّ .
الدول ً
أيضا ،أو «حتتضن»( ،((7مواطنيها لتوفري اخلدمات االجتامعية هلم ،ورصد نشاطهم ،ومجع الرضائب
(((8
(((7
وتتبع حركتهم  .ويعبرّ غيدنز عن وجهة نظر مماثلة بتأكيده أن هناك تطابقًا بني حقوق املواطنة
منهمّ ،
واملراقبة .وباستخدام تصنيف مارشال الثالثي للحقوق ،يربط غيدنز حفظ األمن (الرشطة) ،وهو شكل
من أشكال املراقبة ،باحلقوق االجتامعية ،يف حني ُيربط «الرصد االنعكايس» الذي متارسه «السلطة
اإلدارية للدولة» باحلقوق السياسية ،وتتعلق «إدارة اإلنتاج» ،كشكل ثالث من أشكال املراقبة ،باحلقوق
االقتصادية .وهناك نوعان إضافيان من احلقوق ،ال يناقشهام غيدنز ،لكنهام أصبحا مهمني جدً ا يف سياق
العوملة ،ومها احلقوق الثقافية واحلق يف التنقل ضمن الدول ويف ما بينها .ولتج ّنب حرف املناقشة عن
مسارها ،لن أناقش اجلدل الدائر حول احلقوق الثقافية( ((8إال للقول إهنا يمكن أن تُدرج ضمن احلقوق
76 Sibley, “Survey 13: Purification of Space”.
77 Dan Rabinowitz, Overlooking Nazareth: The Ethnography of Exclusion in Galilee, Cambridge Studies in Social and
Cultural Anthropology; 105 (Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1997), p. 52.
 78انظرJohn Torpey, “Coming and Going: On the State Monopolization of the Legitimate (Means of Movement),” :
Sociological Theory, vol. 16, no. 3 (November 1997), pp. 239-259.
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االجتامعية ،عىل الرغم من أهنا متميزة يف كوهنا مبنية عىل ضامن احلقوق اجلامعية ال الفردية .و من ناحية
أخرى ،يندرج احلق يف التنقل ،أي السفر ومغادرة مكان اإلقامة والقدرة عىل العودة إليه من دون عوائق،
ضمن نطاق احلقوق االجتامعية والسياسية (قد يقول البعض حقوق اإلنسان) ،حيث متارس الدولة
املراقبة عرب مزيج من السلطة اإلدارية وحفظ األمن .ويقدم توريب مسامهة مفيدة يف هذا الصدد ،بمالحظة
أن «أنظمة التسجيل واإلحصاءات ،وما شابه ذلك  -إىل جانب الوثائق كجوازات السفر وبطاقات اهلوية
التي ترقى إىل نسخ متنقلة من «امللفات» [باملعنى الذي يستخدمه ماكس فيرب] التي تستخدمها الدول
لتخزين املعلومات عن رعاياها  -كانت بالغة األمهية يف جهود الدول الحتضان مواطنيها( .((8و ُيعترب
الفرد مواط ًنا إذا ظهر يف سجل السكان .وإذا كان فيرب قد وصف الدولة من حيث ممارسة «احتكار وسائل
العنف املرشوعة» ،ورأى ماركس الرأساملية عىل أهنا احتكار مل ْلكية وسائل اإلنتاج ،فإن توريب خيطو خطوة
داخليا أكان أم عرب احلدود
ويشخص دور الدولة يف «احتكار الوسائل املرشوعة» حلركة رعاياها،
أبعد
ّ
ً
الوطنية ،كسمة بالغة األمهية للدولة القومية احلديثة وخللق اهلويات الوطنية.

ومن املهم التشديد عىل طبيعة املراقبة ،وهي ذات وجهني؛ فعىل الرغم من أن هدفها الرئيس هو الرصد
ّ
متكينيا كذلك .وهذا واضح يف الربط بني احلقوق واملراقبة كام وصفه غيدنز أعاله،
والتحكم ،فإن هلا ُبعدً ا
ً
ومن خالل مفهومه عن «جدلية السيطرة» عمو ًما .وعىل املنوال نفسه ،فإن ملفهوم توريب لـ «احتضان»
الدولة للمواطن ما يربره عىل أساس تقديم مجيع أنواع اخلدمات .ويف احلالة التي أمامنا ،فإن إلصدار
بطاقات هوية للفلسطينيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،وهو بال شك رمز للمراقبة بامتياز ،أثر متكيني
كذلك .ويمكن أن يطالب حاملو بطاقات اهلوية ببعض احلقوق من سلطات االحتالل ،ويف القدس
الرشقية من النظام القانوين اإلرسائييل نفسه .ويف احلالتني ،يمكن أن يامرس حاملو بطاقات اهلوية التي
ومقيدة .ويف واقع األمر ،متثّل بطاقة اهلوية
تصدرها إرسائيل بعض احلقوق ،وإن كانت ذات طبيعة حمدودة َّ
إحدى الوثائق املطلوبة أكثر من غريها ويسعى إليها السكان الفلسطينيون اخلاضعون ملراقبة شديدة.

