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تقدمي 

هنيدة غانم*

البحثية- وكذا يف اخلطاب السيايس   الدراسات  تشهد السنوات األخرية تزايدا ملحوظا يف 
الدويل- التي تقارن بني إرسائيل وبني نظام األبارهتايد الذي ساد يف جنوب افريقيا حتى إلغائه 
 Tilley,  2014, Dugard,  and Reynolds, 2013 Pappe (ed.)  عام 1992،   )مثال انظر/ي
by  Jacobs & Soske (Eds) 2015 Claron 2017  Carter, Jimmy 2007  ;2015(. يأيت هذا 

التزايد نتيجة التقاطع بني عاملني أساسيني: موضوعي وذايت. يرتبط العامل املوضوعي باملامرسات 
الفعلية وأدوات السيطرة التي تستخدمها إرسائيل يف مقابل الفلسطينيني خاصة يف األرايض املحتلة 
عام 1967 والتي متخضت عن واقع سيايس وجغرايف ثنائي مبني عىل الفصل االثني واهلرمي، 
وبالتوازي عملية اثننة وهتويد مستمرة للمواطنة يف إرسائيل تعيد لألذهان منظومة احلكم املبنية 
عىل الفصل العنرصي واهلرمية االثنية يف جنوب افريقيا حتت نظام األبارهتايد. أما العامل الذايت 
فريتبط إىل حّد بعيد باستخدام املقارنة وثقلها األخالقي وما حتمله من رأس مال رمزي مرتاكم 
كأداة نضال سياسية ملواجهة منظومة احلكم اإلرسائييل عامة واالحتالل خاصة، وذلك باالستناد 

إىل اعتبار األبارهتايد ممارسة مدانة، ورديفا للعنرصية، وجريمة ضد االنسانية. 
واملقاالت  الدراسات  من  جمموعة  وتضم  الكتاب،  هذا  حيتوهيا  التي  املقاربة  هتدف 

*   املديرة العامة لـ "مدار"، باحثة متخصصة يف علم االجتامع السيايس، وهلا جمموعة واسعة من األبحاث والدراسات 

املنشورة عن: االستعامر االستيطاين يف فلسطني، املثقف وبناء اهلوية اجلمعية بعد النكبة، وعن اليهودية والصهيونية. 
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منظومة احلكم اإلرسائييل ونظام  ما بني  التشابه واالختالف  أوجه  إىل  كشف  التحليلية، 
األبارهتايد الذي ساد يف جنوب افريقيا، ويسعى إىل االستفادة من اإلضاءات النظرية يف 
حقل دراسات االستعامر االستيطاين لفهم أدوات السيطرة وسياسات القوة التي تستخدمها 
جمموعة عرقية/اثنية/ قومية من أجل اخضاع  جمموعات أخرى غصبا، وتكشف املقاربات 
عن منظومة خطابية مركبة تعمل عىل رشعنة السيطرة والقمع واإلخضاع للسكان وإنتاجها 
كحالة طبيعية  مستدجمة باحلس العام اجلمعي للمحتل، مثلام تم حتويل مطلب إرسائيل دولة 
هيودية إىل مطلب عليه إمجاع يف إرسائيل يتم رشعنته بخطاب حقوقي يشارك يف إنتاجه كبار 

املفكرين واملثقفني إىل جانب أجهزة إنتاج األيديولوجيا يف الدولة اإلرسائيلية. 
ورغم وجود كثري من نقاط الشبه، إال أن املثري هو بالذات انضفار الشبه يف أدوات جديدة 
تعيد تشكيل السيطرة والفصل كنموذج أكثر تعقيدا يتعدى املفهوم الكالسيكي اجلنوب أفريقي 
للفصل العنرصي، ويستدمج فيه أدوات االستعامر االستيطاين  واالحتالل العسكري معا، لينتج 
منظومة سيطرة خالسية جتمع بني عدة مركبات ألنظمة قمعية وتضفرها يف تكنولوجيا حديثة 
 Apathied يف تقديمه لكتابAchelle Mbembe  (2015)   لإلخضاع، وقد أشار يف هذا السياق
Israel: The politics of Analogy  أننا ال نتحدث عن أبارهتايد عىل النمط اجلنوب أفريقي بل 