يتصور ميتشل الدولة بوصفها يف األساس حصيلة جهود مشرتكة يف التصميم  ،ويؤكد أن مرشوع الدولة
«أثرا
ميتافيزيقيا» تشكله املامرسات الفوكوية(*) التأديبية واملؤسسات التي تقوم
ً
ينبغي التفكري فيه باعتباره ً
بإنشائها .إن «الدولة» وفق ميتشل« ،ينبغي أن تعامل كتأثري للعمليات التفصيلية للتنظيم املكاين والرتتيب
الزماين واملواصفات الفنية واإلرشاف واملراقبة ،خيلق عاملًا ظاهر ًيا منقسماً
أساسا إىل دولة وجمتمع»(.((8
ً
عنرصا واحدً ا من الدولة القومية:
وتشكل خطوط الفصل ،التي تعادل احلدود،
ً

«من سامت الدولة القومية احلديثة ،عىل سبيل املثال ،خطوط الفصل .فعرب إنشاء حدود جغرافية وممارسة
ّ
وتشكل كيان وطني .ويتضمن
السيطرة املطلقة عىل احلركة عربها ،تساعد ممارسات الدولة يف حتديد
إنشاء ومراقبة أحد احلدود جمموعة متنوعة من املامرسات احلديثة إىل حد ما  -التسييج املستمر باألسالك
الشائكة ،وجوازات السفر ،وقوانني اهلجرة ،وعمليات التفتيش ،ومراقبة العملة وما إىل ذلك .وتساعد
هذه الرتتيبات الدنيوية ،ومعظمها مل يكن معرو ًفا قبل مئتي سنة أو حتى قبل مئة سنة ،يف صناعة كيان
متسام ،هو الدولة القومية»(.((8
(*) نسبة إىل ميشيل فوكو.

82 Torpey, p. 245.

83 Timothy Mitchell, “The Limits of the State: Beyond Statist Approaches and Their Critics,” American Political
Science Review, vol. 85, no. 1 (March 1991), p. 95.
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يف املجتمعات املنقسمة بعمق ،كجنوب أفريقيا يف عهد الفصل العنرصي وإرسائيل ،تكون السيطرة عىل
املساحة والناس هي اهلدف األسمى .واملنظومة املعقّدة لألذونات وبطاقات اهلوية التي استخدمها يف
ما مىض نظام الفصل العنرصي يف جنوب أفريقيا واستخدمها احلكم العسكري اإلرسائييل حتى سنة
تطبقها عىل فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة،
 1966عىل املواطنني الفلسطينيني وال تزال إرسائيل ّ
هي التي ّ
تنظم املواقع املكانية وحركة الناس .وهي تقوم عىل أساس العرق (يف جنوب أفريقيا) واإلثنية،
والدين ،واألصل القومي (يف إرسائيل) .وخال ًفا لنظام جنوب أفريقيا القديم الذي كان يستند إىل التفوق
العنرصي ،يرتبط استخدام إرسائيل لبطاقات اهلوية بعالمات عرقية ،كام أوضحت هذه الورقة آن ًفا،
بتصور متباين للمواطنة ،حيث تنظم احلقوق والواجبات وفق سياسات الدولة التي يقررها إىل حد بعيد
اإلطار األيديولوجي الصهيوين .ويف صميم هذه األيديولوجيا قانون العودة اإلرسائييل الذي يدعو اليهود
املقيمني يف أي مكان يف العامل إىل اهلجرة إىل إرسائيل ،وحيرم مع ذلك الفلسطينيني حق املواطنة الطبيعي
معينة(.((8
املمنوح لشخص بحكم كونه مقيماً قديماً يف أرض ّ
يف ما ييل ثالثة أمثلة للسيطرة املكانية تؤثر يف املواجهة الفلسطينية  -اإلرسائيلية .األول هو تعليق عىل جهود
ونظرا إىل أن غزة املحتلة،
رشكة سياحية إرسائيلية لإلعالن عن غزة كوجهة «مميزة» للسياح اإلرسائيليني.
ً
ونتيجة التفاق أوسلو ،بقيت حتى وقت قريب يف نظر إرسائيليني كثر جز ًءا من «إرسائيل الكربى» ،فإن
معظم اإلرسائيليني جتنبوها باعتبارها مكانًا يف زيارته خماطرة .وقد أسبغت إقامة احلدود ونقاط التفتيش
موضوعيا :احلدود والسيادة
بني إرسائيل والسلطة الفلسطينية الوليدة ،وفق بنفينستي ،عىل اهلوية ُبعدً ا
ً
انعكاسا هلوية وطنية منفصلة .ففي معظم احلاالت ،جيري خلق هذه اهلوية
عىل األرض ليست بالرضورة
ً
بدلاً من التعبري عنها .وتدفع احلقائق اجليوسياسية ،مهام تكن مصطنعة وسخيفة ،الناس إىل فصل أنفسهم
عاطفيا عن األرض التي كانوا يعتربوهنا وطنهم .ضع شاخصة ُكتبت عليها كلمتا «معرب حدودي» وقرهبا
ً
حراس يرتدون الزي الرسمي وسيشعر أي شخص جيتازها حتماً بأنه يف اخلارج(.((8
يتضمن املثال الثاين رصد حركة العامل الفلسطينيني عرب احلدود بني غزة وإرسائيل؛ فوفق التقارير
األخرية(*) ،تزمع إرسائيل تنظيم حركة هؤالء بإدخال نظام رصد بيومرتي يعتمد التعريف الوراثي
والشبكي .وسيضاف إىل هذا النظام بطاقة هوية ذكية حيملها كل عامل فلسطيني يعرب احلدود وتضم
(((8
معلومات أساسية مفصلة عن حاملها ،وسيتم مطابقتها
حاليا
ً
أوتوماتيكيا مع البيانات الوراثية  .وجيري ً
إعداد نظام مماثل لفحص العامل األجانب الذين يدخلون إرسائيل ،واملواطنني الفلسطينيني املسافرين
عرب املمر املتفق عليه حديثًا بني الضفة الغربية وقطاع غزة .وهنا ً
أيضا ستكون إرسائيل هي املسؤولة عن
تركيب هذه التكنولوجيا وتشغيلها( .((8كام أن أفراد اجليش اإلرسائييل يسيطرون (من خلف مرآة أحادية
االجتاه) عىل مطار غزة الذي يقع ظاهر ًيا يف األرايض الفلسطينية ،وستكون إرسائيل مسؤولة عن مراقبة
ميناء غزة ،إذا بني ،وفور انتهاء بنائه.
وأخريا ،يدور املثال الثالث حول تكنولوجيا السيطرة التي تضبط عبور احلدود من جرس أللنبي عىل هنر
ً
مبهرا،
ا
«ظهور
املعلقني
أحد
يه
يسم
ما
اجلرس
هذا
ويظهر
وإرسائيل.
األردن
بني
يفصل
الذي
األردن
ً
ّ
ً
85 Dan Rabinowitz, “Addressing the Balance from within,” Haaretz, 28/7/1999. (Internet English Edition).
86 Meron Benvinisti, “Gaza as an Exotic Place,” Haaretz, 26/3/1999. (Internet English Edition).

(*) يعود تاريخ املقال إىل سنة ( .2001املحرر)