أكثر فتكا. نظام يبدو :High-Tech Jim Crow-cum Aparthied  )ص.2(.
 وناهيك عن التطور املركب ملنظومة السيطرة والقمع إلرسائيل جتاه الفلسطينيني، ال بد من 
األخذ بعني االعتبار أيضا العامل التارخيي والسياقات املتاميزة التي أسهمت يف نزع رشعية األبارهتايد 
يف جنوب أفريقيا وحتويله إىل مدان مقابل »الرشعية« التي حتظى هبا إرسائيل وبعض إشكاليات 

تطبيق املنظور حياهلا، ومنها:
األرض  تضم  هل  اإلرسائييل.  باألبارهتايد  املقصودة  اجلغرافية  الوحدة  ضبابية   .1
أم  مواطنني  أكانوا  سواء  الفلسطينيني  كل  عىل  السيطرة  أدوات  أم   67 املحتلة 
رعايا. يف هذا اإلطار، هييمن عىل كثري من الكتابات الفصل بني إرسائيل »الطبيعية« 
وإرسائيل املحتلة. يتم وضع اخلط األخرض بوصفه فاصال بني كيانني وهو ما يمحو 
املايض االستعامري إلرسائيل وإقامتها ويعيد إنتاجها ضمن سياق االحتالل فقط، 
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مقابل اعتبار جنوب أفريقيا وحدة واحدة جغرافية والتعامل مع منظومة احلكم 
كوحدة غري جمزأة فيها هرمية داخلية عامودية وليس أفقية.

»رشعية« دولية إلقامة إرسائيل كدولة هيودية واعتبار األمر غري مناقض للديمقراطية   .2
)قرارات االنتداب والتقسيم( يف مقابل عدم وجود رشعية دولية لنظام األبارهتايد.

التعامل مع السيطرة عىل أرايض 67 كسيطرة عسكرية مؤقتة ستنتهي باتفاق سالم،   .3
وبالتايل التعامل مع االستيطان والفصل بني السكان بحسب االثنية أو القومية 
كإفراز مؤقت سينتهي مع التوصل لسالم، مقابل اعتبار مطالب الفصل يف جنوب 
افريقيا يف دولة للسود ودولة للبيض مرفوضة، وتعرب عن توجهات متطرفة، يف 

حني اعتبارها تعبريا عن مزاج معتدل يف إرسائيل.
الظروف اإلقليمية والدولية: ترافق إقامة إرسائيل عام 1948 مع تكشف بشاعة   .4
مساعي  بدعم  اجلريمة  عن  للتكفري  أوروبية  حماوالت  من  أعقبها  وما  املحرقة 
الصهيونية إلقامة دولة لليهود عرب قرار التقسيم 181 يف مقابل ترافق نضال السود 
ضد األبارهتايد الذي أقيم رسميا أيضا عام 1948 مع أفول عرص االستعامر يف 
أفريقيا بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية ونضال السود ضد الفصل العنرصي يف 

الواليات املتحدة وسن قانون حقوق املواطنة يف الواليات املتحدة عام 1964.
الظرف اإلقليمي والدويل املرتبط بانحدار املنطقة حلروب أهلية طاحنة، واستخدام   .5
حركات إرهابية كداعش والقاعدة لإلسالم لرضب مراكز املدن األوروبية، مقابل 
إعالن إرسائيل املستمر أهنا رأس احلربة يف مواجهة داعش، ومساعي االستثامر يف 