87 Mathew Kalman, “Israelis Use High Tech to Track Palestinians,” Globe and Mail, 30/3/1999, pp. A-19.
88 Einal Fishbain, “All New Workers to Get Magnetic ID Cards by 2000,” Haaretz, 6/10/1999. (Internet English
Edition).
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أوها ًما مطلقة» يف واقع افرتايض( .((8ويف صلب املوضوع هنا الطريقة التي تنظم هبا إرسائيل والسلطة
الفلسطينية حركة الفلسطينيني الذين يريدون عبور اجلرس من األردن يف طريقهم إىل الضفة الغربية وقطاع
غزة .ويصف ليفي بتفصيل دقيق كيف ختفي مراقبة احلدود من ِقبل السلطة الفلسطينية ممارسة إرسائيل
يسميه ليفي «مساحات افرتاضية» ،حيث ال يرى
للسلطة احلقيقية .وتعمل رشطة احلدود الفلسطينية يف ما ّ
ّ
سوى املوظفني الفلسطينيني املسؤولني عن مراقبة جوازات السفر والذين حيتكون بالسكان الفلسطينيني.
فبعد استالم وثائق السفر من الفلسطينيني العابرين ،وبدلاً من إجراء التفتيش املعتاد قبل إعادة الوثائق
إىل أصحاهبا ،مترر الرشطة الفلسطينية جوازات السفر عىل مفتيش احلدود اإلرسائيليني الذين يعملون
متخ ّفني خلف مرايا أحادية االجتاه .والقرار النهائي يف السامح باملرور أو عدمه يعود إىل اإلرسائيليني.
ووفق ليفي ،ترجع أسباب هذا «الواقع االفرتايض» إىل ثالثة عوامل :اتفاق أوسلو الذي ينص عىل
ألاّ يكون هناك أي اتصال بني املسافرين الفلسطينيني والرشطة اإلرسائيلية؛ وإرصار إرسائيل ،بصفتها
صاحبة السلطة احلقيقية يف هذه املعادلة ،عىل أن تبقى مسؤولة عن احلدود ألسباب أمنية؛ وكوهنا مدركة
دورا رمز ًيا ملامرسة
لرضورة احلفاظ عىل حد أدنى من كرامة موظفي املعابر الفلسطينيني ،فإهنا متنحهم ً
السلطة عرب إخفاء موظفيها عن املشهد العام .وال بد من اإلشارة ،مع ذلك ،إىل أنه يف أثناء مناقشة املسألة
مع فلسطينيني يعربون جرس أللنبي بانتظام ،ذكروا يل أن املسافرين عىل علم تام هبذه «اللعبة» .وأشاروا
إىل أن صورة الظل لرشطة احلدود اإلرسائيلية وراء مرآة أحادية االجتاه تكون مرئية للمسافر يف ساعات
يسمى االهتامم باحلفاظ عىل كرامة الرشطة الفلسطينية ،باستخدام نموذج
املساء .ويمكن التأكيد بأن ما ّ
غوفامن( ((9يف إدارة الواجهات والكواليس ،قد يفاقم الوضع عىل املدى الطويل بتعميق عدم االحرتام
والسخرية التي حيملها السكان الفلسطينيون إزاء السلطة الفلسطينية(*).

خاتمة
تقع األرض والديموغرافيا يف صميم الرصاع الفلسطيني  -اإلرسائييل ،ويف حماوالت كل طرف لبناء
الدولة .وقد أبرزت هذه الورقة جوانب عدة لبناء الدولة ،من املامرسات اخلطابية التي تنطوي عىل عدد
السكان إىل استخدام تقنيات املراقبة يف السيطرة عىل املساحات الداخلية واخلارجية للدولة .وعرضت
أمثلة عدة تؤثر يف تقديرات السكان والالجئني وتصنيف الناس وحركة السكان والسيطرة املكانية .وما
نشهده هنا هو جدلية بناء الدولة الفلسطينية  -اإلرسائيلية ،وهي جدلية بدأت منذ أكثر من قرن وما زالت
فصوهلا تتواىل .وتوضح هذه الورقة كيف أن بناء دولة إرسائيل مرتبط ارتباط ًا ال ينفصم عن املرشوع
الفلسطيني .وال تغيرّ من طبيعة هذه العملية حقيقة أن هذين املرشوعني غري متناظرين جلهة عالقات
القوة .ولكون اجلانب الفلسطيني هو األضعف يف هذه املواجهة ،فقد ركز جهوده عىل تب ّني ممارسات
يف إحصاء السكان هتدف إىل مواجهة املخططات اإلرسائيلية .ومع انخراط الفلسطينيني يف بناء الدولة،
يتضح أن إدارة السكان ،باإلضافة إىل السيطرة املكانية التي باتت مألوفة اآلن ،ستغدو جما ً
ال ملنافسة كبرية،
لكنها جمال ستستخدم فيه إرسائيل قوهتا العارية العسكرية واالقتصادية لضامن احتواء الفلسطينيني عرب
معا.
ممارسات خطابية وغري خطابية يف آن ً
89 Gideon Levy, “Twilight Zone: More than Meets the Eye,” Haaretz, 3/9/1999, p. 7. (Internet English Edition).
90 Erving Goffman, The Presentation of Self in Everyday Life, Doubleday Anchor Books; A174 (Garden City, NY:
Doubleday, 1959).

(*) كان ذلك حتى سنة  ،2000لكن بعد اندالع انتفاضة األقىص ،أصبح املسافر الفلسطيني يتعامل مبارشة مع اجلنود
اإلرسائيليني عىل معرب أ ّلنبي .ويف الواقع ،أصبح الفلسطيني يمر بثالثة معابر :أردين ،وإرسائييل ،وفلسطيني( .املحرر)
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