حتويل الرصاع من رصاع قومي ضد استعامر استيطاين إىل حرب حضارات!
سعينا يف هذا الكتاب عرب جمموعة متاميزة من الدراسات إىل استكشاف نقاط التشابه واالختالف 
والتقاطعات بني منظومتي السيطرة يف نظام األبارهتايد ويف النظام اإلرسائييل، آخذين بعني االعتبار 

السياقات املتاميزة ملنظومتي القمع والسيطرة واالسقاطات السياسية للمقاربة.
 يتوزع الكتاب عىل مخسة أقسام، يضم كل قسم جمموعة من املقاالت التي تسلط الضوء 

عىل جوانب خمتلفة من موضوع الكتاب كام هو مبني أدناه.
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يضم القسم األول »ما بني األبارهتايد، االستعامر االستيطاين واالحتالل العسكري-
إشكاليات املقاربة واملقارنة« مقالني يعاجلان أوجه الشبه واالختالف بني نظام األبارهتايد 
والنظام اإلرسائييل وإشكاليات املقاربة واملقارنة واقتصادها السيايس، املقال األول هلنيدة 
غانم »التأطري املركب لنظام هجني: جدلية االستعامر االستيطاين واالحتالل واألبارهتايد 
يف فلسطني« يستعرض إشكاليات املقارنة بني نظام األبارهتايد اجلنوب أفريقي ومنظومة 
احلكم اإلرسائييل، وترى أن الواقع يف فلسطني هو واقع مركب ومتعدد أدوات احلكم 
واإلدارة والسيطرة التي يتم استخدامها وظيفيا لتأبيد بنية الدولة القومية اليهودية، وهو 
ما يعني لزوجة منظومات احلكم وأدواته وحتريكها ومالءمتها املستمرة وفق االحتياجات 
االستيطاين  واالستعامر  العسكري  االحتالل  أدوات  استدماج  يتم  إذ  للواقع،  املتبدلة 
وأدوات األبارهتايد إلقامة السيطرة اليهودية وتثبيت عليائها اإلثني مقابل حرص الوجود 

الفلسطيني وإخضاعه وتقليصه.
يبدأ املقال بمتابعة األدبيات اإلرسائيلية التي َنّظرت للحالة اإلرسائيلية-الفلسطينية، 
حتوالت  لتحليل  ينتقل  ثم  املختلفة.  املراحل  يف  وفرضياهتا  وإشكالياهتا  تطورها  ويتابع 
الدولة،  مرشوع  إىل  )اليشوف(  املستعمرة  مرشوع  من  التارخيية،  الصهيوين  املرشوع 
اآلثار  عند  خاص  بشكل  ويتوقف  التحوالت،  هذه  عن  املرتتبة  واآلثار  االحتالل  ثم 
متعدد  كنظام  اإلرسائييل،  النظام  تشكيل  إعادة  عىل   1967 عام  الحتالل  االسرتاتيجية 
األدوات يدمج بني االستعامر االستيطاين واالحتالل العسكري واألبارهتايد، مع الرتكيز 
عىل أوجه الشبه واالختالف بني النظام اإلرسائييل ونظام األبارهتايد، وينتهي بمعاجلة إنتاج 
املواطنة املنظومة إثنيا وهرميا، من خالل التوقف عند إنتاج فئات املواطنني املخضعني وفئة 

املواطنني احلاكمني.
الفلسطينيني يف إرسائيل باعتبارهم مثاال مبارشا عىل تشكل نظام  ويتوقف املقال عند 
ديمقراطية  أهنا  اإلرسائيليني  الباحثني  من  كثري  يدعي  التي  املناطق  يف  العنرصي  التمييز 
نتائج احتالل 1967 االسرتاتيجية من حيث  ومنفصلة عن االحتالل، ومن ثم يعود إىل 
إعادة إنتاج واقع ديمغرايف يف فلسطني يشبه الواقع الذي ساد عشية احلرب عام 1948، 
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حيث جيادل يف أن الرصاع يعود إىل املربع األول من جديد، حيث ال غالب وال مغلوب 
واملستقبل مفتوح أمام قوس من اخليارات.

وتبحث مقالة رائف زريق وعازر دكور يف عدد من الفوارق وأوجه الشبه بني األبارهتايد 
يف جنوب أفريقيا وبني الوضع الراهن يف فلسطني/ إرسائيل، مستندًة إىل منظور يسوق مسألة 
املقالة  تبدأ  ثابتة.  بنيوية  حالة  كمجرد  وصفها  تتعدى  وكسريورة  كديناميكية  األبارهتايد 
التارخيي الذي نشأ فيه األبارهتايد وتطّور، ومن ثم تدعي بأن الظروف  تبيان السياق  من 
التي حّتمت والدته يف جنوب أفريقيا هي ذاهتا املسؤولة، إىل حّد كبري، عن تشّكل وتبلور 
ق املقالة مرادها عرب حرص أربعة من  احلركة املناهضة له والتي أوصلت إىل القضاء عليه. حُتقِّ
العوامل التي صاغت ونّظمت نظام حكم األبارهتايد وديناميكياته يف جنوب أفريقيا، أال 
وهي: )1( عالقات االقتصاد والعمل؛ )2( الثيولوجيا السياسية؛ )3( َوْحَدة وثبات اإلطار 
منفصلة  العوامل،  هذه  بأن  املقالة  حتاجج  وعليه،  اللغة.  ووظيفة  دور   )4( اجليوسيايس؛ 
وجمتمعة، قد كانت حاسمة يف خلقها خللفية مشرتكة لـ»الوحدة )السياسية( املحتملة« يف 
جنوب أفريقيا القرن العرشين - بام جعل األبارهتايد رضورة بالنسبة للبيض يف مسعاهم 
للسيطرة السياسية واالقتصادية يف مواجهة املجموعات االثنو-عرقية األخرى، وجعلهم 
مرغمني عىل إتباع سياسة التفرقة والفصل قانونيا وسياسيا. ومن ثم، تقارن املقالة أداء تلك 
العوامل يف حالة فلسطني/ إرسائيل سعيا إىل البحث يف السبب وراء تأخر توصيف احلالة 
الفلسطينية باعتبارها حالة أبارهتايد، وختوض يف العوائق املفهومية التي تقف حجر عثرة يف 
وجه املقاربة بني احلالتني. وبناًء عىل السالف، تّدعي املقالة أّنه من شأن االختالف يف أوجه 
التبلور ويف هذه املتغريات أن يبقي املقارنة بني احلالتني حمدودة. ومع ذلك، فهي تساعد عىل 
فهم أسباب عدم نشوء حركة يف فلسطني / إرسائيل تناضل ضد الفصل والعزل، حتى اآلن.   
يضم القسم الثاين من الكتاب »إنتاج اهليمنة وجتليات األبارهتايد يف املامرسة-التعليم 
القانون والدين« ثالثة مقاالت. األول للباحث أيمن اغبارية »التعليم يف نظام  األبارهتايد 
العنرصي واملستجدات  الفصل  يركز عىل  أفريقيا: تبرصات يف حالة إرسائيل«  يف جنوب 
التي طرأت عىل املناهج مؤخًرا والتي تركز تركيًزا منقطع النظري عىل القومية اإلثنية-الدينية 
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التي َتِسم اهلوية اليهودية، واملحاور الدينية التي تؤلفها وتشكلها. ويستعني الكاتب بأفكار 
مستوحاة من واقع جتربة نظام األبارهتايد يف جنوب أفريقيا لييضء األدوار التي اضطلع هبا 
الفصل العنرصي والدين يف إقامة نظام تسويغي يرشعن التفوق العرقي باسم ما ُزعم أنه 
رسالة نرش احلضارة، وباالستناد إىل ذلك يتفحص الطريقة التي يشكل فيها الفصل العنرصي 

والقومية اإلثنية-الدينية واقًعا يشبه واقع األبارهتايد يف إرسائيل. 
ويف مقالته »الدين واألبارهتايد يف السياق اإلرسائييل« يقوم مهند مصطفى بتحليل دور 
التأويالت الدينية امُلهيمنة عىل التيار الدينّي القومّي واألرثوذكيّس يف إرسائيل يف تأسيس 
وعي وواقع من التفوق العرقي-الديني لليهود عىل العرب الفلسطينيني داخل إرسائيل ويف 
يستند  النظام اإلرسائييل  بأن  املحتلة عام 1967. وحياجج مصطفى  الفلسطينية  األرايض 
بشكل متزايد عىل معتقدات وقيم دينية تعمل عىل إنتاج ورشعنة سياسات التفوق والفصل 
العنرصي املبنية عىل أسس دينية وعىل أساس االنتامء الديني. يرى الكاتب أن استخدام الدين 
إثنية عنرصية هو ممارسة مشرتكة بني إرسائيل ونظام األبرهتايد،  وتطويعه لرشعنة هرمية 
التي كانت تأويالته الثيولوجية تؤسس »دينيا« للفصل والرتاتبية والتفوق العرقي-الديني 

للبيض، من جهة أخرى. 
احلقوق  يف  والعرب  اليهود  بني  الفصل  »مسارات  مقالتها  يف  زهر  سوسن  وتعالج 
يف  واليهود  الفلسطينيني  املواطنني  بني  اإلثني  التمييز  ممارسة  واالقتصادية«  االجتامعية 
إرسائيل من خالل متابعة السياسات اإلرسائيلية يف جمال احلقوق االجتامعية وجمال احلقوق 
االقتصادية املتصلة برصد امليزانيات احلكومية وتوزيعها بني اليهود والعرب. وتبني زهر أنه 
بالرغم من االدعاء بإدراج معايري حيادية لتحديد درجة االستحقاق للتمويل احلكومي؛ فإن 
هذه املعايري قد متت هندستها وختطيطها من أجل إعطاء األولوية لألغلبية اليهودية. وتتابع 
للبلدات  التصنيف  أداة  أوال  أدوات:  اليهودية من خالل ثالث  األفضلية  الكاتبة هندسة 
)املدن والقرى( كمناطق أفضلية قومية؛ وثانيا »هبات املوازنة« التي متنحها وزارة الداخلية 
للسلطات املحلية؛ وثالثا اعتامد معيار اخلدمة العسكرية وسيلة للفصل والتفريق يف ممارسة 

احلقوق االجتامعية واالقتصادية بني اليهود والعرب. 
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يعالج القسم الثالث من الكتاب »التخطيط املكاين وسياسات التهميش وإنتاج املعازل«، 
وذلك من خالل استدماج أدوات ختطيط احليز وتتبيعها لسياسات الفصل والكنتنة واستخدام 
الفصل  يبدأ هذا  أفريقيا.  بنتاستونات جنوب  معازل حتاكي  الفلسطينيني يف  آليات حرص 
بمقال ليوسف جبارين حول »فنتازيا الدولة: ختطيط اهليمنة والتهميش واالضطهاد ما بني 
إرسائيل واالبارهتايد«، يقوم من خالهلا بتفحص دور التخطيط املكاين للدولة يف هتميش 

واضطهاد الفلسطينيني.
»ختطيط  مفهوم  ويطرح  والسيطرة،  التهميش  إنتاج  يف  التخطيط  دور  الكاتب  ويتابع 
اهليمنة«، إلضاءة العالقة بني التخطيط والقوة وعىل وجه التحديد إنتاج السيطرة واهليمنة 
العرقية-قومية أو األيديولوجية للمجموعة احلاكمة اليهودية، واستبعاد املجموعات غري 
الفلسطينية كغرباء داخل وطنهم و»آخرين«،  التعامل معها يف احلالة  يتم  املرغوبة، والتي 

ويتم التعامل معهم عرب التهميش والقمع واالستبعاد ونزع امللكية. 
ويقوم أمحد األطرش وسهيل خليلية يف مقالتهم »أبارهتايد« بال قيود: ممارسات ختطيط 
احليز يف املناطق التي تتحكم هبا إرسائيل يف الضفة الغربية« جتليات ما يسمونه منظومة »ما 
بعد األبارهتايد« يف الواقع الفلسطيني يف املناطق التي تصنف كمناطق »ج« والقدس الرشقية. 
وحياجج الكاتبان أنه تم توظيف اتفاقيات أوسلو من قبل السلطات اإلرسائيلية إلدامة نظام 
أبارهتايد صامت يف الضفة الغربية بدل إهناء االحتالل. ويتابع الباحثان األدوات االستعامرية 
التي استخدمت من أجل تدويم األبارهتايد وإعادة إنتاجه يف واقع نيوكولنيايل خاص. يتبع 
األطرش وخليلية يف مقالتهم أوجه التشابه والصالت بني منظومة السيطرة والتخطيط للحيز 
وإنتاج املعازل مع النظام اجلنوب-أفريقي عرب استخدام مفهومني مرتادفني من احلالتني مها 
األفريكانا  لغة  املأخوذ من  الفصل واألبارهتايد  تعني  التي  العربية  »اهلفرداة« )הפרדה(  

والذي يعني أيضا الفصل. 
ويف بحثه »هذه الطريق تؤّدي إىل منطقة )أ( التابعة للسلطة الفلسطينّية  احذروا الدخول: 
سياسات إنتاج املعازل الفلسطينية يف الضفة الغربية« يقوم رازي نابليس بقراءة السياسات 
فيها  وجيّمع  حُيرش  /بانتوستانات   كمعازل  الفلسطينية  التجمعات  إلنتاج  االستعامرّية 
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الفلسطينّي يف حيز  خاص به ويمنع اإلرسائييل من دخوله، ويرى نابليس أن إنتاج هذه املعازل 
األدوات   فيها  تتقاطع  التي  السيطرة اإلرسائيلّية  متعددة من  منظومات  استخدام  يتم عرب 
القانونية مع الظروف االجتامعية والسياسية املشكلة بفعل عالقات االستعامر والتي تدفع 

الفلسطينّيني إىل االنتقال إىل هذه املعازل.
وحياجج الكاتب أن تشّكل املكانة القانونّية ألجزاء من هذه املعازل يلعب دورا متاميزا  
»الرمادية«  للمعازل  القانونية  املكانة  فتكون   للمكان،  االجتامعي  الرشط  إنتاج  يف  ومهام 
ككفر عقب وسمرياميس العامل املركزّي الذي يشّكل احلّيز االجتامعّي والسيايس الذي 

يتقصاه نابليس يف مقالته.
أما عاطف أبو سيف فيقوم يف »سياسات الفصل والسيطرة -حصار غزة ومنظومة 
األبارهتايد« بتقيص وحتليل سياسات احلصار اإلرسائييل املفروض بشكل كامل عىل قطاع 
غزة منذ حزيران من العام 2007 وحتى اآلن، ويتابع أبو سيف عملية استخدام إرسائيل 
لفك االرتباط أوال ثم حمارصة القطاع ثانيا كأدوات إلنتاج وتعزيز الفصل العنرصي ضد 
السكان الفلسطينيني. وينطلق مقال أبو سيف من رضورة عدم فصل سياسات التتبيع 
واإلخضاع والفصل املنتهجة إرسائيليا بحسب خارطة القوة التي تفرضها وحتاول تطبيعها 
من خالل اعتبار غزة حالة منفردة، بل التأكيد عىل أن سياسات الفصل العنرصي املتبعة 
يف قطاع غزة تتكامل مع السياسات املتبعة بحق الفلسطينيني يف الضفة الغربية حتديدًا. 
وتوضح الدراسة ميكانزمات احلصار املفروض عىل القطاع وتأثريه عىل مناحي احلياة 
العام  الفهم  ضمن  وتفرسها  واخلدماتيية،  واالجتامعية  االقتصادية  والقطاعات  كافة 
للفصل العنرصي، كام تقوم بتقديم تصور حول عزل القطاع وحصاره من قبل إرسائيل 

كتطبيق لنظام العزل والباتوستان. 
»املقاومة والتحرر: ما بني فلسطني  الكتاب حتت عنوان  الرابع هلذا  القسم  جاء 
املقاطعة يف جنوب أفريقيا  وجنوب أفريقيا«. يف مقاهلا »حارص حصارك: حركات 
وفلسطني« تشري هديل بدارنة إىل أوجه الشبه بني »حركة املقاطعة« يف جنوب أفريقيا 
حتت نظام األبارهتايد وحركة املقاطعة املعروفة اختصارا بـ BDS يف فلسطني، وتلفت 
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إىل مدى التداخل املفاهيمي واملامرسايت بني احلركتني وتقاطعهام يف عدة مستويات، 
خيص  فيام  وفلسطني،  أفريقيا  جنوب  بني  التخاطرّي  الّربط  من  حالة  فعليا  أنتج 
وتشري  املستعَمرة.  املجتمعات  مصري  عىل  وتبعاهتا  القمعّية  االستعامرّية  السياسات 
بدارنة إىل حيثيات تشكل حركات يف جنوب أفريقيا سابقا وفلسطني حاليا، وتقوم 
البنى االقتصادّية املتشّكلة يف ظل نمط  بدارنة يف مقاهلا بتقديم قراءة مقارنة ما بني 
اإلنتاج الرأساميل االمربيايل يف البلدين، وتتابع مساعي حركات املقاطعة لتفكيكها 

وحماربتها واألدوات التي تبنتها.
الكاتب  أفريقيا :نضال مشرتك ضد األبارهتايد« يقوم  ويف مقاله »فلسطني، جنوب 
عبد الغني سالمة بإجراء مقاربة بني احلالتني الفلسطينية واجلنوب أفريقية، وذلك عىل 
مستويني، األول: مقاربة بني جذور وطبيعة القضية وتاريخ تشكل املنظومة االستعامرية 
يف البلدين، وطبيعة الدور الوظيفي للكيانني اللذين تشكال، والثاين: مقاربة بني أدوات 
وأساليب وأهداف الكفاح يف احلالتني، وهذه املقاربة تشمل حتديد أوجه التشابه، وأوجه 
اخلالف بني أدوات وأساليب النضال التي تم تطويرها وتبنيها يف جنوب افريقيا، يف مقابل 
تلك التي تم تطويرها وتبنيها يف احلالة الفلسطينية. وخيلص الكاتب اىل أمهية االستفادة 
الفلسطينية من التجربة النضالية اجلنوب أفريقية يف مواجهة األبارهتايد ألهنا تشكل برأيه 

احلالة األقرب إليهم.
وأخريا يف   الفصل اخلامس »األبارهتايد يف اخلطاب الفلسطيني واإلرسائييل« مقاالن، 
األول حتليل ذايت لصعود خطاب األبارهتايد فلسطينيا، يقوم به جمد كيال، عرب قراءة الدوافع 
النظام  بني  )التشابه(  لألنالوجيا  املتنامي  التوظيف  وراء  واالجتامعية  السياسية  النفسية 

الصهيوين يف فلسطني ونظام االبرهتايد يف جنوب أفريقيا. 
فيام حُيلل مقال »األبارهتايد يف اخلطاب اإلرسائييل.. متى وكيف وأين؟« ألنطوان 
شلحت، السجال يف إرسائيل حول مقاربة النظام السيايس اإلرسائييل عىل جانبي اخلط 

األخرض من خالل منظومة األبارهتايد.
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